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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η προσπάθεια να περιγράψει κάποιος ολοκληρωµένα ένα γλωσσικό ιδίωµα σε
συνθήκες επικείµενου γλωσσικού θανάτου συνοδεύεται, εκτός από την αµφιβολία για το
αποτέλεσµα, και από καθηµερινή αγωνία. Αγωνία για τη διαχείριση του ήδη, µετά από
πολλούς και µακροχρόνιους κόπους, συγκεντρωµένου υλικού, κυρίως όµως αγωνία γι’
αυτά που τυχόν διαφεύγουν και θα χαθούν πλέον για πάντα. Και αυτά πολύ
περισσότερο, όταν έχουµε να κάνουµε µε προφορικό γλωσσικό ιδίωµα, που σηµαίνει
πρώτα απ’ όλα έλλειψη γραπτών πηγών, πράγµα συνηθισµένο στη διαλεκτολογία. Το
βάρος τέτοιας ευθύνης έχει ως αποτέλεσµα την εγρήγορση, τη διαρκή αίσθηση του µη
ολοκληρωµένου και, πολλές φορές, τη δυσπιστία για τις δυνατότητες του ενός ατόµου
µέσα σε χρονικά πλαίσια που πιέζουν.
Η απουσία σχετικών µε το ιδίωµα γλωσσολογικών εργασιών από τη µια, ο
νοµοτελειακά επικείµενος γλωσσικός θάνατος από την άλλη, αλλά και ο πλούτος του
αποθησαυρισµένου υλικού, σχεδόν επέβαλλαν τη συνολική εξέτασή του. Έτσι, η
διεύρυνση του πεδίου έρευνας είχε ως αποτέλεσµα λιγότερες δυνατότητες για περαιτέρω
θεωρητική διερεύνηση και εξαντλητική παρουσίαση κάθε επιµέρους αντικειµένου
µελέτης.
Η εργασία βασίστηκε στο υπάρχον αρχείο υλικού και στην επιτόπια έρευνα. Η
δηµιουργία του αρχείου (περίπου 5.000 λέξεις) ξεκίνησε το 1981 όταν ως συντάκτης
του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής του Ε. Κριαρά ήρθα σε επαφή µε το πλούσιο
διαλεκτικό υλικό της βιβλιοθήκης του Λεξικού. Συγκρίνοντας µεθόδους, προσεγγίσεις
και υλικό των διαλέκτων και των

ιδιωµάτων και όντας επαρκής οµιλητής του

µοναστηριώτικου ιδιώµατος (µητρική µου γλώσσα) άρχισα να διαµορφώνω την ιδέα
του αρχείου, η δηµιουργία του οποίου προχωρούσε µε αργούς ρυθµούς λόγω των
υποχρεώσεων στη µέση εκπαίδευση, όπου αφοσιώθηκα από την επόµενη χρονιά. Η
επιτόπια έρευνα περιλάµβανε επισκέψεις στα µοναστηριώτικα χωριά (κυρίως στο
χωριό µου Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας), καθώς και στα Γκενεράλ Ίνζοβο (παλ.
Ακµπουνάρ) και Ποµόριε (παλ. Αγχίαλος) της Βουλγαρίας, όπου υπάρχουν και σήµερα
οµιλητές, στο πρώτο του µοναστηριώτικου ιδιώµατος και στο δεύτερο του αγχιαλίτικου,
στη συνέχεια συλλογή συγκεκριµένων πληροφοριών και διευκρινίσεων για το γλωσσικό
υλικό από ηλικιωµένους κυρίως πληροφορητές και ηχογραφήσεις συνοµιλιών, το υλικό
των οποίων δηµιούργησε ένα άλλο, όχι µικρό, αρχείο.
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Το ξεκίνηµα της εργασίας αυτής οφείλεται στην εµπιστοσύνη που µου έδειξε ο
επιβλέπων καθηγητής κ. Κώστας Οικονόµου και στη συνεχή βοήθεια που µου παρείχε
µε τις επισηµάνσεις και τις υποδείξεις του. Τον ευχαριστώ θερµά, όπως και τα
υπόλοιπα µέλη της επιτροπής κ.κ. Γιώργο Γιαννάκη, Λέανδρο Παπαγεωργίου και, µετά
τη συνταξιοδότηση του τελευταίου, την κ. Ελένη Κίγκα για τις πολύ χρήσιµες και
καθοριστικές παρατηρήσεις τους.
Καθώς η διατριβή αυτή εκπονήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου διαµένω και
εργάζοµαι, για την ολοκλήρωσή της βοήθησαν πολλοί καθηγητές από τον χώρο του
Αριστοτέλειου και τους οποίους θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω για τον πολυτιµότατο για τον επαγγελµατικό τους φόρτο - χρόνο που µου διέθεσαν και για τις
καίριες υποδείξεις τους. Αρχικά τον κ. Χαράλαµπο Συµεωνίδη που πρώτος έδειξε
ενδιαφέρον για το θέµα, µε παρακίνησε για εκπόνηση διατριβής και µου έδωσε
χρήσιµες κατευθύνσεις στην αρχή της εργασίας µου. Στη συνέχεια την κ. Μαριάννα
Μαργαρίτη-Ρόγκα και τον κ. Γιώργο Παπαναστασίου που είδαν την κάθε σελίδα της
εργασίας, επισήµαναν αδυναµίες και παραλείψεις και βοήθησαν να ξεπεραστούν.
Τέλος, τον κ. Χρήστο Τζιτζιλή, που µε τη σειρά των µεταπτυχιακών παραδόσεων που
είχα την τύχη να παρακολουθήσω και µε τις συνεχείς παρατηρήσεις και υποδείξεις του,
αλλά και µέσω του υπό έκδοση τόµου για τις νεοελληνικές διαλέκτους, συνέβαλε
καθοριστικά στη διαµόρφωση και στην ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής.
Επίσης τον κ. Τάσο Καραναστάση, λέκτορα της Μεσαιωνικής Φιλολογίας,
υπεύθυνο και κύριο συντελεστή της Επιτοµής του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής
του Ε. Κριαρά, για τη βοήθειά του σε πολλές ετυµολογήσεις και στον έλεγχο πολλών
τύπων της τουρκικής, τον διδάκτορα γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτη
Κυρανούδη (τώρα µοναχό Κοσµά Σιµωνοπετρίτη) για τη βοήθειά του στους (και
διαλεκτικούς) τουρκικούς τύπους, την κ. Στεφανία Φιλίποβα-Μερτζιµέκη, Ε.E.∆Ι.Π. της
βουλγαρικής γλώσσας στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας για τους βουλγαρικούς τύπους,
τον λέκτορα κ. ∆ώρη Κυριαζή για τους αλβανικούς τύπους, τον συγγραφέα και
µεταπτυχιακό φοιτητή Γλωσσολογίας κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου για τις
επισηµάνσεις και τις διορθώσεις και τέλος τους κοντινούς µου στο Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών φίλους και συναδέλφους κ.κ. Μαρία Τσολάκη, Ειρήνη Κρίκη
και Νίκο Λιόση για τις πολλές βοήθειες που µου πρόσφεραν.
Αισθάνοµαι την ανάγκη για ακόµη µια φορά να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ.
Χρ. Τζιτζιλή, καθώς και τον πρόεδρο, τον διευθυντή και το διοικητικό συµβούλιο του
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Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), που συνέβαλαν
να ενταχθώ από το 2006 στο τµήµα διαλέκτων του Ιδρύµατος, γεγονός που συνετέλεσε
καθοριστικά στην πορεία και στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.
Τέλος, δεν µπορώ να παραλείψω ένα µεγάλο ευχαριστώ, εκτός από τους
επώνυµους και καταγραµµένους στο τέλος της Εισαγωγής, στους πολλούς (φίλους,
συγγενείς και άλλους) ανώνυµους πληροφορητές από το Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας και
από τα άλλα µοναστηριώτικα και καβακλιώτικα χωριά και στους οποίους αφιερώνω
αυτή τη µελέτη µε την ελπίδα να αποτελέσει µια ελάχιστη συµβολή στη νεοελληνική
διαλεκτολογία.

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ..................................................................................................................3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...........................................................................................................6
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .........................................................................................................12
ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ....................................................................36
1. EΙΣΑΓΩΓΗ ..............................................................................................................39
1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ .....................................39
1.1.1 Η επαρχία Καβακλί.....................................................................................40
1.1.2 Το Μεγάλο και το Μικρό Μοναστήρι ........................................................40
1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ........................................................................................42
1.2.1 Η επαρχία Καβακλί.....................................................................................47
1.2.2 Οι κάτοικοι..................................................................................................49
1.2.3 Tο Μεγάλο και το Μικρό Μοναστήρι ........................................................51
1.2.4 Η εγκατάσταση από την περιοχή του Καβακλί στην Ελλάδα ....................55
1.2.5 Η κατανοµή των προσφύγων από την περιοχή Καβακλί στον ελλαδικό
χώρο.............................................................................................................58
1.3 ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Α. ΡΩΜΥΛΙΑΣ .......................................................................61
1.3.1 Το ιδίωµα της περιοχής Καβακλί ...............................................................64
1.3.1.1 Οι αρχαϊσµοί του ιδιώµατος ................................................................66
1.3.2 Γλωσσικές επαφές. Σχέσεις του ιδιώµατος µε βαλκανικές γλώσσες..........86
1.3.2.1 Οι επιδράσεις της τουρκικής................................................................86
1.3.2.1.1 Τα ιζαφετικά σύνθετα ...................................................................89
1.3.2.2 Οι επαφές µε τη βουλγαρική................................................................90
1.3.2.2.1 Οι επιδράσεις της βουλγαρικής στο ιδίωµα..................................90
1.3.2.2.2 Οι επιδράσεις των ανατολικορωµυλιώτικων ιδιωµάτων στη
βουλγαρική....................................................................................92
1.3.2.3 Τα δάνεια από την αρoµουνική ...........................................................96
1.3.2.4 Τα δάνεια από την αλβανική................................................................97
1.3.2.5 Τα δάνεια από την αρµενική................................................................97
1.3.2.6 Οι βαλκανικές λέξεις του ιδιώµατος....................................................97
1.3.2.7 Οι βαλκανισµοί του ιδιώµατος ............................................................98
1.3.3 Ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις..............................................................99
1.3.4 Το ιδίωµα της περιοχής Καβακλί σήµερα ................................................103
1.3.4.1 Το ιδίωµα σήµερα στον ελλαδικό χώρο ............................................103
1.3.4.2 Το ιδίωµα σήµερα στον βουλγαρικό χώρο ........................................105
2. ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ......................................................................109
2.1 ΦΩΝΗΤΙΚΗ .........................................................................................................111
2.1.1 Στένωση και αποβολή...............................................................................111
2.1.1.1 Στένωση (κώφωση) των άτονων e, o.................................................111
2.1.1.1.1 Περιπτώσεις υπερδιόρθωσης ......................................................112
2.1.1.2 Αποβολή των άτονων i, u ..................................................................112
2.1.1.2.1 Παρατηρήσεις στην αποβολή .....................................................117
2.1.1.2.2 Αποβολή και απουράνωση .........................................................119
2.1.1.2.3 Περιπτώσεις µη αποβολής των άτονων i, u ................................119
2.1.1.2.4 Αποβολή δευτερογενών i, u........................................................122
2.1.1.2.5 Ανοµοιωτική αποβολή του a.......................................................122
2.1.1.2.6 Η αποβολή σήµερα .....................................................................123

7

2.1.2 Ουράνωση.................................................................................................124
2.1.2.1 Παρατηρήσεις στην ουράνωση..........................................................127
2.1.3 Τροπή - αποβολή του l..............................................................................128
2.1.3.1 Τροπή του l σε αλλόφωνα u και u .....................................................129
2.1.3.2 Τροπή του l σε άλλα σύµφωνα ..........................................................130
2.1.3.3 Αποβολή του l....................................................................................130
2.1.3.4 ΄Αλλες φωνητικές εξελίξεις του l ......................................................132
2.1.3.5 Περιπτώσεις µη αποβολής του l ........................................................133
2.1.3.6 Περιπτώσεις υπερδιόρθωσης λόγω φαινοµένου της αποβολής του l 134
2.1.3.7 Ερµηνεία του φαινοµένου της τροπής - αποβολής του l ...................135
2.1.4 Αποβολή του γ ..........................................................................................137
2.2 ΦΩΝΗΕΝΤΑ ........................................................................................................139
2.2.1 Το i ............................................................................................................139
2.2.1.1 Ηµιφωνοποίηση και αποβολή του i στην ακολουθία ΣiΦ .................140
2.2.1.2 Hµιφωνοποίηση και αποβολή του i στην ακολουθία ΣriΦ................141
2.2.1.3 Μη πραγµάτωση ηµιφωνοποίησης από ανάπτυξη µεταβατικού
φθόγγου..........................................................................................................141
2.2.1.4 Ηµιφωνοποίηση και διφθογγοποίηση του i στην ακολουθία Φ΄i ......141
2.2.1.5 Αποβολή τελικού -i............................................................................142
2.2.1.6 ∆ιατήρηση του i .................................................................................142
2.2.2 Το e ...........................................................................................................143
2.2.3 Το u ...........................................................................................................144
2.2.4 Το ο ...........................................................................................................144
2.2.5 Το a ...........................................................................................................144
2.2.6 Το i ............................................................................................................145
2.3 ΗΜΙΦΩΝΑ ..........................................................................................................146
2.3.1 Το i ............................................................................................................146
2.3.2 To u ...........................................................................................................146
2.3.3 Το e ...........................................................................................................147
2.3.4 ∆ίφθογγοι ..................................................................................................151
2.3.5 Ανάπτυξη φωνηέντων και ηµιφώνων .......................................................152
2.3.5.1 Ανάπτυξη προθετικού a-....................................................................152
2.3.5.2 Ανάπτυξη ηµιφώνου i ........................................................................153
2.3.5.3 Ανάπτυξη ηµιφώνου u .......................................................................158
2.3.6 Τροπές φωνηέντων και διφθόγγων ...........................................................159
2.3.6.1 Αρχικών φωνηέντων ..........................................................................159
2.3.6.2 Αρχικών ή ενδιάµεσων φωνηέντων και διφθόγγων...........................159
2.3.7 Χείλωση ....................................................................................................160
2.3.8 Αφαίρεση αρχικών φωνηέντων ................................................................161
2.3.9 Αφοµοίωση φωνηέντων............................................................................161
2.3.10 Συναλοιφή...............................................................................................162
2.3.11 Κράση .....................................................................................................163
2.4 ΣΥΜΦΩΝΑ..........................................................................................................164
2.4.1 Τροπές απλών συµφώνων.........................................................................164
2.4.2 Αφοµοιωτικές τροπές συµφώνων σε όρια λέξεων....................................169
2.4.3 Τροπές συµφώνων σε συµφωνικά συµπλέγµατα......................................171
2.4.3.1 Τροπές του l .......................................................................................171
2.4.3.2 Ανοµοιωτικές τροπές συµφώνων.......................................................172

8

2.4.3.3 Αφοµοιωτικές τροπές συµφώνων ......................................................174
2.4.3.4 ΄Αλλες τροπές (σύνθετες ή µε αλλαγή στη θέση άρθρωσης) ............176
2.4.3.5 Συνεκφορά .........................................................................................177
2.4.4 Αποβολές απλών συµφώνων ....................................................................178
2.4.4.1 Του l ...................................................................................................178
2.4.4.2 Του γ...................................................................................................178
2.4.4.3 Του v ..................................................................................................178
2.4.5 Αποβολή συµφώνων σε συµφωνικά συµπλέγµατα ..................................179
2.4.5.1 Σε δισυµφωνικά συµπλέγµατα...............................................................179
2.4.5.2 Σε τρισυµφωνικά συµπλέγµατα .............................................................180
2.4.6 Ανάπτυξη συµφώνων................................................................................181
2.4.7 Ρινικά συµπλέγµατα - Προερρίνωση ........................................................181
2.4.8 ∆ιπλά σύµφωνα - Απλοποίηση διπλών συµφώνων ..................................182
2.4.9 Ανοµοιωτική τροπή όµοιων συµφώνων ...................................................182
2.4.10 Ηχηροποίηση συµφώνων και συµφωνικών συµπλεγµάτων ...................183
2.5 ΑΝΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ...............................................................................183
2.5.1 Ανοµοιωτική αποβολή συλλαβής (απλολογία).........................................183
2.5.2 Ανοµοιωτική αποβολή φθόγγου ...............................................................184
2.6 ΜΕΤΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ΦΘΟΓΓΩΝ .............................................................184
2.6.1 Μετάθεση συµφώνων ...............................................................................184
2.6.2 Μετάθεση φωνηέντων ..............................................................................185
2.6.3. Αντιµετάθεση...........................................................................................185
2.7 ΤΟΝΙΣΜΟΣ .........................................................................................................186
2.7.1 Γενικά........................................................................................................186
2.7.2 ∆ιπλός τονισµός ........................................................................................187
2.7.3 Τονικές µεταβολές ....................................................................................187
2.7.4 Προκλιτικές - εγκλιτικές λέξεις ................................................................188
3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ.....................................................................................................190
A. ΚΛΙΣΗ ................................................................................................................190
3.1 ΑΡΘΡΟ ...............................................................................................................190
3.1.1 Το οριστικό άρθρο ....................................................................................190
3.1.1.1 Η κλίση του άρθρου...........................................................................190
3.1.1.2. Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ........................................................................191
3.1.2 Το αόριστο άρθρο .....................................................................................196
3.1.2.1 Κλίση .................................................................................................196
3.1.2.2 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .........................................................................196
3.1.3 Το εµπρόθετο άρθρο .................................................................................196
3.1.3.1 Κλίση .................................................................................................197
3.1.3.2 Παρατηρήσεις ....................................................................................197
3.1.4 Το άρθρο τα σε επιρρήµατα......................................................................198
3.2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ.......................................................................................................199
3.2.1 Γενικά........................................................................................................199
3.2.2 Κλιτικά παραδείγµατα ..............................................................................200
3.2.2.1 Η κλητική...........................................................................................205
3.2.2.2 Αποσιώπηση της κλητικής.................................................................206
3.2.2.3 ∆ίπλωση κλητικής - Επίταση προσφώνησης.....................................206
3.2.2.4 Ιδιαίτερες χρήσεις της κλητικής ........................................................206
3.2.3 Αλλαγή γένους στα ουσιαστικά................................................................207
3.2.4 Ουσιαστικά χωρίς ενικό (Pluralia tantum) ...............................................207

9

3.3 ΕΠΙΘΕΤΟ ............................................................................................................208
3.3.1 Καταλήξεις................................................................................................208
3.3.2 Κλίση ........................................................................................................208
3.3.3 Παραθετικά ...............................................................................................208
3.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ......................................................................................................210
3.4.1 Κλίση των απόλυτων αριθµητικών...........................................................210
3.4.2 Κλίση των τακτικών αριθµητικών ............................................................210
3.5 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ .....................................................................................................211
3.5.1 Προσωπικές ..............................................................................................211
3.5.1.1 Κλίση .................................................................................................211
3.5.1.2 Παραδείγµατα σύνταξης της προσωπικής αντωνυµίας .....................211
3.5.2 Κτητικές ....................................................................................................212
3.5.2.1 Κλίση .................................................................................................212
3.5.3 ∆εικτικές ...................................................................................................212
3.5.3.1 Οριστικοποίηση - ενίσχυση της δείξης..............................................213
3.5.3.2 Κλίση .................................................................................................214
3.5.4 Αναφορικές ...............................................................................................214
3.5.5 Ερωτηµατικές............................................................................................215
3.5.6 Αόριστες....................................................................................................216
3.5.7 Αυτοπάθεια και αλληλοπάθεια .................................................................217
3.6 ΡΗΜΑ.................................................................................................................218
3.6.1 Καταλήξεις του ρήµατος...........................................................................218
3.6.1.1 Αλλαγή κλιτικής κατηγορίας .............................................................219
3.6.2 Αύξηση......................................................................................................219
3.6.3 Κλίση ........................................................................................................221
3.6.3.1 Βοηθητικά ρήµατα.............................................................................221
3.6.3.2 Α΄ συζυγία..........................................................................................221
3.6.3.3. Β΄ συζυγία.........................................................................................223
3.6.3.4 Άλλα ρήµατα β΄ συζυγίας ..................................................................225
3.6.4 Οι άλλοι χρόνοι.........................................................................................227
3.6.5 Οι άλλες εγκλίσεις ....................................................................................228
3.6.5.1 Υποτακτική ........................................................................................228
3.6.5.2 Συντακτικές εγκλίσεις........................................................................228
3.6.5.2.1 ∆υνητική έγκλιση........................................................................228
3.6.5.2.2 Πιθανολογική έγκλιση ................................................................229
3.6.5.2.3 Ευχετική έγκλιση ........................................................................230
3.6.6 Παρατηρήσεις στην κλίση των ρηµάτων..................................................230
3.6.6.1 Στην α΄ συζυγία..................................................................................230
3.6.6.2 Στη β΄ συζυγία ...................................................................................232
3.6.7 Παρατηρήσεις στην προστακτική.............................................................233
3.6.7.1 Προστακτικές από επιρρήµατα και επιφωνήµατα .............................234
3.6.8 Παρατηρήσεις στον σχηµατισµό των χρόνων ..........................................234
3.6.8.1 Παρατατικός ......................................................................................234
3.6.8.2 Μέλλοντας .........................................................................................235
3.6.8.3 Αόριστος ............................................................................................236
3.6.8.3.1 Ειδικές περιπτώσεις σχηµατισµού αορίστου ..............................237
3.6.9 Αποθετικά ρήµατα ....................................................................................237
3.7 ΜΕΤΟΧΗ ............................................................................................................238
3.7.1 Μετοχές-επίθετα .......................................................................................239

10

3.8 ΑΚΛΙΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ................................................................................................240
3.8.1 Επιρρήµατα ...............................................................................................240
3.8.1.1 Τροπικά..............................................................................................240
3.8.1.2 Άλλα τροπικά επιρρήµατα .................................................................241
3.8.1.3 Οµοιωµατικά µόρια ...........................................................................241
3.8.1.4 Τοπικά επιρρήµατα ............................................................................241
3.8.1.4.1 Οριστικοποίηση της δείξης.........................................................242
3.8.1.5 Χρονικά επιρρήµατα..........................................................................242
3.8.1.6 Ποσοτικά επιρρήµατα........................................................................243
3.8.1.7 Βεβαιωτικά, αρνητικά, διστακτικά επιρρήµατα ................................243
3.8.1.8 Παραθετικά επιρρηµάτων..................................................................243
3.8.2 Προθέσεις..................................................................................................244
3.8.2.1 Οι κυριότερες προθέσεις....................................................................244
3.8.2.2 Το µεσοφωνηεντικό τ’ στη σύνταξη προθέσεων ...............................244
3.8.2.3 Σύνταξη µε δύο προθέσεις .................................................................245
3.8.2.4 Προθέσεις µε σηµασία και σύνταξη επιρρήµατος.............................245
3.8.3 Σύνδεσµοι .................................................................................................245
3.8.4 Μόρια........................................................................................................246
3.8.5 Επιφωνήµατα ............................................................................................246
3.8.5.1. Περιστασιακά επιφωνήµατα .............................................................247
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ .........................................................................................................248
3.9 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ .........................................................252
3.9.1 Από ουσιαστικά ........................................................................................252
3.9.2 Από επίθετα...............................................................................................257
3.9.3 Από ρήµατα...............................................................................................258
3.9.4 Από αριθµητικά ........................................................................................260
3.9.5 Από επιρρήµατα........................................................................................260
3.9.6 Μεγεθυντικές ............................................................................................260
3.9.7 Υποκοριστικές ..........................................................................................260
3.10 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ...................................................................................262
3.10.1 Από ουσιαστικά ......................................................................................262
3.10.2 Από επίθετα.............................................................................................265
3.10.3 Από ρήµατα.............................................................................................265
3.10.4 Από επιρρήµατα......................................................................................266
3.10.5 Υποκοριστικές επιθέτων .........................................................................266
3.11 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ...................................................................................266
3.11.1 Από ουσιαστικά ......................................................................................266
3.11.2 Από επίθετα.............................................................................................267
3.11.3 Από αντωνυµίες ......................................................................................267
3.11.4 Από ρήµατα.............................................................................................267
3.11.5 Από επιρρήµατα......................................................................................268
3.11.6 Από αριθµητικά ......................................................................................268
3.11.7 Ηχοποίητα ρήµατα (ονοµατοποιία) ........................................................268
3.12 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ............................................................................269
Γ. ΣΥNΘΕΣΗ.............................................................................................................270
3.13 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.....................................................................................................271
3.13.1 Ουσιαστικό + Ουσιαστικό ......................................................................271
3.13.2 Επίθετο + Ουσιαστικό ............................................................................272
3.13.3 Επίρρηµα + Ουσιαστικό .........................................................................273

11

3.13.4 Ουσιαστικό + Ρηµατικό θέµα .................................................................273
3.13.5 Επίθετο + Ρηµατικό θέµα .......................................................................274
3.13.6 Ρηµατικό θέµα + Ουσιαστικό .................................................................274
3.13.7 Αριθµητικό + Ουσιαστικό ......................................................................274
3.14 ΕΠΙΘΕΤΑ ..........................................................................................................274
3.14.1 Επίθετο + Επίθετο...................................................................................274
3.14.2 Επίθετο + Ουσιαστικό ............................................................................274
3.14.3 Ρηµατικό θέµα + Ουσιαστικό .................................................................275
3.15 ΡΗΜΑΤΑ ..........................................................................................................275
3.15.1 Ρηµατικό θέµα + Ρήµα............................................................................275
3.15.2 Ουσιαστικό + Ρήµα.................................................................................275
3.15.3 Επίθετο ή Επίρρηµα + Ρήµα ...................................................................275
3.16 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ...................................................................................................275
3.17.1 Παρατακτικά ...........................................................................................276
3.17.2 Προσδιοριστικά .....................................................................................276
3.17.3 Αντικειµενικά..........................................................................................279
3.17.4 Κτητικά ...................................................................................................279
3.18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ Η ΠΡΟΘΗΜΑ ................................................................280
3.19 ΠΑΡΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ............................................................................................287
3.20 ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ............................................................................................288
4. ΣΥΝΤΑΞΗ.............................................................................................................290
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..............................................................................................293
6. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ..................................................................295
7. ΚΕΙΜΕΝΑ .............................................................................................................311
7.1 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ .........................................................................311
7.2 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ........................................329
7.3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ...........................................................................332
8. ΧΑΡΤΕΣ ................................................................................................................342

12

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ
Αλεξάκης Ε. 1975. ‘Η δοµή της ελληνικής οικογένειας στη Θράκη’, Μνήµων 5, 4980.
—. 1979. ‘Αλληλοεπιδράσεις στους οικογενειακούς θεσµούς Ελλήνων και
Βουλγάρων στη Θράκη’, Γ΄ Συµπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού
Χώρου, 25-40. Θεσσαλονίκη.
Αναγνωστόπουλος Γ. 1915. Περί του δυναµικού τονισµού εν τω ιδιώµατι του
Ζαγορίου. Θεσσαλονίκη.
—. 1921. ‘Ολίγα περί της κλίσεως των ονοµάτων και των αντωνυµιών εν τω ιδιώµατι
του Ζαγορίου’, Αφιέρωµα εις Γ.Ν.Χατζιδάκιν, 176-183. Αθήναι.
—. 1924. ‘Περί του ρήµατος εν τη εν Ηπείρω οµιλουµένη’, Αθηνά 36, 61-98.
Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. 1996. ‘Η νεοελληνική σύνθεση’, Ζητήµατα Νεοελληνικής
Γλώσσας - ∆ιδακτική προσέγγιση (επιστηµονική επιµέλεια Γ. Κατσιµάλη, Φ.
Καβουκόπουλος), 97-120, Τοµέας Γλωσσολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Ρέθυµνο.
—. 1997. ‘Το επίθηµα -άδικο στη Νεοελληνική’, ΜΕΓ 17, 157-171. Θεσσαλονίκη.
Αναστασιάδης Β.Κ. 1998. ‘Μερικοί γραµµατικο-συντακτικοί ιδιωµατισµοί στο
γρεβενιώτικο νεοελληνικό γλωσσικό ιδίωµα’, Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία 2,
11-29. Αθήνα
Ανδριώτης Ν. 1930. ‘Περί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου’, Αθηνά 42, 146187.
—. 1931. ‘Περί της αποβολής των νόθων φωνηέντων i και u εν τη νέα ελληνική’,
Αθηνά 43, 171-185.
—. 1933. ‘Φωνητικά των βορείων ιδιωµάτων της Νέας Ελληνικής’, Αθηνά 45, 253262.
—. 1941. ‘Ετυµολογικά και σηµασιολογικά’, Λ∆ 3, 57-91.
—. 1943-44. ‘Τα όρια των βορείων, ηµιβορείων και νοτίων ελληνικών ιδιωµάτων της
Θράκης’, ΑΘΛΓΘ 10, 131-185.
—. 1948. Το γλωσικό ιδίωµα των Φαράσων. Αθήνα.
—. 1949. ‘Οι αρχαϊσµοί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου’, [Ίµβρος 3, 117-119],
στο Αντιχάρισµα στον καθηγ. Νικόλαο Π. Ανδριώτη, 251-255. Θεσσαλονίκη
1976.

13

—. 1951. ‘Φωνητικά’, [Ποντιακή Εστία 2] στο Αντιχάρισµα στον καθηγητή
Ν.Π.Ανδριώτη, 19-24, Θεσσαλονίκη 1976.
—. 1952α. ‘Τα ελληνικά στοιχεία της βουλγαρικής γλώσσης’, ΑΘΛΓΘ 17, 33-100.
—. 1952β. ‘Συντακτικά και µορφολογικά’, Ελληνικά 12, 15-33.
—. 1953α. Η γλώσσα της Θράκης (Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αρ. 20). Αθήνα.
—. 1953β. ‘Οι αρχαϊσµοί του σηµερινού γλωσσικού ιδιώµατος της Μακεδονίας’,
[Μακεδονικόν Ηµερολόγιον, 101-108], στο Αντιχάρισµα στον καθηγ. Νικόλαο
Π. Ανδριώτη, 239-244. Θεσσαλονίκη 1976.
—. 1955. ‘Το γλωσσικό ιδίωµα της Χαλκιδικής’, [Μακεδονικόν Ηµερολόγιον 1955,
113-120], Αντιχάρισµα στον καθηγ. Νικόλαο Π. Ανδριώτη, 245-250.
Θεσσαλονίκη 1976.
—. 1956. ‘Συµβολή στη νεοελληνική σύνθεση’, ΕΕΦΣΠΘ 7, 1-37.
—. 1961. Το ιδίωµα του Λιβισιού της Λυκίας. Αθήνα.
—. 1969. ‘Ο σχηµατισµός των υποκοριστικών επωνύµων σε -δάκης’, Πεπραγµένα του
Β΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. ∆΄, 94-98.
—. 1976. ‘Φαινόµενα συναλοιφής και χασµωδίας στην ελληνική γλώσσα’, Ελληνικά
29, 5-45 και 217-247.
—. 1989.

Το γλωσσικό ιδίωµα του Μελένικου (επιµ. Ε. Παπαδοπούλου - Χρ.

Τζιτζιλή). Θεσσαλονίκη.
Andriotis N. 1939. ‘De quelques faits phonétiques du dialecte moderne de
Samothrace’, AΘΛΓΘ 6, 153-208.
—. 1943. ‘Zur vermeintlichen Nasalentwicklung im Neugriechischen’, ByzantinischNeugriechische Jahrbücher 17, 108-124.
—. 1974a. La loi de prophylaxie dans le vocalisme néo-grec. Thessaloniki.
Αποστολίδης Κ.Μ. 1929. Ο Στενίµαχος, ήτοι συνοπτική της πόλεως Στενιµάχου
ιστορία από των παλαιών µέχρι των καθ’ ηµάς χρόνων (δεύτερη έκδοση 1962).
Αθήναι.
Αποστολίδης

Μ1 .

1935.

‘Συλλογή

αρχαίων

επιγραφών

ανευρεθεισών

εν

Φιλιππουπόλει και περί αυτήν’, Θρακικά 6, 137-176.
—. 1945-46. ‘Η γλώσσα του Στενιµάχου’, ΑΘΛΓΘ 12, 174-80.

1

Πρόκειται για τον καθηγητή των Ζαριφείων ∆ιδασκαλείων Κοσµά Αποστολίδη, που στη συνέχεια
υπέγραφε ως Κοσµάς (Μυρτίλος), Κοσµάς Μυρτίλος (στα περισσότερα έργα του) ή απλώς Μυρτίλος,
όπως στο συγκεκριµένο άρθρο.

14

—. 1947-48. ‘Λεξιλόγιον της εν Φιλιππουπόλει ελληνικής διαλέκτου’, ΑΘΓΛΘ 14,
179-192.
—. 1959. Η της Φιλιππουπόλεως ιστορία - από των αρχαιοτάτων µέχρι των καθ’ ηµάς
χρόνων. Αθήναι.
Αραβαντινός Π. 1909. Ηπειρωτικόν Γλωσσάριον. Αθήναι.
Αυλίδης Ο. 1974. Καβακλιώτικα. Αιγίνιο.
Βακαλόπουλος Α. 1973. Ιστορία του Νέου Ελληνισµού,τόµ. 4. Θεσσαλονίκη.
Βακαλόπουλος Κ. 1995. Ο ελληνισµός της Βόρειας Θράκης και του θρακικού Εύξεινου
Πόντου. Θεσσαλονίκη.
Βαφειάδου Β. 1974. ‘Ήθη και έθιµα Σωζοπόλεως’, Λαογραφία 29, 115-226.
—. 1976. ‘Γλωσσάριον του γλωσσικού ιδιώµατος Σωζοπόλεως Βορειοανατολικής
Θράκης’, Αρχείον Θράκης 37 (1974), 107-176, 38 (1975), 139-184, 39 (1976),
119-148 (µέχρι λ. ξώρας).
—. 1979. ‘Έθιµα Σωζοπόλεως’, Θρακικά ΙΙ 2, 5-92.
Bees N. 1939. ‘Ein Buchgeschenk an das Madonna-Katakekryomeni-Kloster’,
Byzantinische-Neugriechische Jarbuch 15/1-3, 187-195.
Βέικου-Σεραµέτη Κ. 1961. ‘Επιβάτες’, ΑΘΛΓΘ 26, 81-326.
Βελούδης Γ. 2009. ‘-άρ(ω): Τα Γλωσσ(ολογ)ικά Παρεπόµενα ενός ∆ανεισµού’, ΜΕΓ
29, 74-85.
Βογαζλής ∆. 1939. ‘∆ηµοτικά φιλιππουπολίτικα και στενιµαχίτικα τραγούδια’,
Θρακικά 11, 279-306.
—. 1956. ‘Ήθη, έθιµα και προλήψεις των Ελλήνων Βορειοθρακών ως και των
συνοίκων τους Βουλγάρων’, ΑΘΛΓΘ 21, 177-234.
Georgakas D. 1982. A graeco-slavic controversial problem reexamined: the -itssuffixes in byzantine, medieval and modern greek; their origin and
ethnological implications. Πραγµατείαι της Ακαδηµίας Αθηνών, τ. 47. Αθήνα.
Georgiadis P. 1974. Die lautlichen Veränderungen der türkischen Lehnwörter im
Griechischen (διδ. διατριβή). München.
Γεωργίου Χ. 1962. Το γλωσσικό ιδίωµα Γέρµα Καστοριάς. Θεσσαλονίκη.
Γιαννουλέλλης Γ. 1982. Νεοελληνικές ιδιωµατικές λέξεις δάνειες από ξένες γλώσσες.
Γκογκίδης ∆. 1993. Η προφορά, τα ήθη και τα έθιµα της Ανατ. Ρωµυλίας. Κουφάλια.
Γλαβίνας Α. 1996. Το Καβακλί της Ανατολικής Ρωµυλίας. Κουφάλια.
Γούσιος Α. 1894. Η κατά το Παγγαίον χώρα. Λιψία.

15

—. 1901. Τα τραγούδια της πατρίδος µου.
Dall H. 1991. Kuzeydoğu Bulgaristan Türk ağzlar üzerine araştrmalar. Ankara.
∆εληγιάννης Β. 1934-5. ‘Σύµµικτα Λαογραφικά του χωρίου ∆ογάν-κιοϊ Μαλγάρων’,
ΑΘΛΓΘ 1, 33-37.
∆εληκάρη Α. 2004. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Θεσσαλονίκη.
∆ιαµάντης Α. 2001. Θησαυρός ελληνικών ονοµάτων. Αθήνα.
∆ιονυσίου 1986. Αχελινά. Απ’ τις λαϊκές παραδόσεις της Αγχιάλου. Αθήνα.
∆ιονυσίου 1994. ‘Αχελινά - Λαογραφική συλλογή από την Παλιά και Νέα Αγχίαλο’,
Θρακικά ΙΙ 9, 135-169.
∆ουγά-Παπαδοπούλου Ε. 1984. ‘Ετυµολογικά της περιοχής Πιερίας’, Μακεδονικά
24, 217-232.
—. 1990. ‘Ετυµολογικά περιοχών Μακεδονίας’, Μακεδονικά 27, 383-399.
—. 1994. ‘Οι αρχαϊσµοί του ιδιώµατος Βελβεντού’, Μακεδονικά 29, 238-255.
∆ουγά-Παπαδοπούλου Ε. - Τζιτζιλής Χ. 2006. Το γλωσσικό ιδίωµα της ορεινής
Πιερίας. Θεσσαλονίκη.
∆ραγούµη Ε. 2002. ‘Ο εορτασµός της Αντριάδας στο Καβακλή Ανατολικής
Ρωµυλίας’, Περί Θράκης 2, 233-248. Ξάνθη.
∆ρανδάκης Λ. 1979. ‘Το έθιµο του Καλόγερου στη Μελίκη Ηµαθίας’, Γ΄ Συµπόσιο
Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, 233-253. Θεσσαλονίκη.
Eckmann J. 1950. ‘Razgrad Türk Ağz’, Türk Dili ve Tarihi Ηakkinda Αraştrmalar,
1-25. Ankara.
—. 1960. ‘Dinler (Makedonya) Türk Ağz’, Türk Dili Arastrmalar Yllğ Belleten,
189-204. Ankara.
—. 1962. ‘The Turkish Dialect of Edirne’. American Studies in Altaic Linguistics
(επιµ. N. Poppe), 45-69. Bloomington & Χάγη. Indiana University & Molton.
Ζησόπουλος Κ. 2006. Οι πρόσφυγες της Α. Ρωµυλίας στη Θεσσαλία. Λάρισα.
Ηλιούδης Γ. 1985α. ‘Αλλόφωνα του «λ» στο γλωσσικό ιδίωµα των προσφύγων από
το Καβακλί της Α. Ρουµελίας’, Λ∆ 15, 215-231.
—. 1985β. ‘Το προθετικό «α» στο γλωσσικό ιδίωµα των προσφύγων από το Καβακλί
της Α. Ρουµελίας’, Λ∆ 15, 259-269.
Ήµελλος Σ. 1964. ‘Γλωσσογεωγραφικά τινα εκ Νάξου’, Αθηνά 67, 33-46.

16

Θαβώρης Α. 1959. ‘Η προέλευση του αρσενικού άρθρου «ι» των βόρειων
νεοελληνικών ιδιωµάτων’, Ελληνικά 16, 189-202.
—. 1977. ‘Μορφολογικά µερικών ιδιωµάτων της ∆υτ. Μακεδονίας’, Α΄ Συµπόσιο
γλωσσολογίας του βορειοελλαδικού χώρου, 75-95. Θεσσαλονίκη.
—. 1978. ‘Το νεοελληνικό µόριο «για»...’, Αφιέρωµα στον Λίνο Πολίτη, 9-23.
Θεσσαλονίκη.
—. 1979. ‘Μερικές ακόµη δάνειες ελληνικές λέξεις στη βουλγαρική γλώσσα και
ιδιαίτερα στις διαλέκτους της’, ∆ωδώνη 8, 341-353.
—. 1994. ‘Το αρσενικό άρθρο «ι» και «ε» των νεοελληνικών ιδιωµάτων’,
Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία 1, 142-161. Αθήνα.
—. 1998. ‘Ιδιωµατικοί αρχαϊσµοί και βόρεια νεοελληνικά ιδιώµατα. Οι αρχαϊσµοί
του ιδιώµατος Βελβεντού ∆υτικής Μακεδονίας’, Μακεδονικά 31, 31-91.
Thaworis A. 1975. ‘Die Archaismen der griechischen Lehnwörter im Bulgarischen’,
Balkan Studies 16, 146-153.
Joseph B. 1989. ‘H ερµηνεία µερικών βορείων τύπων της προστακτικής σύµφωνα µε
τη σηµερινή µορφολογική θεωρία’, Ε∆ 1, 21-26.
Καβακόπουλος Π. 1981. Τραγούδια της Βορειοδυτικής Θράκης. Θεσσαλονίκη.
Kakuk S. 1961. ‘Die türkische Mundart von Küstendil und Michailovgrad’, Acta
Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae XL (3-4), 301-386.
—. 1972. ‘Le dialecte Turc d’ Ohrid en Macedoine’, Acta Orientalia Academiae
Scientiarum Hungaricae XXVI (2-3), 227-282.
Kalay E. 1998. Edirne ili ağzlar. Ankara.
Καλινδέρης Μ. 1982. Ο βίος της κοινότητος Βλάτσης επί Τουρκοκρατίας - Εις το
πλαίσιον του δυτικοµακεδονικού περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.
Καλλέρης Ι. 1958. ‘Ανάλεκτα Λεξικογραφικά’, Λ∆ 8, 3-58.
Kamaroudis S. 1982. Le Samothracien (διδ. διατριβή). Paris.
Καραποτόσογλου Κ. 1988.

Ετυµολογικό γλωσσάρι στο έργο του Παπαδιαµάντη.

Αθήνα.
—. 2003. ‘Μεσαιωνικά - Νεοελληνικά δυσετυµολόγητα’, Λ∆ 24,199-224.
Καρβελά Α. 2005. Μηχανισµοί εγκατάστασης αγροτικών πληθυσµών - Πρόσφυγες και
εγχώριοι στη Θεσσαλία 1907-1911 (∆ιδακορική διατριβή). Κέρκυρα.

17

Καρναβάς Α. 1994. ‘Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας. Ιστορική αναδροµή - κοινωνική
συγκρότηση’, Υπερεία 2 (Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου «Φεραί - Βελεστίνο Ρήγας»), 235-265.
—. 2001α. Το Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας και η ιστορία του. Αθήνα.
—. 2001β. Μοναστηριώτικα τραγούδια Ανατολικής Ρωµυλίας. Τα δηµοτικά του
Μεγάλου Μοναστηρίου. Αθήνα.
Κατσάνης Ν. 1977. ‘Η κουτσοβλάχικη κατάληξη -eαua ...’, Α΄ Συµπόσιο γλωσσολογίας
του βορειοελλαδικού χώρου, 179-192. Θεσσαλονίκη.
—. 1981. ‘∆ιαλεκτικά ΙΙ. Η εξέλιξη της φωνολογικής αντίθεσης /λ/:/λλ/ στο ιδίωµα
∆ρυµού - Μελισσοχωρίου και στα περιφερειακά ιδιώµατα της Ελληνικής’,
ΜΕΓ 2, 17-50. Θεσσαλονίκη.
—. 1984. ‘∆ιαλεκτικά ΙΙΙ. Φωνολογικά των βορείων ιδιωµάτων’, ΜΕΓ 5, 47-63.
Θεσσαλονίκη.
—. 1992-3. ‘Γλωσσογεωγραφία Επαρχίας Λαγκαδά (νοµός Θεσσαλονίκης)’, Ε∆ 3,
83-107.
—. 1996. Το γλωσσικό ιδίωµα της Σαµοθράκης. Θεσσαλονίκη.
Κατσουλέας Σ. 1977. ‘Το προθετικόν «α» εις τα παρακαµβούνια γλωσσικά
ιδιώµατα’, Α΄ Συµπόσιο γλωσσολογίας του βορειοελλαδικού χώρου, 193-208.
Θεσσαλονίκη.
Καψωµένος Σ. 1939. ‘Η λέξις φρέαρ εις την µεταγενεστέραν και νέαν ελληνικήν’, Λ∆
1, 40-72.
Κίγκα Ε. 1982. Μορφολογία των νεοελληνικών περιεκτικών τοπωνυµίων (διδ.
διατριβή). Ιωάννινα.
Κιλπασάνης 1993. ‘Ιστορίες και παραµύθια της Παλιάς και της Νέας Αγχιάλου’,
Θρακικά ΙΙ 8, 213-242.
Κλείδωνα Ε. - Κουντούρης Α. - Κρίκη Ε. - Παπαδάµου Ε. 2009. ‘Αλλοµορφία του α΄
και β΄ πληθυντικού του µεσοπαθητικού παρατατικού σε αστικές ποικιλίες της
νέας ελληνικής’, ΜΕΓ 29, 206-217.
Κλεώνυµος Μ. - Παπαδόπουλος Χ. 1867. Βιθυνικά. Κωνσταντινούπολις.
Κοντοσόπουλος Ν. 1959. ‘Παρατηρήσεις εις την διάλεκτον της δυτικής Κρήτης’,
Αθηνά 63, 319-335.
—. 1978. ‘Μακεδονικά γλωσσογεωγραφικά’, Β΄ Συµπόσιο Γλωσσολογίας του
Βορειοελλαδικού Χώρου, 127-132. Θεσσαλονίκη .

18

—. 1979. ‘Νεοελληνικά φωνητικά’, Αθηνά 77, 191-197.
—. 1983. ‘Γλωσσογεωγραφικές παρατηρήσεις στο λεξιλόγιο της διαλέκτου της
Μακεδονίας’, ΜΕΓ 4, 169-183. Θεσσαλονίκη.
—. 1985. ‘Ληµνιακά γλωσσικά’, Λ∆ 15, 69-75.
—. 1994. ∆ιάλεκτοι και ιδιώµατα της Νέας Ελληνικής (ανανεωµένη έκδ.). Αθήνα.
Κόρµαλης Α. 1994. Ανατολική Ρωµυλία, η αλύτρωτη ορφική γη. Αθήνα.
Κοσµάς Ν. 1972. ‘Το γλωσσικό ιδίωµα του Λαγκαδά’, Μακεδονικά 12, 317-360.
Θεσσαλονίκη.
—. 1997. Το γλωσσικό ιδίωµα των Ιωαννίνων. Αθήνα - Γιάννινα.
Κοτζαγεώργη Ξ. 1999. ‘Οι Έλληνες της Βουλγαρίας σε αριθµούς, 1888-1934’, Οι
Έλληνες της Βουλγαρίας - Ένα ιστορικό τµήµα του περιφερειακού ελληνισµού
(συλλογικό, επιστ. υπεύθ. Β. Κόντης, επιµ. Ξ. Κοτζαγεώργη), 121-229.
Θεσσαλονίκη.
Κουκκίδης Κ. 1960. Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγοµένων εκ της τουρκικής
(Εταιρεία Θρακικών Μελετών αρ. 90). Αθήναι.
Κουκουλές Φ. 1939. ‘Περί αναπτύξεως ερρίνου εν τη νεωτέρα ελληνική’, Αθηνά 49,
79-143.
—. 1952. Βυζαντινών Βίος και Πολιτισµός, τόµ. Ε΄. Αθήναι (ανατύπ. Παπαζήσης χ.
χρον.).
—. 1955. Βυζαντινών Βίος και Πολιτισµός, τόµ. ΣΤ΄. Αθήναι (ανατύπ. Παπαζήσης χ.
χρον.).
Κουτίτα-Καϊµάκη Μ. 1986. ‘Έννοιες ποσότητας και βαθµού σε παραδείγµατα από
την ποντιακή διάλεκτο’, ΜΕΓ 7, 185-205. Θεσσαλονίκη.
—. 1994. ‘Έκφραση της έννοιας του χρόνου στην ποντιακή διάλεκτο’, Νεοελληνική
∆ιαλεκτολογία 1, 228-235. Αθήνα.
—. 1995. ‘Η προστακτική και η ρηµατική όψη στην ποντιακή’, Ελληνική
∆ιαλεκτολογία 4, 99-108. Θεσσαλονίκη.
—. 2003. ‘Αναλογία στη λεξική δοµή και παρετυµολογία στην ποντιακή’,
Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία 4, 295-312. Αθήνα.
Κρεκούκιας ∆. 1982. ‘Αρχαιοπινή στοιχεία στο λεξιλόγιο της Λήµνου’, Λ∆ 14, 5-19.
—. 2003. ‘Ετυµολογικά ∆΄’, Λ∆ 24, 225-286.
Keenan E. - Comrie B. 1977. ‘Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar’,
Linguistic Inquiry 8(1), 63-99.

19

Κretschmer P. 1905. Der heutige lesbische Dialekt. Wien.
—. 1921. ‘Zum Dialekt von Stenimachos’, Αφιέρωµα εις Γ.Ν. Χατζιδάκιν, 135-137.
Αθήναι.
Κυρανούδης Π. 1995. ‘Επιλογές από το σουφλιώτικο λεξιλόγιο’, Θρακικά ΙΙ 10, 4958.
—. 1996-8. ‘Η γλώσσα των τουρκόφωνων µουσουλµάνων της Θράκης’, Ελληνική
∆ιαλεκτολογία 5, 113-139. Θεσσαλονίκη.
—. 2009. Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη
(ΙΝΣ).
Κυριαζής ∆. 2001. Ελληνικές επιδράσεις στην αλβανική (διδ. διατριβή Α.Π.Θ.).
Θεσσαλονίκη.
Κυριακίδης Σ. 1917. ‘Θυσία ελάφου εν τη νεοελληνική παραδόσει και συναξαρίοις’,
Λαογραφία 6, 189-215.
—. 1922. Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α΄. Αθήναι.
—. 1923. ‘Γλωσσογεωγραφικά σηµειώµατα’, Λεξικογραφικόν Αρχείον 6, 362-387.
—. 1946. Τα βόρεια εθνολογικά όρια του Ελληνισµού. Θεσσαλονίκη.
Κωστάκης Θ. 1951. Σύντοµη Γραµµατική της Τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα.
Λέκκου Π. 1999. Οι µονές της Βόρειας και της Ανατολικής Θράκης. Θεσσαλονίκη.
Λιάλιας Ν. 1977. ‘Το γλωσσικό ιδίωµα της Αρέθουσας Θεσσαλονίκης’, Α΄ Συµπόσιο
Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου, 237-256. Θεσσαλονίκη.
Λιόσης Ν. 2007. Γλωσσικές επαφές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. ∆ιδακτορική
διατριβή Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.
Λορεντζάτος Π. 1915. ‘Λεξικογραφικά’, Λεξικογραφικόν Αρχείον 1, 67-80.
Λουίζος Ο. 1934. ‘Παρατηρήσεις εις την φθογγολογίαν Καλλιπόλεως’, Θρακικά 5,
344-346.
Λουλουδόπουλος Μ. 1903. Ανέκδοτος συλλογή ηθών, εθίµων, δηµοτικών ασµάτων,
προλήψεων, δεισιδαιµονιών, παροιµιών, αινιγµάτων κ.τ.λ. των Καρυών
(επαρχίας Καβακλί). Βάρνα.
Λουτζάκη Ρ. 1983-5. ‘Ο γάµος ως χορευτικό δρώµενο. Η περίπτωση των προσφύγων
της Ανατολικής Ρωµυλίας στο Μικρό Μοναστήρι Μακεδονίας’, Εθνογραφικά
4-5, 143-176. Ναύπλιο.

20

Μαλικούτη-Drachman A. & Drachman G. 1977. ‘Τύποι φωνολογικών νόµων και
βόρεια ιδιώµατα’, Α΄ Συµπόσιο γλωσσολογίας του βορειοελλαδικού χώρου, 6371. Θεσσαλονίκη.
—. 1992. ‘Σύγκριση του ρηµατικού τονισµού κοινής και διαλέκτων’, ΜΕΓ 13, 143161. Θεσσαλονίκη.
Μαλικούτη-Drachman A. 1988. ‘Tονισµός στα ελληνικά’, ΜΕΓ 9, 127-143.
Θεσσαλονίκη.
—. 2000. ‘Συρρίκνωση διαλεκτικών συστηµάτων’, Η ελληνική γλώσσα και οι
διάλεκτοί της. (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Θεσσαλονίκη.
Μανασσίδης Σ. 1936-37. ‘Λαογραφικά Μαδύτου’, ΑΘΛΓΘ 3, 31-84.
—. 1965. ‘Γλωσσάριον εκ χειρογράφου υπ’ αριθµ. 371 Φιλολογικού Συλλόγου
Κωνσταντινουπόλεως’, ΑΘΛΓΘ 31, 36-56.
Μάνεσης Σ. 1986. ‘Η παραγωγική κατάληξη -αβος’, Λ∆ 16, 321-357.
Μαραβελάκης Μ. - Βακαλόπουλος Α. 1993. Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην
περιοχή της Θεσαλονίκης. Θεσσαλονίκη (ανατύπωση).
Μαργαρίτη-Ρόγκα Μ. 1977. ‘Παρατηρήσεις στην αποβολή των άτονων i, u στο
ιδίωµα της Σιάτιστας’, Α΄ Συµπόσιο γλωσσολογίας του βορειοελλαδικού χώρου,
51-58. Θεσσαλονίκη.
—. 1985. Φωνολογική ανάλυση του σιατιστινού ιδιώµατος (διδακτορική διατριβή
Α.Π.Θ.). Θεσσαλονίκη.
—. 1986. ‘Η εξέλιξη των ακολουθιών ΣeΦ και ΣiΦ στο καταφυγιώτικο ιδίωµα’, ΜΕΓ
7, 11-19. Θεσσαλονίκη.
—. 1988. ‘Ο τύπος [ίιδα] σε νεοελληνικά ιδιώµατα’, ΜΕΓ 9, 113-126. Θεσσαλονίκη.
—. 1989. ‘Αφοµοιώσεις ηχηρότητας στο ιδίωµα του Καταφυγίου’, ΜΕΓ 10, 151-167.
Θεσσαλονίκη.
Μέγας Γ. 1911-12. ‘Θυσία ταύρων και κριών εν τη ΒΑ Θράκη’, Λαογραφία 3, 146171.
—. 1912-13. ‘Παραδόσεις περί θησαυρών’, Λαογραφία 4, 22-34.
—. 1923. ‘Παραδόσεις περί ασθενειών’, Λαογραφία 7, 465-520.
Μέγας Γ. 1940. ‘Ζητήµατα Ελληνικής Λαογραφίας’, Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου
2 (σε αγκύλες ο αριθµός σελίδας στο ανάτυπο).
—. 1941. ‘Μαγικαί συνήθειαι προς αποτροπήν επιδηµικών νόσων’, Λαογραφία 25
(1967), 481-533.

21

—. 1945. Ανατολική Ρουµελία. Αθήναι.
—. 1953. ‘ Έθιµα της ηµέρας της µαµµής’, Λαογραφία 25 (1967), 534-556.
Μηνάς K. 1978. Η µορφολογία της µεγεθύνσεως στην ελληνική γλώσσα. Ιωάννινα.
—. 2003. ‘Παθήσεις του µεσοφωνηεντικού λ στις νεοελληνικές διαλέκτους’,
Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία 4, 321-330. Αθήνα.
—. 2004. Μελέτες νεοελληνικής διαλεκτολογίας. Αθήνα.
Mirambel A. 1929. Etude descriptive du parler maniote. Paris.
Μιχαηλίδης-Νουάρος Μ. 1951. ‘Περί τινων ενδιαφερόντων φαινοµένων του
γλωσσικού ιδιώµατος της Καρπάθου’, Αθηνά 55, 19-42.
Mollova M. 1967. ‘Etude phonetique sur les tutrcismes en Bulgare’, Linguistic
Balkanique 12, 115-54. Sofia.
Mπαµπινιώτης Γ. 1969. Ο διά συνθέσεως υποκορισµός εις την Ελληνικήν. Αθήναι.
Μπασέα-Μπεζαντάκου Χ. 1982. ‘Η σηµερινή γλωσσική κατάσταση στο νοµό
Πιερίας’, Λ∆ 14, 243-253.
Μπουµπουλίδης Φ. 1946. Η µετοχή στα νεοελληνικά. Αθήναι.
Μπουντώνας E. 1892. Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώµατος Βελβεντού και των
περιχώρων αυτού (Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, τόµ. 1). Αθήναι.
Μπουσµπούκης Α. 1991. ‘Το επιφώνηµα στο ιδίωµα της ∆εσκάτης Γρεβενών’, Λ∆
17, 83-92.
—. 1997. ‘Ο κορυδαλλός σε νεοελληνικά ιδιώµατα’, Φιλερήµου Αγάπησις (τιµητικός
τόµος για τον καθηγητή Α. Τσοπανάκη), 429-449. Ρόδος.
Μπούτουρας Α. 1912. Τα νεοελληνικά κύρια ονόµατα ιστορικώς και γλωσσικώς
ερµηνευόµενα. Αθήναι.
Μωυσιάδης Π. 1994. Ελληνικοί χοροί της Θράκης. Θεσσαλονίκη.
Νασιόπουλος Ι. 1993. Λαογραφικά Εράτυρας. Θεσσαλονίκη.
Newton B. 1972. The generative interpretation of dialect. Cambridge.
—. 1973. ‘The dialect geography of Modern Greek active inflections’, Glossa 7:2,
189-230.
Ντίνας Κ. 2005. Το γλωσσικό ιδίωµα της Κοζάνης, τ. Α΄ (Φωνητική - Μορφολογία) Β΄ (Λεξικό). Κοζάνη.
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. 1991. Οι βαλκανικοί λαοί. Θεσσαλονίκη.
Οικονοµίδης Α. 1962. ‘Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης’, ΑΘΛΓΘ 27, 321339.

22

Οικονοµίδης ∆. 1952α. ‘Περί του γλωσσικού ιδιώµατος Απεράθου - Νάξου’, Αθηνά
56, 215-273.
—. 1952β. ‘Μιχαήλ ο Γενναίος και τα δηµοτικά περί αυτού άσµατα Ελλήνων και
Βουλγάρων’, Λαογραφία 14, 53-70.
—. 1962. ‘Όνοµα και ονοµατοθεσία εις τας δοξασίας και συνηθείας του ελληνικού
λαού’, Λαογραφία 20, 446-542.
Oeconomides D. E. 1908. Lautlehre des Pontischen. Leipzig.
Οικονόµου Κ. 1981. ‘∆ιορθώσεις και προσθήκες στα ‘‘Γλωσσικά ιδιώµατα της
Ηπείρου’’ του Ε. Μπόγκα’, Ηπειρωτικά Χρονικά 23, 215-251.
—. 1991. Τοπωνυµικό της περιοχής Ζαγορίου. Ιωάννινα.
—. 1997. Η αλβανική γλωσσική επίδραση στα Ηπειρωτικά ιδιώµατα. Ιωάννινα.
Πάγκαλος Γ. 1955. Περί του γλωσσικού ιδιώµατος της Κρήτης, τόµ. Α΄. Αθήναι.
Παντελίδης Ν. 1999. ‘Το επίθηµα -ωτός της νέας ελληνικής’, ΜΕΓ 19, 281-295.
Θεσσαλονίκη.
Παπαγεωργίου Λ. 1994. ‘Γλωσσική σύγκριση Ηπείρου και Κέρκυρας’, Νεοελληνική
∆ιαλεκτολογία 1, 326-369. Αθήνα.
Παπαδάµου Ε. 2008. ∆ιαχρονική και διατοπική εξέταση της εξέλιξης του Υ
(Μεταπτυχιακή εργασία Α.Π.Θ). Θεσσαλονίκη.
Παπαδηµητρίου Λ. - Μαργαρίτη-Ρόγκα Μ. 1983. ‘Περιορισµοί στις ιεραρχήσεις
ηχητικότητας και απλοποίηση των συµπλεγµάτων στις νεοελληνικές
διαλέκτους’, ΜΕΓ 4, 17-32. Θεσσαλονίκη.
Παπαδόπουλος ΄Α. 1926. Γραµµατική των βορείων ιδιωµάτων της νέας ελληνικής
γλώσσης. Αθήναι.
—. 1948. ‘Βιβλιοκρισία για το ‘‘Γλωσσικό ιδίωµα των Φαράσων’’ του Ν. Ανδριώτη’,
Αρχείον Πόντου 13, 35-48.
—. 1949. ‘Γλωσσικαί έρευναι’, Αρχείον Πόντου 14, 3-35.
—. 1955. Ιστορική Γραµµατική της Ποντικής ∆ιαλέκτου. Αθήναι.
—. 1959. ‘Γλωσσική δείνωσις’, Αρχείον Πόντου 23, 3-32.
Παπαϊωαννίδης Κ. 1929. ‘Σύµµικτα Λαογραφικά’, Θρακικά 2, 152-182.
—. 1944. ‘Λαογραφικά Σωζοπόλεως’ Θρακικά 19, 268-298.
Παπακίτσος Χ. 2006. Από την τζουµερκιώτικη λαλιά στη λαϊκή µας παράδοση. Αθήνα.
Παπαναούµ ∆. 1968. Λαογραφικά Σιατίστης. Θεσσαλονίκη.

23

Παπαχριστοδούλου Π. 1951. ‘Η καταστροφή του βορειοθρακικού ελληνισµού (18781914)’, ΑΘΛΓΘ 16, 76-112.
Παππαδάτης Α. 1948. Ιστορία-αγώνες-δίκαια του ελληνισµού της Α.Ρωµυλίας.
Αθήναι.
Pernot H. 1907/1946. Études de linguistigue néo-hellénique I: Phonétique des Parlers
de Chio, 1907. II: Morphologie..., 1946. III: Textes et lexikologie..., 1946.
Paris.
Πετρόπουλος ∆. 1939-40. ‘Λαογραφικά Κωστή Α. Θράκης’, ΑΘΛΓΘ 6, 225-298.
—. 1941-42. ‘Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Α. Θράκης’, ΑΘΛΓΘ 8, 135-192.
—. 1942-3. ‘Λαογραφικά Μαΐστρου Α. Θράκης’, ΑΘΛΓΘ 9, 181-220.
—. 1952. ‘Συµβολή εις την έρευναν των λαϊκών µέτρων και σταθµών’, ΕΛΑ 7, 57101.
Πλαδή Μ. 1992. ‘Η συνίζηση των ακολουθιών -ea, -eo και -ia, -io στο ιδίωµα του
Λιτοχώρου Πιερίας’, ΜΕΓ 13, 179-191. Θεσσαλονίκη.
Πολέµης ∆. 1988. ‘Βαπτιστικά ονόµατα από βυζαντινά επώνυµα σ’ ένα χειρόγραφο
της Άνδρου’, Ονόµατα 12, 429-433.
Poromanska S. 1995. ‘Mια παραλλαγή του “Eρωτόκριτου” στη Βουλγαρία’,
Πρακτικά Ζ΄ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 677-685. Ρέθυµνο.
—. 1998. ‘Μία ελληνική διάλεκτος στη Μαύρη Θάλασσα’, Νεοελληνική
∆ιαλεκτολογία 2 (Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου νεοελληνικής
διαλεκτολογίας), 293-298.
—. 1999. ‘Περί του κλιτικού συστήµατος της ελληνικής διαλέκτου της πόλης
Ποµόριε’,

Ελληνική

Γλωσσολογία

’97

(Πρακτικά

του

Γ΄

∆ιεθνούς

Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα), 657-664.
—. 2003. ‘Τα ελληνικά ιδιώµατα του Εύξεινου Πόντου’, Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία
4 (Πρακτικά 4ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας), 437-442.
Πραντσίδης Ι. 1995. Ο παραδοσιακός χορός στις κοινότητες των Ακµπουναριωτών στο
Γκενεράλ Ίντζοβο Βουλγαρίας και στο Αιγίνιο Πιερίας (διδακτορική διατριβή).
Αθήνα.
Προδρόµου Θ. 1915. ‘Σωζοπολίτικα παραµύθια’, Λαογραφία 5, 449-459.
Προµπονάς Ι. 1963. ‘Ο ρωτακισµός και η ιδιότυπος προφορά του φθόγγου λ εις το
γλωσσικόν ιδίωµα Φιλωτίου Νάξου’, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών
Μελετών 3, 504-532.

24

—. 1988. ‘Είναι σλαβική η κατάληξη -αβος;’, ΜΕΓ 9, 87-98. Θεσσαλονίκη.
Ράλλη Α. 2000. Παραδόσεις θεωρητικής µορφολογικής ανάλυσης. Τοµέας
Γλωσσολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών. Πάτρα.
—. 2005. Μορφολογία. Αθήνα.
—. 2007. Η σύνθεση λέξεων - ∆ιαγλωσσική µορφολογική προσέγγιση. Αθήνα.
Ralli A. 1992. ‘Compounds in Modern Greek’, Rivista di Linguistica 4/1, 143-174.
—. 2004. ‘Stem-based versus Word-based Morphological Configurations: The case of
Modern Greek Preverbs’, Lingue e Linguaggio 2, 241-275.
Ρωµαίος Κ. 1953. ‘Το τραγούδι του Μιχάλµπεη Ρουµανίας’, ΑΘΛΓΘ 18, 365-374.
—. 1955. ‘Η τεχνική του προοιµίου των δύο τραγουδιών, της Αδριανούπολης και της
Αγια-Σοφιάς’, ΑΘΛΓΘ 20, 343-356.
Rohlfs G. 1950. Historische Grammatik der unteritalienischen Gräzität. Verlageler
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München.
Ronzevalle L. 1911. ‘Les emprunts turcs dans le grec vulgaire de Roumélie et
spécialement d’ Andrinople’, Journal Asiatique Recueil de Mémoires et de
Notices Relatifs aux Etudes Orientales 2, XVIII (1911), 69-106, 257-336, 405462. Paris.
Σακελλαριάδης Γ. 1997. Στοιχεία µορφολογίας. Μορφήµατα και παραγωγικές
καταλήξεις της νεοελληνικής. Αθήνα.
Σαµοθράκης Α. 1953. Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης - Από των
αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 1453 (β΄
έκδοση). Αθήναι. (Α΄ έκδ. αποσπασµατικά στο ΑΘΛΓΘ 7-12 (1940-6) και
επανέκδοση στο ΑΘΛΓΘ 28 (1963)).
Σαραντή Ε. 1944. ‘Από τα φυτά της Θράκης’, Θρακικά 20, 9-72.
Σάρρος ∆. 1923.

‘Περί των εν Ηπείρω, Mακεδονία και Θράκη συνθηµατικών

γλωσσών’, Λαογραφία 7, 521-542.
Saunier G. 2007. ‘To τραγούδι του Τσαµαδού και τα συγγενικά και παράγωγα
θέµατα. Όψεις της πάλης µε τον πατέρα’, Ελληνικά 57, 105-125.
Σετάτος Μ. 2000. ‘Παρατηρήσεις στα ρήµατα από ξένες λέξεις στις βαλκανικές
γλώσσες’, Βαλκανική Γλωσσολογία - Συγχρονία και διαχρονία (Πρακτικά
∆ιεθνούς Συνεδρίου), 225-234. Θεσσαλονίκη.
Setatos M. 1969. Phonological problems of modern greek koine. Thessalonike.

25

Σιγάλας Α. 1949. ‘Γλωσσικά ιδιώµατα και εποικισµοί της Νάξου’, Ναξιακόν Αρχείον
15, 192-216. Νάξος.
Σιταράς Α. 1971. Η Μάδυτος. Αθήνα.
Σκορδέλης Β. 1873. ‘Γλωσσάριον Στενιµάχου’, ΑΘΛΓΘ 12 (1945-46), 181-191.
Σταλίδης Κ. 1997. ‘Επιζώσες αρχαίες ελληνικές λέξεις στο γλωσσικό ιδίωµα των
κατοίκων της Σωζοπόλεως’, Φιλερήµου Αγάπησις (τιµητικός τόµος για τον
καθηγητή Α. Τσοπανάκη), 559-587. Ρόδος.
—. 1998. ‘Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωµα των κατοίκων της Σωζοπόλεως Α.
Ρωµυλίας - Παθολογία των φωνηέντων’, Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία 2
(Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας), 303341.
Στούπης Σ. 2003. Πωγωνησιακά και Βησσανιώτικα. Αθήνα - Γιάννινα.
Συµεωνίδης Χ. 1972. ‘Χείλωση στη µεσαιωνική και νέα ελληνική’, Βυζαντινά 4, 237252.
—. 1977. ‘Παρατηρήσεις στα κύρια χαρακτηριστικά των βόρειων νεοελληνικών
ιδιωµάτων’, Α΄ Συµπόσιο γλωσσολογίας του βορειοελλαδικού χώρου, 63-71.
Θεσσαλονίκη.
—. 1977-8. ‘Ποντιακά και Καππαδοκικά’, Αρχείον Πόντου 34, 248-253.
—. 1983. ‘Το άρθρο i των βόρειων νεοελληνικών ιδιωµάτων’, Β΄ Συµπόσιο
Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, 329-343. Θεσσαλονίκη.
—. 1989. Ιστορική Γραµµατική της αρχαίας ελληνικής. Θεσσαλονίκη.
—. 1992. Εισαγωγή στην ελληνική ονοµατολογία. Θεσσαλονίκη.
—. 2001. Η ελληνική γλωσσική επίδραση στο σύστηµα κύριων ονοµάτων της
Παλαιοσλαβικής και ιδιαίτερα της Βουλγαρικής (Κέντρο Επιστηµονικών
Ερευνών Κύπρου). Λευκωσία.
Συµεωνίδης Χ. - Τοµπαΐδης ∆. 1999. Η σηµερινή ελληνική διάλεκτος της Ουκρανίας
(περιοχής Μαριούπολης), Αρχείον Πόντου, παράρτ. 20.
Σφέτας Σ. 1993-4. ‘Οι ανθελληνικοί διωγµοί στην Ανατολική Ρωµυλία κατά το έτος
1906 στα πλαίσια της βουλγαρικής κρατικής πολιτικής’, Βαλκανικά Σύµµεικτα
5-6, 75-91.
—. 2008. Ελληνοβουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908. Θεσσαλονίκη.
Shipp G. 1979. Modern Greek Evidence for the Ancient Greek Vocabulary. Sydney.

26

Ταρνανάς Α. 2004. Η ζουµπανιώτικη γλώσσα και τα κουδαρίτικα (Καταγραφή του
τοπικού ιδιώµατος του Πενταλόφου Βοΐου). Έκδ. Πολιτιστικού Συλλόγου
Πενταλόφου. Πεντάλοφος Κοζάνης.
Τεκτονίδης Ε. 1975-81. ‘Το Καβακλί της Ανατολικής Ρωµυλίας’, Θρακικά Χρονικά
(αποσπασµατικά στους τόµ.) 32 (1975-76), 49-65, 33 (1977), 87-92, 35
(1979), 85-88, 36 (1980-81), 87-89. Ξάνθη.
Τερζίδης Μ. 1980. ‘Οι Μοναστηριώτες’, Χρονικά της επαρχίας ∆οµοκού 1, 46-93 (σε
αγκύλες δίνονται οι σελίδες του ανάτυπου). ∆οµοκός.
Τζαβάρας Ξ. 2003. ‘Αρχαϊκά στοιχεία στο γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου’,
Νεοελληνική ∆ιαλεκτολογία 4, 493-512. Αθήνα.
Τζαµάλη Α. 1998. ‘Το ρήµα «δοκώ» στα νεοελληνικά ιδιώµατα’, Λ∆ 21, 195-228.
Τζάρτζανος Α. 1909. Περί της συγχρόνου θεσσαλικής διαλέκτου. Αθήναι.
—. 1913. ‘Περί των ορίων της ανοµοιώσεως εν τη Νέα Βορειοελληνική’, Αθηνά 25,
65-77.
Τζιτζιλής Χ. 1980. ‘Μακεδονικά ετυµολογικά Ι’, Μακεδονικά 20, 368-374.
—. 1981. ‘Μια βαλκανική λέξη λατινικής προέλευσης (κόθρος, ...)’, Ελληνικά 33,
184-190.
—. 1982. ‘Μακεδονικά ετυµολογικά ΙΙ’, Μακεδονικά 22, 423-443.
—. 1982-3. ‘Συµβολή στην ποντιακή ετυµολογία’, Ελληνικά 34, 436-477.
—. 1985. ‘Ανάλεκτα ετυµολογικά ΙΙ’, Ελληνικά 36, 317-335.
—. 1995. ‘∆εύτερη συµβολή στην ποντιακή ετυµολογία’, Ελληνική ∆ιαλεκτολογία 4,
73-97. Θεσσαλονίκη.
—. 2000α. ‘Νεοελληνικές διάλεκτοι και νεοελληνική διαλεκτολογία’, Η ελληνική
γλώσσα και οι διάλεκτοί της, 15-22. Αθήνα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).
—. 2000β. ‘Εισαγωγή’ στο Βαλκανική Γλωσσολογία. Συγχρονία και ∆ιαχρονία
(επιστηµ επιµ. Χ. Τζιτζιλής - Χ. Συµεωνίδης), 11-17. Θεσσαλονίκη.
—. 2008. ‘Τα αρχαία µακεδονικά στοιχεία στο ιδίωµα της ορεινής Πιερίας και οι
σχέσεις της µακεδονικής µε τη θεσσαλική και τις βορειοδυτικές δωρικές
διαλέκτους’, Θέρµη και Φως (Αφιερωµατικός τόµος στη µνήµη του Α.-Φ.
Χριστίδη), 226-244. Θεσσαλονίκη.
—. Νεοελλ. ∆ιάλ.

Νεοελληνικές διάλεκτοι. Εισαγωγή (επιµ. Χ. Τζιτζιλής) (υπό

έκδοση). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη.

27

—. Τσακων. ‘Τσακωνική διάλεκτος’, Νεοελληνικές διάλεκτοι (επιµ. Χ. Τζιτζιλής)
(υπό έκδοση). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη.
Tzitzilis Ch. 1983. ‘Greek Loan-words in Bulgarian Dialects’, Linguistique
Balkanique 26 (1983), 55-77.
—. 1988. ‘Beiträge zur aromunischen Wortschatzforschung’, Zeitschrift für
Balkanologie 24/2, 173-199.
—. 1990. Fonetitshni problemi pri etimologizuvane na gratskite zaemki v balgarskija
ezik (Izdatelstvo na Balgarskata Akademija na Naukite). Sofia.
—. 1995. ‘Die paläobalkanischen Sprachen im Lichte der neugriechischen Dialekte’,
Die Sprache - Zeitschrift für Sprachwissenschaft 37 (1), 85- 93.
—. 1997. ‘Die türkischen Elemente im Neugriechischen verglichen mit den
türkischen

Elementen

in

anderen

Balkansprachen’,

Zeitschrift

für

Balkanologie 33/1, 101-112. Wiesbaden.
—. 1997-8. ‘Griechisch, ein wenig bekanntes Mitglied des Balkansprachbundes’,
Linguistique Balkanique XXXIX (1-2), 17-27.
—. 1999. ‘Ima li metafonija v grătskite govori?’, Dialektologija i ligvistitsne
geografija (ed. V. Radeva, B. Veltseva, V. Gobov, G. Kolev), 45-51. Sofia.
—. 2005. ‘Lexikalische Balkanismen in der Mundart im hochland von Pierien (ein
Beitrang zur diachronischen Kontaktlinguistik)’, Linguistique Balkanique
XLIV, 1-2 (a la memoire du Prof. Dr. Maksim Mladenov), 129-142.
—. 2006. ‘Romani or Armenian loans? A case of “contact ambiguity”, Linguistique
Balkanique XLV, 2, 279-289. Academie Des Sciences de Bulgarie.
Τζοµπάρης Φ. 1945-46. ‘Λαογραφικά - Γλωσσικά Στενιµάχου’, ΑΘΛΓΘ 12, 166-173.
Τοµπαΐδης ∆. 1967. Το γλωσσικό ιδίωµα της Θάσου. Θεσσαλονίκη.
Τριανταφυλλίδης Μ. 1941. Νεοελληνική Γραµµατική της ∆ηµοτικής. Ανατύπωση της
έκδοσης του ΟΕΣΒ, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη). Θεσσαλονίκη 2000.
Τσιτσιπής Λ. 2001. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. Αθήνα.
Τσολακίδης Σ. 2009. ‘Αντιγεγονοτικές εκφράσεις µε το ήθελα να στις ΝΕ
διαλέκτους’, ΜΕΓ 29 (υπό έκδοση). Θεσσαλονίκη.
Tσοπανάκης Α. 1950. ‘Το Σιατιστινό ιδίωµα’, Mακεδονικά 2 (1941-52), 266-298.
—. 1963. ‘∆ιαλεκτικά Μακεδονίας’, Μακεδονικά 5 (1961-63), 448-457.

28

—. 1968. ‘Μια ιωνική παραγωγική κατάληξη: -ούδι (-ούδα, -ούδης)’, ΕΕΦΣΠΘ 10,
283-307.
Tsopanakis A. 1955. ‘Eine dorische Dialektzone im Neugriechischen’, Byzantinische
Zeitschrift 48, 49-72.
Τσότσος Γ. 1998. Γαλατινή Βοΐου Κοζάνης. Θεσσαλονίκη,
Τσουκαλάς Γ. 1851. Ιστοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππουπόλεως.
Βιέννη. (Επανέκδοση 1980, Θεσσαλονίκη).
Φάβης Β. 1939. ‘Μετάθεσις και αντιµετάθεσις φθόγγων’, Λ∆ 1, 89-142.
—. 1951. ‘Ο δυναµικός τόνος της βορείου ελληνικής’, Αθηνά 55, 3-18.
Φιλήντας Μ. 1924. Γλωσσογνωσία και Γλωσσογραφία (ελληνική), τόµ. Α΄, Β΄, Γ΄
(ανατ. 1984). Αθήνα.
—. 1927. ‘Γλωσσάρι’, Θρακικές Ηθογραφίες Γ΄ (Π. Παπαχριστοδούλου). Αθήναι.
—. 1928. ‘Από τη γλώσσα της Θράκης’, Θρακικά 1, 221-223.
Φόρης Β. 1956. Το αρσενικό άρθρο i στα βόρεια ιδιώµατα. Κοζάνη.
Χαραλαµπάκης Χ. 1979. ‘∆ιαλεκτολογία και λογοτεχνία. Ιδιωµατικά στοιχεία σε
θράκες λογοτέχνες’, Θρακικά Χρονικά 35, 98-107. Ξάνθη.
Χατζηαναστασίου Τ. 1999. ‘Οι ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας. Σύντοµη
Ιστορική Εισαγωγή’, Οι Έλληνες της Βουλγαρίας - Ένα ιστορικό τµήµα του
περιφερειακού ελληνισµού (συλλογικό, επιστ. υπεύθ. Β. Κόντης, επιµ. Ξ.
Κοτζαγεώργη), 49-82. Θεσσαλονίκη.
Χατζησαββίδης Σ. 1985. Φωνολογική ανάλυση της Ποντιακής ∆ιαλέκτου (Το ιδίωµα
της Ματσούκας) (διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη.
Χατζησαράντος Χ. - Κανέλλης Α. 1947-8. Κατάλογος των πτηνών της Ελλάδος µε τα
κοινά τους ονόµατα - Ανάτυπο από το περιοδ. ‘‘ΒΟΥΝΟ’’ του Ελληνικού
Ορειβατικού Συνδέσµου, 126-153.
Χατζιδάκις Γ. 1905/1907. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τόµ. α΄ - β΄. Αθήναι.
—. 1910. ‘Νεοελληνικά’, Αθηνά 22, 205-265.
—. 1911. ‘Συµβολή εις τας ελληνικάς παροιµίας’, Επιστ. Επετ. Πανεπιστηµίου
Αθηνών 7 (1910-11), 23-79.
—. 1912. ‘Και πάλιν περί της λεγοµένης εξασθενώσεως του ου εις ι’, Αθηνά 24, 285288.
—. 1915. ‘Περί της χρήσεως της προθέσεως εκ, εξ (ξε-) εν τη νεωτέρα ελληνική’,
Λεξικογραφικόν Αρχείον της Μέσης και Νέας Ελληνικής, τόµ. Α΄, 8-47.

29

—. 1916. ‘Νεοελληνικά’, Αθηνά 28, 285-288.
—. 1917. ‘Ετυµολογικά και τεχνολογικά’, Λεξικογραφικόν Αρχείον της Μεσαιωνικής
και Νέας Ελληνικής 3, 99-114.
—. 1924/1930. Ακαδηµεικά αναγνώσµατα εις την ελληνικήν και λατινικήν
γραµµατικήν, τόµ. α΄ - β΄. Αθήναι.
—. 1934. Γλωσσολογικαί έρευναι, τόµ. Α΄, Β΄ (τόµ. Β΄ 1977, Ακαδηµία Αθηνών).
Αθήναι.
Hatzidakis G. 1892. Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipzig.
Χελδράιχ Θ. - Μηλιαράκης Σ. 1909. Τα δηµώδη ονόµατα των φυτών. Αθήναι.
Henrich G.S. 1976. Κλητικές και γενικές σε -ο από αρσενικά σε -ος στα µεσαιωνικά
και νέα ελληνικά (διδακτ. διατριβή). Θεσσαλονίκη.
Holton D. - Mackridge P. - Φιλιππάκη-Warburton E. 1999. Γραµµατική της Ελληνικής
Γλώσσας. Αθήνα.
Höeg C. 1925. Les Saracatsans, une tribu nomade grecqu, I. Paris - Copenhague.
Χουρµουζιάδης Κ. 1938. ‘Το Τσακήλι της επαρχίας Μετρών’, Θρακικά 9, 310-359.
—. 1939. ‘∆ηµοτικά τραγούδια Τσακηλίου’, Θρακικά 11, 307-314.
Ψάλτης Σ. 1905. Θρακικά ή µελέτη περί του γλωσσικού ιδιώµατος της πόλεως Σαράντα
Εκκλησιών. Αθήναι.
—. 1918. ‘Περί των υποθετικών λόγων εν τη µέση και νεωτέρα Ελληνική’,
Λεξικογραφικόν Αρχείον της µέσης και νέας Ελληνικής 5, 40-57.
Β. ΛΕΞΙΚΑ2 - ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ - ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
AED

Albanian-English Dictionary. Oxford 1998.

ΑΘΛΓΘ

Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού.

ΑΛΝΕ

Α. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Αντίστροφο Λεξικό της Νέας
Ελληνικής. Θεσσαλονίκη 2000.

Ανδριώτης 1983

Ετυµολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη.

Andriotis 1974

Lexicon der Archaismen in neugriechishen Dialekten, Wien.

BER

Balgarski etimologitshen retshnik, I-III. Sofia 1971-1986.

2

Στα λεξικά η παραποµπή γίνεται σε λήµµα και όχι σε σελίδα. Όταν η λέξη στην οποία γίνεται
αναφορά ταυτίζεται µε το οικείο λήµµα του λεξικού δεν δηλώνεται το λήµµα ως εννοούµενο. Σε
διαφορετική περίπτωση δηλώνεται (βλ. λ.).
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BGR

Balgarsko-gratski retshnik, Akademitshno izdatelstvo ‘‘prof.
Marin Drinof’’. Sofia 1998.

BI

Jordan Zaimov, Balgarski imennik, Izdatelstvo na Βălgarskata
Αkademija na Νaukite. Sofia (2)1994.

Βλάχ.

Γ. Βλάχος, Θησαυρός της εγυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος. Βενετία 1659.

Γαρεφαλάκης

Γαρεφαλάκης Ν., Λεξικό ιδιωµατισµών κρητικής διαλέκτου
(περιοχής Σητείας). Σητεία 2002.

Γεννάδιος

Π.Γ. Γεννάδιος, Λεξικόν φυτολογικόν, τόµ. 1-2. Αθήναι (2)1959.

∆αγκίτσης

Κ. ∆αγκίτσης, Ετυµολογικό λεξικό της νεοελληνικής, τόµ. 1-2
(α-π). Αθήνα 1978-1984.

DS

Türkiye’de Halk Agzndan Derleme Sözlügü, τόµ. 1-12,
Ankara.

Du Cange

Ch. du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae
graecitatis, Λούγδουνο 1688 (ανατυπ. Γκρατς 1958).

Ε∆

Ελληνική ∆ιαλεκτολογία. Ετήσια έκδοση

διαλεκτολογικών

µελετών. Θεσσαλονίκη.
ΕΛΑ

Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου

Ιδοµενέως

Ιδοµενέως Μ., Κρητικό Γλωσσάρι. Ηράκλειο 2006.

ΙΕΕ

Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόµ. 1-16.

ΙΛ

Ιστορικόν λεξικόν της νέας ελληνικής, τόµ. 1-5 (α- δαχτυλωτός).
Αθήναι 1933-1989.

ΙΛΠ

Α. Παπαδόπουλος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου,
τόµ. 1-2. Αθήναι 1958-1961.

Κρ.

Ε. Κριαράς, Λεξικό της µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους
γραµµατείας, τόµ. 1- 16 (α-πνεύµονας). Θεσσαλονίκη.

Κρ.-Επιτ.

I.N. Kαζάζης - Τ.Α. Καραναστάσης, Επιτοµή του Λεξικού της
µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους γραµµατείας του Εµµανουήλ
Κριαρά, τόµ. 1 (α-κ), τόµ. 2 (λ-παραθήκη). Θεσσαλονίκη 20012003.

Κωστάκης

Θ. Κωστάκης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τόµ. Ι, ΙΙ,
1986, τόµ. ΙΙΙ, 1987. Αθήνα.
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LBG

E. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Grazitat besonders des
9.-12. Jahrhunderts. Wien.

Λ∆

Λεξικογραφικόν ∆ελτίον της Ακαδηµίας Αθηνών

ΛΚΝ

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών. Θεσσαλονίκη 2001(2).

LGPN

Fraser P.M. & Matthews E., A Lexicon of Greek Personal
Names, vol. I- ΙV. Oxford 1987-2005.

L-S

H.G. Lidell - R. Scott - H. Stuart Jones, A Greek-English
Lexicon. Oxford (9)1940 (ανατ. 1996).

ΜΕΓ

Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (Πρακτικά ετήσιων
συναντήσεων

του

Τοµέα

Γλωσσολογίας

του

Α.Π.Θ.).

Θεσσαλονίκη.
ΛΝΕΓ

Μπαµπινιώτης Γ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα
1998.

Μπόγκας 1964/1966 Μπόγκας Ε., Τα γλωσσικά ιδιώµατα της Ηπείρου, τόµ. Α΄
(1964) - τόµ. Β΄ (1966). Ιωάννινα.
Papahagi

T. Papahagi, Dicţionarul dialectului aromân. Bucureşti (2)1974.

Πιτυκάκης

Πιτυκάκης Μ. Το γλωσσικό ιδίωµα της ανατολικής Κρήτης.
Νεάπολη Κρήτης 2001.

PLP

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (E. Trapp H.-V. Beyer u.a.). Wien 1996.

PCSS

D’jatshenko G., Poln’ij Tserkovnoslavjansij Slovar’. Moskva
1993.

Redhouse

New Redhouse Turkish-English dictionary. Istanbul (7)1984.

RRS

Rumeisko-russkij i russko-rumeiskij slovar pjati dialektov
grekov Priazovja (Diamantopulo-Rionis A.A., Demeruzi D.L.,
Sapurma A.A., Harabanot R.S., Patritsa D.K.). Mariupoli 2006.

RRODD

Retshnik na redki, ostareli i dialektni dumi v literaturata ni ot
XIX i XX vek (S. Iltshev, A. Ivanova, A. Dimova, M. Pavlova),
Bălgarska Akademija na Naukite - Institut za bălgarski ezik.
Sofia 1974.
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Somavera

A. da Somavera, Θησαυρός της ρωµαίκης και της φράγκικης
γλώσσας,

ήγουν

Λεξικόν

ρωµαίκον

και

φράγκικον

πλουσιώτατον. Παρίσι 1709 (ανατ. Μπολόνια 1977).
SSS

Tsejtlin P., Staroslavjanskij Slovar’ (10-11 v.). Moskva 1994.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ, ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ά. = άρθρο

αρνητ. = αρνητικός

αγγλ. = αγγλικός, αγγλικά

αροµ. = αροµουνικός

αγιών. = αγιώνυµο

αρσ. = αρσενικός

άγν. ετυµ. = άγνωστη ετυµολογία

αρχ. = αρχαίος ελληνικός

αι. = αιώνας

ασυνήθ. = ασυνήθιστη χρήση

αιτιολ. = αιτιολογικός

αυτ. = αυτόθι

αιτ. = αιτιατική

άχρ. = άχρηστο, δεν χρησιµοποιείται

άκλ. = άκλιτος

βαφτιστ. = βαφτιστικό (όνοµα)

αλβ. = αλβανικός, αλβανικά

β.ι. = βόρεια ιδιώµατα

αµάρτ. = αµάρτυρος

βλ. = βλέπε

αµτβ. = αµετάβατο (ρήµα)

βυζ. = βυζαντινός

αναβιβ. = αναβιβασµός

γαλλ. = γαλλικός

αναλογ. = αναλογία, αναλογικός, -ά

γεν. = γενική (πτώση)

ανατύπ. = ανατύπωση

γέν. = γένος

αντίθ. = αντίθετος, αντίθετα

γλωσσ. = γλωσσικός

αντιθετ. = αντιθετικός

δάν. = δάνειο, -α

αντικ. = αντικείµενο

δεικτ. = δεικτικός

αντων. = αντωνυµία

δηλ. = δηλαδή

αόρ. = αόριστος

διαλ. = διαλεκτικός

αποηχηροπ. = αποηχηροποίηση

διάφ. = διάφορος

απρόσ. = απρόσωπο (ρήµα)

δίφθ. = δίφθογγος

αρ. = αριθµός

διφθογγοπ. = διφθογγοποίηση

αραβ. = αραβικός, αραβικά

δωρ. = δωρικός

αρβ. = αρβανίτικος, αρβανίτικα

εγκλιτ. = εγκλιτικός

αριθµ. = αριθµητικός

ειρων. = ειρωνικός, -ά

αρµεν. = αρµενικός

εκκλησ. = εκκλησιαστικός

άρν. = άρνηση

έκφρ. = έκφραση
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ελλ. = ελληνικός

κάπ. = κάποιος, -ον

ελλνστ. = ελληνιστικός

κατάλ. = κατάληξη

εµπρόθ. προσδ. = εµπρόθετος

καταφ. = καταφατικός

προσδιορισµός

κατηγ. = κατηγορούµενο

εν. = ενικός

κ.ε. = και εξής

εναντ. = εναντιωµατικός

κλητ. = κλητική

ενεργ. = ενεργητικός

κλπ. = και λοιπά

ενεστ. = ενεστώτας

κοιν. = κοινός

ενν. = εννοείται

κ.ο.κ. = και ούτω καθεξής

επέκτ. = επέκταση

κ.π.ά. = και πολλά άλλα

επίθ. = επίθετο

κτητ. = κτητικός

επιθ. = επιθετικός

κ.τ.ό. = και τα όµοια

επίρρ. = επίρρηµα

κυπρ. = κυπριακός

επιρρηµ. = επιρρηµατικός, -ά

κυριολ. = κυριολεκτικά

επίτ. = επίταση

λ. = λέξη, λήµµα

επιτατ. = επιτατικός

λαϊκ. = λαϊκός, -ά

επιφών. = επιφώνηµα

λατ. = λατινικός

επών. = επώνυµο

λογοτ. = λογοτεχνία, -ικός

ερωτηµ. = ερωτηµατικός

µεγεθ. = µεγεθυντικός

εσφαλµ. = εσφαλµένος, -α

µειωτ. = µειωτικός

ετυµ. = ετυµολογία, ετυµολογικός

µέλλ. = µέλλοντας

ευφηµ. = ευφηµισµός

µελλ. = µελλοντικός

ευχετ. = ευχετικός

µέσ. = µέσο (ρήµα)

ζωολ. = ζωολογία

µεσν. = µεσαιωνικός

ηχηροπ. = ηχηροποίηση

µεσοφων. = µεσοφωνηεντικός

ηχοµιµ. = ηχοµιµητικός

µετάθ. = µετάθεση

θηλ. = θηλυκός

µεταπλ. = µεταπλασµός

ιδίωµ. = ιδίωµα

µεταρηµ. = µεταρηµατικός

ιδιωµ. = ιδιωµατικός, -ά

µόρ. = µόριο

ισπ. = ισπανικός, -ά

µορ. = µοριακός

ιταλ. = ιταλικός, -ά

µτβ. = µεταβατικός

κ.ά. = και άλλα

µτγν. = µεταγενέστερος

κ.α. = και αλλού

µτφ. = µεταφορικά
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µτχ. = µετοχή, µετοχικός

προσφών. = προσφώνηση

ν.ε. = νεοελληνικός

προσωπ. = προσωπικός

νεολ. = νεολογισµός

προτρεπτ. = προτρεπτικός

οικων. = οικωνυµικός

ρ. = ρήµα

όν. = όνοµα

ρηµ. = ρηµατικός

ον. = ονοµαστική

σ. = σελίδα

ό.π. = όπου παραπάνω

σηµ. = σηµείωση

ουδ. = ουδέτερο

σηµερ. = σηµερινός

ουσ. = ουσιαστικό

σλαβ. = σλαβικός

ουσιατικοπ. = ουσιαστικοποίηση,

σπάν. =σπάνιο

-µένος

στερ. = στερητικός

παθ. = παθητικός

συγκ. = συγκοπή

παλαιοσλαβ. = παλαιοσλαβικός

συγκριτ. = συγκριτικός

παράγ. = παράγωγο

συν. = συνήθως

παραγωγ. = παραγωγικός

σύνδ. = σύνδεσµος

παρακ. = παρακείµενος

συνεκδ. = συνεκδοχή, -ικά

παρατ. = παρατατικός

συνεκφ. = συνεκφορά

παρετυµ. = παρετυµολογία

συνηθ. = συνηθισµένος, -α,

παροιµ. = παροιµία, παροιµιακός, -ά

συνηθέστερος

παροµ. = παροµοίωση. -ωτικός

συνθετ. = συνθετικό

παρων. = παρωνύµιο, παρωνυµικός

σύντµ. = σύντµηση

πβ. = παράβαλε

συνών. = συνώνυµος

περιληπτ. = περιληπτικός

τ. = τύπος

πιθ. = πιθανός, πιθανώς

τεύχ. = τεύχος

πληθ. = πληθυντικός

τόµ. = τόµος

πλσλαβ. = παλαιοσλαβικός

τόν. = τόνος

πολλ. = πολλαχού

τοπων. = τοπωνύµιο

προηγ. = προηγούµενος

τουρκ. = τουρκικός

πρόθ. = πρόθεση

τραγ. = τραγούδι

προθετ. = προθετικός

υπερθ. = υπερθετικός

πρόσ. = πρόσωπο

υποθ. = υποθετικός

προστ. = προστακτική

υποκ. = υποκείµενο

προσυµφ. = προσυµφωνικός

υποκορ. = υποκοριστικός

35

φρ. φράση

Καρ. = Καρυές Α. Ρωµυλίας

φυτ. = φυτολογία

Κέρκ. = Κέρκυρα

φωνηεντ. = φωνηεντισµός

Κεφαλλ. = Κεφαλληνία

χαρακτηρ. = χαρακτηριστικός

Κρήτ. = Κρήτη

χρον. = χρονικός

Λέσβ. = Λέσβος

χ. χρον. = χωρίς χρονολογία

Μακ. = Μακεδονία
Μεγ. Μον. = Μεγάλο Μοναστήρι

∆. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α. = ανατολικός

Λάρισας
Μεγ. Μπογ. = Μεγάλο Μπογιαλίκι Α.

Αιτ. = Αιτωλία

Ρωµυλίας

Ακµπ. = Ακµπουνάρ Α. Ρωµυλίας

Μελέν. = Μελένικο

Α.Ρωµ. = Ανατολική Ρωµυλία

Μον. = Μεγάλο και Μικρό Μοναστήρι

Β. = βόρειος

Α. Ρωµυλίας

Βελβ. = Βελβεντός

Πελοπ. = Πελοπόννησος

∆. = δυτικός

Πόντ. = Πόντος

Ήπ. = Ήπειρος

Προπ. = Προποντίδα

Θεσσ. = Θεσσαλία

Σιναπ. = Σιναπλί Α. Ρωµυλίας

Θεσσαλ. = Θεσσαλονίκη

Στερ.Ελλ. = Στερεά Ελλάδα

Θρ. = Θράκη

Σωζόπ. = Σωζόπολη

Κ. = κεντρικός

Φιλιππ. = Φιλιππούπολη Α. Ρωµυλίας

Καβ. = Καβακλί Α. Ρωµυλίας

Χαλκιδ. = Χαλκιδική

Καππ. = Καππαδοκία
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ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Φωνήεντα
a = ανοιχτό, κεντρικό φωνήεν: π.χ. ν.ε. kalá (= καλά)
i = κλειστό, µπροστινό, µη στρογγυλό: π.χ. ν.ε. piγ΄í (= πηγή)
e = ενδιάµεσο, µπροστινό, µη στρογγυλό: π.χ. ν.ε. éna (= ένα)
u = κλειστό, πισινό, στρογγυλό: π.χ. ν.ε. urá (= ουρά)
ο = ενδιάµεσο, πισινό, στρογγυλό: π.χ. ν.ε. óplo (= όπλο)
i = µεσαίου ανοίγµατος, κεντρικό, µη στρογγυλό, όµοιο µε το τουρκ.  (στην
αλφαβητική καταγραφή αντιστοιχεί µε το ι): π.χ. ιδιωµ. arsíiz (αρσίιζ)1
‘ξεδιάντροπος’
Hµίφωνα
i = κλειστό, µπροστινό, µη στρογγυλό, µη τριβόµενο (στην αλφαβητική καταγραφή
αντιστοιχεί µε το ι ή, για λόγους ιστορικής ορθογραφίας, µε τα η, υ, ει, οι: π.χ.
ιδιωµ. iaiá (ιαιά) ‘γιαγιά’, piaú (πηαού) ‘πηλαλώ’ l΄éi (λ΄έει) ‘λέει’, όira (όυρα)
‘ολόγυρα’
u = πισινό, στρογγυλό (στην αλφαβητική καταγραφή αντιστοιχεί µε το ου): π.χ.
ιδιωµ. kαuá (καουά) ‘καλά’, γáua (γάουα) ‘γάλα’
e = ενδιάµεσου ανοίγµατος κεντρικός φθόγγος µεταξύ e και i (στην αλφαβητική
καταγραφή αντιστοιχεί µε το ε)2: π.χ. ιδιωµ. kukuveáua (κουκουβεάουα)
‘κουκουβάγια’), aγreόškiu (αγρεόσ΄κυου) ‘αγριόσκυλο’, pureá (πουρεά)
‘αυλόπορτα’, vraδeá (βραδεά) ‘βραδιά’

1

Στις ιδιωµατικές λέξεις δίνεται και η αλφαβητική καταγραφή και η σηµασία τους.
Ο Χατζιδάκις (1905:340-341, 1907:271) το συµβολίζει µε ε, ο Τζάρτζανος (1909:14) το συµβολίζει
µε ε. Επειδή συνηθέστατα ακολουθείται από ληκτικό -ά, δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για φθόγγο
ανάµεσα στο e και a. Ο Κυριακίδης (1923:372-373) αναφέρει «η συνίζησις των εα εις εά, φθόγγον
δηλ. µεσάζοντα µεταξύ ε και α ... µερεά, λυγαρεά».
2
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Σύµφωνα
p = διχειλικό, κλειστό, άηχο: π.χ. ν.ε. pónos (= πόνος)
p΄ = διχειλικό, κλειστό, άηχο, µε υπόλειµµα i: π.χ. ιδιωµ. aiγáp΄ ‘αγάπη’
f = χειλοδοντικό, τριβόµενο, άηχο: π.χ. ν.ε. foní (= φωνή)
f΄ = χειλοδοντικό, τριβόµενο, άηχο, µε υπόλειµµα i: π.χ. ιδιωµ. xuráf΄ ‘χωράφι’
b = διχειλικό, κλειστό, ηχηρό: π.χ. ν.ε. barúti (= µπαρούτι)
b΄ = διχειλικό, κλειστό, ηχηρό, µε υπόλειµµα i: π.χ. ιδιωµ. δiauáb΄ ‘διαλάµπει,
αστράφτει ο ουρανός’
v = χειλοδοντικό, τριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ν.ε. város (= βάρος)
v΄ = χειλοδοντικό, τριβόµενο, ηχηρό, µε υπόλειµµα i: π.χ. ιδιωµ. ktáv΄ ‘κουτάβι’
t

= γλωσσοδοντικό, κλειστό, άηχο: π.χ. ν.ε. tópos (= τόπος)

t΄ = ουρανωµένο φατνιακό, κλειστό, άηχο: π.χ. ιδιωµ. t΄áf΄ (τ΄άφ΄) ‘θειάφι’,
(ερωτηµ.) t΄á (τ΄ά) ‘τι θα’
θ = µεσοδοντικό, τριβόµενο, άηχο: π.χ. ν.ε. θálasa (= θάλασσα)
θ΄ = ουρανωµένο µεσοδοντικό, τριβόµενο, άηχο: π.χ. ιδιωµ. kauáθ΄ ‘καλάθι’
d = γλωσσοδοντικό, κλειστό, ηχηρό: π.χ. ν.ε. dulápi (= ντουλάπι)
d΄ = ουρανωµένο φατνιακό, κλειστό, ηχηρό: π.χ. ιδιωµ. šid΄áka ‘νυχτέρι’, d΄uidízu
‘ισιώνω’, d΄όdis (Ντ΄όντης) ‘Θόδωρος’
δ = µεσοδοντικό, τριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ν.ε. δásos (= δάσος)
δ΄ = ουρανωµένο µεσοδοντικό, τριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ιδιωµ. ruvíδ΄ ‘ρεβίθι’
k = υπερωικό, κλειστό, άηχο: π.χ. ν.ε. kópos (= κόπος)
k΄ = ουρανικό, κλειστό, άηχο: π.χ. ν.ε. k΄ál΄a (= κιάλια)
x = υπερωικό, τριβόµενο, άηχο: π.χ. ν.ε. xorós (= χορός)
x΄ = ουρανικό, τριβόµενο, άηχο: π.χ. ν.ε. x΄óni (= χιόνι)
g = υπερωικό, κλειστό, ηχηρό: π.χ. ν.ε. garízo (= γκαρίζω)
g΄ = ουρανικό, κλειστό, ηχηρό: π.χ. ν.ε. g΄ónis (= γκιόνης)
γ = υπερωικό, τριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ν.ε. γámos (= γάµος)
γ΄ = ουρανικό, τριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ν.ε. γ΄atí (= γιατί)
s

= φατνιακό, τριβόµενο, άηχο: π.χ. ν.ε. sorós (= σωρός)

š

= φατνοουρανικό, τριβόµενο, άηχο: π.χ. ιδιωµ. íša ‘ίσια’

z = φατνιακό, τριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ν.ε. záli (= ζάλη)
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z = φατνοουρανικό, τριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ιδιωµ. zára ‘στάχτη’
ts = φατνιακό, προστριβόµενο, άηχο: π.χ. ν.ε. tsakízo (= τσακίζω)
tš = ουρανικό, προστριβόµενο, άηχο: π.χ. ιδιωµ. tšúka ‘µέτωπο’
dz = φατνιακό, προστριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ν.ε. dzáki (= τζάκι)
dz = ουρανικό, προστριβόµενο, ηχηρό: π.χ. ιδιωµ. dzóps ‘τσέπη’
m = διχειλικό, έρρινο: π.χ. ν.ε. mána (= µάνα)
m΄ = διχειλικό, έρρινο, µε υπόλειµµα i: π.χ. ιδιωµ. pauám΄ (παουάµ΄) ‘παλάµη’
n = γλωσσοδοντικό, έρρινο: π.χ. ν.ε. nótos (= νότος)
n΄ = ουρανικό, έρρινο: π.χ. ν.ε. n΄áta (= νιάτα)
 = υπερωικό, έρρινο: π.χ. ν.ε. agal΄á (= αγκαλιά), ιδιωµ. akú (ανκού) ‘νικώ’
l

= φατνιακό, πλευρικό, ηχηρό: π.χ. ν.ε. laós (= λαός)

l΄ = ουρανικό, πλευρικό, ηχηρό: π.χ. ν.ε. l΄opíri (= λιοπύρι)
r

= φατνιακό, παλλόµενο: π.χ. ν.ε. ráxi (= ράχη)

r΄ = φατνοουρανικό, παλλόµενο, µε υπόλειµµα i: π.χ. ιδιωµ. gvár΄ (γκβάρ΄)
‘κουβάρι’
Άλλα σύµβολα
΄

πάνω από φωνήεν για τονισµένο φωνήεν3

΄

δίπλα από σύµφωνο για δήλωση ουρανικότητας στα σύµφωνα

’

δηλώνει την αποβολή φωνήεντος4

[]

περιλαµβάνει τη φωνητική καταγραφή µιας λέξης όπου απαιτείται και υπάρχει
αλφαβητική καταγραφή

<

προηγούµενος ετυµολογικά τύπος

>

επόµενος ετυµολογικά τύπος

~

δηλώνει φωνολογική αντίθεση

*

δηλώνει ανύπαρκτο στο ιδίωµα ή υποθετικό τύπο

Φ

φωνήεν

3

Σ

σύµφωνο

Επειδή χρησιµοποιείται φωνητικός τονισµός δεν τηρούνται οι κανόνες του µονοτονικού.
Χρησιµοποιείται (στην αλφαβητική καταγραφή) µόνον όταν είναι απαραίτητο για την κατανόηση του
τύπου µετά από αποβολή ή για να διευκολυνθεί η ανάγνωση. Π.χ. τζ΄όπ’ς και όχι τζ΄όψ, αιγάπ’σα και
όχι αιγάψα, άκ’σα και όχι άξα, κ’σούρ΄ και όχι ξούρ΄, αέν’τους (για να διαβαστεί aιntus και όχι aιdus),
παµ’πόρ΄ (για να διαβαστεί pampόr΄ και όχι pambόr΄ ή pabόr΄), δέν’τι (για να διαβαστεί δénti και όχι
δéndi ή δédi) κλπ.
4
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1. EΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ
Ανατολική Ρωµυλία1 ονοµάζεται η βόρεια περιοχή της Θράκης, µε την ευρύτερη
γεωγραφική και ιστορική έννοια του όρου, που εκτείνεται ανάµεσα στoυς ορεινούς
όγκους των οροσειρών του Αίµου και της Ροδόπης, ενώ τα φυσικά όρια ανατολικά
είναι η Μαύρη Θάλασσα και δυτικά η οροσειρά του Όρβηλου µαζί µε τµήµα της
βορειοδυτικής Ροδόπης. Η µεγάλη αυτή και εύφορη πεδιάδα (περίπου 35.000 τετρ.
χλµ.), που σήµερα αποτελεί το νότιο τµήµα της Βουλγαρίας, διασχίζεται από τον
ποταµό Έβρο (βουλγ. Maritsa) µε τους δεκάδες παραπόταµους, µε κυριότερους τον
Τόντζο (βουλγ. Tundza) και τον Άρδα (βουλγ. Arda), που ενώνονται µ’ αυτόν έξω
από την Αδριανούπολη. Κυριότερες πόλεις είναι: Φιλιππούπολη (σηµερ. Plovdiv),
Πύργος (σηµερ. Burgas), Γιάµπολη ή ∆ιάµπολη (σηµερ. Jambol), Αγχίαλος (σηµερ.
Pomorie), Μεσηµβρία (σηµερ. Nesebar), Σωζόπολη (σηµερ. Sozopol), Αγαθούπολη
(σηµερ. Ahtopol), Στενήµαχος (σηµερ. Asenovgrad), Καβακλί (σηµερ. Topolovgrad).
Ο ελληνικός πληθυσµός της βόρειας Θράκης µπορεί να χωριστεί σε τρεις
ευρύτερες ζώνες. Η πρώτη ζώνη περιλαµβάνει τις πόλεις, κωµοπόλεις και χωριά που
βρίσκονται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας ή κοντά σ’ αυτήν (Πύργος, Αγχίαλος,
Μεσηµβρία, Σωζόπολη, Αγαθούπολη, Βασιλικός, Άσπρος, Αίµονας, Ραβδάς,
Ηράκλεια, Κόζιακας, Άγιος Βλάσης και στην ενδοχώρα Αετός, Μπάνα, Κουρούκιοϊ,
Ακρανιά, Νταουτλί κ.ά). Η δεύτερη ζώνη, στα δυτικά, περιλαµβάνει την περιοχή της
Φιλιππούπολης (Φιλιππούπολη, Στενήµαχος, Τατάρ Παζαρτζίκ, Χάσκιοϊ, Βοδενά,
Περιστερά, Κούκλαινα, ∆ερµενδερέ, Κ. Αρβανιτοχώρι, Κόζλουτζα, Ουρούµκιοϊ κ.ά.).

1

Για τον όρο βλ. Κυριακίδης 1946:51. Είναι ο όρος που τελικά επικράτησε περισσότερο σήµερα από
την απόδοση τότε (1878) στην ελληνική του διπλωµατικού όρου Roumelie Orientale, δηλ. τα
ανατολικότερα εδάφη των ευρωπαϊκών (και πρώην βυζαντινών) κτήσεων της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας. Η πατρότητα του όρου Ανατολική Ρωµυλία αποδίδεται στον τότε πρεσβευτή της
Ελλάδας στο Παρίσι Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Αργότερα έγινε προσπάθεια εκλογίκευσης του όρου
και είχε προταθεί ο τύπος Ανατολική Ρουµελία (βλ. Μέγας 1945), όρο που χρησιµοποιεί και το
Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της Ακαδηµίας Αθηνών, αλλά και άλλοι µελετητές σήµερα.
Μεταξύ των προσφύγων και των συλλόγων τους έχει καθιερωθεί ο πρώτος όρος (Α. Ρωµυλία), τον
οποίο χρησιµοποιεί και η σχετικά πρόσφατη (1999) ειδική συλλογική έκδοση του Ιδρύµατος Μελετών
Χερσονήσου του Αίµου Οι Έλληνες της Βουλγαρίας - Ένα ιστορικό τµήµα του περιφερειακού
ελληνισµού (επιστηµ. υπεύθ. Β. Κόντης, επιµέλ. Ξ. Κοτζαγεώργη). Απαντά επίσης σπάνια και ο
ορθογραφικά απλοποιηµένος τύπος Ανατολική Ροµιλία, που αποτρέπει πιθανούς ανιστόρητους
συσχετισµούς (Ρωµυλ-). Στην παρούσα εργασία ακολουθούµε τον επικρατέστερο όρο.
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Η τρίτη ζώνη, ανάµεσα στις δύο προηγούµενες, στην περιοχή νότια της Γιάµπολης,
περιλαµβάνει την επαρχία Καβακλί.
1.1.1 Η επαρχία Καβακλί
Η επαρχία Καβακλί υπαγόταν στο νοµό Σηλύµνου (σηµερ. Sliven) και βρισκόταν σε
µια περιοχή που εκτείνεται ανάµεσα στα βουνά Καρατζά Νταγ (τουρκ. Karaca Dağ
‘‘Βουνό των Ελαφιών’’) (σηµερ. Sarnena Gora ‘Βουνό των Ζαρκαδιών’) και
Στράντζα (σηµερ. Strandzha) και διασχίζεται από τον ποταµό Τόντζο (Τundzha). Εκεί
ήταν κτισµένα έντεκα χωριά µε αµιγή ελληνικό πληθυσµό. Τα χωριά αυτά, ανάµεσα
στα οποία δέσποζε η κωµόπολη Καβακλί (περίπου 9.000 κάτοικοι2, σηµερ.
Τopolovgrad), που ήταν και η πρωτεύουσα της επαρχίας µετά την απελευθέρωση από
τους Τούρκους το 1878, ήταν: Καρυές (περίπου 4.000 κάτοικοι, πρωτεύουσα της
επαρχίας πριν το 1878, σηµερ. Oreshnik), Σιναπλί (περίπου 1.800 κάτοικοι, σηµερ.
Sinapovo), Μεγάλο Μοναστήρι (περίπου 1.600 κάτοικοι, σηµερ. Goljam Manastir),
Μεγάλο Μπογιαλίκι (περίπου 1.500 κάτοικοι, σηµερ. Sharkovo), Μικρό Μοναστήρι
(περίπου 1.100 κάτοικοι, σηµερ. Malak Manastir), και, µε µικρότερο πληθυσµό, τα
Τσιουκούρκιοϊ (περίπου 850 κάτοικοι, σηµερ. Tshukarevo), ∆ογάνογλου (περίπου 800
κάτοικοι, σηµερ. Doganovo), ∆ράµα3 (περίπου 750 κάτοικοι, σηµερ. Drama), Ακ
Μπουνάρ (περίπου 800 κάτοικοι, σηµερ. General Inzovo), Μικρό Μπογιαλίκι
(περίπου 800 κάτοικοι, σηµερ. Malko Sharkovo), Μουρανδαλί (περίπου 700 κάτοικοι,
σηµερ. Mamartshevo). Τα χωριά αυτά αποτελούσαν µια συµπαγή γλωσσογεωγραφική
ενότητα, είχαν τον ίδιο τρόπο ζωής, είχαν περίπου τα ίδια έθιµα και µιλούσαν το ίδιο
γλωσσικό ιδίωµα µε µικρές διαφορές4 (βλ. 1.3.1).
1.1.2 Το Μεγάλο και το Μικρό Μοναστήρι
Το Μεγάλο Μοναστήρι (Τρανό Μαναστήρ΄) βρισκόταν 15 χλµ. βόρεια του Καβακλί
στο δρόµο προς τη Γιάµπολη ή ∆ιάµπολη (σηµερ. Jambol) (40 χλµ.) και µε το

2

Οι αριθµοί αναφέρονται περίπου στις αρχές του 20ού αιώνα και είναι κατά προσέγγιση γιατί
καταγράφονταν οικογένειες (Λουλουδόπουλος 1903).
3
Χωριό που το κατοικούσαν Τούρκοι µέχρι την απελευθέρωση (1878). Στη συνέχεια και µετά τη
µετανάστευση των τούρκων κατοίκων κατοικήθηκε από Μοναστηριώτες που αγόρασαν τα κτήµατά
τους (1885) (Τερζίδης 1980:57[14]).
4
Τερζίδης 1980:58[15].
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Ακµπουνάρ και τη ∆ράµα ήταν τα βορειότερα χωριά της επαρχίας5. Eκτεινόταν στις
νοτιοανατολικές υπώρειες ενός τρίκορφου βουνού που ονοµαζόταν Μαναστήρ Μπαΐρ
(τουρκ. Manastr Bayr), δηλ. Βουνό του Μοναστηριού ή Καλέ Μπαΐρ (τουρκ. Kale
Bayr), δηλ. Βουνό του Φρουρίου (βουλγ. Manastirski Văzvishenija ‘Λόφοι του
Μοναστηριού’, υψόµ. 600 µ.).
Από τα µεγάλα χωριά της επαρχίας, είχε στις αρχές του 20ού αι. περίπου 1600
κατοίκους. Το 1906 έφυγε το πρώτο κύµα προσφύγων (70 οικογένειες) και, αφού
περιπλανήθηκαν σε διάφορα µέρη της Ελλάδας, εγκαταστάθηκαν τελικά στο
Σαρασλάρ Λάρισας, σηµερ. Μεγάλο Μοναστήρι. Το 1924 µε την ανταλλαγή
πληθυσµών

(Συνθήκη

Νεϊγί)

έφυγαν

οι

υπόλοιπες

350

οικογένειες

και

εγκαταστάθηκαν οι 200 στο Μπεκιρλέρ - Τσιόµπα6 Φθιώτιδας, σηµερ. Νέο
Μοναστήρι, και οι 150 στα Τρίκαλα Ηµαθίας.
Το Μικρό Μοναστήρι (ή Αρβανίτες7) βρισκόταν 6 χλµ. ανατολικά από το
Μεγάλο Μοναστήρι στο δρόµο προς το Έλχοβο. Mεγάλο χωριό (περίπου 1100
κάτοικοι), αποτελούσε µαζί µε τη ∆ράµα και το Τσικούρκιοϊ ξεχωριστό δήµο,
διατηρούσε όµως ιδιαίτερες σχέσεις µε το Μεγάλο Μοναστήρι, κάτι που συνεχίστηκε
και µετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η προσωνυµία «Αρβανίτες» οφείλεται
πιθανόν σε απώτερη καταγωγή τους (ή αρχικά κάποιων οικογενειών) από τα µέρη της
Ηπείρου, πράγµα που διακρίνεται σε κάποιο βαθµό και στην ονοµατολογία των
Μικροµοναστηριωτών, των οποίων κάποια επώνυµα έχουν ηπειρώτικη ή αρβανίτικη
ρίζα (βλ. κεφ. 6. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ).
Το 1906 έφυγαν 250 οικογένειες και εγκαταστάθηκαν στα Αλήφακα
Φθιώτιδας, σηµερινές Καρυές ∆οµοκού, 75 οικογένειες, στο Ριζόµυλο Μαγνησίας 50
οικογένειες, στο προάστιο Ακ Σαράι Λάρισας, σηµερινή Νεάπολη, 80 οικογένειες και
οι υπόλοιπες σε άλλα µέρη. Το 1925 ήρθαν οι υπόλοιπες οικογένειες και απ’ αυτές
εγκαταστάθηκαν 100 στον Ζορµπά Θεσσαλονίκης, σηµερινό Μικρό Μοναστήρι, 60
5

Σε χάρτη των ελληνικών διεκδικήσεων (Hellenism in the Near East - An ethnological map compited
from the latest statistics, Συλλογή Εθνικής Χαρτοθήκης) του 1918, που σχεδιάστηκε από τον καθηγητή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γ. Σωτηριάδη, τυπώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Stanford Ltd του
Λονδίνου και υποβλήθηκε στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων τον επόµενο χρόνο, το Μεγάλο
Μοναστήρι µε την ευρύτερη περιοχή του Ακ Μπουνάρ αποτελούσαν το βορειότατο τµήµα του
ελληνισµού στη βαλκανική ενδοχώρα. Στην περιοχή αυτή πρέπει να τοποθετηθούν και τα βορειότερα
όρια του βόρειου φωνηεντισµού (πβ. και Ανδριώτης 1952α:70).
6
Πρόκειται για δύο κοντινά µικρά χωριά, που είχαν εγκαταλειφθεί από τον τουρκικό πληθυσµό τους.
Όταν έφτασαν οι πρόσφυγες υπήρχαν µόνο κάποιες καλύβες κολίγων του τσιφλικά Μαραθέα.
7
Οι Θρακιώτες συνηθίζουν να αποκαλούν Αρβανίτες όλους γενικά τους καταγόµενους από τον
ευρύτερο χώρο της Ηπείρου (Αποστολίδης 1940:182).
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στους Αγίους Αποστόλους (Αποστολάρ) Πέλλας, σηµερινή (Παλιά) Πέλλα και 15 στο
Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας (Τερζίδης 1980:58[15]).
1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η Βόρεια Θράκη ακολούθησε την ιστορική πορεία της ευρύτερης περιοχής της
Θράκης µέχρι τον 7ο αι. µ.Χ. µε κυριότερους σταθµούς την ίδρυση ελληνικών
αποικιών, την ανάπτυξη σχέσεων µε τους Έλληνες και κυρίως τους Αθηναίους και την
υπαγωγή στο Βασίλειο των Μακεδόνων (ίδρυση Φιλιππούπολης). Κατά τη διάρκεια
της ρωµαϊκής κυριαρχίας η Θράκη γίνεται επαρχία της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.
Μετά τη διαίρεση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (4ος αι.) η Θράκη επιλέχτηκε ως
χώρος για να ιδρυθεί η νέα πρωτεύουσα του Ανατολικού τµήµατός της, η
Κωνσταντινούπολη. Με τη νέα πρωτεύουσα το Ανατολικό τµήµα της Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας αποκόπηκε σταδιακά από τη Ρώµη και δηµιουργήθηκε η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία.
Τον 7ο αι. οι Βούλγαροι εγκαθίστανται µόνιµα πλέον νότια του Αίµου, η
περιοχή γίνεται το βορειότερο σύνορο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αποτελεί χώρο
συνεχών διεκδικήσεων και υφίσταται τις επιδροµές και τις πιέσεις των Βουλγάρων
κυρίως, αλλά και άλλων λαών που κατά καιρούς επέδραµαν. Στους αιώνες που
ακολούθησαν, σε περιόδους πολέµων η περιοχή ήταν το πεδίο συγκρούσεων µε
αποτέλεσµα καταστροφές και ερηµώσεις, ενώ σε περιόδους ειρήνης βουλγαρικοί
πληθυσµοί µετακινούνταν ολοένα και νοτιότερα µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία
εθνολογικών ανακατατάξεων στην περιοχή της βόρειας Θράκης. Επειδή η περιοχή
ήταν ζωτικής σηµασίας για την ίδια την Κωνσταντινούπολη, οι βυζαντινοί
αυτοκράτορες ήταν λογικό να ακολουθούν για αιώνες εποικιστική πολιτική για την
ενίσχυση του πληθυσµού της περιοχής (ΙΕΕ 8:183). Αποτέλεσµα ήταν η περιοχή να
διατηρεί ήδη από τα µεσοβυζαντινά χρόνια (αν όχι και παλιότερα) συµπαγείς
ελληνικούς πληθυσµούς (Βακαλόπουλος Κ. 1995:17).
Τον 14ο αι. το Βυζάντιο βρίσκεται σε παρακµή. Το ίδιο ισχύει και για τα
βασίλεια

της

Βουλγαρίας

και

της

Σερβίας.

Οι

εµφύλιες

διαµάχες

στην

Κωνσταντινούπολη, η αδυναµία για στρατιωτική ανασυγκρότηση και η έλλειψη
συνεργασίας µεταξύ των χριστιανών ηγετών διευκολύνουν την επέκταση του
νεοσύστατου Οθωµανικού κράτους, που ήδη από τα µέσα του αιώνα περνά
στρατεύµατα στην ευρωπαϊκή ήπειρο και καταλαµβάνει την Καλλίπολη (1354). Σε
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λίγα χρόνια καταλαµβάνεται ολόκληρη η περιοχή της ευρύτερης Θράκης
(Αδριανούπολη 1361, Φιλιππούπολη 1363) και η Αδριανούπολη γίνεται το 1365 η
πρώτη πρωτεύουσα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Η κυριαρχία των Οθωµανών επεκτείνεται σε όλο το χώρο της Βαλκανικής στη
διάρκεια του 14ου και 15ου αιώνα και συνοδεύεται από δραµατικές αλλαγές στην
πληθυσµιακή σύνθεση της χερσονήσου. Στη διάρκεια των αιώνων της οθωµανικής
κυριαρχίας µουσουλµανικοί πληθυσµοί µετακινούνται από την Ανατολή στο χώρο της
Θράκης και καλύπτουν τις περιοχές που είχαν ερηµωθεί από τους πολέµους και τις
λεηλασίες, ενώ η κεντρική εξουσία ανεχόταν ή και ευνοούσε µετακινήσεις και άλλων
πληθυσµών (π.χ. Εβραίοι, Αρµένιοι) για λόγους οικονοµικής ανασυγκρότησης των
υποδουλωµένων περιοχών µε απώτερο σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων
(Κυριακίδης 1946:51). Έτσι, σε ένα ενιαίο πλέον βαλκανικό χώρο, χωρίς εθνικά
σύνορα, έχουµε µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών, µαζικούς ή µεµονωµένους
εξισλαµισµούς µε αποτέλεσµα σηµαντικές εθνολογικές ανακατατάξεις (Κυριακίδης
1946:52, Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 1991:49).
Η ενιαία πολιτική οργάνωση που επιβάλλεται αποτελεί το νέο κρατικό και
κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν, µέσα από αλληλεπιδράσεις, τα
επιµέρους στοιχεία του λαϊκού πολιτισµού των βαλκανικών εθνοτήτων (γλώσσα,
µουσική κλπ.), αλλά και µια κοινή βαλκανική συνείδηση απέναντι στον κατακτητή
(Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου 1991:51). Η κοινή αυτή συνείδηση, που θα βρει την
καλύτερη έκφρασή της στο έργο του Ρήγα, θα εκδηλωθεί αργότερα ως πνεύµα
αλληλεγγύης στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα των βαλκανικών λαών µε
κορύφωση τον ενιαίο συνασπισµό στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο, παρά την ήδη
προχωρηµένη ανάπτυξη των εθνικών ανταγωνισµών και διεκδικήσεων, που σε πολύ
µικρό χρονικό διάστηµα θα αναιρέσουν το πνεύµα αυτό. Στις συνθήκες αυτές ο
ελληνισµός της Θράκης έδωσε το δικό του αγώνα να παραµείνει στον τόπο του και να
διατηρήσει τα στοιχεία του πολιτισµού του. Ο ελληνισµός της βόρειας Θράκης
διατηρείται ακµαίος8, ενώ στη διάρκεια των αιώνων της Τουρκοκρατίας δεν έλειψαν
και µεταναστεύσεις πληθυσµών από τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο (Ήπειρος,
8

Ο Κ. Βακαλόπουλος (1995:34) αναφέρει ότι ήδη στο δεύτερο µισό του 17ου αι. ο γάλλος περιηγητής
Sieur de Poullet υποστηρίζει στο έργο του, που εκδόθηκε το 1668 στο Παρίσι, ότι όλοι οι κάτοικοι της
βόρειας Θράκης ήταν Έλληνες και ότι διατηρούσαν πάντοτε τους χορούς και τα τραγούδια τους κατά
τις διασκεδάσεις τους. Απ’ αυτούς τους πληθυσµούς στρατολογούσε ο σουλτάνος τα Ελληνόπουλα και
τα έκανε γενίτσαρους (πβ. στο κεφ. ΚΕΙΜΕΝΑ το τραγούδι «Μάρου Μάρου»), αν και την εποχή αυτή

44

Μακεδονία, Θεσσαλία), που µέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα ενισχύουν και
ανανεώνουν τον ελληνικό πληθυσµό (Βακαλόπουλος Α. 1973:277, 449). Ακόµα και
τον 19ο αι., σύµφωνα µε τη µαρτυρία του τσέχου ιστορικογεωγράφου K. Jirecek, οι
Βούλγαροι του Αίµου ονόµαζαν τη χώρα Romanija και ειδικότερα την περιοχή γύρω
από την Παλαιά και Νέα Ζαγορά Malka Romanija (Μικρή Ρωµανία) και την περιοχή
νότια της Γιάµπολης Goljama Romanija (Μεγάλη Ρωµανία) (Κυριακίδης 1946:51).
Η έντονη παρουσία και η αντίδραση του ελληνικού στοιχείου ήταν ένας από
τους

λόγους

(µετά

απ’

αυτούς,

εννοείται,

γενικότερης

πολιτικής

των

δυτικοευρωπαϊκών δυνάµεων για ανάσχεση της ρωσικής επιρροής στη Βαλκανική)
που επέβαλαν τη µη εφαρµογή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, που παραχωρούσε
τη βόρεια Θράκη στο νεοσύστατο βουλγαρικό κράτος, και την αντικατάστασή της µε
το Συνέδριο του Βερολίνου (1878). Με βάση τον Οργανικό Νόµο, που συντάχτηκε
ένα χρόνο µετά (1879), η περιοχή της βόρειας Θράκης ανακηρύσσεται αυτόνοµη
τοπαρχία µε το όνοµα Ανατολική Ρωµυλία (Roumelie Orientale), υποτελής πολιτικά
και στρατιωτικά στον σουλτάνο, µε διορισµένο από τον σουλτάνο χριστιανό γενικό
διοικητή. Η τοπαρχία είχε πρωτεύουσα τη Φιλιππούπολη και διαιρούνταν σε 6 νοµούς
και 26 επαρχίες. Ως πρωτεύουσες των νοµών καθορίζονταν η Φιλιππούπολη, το
Τατάρ-Παζαρτζίκ, το Χάσκιοϊ, η Εσκί-Ζαγορά, η Σήλυµνος και ο Πύργος9. Ο γενικός
διοικητής αναλάµβανε στη συνέχεια, µε δική του πρωτοβουλία και κρίση, τη
συγκρότηση των διοικητικών µηχανισµών. Ανάµεσα στις σχετικές διατάξεις
προβλέπονταν η σύσταση χωροφυλακής και τοπικής εθνοφρουράς από ντόπιους
πολίτες και αξιωµατικούς διορισµένους από τον σουλτάνο ανάλογα µε τη σύνθεση του
πληθυσµού (Βακαλόπουλος Κ. 1995:189-190).

είχε πια σταµατήσει το παιδοµάζωµα. Ο Poullet θαύµασε από κοντά τις Ελληνίδες του βορειοθρακικού
χώρου και τις ελληνικότατες ενδυµασίες τους.
9
Η Βάρνα και η περιοχή της έµειναν στη Βουλγαρία, όπως και οι κοινότητες της Τζουµαγιάς, του
Νευροκοπίου, του Πετριτσίου και του Μελενίκου στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και αργότερα
(1913) στη Βουλγαρία. Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές δεν αναφέρονται στις εργασίες και στα άρθρα
για την Α. Ρωµυλία. Η πρώτη βουλγαρική κοινότητα ιδρύθηκε το 1872 και περιλάµβανε 13
βουλγαρικές οικογένειες, που µιλούσαν ελληνικά (Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος 1993:13, όπου και
τα ονόµατα των οικογενειών). Τότε κτίστηκε και το πρώτο βουλγαρικό σχολείο (Χατζηαναστασίου
1999:56). Τις ίδιες οικογένειες είχε και το 1878 (ίδρυση βουλγαρικού κράτους) γι’ αυτό και στη
Συνθήκη του Βερολίνου η κοινότητα της Βάρνας και τα 24 χωριά της περιοχής της αναγνωρίστηκαν
ως πατριαρχικά (ελληνικά) και όχι εξαρχικά (βουλγαρικά) (Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος 1993:1314). Το 1903 οι έλληνες κάτοικοι της Βάρνας έφταναν τις 7.500 (ο µεγαλύτερος ελληνικός πληθυσµός
της παραθαλάσσιας ζώνης). Συνολικά στην επαρχία της Βάρνας (Καβάρνα, Σουγιουτζούκ κ.ά.) το
1903 ζούσαν 10.800 Έλληνες (Βακαλόπουλος Κ. 1995:219). Για τον ελληνισµό της Βάρνας βλ.
Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος 1993:10-26.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 22 «αι κύριαι γλώσσαι της χώρας» είναι η Τουρκική, η
Βουλγαρική και η Ελληνική και «αι διοικητικαί και δικαστικαί αρχαί των νοµών,
επαρχιών και περιφερειών θα µεταχειρίζωνται εις τας αποφάσεις των δικαστηρίων, εις
την αλληλογραφίαν και τας επισήµους δηµοσιεύσεις την γλώσσαν της πλειοψηφίας των
κατοίκων εν τω οικείω διαµερίσµατι, εκτός εάν η µειονοψηφία των κατοίκων είναι
τουλάχιστον ίση προς το ήµισυ της πλεονοψηφίας ταύτης. Εν τη τελευταία ταύτη
περιπτώσει η γλώσσα της µειονοψηφίας θα έχη δικαίωµα να χρησιµοποιήται εν τω αυτώ
µέτρω προς την της πλειονοψηφίας» (Βακαλόπουλος Κ. 1995:192). Γενικά οι διατάξεις
του Οργανικού Νόµου ήταν φιλελεύθερες (βλ. Βακαλόπουλος Κ. 1995:191 κε.), αλλά
στην πράξη δεν εφαρµόστηκαν ποτέ. Στις 15 Μαΐου 1879 και µετά την αποχώρηση
των ρωσικών στρατευµάτων έφτασε στην έδρα του, τη Φιλιππούπολη, ο πρώτος
Γενικός ∆ιοικητής της Ανατολικής Ρωµυλίας Αλέξανδρος Βογορίδης (Αλέκο Πασάς)
και τρεις µέρες µετά την άφιξη του (18 Μαΐου), κατά την επίσηµη ανάγνωση των
αυτοκρατορικών εγγράφων του διορισµού του, αυτά δεν διαβάστηκαν και στην
ελληνική γλώσσα (Γλαβίνας 1996:11). Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα ο πρώτος
διοικητής, βουλγαρικής καταγωγής, φρόντισε ώστε να τοποθετηθούν Βούλγαροι σε
συντριπτικά µεγαλύτερο αριθµό στις δηµόσιες θέσεις (ΙΕΕ 13:354, Σφέτας 2008:68).
Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει έκθεση του άγγλου απεσταλµένου W. Wilson,
Γενικού Προξένου της Αγγλίας στην Ανατολή, προς τον πρέσβη της Αγγλίας στην
Κωνσταντινούπολη George Goschen, ότι στο Καβακλί που είχε περίπου 12.000
χιλιάδες αµιγή ελληνικό πληθυσµό την εποχή εκείνη υπήρχαν µόνο 2 έλληνες
χωροφύλακες (Γλαβίνας 1996:12, Κόρµαλης 1994:58) και το ελληνικό στοιχείο
διέθετε µόνο δύο ψήφους στο διοικητικό όργανο (Βακαλόπουλος Κ. 1995:207). Μετά
τη λήξη της θητείας του Αλέκο πασά (Απρίλιος 1884) οι Έλληνες της Ανατολικής
Ρωµυλίας απέστειλαν υπόµνηµα διαµαρτυρίας προς τους εκπροσώπους των
ευρωπαϊκών δυνάµεων που είχαν υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης του Βερολίνου. Στο
υπόµνηµα εκείνο διεκτραγωδούσαν τις οδυνηρές εµπειρίες τους από το καθεστώς της
‘‘ισονοµίας’’ και της ‘‘ισοπολιτείας’’ που υποτίθεται ότι έπρεπε να εφαρµοστεί µε
βάση του Οργανικό Νόµο. Στην πρώτη ενότητα του υποµνήµατος, που αναφερόταν
στα αντιπροσωπευτικά δικαιώµατα των µειονοτήτων, υπογράµµιζαν το γεγονός ότι
573.000 βούλγαροι κάτοικοι εκπροσωπούνταν µε 32 βουλευτές στην τοπαρχιακή
συνέλευση, ενώ οι 242.000 κάτοικοι των άλλων εθνοτήτων µε µόλις 4 βουλευτές
(Βακαλόπουλος Κ. 1995:208).
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Αφού κατακτήθηκε ο ουσιαστικός έλεγχος της εξουσίας10, οι Βούλγαροι
άρχισαν να απεργάζονται µεθοδικά την πλήρη ενσωµάτωση της Ανατολικής
Ρωµυλίας, ενώ δεν αδιαφορούσαν στην προσπάθεια εκβουλγαρισµού ατόµων και
αποµονωµένων

ή

αποµακρυσµένων

περιοχών.

Έτσι,

ένα

χρόνο

µετά

τη

δηµοσιοποίηση του Οργανικού Νόµου επιχείρησαν να καταλάβουν το ελληνικό
µοναστήρι της Αγίας Τριάδας στην επαρχία Καβακλί (τέλη Αυγούστου 1880) και
τελικά απέσπασαν από τη διοικητική δικαιοδοσία της επαρχίας τα δύο κοντινά αµιγώς
ελληνικά χωριά Μεγάλο Μοναστήρι και Μικρό Μοναστήρι µε πληθυσµό 3.000
περίπου και τα υπήγαγαν στη διοίκηση του Κιζίλ Αγάτς (Σφέτας 2008:72), ενώ
αντίστοιχα πρόσθεσαν βουλγαρικά χωριά στο διαµέρισµα του Καβακλί µε σκοπό τη
δηµογραφική αλλοίωση της επαρχίας και την ανατροπή της εκλογικής δυναµικής του
ελληνικού πληθυσµού (Βακαλόπουλος Κ. 1995:202, Γλαβίνας 1996:12).
Το 1885 η Ανατολική Ρωµυλία προσαρτήθηκε πραξικοπηµατικά στο
νεοσύστατο βουλγαρικό κράτος. Στα πρώτα χρόνια και µέχρι το 1906 εξακολουθούσε
να αναγνωρίζονται οι ελληνικές κοινότητες και να εκπροσωπούνται στη Βουλγαρική
Βουλή µε δύο βουλευτές, τον ∆ηµήτριο Αργυριάδη από τη Φιλιππούπολη και τον
Χρήστο Παπάζογλου από το Καβακλί. Το 1906, και ενώ ήδη έχουν ενταθεί οι εθνικοί
ανταγωνισµοί στη Βαλκανική και οξύνονται στο χώρο της Μακεδονίας, οι
αποµακρυσµένοι από το κράτος ελληνικοί πληθυσµοί της Α. Ρωµυλίας γίνονται ο
εύκολος στόχος του βουλγαρικού εθνικιστικού κινήµατος µε αποκορύφωµα το
ολοκαύτωµα της Αγχιάλου 1906 (Σφέτας 1993-4:84 κε., Βακαλόπουλος Κ. 1995:236
κε.). Οι Βούλγαροι διεκδικούν ανοιχτά πλέον τα εδάφη, τις περιουσίες, τις εκκλησίες
και τα µοναστήρια των Ελλήνων, ενώ παράλληλα προσπαθούν να τους
εκβουλγαρίσουν µέσα από τη στοιχειώδη εκπαίδευση µε την κατάργηση της
διδασκαλίας και απαγόρευση της οµιλίας της ελληνικής γλώσσας, παράλληλα µε την
υποχρεωτική διδασκαλία της βουλγαρικής. Υποχρεώνονται επίσης οι εκκλησίες, που
µέχρι τότε ανήκαν στη µητρόπολη της Φιλιππούπολης, να προσαρτηθούν στην
Εξαρχία (Τερζίδης 1980:58[15]). Η διαδικασία υπαγωγής των ελληνικών εκκλησιών
άρχισε το 1881 (το 1880 η πρώτη απόπειρα) µε την προσωρινή κατάληψη της µονής
Αγίας Τριάδας Καβακλί, κυρίως όµως το 1890 µε καταλήψεις και συλήσεις ναών
10

«Από τους έξι νοµάρχες της Α. Ρωµυλίας, οι πέντε ήταν Βούλγαροι και ο ένας Έλληνας. Από τους
28 διοικητές επαρχιών, οι 22 ήταν Βούλγαροι και οι υπόλοιποι 6 µοιράζονταν ανάµεσα στους Έλληνες
και τους Τούρκους. Στις εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 1879 για την τοπική βουλή, εκλέχτηκαν 21
Βούλγαροι, 2 Τούρκοι και 3 Έλληνες βουλευτές.» (Χατζηαναστασίου 1999:60).
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(∆ερµένδερε, Χάσκιοϊ, Αρβανιτοχώρι) (ΙΕΕ 14:361). Συνεχίστηκε και εντάθηκε το
1906 και ολοκληρώθηκε το 1914 µε τη βίαιη αποποµπή από τη Βουλγαρία του
Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητρόπολης της Φιλιππούπολης Αρχιµ.
Φωτίου Μανιάτη (Γλαβίνας 1996:24) και µε την πλήρη καταστροφή των ελληνικών
κοινοτήτων στην Α. Ρωµυλία11 (Χατζηαναστασίου 1999:71).
Μετά τους ελληνοβουλγαρικούς ανταγωνισµούς του Μακεδονικού Αγώνα και
πολύ περισσότερο µετά την ήττα των Βουλγάρων στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεµο οι
εντεινόµενες εκδηλώσεις εθνικιστικού φανατισµού των Βουλγάρων δηµιουργούν
αφόρητες πιέσεις στους ελληνικούς πληθυσµούς (βλ. Σφέτας 2008) και το γεγονός
αυτό και µόνο δικαιολογεί την απόφαση του συνόλου σχεδόν των εναποµεινάντων
µέχρι τότε ελλήνων κατοίκων να εκµεταλλευτούν άρθρο της συνθήκης του Νεϊγύ
(1919) «περί αµοιβαίας εθελουσίας µεταναστεύσεως µειονοτήτων», να εγκαταλείψουν
τις προαιώνιες εστίες τους και να προσφύγουν στην Ελλάδα (1924) παρά το γεγονός
ότι η στατιστική µελέτη των αιτήσεων για µετανάστευση δείχνει ότι η ιδέα της
µετανάστευσης κάθε άλλο παρά ενθουσιασµό τους έφερνε (Χατζηαναστασίου
1999:85). Για τους ίδιους λόγους είχαν προηγηθεί µία µετανάστευση το 1906 και µία
άλλη µικρότερης κλίµακας το 1914. Έτσι τελείωσε µία µακραίωνη παρουσία του
ελληνικού στοιχείου στην περιοχή που χάνεται στα βάθη της ιστορίας (Κυριακίδης
1946:56. Τερζίδης 1980:59[16])12.
1.2.1 Η επαρχία Καβακλί
Η περιοχή του Καβακλί ακολουθεί την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της βόρειας
Θράκης. Επειδή ήταν σχετικά αποµονωµένη περιοχή και χωρίς µεγάλο αστικό κέντρο,
οι

ιστορικές

αναφορές

είναι

ελάχιστες.

Η

περιοχή

της

επαρχίας

στους

µεσοβυζαντινούς χρόνους ονοµαζόταν Μηλεώνες13 και µετά από στρατιωτικές
αποτυχίες του Κωνσταντίνου ∆΄ και του Ιουστινιανού Β΄ αποτελούσε το βόρειο
11

Τον Οκτώβριο του 1908 η Βουλγαρία ανακηρύσσεται ανεξάρτητο βασίλειο και η Α. Ρωµυλία
ενσωµατώνεται οριστικά στο νεοσύστατο βασίλειο. Τότε καταργείται και τυπικά ο όρος Α. Ρωµυλία
(ΙΕΕ 14:362).
12
Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Τ. Χατζηαναστασίου (1999:76) «οι Έλληνες της Βουλγαρίας ήταν
για το ελληνικό κράτος αµελητέα ποσότητα και το ενδιαφέρον προς αυτήν είχε να κάνει µόνο µε τη
διπλωµατική αξιοποίησή τους για την εξισορρόπηση των βουλγαρικών αιτιάσεων για δήθεν
καταπιεστικά µέτρα σε βάρος των σλαβόφωνων της Ελλάδας». Και παρακάτω (ό.π.:77) αποφαίνεται
εύστοχα ότι «οι Έλληνες της Βουλγαρίας επιβεβαίωσαν τον τραγικό ρόλο που τους επιφυλάχτηκε από
τις αρχές του αιώνα µέχρι και το Μεσοπόλεµο, να υφίστανται τις συνέπειες της ελληνοβουλγαρικής
διαµάχης για τη Μακεδονία και τη Θράκη». Για περισσότερα βλ. και Σφέτας 2008.
13
Για τους Μηλεώνες βλ. αναλυτικότερα Σαµοθράκης 1953:364.
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σύνορο της Αυτοκρατορίας µε τους Βούλγαρους (συνθήκη του 716) (ΙΕΕ 8:334). Και
στους µετέπειτα αιώνες σε όλες τις συνθήκες η ευρύτερη περιοχή µε το όνοµα
Παρορία ή Παρόρια (τα) αποτελούσε το σύνορο της Αυτοκρατορίας µε το δεύτερο
βασίλειο των Βουλγάρων.
H για αιώνες συνύπαρξη µε τους οµόδοξους Βουλγάρους που κατοικούσαν σε
γειτονικά χωριά, µετά την οθωµανική κατάκτηση, όχι µόνο ήταν χωρίς προβλήµατα
αλλά σφυρηλάτησε και µια κοινή αντίληψη απέναντι στον ετερόδοξο κατακτητή.
Πολύ περισσότερο χωρίς προβλήµατα ήταν η συνύπαρξη στην επαρχία Καβακλί
επειδή τα χωριά είχαν αµιγή ελληνικό πληθυσµό (ονοµάζονταν γενικά Καρυώτες Karioti στα βουλγαρικά - επειδή οι Καρυές ήταν πάντα το µεγαλύτερο χωριό µέχρι να
αναπτυχθεί το Καβακλί τις τελευταίες δεκαετίες14), οι σχέσεις µεταξύ των εθνοτήτων
περιορίζονταν σε καθαρά οικονοµικές, ενώ δεν αναφέρονται πουθενά επιµειξίες. Οι
λιγοστές βουλγαρικές οικογένειες που άρχισαν σταδιακά να εγκαθίστανται από τις
αρχές του περασµένου αιώνα, συνήθως περιορίζονταν σε οικείες µικρές γειτονιές και
σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των γεροντότερων πληροφορητών ήταν απολύτως
ειρηνικές και δεν έδειξαν ποτέ την παραµικρή εχθρική διάθεση, σε αντίθεση µε τα
αστικά κέντρα και άλλες περιοχές, όπου, κυρίως από τα τέλη του 19ου αι.,
εκδηλωνόταν φανερή εχθρότητα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο όταν ιδρύθηκε η Εξαρχία
το

1870,

ενώ

τα

βουλγαρικά

χωριά

αποσπάστηκαν

από

τη

µητρόπολη

Αδριανουπόλεως και δηµιούργησαν τη µητρόπολη Σελύµνου (Sliven), τα χωριά της
επαρχίας Καβακλί δεν διεκδικήθηκαν από την Εξαρχία και παρέµειναν στην
µητρόπολη Αδριανουπόλεως µέχρι τη βίαιη προσάρτηση το 1885, οπότε και
συµπεριλήφθηκαν στη µητρόπολη Φιλιππουπόλεως (Τερζίδης 1980:58[15]).
Οι εντεινόµενοι όµως εθνικοί ανταγωνισµοί που προαναφέραµε δεν έµειναν
για πολύ καιρό µακριά από την επαρχία. Οι πρώτες προστριβές άρχισαν από τη
διεκδίκηση εκκλησιών και έφτασαν µέχρι την προσωρινή κατάληψη του µοναστηριού
της Αγίας Τριάδας (1880). Σε όλες τις περιπτώσεις που εκδηλώνονταν πράξεις βίας,
αυτές προέρχονταν από κατοίκους µακρινών βουλγαρικών χωριών µε την
καθοδήγηση παρακρατικών οργανώσεων (π.χ. «Μακεδονικόν Κοµιτάτον»), που
κάλυπτε ή κατηύθυνε το βουλγαρικό κράτος. Πάντως µε παρέµβαση του υπουργού
εσωτερικών της Βουλγαρίας Νικόλα Πετκώφ η περιφέρεια του Καβακλί έµεινε άθικτη
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από τα µεταφερόµενα και κατευθυνόµενα βουλγαρικά συλλαλητήρια το 1906
(Χατζηαναστασίου 1999:68). Παρόλ’ αυτά οι αντιπαραθέσεις οξύνονταν και
µετατρέπονταν πλέον σε φανερή εχθρότητα, που εκδηλωνόταν µε πράξεις βίας κυρίως
στο Καβακλί και στις Καρυές και λιγότερο στα άλλα µικρότερα χωριά. Έτσι το 1906
περίπου 200 οικογένειες, κατά κανόνα οι πιο φτωχές και χωρίς κανένα στήριγµα
(Βακαλόπουλος Κ. 1995:251), αποτέλεσαν το πρώτο κύµα προσφύγων στην Ελλάδα
µε τόπο εγκατάστασης τη Θεσσαλία, που ήταν τότε η βορειότερη περιοχή του
κράτους. (Για περισσότερα που αφορούν τις διαδικασίες µετεγκατάστασης των
προσφύγων στη Θεσσαλία βλ. Καρβελά 2005).
Και µετά το 1906 οι πιέσεις αυξάνονταν ολοένα και περισσότερο καθώς η
περιοχή του Καβακλί θεωρούνταν από τους Βούλγαρους «Μικρή Ελλάδα» και οι
κάτοικοι της επαρχίας αποτελούσαν έναν συµπαγή πληθυσµό ακµαίου ελληνισµού
(Σφέτας 2008:304)15 που δεν έδειχνε καµιά διάθεση απεµπόλησης του πολιτισµού και
της γλώσσας του παρά την από χρόνια υποχρωτική φοίτηση σε βουλγαρικά πλέον
σχολεία. Για το φρόνηµά τους γράφει ο πρόξενος της Αδριανούπολης Κ. ∆ηµαράς
προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Περί του φρονήµατος των Καβακλιωτών ο
αρχιµανδρίτης (εννοεί τον απεσταλµένο από το υπουργείο Εσωτερικών αρχιερατικό
επίτροπο αρχιµανδρίτη Θεοδόσιο Φιλοθεΐτη) µοι είπεν, ότι είναι ακµαίον και ότι το
Καβακλί µετά των περικυκλούντων αυτό εντελώς αµιγώς ελληνικών χωρίων είναι
κάρφος εις τους οφθαλµούς των Βουλγάρων, αποκαλούντων την περιφέρειαν εκείνων
‘‘µικράν Ελλάδα’’»16. Το ισχυρό φρόνηµα και η ενότητα των αβοήθητων από κάθε
πλευρά (βλ. π.χ. Σφέτας 2008:78-9) κατοίκων της επαρχίας δεν αποδείχτηκαν αρκετά.
Έτσι, οι διατάξεις της συνθήκης του Νεϊγί «περί αµοιβαίας εθελουσίας
µεταναστεύσεως» πρόσφεραν οδυνηρή ανακούφιση από µια αβίωτη πλέον κατάσταση
και έδωσαν τέλος στη µακραίωνη ιστορική παρουσία του ελληνισµού στην περιοχή.
1.2.2 Οι κάτοικοι
Aπό τα χρόνια της τουρκοκρατίας και µέχρι τη µετανάστευση ο ελληνικός πληθυσµός
της ευρύτερης περιοχής διατηρείται ακµαίος και µάλιστα επιδρούσε πολιτιστικά στους
14

Το Καβακλί ήταν η πρωτεύουσα της οµώνυµης επαρχίας µέχρι το 1901, οπότε για ευνόητους λόγους
µεταφέρθηκε στο βουλγαρικό χωριό Κιζίλ Αγάτς, σηµερ. (από το 1934) Έλχοβο. Η επαρχία
µετονοµάστηκε σε επαρχία Κιζίλ Αγάτς (νοµός Πύργου) (Κοτζαγεώργη 1999:156).
15

Η πραξικοπηµατική διοικητική απόσπαση του Μεγάλου και του Μικρού Μοναστηρίου από την
επαρχία Καβακλί (Βακαλόπουλος Κ. 1995:202) είχε ως στόχο τη διάσπαση αυτής της ενότητας.
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βουλγαρικούς πληθυσµούς, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας και ιδίως µετά την
κατάργηση του πατριαρχείου της Αχρίδας (1767) καθυστερούσαν σηµαντικά, ενώ
µαρτυρούνται και οι µεταναστεύσεις από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου ως
το τέλος του 19ου αι. (Βακαλόπουλος Α. 1973:277). Στις µεταναστεύσεις αυτές
οφείλονται κάποιες αόριστες παραδόσεις ή µαρτυρίες για καταγωγή από την ΄Ηπειρο
(Βακαλόπουλος Α. 1973:449) στα Κουφάλια ή από τη Μυτιλήνη στο Ν. Μοναστήρι.
Στο Μικρό Μοναστήρι επίσης, που ως χωριό επονοµαζόταν και «Αρβανίτες», υπάρχει
παράδοση για καταγωγή των κατοίκων από το Σούλι µετά από τους διωγµούς του Αλή
Πασά (Γλαβίνας 1996:28. Βακαλόπουλος 1973:449).
Παρά τις αναµφισβήτητες µετακινήσεις πληθυσµών από διάφορες περιοχές
του ελλαδικού χώρου (Βακαλόπουλος 1973:444 κε.. ειδικότερα :449), φαίνεται ότι η
περιοχή διατηρούσε από τα πολύ παλιά χρόνια ισχυρούς πυρήνες δικού της
πληθυσµού, καθαρά θρακικού, που είχε τη δύναµη να ενσωµατώνει και να
αφοµοιώνει τους εκάστοτε εποίκους17. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι ο λαϊκός
πολιτισµός της περιοχής που εξετάζουµε, µε όλα τα στοιχεία του (γλωσσικό ιδίωµα,
ενδυµασία, εορτολόγιο, διαιτολόγιο, ονοµατολογία, τραγούδια), είναι καθαρά
θρακικός, διαθέτει µια πληρότητα και µια ιδιαιτερότητα που τον διαφοροποιεί
χαρακτηριστικά από οποιονδήποτε άλλο λαϊκό πολιτισµό του ελληνισµού18. Αν
υποθέσουµε ότι ο πληθυσµός της περιοχής προέρχεται από εποικισµούς, τι ανάγκασε
τους έποικους κατοίκους να αποβάλουν τα ηπειρώτικα ή µακεδονικά π.χ. στοιχεία
τους σε µια αποµονωµένη περιοχή και να υιοθετήσουν τα θρακικά; Εξάλλου, σε
περιπτώσεις όπου είχαµε µαζικούς εποικισµούς ή µετακινήσεις πληθυσµών (π.χ.
Πιστικοχώρια Βιθυνίας, Μανδρίτσα Α. Ρωµυλίας) διατηρήθηκαν µε πιο συγκεκριµένα
στοιχεία και η παράδοση της µετανάστευσης και οι πολιτισµικές ή γλωσσικές
ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τους γειτονικούς πληθυσµούς (βλ. αντίστοιχα Κλεώνυµος
- Παπαδόπουλος 1867:97-8 και Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος 1993:295).
16

Βλ. και Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος 1993:64.
Γράφει ο Ανδριώτης (1943-44:143): «Από προσωπική µου πείρα γνωρίζω ότι τέτοιες παραδόσεις
των κατοίκων ενός τόπου για την καταγωγή τους κάποτε έχουν κάποια βάση, συχνότερα όµως
αληθεύουν για ορισµένες µόνο οικογένειες που ήρθαν απ’ αλλού κι ανακατεύτηκαν µε τον παλαιότερο
ντόπιο πληθυσµό, και όχι σπάνια προέρχονται από παρανοήσεις και δεν είναι αληθινές. Ο ελληνικός
πληθυσµός της Θράκης ... είναι ο απόγονος του βυζαντινού ελληνισµού της Θράκης, ό,τι απόµεινε από
τους εκτουρκισµούς, αφότου επάτησαν το πόδι τους οι Τούρκοι στη Θράκη, και από τους
εκβουλγαρισµούς, αφότου η βόρεια Θράκη παραχωρήθηκε στο βουλγαρικό κράτος».
18
Όπως αναφέρουν οι Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος (1993:66), «Η ευρωστία, η εργατικότης, ως και
η γραφική ενδυµασία των εκ Βουλγαρίας προσφύγων (βλ. εικ. 5 και 6 εις τους πίνακας του βιβλίου)
επροξένησαν εις τους άλλους Έλληνας µεγάλην εντύπωσιν».
17
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1.2.3 Tο Μεγάλο και το Μικρό Μοναστήρι
H περιοχή του Μεγάλου Μοναστηρίου φαίνεται ότι κατοικούνταν από πολύ παλιά. Ο
δάσκαλος στην περιοχή Μιλτιάδης Λουλουδόπουλος (1903:ε΄) χαρακτηρίζει το
Μεγάλο Μοναστήρι «αρχαιότατον». Τη γνώµη αυτή τη στηρίζει στο πλήθος των
ευρηµάτων καθώς και σε µαρµάρινη στήλη που βρέθηκε στη θέση ‘‘Μάρµαρο’’ στο
Μεγάλο Μοναστήρι και στη συνέχεια εντοιχίστηκε σε τοίχο της εκκλησίας. Αργότερα
«αποτειχισθείσα» µεταφέρθηκε στη Φιλιππούπολη και βρίσκεται σήµερα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της (Μέγας 1911-2:161). Την επιγραφή της στήλης
δηµοσίευσε για πρώτη φορά ο ανατολικορωµυλιώτης αρχαιολόγος Χρ. Τσούντας στα
τέλη του 19ου αι. στην εφηµερίδα ‘‘Φιλιππούπολις’’, ενώ το 1901 ο καθηγητής των
Ζαριφείων ∆ιδασκαλείων της Φιλιππούπολης Μ. Αποστολίδης την ξαναδηµοσίευσε
αποκαταστηµένη στις ‘‘Ειδήσεις του Αίµου’’. Επανέρχεται σ’ αυτήν στη µελέτη του
‘Επιγραφαί Φιλιππουπόλεως και των περί αυτήν’ (Αποστολίδης 1935:151)19. Στα
µέρη αυτά τοποθετείται η αρχαία πόλη ∆ωδόπαρος που αναφέρεται στην επιγραφή.
Το έθιµο της θυσίας ταύρου (κουρµπάν΄) που γινόταν κάθε χρόνο στο Μεγάλο
Μοναστήρι και ο θρύλος20 ότι ο ταύρος αντικατέστησε τα πολύ παλιά χρόνια ιερό
θεόσταλτο ελάφι που ερχόταν κάθε χρόνο να θυσιαστεί αποτελούν κατά τον Σ.
Κυριακίδη (1917:197) στοιχεία προχριστιανικής λατρείας.
Η πρώτη µαρτυρία για την περιοχή ανάγεται στις αρχές του 14ου αι. Κατά τη
βασιλεία του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328) η ευρύτερη περιοχή έγινε
κέντρο ησυχαστών µε την ίδρυση µοναστηριών, σκητών και ησυχαστηρίων. Η
άνθηση του µοναχισµού στην περιοχή έχει πιθανόν σχέση µε την εµφύλια διαµάχη
ανάµεσα στους οπαδούς του ησυχασµού (Γρηγόριος Παλαµάς) και τους αντιπάλους
τους, που ταλαιπώρησε τα χρόνια αυτά τη βυζαντινή κοινωνία και έληξε µε το

19

Πρόκειται για τετράστιχη αναθηµατική επιγραφή στον Φοίβο πάνω σε µαρµάρινη στήλη σχήµατος
βωµού. Η αποκαταστηµένη µορφή, όπως τη δηµοσιεύει ο Κ.Μ. Αποστολίδης είναι:
«Τόνδε ποτέ ἱδρύσαντο Θεῷ <π>ερικαλλεῖ Φοίβῳ
Ἀπ<ο>λλωνίς <ἠδέ> κασίγνητοι, παῖδες Αὐλουζένεω.
<Ἔσκε δέ> τῶν πατρῶος ἀνά Σαπαϊκήν ἐρίβωλον,
<α>ὐτ<άρ> οἱ στήσαντο κατά χθόνα ∆ωδοπάροιο»
που σηµαίνει: «Αυτόν εδώ (ενν. τον βωµό) εγκαθίδρυσαν κάποτε αφιερωµένο στον Θεό, τον
πανέµορφο Φοίβο, η Απολλωνίς και οι αδερφοί της, παιδιά του Αυλοζένη. Ήταν δικός τους πατρικός
στην εύφορη Σαπαϊκή (η παραθαλάσσια πεδιάδα της ∆. Θράκης) και µετά αυτοί τον έστησαν στη γη
της ∆ωδοπάρου».
20
Για τη θυσία και τη σχετική παράδοση βλ. αναλυτικά Μέγας 1911.
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θρίαµβο και την καταξίωση του µοναχισµού στην Ανατολική Εκκλησία (ΙΕΕ 9:375376). Τα µοναστήρια και τα ησυχαστήρια βρίσκονταν στα Παρόρια και γύρω από στη
θέση Μεσοµήλιον, δηλ. στο µέσο των Μηλεώνων (αλλά και Μεσοµίλιον, ∆εληκάρη
2004). Ανάµεσα στις µονές προεξάρχουσα θέση είχε η Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου
της Κατακεκρυωµένης (Bees 1939) στο Κατακεκρυωµένον όρος, την οποία
δηµιούργησε και όπου µόνασε και θάφτηκε µετά τον θάνατό του ο ονοµαστός
ησυχαστής και δάσκαλος Γρηγόριος Σιναΐτης (περίπου 1265-1346) (∆εληκάρη
2004:67,86-7), που συγκέντρωσε µεγάλο αριθµό ελλήνων, σέρβων και βουλγάρων
µαθητών και του οποίου τον βίο έγραψε ο µαθητής του και µετέπειτα πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Κάλλιστος (+1363). Εκτιµάται (Αποστολίδης 1940:180-181)
ότι η θέση Μεσοµήλ(ε)ιον βρίσκεται στις νότιες υπώρειες του τρίκορφου βουνού
(Μαναστήρ Μπαΐρ, σηµ. Manastirski Văzvishenija) όπου βρίσκεται το Μεγάλο
Μοναστήρι, το όνοµα του οποίου αποτελεί ανάµνηση των µοναστηριών ή του
µεγάλου µοναστηριού της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κατακεκρυωµένης ή άλλου
µεγάλου µοναστηριού21 και οι πληθυσµοί τους προήλθαν από συνάθροιση των
ανθρώπων της περιοχής (τους οποίους ο Κάλλιστος στον Βίο Γρηγορίου χαρακτηρίζει
«απηγριωµένους και θηριώδεις» και τους οποίους ο Γρηγόριος µε την παρουσία του
«εις το ηµερώτερον µετεσκεύασε και ποιµένας εν ταπεινοτέρω κατέστησε σχήµατι»,
∆εληκάρη 2004:141) που δούλευαν στις µεγάλες εκτάσεις και στα εργαστήρια των
µοναστηριών.
Γενικά όµως το πρόβληµα του ακριβούς προσδιορισµού των Παρορίων και
των µοναστηριών που ίδρυσε ο Γρηγόριος Σιναΐτης εξακολουθεί να υπάρχει όπως
διεξοδικότατα αναλύεται στο βιβλίο της Α. ∆εληκάρη (2004:149 κε.) για τον
Γρηγόριο Σιναΐτη. Πολλές πάντως γνώµες σηµαντικών µελετητών, µεταξύ των οποίων
και του τσέχου γεωγράφου Κ. Jireček, συγκλίνουν προς την παραπάνω άποψη.
Επιπλέον την άποψη αυτή µπορούν να ενισχύσουν: α) η γειτνίαση του
µοναστηριώτικου βουνού µε την τάφρο της Ερκεσίας ή αλλιώς Μεγάλη Τάφρο ή
Μεγάλη Σούδα (την οποία και σήµερα επιδεικνύουν οι κάτοικοι του Γκενεράλ
Ίνζοβο), δεδοµένου ότι ο Γρηγόριος Σιναΐτης ήθελε να κτίσει τις µονές ανάµεσα σε
21

Ο Μ. Λουλουδόπουλος (1903:στ΄) αναφέρει (µέσα από το χειρόγραφο του σκυριανού δασκάλου στο
Μεγάλο Μοναστήρι Αυγερινού Παπαϊωαννίδη Ιστορικαί τινες σηµειώσεις περί Μεγ. Μοναστηρίου) ότι
στη θέση Σιχµελί («Σσάχ Μελέκ ήτοι Αρχάγγελος Μιχαήλ») όπου παλιότερα και το οµώνυµο χωριό (4
περίπου χλµ. από το Μεγ. Μοναστήρι) υπήρχε µοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ «εξ ού πιθανώς
ωνοµάσθη και το νυν χωρίον Μέγα Μοναστήριον. – Το Μικρόν Μοναστήριον είνε αποικία του Μεγάλου
εξ όσων συνάγεται ιστορικώς. Σ.Σ.».
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Έλληνες και Βούλγαρους, β) η ύπαρξη οχυρωµατικού πύργου (καλές) στη µεσαία και
ψηλότερη κορυφή του µοναστηριώτικου βουνού, απ’ όπου και η µέχρι σήµερα
ονοµασία της Καλέ Μπαΐρ (οι άλλες δύο είναι Τρανή Πέτρα στα δυτικά και Μεσέ
Μπαΐρ στα ανατολικά, τοπωνύµια που και σήµερα είναι γνωστά στους βούλγαρους
βοσκούς της περιοχής, όπως ο ίδιος διαπίστωσα), όπως αναφέρεται σε κώδικα του
15ου αι. (∆εληκάρη 2004:157) και συντρίµια του οποίου µνηµονεύουν οι παλαιότεροι
πληροφορητές και γ) το πολύ κρύο κλίµα που επικρατεί στο βουνό (Κατακεκρυωµένον
όρος) και στην περιοχή του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο Γρηγόριος
(Βίος Ρωµύλου) «άτε του τόπου εκείνου καθ’ υπερβολήν ψυχροτάτου όντος, ως και τα
ύδατα εις λίθου αντιτυπίαν µεταβαλέσθαι τη υπερβολή της πήξεως· η τε χιών και µέχρι
του απριλλίου (sic) µηνός πολλάκις ή και προς άλυτος διαµένει» (∆εληκάρη 2004:153).
Ενδεχοµένως και το σηµερινό τοπωνύµιο της πολύ κοντινής ορεινής τοποθεσίας
Pirgulja βορειοδυτικά της Τρανής Πέτρας να σχετίζεται µε παλιές οχυρώσεις των
παροριακών µονών.
Τα µοναστήρια εγκαταλείφτηκαν οριστικά περίπου το 1360 εξαιτίας των
συχνών, όπως φαίνεται, ληστρικών επιδροµών (κυρίως των Τούρκων) (∆εληκάρη
2004:144-5), που πιθανόν να σχετίζονται µε την προέλαση των Τούρκων στη Θράκη,
ενώ οι µοναχοί πριν τα εγκαταλείψουν ειδοποιηµένοι από το φρούραρχο του
Σκοπέλου, βυζαντινό φρούριο στον Μικρό Αίµο (Στράντζα), έκαψαν τον πύργο της
µονής και κατέφυγαν άλλοι (Έλληνες) στον Άθω και άλλοι (Σλάβοι) στις
παραδουνάβιες χώρες. Τα πολλά αγιώνυµα τοπωνύµια (Άγιος Γεώργιος, Άγιος
Αθανάσιος, Προφήτης Ηλίας, Άγιος Χριστόφορος, Σωτήρος) µαρτυρούν την ύπαρξη
ησυχαστηρίων ενώ η παλιά εκκλησία του Μεγάλου Μοναστηρίου, πριν ξανακτιστεί
από τα θεµέλια το 1893, ήταν βυζαντινής τοιχοδοµίας και χωµένη η µισή στο έδαφος
όταν επισκέφτηκε το χωριό ο τσέχος ιστορικογεωγράφος K. Jirecek (Αποστολίδης
1940:180-181). Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις και τα βοσκοτόπια δόθηκαν πιθανότατα
στους ντόπιους κατοίκους. Έτσι µπορούν να εξηγηθούν οι πολύ µεγάλες εκτάσεις που
κατείχαν τα χωριά αυτά, συγκεκριµένα 43.000 καλλιεργήσιµη έκταση, 86.000 δασική
έκταση και βοσκοτόπια, συνολικά 129.000 στρέµµατα είχε το Μεγάλο Μοναστήρι
(Τερζίδης 1980:71[28]). Αξιοσηµείωτο επίσης και πιθανόν σχετικό µε τα παραπάνω
είναι το γεγονός ότι ο ηγούµενος της ιστορικής µονής της Αγίας Τριάδας στο
Καβακλί, που ήταν κοσµικός ιερέας, όχι µοναχός εγγεγραµµένος στο µοναχολόγιο της
µονής, προερχόταν πάντα από το Μεγάλο Μοναστήρι και διοριζόταν από τα γύρω
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χωριά για να διαχειρίζεται τις τύχες και τα οικονοµικά της µονής (Γλαβίνας 1996:30,
Λέκκου 1999:254).
Το 1900, κατά την επίσκεψη του έλληνα προξένου Φιλιππούπολης ∆ηµητρίου
Πανά µε εντολή του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Άθω Ρωµάνου µε σκοπό νε
έχει η ελληνική πολιτεία πλήρη εικόνα της κατάστασης στην επαρχία Καβακλί, το
χωριό είχε 1700 κατοίκους (320 οικογένειες, όλες ελληνικές) και διατηρούσε
δηµοτικό πεντατάξιο δηµοτικό σχολείο µε 182 και έναν δάσκαλο, όπως επίσης και
παρθεναγωγείο µε 80 µαθήτριες και µία δασκάλα (Σφέτας 2008:299-300). Τα σχολεία
αυτά τα έκλεισαν αυθαίρετα οι Βούλγαροι τον Νοέµβριο του 1901 ως ατίποινα για την
απόδοση του µοναστηριού της Αγίας Τριάδας του Καβακλί στους Έλληνες (Σφέτας
ό.π.:289-90 και 299-300).
Το Μικρό Μοναστήρι (ή Αρβανίτες) θεωρείται νεότερο χωριό, που
αποικίστηκε από Μεγαλοµοναστηριώτες και πιθανότατα δέχτηκε και κάποιον αριθµό
οικογενειών από τα µέρη της Ηπείρου και ενδείξεις γι’ αυτό αποτελούν κάποια
επώνυµα (π.χ. ∆εληµπούρας, βλ. κεφ. 6. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ) και
που ενδεχοµένως δικαιολογεί και το παρωνύµιό του. Το 1900 είχε σχολείο µε 90
µαθητές και δύο δασκάλους (Σφέτας 2008:299).
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1.2.4 Η εγκατάσταση από την περιοχή του Καβακλί στην Ελλάδα
Οι πρόσφυγες από την περιοχή του Καβακλί εγκαταστάθηκαν σε διάφορα µέρη της
Ελλάδας, ένα µέρος στην κεντρική (Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία) και το µεγαλύτερο
µέρος στη βόρεια (Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη). Συγκεκριµένα:
(δίνονται τα νέα - και σε παρένθεση τα παλιά, όπου υπήρχαν - ονόµατα των χωριών
και ο νοµός στον οποίο ανήκουν. ∆ίνονται επίσης η χρονολογία µετανάστευσης22 και
ο αριθµός των οικογενειών23 κατά προσέγγιση)24
1) Aπό Κ α β α κ λ ί: Το 1906 γεωργοί στην Ανάβρα (Τσιαµάσι) Καρδίτσας
300 οικογένειες, στην Κοιλάδα (Αµαρλάρ) Λάρισας 120, στη (Νέα) Φιλιππούπολη
(Ακ Σαράι) Λάρισας 100, στο ∆ίλοφο (Μεγάλο Χαλίτσι) Λάρισας 100, στην
Ευξεινούπολη Μαγνησίας 70, στη Νέα Λεύκη (Γκοτς Μπασάν) Λάρισας 60, στις Νέες
Καρυές Λάρισας (Χατζηµουσταφαλάρ - Ισαρλίκ)25 50, στον Αλµυρό Μαγνησίας 50,
στις Σοφάδες Καρδίτσας 25 και στο Καλοχώρι (Κασκάρκα) Θεσσαλονίκης 20
οικογένειες. Επίσης, επιτηδευµατίες στον Βόλο 30 οικογένειες, στη Λάρισα 25 και
στην Αθήνα 25. Το 1925 γεωργοί στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης 1200 οικογένειες, στο
Αιγίνιο (Λιµπάναβο) Πιερίας 450, στον Αίγειρο (Καβακλί) ∆οξάτου ∆ράµας 250, στο
Κίτρος Πιερίας 200, στα ∆ίκαια (Καδήκιοϊ) Έβρου 150, στον Αίγειρο (Κιρ-Τσιφλίκ Νέο Καβακλί) Ροδόπης 120, στην Κοµοτηνή (Καβακλιώτικα) 6026 και στις Φέρες
Έβρου 3. Επίσης, επιτηδευµατίες στην Κοµοτηνή 60 οικογένειες και στη
Θεσσαλονίκη 20. Άλλες 150 οικογένειες διασκορπίστηκαν το 1906 και το 1925 σε
διάφορα µέρη της Ελλάδας.
2) Από Κ α ρ υ έ ς: Το 1906 στις Νέες Καρυές (Χατζηµουσταφαλάρ Ισαρλίκ) Λάρισας γεωργοί 70 οικ., στο ∆ίλοφο (Μεγάλο Χαλίτσι) Λάρισας 50 οικ.,
στον Αλµυρό Μαγνησίας 50 οικ. και στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης 6 οικογένειες

22

Ο χρόνος εγκατάστασης ποικίλλει κατά περιπτώσεις γιατί µεσολάβησε ο χρόνος µετακίνησης
(περίπου ένας χρόνος) και οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης, διανοµής κλήρων κλπ.
23
Ο αριθµός των οικογενειών ποικίλλει, γιατί µετά την εγκατάσταση οι (συνήθως) πολυµελείς
οικογένειες εύλογα διαιρούνταν σε µικρότερες (πυρηνικές) ή δηµιουργούνταν νέες, συνήθως µε
εσπευσµένους γάµους, για δικαίωµα κλήρου (Τερζίδης 1980:49[6]). Στην πράξη οι οικογένειες, λόγω
της αυστηρής παράδοσης, αλλά και τις ανάγκες της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, παρέµεναν
εκτεταµένες, απλώς διέθεταν πλέον δύο, τρεις ή και τέσσερις κλήρους. Εδώ υπολογίζονται οι
οικογένειες που έφυγαν από την Α. Ρωµυλία.
24
Τα στοιχεία παραθέτει ο καθηγητής των Ζαριφείων ∆ιδασκαλείων Κοσµάς Μυρτίλος Αποστολίδης
(Αποστολίδης 1940:159-160) και δόθηκαν σ’ αυτόν από τον πρώην µαθητή του και µετέπειτα
βουλευτή και νοµάρχη Πέλλας Γκέτη (αργότερα το καθιέρωσε ως Γκαίτε) Τζοβαρόπουλο.
25
Καρβελά 2005:257.
26
∆ραγούµη 2002:246.
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(1922)27. Το 1925 στα Γιαννιτσά Πέλλας γεωργοί 400 οικ., στο Καλοχώρι
(Κασκάρκα) Θεσσαλονίκης 50 οικ. και στη Θεσσαλονίκη 30 οικ. Σε άλλα µέρη το
1906 και το 1925 γεωργοί και επιτηδευµατίες 100 οικογένειες.
3) Από

Σ ι ν α π λ ί: Το 1906 στην Κοιλάδα (Αµαρλάρ) Λάρισας 50

οικογένειες, στη (Νέα) Φιλιππούπολη (Ακ Σαράι) Λάρισας 45 οικ. Το 1925 στο
Πολύκαστρο (Καρασούλι) Κιλκίς 350 οικογένειες, στη Μεσσούνη (Σάρτζια) Ροδόπης
100 οικ. Σε διάφορα άλλα µέρη το 1906 και το 1925 περίπου 50 οικογένειες.
4) Από Μ ε γ ά λ ο Μ ο ν α σ τ ή ρ ι: Το 1906 στο Μεγάλο Μοναστήρι
(Σαρασλάρ) Λάρισας 70 οικογένειες. Το 1925 στο Νέο Μοναστήρι (Τσιόµπα και
Μπεκιρλέρ) Φθιώτιδας 200 οικογένειες, στα Τρίκαλα Ηµαθίας 150 οικ. Σε άλλα µέρη
το 1906 και το 1925 περίπου 50 οικογένειες.
5) Από Μ ι κ ρ ό Μ ο ν α σ τ ή ρ ι: Το 1906 στη (Νέα) Φιλιππούπολη (Ακ
Σαράι) Λάρισας 80 οικογένειες, στις Καρυές (Αλήφακα ∆οµοκού) Φθιώτιδας 75 οικ.,
στον Ριζόµυλο (Κιοπέ Όµπασι, Ριζόµυλος) Μαγνησίας 50 οικ. Το 1925 στο Μικρό
Μοναστήρι (Ζορµπάς) Θεσσαλονίκης 100 οικ., στην Πέλλα (Άγιοι Απόστολοι Αποστολάρ) Πέλλας 60 οικ., στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας 15 οικ. Σε άλλα µέρη το
1906 και το 1925 περίπου 50 οικογένειες.
6) Από Μ ε γ ά λ ο Β ο γ ι α λ ί κ ι: Το 1906 στη Νέα Λεύκη (Γκοτς Μπασάν)
Λάρισας 50 οικογένειες. Το 1914 στο Σκεπαστό (Σούλοβο) Θεσσαλονίκης 50
οικογένειες. Το 1925 στο Βαφειοχώρι (∆ραγοµίρ) Κιλκίς 120 οικ., στην Ξυλαγανή
(Κουσλανλί) Ροδόπης 100 οικ., στα Μονόσπιτα Ηµαθίας 100 οικ. και στους
Προσκυνητές (Χατζηλάρ) Ροδόπης 40 οικογένειες. Σε άλλα µέρη το 1906 και το 1925
περίπου 40 οικογένειες.
7) Από Μ ι κ ρ ό Β ο γ ι α λ ί κ ι: Το 1906 στη Νέα Λεύκη (Γκοτς Μπασάν)
Λάρισας 30 οικογένειες. Το 1914 στο Σκεπαστό (Σούλοβο) Θεσσαλονίκης 20
οικογένειες. Το 1925 στην Ξυλαγανή (Κουσλανλί) Ροδόπης 50 οικ. και στους

27

Οι 6 αυτές οικογένειες αποσπάστηκαν από το κύριο σώµα των προσφύγων του 1906 και παρέµειναν
προσωρινά στην Αδριανούπολη. Μετά από περιπλανήσεις (Θεσσαλονίκη 1914, Αδριανούπολη 1920)
ήρθαν σιδηροδροµικώς στη Θεσσαλονίκη το 1922 και εγκαταστάθηκαν στα Νέα Μάλγαρα
(Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος 1993:218-219, όπου και τα ονόµατα των οικογενειών: Γεωργ.
Καρυώτη, Γεωργ. Ζηκούδη, Εµµ. Σιγκούδη, Γεωργ. Παπανικολάου, ∆ηµ. Παπαδοπούλου και ∆ηµ.
Κρακατσάνη). Περιγράφουν µάλιστα οι συγγραφείς ως ενδιαφέρον έθιµο τον εορτασµό του νέου
έτους οπότε «πολλοί άνδρες και µεγάλα παιδιά µετηµφιεσµένοι ως καρνάβαλοι, µε κουδούνια και
σπαθιά, εν µέθη διατελούντες, περιεφέροντο εντός του χωρίου (ενν. τα Ν. Μάλγαρα) εκβάλλοντες
αγρίας κραυγάς επί τη απελεύσει του παλαιού έτους και τη ελεύσει του νέου».
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Προσκυνητές (Χατζηλάρ) Ροδόπης 30 οικ. Σε άλλα µέρη το 1906 και το 1925 περίπου
75 οικογένειες.
8) Από ∆ ο γ ά ν ο γ λ ο υ: Το 1906 στο Ριζόµυλο Μαγνησίας 40 οικογένειες.
Το 1925 στην Κρωβύλη (Καρακουρτζιαλί)28 Ροδόπης 120 οικ. και στην Ξυλαγανή
(Κουσλανλί) Ροδόπης 100 οικ. Σε άλλα µέρη το 1906 και το 1925 περίπου 100
οικογένειες.
9) Από Τ σ ι κ ο ύ ρ κ ι ο ϊ: Το 1906 στο Ριζόµυλο (Κιοπέ Όµπασι, Ριζόµυλος)
Μαγνησίας 100 οικογένειες. Το 1925 στο Αρχοντικό (Αλάρι) Πέλλας 60 οικογένειες.
Το 1906 και το 1925 σε άλλα µέρη 50 περίπου οικογένειες.
10) Από Μ ο υ ρ α ν τ α λ ί: Το 1906 σε διάφορα µέρη 100 οικογένειες. Το
1914 στο Σκεπαστό (Σούλοβο) Θεσσαλονίκης 60 οικογένειες. Το 1925 στην
Ξυλαγανή (Κουσλανλί) Ροδόπης 50 οικογένειες.
11) Από ∆ ρ ά µ α: Το 1925 στις Καρυές (Αλήφακα ∆οµοκού) Φθιώτιδας 95
οικογένειες, σε άλλα µέρη 50 περίπου οικογένειες.
12) Από (Ρουµ)29 Α κ µ π ο υ ν ά ρ: Το 1925 στο Αιγίνιο (Λιµπάνοβο) Πιερίας
75 οικογένειες. Το 1906 και το 1925 σε άλλα µέρη 30 περίπου οικογένειες.

28

Ο Μόσχος Τερζίδης (1980:56[13]) το αναφέρει ως Καρακοτσαλί.
Χρησιµοποιούσαν το επίθετο (Ρουµ, δηλ. Ελληνικό) για να το διακρίνουν από το βουλγαρικό
Ακµπουνάρ που ήταν πολύ νοτιότερα από την περιοχή.
29
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1.2.5 Η κατανοµή των προσφύγων από την περιοχή Καβακλί στον ελλαδικό χώρο
Συγκεντρωτικά η κατανοµή των προσφύγων από την επαρχία Καβακλί στην Ελλάδα
είναι η εξής30:
Νοµός Φθιώτιδας
Καρυές (Αλήφακα ∆οµοκού) από ∆ράµα (1906 - 95), Μικρό Μοναστήρι (1906 - 75)
Νέο Μοναστήρι (Τσιόµπα και Μπεκιρλέρ) από Μεγάλο Μοναστήρι (1924 - 200) και
από Μικρό Μοναστήρι (1924 - 15)
Νοµός Καρδίτσας
Ανάβρα (Τσιαµάσι) από Καβακλί (1906 - 300)
Σοφάδες από Καβακλί (1906 - 25)
Νοµός Λάρισας
Μεγάλο Μοναστήρι (Σαρασλάρ) από Μεγάλο Μοναστήρι (1906 - 70)
Νέες Καρυές (Χατζηµουσταφαλάρ - Ισαρλίκ) από Καρυές (1906 - 70), Καβακλί
(1906
- 50)
Κοιλάδα (Αµαρλάρ) από Καβακλί (1906 - 120), Σιναπλί (1906 - 50)
Νέα Λεύκη (Γκοτς Μπασάν) από Καβακλί (1906 - 60)
∆ίλοφος (Μεγάλο Χαλίτσι) από Καβακλί (1906 - 100), από Καρυές (1906 - 50)
(Νέα) Φιλιππούπολη (Ακ Σαράι)31 από Καβακλί (1906 - 100), από Μικρό
Μοναστήρι (1906 - 80) Σιναπλί (1906 - 45)
Νοµός Μαγνησίας
Ευξεινούπολη από Καβακλί (1906 - 70)
Ριζόµυλος (Κιοπέ Όµπασι, Ριζόµυλος) από Τσικούρκιοϊ (1906 - 100), Μικρό
Μοναστήρι (1906 - 50), ∆ογάνογλου (1906 - 40)
Αλµυρός από Καβακλί (1906 - 50), από Καρυές (1906 - 50)
Νοµός Πιερίας

30

∆ίνονται, µε σειρά κατά νοµό από το νότο προς το βορρά, το νέο και το παλιό όνοµα του χωριού, τα
χωριά προέλευσης µε χρονολογία εγκατάστασης και αριθµό οικογενειών. Τα στοιχεία από τον Μ.
Τερζίδη (1980) και από προσωπική έρευνα.
31
Ακ Σαράι (Λευκό Παλάτι) ονοµαζόταν το τσιφλίκι στο οποίο εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πρόσφυγες
και ο συνοικισµός ονοµάστηκε απ’ αυτούς Νέα Φιλιππούπολη, σήµερα απλώς Φιλιππούπολη. Στη
συνέχεια Ακ Σαράι ονοµάστηκε η διπλανή νέα συνοικία που δηµιουργήθηκε µε την επέκταση του
ρυµοτοµικού σχεδίου, η σηµερινή Νεάπολη (Ζησόπουλος 2006:77).
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Αιγίνιο (Λιµπάνοβο) από Καβακλί (1924 - 450), Άκ-µπουνάρ (1924 - 75)
Κίτρος από Καβακλί (1924 - 200)
Νοµός Ηµαθίας
Τρίκαλα από Μεγάλο Μοναστήρι (1924 - 150)
Μονόσπιτα από Μεγάλο Βογιαλίκι (1924 - 100)
Νοµός Θεσσαλονίκης
Κουφάλια από Καβακλί (1924 - 1200)
Μικρό Μοναστήρι (Ζορµπάς) από Μικρό Μοναστήρι (1924 - 100)
Καλοχώρι (Κασκάρκα) από Καβακλί (1906 - 20), από Καρυές (1925 - 50)32
Σκεπαστό (Σούλοβο) από Μεγάλο Βογιαλίκι (1914 - 50), Μικρό Βογιαλίκι (1914 20), Μουράνταλι (1914 - 60)
Νοµός Πέλλας
Γιαννιτσά από Καρυές (1924 - 400)
Πέλλα (Αποστολάρι - Άγιοι Απόστολοι) από Μικρό Μοναστήρι (1924 - 60)
Αρχοντικό (Άλαρι) από Τσικούρκιοϊ (1924 - 60)
Νοµός Κιλκίς
Πολύκαστρο (Καρασούλι) από Σιναπλί (1924 - 350)
Βαφειοχώρι (∆ραγοµίρ) από Μεγάλο Βογιαλίκι (1924 - 120)
Νοµός ∆ράµας
Αίγειρος ∆οξάτου (Καβακλί) από Καβακλί (1924 - 250)
Νοµός Ροδόπης
Κοµοτηνή (Καβακλιώτικα) από Καβακλί (1924 - 60)
Αίγειρος (Κιρ Τσιφλίκ - Νέο Καβακλί) από Καβακλί (1924 - 120)
Μεσσούνη (Σάρτζια) από Σιναπλί (1924 - 100)
Ξυλαγανή (Κουσλανλί) από Μεγάλο Βογιαλίκι (1924 - 100), ∆ογάνογλου (1924 100), Μικρό Βογιαλίκι (1924 - 50), Μουράνταλι (1924 - 50)
Κρωβύλη (Καρακουρτζιαλί) από ∆ογάνογλου (1924 - 120)
Νοµός Έβρου
32

Οι Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος αναφέρουν 54 συνολικά οικογένειες από διάφορα χωριά της
περιοχής Καβακλί. Γράφουν συγκεκριµένα (1993:175-176): «Αι 54 εκ Βουλγαρίας προσφυγικαί
οικογένειαι µαζί µε 150 άλλας έφυγον το 1906 εκ διαφόρων µερών της Βουλγαρίας, Καβακλή,
Μικρού Μοναστηρίου, Καρυών, Μεγάλου Μοναστηρίου, Τσεκούρκι, ∆ογάνογλι και επιβιβασθείσαι
εις Βάρναν επί του ατµοπλοίου «Μυκάλη» ήλθον εις Πειραιά και κατόπιν εις Βόλον, οπόθεν
µετεφέρθησαν εις το πλησίον του Βελεστίνου χωρίον Ριζόµυλος. Εκεί έµειναν 9 έτη και κατά τον
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∆ίκαια (Καδήκιοϊ) από Καβακλί (1924 - 150)
Άλλες περιοχές
Πολλές

επίσης

µεµονωµένες

οικογένειες

ή

οµάδες

οικογενειών

διασκορπίστηκαν σε διάφορα άλλα µέρη (1906-1924 - 800).
Οι παραπάνω πληθυσµοί ήταν στο σύνολό τους αγροτοκτηνοτροφικοί και στις
περισσότερες περιπτώσεις εγκαταστάθηκαν σε απαλλοτριωµένες εκτάσεις και
δηµιούργησαν νέα χωριά µε αµιγή προσφυγικό πληθυσµό. Επίσης οικογένειες
επαγγελµατιών (κυρίως από το Καβακλί, που είχε και µη αγροτικό πληθυσµό)
εγκαταστάθηκαν στις πόλεις Λάρισα (1906 - 25), Βόλος (1906 - 30), Αθήνα (1906 25), Θεσσαλονίκη (1924 - 20), Κοµοτηνή (1924 - 60), ακόµα και στην Τρίπολη και τα
Χανιά.

Αύγουστον του 1922 αι ανωτέρω 54 προσφυγικαί οικογένειαι ανεχώρησαν διά λόγους δηµογραφικούς
και ήλθον εις Καλοχώριον, όπου και εγκατεστάθησαν οριστικώς λαβούσαι νέους κλήρους».
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1.3 ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Α. ΡΩΜΥΛΙΑΣ
Επειδή η Θράκη, εκτός από τη γενικότερη πολιτιστική επίδραση, επηρεαζόταν και
γλωσσικά από το µεγάλο πολιτικό και πνευµατικό κέντρο του µεσαιωνικού
ελληνισµού, την Κωνσταντινούπολη, δεν αναπτύχθηκαν στον ευρύτερο χώρο της
βαθιές διαλεκτικές διαφορές που στη συνέχεια θα εξελίσσονταν σε διαλέκτους, όπως
συνέβη σε αποµακρυσµένες περιοχές του ελληνισµού (π.χ. Πόντος, Κύπρος,
Καππαδοκία, Κάτω Ιταλία). Έτσι, όπως παρατηρεί Ν. Ανδριώτης (1953), τα ιδιώµατα
που αναπτύχθηκαν στο χώρο είναι ιδιώµατα της Κοινής Ελληνικής.
Η έλλειψη γραπτών πηγών της καθοµιλουµένης λαϊκής γλώσσας της Θράκης
καθιστά το έργο του ερευνητή εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι, δύσκολα µπορούν να
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για το πότε αρχίζει η διαφοροποίηση των θρακικών
ιδιωµάτων. Είναι γεγονός πάντως, όπως αναφέρει ο Ανδριώτης στην ίδια µελέτη, ότι
η ελληνιστική Κοινή των αλεξανδρινών χρόνων αρχίζει να διαφοροποιείται περίπου
τον 10ο αιώνα (για τη σχετική προβληµατική βλ. Τζιτζιλής 2000α:16), στις πιο
αποµακρυσµένες περιοχές νωρίτερα και βαθύτερα, ενώ στις πιο κεντρικές µε πιο
αργό ρυθµό και µε λιγότερο βαθιές διαφορές.
Στον γεωγραφικό χώρο που µας ενδιαφέρει (βόρεια Θράκη - Α. Ρωµυλία) και
µέχρι την ανταλλαγή των πληθυσµών το 1924 παρατηρούνται και βόρεια και
ηµιβόρεια33 ιδιώµατα. Σε γενικές γραµµές θα µπορούσαµε να πούµε ότι ηµιβόρεια
ιδιώµατα παρατηρούνται περισσότερο στα παράλια και σε αστικά κέντρα, εκεί
δηλαδή που και οι επαφές µε τα κέντρα του ελληνισµού και µε τους άλλους Έλληνες
ήταν πολύ πιο συχνές και η εκπαίδευση αναπτυγµένη, οπότε και οι διαλεκτικές
διαφορές υποχωρούσαν µπροστά στην κυριαρχία της κοινής νεοελληνικής, ενώ τα
βόρεια ιδιώµατα παρατηρούνται στην ενδοχώρα σε αποµακρυσµένες και αγροτικές
περιοχές, όπου όχι µόνο είναι λιγότερες οι επαφές, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις
είναι σπάνιες ή απουσιάζουν εντελώς, όπως επίσης και σε αστικά κέντρα
(Φιλιππούπολη, Στενήµαχος).
Ο Ν. Ανδριώτης (1943-4), επιχειρεί, «µε πολύ ατελέστερο τρόπο», όπως ο
ίδιος γράφει, λόγω έλλειψης επαρκούς έρευνας, χαρτογράφησης και άλλων
στοιχείων, µια περιγραφή των διαλεκτικών περιοχών. Σύµφωνα µ’ αυτήν, ηµιβόρεια

62

ιδιώµατα παρατηρούνται στις πόλεις Αγχίαλο34, Μεσηµβρία, Σωζόπολη35 (εδώ πρέπει
να συµπεριλάβουµε τη Βάρνα και τον Πύργο, που λείπουν από τη µελέτη, επειδή,
όπως αναφέρθηκε, η έρευνα δεν ήταν ολοκληρωµένη), στα χωριά και κωµοπόλεις
Άσπρος, Μπάνα, Ηράκλεια, Αίµονας, Ραβδάς, που βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσηµβρίας, καθώς και στο Σταχτοχώρι ή Ευσταθοχώρι στην ενδοχώρα
της Αγχιάλου. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για τα άλλα χωριά της ευρύτερης
περιοχής που δεν αναφέρονται στη µελέτη, όπως π.χ. ο Άγιος Βλάσης, ο Αετός, ο
Κόζιακας, το Κουρούκιοϊ, το Νταουτλί, η Ακρανιά κ.ά. Εποµένως τα ηµιβόρεια
ιδιώµατα παρατηρούνται αποκλειστικά στην παράλια ζώνη της Α. Ρωµυλίας (βλ. και
Κοντοσόπουλος 1994:109).
Βόρειος φωνηεντισµός παρατηρείται στην κεντρική και δυτική Α. Ρωµυλία,
στις αποµακρυσµένες δηλ. από τη θάλασσα περιοχές. Από τη δυτική Α. Ρωµυλία,

33

Παρουσιάζουν δηλ. µόνον το ένα από τα δύο χαρακτηριστικό του βόρειου φωνηεντισµού και
συγκεκριµένα αυτό της αποβολής των άτονων (πρωτογενών) i και u, αλλά όχι και της στένωσης των
άτονων e και o (Ανδριώτης 1943-4:135).
34
Η Stoyna Poromanska (1998:296 και 1999:658), που µελετά τα τελευταία χρόνια το αγχιαλίτικο
ιδίωµα και γενικά τα παρευξείνια ιδιώµατα των εναποµεινάντων ελληνόφωνων, το χαρακτηρίζει
βόρειο («ανήκει στην οµάδα των βορειοελλαδικών ιδιωµάτων»). Και συνεχίζει: «Χαρακτηρίζεται από
σίγηση του άτονου τελικού i (το σπίτ΄, το ψάρ΄, η κόρ΄), από στένωση των άτονων e και ο σε i και u, η
οποία στην περίπτωσή µας δεν είναι τόσο έντονη και πολύ συχνά λείπει. Με µεγαλύτερη συχνότητα
χαρακτηρίζεται η στένωση του ο (πουλύ αντί πολύ, εκείνους αντί εκείνος) παρά του e. Πολύ έντονη
είναι η τάση αποβολής των άτονων i και u στη µέση της λέξης και ιδιαίτερα στους ρηµατικούς τύπους
του ενεργητικού και του παθητικού αορίστου (χάρ’κα αντί χάρηκα)». Από τα µέχρι τώρα
δηµοσιευµένα κείµενα στο ιδίωµα της Αγχιάλου (∆ιονυσίου 1986, ∆ιονυσίου 1994, Κιλπασάνης
1993) µάλλον πρέπει να χαρακτηριστεί ηµιβόρειο, άποψη που έχει διατυπώσει ο Ν. Ανδριώτης (19434:144) και στη συνέχεια ο Ν. Κοντοσόπουλος (1994:109). Στα ιδιωµατικά κείµενα που παραθέτει ο Θ.
Κιλµπασάνης (1993) παρατηρείται ότι: 1) Στένωση δεν υπάρχει σε καµιά περίπτωση. 2) Έχουµε σε
όλες τις περιπτώσεις αποβολή τελικών -i (σε ουσιαστικά και ρήµατα) και -u (στα κτητικά µ’, σ’). 3)
Έχουµε σε ενδιάµεση θέση: α) σταθερή αποβολή -i- (αλλά και -u-) σε όρια µορφήµατος, π.χ. πάρ’ς,
µείν’ς, θέλ’ς, έρτ’ς, ξέρ’ς, βλέπ’ς, έχ’ς, χασµουρήθ’κε, χάρ’κε, αρχίν’σε, νόµ’σε, γέν’κε, τσαγγάρ’κο,
τσαγγάρ’ς, πάρ’µε, β) αποβολή -e- στα όρια των ρηµατικών µορφηµάτων ενεργητικής και µέσης φωνής
-ete σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα (p-t, n-t), π.χ. φαίν’ται, βλέπ’τε, µαλών’τε, γέν’ται, κάν’τε,
σ’κών’ται) και γ) περιστασιακή αποβολή των i, u στο θέµα, π.χ. σ’κών’ται, πόµ’νε, άκ’σε, περ’σότερες.
35
Ηµιβόρειο χαρακτηρίζουν επίσης το ιδίωµα της Σωζόπολης ο Ν. Ανδριώτης (1943-4:145), ο N.
Κοντοσόπουλος (1994:109), παρόλο που δεν αναφέρει ρητά τη Σωζόπολη αλλά «ελληνόφωνες πόλεις
της ακτής της Α. Ρωµυλίας µε κέντρα την Αγχίαλο και τη Μεσηµβρία» και ο K. Σταλίδης (1997:559560 και 1998:306). Την κατάταξη αυτή φαίνεται να αποδέχεται τελικά και η S. Poromanska
(2003:439) αναφερόµενη στην άποψη του Κοντοσόπουλου. Όµως τα µέχρι τώρα δηµοσιευµένα
κείµενα από τη Σωζόπολη (ενδεικτικά: Μέγας 1912-13, Προδρόµου 1915, Παπαϊωαννίδης 1929,
Βαφειάδου 1974 [στη σ. 116 µάλιστα το χαρακτηρίζει νότιο], Βαφειάδου 1976 [επίσης στις σσ. 121122 το χαρακτηρίζει νότιο, χωρίς αποβολή τελικού -i, µε λίγες εξαιρέσεις αποβολής άτονων -i-, -u-],
Βαφειάδου 1979) (ο Κ. Σταλίδης µάλιστα [1997:559-560 και 1998:306] παραθέτει πλήρη κατάλογο
των µέχρι τώρα δηµοσιευµένων κειµένων) δείχνουν µάλλον νότιο ιδίωµα ή έστω ιδίωµα οριακό
ανάµεσα σε ηµιβόρειο και νότιο, εκτός αν θεωρήσουµε τη φωνητική τους απόδοση όχι αξιόπιστη.
Πρόσφατα ο Τζιτζιλής (Νεοελλ. ∆ιάλ., κεφ. Θρακοβιθυνιακά) κατατάσσει το σωζοπολίτικο ιδίωµα στα
νότια επειδή οι όποιες περιπτώσεις αποβολής δεν δικαιολογούν την ένταξή του στα ηµιβόρεια
ιδιώµατα.
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στην ίδια µελέτη, αναφέρεται η Φιλιππούπολη36 και ο κοντινός προς αυτή
Στενήµαχος. Ελέγχεται έτσι η άποψη του Kretschmer (1921:135), αλλά και του Α.
Παπαδόπουλου (1926:12), που είχαν αποφανθεί ότι το ιδίωµα του Στενήµαχου είναι
ηµιβόρειο (Ανδριώτης 1943-4:144). Το ότι το ιδίωµα του Στενήµαχου είναι καθαρά
βόρειο αναφέρεται και σε άλλες µελέτες για την περιοχή (Τσουκαλάς 1851:49 και
Αποστολίδης 1929:161, 1947-8 και 1959:569). Μπορούµε να εικάσουµε και στην
περίπτωση αυτή ότι το ίδιο συµβαίνει και µε τα χωριά και τις κωµοπόλεις της
ευρύτερης περιοχής Φιλιππούπολης - Στενήµαχου, που δεν αναφέρονται στη µελέτη
του Ανδριώτη, όπως είναι για παράδειγµα το Χάσκιοϊ, η Περιστερά, η Κούκλαινα, τα
Βοδενά κ.ά.
Από την κεντρική Α. Ρωµυλία αναφέρονται στη µελέτη µόνο το Καβακλί, οι
Καρυές και το Μεγάλο Μπογιαλίκι, ενώ παραλείπονται τα επίσης µεγάλα χωριά
Σιναπλί, Μεγάλο και Μικρό Μοναστήρι.
Η περιοχή του Καβακλί αποτελούσε µια πολύ συµπαγή γλωσσογεωγραφική
ενότητα. Εξαιτίας της απουσίας βουλγαρικού στοιχείου, όταν η Βουλγαρική
Εκκλησία αποσπάστηκε από το Οικουµενικό Πατριαρχείο και δηµιουργήθηκε η
Εξαρχία το 1870, οι Βούλγαροι δεν διεκδίκησαν την περιοχή και παρέµεινε έτσι στη
µητρόπολη της Αδριανούπολης, ενώ και µετά την προσάρτηση της Α. Ρωµυλίας
(1885) στη Βουλγαρία το Καβακλί ήταν η µόνη επαρχία που εξέλεγε έλληνα
βουλευτή (Παπαχριστοδούλου 1951:105). Επειδή η περιοχή ήταν σχετικά
αποκοµµένη από αστικά κέντρα και µακριά από όποιες επιδράσεις, ανέπτυξε
ξεχωριστό και αυτόνοµο πολιτισµό. Έτσι η περιοχή διαφοροποιείται σηµαντικά από
τις άλλες περιοχές της Α. Ρωµυλίας και ως προς τα επιµέρους πολιτισµικά στοιχεία
(µουσικοχορευτική παράδοση, τραγούδια, ενδυµασία, διατροφή, λαϊκή ιατρική, έθιµα
και γιορτές, λαϊκές διηγήσεις, παραµύθια) και ως προς το γλωσσικό ιδίωµα.

36

Παρά το ότι «ισχυραί και ανένδοτοι προσπάθειαι κατεβλήθησαν υπό των διδασκάλων προς
εξόντωσιν του βορείου ιδιώµατος» (Αποστολίδης 1959:569). Βλ. επίσης και Αποστολίδης 1947-8. O
Α. Παπαδόπουλος (1926:12) αναφέρει ότι το ιδίωµα της Φιλιππούπολης «παρουσιάζει σάλον» και
αποδίδει αυτήν τη γλωσσική ακαταστασία «εις την επίδρασιν των σχολείων και των µεσηµβρινών
αποίκων». Οι τύποι πάντως που παρατίθενται στη Γραµµατική του (π.χ. οι ρηµατικοί τύποι)
παραπέµπουν σε ηµιβόρειο ιδίωµα.

64

1.3.1 Το ιδίωµα της περιοχής Καβακλί
Το ιδίωµα ανήκει στα βόρεια ιδιώµατα. Παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά των
βόρειων ιδιωµάτων, δηλαδή στένωση των άτονων e και ο και αποβολή των άτονων i
και u, και τα περισσότερα από τα ειδικά χαρακτηριστικά (Συµεωνίδης 1977:63 κε.).
Ορισµένα από τα τελευταία, όπως η αποβολή δευτερογενών i και u, οι µονοπτωτικοί
τύποι, η συνέπεια στη χρήση τριών άτονων φωνηέντων, αφού φαινόµενα
αντικώφωσης δεν παρατηρούνται, µας επιτρέπουν να το κατατάξουµε όχι µόνο στα
«ακραιφνώς βόρεια ιδιώµατα», αλλά και στα «πρωτοποριακά» (Ανδριώτης 1931:184185). Από τα δύο βασικά χαρακτηριστικά η στένωση των άτονων e και ο έχει
νοµοτελειακή ισχύ, ενώ η αποβολή των άτονων i και u δεν διέπεται από αυστηρή
κανονικότητα, φαινόµενο που παρατηρείται και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα. Και στο
λεξιλόγιο παρατηρούνται πολλές λέξεις κοινές µε άλλα βόρεια ιδιώµατα. Αρκετές απ’
αυτές έχουν «σ χ ε δ ό ν παµµακεδονική έκτασι» (Κοντοσόπουλος 1983:176). Π.χ.
θύρα, άουας (άλας), τρουχούλ΄, θυγατέρα, σ΄ιβαίνου, ουκνός, ουαού (λαλώ),
(α)δουκιούµι, αστουχού, νυφαδιά, κουσαρεά (κλουσαρεά), χλ΄άρ΄, πρέκνις κ.π.ά.
Πέρα από τα κοινά µε άλλα βόρεια ιδιώµατα χαρακτηριστικά, το ιδίωµα της
περιοχής του Καβακλί Α. Ρωµυλίας έχει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως
στη φωνητική και στο λεξιλόγιο, που το διαφοροποιούν σηµαντικά απ’ αυτά. Τα
σηµαντικότερα είναι:
1) Η, ανάλογα µε την περίπτωση, αποβολή ή τροπή του l (> u, u).
2) Η γενικευµένη χρήση του υποκοριστικού επιθήµατος -ούδι, που απαντά και σε
άλλα ιδιώµατα του βορειοελλαδικού χώρου (πχ. Θράκη, Α. Μακεδονία, Χαλκιδική).
Η χρήση του επιθήµατος απαντά σε σχετικά µεγαλύτερο βαθµό, έτσι που σε πολλές
περιπτώσεις έχει εκπέσει εντελώς η χρήση των µη υποκοριστικών πρωτότυπων τύπων
και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνον υποκοριστικά, δηλ. τα µορφολογικά
υποκοριστικά παύουν να είναι και σηµασιολογικά υποκοριστικά: π.χ. piδúδ΄ ‘αγόρι’,
kurtsúδ΄ ‘κορίτσι’, spirtúδ΄ ‘σπουργίτι’, uδúδ΄, (ενώ piδí = παιδί, και σπανίζουν
εξαιρετικά τα kurítš, sprít΄, úδ΄) (περισσότερα παραδείγµατα βλ. κεφ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ).
Το επίθηµα µάλιστα χρησιµοποιείται και σήµερα ως δηλωτικό καταγωγής
όταν σε παραγωγές πατρωνυµικών επιτάσσεται στα πατρωνυµικά (βαφτιστικά,
σκωπτικά, επαγγελµατικά κ.ά.) και έτσι εξηγείται η χαρακτηριστική κατάληξη
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µεγάλου

αριθµού

επωνύµων

της

περιοχής

σε

-ούδης

(βλ.

κεφ.

6.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ)37.
Το λεξιλόγιό του, η φωνητική του, ο επιτονισµός στη ροή του λόγου και
ιδιαίτερα η τροπή ή αποβολή του λ το κάνουν να ακούγεται σχεδόν ακατανόητο όχι
µόνο από τον µέσο ακροατή, αλλά και από τους οµιλητές άλλων βόρειων ιδιωµάτων.
Αυτό έχει δείξει η πολυετής γειτνίαση του ιδιώµατος µε βόρεια ιδιώµατα της Στερεάς,
Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Το ιδίωµα δεν έχει καταγραφεί στο σύνολό του και έχει
χαθεί (όπως συµβαίνει µε τα περισσότερα ιδιώµατα) πλήθος παλιών λέξεων. Μια
ερασιτεχνική αλλά αξιόλογη προσπάθεια καταγραφής ενός µικρού αριθµού λέξεων
έγινε στα Κουφάλια από τον Καβακλιώτη ∆ηµήτρη Γκογκίδη και συµπεριλήφθηκε
στο βιβλίο του Η προφορά, τα ήθη και έθιµα της Ανατολικής Ρωµυλίας (Κουφάλια
1993). Μια άλλη, πιο συστηµατική, περιορισµένη όµως, καταγραφή λέξεων υπάρχει
σε εργασία του (µη Καβακλιώτη) Επαµ. Τεκτονίδη µε τίτλο ‘‘Το Καβακλί της
Ανατολικής Ρωµυλίας (Ήθη - Έθιµα - Γλωσσάρι)’’ (περιοδικό ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,
Ξάνθη, τόµ. 32, 33, 35, 36). Το Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας διαθέτει αρχεία από
το Καβακλί, τις Καρυές, το Σιναπλί, το Μεγάλο και το Μικρό Μοναστήρι,
περιορισµένης όµως έκτασης όπως διαπιστώνεται από το τυπολογικό των ληµµάτων
και από το ίδιο το ληµµατολόγιο.

37

Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ποικίλλουν ως προς τη συνέπεια χρήσης από χωριό σε χωριό. Στα τρία
χωριά που βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά του Τόντζου (Μεγάλο και Μικρό Μπογιαλίκι και
Μουρανταλί) το λ προφέρεται κανονικά η υποκοριστική κατάληξη -ούδι , απαντά, αλλά όχι
γενικευµένα, και τα επώνυµα έχουν κατάληξη -άκης, όπως σε διάφορα άλλα µέρη της Α. Θράκης.
Στους πρόσφυγες από το Καβακλί δεν υπάρχει στον ίδιο βαθµό η κατάληξη -ούδης στα επώνυµα αλλά
-ίδης. Στο βιβλίο όµως του Γ. Ακρίβου Η Ανάβρα του σήµερα και το Τσαµάσι του χθες (Αθήνα 1999)
περιέχονται όλα τα επώνυµα των προσφύγων από το Καβακλί που εγκαταστάθηκαν στην Ανάβρα
Καρδίτσας το 1906 (σσ. 73-81) και σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο του 95% έχουν κατάληξη -ούδης,
πράγµα που δείχνει ότι η αλλαγή αυτή έγινε τουλάχιστον µετά το 1906, πιθανόν από αυθαίρετη ή
σκόπιµη καταγραφή (π.χ. επιλογή του συνηθέστερου -ίδης από το λιγότερο συνηθισµένο -ούδης).
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1.3.1.1 Οι αρχαϊσµοί του ιδιώµατος
Το ιδίωµα προέρχεται, όπως όλα τα βόρεια ιδιώµατα, από τη µεσαιωνική ελληνική
και διασώζει σηµαντικό αριθµό αρχαϊσµών, στοιχεία δηλ. ή λέξεις της αρχαίας
ελληνικής (κλασικής και µεταγενέστερης ελληνιστικής) και της µεσαιωνικής38. Για
τον χαρακτηρισµό µιας λέξης ως αρχαϊσµού δεν συµπεριλαµβάνονται γενικά λέξεις
της κοινής νεοελληνικής ή πολύ κοινές σε άλλα ιδιώµατα, αλλά στην παρούσα
εργασία

γίνεται

χρήση

σχετικά

χαλαρών

κριτηρίων

µε

συνέπεια

να

συµπεριλαµβάνονται και ορισµένες λαϊκότροπες λέξεις της κοινής ή άλλων
ιδιωµάτων (π.χ. κουρν΄αχτός, καθώς αποτελεί αποκλειστική λέξη στο ιδίωµα για τη
σηµασία ‘σκόνη’).
Οι κυριότεροι αρχαϊσµοί είναι:
Α. Μορφολογικοί αρχαϊσµοί
1) ∆ιατήρηση των µε άσιγµη κατάληξη αρχαίων τύπων στις προστακτικές αορίστου
που προέρχονται από τις οξύτονες προστακτικές β΄ αορίστου της αρχαίας, χωρίς την
προσθήκη του ληκτικού -ς της ν.ε., π.χ. ιδέ, πέ, βρέ (αρχ. ιδέ, ειπέ, ευρέ) καθώς επίσης
και στο επίρρηµα ιψ΄έ (< µεσν. *εψέ < αρχ. οψέ· πβ. µεσν. εψές).
2) ∆ιατήρηση της κατάληξης -σα στον αόριστο κάποιων οξύτονων ρηµάτων (ν.ε. ξα), π.χ. πέτασα (αόρ. του πιτού ‘πετώ, φτερουγίζω’) (αρχ. επέτασα).
3) ∆ιατήρηση της κατάληξης -έινους σε επίθετα που δηλώνουν υλικό, π.χ. ξ΄υλέινους,
σιδιρέινους, πιτσ΄έινους ‘δερµάτινος’, κουκκαλέινους, ασ΄ηµέινους, µαλαµατέινους,
χουµατέινους ‘πήλινος’ κλπ.
4) Τροπή φωνηεντόληκτων ρηµάτων της αρχαίας σε -ύω (> -ιώ > -ώ) σε οξύτονα και
όχι ανάπτυξη µεσοφωνηεντικού -ν- ή -ζ- όπως στη ν.ε. Έτσι έχουµε: ντού [ndú]
‘ντύνω’ (αρχ. ενδύω), ξού ‘ξύνω’ (αρχ. ξύω), φτού ‘φτύνου’ (αρχ. πτύω), αναβρού
‘αναβρύζω’ (αρχ. αναβρύω).

38

Για τους αρχαϊσµούς χρησιµοποιήθηκαν τα: H.G. Lidell - R. Scott - H. Stuart Jones, A GreekEnglish Lexikon, N.P. Andriotis, Lexikon der Archaismen in neugrichischen Dialekten, Ιστορικόν
Λεξικόν της νέας ελληνικής (Ακαδηµία Αθηνών), I.N. Kαζάζης - Τ.Α. Καραναστάσης, Επιτοµή του
Λεξικού της µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους γραµµατείας του Ε. Κριαρά, Ν.Π. Ανδριώτης,
Ετυµολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής και για τους κοινούς µε άλλα ιδιώµατα αρχαϊσµούς τα:
Ανδριώτης 1949, Ανδριώτης 1953β, Ανδριώτης 1989, Κρεκούκιας 1982, ∆ουγά-Παπαδοπούλου 1994,
Θαβώρης 1998, Τζαβάρας 2003 και κυρίως το σχετικά πρόσφατο ∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής
2006, όπου υπάρχουν πολλοί κοινοί αρχαϊσµοί.
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5) Χρήση των προρηµατικών σύν, περί, παρά σε σύνθετα όπως: σ΄υγκαθίζου ‘χορεύω
«συγκαθιστό» χορό’, σ΄υν΄ιβάζουµι ‘συµβιβάζοµαι’, σ΄υντζακίζουµι ‘κάνω έντονες
σπαστικές κινήσεις’, πιριιού [piriiú] ‘περιγελώ’, πιρικόφτου ‘δείχνω ασέβεια
‘‘κόβοντας’’ το δρόµο σε µεγαλύτερο ή (προκ. για γυναίκα) σε άντρα’, πιριλάµπου
(τραγ.) ‘λάµπω’39, παραουαού ‘παραµιλώ’, παραστιά ‘το δάπεδο του τζακιού’,
παραχώνου ‘θάβω’, παρνόµ΄ ‘παρατσούκλι’. Σε σύνθετα ρήµατα στα οποία η παρά
δηλώνει το επιπλέον, όπως π.χ. παρατρώου ‘τρώω πολύ περισσότερο’, παραθέου
‘θέλω πολύ περισσότερο’, παραδλ΄εύου ‘δουλεύω πολύ περισσότερο’ κλπ.
6) ∆ιατήρηση της αρχαίας ρηµατικής κατάληξης -πτω (> -φτου), π.χ. ανάφτου,
κλ΄έφτου, κόφτου, κρύφτου, ν΄ίφτου, σκάφτου, χάφτου κλπ.40.
Β. Φωνητικοί αρχαϊσµοί
1) ∆ιατήρηση αρχικού φωνήεντος, που η ν.ε. αποσιώπησε, π.χ. ιδέ (αρχ. ιδέ) (ενώ ν.ε.
δες), ιµατώνου/ -ουµι, ιµατουµένους (µεσν. αιµατώνω < αρχ. αιµατόω) (ν.ε. µατώνω),
ιφνός (µεσν. ευτηνός < µτγν. ευθηνός) ‘φτηνός’, ουµοιάζου (αρχ. οµοιάζω) ‘µοιάζω’,
ουµπρός ‘µπροστά’, ουπάν (αρχ. επάνω) ‘πάνω’, ουπίς (αρχ. οπίσω) ‘πίσω’, ουρλόι
‘ρολόι’ (µτγν. ωρολόγιον), υιός ‘γιος’ κ.ά.
2) Η προφορά του αρχ. -υ- ως -ου ή -ιου-: γκντούα και (Καβ.) γκουντούα (<
κουτούλα < αρχ. κοτύλη) ‘µεγάλο πιθάρι’41, γκντούλ΄ (< κουτούλι < µτγν. κοτύλιον)
‘πιθάρι’, δουκάν΄ (η) και (Καβ.) ντουκάνα (µτγν. τυκάνη) ‘αλωνιστικό εργαλείο’,
ν΄ιµουσούρ΄ (του) (< αρχ. ανεµόσυρις) ‘δυνατή θύελλα’, ρουγκαλ΄ίζου (αρχ. ήρυγον,
αόρ. του ερεύγοµαι), σουρίζου (αρχ. συρίζω)42, τούπα (< τουλούπα < αρχ. τολύπη/-α)43
‘τουλούπα µαλλιού’, φιλ΄ουριά (< µτγν. φιλυρέα < αρχ. φιλύρα) ‘φλαµουριά’. Επίσης,
στους φωνητικούς αρχαϊσµούς πρέπει να συµπεριληφθεί και το ουσ. ν΄αρό ‘νερό’
(Καβ., Καρ., Σιναπ.) (αρχ. επίθ. νεαρόν (ύδωρ)44) ‘νερό’ (-ea- > -ia), αν δεν πρόκειται
για τροπή (πβ. π.χ. πλιαρώνου ‘πληρώνω’) (βλ. 2.3.6 ΤΡΟΠΕΣ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ).

39

Πβ. Παπαδόπουλος 1959:20 («Εις όλα τα τοιαύτα σύνθετα δύναταί τις να παρατηρήση ότι η περί
σώζει την αρχαιοτάτην επιρρηµατικήν σηµασίαν εξόχως, υπερβαλλόντως, πάρα πολύ»).
40
Για τους µορφολογικούς αρχαϊσµούς βλ. και Ανδριώτης 1949:251-252 και 1953:240.
41
Πβ. κούτλους (Ορεινή Πιερία) (< αρχ. κότυλος) (∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής 2006:21).
42
Η λ. και στην τσακωνική διάλεκτο (Κωστάκης 1987:169, λ. σουρίζου).
43
Τsopanakis 1955:58.
44
Καψωµένος 1939:67.
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Το ιδίωµα που εξετάζουµε ανήκει στα ιδιώµατα µε χαµηλή συχνότητα
αντιπροσώπευσης της προφοράς του υ ως ου (βλ. Παπαδάµου 2008).
Γ. Σηµασιολογικοί αρχαϊσµοί
γαλανός (µεσν. και αρχ. γαληνός) ‘λείος, χωρίς ρυτίδες ή πτυχώσεις’, γράµµα (Καρ.)
(αρχ. γράµµα) ‘κεντητή ή υφαντή παράσταση στην ποδιά της γυναικείας φορεσιάς
(τσούκνας), γραµµένους (< αρχ. γράφω) ‘ζωγραφισµένος’ διώχνου (< αρχ. διώκω)
‘(προκ. για πρόβατα) ωθώ, κατευθύνω για άρµεγµα’, καός (αρχ. καλός) ‘όµορφος,
ωραίος’, κόκαου (< αρχ. κόκκαλος ‘κουκούτσι κουκουναριού’) ‘κουκούτσι’, ουρθά
(αρχ. επίθ. ορθός) ‘ίσια, κατευθείαν’, ουρθώνου (< αρχ. ορθώ) ‘διορθώνω, ισιάζω’,
πάντα (επίρρ.) (αρχ. πάντη, αιολ. πάντα45) ‘οπωσδήποτε, κατά πάσα πιθανότητα’,
πρόουδους (ι) (αρχ. επίθ. πρόοδος ‘προπορευόµενος’) ‘η πρωτιά στο χορό’, ρίχνου (<
αρχ. ρίπτω) ‘απορρίπτω, πετώ κάτι ως άχρηστο’, στρουφιάζου (< αρχ. στροφώ. πβ.
αρχ. στρόφος ‘έντονος πόνος κοιλιάς, κωλικόπονος’) ‘έχω έντονο πόνο στην κοιλιά’,
ταράζου (< αρχ. ταράσσω) ‘µετακινώ κάτι από τη θέση του, διαταράσσω, παρενοχλώ,
σκουντώ, πειράζω’, ψ΄ίχα (αρχ. ψίξ) ‘ψίχουλο’.
∆. Λεξιλογικοί αρχαϊσµοί
Ι. Αρχαίας και µεταγενέστερης προέλευσης
1. Ουσιαστικά
αγγειό (αρχ. αγγείον) ‘σκεύος’
αγρεόµιλσα (αρχ. αγριοµέλιττα) ‘σφήκα’
αιγόρους (µεσν. άγορος < αρχ. άωρος) ‘αγαπητικός’
ακόν΄ (του) (< µεσν. ακόνιον < αρχ. ακόνη)
άλµα (< µεσν. και αρχ. άλειµµα) ‘λίπος’
αλουγάρ΄ (< µεσν. λογάρι(ο)ν < αρχ. λογάριον) ‘χρήµατα’
άλσους και (Καβ., Καρ.) άλτσους (< αρχ. άλυσσος) ‘η αλυσίδα του τζακιού’
45

Τζιτζιλής 2008:236. Το επίρρ. χρησιµοποιείται στο µοναστηριώτικο ιδίωµα για να δηλώσει
αυξηµένη πιθανότητα, όχι όµως βεβαιότητα. Π.χ. «κρυιάδα πόψι. πάντα δα χιόνσιν στα µπαΐρια» ‘κρύο
απόψε. πιθανότατα θα χιόνισε στα βουνά’. «άργησιν. πάντα δανά ’τυχιν τίπουτας σ’ στράτα» ‘άργησε.
πιθανότατα θα έτυχε τίποτα στο δρόµο’.
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αναδότς (αναδότης < αρχ. αναδίδωµι) ‘είδος δικρανιού’
αξ΄άλ΄ (η) (αρχ. ξυήλη/ξυάλη) ‘µακρύ ξύλινο ραβδί µε προσαρµοσµένη αιχµή στη µια
άκρη (βουκέντρα) και ξυστρί (για το αλέτρι) στην άλλη’
άουας (µεσν. και αρχ. άλας) ‘αλάτι’
αργατίνα (< µεσν. εργατίνα < µτγν. ουσ. εργατίνης46) ‘γυναίκα για βοηθητική
υπηρεσία στο χωράφι’ (η σηµασία ήδη µεσαιωνική)
αρµεά (< µεσν. αρµιά < αρχ. αλµαία) ‘(ολόκληρο) λάχανο τουρσί’
αρµινές (ι) (< µτγν. όρµινον και όρµινος (ο). πβ. ιδιωµ. αρµέν΄) ‘χαµοµήλι’
αρν΄ίθ΄ (συνήθ. πληθ. αρν΄ίθια) (< µεσν. ορνίθιν < αρχ. ορνίθιον) ‘κοτόπουλο· (πληθ.)
οι κότες ως σύνολο, τα πουλερικά’
αρπιδόν΄ (< αρχ. αρπεδόνιον) ‘τα αποµεινάρια του στηµονιού στο υφαντό’
αρτσ΄ά (< µεσν.47 και αρχ. αρτυσία) ‘οτιδήποτε αρτύσιµο χρησιµοποιείται για
προσφάι, συνήθ. τα προϊόντα του γάλακτος και κυρίως το τυρί και το
βούτυρο’
βαουάµ΄ (< µεσν. βαλάνιν < αρχ. βαλάνιον) ‘βελανίδι’
βουλτικό (Καρ.) (< µτγν. επίθ. βουλητικός) ‘θέληση’
βραχ΄όν΄(του) και βραχ΄όνα (η) (µεσν. βραχιόνιν και βραχιόνα < µτγν. βραχιόνιον)
‘βραχιόλι’
βρόχ΄ (συνήθ. πληθ. βρόχ΄α) (µεσν. βρόχι < αρχ. βρόχος) ‘δίχτυ ψαρέµατος, οι
θηλειές (από αλογότριχα) για κυνήγι πουλιών’
γάζ΄ους (< ιδιωµ. γκάτζ΄ους < ιδιωµ. γκατζ΄όλ΄ < αρχ. κανθήλιος48) ‘γάιδαρος’
γάστρα (µεσν. και αρχ. γάστρα) ‘σιδερένιο ηµισφαιρικό καπάκι ταψιού που µε την
εφαρµογή και τη θέρµανσή του δηµιουργούσε συνθήκες µικρού φούρνου’
γκβούρ΄ (< µεσν. κιβούρι(ον) < µτγν. κιβώριον) ‘φέρετρο’
γνέµα (µεσν. γνέµα < αρχ. νήµα) ‘κλωστή’
γόνα (το) (µεσν. γόνα < αρχ. γόνατα, πληθ. του γόνυ) ‘γόνατο’
γρόθους (µεσν. γρόθος < µτγν. γρόνθος) ‘γροθιά’
δαυγός και (Καβ.) νταυγός (< µεσν. δαυλός < αρχ. δαλός) ‘η αρρώστια των σιτηρών
δαυλίτης’
δειλνός (µτγν. επίθ. δειλινός < αρχ. δείλη) ‘µεσηµέρι’. πβ. επίρρ. πουδείλνα
46

Ο Κρεκούκιας (1982:8) το ετυµολογεί από το αρχ. εργατίς.
Για τις µεσαιωνικές και µετέπειτα σηµασίες της λ. αρτυσία βλ. Κουκουλές 1952:Ε42.
48
Για την τροπή θ > τσ, τζ βλ. λ. τσ΄ιµπιρίτσα.
47
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δέουντα (τα) (αρχ. δέοντα, πληθ. µτχ. δέον) ‘χαιρετίσµατα’
δέσ΄ (η) (µεσν. δέσις/-η < αρχ. δέσις) ‘φράγµα ποταµού’
διάργους (1. < *δίαγρος < διά + αγρός ή διά + άγρ(ι)ος. πβ. ΙΛ, λ. αγρίωµα ‘άκρη
χωραφιού’ 2. < *δίαργος < διά + αργός ‘µη καλλιεργήσιµος’49) ‘στενό
πέρασµα στα όρια χωραφιών, σύνορο χωραφιού’
διασ΄κέλ΄ (< µεσν. διασκελίζω < αρχ. διασκελίζοµαι) ‘βήµα, δρασκελιά’
δουκάν΄ (η) (< µεσν. δουκάνη < µτγν. τυκάνη) ‘αλωνιστικό εργαλείο’
δουξάρ΄ (< µεσν. δοξάρι < µτγν. τοξάριον) ‘τόξο’
δρόκνου (< µτγν. δωράκινον < λατ. duracinum) ‘ροδάκινο’
ζαχαράκ΄ (< *ζοχάρι < µεσν. ζοχίν < αρχ. σόγχος) ‘(φυτ.) ζοχός’
ζ΄εύγα (πληθ. ζ΄εύλ΄ις50) (< µεσν. και αρχ. ζεύγλη) ‘η βέργα που κλείνει τον ζυγό’
ζ΄όγκους [-g-] (< *δίογκος51 < αρχ. διογκώ) ‘εξόγκωµα’
ζώσ΄ (Καρ.) (µεσν. ζώση/-ις < αρχ. ζώσις) ‘µέση, ζώσιµο, ζώνη’
θιρµασ΄ά (< µεσν. και αρχ. θερµασία) ‘πυρετός’ (η σηµασία ήδη µεσαιωνική)
θρύµµα (η) (< µεσν. και αρχ. θρύµµα (το) ‘(έκφρ. ν΄ά θρύµµα) ελάχιστη ποσότητα’
θυγατέρα (µεσν. θυγατέρα < αρχ. θυγάτηρ)
θύρα (µεσν. και αρχ. θύρα) ‘πόρτα’
ιρουσ΄ύν΄ (µεσν. γεροσύνη < µτγν. γερός < αρχ. υγιηρός) ‘γεροσύνη, υγεία’
ισταρεά (< µεσν. *ισταρέα < αρχ. ιστάριον, υποκορ. του ιστός) ‘το ξύλο που συγκρατεί
το µπροστινό αντί του αργαλειού (το πίσω: ζάνουγας)’
κάµα (το) (< µεσν. καύµα/κάµαν < αρχ. καύµα) ‘υπερβολική ζέστη, καύσωνας’
καµατιρή (η) (Σιναπ.) (µεσν. ουσ. καµατερή < αρχ. επίθ. καµατηρός) ‘εργάσιµη
ηµέρα’ (η σηµασία ήδη µεσαιωνική)
κανάκ΄ (µεσν. κανάκι < αρχ. καναχή) ‘χάδι’
καν΄ίσ΄κ΄ (µεσν. κανίσκι(ο)ν < αρχ. κανίσκιον) ‘πανέρι’
καρεά (< µεσν. καρέα < αρχ. καρύα) ‘καρυδιά’
καυκί (µεσν. καυκί(ον) < µτγν. καυκίον) ‘ποτήρι’
49

Παρά τις δυσκολίες της ετυµολόγησης, είναι φανερό ότι πρόκειται για αρχαϊσµό. Η ∆ουγάΠαπαδοπούλου (1984:218) συµφωνώντας µε την άποψη του Γεωργίου (1962:53) ανάγει τη λέξη στο
ουσ. *διάγυρος.
50
Μία από τις πολλές τροπές του λ στα ιδιώµατα της περιοχής Καβακλί είναι και η τροπή σε υπερωικό
κ, γ, χ (αντίστοιχα) στα συµπλέγµατα µε προηγούµενο χειλικό π, β, φ και όταν ακολουθούν α, ου, ο,
π.χ. αυγάκ΄/ αυγακιά ‘αυλάκι/ αυλακιά’, βγαστάρ΄ ‘βλαστάρι’, αυγουιά ‘ευλογιά’, νταυγός (< δαυλός)
‘δαυλίτης, αρρώστια του σιταριού’, απκώνου ‘απλώνω’, δίπκα ‘δίπλα, µεγάλο δοκάρι’, τυφχός
‘τυφλός’, τσέφχα ‘τσέφλα, φλούδα’ κ.ά.. για ανάλογη τροπή βλ. λ. πχάστηρας (βλ. ΤΡΟΠΕΣ l).
51
Φιλήντας 1924: Α145.
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κλειστός (ι) (< αρχ. επίθ. κλειστός) ‘είδος πανωφοριού’
κληµιά (< µεσν. κληµία < αρχ. κνηµία) ‘το κατακόρυφο υποστύλωµα του κάρου’
κόθουρους (ι) (< αρχ. επίθ. κόθουρος)52 ‘η ‘‘γωνία’’ του ψωµιού ή της πίτας’
κοιτιά (< *κοιτία < αρχ. κοίτη) ‘φωλιά, συνήθ. κότας’
κόπανους (µτγν. κόπανος < αρχ. κόπανον (το)) ‘1. κόπανος, 2. το µπούτι πουλερικού’
κουντύλ΄ (< µεσν. κονδύλιν < αρχ. κόνδυλος) ‘γραφίδα’
κουαρίδια (τα) (< *κλαρίδι(ον) υποκορ. του κλάριον, Ησύχ.) ‘µικρά κλαδιά’
κουµαρεά (< µεσν. *κουµουλέα < µεσν. κουµούλι < µτγν. κούµουλον < λατ. cumulus.
πβ. Αγχ. κουµουλιά) ‘σωρός’
κουρκύδια (τα) (Καβ.) (< µεσν. κορκύδα/κροκύδα < αρχ. κροκύς) ‘υπολείµµατα
ξασµένου µαλλιού’
κουρν΄αχτός (µεσν. κορνιαχτός < αρχ. κονιορτός) ‘η σκόνη από το χώµα’
κουρφή (µεσν. και αρχ. κορυφή) ‘καϊµάκι’
κρατσ΄ούνα (< κρατούνα53 < αρχ. κρατάνιον) ‘νεροκολοκύθα’
κρίνα (µεγεθ. του ουσ. κρινί < µτγν. σκρινίον < λατ. scrinium) ‘ταµπακιέρα’
λαβίδα (Καβ.) (µεσν. λαβίδα < αρχ. λαβίς) ‘κουτάλι’
λάγκυρους (< µεσν. λάγγερας, Du Cange < αρχ. λάκυρος) ‘το τελευταίο θολό και
αδύνατο τσίπουρο’
λ΄ίµα (µεσν. λίµα < λιµάζω < αρχ. ουσ. λιµός) ‘µεγάλη πείνα· βουλιµία’
µανόστρουφους (< αρχ. επίθ. ανεµόστροφος) ‘ανεµοστρόβιλος’
µαντάρα (η) (< µεσν. (α)µανιτάρι(ν)) < µτγν. αµανίτης) ‘µανιτάρι’
µοίρα (αρχ. µοίρα) ‘κοµµάτι κρέας’
µπρόλουγκας (αρχ. πρόλογος54) ‘αβγό χωρίς κρόκο’
νουτιά (αρχ. νοτία) ‘υγρασία’
νόχτους (αρχ. όχθος) ‘όχθη’
ντουκάνα (Καβ.) (< µτγν. τυκάνη) ‘αλωνιστικό εργαλείο’
ντράφους, βλ. τράφους
νώµους (µεσν. νώµος < αρχ. ώµος) ‘ώµος’
ξ΄ινόγαουα (µεσν. ξινόγαλα < µτγν. οξύγαλα) ‘γιαούρτι’

52

Andriotis 1974. O Τζιτζιλής (1981) χαρακτηρίζει τη λ. «βαλκανική» και αποδεικνύει ότι είναι
λατινικής προέλευσης (< κόθρος < κόθρα < κόδρα < λατ. codra < *quodra < quadra).
53
Βλ. ∆αγκίτσης, λ. κρατούνα, καθώς και Κρεκούκιας 1982:12.
54
Τζιτζιλής 1982:223-225.
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όµπιους (< µεσν. έµπυο < αρχ. επίθ. έµπυος) ‘πύον’
όρθα (< µεσν. όρνιθα < αρχ. όρνις) ‘κότα’
ουαγάρα (< αρχ. επίθ. λαγαρός) ‘το διαλεχτό, το καθαρό, η µόστρα’
ουαµπυρίδα (< µεσν. λαµπυρίδα < αρχ. λαµπυρίς) ‘πυγολαµπίδα’55
ουκν΄ά (µεσν. οκνία/οκνιά < αρχ. όκνος) ‘τεµπελιά’
ουµπλ΄ά (µεσν. οµπλή < αρχ. οπλή) ‘ίχνος ζώου’
ουρθή (< αρχ. ορθή (η) < αρχ. επίθ. ορθός) ‘η ‘‘καλή’’, η σωστή πλευρά ενός
πράγµατος (αντίθ.: ανάπουδ΄)’
ουρίδα (< µτγν. *λωρίς, υποκορ. του λώρος) ‘η δερµάτινη λουρίδα από το καµτσίκι’
ουφίκ΄α (τα) (Καβ.) (µεσν. οφ(φ)ίκιον < µτγν. οφ(φ)ίκιον < λατ. officium) ‘τα
πρωτεία, τα αξιώµατα’
πάθους (ι) (µεσν. πάθος (ο) < αρχ. πάθος (το)) ‘πάθηµα, συµφορά, επιδηµία’
πάππους (αρχ. πάππος) ‘1. παππούς, 2. γέρος’
παραστάτς (µεσν. και αρχ. παραστάτης)56 ‘το υποστύλωµα της πόρτας’
παραστιά (µεσν. παραστιά/παραστία/παρεστία < αρχ. επίθ. παρέστιος) ‘το δάπεδο του
τζακιού’
παρνόµ΄ (< µεσν. παρανόµι < αρχ. παρώνυµον) ‘παρατσούκλι’
παστός (ι) (µεσν. και αρχ. επίθ. παστός) ‘παστωµένο χοιρινό λίπος, λαρδί’
πηός (αρχ. πηλός) ‘ειδικό αργιλώδες χώµα που χρησιµοποιούσαν για λούσιµο’
πηστρί (< µεσν. ψηκτρίον < αρχ. ψήκτρα) ‘είδος µεταλλικής βούρτσας για ζώα’
πιρόν΄ (< µτγν. περόνιον, υποκορ. αρχ. περόνη) ‘πιρούνι’
πλέχτς (< µεσν. και µτγν. πλέκτης) ‘φράχτης από πλεγµένα κλαδιά’
πνάκ΄ (< µεσν. πινάκι(ν) < αρχ. πινάκιον) ‘πιάτο’
πόδηµα (µεσν. πόδηµα < αρχ. υπόδηµα) ‘παπούτσι’
πόρους (τραγ.57, Καρ.) (αρχ. πόρος) ‘η είσοδος της αυλής, η «πουρεά». (Καρ.)
πέρασµα’
πουδισ΄ά (< µεσν. πόδησις, Som. < αρχ. υπόδεσις) ‘ζευγάρι υποδήµατα’
πουδουνάρ΄ (< αρχ. ποδεών) ‘µπατζάκι’
πουκάρ’ (< αρχ. ποκάριον, υποκορ. του πόκος) ‘µικρή ποσότητα µαλλιού’
πούπους (µτγν. και µεσν.58 πούπος) ‘τσαλαπετεινός’
55

Η λ. (λαµπουρίδα) [-mb-] και στα κατωιταλικά (Rohlfs 1950:31,37,185).
Πβ. τις τσακων. (Βάτικα, Χαβουτσί) παράσταµα και παραστάτα (Κωστάκης 1987:25).
57
«Ν΄ύφη µας η πιρισ΄τιρούλα µας, κάθιτι στουν πόρου τς κι τραλουιδά» (του γάµου).
56
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πουρεά (< αρχ. πορεία59) ‘αυλόπορτα’
πόχα60 (< µτγν. απόχη < υπόχη < µτγν. υποχή) ‘απόχη’
πρέκνα (< µεσν. πέρκνα < αρχ. επίθ. περκνός· πβ. και µεσν. επίθ. πρεκνός) ‘φακίδα’
προυσ΄ήλ΄ους (< αρχ. επίθ. προσήλιος) ‘µέρος που το βλέπει ο ήλιος’61
προυσ΄κέφαου (µεσν. προσκέφαλο < αρχ. προσκεφάλαιον) ‘µαξιλάρι’
προυσουπίδα (µτγν. προσωπίς) ‘µάσκα’
προυσφώλ΄ (επίθ. *προσφώλιον (ωόν) < αρχ. *πρόσφωλον) ‘το αβγό που µένει στη
φωλιά για να προσελκύει την κότα’
πχακός (Καβ.) (< πλακός < µεσν. πλοκός62 < αρχ. πλόκος) ‘φράχτης’
πχασ΄τήρ΄ (< µεσν. πλαστήρι(ο)ν < µτγν. πλαστήριον) ‘ξύλινο τετράγωνο σκεύος µε
λαβή πάνω στο οποίο έπλαθαν πίτες κλπ.’
πχάσ΄τηρας (Καρ. πχαστήρας) (< *πχαστηρό63 < ιδιωµ. φλαστηρό64 < σφραγιστηρόν65
<
µτγν. σφραγιστήριον) ‘η ξύλινη σφραγίδα µε την οποία σφραγίζουν τα
πρόσφορα’
ράµµα (αρχ. ράµµα) ‘λεπτή κλωστή’
ριν΄ί (< αρχ. ρινίον, υποκορ. του ρίνη) ‘λίµα’
σ΄έβασ΄ (η) (µτγν. σέβασις) ‘σεβασµός’
σκαφίδ΄ (< µτγν. σκαφίδιον, υποκορ. αρχ. σκαφίς) ‘ξύλινη σκάφη ζυµώµατος’
σ΄κέπ΄ (αρχ. σκέπη) ‘1. πέπλο της νύφης. πβ. σ΄κιπίζου (Καρ.), 2. το διάφραγµα των
σπλάχνων των ζώων’
σ΄κλ΄ίδ΄ (< µτγν. σκελίδιον, υποκορ. αρχ. σκελίς) ‘σκελίδα σκόρδου’
σκουτίδα (< µτγν. σκοτία) ‘σκοτάδι’
σκουτίδια (τα) (µεσν. σκοτίδι < *σκοτίδιον, υποκορ. αρχ. σκότος) ‘τα σκοτεινά’
σνοίκ΄ (< µτγν. χοινίκιον, υποκορ. του αρχ. χοίνιξ66) ‘µονάδα µέτρησης δηµητριακών’
σπάργανου (αρχ. σπάργανον) ‘ροµβοειδές µάλλινο ύφασµα µε το οποίο φάσκιωναν
τα µωρά µε τύλιγµα της φασκιάς’
58

Du Cange, λ. κούκουφος· Κουκουλές 1955:299.
Ο Θαβώρης (1998:67) ετυµολογεί από το αρχ. πόρος (κατά τα λύγος - λυγιά, µέρος µεριά κλπ.).
60
Η λ. και στην τσακωνική διάλεκτο (Κωστάκης 1987:87, λ. πόχα).
61
Στην τσακωνική διάλεκτο προσήλιο (το) (Κωστάκης 1987:96, λ. προσήλι).
62
Σε β.ι. και στην τσακωνική (πλοκό και ποκό) (Κωστάκης 1987:68, λ. πλοκό). Λ. πλακός σε χωριά
του Αίνου (Μανασσίδης 1965:50).
63
Στο ιδίωµα είναι κανόνας η τροπή του l σε x µετά από χειλικά (βλ. ΦΩΝΗΤΙΚΗ, τροπές του l).
64
Ο τ. στη Σιάτιστα (Τσοπανάκης 1963:452).
65
Τζιτζιλής 1980:373.
59
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στιά (µεσν. στιά < αρχ. εστία) ‘φωτιά’
στόλ΄ (< αρχ. στόλιον) ‘στολίδι’
στρώσ΄ (η) (αρχ. στρώσις) ‘χοντρό µάλλινο σκέπασµα, βελέντζα’
σ΄υν΄έρια (η) (< µτγν. συνερίζω) ‘συναγωνισµός, ανταγωνισµός’
σ΄υντυχ΄ά (< αρχ. συντυχία) ‘οµιλία, λόγος’
σφήκ΄ (< αρχ. σφήκειον) ‘κεντρί’
σφήκουµα (αρχ. σφήκωµα) ‘κέντρισµα’
σφίδα (Καβ., Καρ.) (πιθ. < αττ. φιδάκνη, τ. του αρχ. πιθάκνη, υποκορ. του πίθος)67. λ.
σφίδη στον Ησύχ. µε άλλη σηµασ.) ‘µεγάλο πήλινο δοχείο, κιούπι’
σφίξα (< αρχ. σφίξις) ‘µεγάλη πίεση, έντονη ανάγκη’
σφούγγους (< αρχ. σφόγγος)68 ‘πανί σφουγγίσµατος του φούρνου’
σφουντύλ΄ (< µτγν. σφοντύλιον < αρχ. σφόνδυλος) ‘ξύλινο βαρίδι αδραχτιού’
Ταχνός (µτγν. επίθ. ταχινός) ‘αυγερινός’
τέκνου (αρχ. τέκνον) ‘παιδί’
τραγανά (τα) (< µεσν. τραγανός69 < µτγν. επίθ. τραγανός) ‘τραχανάς’
τράγµα (< αρχ. τραύµα) ‘τραύµα’
τράφους και ντράφους (µεσν. τράφος < αρχ. διαλ. τράφος < αρχ. τάφρος) ‘µεγάλο
χαντάκι’
τράχουµα (Καβ.) (< µεσν. *τραχώνω ‘προικίζω µε τραχύ, δηλ. ασηµένιο νόµισµα)
‘προίκα’
τρουχούλ΄ (< *τροχύλιον) ‘ρόδα’
τρουχουός (αρχ. επίθ. τροχαλός) ‘τροχός’
τσ΄ιµπιρίτσα (και τσ΄ου-) (< θυµπ(ί)ρα70 + -ίτσα < αρχ. θύµβρα) ‘είδος αρωµατικού
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Πιθανόν και αντιδάνειο από το τουρκ. sinik.
Κατσάνης 1996:111. Ο Κρεκούκιας (2003:277-8) ετυµολογεί από το µτγν. σφίγγα ‘βίκα, κιούπι’,
Ησύχ..
68
Τzitzilis 1988:190.
69
Κουκουλές 1952:40.
70
Η λ. πιθανότατα αντιδάνειο από το βουλγ. tshubritsa (< θύµβρος) (Tzitzilis 1990:47). Και ο Χ.
Συµεωνίδης (2001:55) ετυµολογεί επίσης το tshubritsa από το θύµβρα. Πβ. πάντως λ. θύµπιρον στην
ποντ. (Andr., λ. θύµβρα), θύµπουρον, θούµπουρον, θύµιρον (ΙΛΠ, λ. θύµπρον), καθώς και θρύµπους
(Στενήµ.). Για την τροπή θ > τσ/τζ βλ. Φιλήντας 1924:Α148 κε.
Η (όχι πάντα υποκοριστική) κατάληξη -ίτσα είναι πολύ συνηθισµένη στο µοναστηριώτικο ιδίωµα,
π.χ. αντρουπίτσα ‘το φυτό άµµι το µείζον, το ‘‘φυτό της ντροπής’’’, Ουρθίτσα ‘η Πούλια’, κουπανίτσα
‘το πλατύ µπούτι των πουλερικών δίπλα στο κυρίως µπούτι (στο ιδίωµα: κόπανους), µηλίτσα
‘στολισµένο κλαδί µε µήλο-σύµβολο του γάµου’, νουρίτσα ‘ο τελευταίος σπόνδυλος’, γαϊτινίτσα ‘ο
αυλός της γάιντας, τζ΄υγαλ΄ίτσα ‘µακρύ κυρτό ξύλο µεταφοράς βαρών στον ώµο’, πολλά χαϊδευτικά
βαφτιστικά, καθώς και τα παιχνίδια τριχίτσα ‘παιχνίδι µε τριχιά, το γνωστό σχοινάκι’ και πιτρίτσις
‘πεντόβολα’ (βλ. και ΠΑΡΑΓΩΓΗ).
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φυτού, πιθ. θρούµπι’
φαλάγγ΄ (< αρχ. φαλάγγιον, υποκορ. του φάλαγξ) ‘µικρό δοκάρι έλξης του κάρου’
φάρµακου (αρχ. φάρµακον) ‘δηλητήριο’
φασ΄κ΄ά (< µτγν. φασκία) ‘πλεχτό σκοινί µε το οποίο φάσκιωναν τα µωρά’
φλάρ΄ (< φελλάριον < υποκορ. του αρχ. φελλός) ‘πρόχειρο υπόδηµα’
φουκάλ΄ (η) (Καρ. φρουκάουα) (< µεσν. φλοκάλι < µτγν. φιλοκάλι(ο)ν < φιλοκαλώ)
‘σκούπα’
φουλτακίδα (< αρχ. φλύκταινα. πβ. ιδιωµ. φούλτακας, φουλτακιάζω) ‘φουσκάλα’
φυλλάδα (µεσν. φυλλάδα < αρχ. φυλλάς) ‘βιβλίο’
χαµουκέρασου (< µτγν. χαµαικέρασος (ο) και ο καρπός χαµαικεράσιον) ‘φράουλα’
χάµουργκας (< *χαµώρυξ < αρχ. χαµαί + ορύσσω) ‘τυφλοπόντικας’
χιλ(ι)δόνα (αρχ. χελιδών) ‘χελοδόνι’
χιρόµυουα (τα) (< µεσν. χειρόµυλος < µτγν. χειροµύλων) ‘χερόµυλος’
χλ΄άρ΄ (< µτγν. κοχλιάριον < αρχ. κοχλίας) ‘κουτάλι’
χουλκό (< µτγν. επίθ. χολικός) ‘µεγάλο σπυρί µε πύον’
ψάλδα (< αρχ. ψαλίς) ‘το έντοµο ψαλίδα’
ψαράκ΄ (< αρχ. ψόα ή ψύα > *ψοάριον ή *ψυάριον) ‘ο µυς της οσφύος’ (πβ. ν.ε.
ψαρονέφρι 71)
2. Επίθετα
ανάλτους (< α στερητ. + αναλύω) ‘που δεν έχει αναλύσει, δηλ. λιώσει’
αντίµαχους (µεσν. και µτγν. αντίµαχος) (µόνο σε ονειδισµούς µε αόριστα αρνητική
σηµασία)
αόρστους (α στερητ. + ορίζοµαι) ‘που δεν ουρίζ΄ιτι, δηλ. δεν υπακούει, δεν πειθαρχεί,
ανυπάκουος’
αργυρός (τραγ.) (µεσν. και αρχ. αργυρός) ‘(µτφ.) (προκ. για τσέπη) που είναι γεµάτος
χρήµατα’
άτκους (< µεσν. άτυχος < αρχ. ατυχής) ‘όχι καλής ποιότητας’72
γαλανός (µεσν. και αρχ. γαληνός) ‘λείος, στιλπνός, χωρίς ρυτίδες ή ζάρες73
θηρίους (< αρχ. ουσ. θηρίον) ‘πελώριος’
71
72

Ο Φιλήντας (1924:Β50) αναφέρει και τ. ψάρι (= φιλέτο, ψαρονέφρι).
Η σηµασία και στον Αίνο (Μανασσίδης 1965:37.
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θϊός (< µεσν. θελός < µτγν. θολός) ‘θολός’
ιφνός (< µεσν. ευτηνός/ευθηνός < µτγν. ευθυνός) ‘φτηνός’
καµατιρός (Καρ.) (µεσν. καµατερός < αρχ. καµατηρός) ‘εργατικός’. πβ. καµατιρή (η)
κιλ΄ιφός (Καρ.) (µεσν. και µτγν. κελεφός, Andr.) ‘φαλακρός’. πβ. σκιλφός (Στενήµ.)
µισ΄ός (< µεσν. και αρχ. µεσαίος· πβ. µεσν. µέσιος) ‘µεσαίος’
µουρούκουτους (< *αµαρούκωτος < *µαρυκόοµαι/µηρυκώµαι74) ‘(πάντα ως επιρρ.
κατηγορούµενο) τρέχοντας, γρήγορα και χωρίς σταµατηµό’
νότιους (αρχ. νότιος) ‘υγρός’
ξ΄αν΄έντρουπους (< µτγν. ανέντροπος) ‘αδιάντροπος’
ουβός (< µεσν. βουβός < µτγν. βωβός) ‘µουγγός’
ουρθός (αρχ. και µεσν. ορθός) ‘όρθιος, κατακόρυφος’ (βλ. και επίρρ. ουρθά
‘κατευθείαν’)
πλ΄έτιρους (< αρχ. πλειότερος) ‘περισσότερος’
πρόθ(υ)µους (αρχ. πρόθυµος) ‘(προκ. για φυτά) φρέσκος, θαλερός, όχι µαραµένος’75
τρανός (αρχ. τρανός - τρανής) ‘µεγάλος’
χαµνός (µτγν. χαµνός < αρχ. χαύνος) ‘κακός, δύστροπος, (αλλά και:) πολύ ικανός,
δεινός, έξοχος’76
χουρός (< αρχ. χλωρός) ‘(προκ. για τυρί) ‘φρεσκοπηγµένο’
3. Ρήµατα
αγρουνίζου (µεσν. αγρωνίζω/ γνωρίζω < αρχ. γνωρίζω) ‘αναγνωρίζω’ (η σηµ. ήδη
µεσν.)
(α)δουκιούµι (< αρχ. δοκώ/δοκεί µοι77) ‘ενθυµούµαι, φέρνω στη µνήµη’
ακανού (µεσν. ακανώ < µεσν. και µτγν. ικανώ) ‘επαρκώ’
ακθού (Καβ.) (< αρχ. ακολουθώ) ‘σέβοµαι, εκτιµώ’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
αναβρού (µεσν. αναβρώ < µτγν. αναβρύω) ‘πηγάζω’
αναγκάζου/ -ουµι (µεσν. και αρχ. αναγκάζω) ‘πιέζω, επίµονα παρακινώ, βιάζω/
βιάζοµαι’ (η σηµ. ήδη µεσν.). πβ. νεγκάζουµαι (Σωζ.)
73

Ο Ι. Καλλέρης (1958:3 κε.) ετυµολογεί από το µεσν. καλανός < µεσν. και µτγν. καλάινος,
ετυµολόγηση που πιθανόν να επιβεβαιώνεται από τη σηµασία του επιθέτου στο ιδίωµα.
74
Τσοπανάκης 1963:449.
75
Πβ. (Τζουµέρκα) θυµός = (προκ. για φυτά) ζωντάνια, σφρίγος, δύναµη, τάση για ανάπτυξη, π.χ. «τα
δεντράκια που φτέψαµαν έχουν θυµό» (Παπακίτσος 2006:91).
76
Πβ. π.χ. τη σηµασία του κακός στη Νάξο (Απεράθου): «δεν έχει gακώτερο χορευτή, gακώτερη
δουλεύτρα κττ.» (Οικονοµίδης 1952α:234).
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αναγραίνου (< ανά + µτγν. γραίνω [Ησύχ.] < αρχ. γράω) ‘ξαίνω’
αναού (µεσν. αναλώ < αρχ. αναλύω) ‘λιώνω, ρευστοποιώ’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
(α)ξαγουράζου (µεσν. εξαγοράζω/(α)ξαγοράζω < αρχ. εξαγοράζω) ‘ανταλλάσσω,
ανταλλάσσω την αξία’
απαντού (αρχ. απαντώ) ‘προστατεύω, φυλάγω, προφυλάγω’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
απαριάζου (µεσν. απαριάζω < αρχ. παρεώ) ‘αφήνω, παραιτώ’
απκάζου (µεσν. και αρχ. απεικάζω) ‘καταλαβαίνω’
απουκόφτου (αρχ. αποκόπτω) ‘σταµατώ να θηλάζω’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
απουλνού (µεσν. απολνώ < αρχ. απολύω) ‘αφήνω ελεύθερο. (αµτβ., προκ. για
εκκλησία, σχολείο κλπ.) σχολάζω. (προκ. για κάτι φυλασσόµενο π.χ.
αµπέλια) παύω τη φύλαξη, τελειώνει η περίοδος φύλαξης· (προκ. για φυτά,
µτβ. και αµτβ.) αναπτύσσω ‘‘µάτια’’, βλαστάνω· (αµτβ. τριτοπρόσ., προκ.
για εκκλησία, σχολείο κλπ.) σχολάζω’
απουχτού (µεσν. αποκτώ < µτγν. αποκτώµαι) ‘(προκ. για γυναίκα, ευφηµ.) γεννώ’
αραθµού (µεσν. αραθυµώ < αρχ. ραθυµώ) ‘επιθυµώ κάτι από το παρελθόν, νοσταλγώ’
αρταίνουµι (< µεσν. αρτύνοµαι < αρχ. αρτύοµαι) ‘παραβιάζω τη νηστεία’
αστουχού (< µεσν. και µτγν. αστοχώ) ‘ξεχνώ’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
αφκράζουµι (µεσν. αφκράζοµαι < αρχ. επακροώµαι) ‘αφουγκράζοµαι’
αψυχού (αρχ. αψυχώ, DGE) ‘συµπονώ, δείχνω οίκτο’
βάζου (αρχ. βάζω) ’ηχώ, αντηχώ, παράγω βουητό’
βάνου (µεσν. βάνω/βάλνω < αρχ. βάλλω) ‘βάζω’
βαρού (τριτοπρόσ.) (µεσν. και αρχ. βαρώ) ‘βαραίνω· (µτφ. στη φρ. βαρεί το µυαλό)
σκέφτοµαι σωστά· πβ. επίθ. αφρόµυαλους ‘ελαφρόµυαλος’
βγάνου (µεσν. βγάνω < µεσν. (ε)βγάλλω < αρχ. εκβάλλω) ‘βγάζω’
βουλιούµι (< µεσν. βουλιέµαι < αρχ. βούλοµαι) ‘θέλω’
βρυχιούµι (Καβ.) (< µεσν. βρυχούµαι < αρχ. βρυχώµαι) ‘βγάζω κραυγή, κλαίω γοερά’
γκ΄ώνουµι (συνήθ. αόρ. γκ΄ώθκα) (< µεσν. εγγυώνοµαι < µεσν. και αρχ. εγγυώµαι)
‘υπόσχοµαι, βάζω σκοπό, τάζοµαι. (αόρ.) βάλθηκα, έβαλα σκοπό, έβαλα
πείσµα’
δειλν΄ίζου (< µτγν. ουσ. δειλινόν) ‘τρώω το µεσηµεριανό φαγητό’
διαβαίνου (αρχ. διαβαίνω) ‘(µτβ.) προσπερνώ, ξεπερνώ’ (η σηµ. ήδη µεσν.)· (αµτβ.)
πρωτεύω· (σε τραγ.) περνώ’
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Πιθανόν επίσης από τον αόρ. δοκήθηκα < αρχ. εδοκήθην.
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διαουάµπ΄ (Καβ.) (< αρχ. διαλάµπω) ‘αστράφτει’
διασ΄κιλνού (< µεσν. διασκελίζω < αρχ. διασκελίζοµαι) ‘δρασκελώ, υπερπηδώ’
δύνουµι (µεσν. δύνουµαι/δύνοµαι < µτγν. δύνοµαι < αρχ. δύναµαι) ‘µπορώ’
ζάφτου (< διάφτω < αρχ. ιάπτω78) ‘χτυπώ δυνατά, δέρνω’
ζµίγου (µεσν. σµίγω < αρχ. συµµίγνυµι) ‘(προκ. για πρόβατα) ενοποιώ µικρότερα
κοπάδια σε ένα µεγαλύτερο’
ητεύου (µεσν. γητεύω < αρχ. γοητεύω) ‘ξεµατιάζω’
θαµάζου/θαµάζουµι (µεσν. θαµάζω < αρχ. θαυµάζω) ‘θαυµάζω· εκπλήσσοµαι·
αναρωτιέµαι’
θαρρού (µεσν. και αρχ. θαρρώ) ‘νοµίζω’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
ιααίνου (< αρχ. υγιαίνω) ‘γίνοµαι καλά, αποθεραπεύοµαι’
ιαέρνου (Καρ.) (µεσν. γιαγέρνω < αρχ. διεγείρω) ‘γέρνω, πλαγιάζω’
ιδιάζου (< µτγν. διάζοµαι) ‘προετοιµάζω το στηµόνι για τον αργαλειό’
καµώνου (µεσν. καµώνω < αρχ. έκαµον, αόρ. του κάµνω) ‘οργώνω’ (η σηµ. µεσν.).
πβ. ακάµουτους (Καρ.) ‘ακαλλιέργητος’
κανώνουµι (< µεσν. ικανώ/ικανώµαι < αρχ. ικανώ) ‘δείχνω ικανός, προσποιούµαι τον
ικανό· δείχνω απειλητικός, απειλώ’
καταπραΰνω (< αρχ. καταπραΰνω) ‘καταλαγιάζω, (συν. για πρήξιµο) υποχωρώ
κατασ΄έρνου (µεσν. κατασέρνω < αρχ. κατασύρω) ‘λέω πολλά εναντίον κάπ.,
κακολογώ’
κείτουµι (µεσν. κείτοµαι < αρχ. κείµαι) ‘είµαι ξαπλωµένος’
κινού (µεσν. και αρχ. κινώ) ‘ξεκινώ, αρχίζω’
κινώνου (µεσν. κενώνω < αρχ. κενώ) ‘σερβίρω φαγητό στα πιάτα’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
κουτού (µεσν. και αρχ. κοτώ) ‘τολµώ’
κρούου (µεσν. και αρχ. κρούω) ‘(µτβ. και αµτβ.) χτυπώ’
κώθου (< µεσν. και αρχ. κλώθω) ‘(µτβ. και αµτβ.) στρέφω, περιστρέφω, γυρίζω,
στρίβω· (µέσ.) περιστρέφοµαι· περιφέροµαι· παρακάµπτω’
λ΄είπου (µεσν. και αρχ. λείπω) (στη φρ. λ΄είψ΄ι κείθι ‘εξαφανίσου, φύγε ’)
λ΄ιµάζου (µεσν. λιµάζω < αρχ. λιµώσσω) ‘πεινώ πολύ· τρώω λαίµαργα’
λ΄ιφκαίνου (µεσν. και αρχ. λευκαίνω) ‘πλένω λευκά ρούχα’
λ΄υγγ΄άζου (-g΄-) (< αρχ. λύγξ (η), -γγός. πβ. µτγν. λυγγάνω/λυγγαίνω) ‘έχω λόξυγγα’
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λ΄υπιούµι (< µεσν. λυπώ/ λυπούµαι < αρχ. λυπώ) ‘πενθώ’ (η σηµασία ήδη µεσν.)
λ΄υχτού (< µεσν. αλυχτώ < αρχ. υλακτώ) ‘γαβγίζω’
µαραγγ΄άζου (-g΄-) (< µτγν. µαραγγιάω) ‘µαραίνοµαι’
µαργ΄ώνου (Καρ.) (< µεσν. µαργώνω < αρχ. µαλκιάω) ‘κρυώνω πολύ, παγώνω’
µαρκ΄ούµι (< αρχ. µηρυκάοµαι. πβ. µεσν. µαρυκάζω) ‘µηρυκάζω’
µένου (αρχ. µένω) ‘(µτβ.) (προκ. για ζώα) εγκαθιστώ για νυχτερινή βοσκή’79
µιθύζου (Καβ., τραγ.) (µεσν. µεθύζω < αρχ. µεθύω) ‘(µτβ.) µεθώ’
µιουαν΄άζου (< µεσν. και µτγν. µελανίζω) ‘µαυρίζω από πόνο ή από κλάµα’
µουλ΄ώνου (< µεσν. και αρχ. µολύνω) ‘1. (αµτβ.) κολλάω µικρόβιο ή µεταδοτική
ασθένεια· (µτφ.) ‘‘κολλάω’’ κακή συνήθεια, 2. (µτβ.) µολύνω, µιαίνω’
µουργκίζ΄ (< πιθ. αρχ. αµολγός. πβ. µτγν. µούργος80) ‘σουρουπώνει’
µουώνου (< µεσν. µουλ(λ)ώνω < *µυλλώ < µτγν. µυλλός, Ησύχ.) ‘σωπαίνω’
νασ΄κιρνού (< αρχ. ανασκαίρω81) ‘συγυρίζω’
νουµάζου (µεσν. νοµάζω < αρχ. ονοµάζω) ‘παίρνω απόφαση, σκοπεύω’
νουτίζου (αρχ. νοτίζω) ‘παίρνω υγρασία, υγραίνοµαι’
ντένου [nd-] (αρχ. αντώ) ‘µπλέκω, κακοσυναπαντώ’
ξ΄αρίζου (< *ξυαλίζω < αρχ. ξυάλη) ‘καθαρίζω τις κοπριές του σταύλου’
ξ΄ικού (< αόρ. ξεκίζω/ξεσκίζω) ‘σκίζω (χαρτί, ύφασµα κλπ.)’
ξ΄ινουµού (< µτγν. εκνοµή82) ‘διώχνω (τροµάζοντας) τα πουλιά, συνήθ. τις κότες’
ξ΄ιπαραουάζουµι (< ξε- + αρχ. παραλλάσσω) ‘παρεκτρέποµαι, ατακτώ’
ξ΄ιταν΄ίζουµι (< αρχ. εκτανύω) ‘τεντώνοµαι, απλώνοµαι’
ξ΄ιφσού (µεσν. ξεφυσώ < αρχ. εκφυσώ) ‘κλάνω αθόρυβα’ (η σηµασ. µεσν., Som., λ.
ξεφυσσίζω)
ξουρθώνου (µεσν. εξορθώνω/ξορθώνω < αρχ. εξορθώ) ‘κατορθώνω, επιτυγχάνω’ (η
σηµ. ήδη µεσν.)
ουαού (< µεσν. και αρχ. λαλώ) ‘παίζω όργανο (η σηµ. αρχ. και µεσν.). (προκ. για ζώο)
οδηγώ παρακινώντας, παρακινώ να τρέξει (η σηµ. µεσν.). (µτφ.) γαµώ
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Φιλήντας 1924:Α148.
Πρόκειται για τα καµατερά ζώα που τα οδηγούσαν το καλοκαίρι µετά τα µεσάνυχτα που δρόσιζε
στο λιβάδι. Ήταν εργασία απαραίτητη σε περιόδους µεγάλης ζέστης και έντονης καταπόνησης των
ζώων µετά από ολοήµερη εργασία (π.χ. αλώνισµα) για την τροφή και την αναζωογόνησή τους. Πβ. λ.
µείνισµου (του) (= νυχτερινό βόσκηµα των αλόγων) στον Μαΐστρο Α. Θράκης (Πετρόπουλος 19423:213).
80
O Kρεκούκιας (1982) το ετυµολογεί από το αρχ. µορύσσω (θ. µορυγ-), επίθ. µορυχώτερον.
81
Tzitzilis 1983:67.
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ουρθώνουµι (µεσν. ορθώνοµαι < αρχ. ορθούµαι) ‘σηκώνοµαι όρθιος’ (η σηµ. µεσν.)
ουριάζου (µεσν. ουριάζω < αρχ. ωρύοµαι83) ‘φωνάζω δυνατά’
ουρίζου-ουµι (µεσν. και αρχ. ορίζω) ‘(πάντα προς µικρότερο) παραγγέλνω, δίνω
εντολή, (µέσ.) υπακούω, είµαι υπάκους, πειθαρχώ, δείχνω προθυµία’
ουρλ΄ούµι (< αρχ. ωρύοµαι. πβ. ν.ε. ουρλιάζω) ‘ωρύοµαι’
ουρµην΄εύου (µεσν. ορµηνεύω < αρχ. ερµηνεύω) ‘συµβουλεύω’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
πααίνου (µεσν. παγαίνω/υπαγαίνω < αρχ. υπάγω) ‘πηγαίνω’
παραουαού (< µεσν. και µτγν. παραλαλώ) ‘παραµιλώ, παραληρώ’ (η σηµ. ήδη µτγν.)
παραχώνου (µεσν. παραχώνω < αρχ. παραχώννυµι) ‘βάζω µέσα στη γη, θάβω νεκρό’
παταγώνου/παταγώνουµι (< αρχ. παταγώ) ‘τροµάζω’
πηστρίζου (µτγν. ψηκτρίζω) ‘(προκ. για ζώο) καθαρίζω το τρίχωµα µε το πηστρί’
πιαού (µεσν. πηλαλώ < πιθ. αρχ. επήλασα, αόρ. του επελαύνω) ‘τρέχω’
πϊούµι (τραγ.84) (< *πιλουούµι < µεσν. πιλοούµαι/απολογούµαι < αρχ. απολογούµαι)
‘αποκρίνοµαι, απαντώ’
πιταρίζουµι (< µτγν. πετώ) ‘φτερουγίζω’
πουδένου/πουδένουµι (αρχ. υποδένω) ‘βάζω, φορώ παπούτσια85’
πουλ΄ιµού (αρχ. πολεµώ) ‘(µόνο µτβ.) εκσφενδονίζω, πετώ µακριά’
πουρπατού (< µεσν. πορπατώ/ περπατώ < µεσν. και αρχ. περιπατώ) ‘περπατώ’
πουρπηδού (< αρχ. υπερπηδώ) ‘περνώ, πηδώ από πάνω’
πουσ΄ταίνου (< µεσν. αποσταίνω < αρχ. αφίστηµι) ‘κουράζοµαι’
προυγδού (µεσν. προβοδώ < αρχ. *προευοδώ) ‘ξεπροβοδώ’
προυσ΄τηουάζου (< *προσθηλάζω < πρός + θηλάζω. πβ. προσθηλιάζω < προς + θηλή,
Andriotis 1974) ‘βοηθώ νεογέννητο µικρό ζώο να θηλάσει’
σ΄ιβαίνου (µεσν. σεβαίνω < αρχ. εισβαίνω) ‘µπαίνω’
σ΄ουµπού (< πιθ. αρχ. συµπυρώ) ‘(προκ. για φωτιά) συδαυλίζω’
σταυρώνω (αρχ. σταυρώ) ‘συναντώ στο δρόµο’
σ΄τοιχού/στοιχ΄ούµι (αρχ. στοιχώ) ‘µισθώνω τσοπάνο/ αναλαµβάνω τσοπάνος’
στραγγουλ΄ίζου (µεσν. στραγγουλίζω < µτγν. στραγγαλίζω, ΛΚΝ) ‘στραµπουλώ’
στρέγου (< αρχ. στέργω) ‘συµφωνώ, αποδέχοµαι συµφωνία’
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Ο Θαβώρης (1998:55) ετυµολογεί από την πρόθ. ξε- + αρχ. νωµώ).
Ο Φιλήντας (1924:Α171) αναφέρει και τ. ωρυάζω.
84
«Καένας δεν πϊήθηκιν (ενν. να παλέψει µε τον Τσάµπουινα) ’πού τόσου παναΰρι».
83
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στρουµπιάζου (*στροµβίον < αρχ. στρόµβος86. πβ. µεσν. στροµβέω) ‘διπλώνω και
τακτοποιώ ύφασµα ή ρούχο’
στρουµώνου (< µεσν. στρυµώνω < µτγν. ουσ. στρύµοξ) ‘στριµώχνω’
στρουφιάζου (< αρχ. στροφέω. πβ. αρχ. στρόφος ‘έντονος πόνος κοιλιάς,
κωλικόπονος’) ‘έχω έντονο πόνο στην κοιλιά’
σ΄τύφου (αρχ. στύφω) ‘(προκ. για πηγάδι, πηγή κλπ.) χάνω το νερό, ξεραίνοµαι’
σ΄υν΄ιρίζουµι (αρχ. συνερίζω) ‘ανταγωνίζοµαι, συναγωνίζοµαι’
σφαλνού (< µεσν. σφαλίζω < αρχ. ασφαλίζω < επίθ. ασφαλής) ‘κλείνω’
σφηκώνου (< αρχ. σφηκόω) ‘(προκ. για έντοµο, µέλισσα κλπ.) τσιµπώ µε κεντρί’
τανύζου (< αρχ. τανύω) ‘τραβώ, τεντώνω’
τέλνου (τραγ.) (< αρχ. τέλλω· πβ. αρχ. ανατέλλω) ‘ανατέλλω’
τηρού (αρχ. τηρώ) ‘κοιτάζω’
τραγµατίζου (< αρχ. τραυµατίζω) ‘τραυµατίζω’
τραφώνουµι (Καβ.) (< τράφος/τάφρος, βλ. ουσ. τράφους) ‘κακοπέφτω’
τσ΄ουλ΄ίζου (< αρχ. διυλίζω87) ‘στουµπίζω, πολτοποιώ’
φαντάζου (αρχ. φαντάζω) ‘(αµτβ.) ‘δείχνω ωραίος, έχω αισθητικά καλή εµφάνιση’
φασ΄κ΄ώνου (αρχ. φασκιώ) ‘φασκιώνω· (ευφηµ.) γεννώ’
φουκαού (< µεσν. φλοκαλώ < αρχ. φιλοκαλώ) ‘σκουπίζω’
φτάνου (αρχ. φθάνω) ‘1. φτάνω, 2. (προκ. για φρούτα) ωριµάζω (η σηµασία µεσν.)
χαζµιούµι (< αρχ. χασµώµαι) ‘χασµουριέµαι’
χαλ΄εύου (< αρχ. ουσ. χαλή) ‘θέλω’
χάνου (Καρ.) (µεσν. χάνω < έχασα < εχάωσα, αόρ. του µτγν. χαώ) ‘(µε αιτ. προσώπ.)
σκοτώνω’
χάσκου (αρχ. χάσκου) ‘κοιτάζω µε το στόµα ανοιχτό, χαζεύω’
χάφτου (µεσν. χάπτω < αρχ. κάπτω) ‘τρώω, βάζω µπουκιά στο στόµα’ (η σηµ. αρχ.)
χιρνού (< µεσν. χερνώ, τ. του αρχινώ) ‘αρχίζω’
χρήζου (αρχ. χρήζω) ‘(µτβ.) δίνω σηµασία’
χρίζου (αρχ. χρίω) ‘επιχρίω, αλείφω µε λάσπη ή ασβέστη’
ψ΄ένου (µεσν. ψένω < αρχ. έψω) ‘ψήνω’ (πβ. και ουσ. σε τραγ. ψ΄έµα ‘ψητό’)
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Στη Μεσηµβρία έχει και τη σηµασία ‘φορώ παντελόνι (ή οτιδήποτε ανάλογο εννοείται)’ («Μια
πόδενεν πανταλόνια, γίνdανε άdρας», Μέγας 1953:537).
86
Πβ. λ. στρουµπί στην Ήπειρο (Μπόγκας 1964:369, στη λ.).
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4. Αντωνυµίες
τίνους (αρχ. τίνος, γεν. του τις) ‘ποιανού’
ότινους (µεσν. γεν. ότινος, Κρ. - Επιτ., λ. όστις < αρχ. όστις) ‘όποιου’
ΙΙ. Μεσαιωνικής προέλευσης
1. Ουσιαστικά
αουπού (µεσν. αλουπού) ‘αλεπού’
αργασ΄νή (< µεσν. αργατινή) ‘η ώρα του σούρουπου, η αρχή της νύχτας’,
αρδίν΄ (του) (< µεσν. *ορδίνι(ον) < µεσν. όρδινο/όρδινος) ‘η ‘‘σειρά’’, η έκταση που
καλύπτει ένας θεριστής θερίζοντας προς µία κατεύθυνση από τη µια
άκρη του χωραφιού στην άλλη’
διάβα (η) (< µεσν. διάβα (το)) ‘δρόµος, πέρασµα’
διµατκός (< µεσν. δεµατικόν) ‘ψηλό ξερό χόρτο µε το οποίο δένουν τα δεµάτια’
ητειά (< µεσν. γητεία < µεσν. γητεύω, βλ. ρ. ητεύου)
θλ΄ύκ΄ (µεσν. θηλύκι(ο)ν) ‘είδος κουµπώµατος’
καβάδ΄ (Καρ.) (µεσν. καβάδιν) ‘εσώρουχο’
καµηλ΄άφ΄ (µεσν. καµηλαύκιν < λατ. camelaucum) ‘καλυµµαύκι’
κανάκιµα (µεσν. κανάκεµα) ‘χάιδεµα’
κάπουλα (τα) (µεσν. κάπουλα (τα)) ‘καπούλια’
κουσαρεά (< µεσν. κλωσσαριά) ‘κλώσα’
κϊό (µεσν. κιλό(ν)) ‘µονάδα µέτρησης δηµητριακών (= 4 σνοίκια)’
κϊουφαρεά (< µεσν. κεφαλαρέα) ‘καπίστρι µε χαλινάρι και παρωπίδες’
κούρβα (µεσν. κούρβα) ‘πόρνη’
κούρβουου (µεσν. κούρβουλον) ‘ξερή ρίζα αµπελιού’
κρυιάδα(µεσν. κρυάδα/κρυγιάδα) ‘κρύο, ψύχος’
λ΄ιβότανου (< µεσν. *ηλιοβότανον) ‘το φυτό ήλιος, ηλίανθος’
λ΄ιζγκάρ΄ (µεσν. λισγάριον) ‘είδος φτυαριού’
µανάρα (µεσν. µαννάρα < λατ. mannara) ‘τσεκούρι’
µαν΄ίκ΄ (µεσν. µανίκι(ο)ν) ‘λαβή εργαλείου, στυλιάρι’ (η σηµασία ήδη µεσν.)
µισάλ΄ (του) και µισάουα (η) (µεσν. µενσάλι(ο)ν/µισάλι < λατ. mensalis) ‘επιτραπέζιο
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Φιλήντας 1924:Α146.
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ύφασµα, τραπεζοµάντηλο’
µπατίκια (τα) (Καρ.) (< µεσν. εµβατίκιον/ εµπατίκι < αρχ. εµβαίνω) ‘η πρώτη
επίσκεψη του αρραβωνιαστικού στο σπίτι της νύφης’
µπούκουα (µεσν. µπούκλα) ‘ξύλινο διακοσµηνένο δοχείο κρασιού’
ντούµπα (< µεσν. τούµβα < λατ. tumba) ‘προεξοχή του εδάφους, µικρό ύψωµα’
πάστρα (< µεσν. σπάστρα) ‘καθαριότητα’
ρόγα (τραγ.) (< µεσν. ρόγα < λατ. roga) ‘αµοιβή
σουλδί (µεσν. σολδί(ον ‘χρυσό βυζαντινό νόµισµα’88) ‘µικρό χρυσό ή επίχρυσο
διακοσµητικό νόµισµα το οποίο κοσµούσε το «σουλδοστέφανο», διάδηµα της
της γυναικαικείας φορεσιάς («τσούκνας»)’
τλ΄ιγάδ΄ (µεσν. τυλιγάδιον) ‘τυλιγάδι’
τούβαου (< µεσν. τούβουλον < λατ. tubulus) ‘τούβλο’
φιλ΄ί (< µεσν οφέλλιον, υποκορ. του *(ο)φέλλα < λατ. ofella) ‘φέτα’
χιρεά (µεσν. χερέα) ‘χούφτα, συνήθ. ως µονάδα µέτρησης’
2. Επίθετα
απλ΄ύς (µεσν. απλύς) ‘ρηχός’
απόξυους (µεσν. απόξυλος, Du Cange, λ. απόξηλος) ‘αδέξιος’
απουλτός (µεσν. απολυτός) ‘(συνήθ. προκ. για ζώο) όχι δεµένος, αµοληµένος’
αρχνός (µεσν. αρχινός, Som.) ‘προγονικός, πολύ παλιός, αρχαίος’
ζ΄ιρβής και ζ΄ιρβός (µεσν. ζερβής/-ός) ‘αριστερός’
ιράν΄ους (µεσν. γεράνιος89) ‘γαλάζιος’
καότκους (Καρ. καούτχος) (< µεσν. καλότυχος) ‘(µόνο σε ευχές και τραγ.90 ή ως
θαυµαστικό επιφών.) καλότυχος’
κρυιός (µεσν. κρυγιός/κρυός) ‘κρύος’
λιανός (µεσν. λειανός < αρχ. λείος + -ανός) ‘λεπτός, αδύνατος’
λ΄ειψός (µεσν. λειψός) ‘(προκ. για ψωµί, πίτα κλπ.) ‘άζυµος’
ουκν΄άρς (µεσν. οκνιάρης) ‘τεµπέλης’
ουκνός (µεσν. οκνός) ‘τεµπέλης’
παστρικός (< µεσν. σπαστρικός) ‘καθαρός’
88

Η σηµασία στον ∆ηµητράκο. Η κύρια σηµασία είναι: χάλκινο νόµισµα µικρής αξίας.
Ο Φιλήντας (1924:Α34) ετυµολογεί από το αρχ. αέρινος > (α)γεράνιος κατά το ουράνιος. Η σηµασία
του αέρινος (= γλαυκός) ήδη µτγν. (2ος αι.).
90
«Καλότυχος, µπαλκάνια µου, πως (= που, επειδή) δεν έχιτι κλέβντις».
89
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φτινός (µεσν. φτενός < πτενός ‘διαφανής’ < ουσ. πτενόν ‘φτερό’) ‘λεπτός’
3. Ρήµατα
αδειάζου (µεσν. αδειάζω < αρχ. άδεια) ‘ευκαιρώ’
αδικεύου (µεσν. αδικεύω) ‘αδικώ’
αναπιάνου (µεσν. αναπιάνω, Βλάχ.) ‘(µε αντικ. του προυζ΄ούµ΄) ‘προετοιµάζω το
προζύµι για ζύµωµα’. πβ. µεσν. αναπίασµα (= προζύµι) (Κρ.-Επιτ.)
απουρίχνου (µεσν. απορίχνω) ‘αποβάλλω’
απουυρνού (< µεσν. απογυρίζω) ‘ανταποδίδω τα ίσα, δίνω κατάλληλη απάντηση’
γκρουώνου (< µεσν. γρυλλώνω) ‘γουρλώνω’
γνώθου (µεσν. γνώθω < αόρ. έγνωσα του αρχ. γιγνώσκω) ‘νιώθω’
ιµώζου (µεσν. γεµώζω) ‘γεµίζω’
καικιώνου (µεσν. κακιώνω) ‘θυµώνω, παρεξηγούµαι’
καλλικεύου (µεσν. καλλικεύω) ‘καβαλλικεύω’
κανακεύου (µεσν. κανακεύου) ‘χαϊδεύω’
µατιάζου (µεσν. µατιάζω, ΛΚΝ) ‘σηµαδεύω, στοχεύω, ευστοχώ’
µουρτζ΄ϊώνου (< µεσν. µουρτζουλώνω) ‘λερώνω, βροµίζω’
ν΄ειριάζουµι (µεσν. ονειριάζοµαι, Somavera) ‘ονειρεύοµαι’
ντραλ΄ίζουµι [dra-] (< µεσν. εντραλίζοµαι/τραλίζοµαι) ‘ζαλίζοµαι’
ξανώνου (< µεσν. ξανανεώνω) ‘ανανεώνοµαι, αναζωογονούµαι’
ξ΄ιβουτανίζου (µεσν. εκβοτανίζω) ‘ξεριζώνω τα ζιζάνια’
ξ΄ϊέρνου (µεσν. ξεγέρνω) ‘(αµτβ.) πέφτω, γκρεµίζοµαι, (µτβ.) ρίχνω κάτω’
ξ΄ιπατώνου (µεσν. ξεπατώνω) ‘ξεριζώνω’
ουιάζου (µεσν. λογιάζω) ‘(µτβ.) αντιλαµβάνοµαι, ‘‘παίρνω χαµπάρι’’’
ουκν΄εύου (µεσν. οκνεύω) ‘τεµπελιάζω’
παστρεύου (µεσν. σπαστρεύω/παστρεύω) ‘καθαρίζω’
πατώνου (µεσν. πατώνω) ‘βουλιάζω, βυθίζοµαι’
πιδικώνου (< µεσν. πεδικλώνω) ‘βάζω τρικλοποδιά, (µέσ.) σκοντάφτω’
σ΄υντζακίζουµι (< συν- + µεσν. τσακίζω) ‘κουνιέµαι έντονα, κάνω έντονες κινήσεις’
σ΄υυρνού (< µεσν. συγυρίζω) ‘συγυρίζω’
χιρνού (µεσν. χερνώ, τ. του αρχινώ, Κρ.-Επιτ.) ‘αρχίζω’
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χουρατεύου (µεσν. χωρατεύω91) ‘µιλώ’
φιαρώνου (Σιναπ.) (< φχιαρώνου < φκιαρώνου < φκαιρώνω < µεσν. ευκαιρώνω)
‘σερβίρω φαγητό’. πβ. φκαιρώνω (Αγχίαλος)
ψ΄ιµατού (µεσν. ψεµατώ) ‘λέω ψέµατα’
III. Άκλιτα (αρχαίας, µεταγενέστερης και µεσαιωνικής προέλευσης)
1. Επιρρήµατα
δώθι (µεσν. εδώθε(ν)) ‘προς τα εδώ’
ιαταύτου (µεσν. γιαταύτο) ‘γι’ αυτό’
ιδά (µεσν. εδά < αρχ. επίρρ. δη) ‘εδώ’
ιψ΄έ (< µεσν. εψές < αρχ. οψέ) ‘χθες βράδυ’
κατάντα (< κατά + αρχ. άντα· πβ. µεσν. πρόθ. άντις και µεσν., µτγν. και αρχ.
δωρ.92 επίρρ. κατέναντι) ‘(πάντα µε αιτ.) παραµονές, η προηγούµενη µέρα
γιορτής’
κείθι (µεσν. (ε)κείθε < αρχ. εκείθεν) ‘προς τα εκεί’
κόµα (< µεσν. κόµη, τ. του ακόµα, -η < µεσν. και αρχ. ακµήν) ακόµα· (συγκρ.) πιο’
νό (πιθ. < µεσν. γοιον [ο] < αρχ. οίον) ‘(µε ονοµ.) όπως, (µε αιτ.) σαν’
οράδα (*ολογυράδα < µεσν. ολόγυρα + -άδα) ‘παντού γύρω γύρω’
ότιουα (< µεσν. ολότελα < µτγν. ολοτελώς) ‘εντελώς’
όυρα (µεσν. (ο)λόγυρα) ‘γύρω γύρω’
ουρθά (µεσν. επίρρ. ορθά < αρχ. επίθ. ορθός) ‘ίσια, κατευθείαν’ (η σηµασία µεσν.)
πικείθι (µεσν. απεκείθεν) ‘προς τα εκεί, προς την άλλη µεριά’ (η σηµασία µεσν.)
πόθιν (αρχ. πόθεν) ‘από πού’
πουδείλνα (< *αποδείλινα < από + δειλινός) ‘αποδείλινα, απόγευµα’
πρός ‘προς ποια κατεύθυνση’
ταχιά (αρχ. ταχέα, πληθ. ουδ. ταχύ) ‘αύριο νωρίς το πρωί, αύριο’ (η σηµασία ήδη
µεσν.)
2. Σύνδεσµοι
91

Η λ. προέρχεται από το ουσ. χώρα και η µεσν. σηµασία είναι «οµιλώ κατά τρόπον ευγενή και ως
αρµόζει εις άνθρωπον της χώρας ήτοι της πόλεως» (Κουκουλές 1952:74).
92
Shipp 1979:308.
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άπ (< µεσν. απής/απή) ‘αφού’
µόν(ι) (Καβ., Σωζ.) (µεσν. µόν/µόνε/µόνι < αρχ. µόνον) ‘µόλις’ (η σηµ. ήδη µεσν.)
ούδι (µεσν. ούδε < αρχ. ουδέ) ‘ούτε’
κάν- (αρν. πρόθηµα) (µεσν. σύνδ. καν < αρχ. καν) (π.χ. κάγκάπ [-g-] ‘πουθενά’)
πως (< µεσν. οπώς < αρχ. όπως) ‘επειδή’ (η σηµασία ήδη µεσν.)
3. Προθέσεις
κά93 (αρχ. κατά) ‘κατά’
4. Επιφωνήµατα
ώ! (συν. µε κλητική ονόµατος), ώι! (χωρίς κλητική ονόµατος), καότκους! (και σε
τραγ. καλότυχος!) ‘µπράβο’
1.3.2 Γλωσσικές επαφές. Σχέσεις του ιδιώµατος µε βαλκανικές γλώσσες
Το λεξιλόγιο του ιδιώµατος δέχτηκε πολλές επιδράσεις, όπως και άλλα ιδιώµατα του
θρακικού χώρου, από την τουρκική, λιγότερα είναι τα δάνεια από τη βουλγαρική, ενώ
τα δάνεια από την αλβανική και την αροµουνική περιορίζονται σε λίγες λέξεις. Στην
περίπτωση της βουλγαρικής, το ιδίωµα της περιοχής Καβακλί, όπως και τα άλλα
ανατολικορωµυλιώτικα ιδιώµατα, επιδρούν και αυτά στο λεξιλόγιο της γλώσσας των
σύνοικων Βουλγάρων.
Στη φωνητική, επίδραση της τουρκικής πρέπει να θεωρηθεί η ύπαρξη
κεντρικού φωνήεντος (), καθώς απαντά κατά κύριο λόγο σε τουρκικά δάνεια.

1.3.2.1 Οι επιδράσεις της τουρκικής
Στα περισσότερα δάνεια από την τουρκική εφαρµόστηκαν οι βασικοί φωνητικοί
νόµοι του ιδιώµατος (αποβολή - στένωση), π.χ. ντβάρ΄, τφέκ΄, ιλ΄έκ΄ ‘γιλέκο’, ουντάς
‘δωµάτιο’ κ.ά. Υπάρχουν όµως λέξεις και φωνητικά στοιχεία που δείχνουν έντονη και
υψηλού βαθµού επαφή µε την τουρκική ή τα τουρκικά ιδιώµατα του θρακικού χώρου
(ανατολικά ιδιώµατα της βαλκανικής τουρκικής). Τα κυριότερα στοιχεία που
δείχνουν την ισχυρή επίδραση της τουρκικής είναι:
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Από την πρόθεση κατά + άρθρο (κατά το, κατά τη κλπ.) µε απλολογία (βλ. και ΑΠΛΟΛΟΓΙΑ).
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1) Η ύπαρξη του κεντρικού φωνήεντος  της τουρκικής (στη φωνητική
καταγραφή i και στην αλφαβητική ι) και η διατήρησή του σε δάνεια από την
τουρκική, όπως π.χ. αρσίιζ (< τουρκ. arsz) ‘αδιάντροπος’, µισίρ΄ (< τουρκ. Μsr
tavugu ‘αιγυπτιακή κότα’) ‘γαλοπούλα’, µπακίρ΄ (< τουρκ. bakr) ‘χάλκινο σκεύος’,
τακίµ΄ (< τουρκ. takm) ‘είδος, οµάδα’, σακίζ΄ (του) (< τουρκ. sakz ‘κόµµι· µαστίχα’·
πβ. τουρκ. Sakz ‘Χίος’) ‘µαστίχα’, χατίρ΄ (< τουρκ. hatr) ‘χατίρι’ κ.ά.
2) Λέξεις µε διαφορετική φωνητική απόδοση απ’ ό,τι στη ν.ε. και σε άλλα
ιδιώµατα (αν απαντούν) ή λέξεις που σπανίζουν ή δεν απαντούν σε άλλα νεοελληνικά
ιδιώµατα, όπως: α) ουσιαστικά: µαγντανόζ΄ (του), όπως είναι ο αναµενόµενος ως προς
την κατάληξη τύπος από το τουρκ. maydanoz94 (ενώ ν.ε./ιδιωµ. µαϊντανός/µαγντανός),
ντιν’ιά (η) (< τουρκ. dünya) (ενώ ν.ε./ιδιωµ. ντουνιάς), µασ΄άς (ι) (< τουρκ. maşa)
(ενώ ν.ε./ιδιωµ. µασιά (η)/µασάς (ο), ζαρντέλ΄ (< τουρκ. zerdeli95) ‘βερίκοκο’, ζβανάς
(< τουρκ. διαλ. zvana, Dall 1991:193· τουρκ. zvana µε άλλη σηµασία) ‘κυρτός
πριονωτός σουγιάς’, ζ’ιάν΄ (και ρ. ζ’ιάνώνου) (< τουρκ. ziyan) ‘χαράµι, σπατάλη’,
ιαµουρλούκ΄ (του) (< τουρκ. yagmurluk και διαλ. τουρκ. yamurluk, Κυρανούδης
2009:110) ‘κάπα του τσοπάνη’, ιουρντέκ΄ (< τουρκ. ördek) ‘πάπια’, ιούρτ΄ (του)96 (<
τουρκ. yurt) ‘αυλή· (Καρ.) κήποι γύρω από το χωριό’, καµούσ΄ (του) (< τουρκ. kams)
‘καλάµι’, καρταλάτσ΄ (του) (< τουρκ. kartalaç) ‘τηγανίτα’, κατµάς (< τουρκ. katma,
Κουκκίδης 1960:40 και Georgiadis 1974:150) ‘λαλαγγίτα’, µαλάκ΄ (του) (< τουρκ.
malak) ‘βουβάλι’, µουαµπέτ΄ (< τουρκ. muhabbet) ‘τραγούδι της τάβλας’, µουζντές (<
τουρκ. διαλ. müzde, Dall 1991:187, < τουρκ. müjde) ‘φιλοδώρηµα για συγχαρίκια’,
µουσ΄τιρέκ΄ (< τουρκ. müşterek ‘κοινός’97) ‘αποχωρητήριο’,µπουµπάς (< τουρκ. διαλ.
buba, Dall 1991:179, Kalay 1998:260, < τουρκ. baba) ‘πατέρας’, µπουουσ΄τίζου
‘προσπαθώ χωρίς αποτέλεσµα, µαταιοπονώ· αλληλοφαγώνοµαι’ (< τουρκ. διαλ. buuş,
Eckmann 1960:196, < τουρκ. boğus-), ντιιµές (< τουρκ. dügme) ‘στρόφιγγα,
µεντεσές’, ντικ΄άν΄ (του) (< τουρκ. dükkân) ‘µαγαζί’, ντισ΄έκ΄ (του) (< τουρκ. διαλ.
düşek, Kakuk 1972:274, < τουρκ. döşek) ‘πάπλωµα’, ντουβάς (< τουρκ. dua)
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Κυρανούδης 2009:83.
Ο Tzitzilis (1997:108) ετυµολογεί όχι απευθείας από το zerdeli, αλλά µε ενδιάµεσο τύπο (ιδιωµ.
ζέρτελο < ζερντελιά < zerdeli).
96
Η λ. (γιούρτχια) και στην Ήπ. (Οικονόµου 1981:247).
95
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‘προσευχή’, ντουσ΄µάνς (< τουρκ. διαλ. duşman, Eckmann 1960:192· Dall 1991:181,
< τουρκ. düşman) ‘εχθρικός, εχθρός’, ουλ΄άν΄ (< διαλ. τουρκ. ulân, Ronzevalle
1911:103, < τουρκ. oglan) ‘µικρό παιδί’, ούν΄ (του) (< τουρκ. oyun) ‘(προκ. για
παιχνίδι) σετ, παρτίδα’, σ΄ακάς (< τουρκ. şaka) ‘αστείο’, σ΄νί (< τουρκ. διαλ. sini,
Dall 1991:189· τουρκ. sini µε άλλη σηµασία) ‘στρογγυλό χαµηλό τραπέζι, σοφράς’,
σουµούν΄ (< τουρκ. somun) ‘καρβέλι’, σ΄ουπές (ι) (< τουρκ. διαλ. süpe, Eckmann
1962:66, < τουρκ.. süphe) ‘υποψία’, τζ΄ουάπ΄ (το) (< τουρκ. διαλ. cuwap, Dall
1991:180, < τουρκ. cevap) ‘απάντηση, απόκριση, απολογία’, τζ΄ουµέκ΄ (< τουρκ.
cemek) ‘βάλανος’, τσ΄ασ΄ίτ΄ (< τουρκ. çeşit) ‘είδος’, χιµπές (τουρκ. διαλ. hibe, Dall
1991:184, Kalay 1998:262 < τουρκ. heybe) ‘δισάκκι’, χίνταου (< τουρκ. Ηint tavugu
‘ινδική κότα’) ‘φραγκόκοτα’ κ.ά.. β) επίθετα: ντ΄ούζ΄κους (< τουρκ. düz) ‘ίσιος,
επίπεδος’, ιξίκους (< τουρκ. eksik) ‘ελλιπής’, τικν΄ιφέιζ (< τουρκ. tek nefes) ‘αυτός
που λαχανιάζει, ασθµατικός’, τσ΄ίικους (< τουρκ. çig) ‘ωµός, αµαγείρευτος’ κ.ά.. γ)
άκλιτα: γκ΄ότιρι (< τουρκ. götürü) ‘άσκοπα’ (πβ. ν.ε. κουτουρού), γκουτζ΄ά (< τουρκ.
διαλ. goca, Kalay 1998:262, < τουρκ. koca) ‘αρκετά, πολύ’, µπάριµ (< τουρκ. bari)
‘τουλάχιστον’, σαντέ (< τουρκ. sade) ‘διαρκώς’, τιρλ΄ισού (< τουρκ. türlüsü) ‘κάθε
λογής’, τσ΄ούνκι(µ) (< τουρκ. çünki) ‘αφού, γιατί’, χέµ (< τουρκ. hem) ‘και ... και, και,
επίσης’, χίτσ΄ (< τουρκ. hiç) ‘όχι, καθόλου’ κ.ά.
3) Προσφωνήσεις όπως: τζ΄άµ (< τουρκ. hocam ‘δάσκαλε (µου), κύριε (µου))’
(φιλική προσφώνηση, προσφώνηση οικειότητας µεταξύ αντρών), τζ΄άναµ (< τουρκ.
canm) (φιλική προσφώνηση), αντάσ΄ (ονοµ. αντάις) (< τουρκ. adaş ‘συνονόµατος’),
κούµσ΄ου, ονοµ. κούµσ΄ους (< τουρκ. komşu98 ‘γείτονας’) ‘γείτονας’, µπούα (< τουρκ.
bula) ‘κουνιάδα’, τζ΄ουρµπατζ΄ή (+ βαφτιστικό) (ονοµ. τζ΄ουρµπατζ΄ής) (< τουρκ.
çorbac) ‘κύριε, αφέντη’ κ.ά.
4) Ο πολύ µεγαλύτερος, σε σχέση µε τη ν.ε., αριθµός ρηµάτων µε τουρκική
βάση σε -ντίζου, κατάληξη που ανάγεται στην τουρκ. κατάληξη αορίστου -dim +
κατάλ. -ίζω (βλ. π.χ. Σετάτος 2000:226). Έτσι, εκτός από έναν µεγάλο αριθµό κοινών
µε τη ν.ε., όπως π.χ. καβουρντίζου (< τουρκ. kavur-), καπλαντίζω (< τουρκ. kapla-),
τσαντίζω (< τουρκ. çat-), µπαϊλντίζω (< τουρκ. bayl-) κλπ., έχουµε και: αβλαντίζου
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Κυρανούδης 2009:246. Η λ. και στην αροµ. (muştiréke).
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(< τουρκ. avla-) ‘παραµονεύω, κρυφοκοιτάζω’, γκιβριντίζου (< τουρκ. gevre-)
‘ξεραίνω, ξεροψήνω’, καϊντίζου (< τουρκ. ky-) ‘τολµώ, ανοίγοµαι’, κατσ΄ουρντίζου
(< τουρκ. kaçr-) ‘µου ξεφεύγει κ.’, µπιλ΄ιντίζου (< τουρκ. bilin-) ‘διακρίνοµαι,
ξεχωρίζω’, µπουσ΄αντίζου (< τουρκ. boşan-) ‘λύνω, χαλαρώνω’, νταλντίζου (< τουρκ.
dal-) ‘βουτώ, πέφτω µέσα’, ντισ΄ουρντίζου (< τουρκ. düşür-) ‘πέφτω κάτω’,
ντ΄ουιντίζου/-ζντίζου (Καβ.) (< τουρκ. düz-) ‘ισιώνω, ισοπεδώνω’, ουζαντίζου (<
τουρκ. uzan-) ‘απλώνοµαι, αναπαύοµαι’, ουντίζου (< τουρκ. uy-) ‘ταιριάζου’,
ουραντίζου (< τουρκ. ugra-) ‘επιπίπτω’, σακαντίζου (< τουρκ. sakn-) ‘διστάζω’,
σαλντίζου (< τουρκ. sal-) ‘στέλνω, ρίχνω µακριά’, σαπλαντίζου (< τουρκ. sapla-)
‘κεντρίζω’, φουρλαντίζου (< τουρκ. frla-) ‘ρίχνω µακριά, εκσφενδονίζω’ κ.π.ά.
5) Η µη πραγµάτωση της αναµενόµενης, µε βάση τη φωνητική του ιδιώµατος,
ουράνωσης κάποιων συµφώνων (s, z, n), που στο ιδίωµα ουρανώνονται έντονα,
δείχνει το χαµηλό βαθµό ένταξης στη φωνητική του ιδιώµατος κάποιων δάνειων
λέξεων από την τουρκική όπως ζ’ιάν΄ [zián΄] (< τουρκ. ziyan) ‘σπατάλη’, µιζές
[mizés] (< τουρκ. meze), ταζέδκους [tazéδkus] (< τουρκ. taze) ‘φρέσκος’, τιζέκ΄
[tizék΄] (< τουρκ. tezek] ‘σβόλος χώµατος’, ιξίκους [iksíkus] (< τουρκ. eksik)
‘ελλιπής’, ντιν’ιά (η) [diniα] (< τουρκ. dünya) ‘κόσµος’, ριζίλ΄ [rizíl΄] (< τουρκ. rezil),
ενώ οι αναµενόµενοι τύποι θα ήταν *ζ΄άν΄ ή *ζ΄ιιάν΄[žán΄ ή ziián΄], *µιζ΄ές [mizés],
*ταζ΄έδκους [tazéδkus], *τιζ΄έκ΄ [tizék΄], *ιξ΄ίκους [ikšíkus], *ντιν΄ά [din΄á], *ριζ΄ίλ΄
[rizíl΄].

1.3.2.1.1 Τα ιζαφετικά σύνθετα
Ένας ξεχωριστός παράγοντας που καταδεικνύει την ισχυρή επίδραση της τουρκικής
και των ανατολικών διαλέκτων της βαλκανικής τουρκικής είναι το ότι στο ιδίωµα
απαντά µία ξεχωριστή κατηγορία συνθέτων της τουρκικής και των διαλέτων της που
λέγονται ιζαφετικά σύνθετα (Κυρανούδης 2009:192 κε.). Από αυτά τα δάνεια, άλλα
είναι ενταγµένα στο κλιτικό σύστηµα µε µονολεκτικοποίηση όπως π.χ. χίνταου99 (<
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Πιθ. < τουρκ. διαλ. kumşu. Αναβιβασµός του τόνου στην κλητική από σλαβική επίδραση και
επέκταση στην ονοµαστική.
99
Με παράγωγο επίθετο χινταλ΄ίτκους («χινταλ΄ίτκου αβγό») από υπερδιόρθωση καθώς στη συνείδηση
του οµιλητή η κατάληξη -αου είναι προϊόν αποβολής λ και προϋποθέτει κατάληξη -αλο, δηλ. χίνταου <
*χίνταλο (όπως δάχτυλο > δάχτυου, κόκαλο > κόκαου κλπ.).
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τουρκ. Hint tavugu ‘κότα της Ινδίας’) ‘φραγκόκοτα’, λ΄ιµόν’τουζου (κοινό) (< τουρκ.
limon tοzu ‘σκόνη λεµονιού’) ‘το ‘‘ξινό’’, κρυσταλλοποιηµένο κιτρικό οξύ’, και άλλα
απαντούν αυτούσια διατηρώντας το κτητικό επίθηµα, όπως π.χ. πίτα παρασί (< τουρκ.
pita paras ‘o παράς της πίτας’) ‘το νόµισµα της βασιλόπιτας’, ντουµανίς πασί (<
τουρκ. dumann pas ‘σκουριά της κάπνας’) ‘όνοµα αρρώστιας των ζώων’, (τα)
ούκαρα (< τουρκ. tavuk karas ‘νυκταλωπία’ [τουρκ. διαλ. tauk, Eckmann 1950:8]·
βλ. και Φιλήντας 1924:Γ205 [γράφει: tauc kara ‘ορνιθοτυφλιά’] µε επανανάλυση)100,
ενώ το ουσ. φρένγκα [-ŋg-] ‘ντοµάτα’ ανάγεται στο α΄ µέλος του ιζαφετικού frenk
patlcan ‘ντοµάτα’ (κατά λέξη: ‘ευρωπαϊκή µελετζάνα’).

1.3.2.2 Οι επαφές µε τη βουλγαρική
Η βουλγαρική είναι η δεύτερη, κατά τον αριθµό των δανείων και τον βαθµό επαφής,
γλώσσα µε την οποία το ιδίωµα βρίσκεται σε άµεση, όπως είναι αναµενόµενο, επαφή
λόγω της συνοίκησης των δύο εθνοτήτων για πολλούς αιώνες. Επειδή οι δύο λαοί
βρίσκονταν υπό οθωµανική κυριαρχία και ακολούθησαν, ως οµόθρησκοι, για πέντε
περίπου αιώνες κοινή ιστορική πορεία µετά την οθωµανική κατάκτηση, υπήρξαν
εκατέρωθεν γλωσσικές, όπως και γενικότερα πολιτισµικές, επιδράσεις.
1.3.2.2.1 Οι επιδράσεις της βουλγαρικής στο ιδίωµα
Επίδραση της βουλγαρικής παρατηρείται µόνο στο λεξιλόγιο του ιδιώµατος. Ο
αριθµός των λέξεων από τη βουλγαρική κρίνεται σχετικά µικρός και φανερώνει
χαµηλού σχετικά βαθµού γλωσσική επίδραση συγκριτικά µε τον χρόνο και την
εγγύτητα συνύπαρξης των δύο εθνοτήτων101. Η γλωσσική επίδραση παρατηρείται
κυρίως:
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Από τον κάµατο και την ανεπαρκή τροφή ή την ασιτία τους «έπιαναν τα ούκαρα», δηλ. ένιωθαν
αδυναµία και έβλεπαν οράµατα, γι’ αυτό και η φράση «φάι! δα σι πιάσν τα ούκαρα!». Είναι
χαρακτηριστική η αφήγηση του ∆ήµου Αλµπανούδη («Πάππους Παπαρατζ΄ής»), ο οποίος όταν (αφού
δεν αρκέστηκε στη λαϊκή γνωµάτευση για «ούκαρα») επισκέφτηκε τον γιατρό στη Λαµία
παραπονούµενος για συµπτώµατα σαν τα παραπάνω και αφού ο γιατρός διέγνωσε την πραγµατική
πάθηση καθώς και τα πραγµατικά αίτια, τον ρώτησε αν έχει κάποιο ζωντανό στο σπίτι. Και όταν
απάντησε ότι το µόνο ζωντανό που διαθέτει είναι µια αγελάδα, ο γιατρός του συνέστησε να τη σφάξει
αµέσως και να τη φάει όλη ...µόνος του (πράγµα τροµερό για την εποχή γιατί ισοδυναµούσε µε
κατασπατάληση ζωικού κεφαλαίου), αν θέλει να σωθεί. Πράγµα που έγινε.
101
Το ίδιο αποφαίνεται και ο καθηγητής στα Ζαρίφεια ∆ιδασκαλεία και άριστος γνώστης της
βουλγαρικής Κ.Μ. Αποστολίδης για το ιδίωµα της Φιλιππούπολης («ολιγίστας [ενν. περιλαµβάνει
λέξεις] δε εκ της Βουλγαρικής») (Αποστολίδης 1959:550). Και πρέπει να προστεθεί ότι για δύο
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1) Σε λέξεις που δηλώνουν βαθµό συγγένειας και προέρχονται κυρίως από
απευθείας από προσφωνήσεις στη βουλγαρική όπως π.χ. µάµου ‘µαµά’ (< βουλγ.
mamo, κλητ. του mama), τάτης ‘πατέρας’ (< βουλγ. tate), µπάµπου ‘γιαγιά, γριά’ (<
βουλγ. babo, κλητ. του baba), κάκου ‘ µεγάλη αδερφή’ (< βουλγ. kako, κλητ. του
kaka), µπάτης ‘µεγαλύτερος αδερφός’102 (< βουλγ. προσφών. bate), λ΄έλ΄ου ‘θεία’ (<
βουλγ. ljeljo, κλητ. του ljelja), ντ΄άντης ‘παππούς’ (Καβ.) (< βουλγ. djade, κλητ. του
djado) κ.ά.
2) Στα ονόµατα των χορών τσ΄έστου (< βουλγ. tshesto) ‘είδος γρήγορου
ζωναράδικου’ και µπαϊντούσ΄κα (< βουλγ. pajduška).
3) Σε κάποιους διεθνισµούς που πέρασαν στο ιδίωµα µέσω της βουλγαρικής,
που δηλώνουν κάποια νέα προϊόντα της αγοράς, άγνωστα µέχρι τότε, οι οποίες
απαντούν περισσότερο στο Καβακλί και λιγότερο στα χωριά όπως απτέκα
‘φαρµακείο’ (Καβ.) (βουλγ. apteka), γκούµα ‘γοµολάστιχα’ (βουλγ. guma), µάσα
‘τραπέζι’ (Καβ.) (βουλγ. masa), πόσ΄τα ‘τρένο που µεταφέρει και ταχυδροµείο’ (<
βουλγ. pošta ‘ταχυδροµείο’), προυζ΄ίνα ‘ελατήριο’ (βουλγ. pruzhina) κ.ά.
4) Σε κάποια χαϊδευτικά βαφτιστικών όπως Βένκα (Ευγενία), Γκάνης
(Γιάννης), Γκέργκας (Γιώργος), Ιβάνης και Ιβάνκους (Γιάννης), Ντώνκας (Αντώνης),
Ράντου (Αρετή), Στάνκους (Ευστάθιος) κ.ά., ενώ παρατηρούνται και αυτούσια
βουλγαρικά βαφτιστικά103 όπως Βιλίκους, Βιλίκου, Νέικη, Νιντ΄άλιου, Ντόµπρου,
Ράντου, Στάικους, Στόιους, Στουϊάννης, Στουϊάννου, Χούµπου κ.ά.
5) Άλλες δάνειες από τη βουλγαρική λέξεις (συµπεριλαµβάνονται και λέξεις
που έχουν γενικά σλαβική ρίζα, γιατί λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του
ιδιώµατος πιθανότατα εντάχτηκαν στο ιδίωµα από τη βουλγαρική): άζβους (< βουλγ.
jazovets) ‘ασβός’, αστριχ΄ά (< βουλγ. strjaha) ‘το προεξέχον γείσο της στέγης’,
γκασν΄ίτσα (< βουλγ. găsenitsa) ‘είδος κάµπιας’, γκούσ΄τιρας (< βουλγ. gushter)
‘µεγάλη σαύρα’, γκουσ΄τιρίτσα (< βουλγ. gushter + -ίτσα ή βουλγ. gushtertshe)
‘σαύρα’, γκόλ΄ους/ γκόλ΄αβους (< βουλγ. gol) ‘γυµνός’, ζ΄άµπα (βουλγ. zhaba)
περίπου δεκαετίες πριν τον ξεριζωµό οι έλληνες µαθητές ήταν υποχρεωµένοι να διδάσκονται
αποκλειστικά τη βουλγαρική στο σχολείο. Παρόλα αυτά οι Μοναστηριώτες στο Μεγάλο Μοναστήρι
Λάρισας χαρακτηρίζονταν το 1923 σε έγγραφο από επίσηµο κρατικό φορέα, τον Aστυνοµικό
Σταθµάρχη του Γκερλή (sic), σηµ. Αρµένιο, «βουλγαρόφωνοι πρόσφυγες» (!) (Καρναβάς 1994:247
και 262).
102
Για τις δάνειες λέξεις κάποιων συγγενικών όρων βλ. Αλεξάκης 1975:56.
103
Είτε επειδή ο νονός ήταν Βούλγαρος ως οµόθρησκος, πράγµα που δεν απέφευγαν πριν την ίδρυση
της Εξαρχίας και κυρίως πριν την όξυνση των εθνικών ανταγωνισµών, είτε επειδή µετά το 1914
έπαψαν να λειτουργούν ελληνικές εκκλησίες.
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‘βάτραχος’, ζ΄αµπουνάκους (< βουλγ. zhabunjak) ‘η επιπλέουσα πρασινάδα στα
στάσιµα νερά, νεραγκούλα, ‘‘βατραχόσκατα’’, (βοτ.) σπειρογύρα’, ζάνουγας (<
βουλγ. zanoz104) ‘εξάρτηµα αργαλειού’, ζαντίουα (< βουλγ. tsedilo) ‘τσαντίλα, αραιό
ύφασµα που στραγγίζουν το τυρί’, ζ΄άρα (< βουλγ. zhar ‘αναµµένα κάρβουνα’)
‘στάχτη’, ζ΄ούρους (< βουλγ. zhur ‘καµµένος’) ‘υπερβολική ζέστη’105, ζντράν΄ (<
βουλγ. sdran) ‘ρούχο’106, καρβαβίτσα (Καβ.) (< βουλγ. kărvavitsa) ‘είδος λουκάνικου
από το παχύ έντερο του γουρουνιού, κάσ΄α (βουλγ. kasha) ‘χυλός’, κλ΄έτσ΄κα (βουλγ.
kletshka) ‘ξύλινος σύρτης, µικρό ξύλο για περιστροφή της ροδάνης’, κόλ΄αντα και
(Καβ.) κόλ΄ιντα (< βουλγ. Koleda ‘Χριστούγεννα’) ‘κάλαντα’, κόσα (βουλγ. kosa)
‘µεγάλο δρεπάνι’, κουµίνα (< βουλγ. komin) ‘η καπνοδόχος του τζακιού’, κουτιλ΄έτσ΄
(< διαλ. βουλγ. kutelets107) ‘ειδικό στολίδι από χρωµατιστές κλωστές που κρεµούσαν
στο πέτο τα παλικάρια την Πρωτοχρονιά’, µισ΄ίτσα (< βουλγ. mushitsa) ‘έντοµο,
είδος πολύ µικρής µύγας’, µουλ΄ίτσ΄ (< βουλγ. molets) ‘σκόρος’, µπαζντραβίτσα (<
βουλγ. bradavitsa), µπάρα (βουλγ. bara) ‘λιµνάζοντα νερά, κοίλωµα µε νερό, µικρή
λίµνη’, µπάχουρας (< βουλγ. bahur) ‘το µαγειρεµένο παχύ έντερο του γουρουνιού’,
µπλάνα (βουλγ. blana) ‘µεγάλος σβόλος χώµατος’, µπουλ΄ίτσα (< βoυλγ. politsa)
‘ράφι’, µπουµπουλ΄άτσ΄κους (< βουλγ. buboletshka) ‘οποιοδήποτε έρπον έντοµο’,
µπουν΄έλα (βουλγ. bonela) ‘πιρούνι’, µπούρας (< βουλγ. burja) ‘ξαφνικός δυνατός
αέρας, θύελλα’, µπράτµους (< βουλγ. bratim ‘αδερφoποιτός’) ‘συνοδός του γαµπρού’,
πένγκας [-g-] (< βουλγ. pajak ή από ανάλογο διαλεκτικό τύπο) ‘αράχνη’, πιστίρκα (<
βουλγ. prestilka) ‘είδος ποδιάς’, ρόπουτους (< βουλγ. ropot) ‘θόρυβος’, σ΄ιντ΄άνκα
(βουλγ. sedjanka) ‘νυχτέρι’, σκαρκάλ΄ (< βουλγ. skarkalets) ‘ακρίδα’, σόπα (βουλγ.
sopa) ‘ραβδί’, σταλουν΄ίκ’ς (< βουλγ. διαλ. stolnik < πλσλαβ. stolnik108) ‘ο
πρωτοτραγουδιστής και αρχηγός της οµάδας παλικαριών (σάρτας) στα κάλαντα των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς’.
1.3.2.2.2 Οι επιδράσεις των ανατολικορωµυλιώτικων ιδιωµάτων στη βουλγαρική
Αντίστοιχα, είναι βέβαιο ότι, εκτός από τη µεσαιωνική και τη νέα ελληνική, και τα
ιδιώµατα της Α. Ρωµυλίας επέδρασαν στη βουλγαρική. Λέξεις που θεωρούνται
104

∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής 2006:93, λ. ζάνdης.
Πβ. ιδιωµ. ζ΄ούρ’ (Τζιτζιλής 1982:436).
106
∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής 2006:93, λ. ζντράν΄. πβ. και αροµ. stran΄iu (Papahagi).
107
∆ουγά-Παπαδοπούλου 1990:388-9.
105
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δάνεια από τη µεσαιωνική ελληνική όπως, για παράδειγµα, lin (< ληνός) ‘πατητήρι’,
sapikasvam και sapikasam (< απεικάζω) ‘καταλαβαίνω’, nihnitir (< λικµητήριον)
‘λιχνιστήρι’ (Thaworis 1975), είναι πιθανότερο να προήλθαν από τα ιδιώµατα της Α.
Ρωµυλίας. Ειδικά τα δύο τελευταία δάνεια πιθανότατα προέρχονται από τις πολύ
κοινές λέξεις στα ιδιώµατα αυτά απκάζου ‘καταλαβαίνω’ και λιχν΄ητήρ΄ (< λ΄ιχνού)
‘λιχνιστήρι’, τύπος που δεν αναφέρεται από τον Θαβώρη (Thaworis 1975:152), γι’
αυτό αποδίδει το δάνειο στον µεσαιωνικό τύπο.
Οι επιδράσεις των βορειοθρακικών ιδιωµάτων στη βουλγαρική φαίνονται
σαφέστατα στις σχετικές εργασίες του N. Ανδριώτη και του X. Τζιτζιλή. Πολλές από
τις λέξεις που παραθέτουν ο Ανδριώτης (1952) και ο Tzitzilis (1990) ως ελληνικά
δάνεια της βουλγαρικής και των διαλέκτων της έχουν πιθανότατα109 διαλεκτική
καταγωγή και ο Ανδριώτης θεωρεί ότι οι πυκνοί ελληνικοί πληθυσµοί που ζούσαν
ανάµεσα στους Βούλγαρους αποτέλεσαν «ισχυρότερους φορείς» επίδρασης απ’ ό,τι
οι δύο κύριοι πνευµατικοί παράγοντες, δηλ. η εκκλησία και η παιδεία (Ανδριώτης
1952α:43 και 49-50). Τέτοιες λέξεις, πολλές από τις οποίες προέρχονται από
διαλέκτους της βουλγαρικής, είναι: adiasam (ιδιωµ. αδειάζω ‘ευκαιρώ’), agale
(ιδιωµ. αγάλι/αγάλια) ‘σιγά’, agorida (ιδιωµ. αγορίδα), ahtapod ‘χταπόδι’, aidima
(ιδιωµ. Αϊδήµα/Αϊδήµος) ‘Άγιο Βήµα’, ama (ιδιωµ. αµά) ‘αλλά’, ambolija και ρ.
amboljasvam (ιδιωµ. αµπόλι/ αµπουλιάζω), ami (ιδιωµ. αµή) ‘αλλά’, angistra
‘αγκίστρι’, antipaska ‘αντίπασχα’, angora (ιδιωµ. άγκουρα), (h)aresvam (προσωπ.
µτβ.) (ιδιωµ. αρέζω (προσωπ. µτβ.)) ‘µου αρέσει’, argasvam (ιδιωµ. αργάζω)
‘αργάζω’, armeja (ιδιωµ. αρµιά) ‘λάχανο τουρσί’, avgotar ‘αβγοτάραχο’, bre(j)
(ιδιωµ. µπρέ), valan ‘βαλάνι’, valmό (< µεσν. και ιδιωµ. βαλµός [< βάλλω])110 ‘η
τουλούπα (µαλλιού που βάζουµε στη ρόκα)’, ganjasvam (ιδιωµ. γανιάζω) ‘γανιάζω,
πεινώ’, ganosvam ‘γανώνω’, gjozum (ιδιωµ. γυόσµος/γκ΄όσµος ‘δυόσµος’), gnor
108

SSS:625, PCSS:667. Πιθ. και µέσω του µεσν. στόλνικος (= αρχιτραπεζάρης) (E. Legrand, Poéms
Historiques, σ. 363).
109
Στον Τζιτζιλή δηλώνονται οι διαλεκτικοί τύποι. Στις άλλες περιπτώσεις, επειδή είναι δύσκολα
προσδιορίσιµος ο χρόνος δανεισµού (βασικό ζήτηµα) και το αν είµαστε σε θέση να µιλούµε (τη
συγκεκριµένη εποχή) για ολοκλήρωση της διαδικασίας σχηµατισµού των ιδιωµάτων, βασιζόµαστε
κυρίως στον τύπο (αλλά και στη σηµασία σε ορισµένες περιπτώσεις, βλ. π.χ. λ. ftasvam, horata/
horatja) του δανείου σε σχέση µε τη µεσαιωνική και νεοελληνική κοινή (αν απαντά). Κατά πόσο δηλ.
ένας τύπος αποκλίνει από κοινούς τύπους και παραπέµπει φωνητικά σε διαλεκτικό τύπο. Βλ. π.χ. λ.
ahtapod, aidima, ambolija κλπ. Ο Ανδριώτης (1953:10) γράφει χαρακτηριστικά: «∆εν υπάρχει, για
µένα τουλάχιστο, καµµιά αµφιβολία ότι όλος αυτός ο ελληνικός λεξιλογικός πλούτος (αναφέρεται στα
ελληνικά στοιχεία της βουλγαρικής γλώσσας) πέρασε στο στόµα των Βουλγάρων από τα ελληνικά
γλωσσικά ιδιώµατα της Θράκης κυρίως, και εν µέρει της Μακεδονίας, ...».
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(ιδιωµ. γνώρος) ‘γνωριµία’, darmon/ darmon (ιδιωµ. διρµόν΄) ‘µεγάλο κόσκινο’,
daskal ‘δάσκαλος’, diakamos (ιδιωµ. διακαµός ‘φωσφορισµός της θάλασσας’), dikan
(ιδιωµ. ντυκάν΄/ ντουκάν΄/ δουκάν΄) ‘δοκάνη’, dimto (ιδιωµ. δίµτο) ‘δίµιτο’, djosmo
‘δυόσµος’, do-ftasvam (ιδιωµ. φτάνω ‘ωριµάζω’) ‘φτάνω, ωριµάζω’, duba (ιδιωµ.
ντούµπα ‘τούµπα’), dukanija (ιδιωµ. ντουκάνη) ‘δοκάνη’, erm (ιδιωµ. έρµος)
‘έρηµος’, zevgar ‘ζευγάρι γεωργικό’, zgura ‘σκουριά’, zilepsam ‘ζηλεύω’, zilja και
ziljar ‘ζήλεια/ζηλιάρης’, zuna (ιδιωµ. ζούνα) ‘ζώνη’, zunar (ιδιωµ. ζουνάρι), ilαrija
(ιδιωµ. υλάρια/γυλάρια), kakudka (ιδιωµ. κουκούδι ‘ξεραµένο σπυρί’), kaltsun (ιδιωµ.
καλτσούν΄ ‘ψηλή κάλτσα’), kaniska ‘κανίσκι, δώρο’, karavida ‘καραβίδα’, karpaloi
(ιδιωµ. καρπολόι) ‘γεωργικό εργαλείο’, káta (ιδιωµ. κάθα) ‘κάθε’, kataljasvam
(ιδιωµ. καταλυούµι) ‘καταλύοµαι, καταβάλλοµαι από πείνα’, katoi ‘κατώι’, katsuf και
ρ. katsufjasam ‘κατσούφης/κατσουφιάζω’, kαvur ‘κάβουρας’, kerasam και kerasmo
‘κερνώ/κέρασµα’, keratá ‘κερατάς’, kerkel (ιδιωµ. κιρκέλι/κιρκέουα ‘κρικέλα’),
kilintro ‘κύλινδρος, γεωργικό εργαλείο’111, kinisvam και kinisujam (ιδιωµ. κινώ)
‘ξεκινώ, αρχίζω’, kivor και kiur ‘κιβούρι’, kokal (ιδιωµ. κόκαλο ‘κουκούτσι’)
‘κόκαλο, κουκούτσι’, kopanja (ιδιωµ. κοπάνα ‘σκάφη’) ‘σκάφη’, kopija ‘κουπί’,
kratuna (ιδιωµ. κρατούνα και κρατσ΄ούνα) ‘νεροκολοκύθα’, kromid (ιδιωµ. κροµµύδι),
kukar (ιδιωµ. κουκάρ΄), kufin (ιδιωµ. κουφίν΄), lahtar ‘λαχτάρα’, lamija ‘λάµια’,
lamberuda

(ιδιωµ.

λαµπιρούδα)

‘πυγολαµπίδα’,

lehusa

‘λεχώνα’,

lemarija

‘λαιµαργία’, ligda ‘λίγδα’, lima και ρ. limam (ιδιωµ. λίµα ‘έντονη πείνα’ και λιµάζω)
‘πείνα/πεινώ’, liturija (ιδιωµ. λειτουριά ‘πρόσφορο’) ‘λειτουργία, πρόσφορο’,
manastir (ιδιωµ. µαναστήρ΄) ‘µοναστήρι’, mantar (ιδιωµ. µαντάρ΄) ‘µανιτάρι’, mastar
‘µαστάρι’, mavrud ‘µαυρούδι, ποικιλία αµπελιού που παράγει σκούρο κόκκινο
σταφύλι’112, mida ‘µύδι’, mihanija ‘µηχανή’, minam ‘µηνώ’, misal ‘µεσάλι’, moloha
‘µολόχα’, monjasam ‘µονιάζω’, more και mοri ‘µωρέ/µωρή’, moskar ‘µοσχάρι’,
muhljasvam ‘µουχλιάζω’, mura ‘µούρο’, murga ‘µούργα’, nagasam (ιδιωµ. ναγκάζω)
‘αναγκάζω’, nikokir και nikokira, nuno (Συµεωνίδης 2001:77) (ιδιωµ. νούνους)
‘νονός, κουµπάρος’, omjasvam/omjasam (ιδιωµ. οµοιάζω) ‘µοιάζω’, opistie (ιδιωµ.
110

Κρ. - Επιτ., στη λ.· επίσης Χατζιδάκις 1910:234. Το ΒΕR (λ. valmo) ετυµολογεί από το valjam
‘τυλίγω’ (δύσκολα όµως µπορεί να δικαιολογηθεί η ασυνήθιστη στη βουλγαρική κατάληξη -mό).
111
Στο λαογραφικό µουσείο του General Inzovo (παλ. Ακµπουνάρ) εκτίθεται ένα τέτοιο βαρύ
γεωργικό εργαλείο, που το χρησιµοποιούσαν για ισοπέδωση του εδάφους και για υποβοήθηση της
φύτρωσης του σπόρου όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν.
112
Και σήµερα σε όλη τη Βουλγαρία το Μavrud (Reserve και Grand Reserve) του Asenovgrad (παλ.
Στενήµαχος) θεωρείται κρασί πρώτης επιλογής.
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οπιστιά/ πιστιά) ‘το πίσω λουρί του σαµαριού’, oreks ‘όρεξη’, pana(g)ir (ιδιωµ.
παναΰρι) ‘πανηγύρι’, parjasvam (ιδιωµ. απαριάζω) ‘αφήνω’, paranom (ιδιωµ.
παρανόµι), pastra και ρ. pastrja (ιδιωµ. πάστρα/παστρεύω), patosam ‘πατώνω’, perka
‘πέρκα’, pinakod ‘πινακωτή’, piron (ιδιωµ. πιρόν΄) ‘πιρούνι’, pirostija ‘πυροστιά’,
pixtija ‘πηχτή’, plastir (ιδιωµ. µπλάστρι) ‘έµπλαστρο’, plemon (ιδιωµ. πλεµόνι)
‘πνευµόνι’, plevrit ‘πλευρίτης’, preftasam ‘προφταίνω’, prepen (ιδιωµ. πρέπος)
‘ευπρεπής’, prozim ‘προζύµι’, ravona και ravunisvam (ιδιωµ. ραβώνα/ραβωνιάζω),
ripanja ‘ρεπάνι’, rodan ‘ροδάνι’, Romanja ‘Νότ. Βουλγαρία, Α. Ρωµυλία’, rukanisam
‘ροκανίζω’, safrida ‘σαφρίδι’, sanki(m) (ιδιωµ. σάνκιµ ‘τάχα’) ‘σαν και, σάµπως’,
sinap ‘σινάπι’, skalisam ‘σκαλίζω’, skarida (ιδιωµ. σκαρίδα) ‘γαρίδα’, skepar (ιδιωµ.
σκεπάρι ‘σκεπάρνι’), skiasa ‘σκιάζω’, skolasvam (ιδιωµ. σκολάζω ‘τελειώνω’),
skumbrija ‘σκουµπρί’, stimon ‘στηµόνι’, strida ‘στρείδι’, strosam ‘στρώνω’,
tamasam (ιδιωµ. θαµάζω), tamjam/temjam (ιδιωµ. θυµιάµα (η) ‘θυµίαµα’),
tarashuvam (ιδιωµ. ταράζω ‘ενοχλώ, ανακατώνω’), temjαm (ιδιωµ. θυµιάµα (η))
‘θυµίαµα, λιβάνι’, tirgija και trigija (ιδιωµ. τυργιά (η)) ‘τρυγιά, κατακάθι κρασιού’,
tirgjasvam (ιδιωµ. τρυγιάζω) ‘αποκτώ τρυγιά’, trandafil (ιδιωµ. τραντάφυλλο), trigos
και ρ. trigisam ‘τρύγος/τρυγώ’, tjaf (ιδιωµ. τ΄άφ΄ ‘θειάφι), farmakosam (ιδιωµ.
φαρµακώνω ‘δηλητηριάζω’), fasul (ιδιωµ. φασούλ΄), filija (ιδιωµ. φελί) ‘κοµµάτι’,
ftasvam (< ιδιωµ. έφτασα/φτασµένος ‘ωρίµασα/ώριµος) ‘ώριµος’, ftinja ‘φθήνεια’,
(h)askam (ιδιωµ. χάσκω ‘µένω µε το στόµα ανοιχτό’), hora (ιδιωµ. χώρα
‘κόσµος’113), horatα και ρ. horatjα (ιδιωµ. χωρατάς και ρ. χωρατεύω ‘λόγος,
κουβέντα’ /‘µιλώ, κουβεντιάζω’), horo ‘χορός’114, tsikna και ρ. tsiknosam
‘τσίκνα/τσικνίζω’, tsipa (ιδιωµ. τσίπα) ‘υµένας’, shenik/shinik (ιδιωµ. σ΄(οι)νίκ΄
‘ξύλινο σκεύος ως µέτρο χωρητικότητας’), shulinar (ιδιωµ. σ΄ουλνάρ΄) ‘σωληνάρι
βρύσης’ κ.ά.

113

Στο µοναστηριώτικο ιδίωµα υπάρχει η έκφραση «’ς χώρας του κρασί» (= το κρασί που αγόραζαν οι
παρέες µε τα χρήµατα που µάζευαν στα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και το
έπιναν όλοι µαζί σε ανοιχτό τραπέζι στις 8 Ιανουαρίου) και η φράση αποδοκιµασίας «να χέσ΄ η χώρα
µέσα» (ενν. όλος ο κόσµος στο στόµα αυτού που λέει πολλά ή φωνάζει ενοχλητικά ή µιλάει άπρεπα).
Για τη χρήση της λ. στην ποντιακή διάλεκτο και σε ιδιώµατα βλ. Παπαδόπουλος 1949:27-28.
114
Στους Ανατολικορωµυλιώτες η λ. σήµαινε κυρίως τη θεσµοποιηµένη συνήθεια να βγαίνουν κάθε
Κυριακή, όλες τις Κυριακές του χρόνου εκτός από τη Μεγάλη Σαρακοστή, µετά το µεσηµεριανό
φαγητό και να χορεύουν στην πλατεία µέχρι το βράδυ. Ο χορός σταµατούσε να «βγαίνει» την Αποκριά
και ξανάβγαινε την Κυριακή των Βαΐων (µε ειδικό για την ηµέρα τραγούδι), αφού είχε προηγηθεί ο
ειδικός χορός που γινόταν στα κατά τόπους έθιµα (Ρουµπάνα, Ουάζαρς, Λαζαρίνες) την προηγούµενη
µέρα (Σάββατο του Λαζάρου).
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Ανάλογη ή και µεγαλύτερη φαίνεται να είναι η επίδραση και στα βαφτιστικά
(βλ. Συµεωνίδης 2001) (πβ. π.χ. την κατάληξη βαφτιστικών -úda, Συµεωνίδης
2001:30).
1.3.2.3 Τα δάνεια από την αρoµουνική
Τα λίγα λεξιλογικά δάνεια από την αροµουνική µαρτυρούν γλωσσική επαφή µε τους
µετακινούµενους πληθυσµούς των βλάχων κτηνοτρόφων. Αρκετές από τις λέξεις της
κατηγορίας αυτής έχουν αβέβαιη ετυµολογία και θα µπορούσαν να είναι άλλης
προέλευσης (πβ. µπουµπούνα, παπάρα κλπ.). Άλλες έχουν σλαβική ή τουρκική
προέλευση αλλά η φωνητική τους µορφή κάνει πιο πιθανή την ετυµολόγησή τους από
την αροµουνική· πβ. (σλαβ.) µπόντσα, µπουρντέν΄, (τουρκ.) µουσ΄τιρέκ΄.
∆άνεια από την αροµουνική θεωρούνται: ακρίσ΄ους (< αροµ. acríşu115)
‘τυρόγαλο’, γκαβός (< αροµ. gav) ‘τυφλός’, γκαγκαράτσα (αροµ. gagarαţa ‘κοπριά
κατσικίσια’) ‘ξερή µύξα, κακάδι της µύτης’, γκανταλ΄ίζου (< αροµ. gadalíku)
‘γαργαλώ’, ζάκατου (< αροµ. zαcate) ‘ψευτοπράγµα’, κουσ΄όρα (< αροµ. cuşόr)
‘ειδικό µαλακό κοφίνι πλεγµένο µε λυγαριά’, κριτσού (< αροµ. criţinιscu) ‘τρίζω’,
µούιαβους (< αροµ. mόlav) ‘άβουλος, νωθρός’, µπόντσα (< αροµ. bόndza) ‘χωµάτινο
χοντρό ταψί για ψήσιµο ψωµιού’, µπουµπούνα (αροµ. bubúna) ‘δυνατή φωτιά’,
µπουµπουσ΄άρκους (< αροµ. bubuşαr) ‘χωρίς καπέλο, ασκεπής’, µπούρδα (< αροµ.
búrδa) ‘µεγάλο τσουβάλι, µπουρντέν΄ (< αροµ. burdén΄e) ‘(φυτ.) ασφόδελος’,
µπρουστούρ΄ (< αροµ. brόştur) ‘λάπατο’, µπρούστουρας (< αροµ. brúştura) ‘µεγάλο
λάπατο ως χρωστική πρώτη ύλη’, παπάρα (αροµ. papαra) ‘παπάρα’, πέτουρου (<
αροµ. pétur) ‘φύλλο πίτας’, σαρµαν΄ίτσα (και σε τραγ. τ. σαρµάντσα) (< αροµ.
sărmăníţă) ‘κούνια µωρού’, τσ΄ιπούν΄ (< αροµ. ţipúne) ‘µάλλινο ρούχο’ φϊόρα (<
αροµ. fil΄ioαra, πληθ. fil΄iόri) ‘φλογέρα’.

115

Οι τ. της αροµουνικής από το λεξικό του Τache Papahagi.
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1.3.2.4 Τα δάνεια από την αλβανική
Τα δάνεια από την αλβανική περιορίζονται σε λίγες λέξεις και είναι δύσκολο να
εξακριβωθεί αν πρόκειται για άµεσα δάνεια116 ή µέσω άλλης γλωσσικής επαφής. Π.χ.
γκούµπζα (< αλβ. kupëz, υποκορ. του kupë117) ‘βαθύ πιάτο’, γκούφα (< αλβ.
gufë/guvë) ‘λακκούβα, γούβα’, καρούτ΄ (< αλβ. karrutë) ‘πρόχειρο δοχείο νερού,
ποτίστρα’, µπαµπανάτσα (< αλβ. babanace) ‘είδος τυρόψωµου118’, ντουντούµς (< αλβ.
dudum) ‘αργόστροφος’, σκούπιρου (< αλβ. skupirë119) ‘σκουπίδι’, τσ΄όκους ‘(µεγάλο)
σφυρί’ καθώς και τσ΄όκ΄α (τα) ‘αρχίδια’ (< αλβ. çok-u ‘1. µεγάλο σφυρί, 2. πέτρα
σχήµατος καρυδιού σε παιδικό παιχνίδι’, ΑΕD)120 (ή αροµ. ciόc), φούτα (< αλβ.
futë)121 ‘είδος ποδιάς που φορούσαν τα µικρά αγόρια και κορίτσια’.
1.3.2.5 Τα δάνεια από την αρµενική
Αρµενικής προέλευσης είναι οι λέξεις τσ΄ακάκ΄ (Καβ., Καρ. τσ΄ακάτ΄) ‘µέτωπο’ (<
αρµεν. čakat, Tzitzilis 2006:282) και αρτσ΄ιβούρτσ΄ (< αρµεν. arajﬞaworac‘, LBG, λ.
Αρτζιβούριος) (πβ. µεσν. Αρτζιβούριν, ΛΚΝ, λ. άρτζι µπούρτζι) ‘η κατάλυση της
νηστείας την Τετάρτη και την Παρασκευή της εβδοµάδας του Τελώνου και του
Φαρισαίου’.
1.3.2.6 Οι βαλκανικές λέξεις του ιδιώµατος
Βαλκανικές ονοµάζει ο Τζιτζιλής «µια σειρά λέξεων που απαντούν σε δύο ή
περισσότερες βαλκανικές γλώσσες και που η προέλευσή τους είναι άγνωστη ή
αβέβαιη» (∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής 2006:43). Τέτοιες λέξεις στο ιδίωµα
είναι: άµπουρας (πβ. ρουµ. ábure και αροµ. ábur122) ‘ατµός’, βάλτους ‘βάλτος’,
βάλτου (του) ‘το καλαµοειδές φυτό των βάλτων’, βούλ΄αρς ‘παράσιτο του σιταριού’,
116

Όπως αναφέρθηκε, το Μικρό Μοναστήρι επονοµαζόταν και «Αρβανίτες», πράγµα που πιθανότατα
φανερώνει καταγωγή των (περισσότερων ίσως) κατοίκων από τον ευρύτερο χώρο Ηπείρου-Ν.
Αλβανίας. Στην περιοχή του Χάσκιοϊ επίσης έχουµε Άνω και Κάτω Αρβανιτοχώρι.
117
Τζιτζιλής 1985:329.
118
Στα ηπειρωτικά (αλλά και σε άλλα) ιδιώµατα σηµαίνει ‘καλαµποκίσιο ψωµί’ (βλ. Οικονόµου
1997:11).
119
Οικονόµου 1997:60.
120
Πβ. Οικονόµου 1997:28-29.
121
Η λ. futa είναι τουρκική µε αραβική προέλευση. Απαντά επίσης στη βουλγαρική (futa) και
ρουµανική (fota), και µε διάφορους τύπους σε ελληνικά ιδιώµατα (φουτάς, φτάς, φούτα) και στην
ποντιακή διάλεκτο (φοτά) (Παπαδόπουλος 1949:24). Λόγω του τονισµού είναι πιθανότερο να προήλθε
από την αλβανική.
122
Ο τ. πιθανόν να σχετίζεται µε το τουρκ. buhar ‘ατµός’. Όλες οι παρακάτω λέξεις απαντούν και στο
ιδίωµα της ορεινής Πιερίας (∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής 2006:43 κε.), όπου και οι αναφορές
στις βαλκανικούς τύπους.
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γκούσ΄α ‘πρόλοβος’, καπούσ΄ ‘τσιµπούρι’, κουτσ΄άν΄ (του) ‘η ρόκα του καλαµποκιού’,
µπιάλ΄ (του) (συν. πληθ. µπιάλ΄α) ‘υφαντό χοντρό άσπρο ύφασµα που το τύλιγαν
γύρω από το πόδι και την κνήµη και πάνω στο οποίο έδεναν το τσαρούχι’, ούρδα
‘µυτζήθρα’, τσ΄ούκα ‘µέτωπο’, τσουτσούλ΄ ‘µυτερή απόληξη’.
1.3.2.7 Οι βαλκανισµοί του ιδιώµατος
Ο κατάλογος των µορφοσυντακτικών και φωνητικών βαλκανισµών, στοιχείων δηλ.
που παρατηρούνται σε τουλάχιστον τρεις βαλκανικές γλώσσες (ελληνική, τουρκική,
βουλγαρική, ρουµανική, αλβανική, αροµουνική, ροµανί της βαλκανικής), όπως έχει
συµπληρωθεί από τον Τζιτζιλή (Νεοελλ. ∆ιάλ.) έχει ως εξής:
Ι. Μορφοσυντακτικοί βαλκανισµοί είναι: 1. επιτασσόµενο άρθρο 2. σύµπτωση
γενικής και δοτικής 3. περιφραστικός µέλλοντας 4. απώλεια απαρεµφάτου 5.
κατάργηση

της

διάκρισης

ubi-quo

6.

διπλασιασµός του

αντικειµένου 7.

περιφραστικός σχηµατισµός της σύγκρισης 8. έκφραση ηλικίας σε γενική 9. χρήση
του ως [=µέχρι] µε τη σηµασία περίπου 10. αιτιατική της κύριας πρότασης ως
υποκείµενο της δευτερεύουσας 11. προτίµηση στην παράταξη 12. σύνταξη του
µαθαίνω µε δύο αιτιατικές 13. σχηµατισµός αριθµητικών από 11 ως 19 µε τη βοήθεια
της πρόθεσης επί 14. ασύνδετη ή αλυσιδωτή προστακτική 15. σύνταξη διστακτικών
και φόβου σηµαντικών µε το να µη.
Όπως επισηµαίνει ο Τζιτζιλής (Tzitzilis 1997-8:17· Τζιτζιλής 2000β:11), οι
βαλκανισµοί αντιπροσωπεύονται καλύτερα σε επίπεδο διαλέκτων πράγµα που
καθιστά επιτακτική την ανάγκη µε΄’ετης των διαλέκτων όλων των βαλκανικών
γλωσσών.
Από τους παραπάνω, στο ιδίωµα απαντούν όλοι οι βαλκανισµοί της ν.ε. εκτός
από τον 2 (όπως στα περισσότερα βόρεια ιδιώµατα) και τον 8 (η ερώτηση και η
δήλωση ηλικίας στο ιδίωµα εκφράζεται µε το έχω + αιτιατική: π.χ. «Πόσα χρόνια
έχς;» «Έχου σαράντα χρόνια»).
ΙΙ. Φωνητικοί βαλκανισµοί είναι: 1. ύπαρξη κεντρικού φωνήεντος 2.
µεταφωνία 3. προγιωτακισµός 4. παρουσία προθετικού α- 5. κώφωση 6. αποβολή 7.
αντικώφωση 8. ρωτακισµός 9. χειλικοποίηση του ουρανικού [k] πριν από [t] και [s]
10. ύπαρξη ρινικών συµπλεγµάτων στην αρχή της λέξης 11. ηχηροποίηση άηχων
κλειστών p,t,k).
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Από τους παραπάνω, στο ιδίωµα παρατηρούνται οι 1, 2, 4, 5, 6, 11
(παραδείγµατα στα σχετικά κεφάλαια της εργασίας).

1.3.3 Ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις
H έλλειψη συνεχούς επικοινωνίας τα χρόνια εκείνα, το τοπικιστικό πνεύµα, κάποιες
µετακινήσεις πληθυσµών στο παρελθόν καθώς και ο διαφορετικός βαθµός
εξωτερικών

επιδράσεων

βοήθησαν

ώστε

µέσα

σε

µια

τέτοια

συµπαγή

γλωσσογεωγραφική ενότητα να αναπτυχθούν ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις. Να
αναπτυχθούν δηλαδή ή να διατηρηθούν, αν υπήρχαν από παλαιότερα, κάποιες
διαφορές κυρίως στο λεξιλόγιο και πολύ λιγότερο στη φωνητική και στη µορφολογία.
Αυτές οι ενδοδιαλεκτικές διαφορές, παρόλο που είναι µικροδιαλεκτικές και δεν
αναιρούν την κοινή βάση και τον κοινό χαρακτήρα του ιδιώµατος, µας επιτρέπουν να
κάνουµε λόγο, εκτός από καβακλιώτικο, και για καρυώτικο, µοναστηριώτικο,
σιναπλιώτικο κλπ. ιδίωµα, κυρίως για λόγους µεθοδολογικούς που εξυπηρετούν και
διευκολύνουν την επιστηµονική έρευνα. Έτσι, το Καβακλί για παράδειγµα, που
εξελίχτηκε σε µια µεγάλη κωµόπολη µε αναπτυγµένη και οργανωµένη εκπαίδευση
και σε διοικητικό κέντρο, που εξέλεγε µάλιστα και βουλευτή στη βουλγαρική βουλή,
ήταν φυσικό να δεχτεί πολύ περισσότερες εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. από την κοινή
νεοελληνική ή από τη βουλγαρική) απ’ ό,τι το αποµακρυσµένο απ’ αυτό Μεγάλο
Μοναστήρι ή από το ακόµα πιο αποµακρυσµένο Ακµπουνάρ΄ (ή Αµπγκουνάρ΄, όπως
συνήθιζαν να το λένε) και να υπάρχουν περισσότεροι νεολογισµοί στο λεξιλόγιό του.
Βουλγαρικές λέξεις που αναφέρονταν στη διοίκηση, σε εµπορικούς όρους ή νέα
προϊόντα στην αγορά µπήκαν στη γλώσσα των Καβακλιωτών, ενώ παρέµειναν
άγνωστες στους κατοίκους των αποµακρυσµένων περιοχών. Σε καµιά περίπτωση
όµως οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν είχαν την αίσθηση ότι µιλούν
διαφορετικό ιδίωµα. Παρακάτω δίνονται µερικά παραδείγµατα τέτοιων διαφορών.
Α. ∆ιαφορές στη φωνητική
Μοναστηριώτικα Καβακλιώτικα Καρυώτικα Σιναπλιώτικα Μπογιαλικιώτικα
-άλσα

-άλτσα

-λσα

-λσα

(αόρ. ρ. σε -λ΄ίζου π.χ. γκαντάλσα ‘γαργάλησα’ γκαντάλτσα)

-λσα
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έουα ‘έλα’

ιάουα

ιάουα

ιέουα

απκάζου ‘καταλαβαίνω’ απχάζου

απχάζου

απείκασα (αόρ.)

άπχασα

άπχασα

πκάµσου ‘πουκάµισο’

πχάµσου

πχάµσου

απκώνου ‘απλώνω’

απχώνου

απχώνου

δίπκα ‘δοκάρι στέγης’

δίπχα

έλα

αγρουν΄ίζου

απκάζου
απείκασα

πκάµσου

δίπχα

πκάµσου

απκώνου

απλώνου

δίπκα

δίπλα

βγαριάζου ‘λογαριάζω’ ουγαριάζου

ουγαριάζου

αστόισα ‘ξέχασα’

αστόχσα

αστόχσα

αστόχσα

αστόισα

γκβαού ‘κουβαλώ’

κουαού

κουαού

κουαού

γκβαλού

κόαψα ‘έκλαψα’

έκουαψα

κόαψα

έκουαψα

κτάζου ‘κοιτάζω’

χτάζου

χτάζου

τηρού ‘κοιτάζω’

τηρού

τηρού

κταβούδ΄ ‘κουταβάκι’

χταβούδ΄

χταβούδ΄

άλ΄φουρα(ς) ‘άλλη φορά’ άλ΄φρα

ουγαριάζου

λουγαριάζου

έκλαψα
-

τηρού

τράου

κουταβούδ΄

-

άλ΄φρα(ς)

άλ΄φρα

άλ΄φρα

ανίκ’σα ‘νίκησα’

άνκ’σα

άνκ’σα

άνκ’σα

νίκ’σα

ρµάζου ‘ρηµάζω’

αρµάζου

αρµάζου

(α)ρµάζου

ρµάζου

ζλ΄άκατα ‘εντόσθια’

λ΄άκατα

ζαντιρίζου ‘παρενοχλώ’ ζαντιρίζου
ιβζάς ‘καψούλι’

ιουβζάς

µουτσ΄καλνού ‘µασώ’ µατσ΄καλνού

λ΄άκατα

λ΄άκατα

-

ζαντιρίζου

-

ιαζάς
µουτσ΄καλνού

-

-

µουσ΄καλνού

µατσ΄αλάου

µουώνου ‘σωπαίνω’

µουώνου

µουώνου

µουώνου

µουλώνου

µόουν΄ι (προστ.)

µούουν΄ι

µόουν΄ι

µούουν΄ι

µούλουν΄ι

µόουξα (αόρ.)

µούουξα

µόουξα

µούουξα

µούλουξα

µόουξ΄ι (προστ. αορ.) µούουξ΄ι

µόουξ΄ι

µούουξ΄ι

µούλουξ΄ι

(µ)πασ΄παρµάκ΄ ‘αντίχειρας’ µπασ΄παρµάκ΄ µπασ΄παρµάκ΄ µπασ΄παρµάκ΄
προυγδού ‘ξεπροβοδώ’ προυουδού
τρουχούλ΄ ‘ρόδα’123
τρουχουός ‘τροχός’
πηγάδ΄
κουδούν΄
123

τριχούλ΄

προυγδού
τριχούλ΄

προυουδού
τριχούλ΄

τριχουός

τρουχουός

τριχουός

πηγάδ

πχάδ΄

πηγάδ΄

κουδούν΄

κουδούν΄

κουδούν΄

προυγδάου
τριχούλ΄
πχάδ΄
γκδούν΄

Είναι ο αρχικός τύπος (Αndriotis 1974b:23). Ο τ. τριχούλ΄ (τρεχούλι), που απαντά και στην Α.
Θράκη, από ανοµοίωση πιθ. µε παρετυµολογική επίδραση του τρέχω.
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έρουµι ‘έρχοµαι’
έρουµισ΄τι

έρουµι

έρουµι

έρουµισ΄τι

έρουµι

έρουµισ΄τι

αρχόµι

έρουµασ΄τι

αρχόµασ΄τι

παρτσαλ΄ίνα ‘κουρελού’ παρτσαλ΄έινου παρτσαλ΄έινου παρτσαλουτή
σαµπά(χ)λ΄α ‘πρωί’

σαµπάλ΄α

σαµπάλ΄α

σαµπαχλ΄ινός ‘πρωινός’ σαµπαχλ΄ινός

σαµπάλ΄α

σαµπαχλ΄ινός

σαµπαχλνός

παρτσαλού
σαµπάχλ΄α
-

καό ‘καλό’

καό

καό

καό

καλό

γάουα ‘γάλα’

γάουα

γάουα

γάουα

γάλα

ιλ΄ά ‘ελιά’

ιαλ΄ά

ιαλ΄ά

ιαλ΄ά

ιλ΄ά

τσ΄ακάκ΄ ‘µέτωπο’

τσ΄ακάτ΄

τσ΄ακάτ΄

τσ΄ακάτ΄

τσ΄ακάτ΄

τσ΄ατάουα ‘διχάλα’

τσ΄ατάουα

τσ΄ατάουα

τσ΄ατάουα

τσ΄ατάλα

χιρνού ‘αρχίζω’

χιρνού

χιρνού

χιρνού

αρχινάου

Β. ∆ιαφορές στο λεξιλόγιο
Μοναστηριώτικα Καβακλιώτικα Καρυώτικα Σιναπλιώτικα
µπάχουρας ‘µαγειρεµένο καρβαβίτσα

καρβαβίτσα/

Μπογιαλικιώτικα

κουλ΄άς

καµάρα

παχύ έντερο γουρουνιού’
γκαλ΄έτσ΄ ‘γάµπα’

άντζα

άντζα

καλαµπούκ΄ ‘καλαµπόκι’ βαχόσ΄τιρας
τζυγαλ΄ίτσα ‘κυρτό

γκουµπλ΄ίτσα

άντζα

βαχόσ΄τ΄αρου
γκουµπλ΄ίτσα

µπατζ΄άκα (-κ΄)

καλαµπούκ΄
γκουµπιλ΄ίτσα

καλαµπούκ΄
γκουµπιλ΄ίτσα

ξύλο µεταφοράς’
χλ΄άρ΄ ‘κουτάλι’

λαβίδα

γκούφα ‘λακκούβα’ ουάκα
ζγκούρντα ‘κοµµάτι γκούρντα

χλ΄άρ΄
ουάκα
γκούρντα

χλ΄άρ΄
γουρνούδα

χλ΄άρ΄

γουρνίτσα (λάκκα)

γκούρντα

ζβόλ΄

τυρί’
τσ΄αούδ΄ ‘ακακία’

καταταρν΄ά

κατίταρνου

σπρίτ΄ ‘σπουργίτι’

σπουρίτ΄

σπουρίτ΄

τσιρπούλ΄

σπιρτούδ΄ ‘µικρό

σπουρτούδ΄

σπουρτούδ΄

τσιρπουλάκ΄

σπουργίτι’
Γ. Σηµασιολογικές διαφοροποιήσεις

κατίρ-ταρνάκ΄
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Μον.
ζγκραµπώνου

‘αρπάζω βίαια’

ιµίσ΄α

‘οπωροφόρα δέντρα’

ιούρτ΄

‘αυλή’

Καβ.

Καρ.

Μπογ.

‘σκαρφαλώνω’
‘φρούτα’
‘κήπος’

‘φρούτα’
‘µικρός λαχανόκηπος

‘αυλή,

έξω από το χωριό’ ανοιχτό µέρος’
άντζα

-

‘γάµπα’

‘γάµπα’

‘κλείδωση
γόνατου’

µπουρµπόλ΄

‘αρχίδι’

‘αρχίδι

-

‘σπυρί
καλαµποκιού’
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1.3.4 Το ιδίωµα της περιοχής Καβακλί σήµερα
Οµιλητές του ιδιώµατος βρίσκουµε σήµερα στα προσφυγογενή χωριά του ελληνικού
χώρου και σε περιορισµένο αριθµό στις προχωρηµένες ηλικίες στο Γκενεράλ Ίνζοβο
(General Inzovo) της περιοχής Γιάµπολης (Jambol) στη Βουλγαρία, όπου και
παρέµεινε ένας σηµαντικός αριθµός οικογενειών κατά την ανταλλαγή του 1924.
Σποραδικά οµιλητές σε µεγάλη ηλικία υπάρχουν και στα υπόλοιπα χωριά της
περιοχής Καβακλί (Τopolovgrad).
1.3.4.1 Το ιδίωµα σήµερα στον ελλαδικό χώρο
Οµιλητές του ιδιώµατος είναι σήµερα οι πρόσφυγες από την περιοχή του Καβακλί
στον ελληνικό χώρο (βλ. 1.2.5). Οι άνθρωποι αυτοί µαζί µε κάθε στοιχείο του
πολιτισµού τους έφεραν στις νέες πατρίδες και τη γλώσσα τους. Για πολλά χρόνια τη
διατηρούσαν απέναντι στις επιδράσεις της κοινής νεοελληνικής και άλλων γειτονικών
γλωσσικών

ιδιωµάτων.

Αυτό

παρατηρείται

σε

περιπτώσεις

που

οι

ανατολικορωµυλιώτες πρόσφυγες αποτελούν αµιγή πληθυσµό ή ισχυρή πλειοψηφία.
Πολύ περισσότερο παρατηρείται αυτό σε αποµακρυσµένα από τον προσφυγοδόχο
βορειοελλαδικό χώρο χωριά (π.χ. Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας, Μεγάλο Μοναστήρι
Λάρισας), η δηµιουργία των οποίων δεν αντιµετωπίστηκε στις περισσότερες
περιπτώσεις µε ευµένεια από τους γύρω ντόπιους, µε αποτέλεσµα οι πρόσφυγες να
περιχαρακωθούν γύρω από οτιδήποτε δικό τους και να δυσπιστούν απέναντι σε
οτιδήποτε προερχόταν από τους γύρω και να το στιγµατίζουν. Έτσι, στις κλειστές για
αρκετές δεκαετίες αυτές κοινωνίες οι στιγµατισµένοι κώδικες ήταν η κοινή ν.ε.
(«ιλλ΄ιν΄ικούρις» ‘ελληνικούρες’) και τα γύρω ιδιώµατα (σε αντίθεση µε άλλες
περιοχές συνύπαρξης π.χ. Σιναπλιώτες στο Πολύκαστρο Κιλκίς)124. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις αποφεύχθηκε ο διδιαλεκτισµός, η παράλληλη δηλαδή χρήση δύο
κωδίκων (Τζιτζιλής 2000α:20), και έτσι και η γλώσσα και τα έθιµα και τα τραγούδια
διατηρήθηκαν απαράλλαχτα, όπως βεβαιώνουν οι γεροντότεροι πληροφορητές.
Όπου υπάρχουν αξιόλογοι συµπαγείς πληθυσµοί Ανατολικορωµυλιωτών από
την περιοχή του Καβακλί, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ενεργοί οµιλητές
(fluent speakers) του ιδιώµατος και πολύ περισσότεροι βέβαια ηµι-οµιλητές (τελικοί
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οµιλητές) (terminal speakers), αυτοί δηλ. που µόνο καταλαβαίνουν, αλλά αποφεύγουν
να µιλήσουν το ιδίωµα. Οι ενεργοί οµιλητές, και περισσότερο αυτοί που βρίσκονται
σε αποµακρυσµένα µέρη, χρησιµοποιούν για την επικοινωνία µεταξύ τους ως
αποκλειστικό σχεδόν κώδικα το γλωσσικό τους ιδίωµα, πολλές φορές µάλιστα
µπροστά σε τρίτους, και όχι µόνο δεν το θεωρούν ‘‘κατώτερη’’ γλώσσα αλλά
βιώνουν θετικά και µάλλον δηµιουργικά τη γλωσσικά ετερότητα. Εξακολουθεί και
σήµερα το ιδίωµα να µην περιορίζεται σε γλώσσα σπιτιού (home language) (πβ.
Tζιτζιλής 2000:19) αλλά να έχει αυξηµένη και διευρυµένη λειτουργικότητα. Με µια
πρόχειρη εκτίµηση µπορούµε να πούµε ότι ενεργοί οµιλητές υπάρχουν ακόµα και
στις ηλικίες που γεννήθηκαν τη δεκαετία του ’60. Αυτό όµως σε καµιά περίπτωση
δεν σηµαίνει ότι το ιδίωµα είναι σε θέση να αντισταθεί στην κυριαρχία της κοινής ν.ε.
Συνεπώς είναι εκ των πραγµάτων βέβαιο ότι βρισκόµαστε σε βάθος χρόνου µπροστά
σε επικείµενο γλωσσικό θάνατο125.
Σε περιπτώσεις που οι Ανατολικορωµυλιώτες συνοίκησαν µε άλλους
πρόσφυγες ή ντόπιους και ήταν λίγες οικογένειες ή εγκαταστάθηκαν σε πόλεις
άρχισαν σταδιακά να περιορίζουν το γλωσσικό τους ιδίωµα από γλώσσα αγοράς σε
γλώσσα σπιτιού µέχρι να το εγκαταλείψουν και να το ξεχάσουν εντελώς τις επόµενες
γενιές (π.χ. Καρυές ∆οµοκού).
Η κυριαρχία της κοινής νεοελληνικής, η επέκταση της Εκπαίδευσης σε όλες
τις κοινωνικές βαθµίδες, το άνοιγµα της κοινωνίας, η ανάπτυξη των µέσων
επικοινωνίας και γενικά ένα πλήθος εξωγλωσσικών παραγόντων άρχισαν τις
τελευταίες δεκαετίες να ασκούν πίεση στις γλωσσικές κοινότητες ή να απαξιώνουν
συστηµατικά την ύπαρξη όλων ανεξαιρέτως των ιδιωµάτων και των διαλέκτων. Τα
κατά τόπους γλωσσικά όργανα του ελληνισµού, που δηµιουργήθηκαν και
εµπλουτίστηκαν πριν από αιώνες και αποτελούσαν αξίες τού κάθε επιµέρους λαϊκού
πολιτισµού, όχι µόνο δεν αντιµετωπίστηκαν σαν τέτοιες αλλά λοιδορήθηκαν µε
ύποπτη σκοπιµότητα και µέσα σε λίγα χρόνια στιγµατίστηκαν, απαξιώθηκαν
κοινωνικά και αποτέλεσαν δείκτη κοινωνικής υποβάθµισης και ‘‘επαρχιωτισµού’’. Σ’
αυτά αν προσθέσουµε τη φυσική εξαφάνιση παλιότερων λέξεων σε διάφορους τοµείς
της ανθρώπινης ζωής και δράσης (γεωργία, κτηνοτροφία, σηροτροφία, ένδυση κλπ.),
124

Στο Νέο Μοναστήρι για παράδειγµα µέχρι και τις δεκαετίες ’60-’70 περίπου οι ‘‘ιλλ΄ιν΄ικούρις’’
ήταν ζήτηµα ενός ιδιότυπου κοινωνικού στιγµατισµού, ακόµα και µεταξύ των νέων που σπούδαζαν
στη Μέση ή Ανώτατη Εκπαίδευση.
125
Για τον γλωσσικό θάνατο βλ. Λιόσης 2007, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
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τις οποίες η σύγχρονη οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα καταδίκασε σε
αχρηστία (πβ. Τζιτζιλής 2000α:19), εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς το βαθµό
συρρίκνωσης του διαλεκτικού πλούτου. Ως φυσική συνέπεια όλων των παραπάνω
είναι να επιταχύνεται ο γλωσσικός θάνατος.
1.3.4.2 Το ιδίωµα σήµερα στον βουλγαρικό χώρο
Οµιλητές του ιδιώµατος είναι σήµερα οι σποραδικά εναποµείναντες ελληνόφωνοι
στην περιοχή του Καβακλί (σηµ. Topolovgrad) και ιδιαίτερα στο χωριό General
Inzovo (πρώην Ακµπουνάρ) κοντά στη Γιάµπολη (Jambol), όπου παρέµεινε
σηµαντικός αριθµός οικογενειών (περίπου 200 οικογένειες τo 1924) ως συµπαγής
ελληνόφωνος πληθυσµός. Οι γεροντότεροι, παρά το ότι έχουν φοιτήσει στην
υποχρεωτική (τουλάχιστον) βουλγαρική εκπαίδευση και έχουν λάβει τη βουλγαρική
παιδεία, εξακολουθούν µέχρι και σήµερα να είναι φυσικοί οµιλητές του ιδιώµατος
και να χρησιµοποιούν το ιδίωµα ως γλώσσα σπιτιού126, όπως διαπιστώθηκε και
ηχογραφήθηκε από τον γράφοντα (το 2007). Το ότι το ιδίωµα παραµένει αναλλοίωτο
φαίνεται επίσης πολύ καθαρά και σε αποσπάσµατα συνεντεύξεων που παραθέτει ο Ι.
Πραντσίδης στη διατριβή του για τους χορούς των Ακµπουναριωτών (Πραντσίδης
1995). Οι αµέσως επόµενες γενιές κατανοούν απόλυτα το ιδίωµα αλλά παρουσιάζουν
δυσκολίες στη φυσική ροή της οµιλίας (τελικοί οµιλητές). Και επειδή, όπως είναι
φυσικό, είναι πολύ δύσκολο λόγω αντικειµενικών συνθηκών να µεταβιβαστεί στις
νεότερες γενιές, βρισκόµαστε µπροστά σε ένα βέβαιο γλωσσικό θάνατο (Poromanska
2003:437).

126

Σύµφωνα µάλιστα µε τους πληροφορητές, το ιδίωµα παρέµεινε ως γλώσσα αγοράς και µετά την
έλευση των νεήλυδων βούλγαρων εποίκων µε την ανταλλαγή πληθυσµών (1924) µέχρι το 1940, οπότε
και απαγορεύτηκε αυστηρά η δηµόσια χρήση του από τον συµµαχικό για τη Βουλγαρία γερµανικό
στρατό.
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1.3.5 Οι πληροφορητές
Τις πρώτες πληροφορίες τις άντλησα από το στενότερο και ευρύτερο οικογενειακό
περιβάλλον µου και συγκεκριµένα από τον µεγαλύτερο αδερφό του παππού µου
Αργύρη Αλµπανούδη (1903-1977), ο οποίος εκτελούσε και χρέη βοηθού γραµµατέα
στο Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωµυλίας και µου έδωσε τις πρώτες πληροφορίες, ως
φοιτητή τότε, λίγο καιρό πριν το θάνατό του. Στη συνέχεια πρώτοι και βασικοί
πληροφορητές µου ήταν ο παππούς µου Παύλος Αλµπανούδης (1912-1992) και ο
πατέρας µου Ιωάννης Αλµπανούδης (1933-1987), µε ξεχωριστό γλωσσικό
αισθητήριο, ο αδόκητος θάνατος του οποίου µου στέρησε πολύ πρόωρα τον
πολυτιµότερο ίσως πληροφορητή, εγγράµατοι και οι δύο, που µου διόρθωναν τα λάθη
στην οµιλία του ιδιώµατος και µου δίδαξαν και τις παραµικρότερες λεπτοµέρειές του.
Επίσης, η γιαγιά µου Φωτεινή Αλµπανούδη (το γένος Παυλίδη) (1914-1998), την
οποία, ως πρώτη συστηµατική αφηγήτρια-πληροφορήτρια, είχα την τύχη να
ηχογραφήσω και, τέλος, η µητέρα µου Παγώνα Αλµπανούδη (το γένος Στεφούδη)
(1934) (αναλφάβητη) µε την οποία έχουµε µέχρι και σήµερα το ιδίωµα ως
αποκλειστικό κώδικα συνοµιλίας.
Άλλοι πληροφορητές
Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας
Τσουτσουλιανούδης Χρίστος (1914)
Ζαµελούδη Καλλιόπη (Κάνη) (1914)
Παπαντωνίου Ιωάννης (Ιβάνης) (1915-2008)
Γκουγκούδης Νικόλαος (1921)
Γιαντσίδου Κυράτσα (το γένος Γκουγκούδη) (1940)
Γκανίδου Μαρία (το γένος Αλµπανούδη) (1944)
Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας
Αρβανίτης Γεώργιος του ∆ήµου (1921)
Τρίκαλα Ηµαθίας
Γκανίδης Χρίστος του ∆ήµου (1923)
Γκανίδου Μαρία (το γένος Μαγούδη) (1933) (Ακµπουναριώτισσα από το Αιγίνιο)
Ναστούδης ∆ήµος (1936)
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Ναστούδη Καλλιόπη (1936)
Κυτούδη Στοϊάννω (το γένος Ναστούδη) (1938)
Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης
Μητσικούδης Αθανάσιος (1921)
Γούναρη Τριάδω (το γένος Τριφτούδη) (1922)
Πατσιαλίδης Χρίστος (1953)
∆ρογγούδης Χρίστος (1954)
General Inzovo (Ακµπουνάρ) Βουλγαρίας (καταγραφή 11-12/10/2007)
Ιάννης Ντίνο Σµόκοφ (Ζιαµπάς) (1925) (βασικός πληροφορητής)
∆έσπα Ένεβα-Ντεληχρήστεβα (το γένος Καµπουρούδη) (1914)
Ράντω Ατανάσο Κύροβα (1915)
Πάσκος Κύροφ (Κυριακούδης) (1919)
∆ηµήτρης (Μήτης) Στοϊάνο Νάστοφ (1925)
Σιδέρκα Ντιµίτροβα-Στόικοβα (1948)
Για τα άλλα ιδιώµατα της περιοχής Καβακλί
Κουφάλια Θεσσαλονίκης (καβακλιώτικα)
Γκογκίδης ∆ηµήτριος (1927)
∆ρογούδης Νικόλαος (1937)
Θεοτοκίδης Λεωνίδας (1947)
Γκιπατίδης Γκέτας (1956)
Γιαννιτσά Πέλλας (καρυώτικα)
Παπαχριστούδης ∆ήµος (1926)
Ζηλίδης Χρίστος (1936)
Σινκούδης Ευθύµιος (1938)
Τσιρικούδης Γεώργιος (1938)
Ντιούδης Μιχάλης (1940)
Κυρανούδης Ιωάννης (1942)
Πολύκαστρο Κιλκίς (σιναπλιώτικα)
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Χαµουρούδη Καλλιόπη (το γένος Καρυωτούδη) (1933)
Βαφειοχώρι Κιλκίς (µπογιαλικιώτικα)
Βλαχάκη Κυράτσα (το γένος Μιλτσακάκη) (1933)
Γκαϊνταρτζάκη Ελένη (το γένος Βλαχάκη) (1927)
Γκαϊνταρτζάκης Αναστάσιος (1932)
Ξυλαγανή Ροδόπης (µπογιαλικιώτικα)
Πολιτσάκη-Παπαδηµητρίου Σουλτάνα (1938)
Pomorie (Αγχίαλος) Βουλγαρίας (καταγραφή 9-10/10/2007)
Σµαράγδα Σταύρο Τσαλάκοβα (το γένος Στέφανο Αλίκοφ) (1924)
Αναστάσης Τρύφο Μπάτζεφ (1924)
Αργυρώ Ασλάνοβα (1926)
Γιάνκος Παρασκευά Καρακότσεφ (1924)
∆ράκος Σπύρο Κωνσταντίνοφ (1933)
∆ηµήτρης Καλοφόρης (1954)
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2. ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΟ Ι∆ΙΩΜΑ
Οι Μοναστηριώτες διασκορπίστηκαν σε έξι χωριά: Καρυές Φθιώτιδας το 1906,
Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας το 1906 (η εγκατάσταση έγινε µετά από δύο χρόνια, το
1908), Πέλλα Πέλλας το 1924, Τρίκαλα Ηµαθίας το 1924 (η εγκατάσταση έγινε το
1925), Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης το 1924 και Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας το
1924 (η εγκατάσταση έγινε το 1925), στις περισσότερες περιπτώσεις αποτέλεσαν νέες
και κλειστές απέναντι στους ντόπιους κοινωνίες (Νέο Μοναστήρι, Μεγάλο
Μοναστήρι), όπου το ιδίωµα αποτελούσε (και αποτελεί σε πολύ µεγάλο βαθµό) τον
αποκλειστικό ενδοκοινοτικό κώδικα επικοινωνίας και όχι γλώσσα σπιτιού. Και στα
χωριά όµως που απαρτίστηκαν από µεικτούς πληθυσµούς (Πέλλα Πέλλας, Μικρό
Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, Τρίκαλα Ηµαθίας) το µοναστηριώτικο ιδίωµα διεκδίκησε
πρωταρχικό ρόλο στον δηµόσιο βίο. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τους
Καβακλιώτες (Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Αιγίνιο Πιερίας) και τους Καρυώτες
(Γιαννιτσά, Νέες Καρυές Λάρισας), τους Σιναπλιώτες (Πολύκαστρο Κιλκίς,
Μεσσούνη Ροδόπης), τους Μπογιαλικιώτες (Ξυλαγανή Ροδόπης) κλπ.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα διατήρησης του ιδιώµατος αποτελεί το Νέο
Μοναστήρι, που βρίσκεται στα όρια των νοµών Φθιώτιδας - Λάρισας - Καρδίτσας και
ανάµεσα σε στερεοελλαδίτικα και θεσσαλικά ιδιώµατα. Οι εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες που αντιµετώπισαν στον νέο τόπο1, τα αισθήµατα απογοήτευσης ή και
εξαπάτησης που αναπτύχθηκαν προς τις Αρχές, που άλλα έταζαν, και η προσπάθεια
για άµυνα απέναντι στις (όπως ίσως ήταν φυσικό) όχι πολύ φιλικές διαθέσεις των
ντόπιων τους έστρεψαν σε κοινωνική περιχαράκωση, σε γλωσσικό ‘‘αυτισµό’’ και
εντέλει σε αποστροφή ή χλευασµό όχι µόνο απέναντι στις συνήθειες και στο
γλωσσικό όργανο των γειτόνων, αλλά και στο κοινό γλωσσικό όργανο
(«ιλλ΄ιν΄ικούρις»). Ενώ, αντίθετα, οι σχέσεις µε τα άλλα (όχι και τόσο κοντινά για τα
µέσα της εποχής εκείνης) οµόφυλα χωριά (Ανάβρα Καρδίτσας, Καρυές Φθιώτιδας και
κυρίως µε το πιο µακρινό αλλά στενά συγγενικό Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας) ήταν
επιδιωκόµενες και συστηµατικές. Η εµµονή εποµένως σε οτιδήποτε «φκό µας» ήταν
όχι µόνο απαραίτητη για την κοινωνική αποδοχή αλλά και τιµητική. Αποτέλεσµα

1

Τους εγκατέστησαν στο τσιφλίκι του όχι θετικού απέναντί τους Μαραθέα, όπου µετά από εξαιρετικά
δραµατικά γεγονότα της δεκαετίας του ’40 ο ισχυρός σεισµός του 1954 κατάστρεψε το χωριό εκ
θεµελίων. Το νέο χωριό κτίστηκε το 1955 στη σηµερινή θέση.

110

αυτού ήταν όλα τα στοιχεία λαϊκού πολιτισµού (γλωσσικό ιδίωµα, έθιµα, µουσική και
τραγούδια, ενδυµασία, διατροφή, βαφτιστικά ονόµατα, οµαδικά παιχνίδια, παραµύθια
κλπ.) να αποτελούν σηµεία αναφοράς της διαφοροποιηµένης τους καταγωγής και
φυλετικού αυτοκαθορισµού («του φκό µας του µιλ΄έτ΄»), να παραµείνουν αναλλοίωτα
για δεκαετίες και το ιδίωµα να έχει δεχτεί τις ελάχιστες δυνατές επιδράσεις.
Το αντίθετο παράδειγµα έχουµε στις Καρυές ∆οµοκού Φθιώτιδας, όπου,
καθώς οι µοναστηριώτες κάτοικοι αποτελούσαν µειοψηφία και είχαν έρθει στην
Ελλάδα πολύ νωρίτερα, διατήρησαν το ιδίωµα, ιδίως µετά από ισοπεδωτικά γεγονότα
της δεκαετίας του ’40, µόνο ως γλώσσα σπιτιού στην αρχή και γλώσσα της µνήµης
(Τζιτζιλής 2000α:19) στη συνέχεια, που αποτελεί το προστάδιο του γλωσσικού
θανάτου.
Το

µοναστηριώτικο

ιδίωµα

έχει

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

του

καβακλιώτικου ιδιώµατος (και όπως αναφέρθηκε διαφοροποιείται ελάχιστα απ’ αυτό
και µόνο ως προς το λεξιλόγιο), και φαίνεται να είναι αυτό που δέχτηκε τις λιγότερες
επιδράσεις 1) επειδή το Μεγάλο και Μικρό Μοναστήρι ήταν µαζί µε το Ακ-Μπουνάρ
και τη ∆ράµα στο βορειότερο και πιο αποµακρυσµένο σηµείο της περιοχής και 2)
επειδή το Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας και το Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας
δηµιουργήθηκαν ως νέα χωριά µε αµιγή προσφυγικό πληθυσµό, ήταν αποµονωµένα
κοινωνικά από τον ευρύτερο στερεοελλαδίτικο και θεσσαλικό χώρο, διατηρούν
χαρακτηριστικά κλειστής κοινωνικής οµάδας µε καθεστώς ενδογαµίας (µέχρι και τη
δεκαετία του ’50 δεν αναφέρονται επιγαµίες µε ντόπιους2) και ουσιαστικά
αποτελούσαν, και αποτελούν ως ένα βαθµό, ‘‘γλωσσικές νησίδες’’, µε αποτέλεσµα να
αποφευχθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα το πολύ συνηθισµένο, ειδικά για τον
βορειοελλαδικό χώρο, φαινόµενο του διδιαλεκτισµού.
Συµπερασµατικά, το µοναστηριώτικο ιδίωµα ορίζει γεωγραφικά το βορειότατο
σηµείο του βόρειου φωνηεντισµού στη βαλκανική ενδοχώρα.

2

Βλ. σχετικά και Καρναβάς 1994:251.
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2.1 ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΜΑΤΟΣ

2.1.1 Στένωση και αποβολή
Το βασικότερο χαρακτηριστικό της φωνητικής του ιδιώµατος είναι, όπως και σε όλα
τα βόρεια ιδιώµατα, η στένωση των άτονων e, o (e > i και o > u) και η αποβολή των
άτονων i, u. Η στένωση εµφανίζεται µε αυστηρή νοµοτέλεια, ενώ στην αποβολή
παρατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις εξαιρέσεις, όπως συµβαίνει σε όλα τα βόρεια
ιδιώµατα3.
2.1.1.1 Στένωση (κώφωση) των άτονων e, o
Περιπτώσεις µη στένωσης δεν υπάρχουν. Το φαινόµενο έχοντας νοµοτελειακό
χαρακτήρα επεκτείνεται, όπως γενικά στα βόρεια ιδιώµατα4, και στις δάνειες λέξεις:
π.χ. dividzís (< τουρκ. deveci) ‘καµηλιέρης’, dzizvés (< τουρκ. cezve) ‘µπρίκι’, iksíkus
(< τουρκ. eksik) ‘ελλειµµατικός’, girdána (τουρκ. gerdan) ‘κολιέ’, škindzá (< τουρκ.
iskence) ‘βασανιστήριο’, urtáks (< τουρκ. ortak) ‘συνέταιρος’, tupúz (< τουρκ. topuz)
‘ρόπαλο’, mámu (< βουλγ. mamo, κλητ. του mama) ‘µάνα’ κλπ. Επεκτείνεται επίσης
και σε όλες ανεξαιρέτως τις λέξεις της σύγχρονης επικαιρότητας που εισάγονται στο
ιδίωµα, ακόµα και σε αυτούσια δάνεια και ξένα κύρια ονόµατα: π.χ. aftukín΄itu,
mutrítš ‘ωτοµοτρίς’, suférs (πληθ. suférdis) ‘σοφέρ’, airuplanufόru, klunupíiš,
paguzmiupíiš, ipiδόtiš, kumbiútir΄, vídiu και víndiu κλπ.5, αršinal (αγγλ. Arsenal) ‘η
οµάδα Άρσεναλ’, mαndzištir (αγγλ. Manchester) ‘η οµάδα Μάντσεστερ’, riiál (ισπαν.
Real) ‘η οµάδα Ρεάλ’ κλπ.
Περιπτώσεις αντικώφωσης δεν υπάρχουν. Στο ιδίωµα παρατηρείται φωνηεντικό
σύστηµα τριών άτονων φωνηέντων (a, i, u), µη συµπεριλαµβανοµένου του
περιφερειακού φωνήµατος i που απαντά µόνο σε δάνειες από την τουρκική λέξεις και
σπάνια σε άτονη συλλαβή.
3

Bλ. ενδεικτικά Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985: 163 κ.ε.. Κατσάνης 1996: 38.
Ανδριώτης 1961:24.
5
Βλ. και Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985: 162.
4
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2.1.1.1.1 Περιπτώσεις υπερδιόρθωσης
H καθολική ισχύς της στένωσης των άτονων e, o σε i, u δηµιούργησε στη συνείδηση
των οµιλητών τη λανθασµένη εντύπωση ότι, απαραίτητα και σε όλες τις περιπτώσεις,
κάθε άτονο i ή u που δεν έχει αποβληθεί είναι προϊόν στένωσης και εποµένως σε κάθε
άτονο i, u αντιστοιχεί, όταν χρειαστεί να τονιστεί, τονισµένο é, ό (αφού σε
διαφορετική περίπτωση θα είχαµε αποβολή) (Ανδριώτης 1961:27). Aποτέλεσµα αυτού
είναι, εκτός από τις περιπτώσεις αποκατάστασης των δευτερογενών i, u σε é, ό (π.χ.
piδí - pšixupéδ΄, pirnú - pérasa, xuráf΄ - pal΄ixόrafu κλπ.), να έχουµε και περιπτώσεις
υπερδιόρθωσης, τροπής δηλ. πρωτογενών (αφού, όπως αναφέρεται στην επόµενη
παράγραφο, η αποβολή δεν συντελείται σε όλες τις περιπτώσεις) i, u σε é, ό. Έτσι
έχουµε: piγáδ΄ - tifxupéγaδu, kiδόn΄ - kširukéδunu, putána - pal΄ipόtana, vuin΄ízu
‘σβουνίζω’- vόin΄isa, irévu ‘γυρεύω’ - éripsa, mairévu - maéripsa και ουσ. maérima,
mirázu - mérasa, kit΄arn΄ízu (< kitirn΄ízu) - kitérn΄isa, muόnu (< mulόnu) ‘σιωπώ’ προστ. mόun΄i - αόρ. mόuksa - προστ. mόukši (ενώ Καβ. múun΄i - múuksa - múukši)6.
To φαινόµενο, που απαντά και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα, εξέτασε αναλυτικά ο
Ανδριώτης (1933), ο οποίος, αφού αναλύει τις απόψεις προηγούµενων µελετητών
(Μπουντώνας, Kretschmer, Τζάρτζανος, Χατζιδάκις, Höeg) και συµφωνώντας µε την
ερµηνεία που προτείνει ο Τζάρτζανος (1909:24), δέχεται «ως µόνην πειστικήν
ερµηνείαν της τροπής ... την διαµορφωθείσαν εις το γλωσικόν αίσθηµα των
λαλούντων εντύπωσιν, ότι εις παν άτονον u αντιστοιχεί τονούµενον ο. Η δε ερµηνεία
αύτη ... καθιστά, κατά την γνώµην µου, αναµφισβήτητον και την δοθείσαν ανωτέρω
ερµηνείαν του αντιστοίχου φαινοµένου της τροπής του γνησίου ατόνου i εις
τονούµενον e» (Ανδριώτης 1933:262).
2.1.1.2 Αποβολή των άτονων i, u
Τα άτονα i και u αποβάλλονται:
1. Ως τελικά µετασυµφωνικά φωνήεντα. Α. Στην περίπτωση του τελικού -i η
αποβολή δεν είναι πλήρης, αλλά τρέπεται σε ηµίφωνο -i που απορροφάται από το
6

Από γεροντότερους πληροφορητές (Χρ. Τσουτσουλιανούδης, γενν. 1916, από το Νέο Μοναστήρι
Φθιώτιδας και Janis Smokof, γενν. 1925, από το General Inzovo της Βουλγαρίας) αναφέρθηκε και ο
τύπος «σπόδασα» και «σπόδαξα» ‘σπούδασα’, αλλά δεν αποτελεί γενικευµένο τύπο στο ιδίωµα,
προφανώς επειδή είναι ρήµα άµεσα ελεγχόµενο από τη ν.ε. και έτσι επικράτησε κυρίως ο τύπος
«σπούδασα».
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προηγούµενο σύµφωνο7 που διατηρεί συγχρόνως την ουράνωσή του, ακόµα κι αν
αυτό είναι από τα σύµφωνα που δύσκολα ουρανώνονται (χειλικά, οδοντικά, m, r)8
(βλ. 2.1.2 ΟΥΡΑΝΩΣΗ, καθώς και 2.2.1 Φωνήεν i): π.χ. aiγáp΄ (< aiγápi < aiγápi)
‘αγάπη’ και όχι aiγáp, špít΄ (< špíti < špíti) ‘σπίτι’ και όχι špít, xuráf΄ ‘χωράφι’ και όχι
xuráf, pérn΄ ‘παίρνει’ και όχι pérn, xurtár΄ ‘χορτάρι’ και όχι xurtár, makám΄
‘εξάρτηµα’ και όχι makám κλπ.9 Αποτέλεσµα της αποβολής αυτής είναι η εµφάνιση
τελικών συµφώνων, που στο ιδίωµα είναι όλα ουρανωµένα. Πλήρης αποβολή
παρατηρείται µόνο στην αντωνυµία kát ‘κάτι’, πιθανόν για φωνητική διαφοροποίηση
προς το ουσ. kát΄ ‘πτυχή, δίπλωση’ µε στόχο τη σηµασιολογική διαφάνεια.
Ε ξ α ί ρ ε σ η: Παρά τον νοµοτελειακό χαρακτήρα της αποβολής στη θέση
αυτή, ακύρωση της αποβολής έχουµε όταν του τελικού -i προηγείται δισυµφωνικό ή
τρισυµφωνικό συµφωνικό σύµπλεγµα σε -tr, που δεν είναι ανεκτό ως τελικό: π.χ.
al΄étri και όχι *al΄étr΄, d’ δimítri ‘του ∆ηµήτρη’ και όχι *d’ δimítr΄, kapístri και όχι
*kapístr΄.
Β. Στις λίγες περιπτώσεις αποβολής τελικού -u (τελικό -u στο ιδίωµα έχουµε
µόνο σε κάποια επιρρήµατα και στις αντωνυµίες mu, su, tu, αφού πρωτογενές τελικό u δεν έχουµε σε άλλη περίπτωση, ούτε στο β΄ πρόσωπο της προστακτικής παθητικού
αορίστου) η αποβολή είναι πλήρης: π.χ. káp (< kápu) ‘κάπου’, όp (< όpu) ‘όπου’,
fkόm (< fkό mu) ‘δικό µου’, fkόs (< fkό su) ‘δικό σου’, fkόt (< fkό tu) ‘δικό του’, špítm
(< špíti mu) ‘σπίτι µου’, xuráfs (< xuráfisu) ‘χωράφι σου’ κλπ.
2. Ως µεσοσυµφωνικά στο θέµα της λέξης και µόνον όταν το συµφωνικό
σύµπλεγµα που προκύπτει είναι ανεκτό στο ιδίωµα ή δεν διακινδυνεύεται η αλλοίωση
της ρίζας ή της σηµασίας της λέξης10: π.χ. α. (αποβολή -i-) akú (< an΄ikú) ‘νικώ’,
7

Πβ. Μπουντώνας 1892:12-13. Για την απορρόφηση ηµιφώνου βλ. Κατσάνης 1984:49.
Για την ουράνωση επιπλέον και των οδοντικών, µεσοδοντικών, χειλικών, καθώς και του r βλ.
Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977:42.
9
Aντίθετα, η αποβολή του τελικού i είναι πλήρης και συνοδεύεται από απουράνωση του συµφώνου
που προηγείται, όταν επιτάσσεται κτητική αντωνυµία, αφού αποτελεί µ’ αυτήν µία τονική ενότητα και
το i µετατρέπεται από τελικό σε ενδιάµεσο, οπότε η αποβολή συνοδεύεται από απουράνωση (βλ. 2.1.2.
1): π.χ. špítm (< špítimu < špíti mu), xuráfs (< xuráfisu < xuráfi su) κλπ.
10
Κάθε ιδίωµα, εκτός από τους δικούς του κανόνες, αναπτύσσει και µία δική του αισθητική της
γλώσσας, ένα ξεχωριστό γλωσσικό αισθητήριο, το οποίο κάνει τους κανόνες αποβολής ή τροπής
φωνηέντων να µην είναι παντού οι ίδιοι. Αυτό έχει επισηµανθεί από πολλούς γλωσσολόγους.
Ενδεικτικά π.χ. ο Α. Παπαδόπουλος (1926:25) το ονοµάζει «γλωσσικόν συναίσθηµα» και είναι αυτό
που καθορίζει ποιο συµφωνικό σύµπλεγµα είναι «ανεκτόν» και ποιο «αλλότριον του γλωσσικού
συναισθήµατος». Πιο κάτω επίσης (σ. 39) χρησιµοποιεί την έκφραση «προσφιλές ... εις το γλωσσικόν
συναίσθηµα». Ο Φάβης (1951:17) χρησιµοποιεί τους όρους «µη ανεκτή» και «λυπούσα το γλωσσικόν
αίσθηµα». Τους όρους «ανεκτό» και «ανέχεται» χρησιµοποιεί και ο Ανδριώτης (1976β:20 και 24
αντίστοιχα), ενώ ο Θαβώρης (1959:191 και 193) αναφέρει και «ελληνικό γλωσσικό αίσθηµα». Και σε
8
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apkázu (< apikázu) ‘απεικάζω’, apόmna (< apόmina) ‘απόµεινα’, araθmú (< araθimú)
‘νοσταλγώ’, vzí (< vizí) ‘βυζί’, étmus (< étimus) ‘έτοιµος’, kšikl΄ázu (< kšikil΄αzu)
‘ξεσχίζω’, ktázu (Καβ. xtázu) (< kitázu) ‘κοιτάζω’, msό (< misό) ‘µισό’, msú (< misú)
‘µισώ’, rmázu (< rimázu) ‘ρηµάζω’, šmáδ΄ (< šimáδ΄) ‘σηµάδι’, tmázu (< timázu)
‘ετοιµάζω’, tnázu (< tinázu) ‘τινάζω’, fsú (< fisú) ‘φυσώ’, xmόnas (< x΄imόnas)
‘χειµώνας’. β. (αποβολή -u-) δl΄á (< δul΄á) ‘δουλειά’, gvaú (< kuvaú) ‘κουβαλώ’,
zl΄íγu (< zul΄íγu) ‘ζουλώ’, ktavúδ΄ (< kutavúδ΄) ‘κουτάβι’, pl΄í (< pul΄í) ‘πουλί’, traγδú
(< traγuδú) ‘τραγουδώ’ κλπ.
Ε ν ώ έ χ ο υ µ ε: α. (διατήρηση άτονου -i-) apistόkua (και όχι *apstόkua)
‘οπισθόκωλα, προς τα πίσω’, vatšin΄α (και όχι *vatšn΄α) ‘βάτος’, vixú (και όχι *vxú ή,
όπως στον Βελβεντό, φχώ11) ‘βήχω’, l΄imázu (και όχι *lmázu) ‘πεινώ πολύ’, l΄ig΄ázu
(και όχι *lg΄ázu) ‘έχω λόξυγγα’, l΄ixnú (και όχι *lxnú) ‘λιχνώ’, l΄ixtú (και όχι *lxtú)
‘αλυχτώ’, mitária (και όχι, όπως π.χ. στη Σιάτιστα12, mtária) ‘µιτάρια’, kšinόs/kšináδa
(και όχι, όπως π.χ. στη Σιάτιστα13, kšnόs/kšnáδia) ‘ξινός/ξινάδα, δηλ. µαγιά
νεότερες µελέτες εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ο όρος «ανεκτός/µη ανεκτός στο ιδίωµα» (π.χ.
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1977:52). Έτσι π.χ., ενώ στα περισσότερα βόρεια ιδιώµατα έχουµε κνώ ‘κουνώ’,
κνούπ΄ ‘κουνούπι’, (γ)κδούν΄ ‘κουδούνι’, κµάµι ‘κοιµάµαι’, θµάµι ‘θυµάµαι’, µλάρ΄ ή µπλάρ΄, ακόµα
και µστρί ‘µυστρί’, ξτρί ‘ξυστρί’ (Τσοπανάκης 1963:269), ξ΄νός (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1977:53), στο
µοναστηριώτικο ιδίωµα έχουµε κουνού, κινού, κουνούπ΄, κουδούν΄, κοιµούµι, θυµούµι, πιδί, µουλάρ΄,
µυστρί, ξ΄υστρί, ξινός. Και, αντίθετα, αντί για π.χ. κουβαλώ, κουσούρ΄, έφυγι, ρηµάζου κλπ. έχουµε στο
ιδίωµα γκβαού, κ’σούρ΄, έφκιν, ρµάζου. Ανάλογα παραδείγµατα παραθέτει από τον Τύρναβο ο
Τζάρτζανος (1909:10).
Άλλοι επίσης παράγοντες, όπως αναφέρθηκε, που µπορούν να αποτρέψουν την αποβολή ενός
ενδιάµεσου φωνήεντος είναι ενδεχόµενη σηµασιολογική σύγχυση και η αποφυγή αλλοίωσης του
θέµατος σε µια παράγωγη λέξη. Έτσι π.χ. έχουµε χηνάρ΄ και χηνούδ΄ αντί για *χ’νάρ΄ και *χ’νούδ΄, τα
οποία και θα µπορούσαν να ταυτιστούν µε τα οµόηχα χνάρ΄, χνούδ΄ και δεν παραπέµπουν στην
πρωτότυπη λέξη χήνα. Και εφόσον είναι σε χρήση εξίσου και το κινού και το κουνού ενδεχόµενος
τύπος κνού θα δηµιουργούσε σηµασιολογική σύγχυση.
Ως ανεκτά (δευτερογενή) αρχικά συµφωνικά συµπλέγµατα ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν τα:
pk-, pl-, ft-, fs-, fl-, br-, tf-, tm-, tn-, tl-, θl-, dv-, δl-, δr-, kf-, kv- (> gv-), kt-, ks-, km-, kl-, xm-, xn-, xl, gd- (< kt-), gdz-, št-, šk-, šx-, šn-, škn-, škl-, skl-, zgr- (< sgr-), ms-, rm- και έχουµε π.χ. αντίστοιχα
(µετά από αποβολή άτονου): pkámsu (< pukámsu) ‘πουκάµισο’, pl΄í (< pul΄í) ‘πουλί’, ftévu (< fitévu)
‘φυτεύω’, fsú (< fisú) ‘φυσώ’, fl΄évu (< fil΄évu) ‘φιλεύω’, brízu (< burízu, Στούπης 2003:344) ‘χτυπώ
µε τα κέρατα’, tfék΄ (< tufék΄) ‘ντουφέκι’, tmázu (< timázu) ‘ετοιµάζω’, tnázu (< tinázu) ‘τινάζω’, tl΄íγu
(< til΄íγu) ‘τυλίγω’, θl΄ík΄ (< θil΄ík΄) ‘θηλύκι’, dvár΄ (< duvár΄) ‘ντουβάρι’, δl΄á (< δul΄á) ‘δουλειά’,
δrόknu (< δurόknu) ‘ροδάκινο’, kfόs (< kufόs) ‘κουφός’, gvaú (< kvaú < kuvaú) ‘κουβαλώ’, ktáv΄
(Καβ. xtáv΄) (< kutáv΄) ‘κουτάβι’, ksúr΄ (< kusúr΄) ‘κουσούρι’, kmár΄ (< kumár΄) ‘στάµνα’, kl΄árkus (<
kil΄árkus) ‘κοιλιάρικος’, xmόnas (< ximόnas) ‘χειµώνας’, xn΄ér΄ (< xun΄ér΄) ‘χουνέρι’, xl΄όrmus (<
xil΄όrmus) ‘χιλιοέρηµος’, gdúl΄ (< ktúl΄ < kutúl΄) ‘πήλινο σκεύος’, gdzún΄ (< gudzún΄) ‘γουρούνι’,
št΄ár΄ (< šit΄ár΄) ‘σιτάρι’, škόnu (< šikόnu) ‘σηκώνω’, šxurnú (< šixurnú) ‘συγχωρώ’, šn΄í (< šin΄í)
‘σινί’, škn΄í (< škin΄í) ‘σκοινί’, škl΄í (< škil΄í) ‘σκυλί’, skl΄ík΄ (< skul΄ík΄) ‘σκουλήκι’, zgran΄ízu (<
sgran΄ízu < sugran΄ízu) ‘γρατσουνώ’, msú (< misú) ‘µισώ’, rmázu (< rimázu) ‘ρηµάζω’.
11
Μπουντώνας 1892:50.
12
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:166.
13
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1977:53.
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γιαουρτιού’, pitiá (και όχι *ptiá) ‘πυτιά’, timí (και όχι *tmí), ενώ: étmus ‘έτοιµος’,
tmázu ‘ετοιµάζω’), apšixú (και όχι *apšxú, ενώ: pšxí ‘ψυχή’), tixénu (και όχι *txénu)
‘τυχαίνω’.
β. (διατήρηση άτονου -u-) kuk΄í (και όχι *kk΄í), kukúδ΄ (και όχι *kkúδ΄) ‘ξερό
εξάνθηµα’, kumáš (και όχι *kmáš) ‘κουµάσι’, mukušá (και όχι *mkušá) ‘µπουκιά’
κλπ.
Η αποβολή παρατηρείται και σε αρκετά δάνεια: π.χ. dvár΄ (< τουρκ. duvar)
‘ντουβάρι’, ksúr΄ (< τουρκ. kusur) ‘κουσούρι’, tfék΄ (< τουρκ. tüfek) ‘τουφέκι’, xn΄ér΄
(< τουρκ. hüner) ‘χουνέρι’ κ.ά.
3. Ως µεσοσυµφωνικά και όταν το φωνήεν βρίσκεται σε όρια µορφήµατος. Σε
όρια µορφήµατος (όπως π.χ. στην περίπτωση των ρηµατικών καταλήξεων ή της
κατάληξης -ikos στα επίθετα) η αποβολή συντελείται µε αυστηρή νοµοτέλεια: π.χ.
škόθka (< škόθika) ‘σηκώθηκα’, δipkόθka (< δipkόθika) ‘διπλώθηκα’, andrápka (<
andrápika) ‘ντράπηκα’, kόpka (< kόpika) ‘κόπηκα’, análsa (< anál΄isa) ‘ανάλυσα’,
kínsa (< kín΄isa) ‘ξεκίνησα’, auátsa (< auátisa) ‘αλάτισα’, aparátsa (< aparátisa)
‘παράτησα’, avγádza (< avγátiza) ‘αβγάτιζα’, píns (< pín΄is) ‘πίνεις’, stréγs (< stréγ΄is)
‘στρέγεις’, ktázn (< ktázun) ‘κοιτάζουν’, rmázn (< rmázun) ‘ρηµάζουν’, skundávn (<
skundávun) ‘εµποδίζουν’, váfn (< váfun) ‘βάφουν’, stréγn (< stréγun) ‘στρέγουν’,
kόθn (< kόθun) ‘στρίβουν’, akulménus (< akul΄iménus) ‘κολληµένος’, atríγtus (<
atríγitus) ‘ατρύγητος’, sakátkus (< sakátkus) ‘σακάτικος’, anaδόts (< anaδόtis)
‘αναδότης, µεγάλο δικράνι’, mélsa (< mélisa) ‘µέλισσα’ κλπ.
Αν το συµφωνικό σύµπλεγµα που προκύπτει δεν είναι ανεκτό ή είναι
δυσκολοπρόφερτο στο ιδίωµα (π.χ. διπλό σύµφωνο), τρέπεται ή απλοποιείται (από
διπλό σύµφωνο σε απλό - degemination): π.χ. mátsa (< máθsa14 < máδsa < máδisa)
‘µάδησα’, métsa (< méθsa < méθisa) ‘µέθυσα’, útsa (< údsa < údisa) ‘ταίριασα’,
an΄éfka (< an΄évka < an΄évika) ‘ανέβηκα’, vláθkus (< vláxkus < vláxikus) ‘βλάχικος’,
iksíkus (< iksíkkus < iksíkikus) ‘εξίκικος, λειψός’, tšurúkus (< tšurúkkus < tšurúkikus)
‘σαθρός, σάπιος’, δín (< δínn < δínun) ‘δίνουν’, δén (< δénn < δénun) ‘δένουν’, pín (<
pínn < pínun) ‘πίνουν’, ván (< vánn < vánun) ‘βάζουν’ κλπ. (πβ. Newton 1972:212).
Ε ξ α ί ρ ε σ η: Από τον αυστηρό κανόνα της αποβολής του -i- σε όρια
µορφήµατος εξαιρείται η κατάληξη των ουδέτερων αφηρηµένων ουσιαστικών

14

Newton 1972:213.
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παράγωγων από ρήµατα, π.χ. πλύσ΄ιµου, ούσ΄ιµου ‘λούσιµο’, ξύσ΄ιµου, δέσ΄ιµου,
λ΄ύσ΄ιµου, χέσ΄ιµου, πάισ΄ιµου ‘πηγεµός’ κλπ.
4. Ανάµεσα σε σύµφωνο και συµφωνικό σύµπλεγµα ή ανάµεσα σε συµφωνικά
συµπλέγµατα στο θέµα της λέξης και µόνον όταν το δευτερογενές συµφωνικό
σύµπλεγµα είναι ανεκτό στο ιδίωµα ή δεν διακινδυνεύεται η αλλοίωση της ρίζας ή της
σηµασίας15: π.χ. álpsa (< ál΄ipsa) ‘άλειψα’, álftus (< ál΄iftus) ‘άλειφτος’, érxna (<
érixna) ‘έριχνα’, afkrázumi (< afukrázumi) ‘αφουγκράζοµαι’, škl΄í (< škil΄í) ‘σκυλί’,
skl΄ík΄ (< skul΄ík΄) ‘σκουλήκι’, škn΄í (< škin΄í) ‘σκοινί’, kθár΄ (< krθár΄ < kriθár΄)
‘κριθάρι’, κλπ., ενώ: án΄iftus (και όχι ánftus), kšil΄éinus (και όχι kšl΄éinus), kšinόs (και
όχι kšnόs), skutí (και όχι sktí), tšiγára (η) (και όχι tšγára), tšipún΄ (και όχι, όπως π.χ.
στη Σιάτιστα16, tšpún΄), pikrόs (και όχι pkrόs), pastrikόs (και όχι pastrkόs), kšistrí (και
όχι, όπως π.χ. στη Σιάτιστα17, kstrí) κλπ.
5. Ανάµεσα σε σύµφωνο και συµφωνικό σύπλεγµα ή ανάµεσα σε συµφωνικά
συπλέγµατα και όταν το φωνήεν βρίσκεται σε όρια µορφήµατος. Σε όρια µορφήµατος
(όπως π.χ. στην περίπτωση των ρηµατικών καταλήξεων ΣΣis > ΣΣs και -ΣΣun > -ΣΣn
του ενεστώτα και -Σtika > -Σtka, -ΣΣisa > -ΣΣsa του παθητικού και ενεργητικού
αορίστου αντίστοιχα µε προηγούµενο σύµφωνο) η αποβολή συντελείται µε
αυστηρότητα, ακόµα κι αν το σύµπλεγµα που προκύπτει δεν είναι αποδεκτό, οπότε
και προκαλεί τροπή ή απλοποίηση του υστερογενούς συµφωνικού συµπλέγµατος: π.χ.
α. (χωρίς τροπή ή απλοποίηση) agárksa (< agáriksa) ‘γκάριξα’, éftsa (< éftisa)
‘έφτυσα’, anáfts (< anáftis) ‘ανάβεις’, kόftn (< kόftun) ‘κόφτουν’, skáftn (< skáftun)
‘σκάβουν’, vrískn (< vrískun) ‘βρίσκουν’, févγn (< févγun) ‘φεύγουν’, kόpsn (<
kόpsun) ‘κόψουν’, sprόksn (< sprόksun) ‘σπρώξουν’, tirxtís (< tirixtís) ‘κοιτάξου’,
15

Για παράδειγµα, συµβαίνει σε πολύ µικρότερο βαθµό η αποβολή ανάµεσα σε συµφωνικό
σύµπλεγµα και σε σύµφωνο στην αρχική συλλαβή σε σχέση µε άλλα βόρεια ιδιώµατα. Έτσι, από τα
αρχικά δευτερογενή συµφωνικά συµπλέγµατα που παραθέτουν οι Παπαδηµητρίου Λ. και ΜαργαρίτηΡόγκα Μ. (Παπαδηµητρίου - Μαργαρίτη-Ρόγκα 1983: 23) από το σιατιστινό ιδίωµα (spito- > spto-,
spiti- > spti- > sptši-, stup- > stp-, skuti- > skti-> sktši-, stim- > stm- > stšm-, psil- > pšl-, psix- > pšx- >
pštš-, kšin- > kšn-, ksil- > ksl-, piste- > pšte- > pštše-) κανένα δεν απαντά στο ιδίωµα. Έτσι αντί για
τους σιατιστινούς τύπους: σπτόγαµπρους, σπτσ΄άτσ΄κους (< *σπτιάτκους), στπί, σκτσ΄ί (< *σκτί),
στσ΄µόν΄ (< *στµόν΄), νόσ΄τσ΄µου (< *νόσ΄τµου), ψ΄λός, ψ΄τσ΄ή (< *ψ΄χή), πν΄ίξ΄µου, ξ΄νός, ξ΄λόψ΄ειρα,
π’στσ΄εύου (< *π’σ΄τεύου), έχουµε αντίστοιχα: σ΄πιτόγαµπρους, σ΄πιτιάτκους, στουπί, σκουτί, στηµόν΄,
νόσ΄τιµου, ψ΄ηός, ψ΄υχή, πν΄ίξ΄ιµου, ξ΄ινός, ξ΄υόψ΄ειρα, πισ΄τεύου. Αντίθετα, σε ενδιάµεσες συλλαβές
και ιδιαίτερα σε όρια µορφήµατα η αποβολή σπάνια αποφεύγεται, έστω και αν απαιτείται απλοποίηση
του (δευτερογενούς) δυσκολοπρόφερτου συµπλέγµατος. Έτσι, τα µη αρχικά συµφωνικά συµπλέγµατα
που παρουσιάζουν παρακάτω (ό.π.:26) απαντούν (το ίδιο απλοποιηµένα) στο σύνολό τους και στο
ιδίωµα.
16
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:165.
17
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:189.
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arxnόs (< arxinόs) ‘παλαιός’, afrútškus (< afrútšikus) ‘ελαφρούτσικος’. β. (µε τροπή)
šáxtsa (< šástsa < šástisa) ‘σάστισα’, arόxtsa (< arόstsa < arόstisa) ‘αρρώστησα’,
buúxtsa (< buústsa < buústisa) ‘προσπάθησα’, kunúxtsa (< kunústsa < kunústisa)
‘συνοµίλησα’, buláxtsa (< bulástsa < bulástisa) ‘περίλαβα’, pul΄όksa (< pul΄όmksa
< pul΄émiksa) ‘εκσφενδόνισα, πέταξα’. γ. (µε απλοποίηση) xráška (< xráštka <
xráštika) ‘χρειάστηκα’, drundíška (< drundíštka < drundíštika) ‘δονήθηκα’, váfka (<
váftka < váftika), ‘βάφτηκα’, tšúmsa (< tšúmbsa < tšúmbisa) ‘τσίµπησα’, akúmsa (<
akúmbsa < akúmbisa) ‘ακούµπησα’, stúmsa (< stúmbsa < stúmbisa) ‘στούµπισα’, ríxs
(< ríxns < ríxn΄is) ‘ρίχνεις’, kšiérs (< kšiérns < kšiérnis) ‘πέφτεις’, špérn (< špérnn <
špérnun) ‘σπέρνουν’, n΄iškόs (< n΄ištkόs < n΄ištikόs) ‘νηστικός’, ifnόs (< iftnόs <
eftinόs) ‘φθηνός’. δ. (µε απλοποίηση και τροπή) sfíθka18 (< sfíxka < sfíxtka < sfíxtika)
‘σφίχτηκα’, šk΄áθka (< šk΄áxka < šk΄áxtka < šk΄áxtika) ‘σκιάχτηκα’, tiríθka (< tiríxka
< tiríxtka < tiríxtika) ‘κοιτάχτηκα’, taráθka (< taráxka < taráxtka < taráxtika)
‘ταράχτηκα’, vráθka (< vráxka < vráxtka < vráxtika) ‘βράχτηκα’ κλπ.
Εξαιρέσεις παρουσιάζονται στις καταλήξεις -iza και -isa όταν προηγείται
συµφωνικό σύµπλεγµα κυρίως µε υγρό ή έρρινο, όπως π.χ. -rn-, -xn-, -pn-, -ln-, -tr-, kr-, -vr-,-fl-, -γl-, -zv-, επειδή η αποβολή του -i- θα δηµιουργούσε συµφωνικό
σύµπλεγµα δυσκολοπρόφερτο και µη ανεκτό στο ιδίωµα και τυχόν τροπή ή
απλοποίησή του θα δηµιουργούσε αλλοίωση του θέµατος και τύπους εξαιρετικά
ασαφείς σηµασιολογικά: π.χ. zvárn΄isa/-za (και όχι *zvárnsa/-za ή, ενδεχοµένως,
*zvársa/-za), l΄íxn΄isa (και όχι *l΄íxnsa ή, ενδεχοµένως, *l΄íxsa), kápn΄iza (και όχι
*kápnza), kšípn΄isa (και όχι *kšípnsa), δíln΄isa (και όχι *δílnsa) ‘έφαγα µεσηµεριανό’,
métrisa (και όχι *métrsa), píkriza (και όχι *píkrza), δákrisa (και όχι *δákrsa), évrisa
(και όχι *évrsa), kšéfl΄isa (και όχι *kšéflsa) ‘ξεφλούδισα’, súγl΄isa (και όχι *súγlsa)
‘σούβλισα’, ézvisa (και όχι *ézvsa) , éxn΄isa (και όχι *éxnsa) ‘παρακίνησα το σκυλί’
κλπ.
2.1.1.2.1 Παρατηρήσεις στην αποβολή
1. Όταν το µεσοσυµφωνικό άτονο i ή u (Φ) ακολουθεί l (-ΣΦla-, -ΣΦlo-, -ΣΦlu-), η
επικείµενη αποβολή ή ηµιφωνοποίηση του l (βλ. 2.1.3) ακυρώνει την αποβολή: π.χ.
δáxtiu (< δáxtilu) (και όχι *δáxtlu) ‘δάχτυλο’ (ενώ έχουµε: δaxl΄íδ΄ ‘δαχτυλίδι’), pšiuá

18

Όµοια και στο Βελβεντό (Μπουντώνας 1892:17).
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(< pšilá) (και όχι *pslá) ‘ψηλά’, škiόδundu (< škilόδundu) (και όχι *šklόδundu)
‘σκυλόδοντο’, kuprόškiu (< kuprόškilu) (και όχι *kuprόšklu) ‘κοπρόσκυλο’ (ενώ:
škl΄í), puú (< pulú) (και όχι *plú) ‘πουλώ’ (ενώ: pl΄ísu ‘πουλήσω’), piaú (< pilalú)
(και όχι *plalú) ‘πηλαλώ’, puár΄ (< pulár΄) (και όχι *plár΄) ‘πουλάρι’, fiú (< filú) (και
όχι *flú) ‘φιλώ’, giú (< gilú) (και όχι *glú) ‘κυλώ’, an΄imόkšiu (< an΄imόkšilu) (και
όχι *an΄imόkslu) ‘ανεµόξυλο’, manόfiu (< manόfilu) (και όχι *manόflu) ‘µανόφυλλο’,
zúzuu (< zúzulu) (και όχι *zúzlu) ‘ζούζουλο’ (ενώ: zl΄íγu), puúδ΄ (< pulúδ΄) (και όχι
*plúδ΄) ‘κοτοπουλάκι’ (ενώ: pl΄í), xamiόs (< xamilόs) (και όχι *xamlόs) ‘χαµηλός’,
piόs (< pilόs) (και όχι *plόs) ‘πηλός’, muόnu (< mulόnu) (και όχι *mlόnu) ‘µουλώνω’
κ.ά.
Παρατήρηση: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το φαινόµενο της αποβολής ή
ηµιφωνοποίησης του l προηγείται χρονικά της αποβολής των άτονων i, u και είναι
έτσι πιθανόν να αποτελεί ένα παλαιότατο διαλεκτικό στοιχείο που διασώθηκε σε ένα
περιφερειακό ιδίωµα, όπως έχουν υποστηρίξει πολλοί µελετητές (βλ. 2.1.3).
2. Όταν σε µια λέξη έχουµε περισσότερα από ένα άτονα i ή u, τότε συνήθως
αποβάλλεται αυτό που βρίσκεται σε όρια µορφήµατος (και δεν διακινδυνεύεται έτσι
αλλοίωση του θέµατος19) ή πλησιέστερα προς την τονισµένη συλλαβή20: π.χ. θilkός
‘θηλυκός’, n΄iškόs ‘νηστικός’, filménus ‘φιληµένος’, δilnόs ‘µεσηµέρι’ κλπ. Οι όποιες
εξαιρέσεις οφείλονται σε λόγους ετυµολογίας: π.χ. tl΄iγáδ΄ ‘τυλιγάδι’, tl΄iγaδiázu
‘τυλιγαδιάζω’ και όχι *tilγáδ΄/*tilγaδiázu (επειδή προέρχονται από το tl΄íγu ‘τυλίγω’),
θlikόnu ‘θηλυκώνω’ και όχι *θilkόnu (επειδή προέρχεται από το θlík΄), (ενώ έχουµε:
θilkός ‘θηλυκός’).

19
20

∆ηλ. η συλλαβή «η ολιγώτερον µεταβάλλουσα το ίνδαλµα» (Φάβης 1951:8).
Παπαδόπουλος 1926:16. Μαργαρίτη-Ρόγκα 1977:55. Οικονόµου 1991:15
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2.1.1.2.2 Αποβολή και απουράνωση
Όπως φαίνεται σε παραπάνω παραδείγµατα (xmόnas, akulménus, mélsa, análsa, kínsa,
píns, álpsa, álftus κ.ά.) σε οποιαδήποτε, εκτός της τελικής, θέση η αποβολή του -iεπιφέρει και την απουράνωση του προηγούµενου συµφώνου. Αλλά και ένα τελικό
(µετά από αποβολή -i) ουρανωµένο σύµφωνο, όταν παύει να είναι τελικό (µε την
επίταξη π.χ. κτητικής αντωνυµίας), απουρανώνεται: π.χ. kišék΄ ‘γωνιά’, αλλά kišéks kišékt - kišékmas ‘γωνιά σου - γωνιά του - γωνιά µας’, axmák΄ ‘(γεν., αιτ., κλητ.)
αχµάκη’, αλλά axmáks ‘αχµάκης’, ambél΄ ‘αµπέλι’, αλλά ambélt - ambélmas, mixál΄
‘(γεν., αιτ., κλητ.) Μιχάλη’, αλλά mixáls ‘Μιχάλης’, xuráf΄ ‘χωράφι’, αλλά xuráfs xuráfmas - xuráfts ‘χωράφι σου - χωράφι µας - χωράφι τους’, xaiván΄ ‘ζώο’, αλλά
xaiváns ‘ζώο σου’, parnόm΄ ‘παρανόµι’, αλλά parnόmt ‘παρανόµι του’, aiγáp΄
‘αγάπη’, αλλά aiγápts ‘αγάπη τους’, št΄ár΄ σιτάρι’, αλλά št΄ármas ‘σιτάρι µας’ κλπ.21
Η ουράνωση παραµένει και µετά την αποβολή σε κάθε περίπτωση µόνο στα s,
z, ts22: π.χ. št΄ár΄ (< šit΄ár΄) ‘σιτάρι’, škόnu (< šikόnu) ‘σηκώνω’, šxόriu (< šixόriu)
συχώριο’, ašxénumi (< ašixénumi) ‘σιχαίνοµαι’, šn΄í (< šin΄í) ‘σινί’, šmáδ΄ (< šimáδ΄)
‘σηµάδι’, zmόnu (< zimόnu) ‘ζυµώνω’, zmár΄ (< zimár΄) ‘ζυµάρι’, mikútškus (<
mikútšikus) ‘µικρούτσικος’, kundútškus (< kundútšikus) ‘κοντούτσικος’ κλπ.
2.1.1.2.3 Περιπτώσεις µη αποβολής των άτονων i, u
Τα άτονα i,u δεν αποβάλλονται όταν:
1. Προέρχονται από στένωση (δευτερογενή): π.χ. aδuk΄úmi (< δο- -me)
‘θυµάµαι’, pul΄imú (< -le-) ‘πετώ µακρυά, εκσφενδονίζω’, kšinumú (< -no-) ‘διώχνω
τα πουλιά’, pitú (< pe-) ‘πετώ’, gόl΄avus (< -os) ‘γυµνός’, θérus (< -os) ‘θερισµός’,
kinόnu (< ke-) ‘σερβίρω φαγητό’, δimát΄ (< δe-) ‘δεµάτι’ κλπ.
2. Βρίσκονται στην αρχή της λέξης: π.χ. uranόs ‘ουρανός’, ivzαs ‘καψούλι’,
iδiαzu ‘µαζεύω νήµα’ κλπ.
3. Τα δευτερογενή συµφωνικά συµπλέγµατα που προκύπτουν δεν είναι, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω (2.1.1.2), ανεκτά στο ιδίωµα: π.χ. alγόmiγa (και όχι *alγόmγa)
‘αλογόµυγα’, alγόtrixa (και όχι *alγόtrxa) ‘αλογότριχα’, alγunurá (και όχι *alγunrá)
21
22

Για την ερµηνεία της απουράνωσης βλ. Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977:44-45.
Προφανώς και στο dz, αλλά δεν υπάρχουν παραδείγµατα.
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‘αλογοουρά’, arγirόs (και όχι *arγrόs) ‘αργυρός’, rufú (και όχι *rfú) ‘ρουφώ’, kšinόs
(και όχι *kšnόs), arkuδízu (και όχι *arkδízu) ‘αρκουδίζω’, k΄inú (και όχι *knú)
‘αρχίζω’, artšivúrtš (και όχι *artšvúrtš) ‘αρτσιβούρτσι, κατάλυση νηστείας’ κλπ.23
Μη ανεκτό είναι σε αρχική θέση και το δευτερογενές σύµπλεγµα από δύο
όµοια σύµφωνα γι’

αυτό και το ενδιάµεσο φωνήεν διατηρείται24, ενώ σε όρια

µορφήµατος παρατηρείται αποβολή και στη συνέχεια απλοποίηση των δύο όµοιων
συµφώνων: π.χ. kukí (ενώ αλλού kkí) ‘κουκί’, kukúδ΄ ‘ξεραµένο εξάνθηµα’, bibíka
‘µεγάλο κουδούνι’, šišés ‘µπουκάλι (< τουρκ. şişe), tsutsúl΄ ‘µυτερή κορυφή’, ενώ
στην περίπτωση που και οι δύο αρχικές συλλαβές αρχίζουν µε v έχουµε ανοµοιωτική
αποβολή του πρώτου όµοιου συµφώνου, π.χ. uvál΄ (< vuvál΄) ‘βουβάλι’ (και όχι vval,
όπως στα σαρακατσάνικα25), uvόs (< vuvόs) ‘βουβός’ (και όχι vvόs, όπως στη
Σκόπελο26). Σε όρια µορφήµατος όµως έχουµε: iksíkus (< iksíkkus < iksíkikus [<
τουρκ. eksik]) ‘λειψός’, tšurúkus (< tšurúkkus < tšurúkikus < τουρκ. çürük) ‘σάπιος’,
urtákus (< urtákkus < urtákikus [< τουρκ. ortak]) ‘συνεταιρικός’27, paén (< paénn <
paénun) ‘πηγαίνουν’, vγén (< vγénn < vγénun) ‘βγαίνουν’ κλπ.
4. Στο τελικό -i (µε πρωτογενές τελικό -u δεν υπάρχουν περιπτώσες)
προηγείται φωνήεν ή σε ενδιάµεση θέση προηγείται ή ακολουθεί φωνήεν. Στις
περιπτώσεις αυτές τρέπεται σε ηµίφωνο i (διφθογγοποίηση)28: π.χ. prusfái ‘προσφάι’,
trόi ‘τρώει’, aruštiá ‘αρρώστια’, ak΄érius ‘ακέραιος’ κλπ.
5. O τόνος βρίσκεται στη δεύτερη µετά το άτονο φωνήεν συλλαβή. Πρώτος
παρατήρησε το φαινόµενο ο Αναγνωστόπουλος (1915:24) στο Ζαγόρι και, όπως
αναλύει η Μαργαρίτη-Ρόγκα (1977:53 κε.) για τη Σιάτιστα, στα ίδια περιβάλλοντα η
µετατόπιση του τόνου από την πρώτη µετά το άτονα i, u στη δεύτερη συλλαβή
διατηρεί το άτονο, που στην πρώτη περίπτωση αποβάλλεται: π.χ. vzí, αλλά vizaxtár΄,
vizaγménus. xmόnas, αλλά ximun΄átkus. pšxí, αλλά pšixupéδ΄. zmόnu, αλλά zimuménus.
zl΄íγu, αλλά zulγménus (στη Σιάτιστα zul΄iγménus). škόnu, αλλά šikuménus (στη
23

Ο Γ. Αναγνωστόπουλος (1915:22 κε.) διαπιστώνει 49 συνδυασµούς συµφωνικών συµπλεγµάτων
όπου το άτονο i δεν αποβάλλεται. Όταν ακολουθεί r, η αποβολή συνήθως αποφεύγεται, όπως φαίνεται
από τα: tirú, tirí (και tirό-), pirázu, katurú, tšípuru, áxiru, pirόnu, piruštiá κ.ά. Πβ. και Μπουντώνας
1892:10, απ’ όπου και κάποια από τα παραδείγµατα.
24
Βλ. ανάλογα Μαργαρίτη-Ρόγκα 1977:52.
25
Höeg 1925:128.
26
Kretschmer 1905:88.
27
Για την παραγωγική κατάληξη -ικος σε δάνειες από την τουρκική λέξεις βλ. κεφ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
Παραγωγικές καταλήξεις επιθέτων.
28
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:53-55. Οικονόµου 1991:16.
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Σιάτιστα šukuménus) κλπ. (τα παραδείγµατα από την παραπάνω µελέτη).
Παρατηρούνται όµως και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις αποβολής: π.χ. znár΄ znarátus, kšikl΄ázu - kšikl΄azménus (στη Σιάτιστα kšik΄il΄azménus)29.
Εποµένως η αποβολή των µεσοσυµφωνικών i, u κατά κανόνα συντελείται όταν
αυτά βρίσκονται στην προηγούµενη ή επόµενη συλλαβή από την τονισµένη.
6. Ακολουθεί έρρινο µε στιγµικό ηχηρό και όταν ακολουθεί γ ή r, περίπτωση
που παρατήρησε η Μαργαρίτη-Ρόγκα (1977:52) για το σιατιστινό ιδίωµα: π.χ.
šimbéθirus, kumbí, šindix΄á ‘λόγος’, piγáδ΄ (ενώ Καρ. pxáδ΄), tiγán΄, pirázu, pirόnu,
píturu, tirí, tirú ‘κοιτάζω’, mirázu κλπ.
7. Βρίσκονται πριν από υπό αποβολή ή τροπή l (βλ. 2.1.1.2.1).
8. Το άτονο i βρίσκεται µετά από υπό αποβολή γ΄. Τότε προηγείται η αποβολή
του γ΄ (βλ. 2.1.4) και το i διατηρείται: π.χ. in΄éka ‘γυναίκα’, inát΄ ‘γινάτι’, il΄ék΄
‘γιλέκι’, vluiménus ‘ευλογηµένος’ κλπ.
Π α ρ α τ ή ρ η σ η: Εποµένως η αποβολή του γ πριν από µπροστινά φωνήεντα
προηγείται χρονικά της αποβολής του άτονου i.
9. Το άτονο i δεν αποβάλλεται ως φωνήεν της τελευταίας συλλαβής ή ως
τελικό φωνήεν σε δισύλλαβα αρσενικά βαφτιστικά και ουσιαστικά που εκφράζουν
βαθµό συγγένειας σε -ης. Επειδή αποτελούν συνήθεις προσφωνήσεις, η διατήρηση
του τελικού -i στην κλητική (π.χ. ό báti, ό iόrγi) προφανώς επεκτείνεται αναλογικά
και στις άλλες πτώσεις: π.χ. bátis ‘µεγάλος αδερφός’, dbáti ‘του αδερφού’, tubáti ‘τον
αδερφό’, tátis ‘πατέρας’, l΄όl΄is ‘Λιόλης, Γιώργος’, xútis ‘Χούτης, Χρήστος’, mítis
‘Μήτης, ∆ηµήτρης’, iόrγis ‘Γιώργης’, ián΄is ‘Γιάννης’ κλπ., ενώ dzόps (αρσ.) ‘τζέπη’,
sfáxts ‘σφάχτης’, kόsts ‘κλώστης, πλάστης’.
10. Το άτονο u δεν αποβάλλεται στη γενική των αρσενικών σε -ους πιθανόν
αναλογικά προς τα δευτερογενή u των καταλήξεων της ονοµαστικής και αιτιατικής:
π.χ. tníku ‘του Νίκου’, tl΄íku ‘του λύκου’, tθόδuru ‘του Θόδωρου’ (ενώ π.χ. στην
Κοζάνη τ’ λύκ, τ’ Λάζ, Ντίνας 2005α:37).

29

Στην περίπτωση αυτή πιθανόν η εξαίρεση να οφείλεται στο ότι στο ιδίωµα, ενώ απαντούν το ρήµα
ξ΄ικλ΄άζου ‘ξεσκίζω, σκίζω στα δύο’ και το επίθετο κλ΄άρκους ‘(προκ. για καρπούς, συνήθ. για
πεπόνια, καρπούζια) που δεν έχει αρµονικό σχήµα αλλά σχηµατίζει ένα είδος κοιλιάς’, δεν απαντά το
ουσιαστικό κοιλ΄ά - κλ΄ά, αλλά καρδιά, σ΄κιµπεά ή µπουζούκα.
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11. Τέλος, δεν αποβάλλονται σε πολλές περιπτώσεις, όπως και σε άλλα βόρεια
ιδιώµατα (Παπαδόπουλος 1926:18), όταν απαντούν στη δηµοτική ποίηση του
ιδιώµατος, είτε επειδή εξυπηρετούν µετρική ανάγκη, είτε από επίδραση της ν.ε.
2.1.1.2.4 Αποβολή δευτερογενών i, u
1. Όπως συµβαίνει και µε άλλα ιδιώµατα (Ανδριώτης 1931:179), οι ρηµατικοί τύποι
ενεργητικής φωνής στο β΄ πληθ.: π.χ. l΄ínti (< l΄ín΄iti < línete) ‘λύνετε’, l΄íšti (< l΄íšiti
< lísete) ‘λύσετε’, él΄inti (< él΄in΄iti < élinete) ‘λύνατε’, él΄išti (< él΄išiti < élisete)
‘λύσατε’ κλπ., αν δεχτούµε ότι οι τύποι του β΄ πληθ. δεν προκύπτουν από
µορφολογικούς λόγους30.
2. Τύποι αορίστου σε -σα (< -ισα < -εσα31) κάποιων ρηµάτων της δεύτερης
συζυγίας σε -rú: π.χ. (mburú) mbόrsa (< mbόrisa < mbόresa) ‘µπόρεσα’, (šxurnú)
šxόrsa (< šxόrisa < šxόresa) ‘συγχώρεσα’, (xurú) xόrsa (< xόrisa < xόresa) ‘χώρεσα’,
(stanaxurnú) stanaxόrsa (< stanaxόrisa < stanaxόresa) ‘στενοχώρησα’, (kaitirú)
kaitérsa (< kaitérisa < kaitéresa) ‘καρτέρεσα’, αναλογικά προς τους αόριστους σε -σα
(< -ισα), όπως šiirnú - šiírsa ‘συγύρισα’, pal΄iγurnú - pal΄iγόrsa ‘παρηγόρησα’,
pitarízu - pitársa ‘πετάρισα’, l΄an΄ízu - l΄ánsa ‘λιάνισα’ κλπ.
3. Σε λίγες άλλες λέξεις32 παρατηρείται αποβολή ενδιάµεσου δευτερογενούς u-: π.χ. álγu (< áluγu) ‘άλογο’, an΄ífrus/katífrus (< an΄ífurus/katífurus), znár΄ (<
zunár΄) (απαντά ουσ. ζώνα), kamsútškus (< kamusútškus) ‘καµπόσος’, bustantόp΄ (<
bustanutόp΄) ‘µποστανοτόπι’, n΄áfra(s) (< n΄áfura(s)) ‘µια φορά’, upantόs (<
upanutόs) ‘απανωτός’, urlόi (< urulόi) ‘ρολόι’, skl΄ík΄ (< skul΄ík΄), típta(s) (<
típuta(s)) ‘τίποτε’, xasmérs (< xasumérs) ‘χασοµέρης’.
2.1.1.2.5 Ανοµοιωτική αποβολή του a
Περιστασιακά επίσης στο ιδίωµα παρατηρείται το φαινόµενο της αποβολής άτονου a
όταν βρίσκεται σε περιβάλλον υγρού συµφώνου µε άλλο άτονο a33 (νόµος
Kretschmer). Τέτοιες περιπτώσεις έχουµε κυρίως σε κάποια σύνθετα µε το πρόθηµα

30

Ο Τζάρτζανος π.χ. (1909:70) αποδίδει την αποβολή στον αναλογικό προς το β΄ ενικό πρόσωπο
σχηµατισµό του β΄ πληθυντικού.
31
Τριανταφυλλίδης 1941:355.
32
Για τις οποίες ο Παπαδόπουλος (1926:16) γράφει ότι «το ο ... ετράπη εις ου προτού αρχίση η
ενέργεια του νόµου της αποβολής των ατόνων».
33
Βλ. και Τοµπαΐδης 1967:15. 10.
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παρα- ουσιαστικά: π.χ. pramaγúa ‘παραµαγούλα’, pragόn΄ ‘παραγγόνι, δισέγγονο’,
parδágau ‘παραδάγκαλο, αµυγδαλή, parnόm΄ ‘παρανόµι, παρατσούκλι’, αλλά και
tsagrasúl΄ ‘τσαγκαροσούγλι’. Στις άλλες περιπτώσεις έχουµε κανονικά: parauaú
‘παραµιλώ’, paramirnú ‘παραµερίζω’, paraxόnu ‘θάβω’, paraštiá ‘παραστιά’ κλπ.

2.1.1.2.6 Η αποβολή σήµερα
Η σηµερινή γλωσσική πραγµατικότητα επιβάλλει την εισαγωγή µεγάλου αριθµού
νέων λέξεων της ν.ε., ‘‘ξένων’’ προς το ιδίωµα. Οι νέες αυτές λέξεις προσαρµόζονται
φωνητικά και µορφολογικά στο ιδίωµα. Έτσι το φαινόµενο της αποβολής
παρατηρείται σε όλες τις λέξεις της σύγχρονης πραγµατικότητας, περιορίζεται όµως
κυρίως

στο

καταληκτικό

µέρος34,

ενώ,

αντίθετα,

παρατηρείται

κάποια

συντηρητικότητα στην αποβολή φωνήεντος στο θέµα35. Έτσι, παρατηρούµε π.χ.: (στο
καταληκτικό µέρος) kivérn΄iš ‘κυβέρνηση’, til΄iόraš ‘τηλεόραση’, anál΄iš ‘ανάλυση’,
ipiδόtiš ‘επιδότηση’, ipiδutíš ‘επιδοτήσει’, ipiδutíθkin ‘επιδοτήθηκε’, katál΄il΄
‘κατάλληλη’, ikšitáz ‘εξετάζει’, ipil΄éγn ‘επιλέγουν’, apuríptn ‘απορρίπτουν’,
šindakšiuδόtšin

‘συνταξιοδότησε’,

anaprusarmόškin

‘αναπροσαρµόστηκε’,

ipanastátšin ‘επαναστάτησε’, furulόγšin ‘φορολόγησε’, (στο θέµα) šk΄in΄í ‘σκηνή’
(ενώ škn΄í ‘σκοινί’), til΄iόraš (ενώ tl΄iγáδ΄), ximόs (ενώ xmόnas), šin΄él΄ifš
‘συνέλευση’ (ενώ šn΄í ‘σινί’) κλπ.
Είναι φανερό ότι η ένταξη των νέων λέξεων της κυρίαρχης επίσηµης γλώσσας
συνοδεύεται πιθανόν και από κάποιο λανθάνον ‘‘δέος’’ µήπως από ενδεχόµενη
επέµβαση στο θέµα (αποβολή) αλλοιωθεί το ‘‘έτυµον’’ της νέας λέξης και µειωθεί ή
χαθεί η επικοινωνιακή της αποτελεσµατικότητα (πβ. παραπάνω šk΄in΄í/ škn΄í), κάτι
που δεν ισχύει για το καταληκτικό της µέρος. Για το λόγο αυτό παρατηρείται αυτή η
συντηρητικότητα του ιδιώµατος στην αποβολή φωνηέντων του θέµατος των νέων
34

Όπως επισηµαίνει η Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985:196) για το σιατιστινό ιδίωµα «η αποβολή ... ως
φωνητικός νόµος φαίνεται ότι σήµερα έχει πάψει να έχει µεγάλη ισχύ. Τύποι που µπαίνουν στο ιδίωµα
από την ΚΝΕ εµφανίζουν αποβολή των άτονων [i, u] στα καταληκτικά τους τµήµατα και µόνο όταν
υπάρχει στο ιδίωµα ανάλογος τύπος, αλλιώς το φωνήεν παραµένει. Έτσι οι τύποι της ΚΝE
προσαρµόζονται στο κλιτικό σύστηµα του ιδιώµατος».
35
Αναλύοντας την αποβολή φωνηέντων στο ιδίωµα της Σιάτιστας η Μαργαρίτη-Ρόγκα (1977:51)
παρατηρεί: «Τύποι που φαίνονται κληρονοµηµένοι από παλιά ακολουθούν κατά κανόνα πιστά τους
φωνητικούς νόµους, νεώτεροι όµως, που άρχισαν πριν από αρκετά χρόνια να µπαίνουν στο ιδίωµα,
εµφανίζουν κάποια συντηρητικότητα στην αποβολή των φωνηέντων, ενώ προοδευτικά
προσαρµόζονται στο νόµο της τροπής των άτονων e, o σε i, u αντίστοιχα, π.χ. ipíšima (επίσηµα),
išix΄ía (ησυχία), il΄in΄ikό (ελληνικό), piθiόriš (επιθεώρηση), ésθiš (αίσθηση).
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λέξεων, κάτι που παρατηρείται και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα (Μαργαρίτη-Ρόγκα
1977:51).
2.1.2 Ουράνωση
Πρόκειται για γενικευµένο φαινόµενο µε νοµοτελειακή ισχύ, καθώς στο ιδίωµα
ουρανώνονται υπό προϋποθέσεις όλα ανεξαιρέτως τα σύµφωνα. Στην ακολουθία
συµφώνου µε ηµίφωνο i ή µπροστινό φωνήεν i,e (µε βάση την ιεραρχία ισχύος του
«ενεργούντος» την ουράνωση36) το σύµφωνο ουρανώνεται από επίδραση του
επόµενου φωνήεντος ή ηµιφώνου (Σ + i, i, e > Σ΄ + i, e)37. Συγκεκριµένα:
1. Ουρανώνονται τα k, x, g, γ38, όπως και στη ν.ε., καθώς και τα s, z, ts, dz, n, l,
όπως και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα, όταν ακολουθούνται από e, i, i σε οποιαδήποτε
θέση: π.χ. καίω > k΄éu, κινώ > k΄inú, έκαιγα > ék΄iua, κι άλλο > k΄áu, χείλος > x΄íus,
χέρι > x΄ér΄, χιόνι > x΄όn΄, φέγγει > fég΄ , Bαγγέλης > vag΄éls, αγγειό > ag΄ό,
εσένα > išéna, εσύ > iší, ισιώνω > išόnu, ζέστη > zésta, ζυγώνω > ziγόnu, βυζιά >
vzá, τσέλιγκας > tšél΄igas, τσιγάρο > tšiγáru, ίτσια > ítša, Τζέπω (= ∆έσπω) >
dzépu, τζιτζίκι > dzidzík΄, νεράντζια > n΄irándza, γυναίκα > in΄éka, ανοίγω > an΄íγu,
γενιά > in΄á, καλές > kal΄és, λέω > l΄éu, καλή > kal΄í, κάλεσα > kál΄isa, ήλιος > íl΄us,
(νεολ.) σηµαία > šiméia, σέντρα > šéndra, ψέµα > pšéma, ανεψιός > an΄ipšόs, ξύλο >
kšíu, (νεολ.) εντάξει > indákš, άποψη > ápupš, έλεγχος > él΄ixus κλπ. Για την
ουράνωση στην ακολουθία ΣiΦ > Σ΄Φ βλ. 2.2.1.1.
Π α ρ α τ ή ρ η σ η: Aπό το γενικό αυτό κανόνα εξαιρούνται µόνο λέξεις
δάνειες από την τουρκική, στις οποίες το µη ουρανωµένο σύµφωνο στη λέξη της
γλώσσας-δότη διατηρείται, παρόλο που το περιβάλλον επιβάλλει την ουράνωση: π.χ.
iksíkus (< τουρκ. eksik) ‘ελλειµµατικός’ και όχι *ikšíkus, din’iá (η) (< τουρκ. dünya)
‘κόσµος’ και όχι *din΄á, tazéδkus (< τουρκ. taze) ‘καινούργιος, φρέσκος’ και όχι

36

Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977:42-43.
Νewton 1972:154 κε. Kατσάνης Ν. 1996:39.
38
To γ σε τέτοια θέση αποβάλλεται, εκτός από τελική +-i και µόνον στα ρήµατα σε -γu: π.χ. ανοίγει >
an΄íγ΄, φεύγει > févγ΄, στρέγει > stréγ΄ κλπ. Σε νεότερες λέξεις το γ συνήθως διατηρείται: π.χ. γιάλα >
γ΄ála ‘βόλος’, γιαούρτι > γ΄aúrt΄ (αλλά ial΄í ‘καθρέφτης’, iatrόs ‘γιατρός’), γεµιστήρα > γ΄imištíra,
γέµιση > γ΄émiš (αλλά imátus ‘γεµάτος’, imόzu ‘γεµίζω’), γενέθλια > γ΄in΄éθl΄iia (αλλά inú ‘γεννώ’,
in΄á ‘γενιά), γήπεδο > γ΄ípiδu (αλλά ítima ‘γήτεµα’) κλπ..
37
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*tazéδkus, tizék΄ (< τουρκ. tezek) ‘σκληρός σβόλος χώµατος’ και όχι *tizék΄, z’ián΄ (<
τουρκ. ziyan) ‘απώλεια, ζηµιά’ και όχι *zán΄, mizés (< τουρκ. meze) ‘µεζές’ και όχι
*mizés (βλ. και 1.3.2.1).
2. Ουρανώνονται ως τελικά, εκτός από τα παραπάνω, και όλα τα υπόλοιπα
σύµφωνα όταν αποβάλλεται τελικό -i, σε αντίθεση µε άλλα βόρεια ιδιώµατα39.
∆ιατηρούν τον τρόπο άρθρωσής τους πριν την αποβολή και δηλώνεται το -i που
αποβλήθηκε, χωρίς όµως να έχουµε εκφορά ηµιφώνου (-pi > -p΄, -fi > -f΄, -bi > -b΄, vi > -v΄, -ti > -t΄, -θi > -θ΄, -di > -d΄, -δi > -δ΄, -mi > -m΄, -ri > -r΄)40. Έτσι, εκτός από
π.χ. avγák΄ (< avγαki) ‘αυλάκι’, fég΄ (< fégi) ‘φέγγει’, όx΄ (< όxi) ‘όχι’, tl΄íγ΄ (<
tl΄íγi) ‘τυλίγει’, amaskál΄ (< amaskáli) ‘µασχάλη’, méš (< mési) ‘µέση’ κλπ., έχουµε:
aiγáp΄ (< aiγápi) ‘αγάπη’, xuráf΄ (< xuráfi) ‘χωράφι’, δiauáb΄ (< δiauábi) ‘αστράφτει’,
irév΄ (< irévi) ‘γυρεύει’, auát΄ (< auáti) ‘αλάτι’, kukíθ΄ (< kukíθi) ‘κολοκύθι’, δόnd΄ (<
δόndi) ‘δόντι’, ruvíδ΄ (< ruvíδi) ‘ρεβίθι’, apauám΄ (< apauámi) ‘παλάµη’, kθár΄ (<
kθári) ‘κριθάρι’ κλπ. (βλ. και 2.1.1.2.1)41. Από τα παράνω σύµφωνα σε µη τελική
θέση ουρανώνονται µόνο τα στιγµικά γλωσσοδοντικά t, d σε δάνειες κυρίως λέξεις:
π.χ. t΄áf΄ ‘θειάφι’, št΄ár΄ ‘σιτάρι’, t΄á ‘τι θα’, ašt΄ám΄ ‘τα κρέατα της κοιλιάς του
γουρουνιού, η παντσέτα, trist΄álka ‘έθιµο πρωτοχρονιάς’, d΄úzkus ‘ίσιος’, šid΄áka
‘νυχτέρι’, tíd΄a! ‘επιφώνηµα για αποµάκρυνση σκύλου’.
Σ η µ ε ί ω σ η: Στην περίπτωση του γ΄ ενικού οριστικής ενεργητικού ενεστώτα
ρηµάτων µε χαρακτήρα -n-, η ουράνωση του τελικού, µετά την αποβολή της
κατάληξης -i-, -n- αποτελεί δείκτη µορφολογικής διαφάνειας, καθώς το διπλό -n- που
προκύπτει στο γ΄ πληθ. µετά την αποβολή του -u- της κατάληξης -un απλοποιείται.
Έτσι έχουµε π.χ.: γ΄ εν. δén΄ ‘δένει’, γ΄ πληθ. δén ‘δένουν’, γ΄ εν. δérn΄ ‘δέρνει’, γ΄
πληθ. δérn ‘δέρνουν’, γ΄ εν. xán΄ ‘χάνει’, γ΄ πληθ. xán ‘χάνουν’ κλπ.
Αναλογικά, τα παραπάνω ισχύουν και για τα τελικά σύµφωνα σε όλες τις
δάνειες, κυρίως από την τουρκική, λέξεις, όπως επίσης και για τις νεότερες, ακόµα και
τις πλέον σύγχρονες, ξενικής προέλευσης λέξεις και οι οποίες προσαρµόζονται

39

Βλ. ενδεικτικά Κατσάνης 1996:41.
Βλ. και Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:161-162, καθώς και 1986:16.
41
Όπως επισηµαίνουν οι Μαλικούτη-Drachman A. και Drachman G., στηριζόµενοι στην καταγραφή
του Μπουντώνα (1892), για το ιδίωµα του Βελβεντού (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977:45),
αυτό αποτελεί απόδειξη ότι στο ιδίωµα όλα τα σύµφωνα µπορούν να ουρανωθούν.
40
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µορφολογικά και εντάσσονται έτσι στο κλιτικό σύστηµα του ιδιώµατος42: π.χ. όk΄ (<
τουρκ. ok) ‘τιµόνι κάρου’, tupúz (< τουρκ. topuz) ‘ρόπαλο µε σφαιρωτή απόληξη43’,
murafét΄ (< τουρκ. διαλ. murafet)44 ‘ταλέντο’, adét΄ (< τουρκ. adet) ‘έθιµο’, umút΄ (<
τουρκ. umut) ‘ελπίδα’, dvár΄ (< τουρκ. duvar) ‘τοίχος’, makám΄ (< τουρκ. makam)
‘εργαλείο’, muštirék΄ (< τουρκ. müşterek) ‘αποχωρητήριο’ κλπ.. επίσης (νεολ.)
traktér΄ ‘τρακτέρ’, karpustál΄ ‘καρτποστάλ’, bék΄ ‘µπεκ’, kautsúk΄ ‘καουτσούκ’, tápir΄
‘τάπερ’, mutrítš ‘οτοµοτρίς’, sanduítš ‘σάντουιτς’ κ.ά. Οπότε έχουµε στον
πληθυντικό: όk΄a, tupúza, murafétia, muštirék΄a, traktéria, karpustál΄a, bék΄a,
kautsúk΄a, mutrítša, sanduítšα κλπ. Εποµένως το ιδίωµα, αφού παρουσιάζει είκοσι
ζεύγη µη ουρανωµένων-ουρανωµένων συµφώνων, κατατάσσεται στην πρώτη οµάδα,
σύµφωνα µε την κατάταξη που προτείνει ο Χ. Τζιτζιλής (Tzitzilis 1997-8:19) µε βάση
τη δοµή του συστήµατος των συµφώνων ή στην πέµπτη, σύµφωνα µε την κατάταξη
που προτείνουν οι Α. Μαλικούτη-Drachman και G. Drachman (Μαλικούτη-Drachman
& Drachman 1977: 42) σύµφωνα µε την «ιεραρχία του πάσχοντος» την ουράνωση
συµφώνου.
3. Στα (πρωτογενή) συµφωνικά συµπλέγµατα sk, st, sp, όταν ακολουθούνται
από i, i, e, το s, από επίδραση του επόµενου ουρανωµένου συµφώνου (αφοµοίωση
ουράνωσης)45, ουρανώνεται (s > š)46: π.χ. šk΄ázu ‘σκιάζω’, ášk΄iš ‘άσκηση’, šk΄ép΄
‘σκέπη’, kašk΄étu ‘κασκέτο’, štiá ‘φωτιά’, aštér΄ ‘αστέρι’, štéka ‘στάσου’, špirí
‘σπυρί’, špérnu ‘σπέρνω’ κλπ. Η ουράνωση παραµένει και όταν το φωνήεν που
ενεργεί την ουράνωση αποβάλλεται: π.χ. škl΄í (< šk΄il΄í), škn΄í (< šk΄in΄í) (ενώ: skl΄ík΄
‘σκουλήκι’).
Για τη φωνολογική αξία των ουρανικοποιηµένων συµφώνων και τα σχετικά
προβλήµατα βλ. Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985.
Το

ιδίωµα

ανήκει

στα

ιδιώµατα

που

διακρίνουν

φωνολογικά

τα

ουρανικοφατνιακά από τα αντίστοιχα απλά (Τζιτζιλής, Νεοελλ. ∆ιάλ.) µε αποτέλεσµα
42

Η ουράνωση όλων των τελικών συµφώνων δηµιούργησε την αίσθηση ότι δεν µπορεί να υπάρξει
τελικό σύµφωνο µη ουρανωµένο. Θεωρείται δηλ. ότι κάθε τελικό σύµφωνο είναι δευτερογενές µετά
από αποβολή κάποιου προϋπάρξαντος -i και συνεπως ουρανωµένο. Εποµένως στη συνείδηση των
οµιλητών οι παραπάνω τύποι προϋποθέτουν αρχικούς τύπους *όk΄i, *tupúzi κλπ. Γι’ αυτό και από
παλαιότερους και κυρίως αναλφάβητους οµιλητές, που δέχονται δυσκολότερα τις επιδράσεις της ν.ε.,
έχουν ακουστεί τύποι, όπως πουσόν΄ ‘ποσόν’, πρίν΄ ‘πριν’.
43
Κυρανούδης 2009:112.
44
Κυρανούδης 2009:458. Ο τ. και στη βουλγαρική (Mollova 1967:131).
45
Νewton 1972:152.
46
Πβ. και Παπαδόπουλος 1926:27.
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τα ξένα δάνεια (κυρίως τουρκικά) να εντάσσονται µε τον φωνητικό τους τύπο και να
διατηρείται η ουρανική προφορά των s (< τουρκ. ş), ts- (< τουρκ. ç-), dz- (< τουρκ. c):
π.χ. šakás ‘αστείο’ (< τουρκ. şaka), šalvár΄ ‘σαλβάρι’ (< τουρκ. şalvar), mašás
‘µασιά’ (< τουρκ. maşa), pašparmák΄/ bašparmák΄ ‘αντίχειρας’ (< τουρκ. başparmak),
tšaír΄ ‘λιβάδι’ (< τουρκ. çayr), tšakí ‘σουγιάς’ (< τουρκ. çak), tšubáns ‘τσοµπάνης’
(<τουρκ. çoban), tšurvás ‘σούπα’ (< τουρκ. çorba), tšaráp΄ ‘κάλτσα’ (< τουρκ.
çorap), dzám΄ ‘τζάµι’ (< τουρκ. cam), dzambáiz ‘τσαµπάζης’ (< τουρκ. cambaz),
badzanáks ‘µπατζανάκης’ (< τουρκ. bacanak), dzόps (< τουρκ. cep) ‘τσέπη’ κλπ.

2.1.2.1 Παρατηρήσεις στην ουράνωση
1. Όταν αποβάλλεται ενδιάµεσο -i-, η αποβολή, σε αντίθεση µε άλλα βόρεια
ιδιώµατα47, συνοδεύεται από απουράνωση του προηγούµενου ουρανωµένου
συµφώνου: π.χ. axmáks (< axmák΄is) ‘αχµάκης’, éxs (< éx΄is) ‘έχεις’, strágsa (<
strág΄isa) ‘στράγγισα’, aiόrγs (< aiόrγ΄is) ‘Αϊ-Γιώργης’, iféns (< ifén΄is) ‘υφαίνεις’,
mixáls (< mixál΄is) ‘Μιχάλης’, δilnόs (< δil΄inόs) ‘µεσηµέρι’ κλπ. (βλ. 2.1.1.2.2,
Αποβολή και απουράνωση).
Το ίδιο συµβαίνει και στην αποβολή τελικού -i, όταν στη λέξη επιτάσσεται
νέος φθόγγος ή συλλαβή (π.χ. κτητικό), καθώς µε την επίταξη το τελικό -i γίνεται
πλέον ενδιάµεσο και ισχύει ό,τι παραπάνω: π.χ. δόndm (< δόnd΄ m) ‘δόντι µου’,
amaskáls (< amaskál΄ s) ‘µασχάλη σου’, avγákt (< avγák΄ t) ‘αυλάκι του’, xuráfmas (<
xuráf΄ mas) ‘χωράφι µας, aiγápsas (< aiγáp΄ sas) ‘αγάπη σας, kθárts (< kθár΄ ts)
‘κριθάρι τους’ κλπ.
2. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, στα δευτερογενή δηλ. (µετά από
αποβολή του ενδιάµεσου i) συµφωνικά συµπλέγµατα από s, z, ts η ουράνωση (από
επίδραση του i) διατηρείται: π.χ. škόnu (< šikόnu) ‘σηκώνω’, šxόriu (< šixόriu)
‘συχώριο’, šmáδ΄ (< šimáδ΄) ‘σηµάδι’, šní (< šiní) ‘σινί’, št΄ár΄ (< šit΄ár΄) ‘σιτάρι’,
xášku (< xášiku) ‘χάσικο’, zmár΄ (< zimár΄) ‘ζυµάρι’, zmόnu (< zimόnu) ‘ζυµώνω’,
varmézkus (< varmézikus) ‘αργοκίνητος’, d΄úzkus (< d΄úzikus) ‘ευθύς’, mútškus (<
mútškus) ‘µικρούτσικος’ κλπ. (βλ. και 2.1.1.2.2). Για τις ακολουθίες -sis, -zis βλ.
2.3.5.2.
47

Βλ. π.χ. Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:194.
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Π α ρ α τ ή ρ η σ η: Καθώς το ιδίωµα βρίσκεται σε διαδικασία αποδιαλεκτοποίησης, αν
θεωρήσουµε τα τρία παραπάνω φαινόµενα ως τους βασικούς γενικούς νόµους των
βόρειων ιδιωµάτων, στο ιδίωµα που εξετάζουµε ισχυρότερη αντίσταση απέναντι στην
επιβολή της φωνητικής της ν.ε. παρουσιάζει η στένωση, ακολουθεί η ουράνωση και
τελευταία είναι η αποβολή.
2.1.3 Τροπή - αποβολή του l48
Στον φθόγγο l µπορούµε να παρατηρήσουµε τις περισσότερες αλλαγές στα πλαίσια
των νεοελληνικών ιδιωµάτων49. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και στο ιδίωµα που
εξετάζουµε.
Ιδιαίτερο βασικό χαρακτηριστικό50 του ιδιώµατος είναι, ανάλογα µε την
περίπτωση, ο µετασχηµατισµός (ηµιφωνοποίηση ή φωνηεντοποίηση) αφενός ή η
αποβολή αφετέρου του l. Το φαινόµενο, που ανάλογό του έχουµε ήδη στην αρχαία
Κρητική διάλεκτο51, µε τη συγκεκριµένη µορφή, την κανονικότητα και την έκταση
που παρουσιάζει δεν απαντά σε άλλο ιδίωµα, εκτός ίσως από το ιδίωµα ∆ρυµού Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης (βλ. Κατσάνης 1992-3), ενώ µε διάφορες µορφές και
πιο περιορισµένη έκταση απαντά και σε άλλα, περισσότερο σε περιφερειακά,
ιδιώµατα

(Μ.

Ασία,

Κρήτη,

Νάξο,

Τσακωνιά,

Α.

Θράκη,

Σαµοθράκη,

52

Κουτσοβλαχική, ακόµα και σε ιδίωµα του Πόντου) . Το χαρακτηριστικό αυτό του
48

Η τροπή - αποβολή του l, όπως και παρακάτω η αποβολή του γ, εντάσσονται στο παρόν κεφάλαιο
και όχι στις τροπές ή αποβολές συµφώνων γιατί αποτελούν ιδιαίτερο βασικό χαρακτηριστικό του
ιδιώµατος.
49
Ο Πάγκαλος (1955:222) αναφέρει σχετικά: «... τα πολυπληθή φθογγικά παθήµατα του
πολυπαθεστάτου τούτου φθόγγου λ, ...». Το ίδιο και ο Κοντοσόπουλος (1959:322): «Ο φθόγγος λ εις
την Νέαν Ελληνικήν είναι εκ των πασχόντων τας περισσοτέρας αλλοιώσεις κατά την προφοράν και τα
περισσότερα φθογγικά πάθη».
50
Ο Κοντοσόπουλος (1979:192) το χαρακτηρίζει «σήµα κατατεθέν» των κατοίκων των χωριών που
κατάγονται από τα Καβακλί, Σιναπλί και Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωµυλίας (ενώ το φαινόµενο
επεκτείνεται και σ’ αυτούς που προέρχονται και από τα υπόλοιπα χωριά της επαρχίας Καβακλί, όπως
π.χ. Καρυές, Μικρό Μοναστήρι) και ο Ηλιούδης (1985α:215): «κυριώτερο χαρακτηριστικό του (ενν.
καβακλιώτικου) ιδιώµατος ...».
51
«Στην Κρήτη, σε επιγραφές της Γόρτυνος και Φαιστού, έχουµε τους αρχαίους τύπους: καυχω, αντί
χαλκω, αδευφιαί, αδευφιόν < αδελφιο-, επίσης τις γλώσσες του Ησύχιου: αυκάν, αυκυόνα, άυµα, δηλ.
αλκάν, αλκυόνα, άλµα, δηλ. έχουµε τροπή λ > υ ανάµεσα σε φωνήεν και σύµφωνο» (Κατσάνης
1977:187. βλ. επίσης 1981:25). Ο Κωστάκης (1951:162) το κατατάσσει αναµφισβήτητα στα
αρχαιότερα χαρακτηριστικά της Τσακωνικής. Γράφει: «Σ’ αυτά (ενν. τα αρχαιότερα χαρακτηριστικά
της Τσακωνικής διαλέκτου) πρέπει οπωσδήποτε να καταταγή και η πτώση του λ». Ο Μηνάς (2003)
επίσης το θεωρεί αρχαιοελληνικό διαλεκτικό φαινόµενο και ο Κατσάνης (1993:98) ένα από τα παλιά
διαλεκτικά στοιχεία των περιφερειακών ιδιωµάτων που αντιστάθηκαν στην ελληνιστική κοινή
(Koine). O Tζιτζιλής τέλος (1995:85 και µεταπτυχιακές παραδόσεις) ανάγει το φαινόµενο σε ακόµα
παλαιότερες εποχές (αρχαία κυπριακή, φρυγική).
52
Παπαδόπουλος 1926:32. Λουίζος 1934. Ανδριώτης 1948· Κωστάκης 1951:47 και 161-2. Ήµελλος
1964:38. Κατσάνης 1977:186 κε.. Κατσάνης 1981:25. Kατσάνης 1996:49-50. Για το ιδίωµα της
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ιδιώµατος έχει ελάχιστα µελετηθεί, ενώ υπάρχουν και παλιότερες µελέτες για το ίδιο
φαινόµενο στη Νάξο και στη ∆. Κρήτη53. Αποτελεί καθολικό φαινόµενο στην οµιλία
των προσφύγων από την περιοχή του Καβακλί54 και διατηρεί τη δυναµική του55.

2.1.3.1 Τροπή του l σε αλλόφωνα u και u
1. Όταν σε αρχική ή µεσοφωνηεντική θέση ακολουθεί (τονισµένο ή άτονο) a, το l
τρέπεται σε ηµίφωνο u (βλ. και 2.3.2): π.χ. uáδ΄ ‘λάδι’, uaγόs ‘λαγός’, uaú ‘λαλώ’,
vauám΄ ‘βαλάνι’, iuáδa ‘γελάδα’, éuasa ‘γέλασα’, kauá ‘καλά’, avδéua ‘αβδέλλα’,
γáua ‘γάλα’, éua (Καβ. iáua) ‘έλα’, pšiuα ‘ψηλά, επάνω’, (νεολ.) šéua ‘σέλα’ κλπ.56
2. Όταν στις ίδιες συνθήκες (πριν από a) προηγείται k (k+la), επειδή ίσως η
πραγµάτωση του ηµιφώνου είναι δύσκολη, αντί για ηµίφωνο προκύπτει συλλαβικό u:
π.χ. kuánu ‘κλάνω’ (απ’ όπου και kόasa ‘έκλασα’, kόars ‘κλανιάρης’ µε
υπερδιόρθωση57), kuaδévu ‘κλαδεύω’, kuaδareá ‘κλαδαριά’, kuápsimu ‘κλάψιµο’,
kuápsars ‘κλαψιάρης’ (απ’ όπου και kόapsa, αόρ. του kl΄éu), búkua ‘µπούκλα’,
panúkua ‘πανούκλα’ κ.ά.
3. Όταν στις ίδιες συνθήκες προηγείται u (-u+la), το ηµίφωνο που προκύπτει
συνήθως αποβάλλεται (-u+ua > -ua): π.χ. búa (< búua < búla) ‘µπούλα, κουνιάδα’,
zúzua (< zúzuua < zúzula) ‘ζούζουλα, στοιχειά’, zarkúa (< zarkúua < zarkúla)
‘ζαρκούλα, κουκούλα’, puá (puuá < pulá) ‘πολλά’ (και ‘πουλάει’), puakíδa (<
puuakíδa < pulakíδa) ‘πουλακίδα’ κ.ά. Απαντά πάντως και εκφορά χωρίς αποβολή
του u. Έτσι, µπορούν να παρατηρηθούν αντίστοιχα και τύποι: búua, zúzuua, zarkúua,
puuá, puuakíδa.

Νικόπολης Πόντου βλ. Παπαδόπουλος 1948:46 (στη συνέχεια η ύπαρξη του φαινοµένου στο
παραπάνω ιδίωµα αµφισβητήθηκε· βλ. σχετικά Ποντιακή Εστία 6 (1955), τεύχ. 5, σ. 3162). Για την
έκταση του φαινοµένου στα ελληνικά ιδιώµατα βλ. πίνακες του Κοντοσόπουλου (1994:ΧΧΙΙΙ) και του
Προµπονά (1963:523).
53
Βλ. σχετικά Κοντοσόπουλος 1979 και Ηλιούδης 1985. Παρόµοιο µετασχηµατισµό του l στο ιδίωµα
∆ρυµού - Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης αναλύει ο Κατσάνης (1981). Για τη Νάξο βλ. Σιγάλας 1949.
Προµπονάς 1963. Ήµελλος 1964. Για την Κρήτη Πάγκαλος 1955:217 κε.
54
Ενώ ο Παπαδόπουλος (1926:32) το περιορίζει µόνον στις Καρυές Α. Ρωµυλίας (ανήκουν στην
επαρχία Καβακλί).
55
Βλ. και Κοντοσόπουλος 1979:193.
56
Πβ. και Ήµελλος 1964:38-9.
57
Θεωρήθηκε δηλαδή λανθασµένα ότι το -ου- είναι προϊόν στένωσης και ότι το ‘‘είδωλο’’ της λέξης
είναι κοάνω.
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Σπάνια επίσης ηµίφωνο u προκύπτει ως αλλόφωνο του l και πριν από o: π.χ.
kauός ‘καλό’, mauόnu ‘µαλώνω’ κλπ., ενώ κατά κανόνα σ’ αυτήν την περίπτωση
έχουµε αποβολή (kaός, maόnu).
Οι διπλοί τύποι των δύο τελευταίων περιπτώσεων επιβεβαιώνουν µάλλον την
άποψη που διατύπωσαν µελετητές (βλ. 2.1.3.3), ότι δηλ. η αποβολή του l αποτελεί το
δεύτερο σταθµό φωνητικής εξέλιξης και ότι προηγήθηκε η τροπή του σε ηµίφωνο u.
Συνοπτικά: 1) l+a-

και Φl+a- > ua- και -ua-

2)-kl+a-

> -ua-

3)-ul+a-

> -uua- > -ua-

2.1.3.2 Τροπή του l σε άλλα σύµφωνα
Το l τρέπεται επίσης σε χειλοδοντικό v και σε υπερωικά γ, x, k (βλ. 2.4.3.1)
2.1.3.3 Αποβολή του l
Το l αποβάλλεται:
1. Σε αρχική θέση ή µεσοφωνηεντική θέση όταν ακολουθεί o ή u: π.χ. (σε
αρχική θέση) όira ‘λόγυρα, γύρω γύρω’, úzu ‘λούζω’, ukáku ‘λουκάνικο’, úzu
‘λούζω’, urí ‘λουρί’ κλπ., (σε µεσοφωνηεντική θέση) kaός ‘καλό’, maόnu ‘µαλώνω’,
viόn΄ ‘βελόνι’, triόs ‘τρελός’, pšiόs ‘ψηλός’, aú ‘αλλού’, uaú ‘λαλώ’, iú ‘γελώ’, gvaú
‘κουβαλώ’, fukaú ‘φροκαλώ, σκουπίζω’, parakaú ‘παρακαλώ’, áus ‘άλλος’, túvau
‘τούβλο’, δáxtiu ‘δάχτυλο’, kόkau ‘κόκκαλο’ κλπ.58.
Μετά την αποβολή µεσοφωνηεντικού l σε παροξύτονες λέξεις µε κατάληξη -lu,
το τελικό -u ηµιφωνοποιείται (βλ. και 2.2.3) και προκύπτει κατερχόµενη δίφθογγος: π.χ.
kšíu (< kšíu < kšílu) ‘ξύλο’, míu (< míu < mílu) ‘µήλο’, θéu (< θéu < θélu) ‘θέλω’, δa
váu (< δa váu < δa válu) ‘θα βάλω’ κλπ. (πβ. Newton 1972:186). Ενώ σε
προπαροξύτονες λέξεις το φωνήεν διατηρεί τη συλλαβική του υπόσταση: π.χ. pétau
‘πέταλο’, kόtsau ‘σβόλος’, pruškéfau ‘προσκέφαλο’, kόkau ‘κόκαλο’, xundrukéfau

58

Πβ. Προµπονάς 1963:516, καθώς και 519 (πίνακας). Επίσης Ήµελλος 1964:37.
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‘χοντροκέφαλο’, túvau ‘τούβλο’, strόgius ‘στρόγγυλος’, δáxtiu ‘δάχτυλο’, zúzuu
‘ζούζουλο, φάντασµα’, súsuu ‘σκουπίδι’, (αναλογ.) xíntau59 ‘φραγκόκοτα’ κλπ.
2. Σε µετασυµφωνική θέση (συνήθως στην αρχική συλλαβή) και πριν από o ή u
αποβάλλεται επίσης όταν του l προηγείται υπερωικό σύµφωνο (k, γ ή χ): π.χ. kόsts (<
klόstis) ‘πλάστης’, kόθu (< klόθu) ‘κλώθω, στρίβω’, kuští (< kluští) ‘κλωστή’, kutsú (<
klutsú) ‘κλωτσώ’, kutšá (< klutšá) ‘κλωτσιά’, búkus (< búklus) ‘µπούκλος, ξύλινο
παγούρι’, γόsa (< γlόsa) ‘γλώσσα’, xurόs (< xlurόs) ‘χλωρός’ κλπ.
3. Στην ακολουθία u+l+u. Στην περίπτωση αυτή η αποβολή του l προκαλεί, για
αποφυγή χασµωδίας60, τη συνεκφορά των δύο u µε τελικό αποτέλεσµα την αποβολή
ολόκληρης συλλαβής61: π.χ. úδ΄62 (< uúδ΄< lulúδ΄), kukíθ΄ (και kukíθa) (< kuukíθ΄ <
kulukíθ΄), kúra (< kuúra < kulúra)63 ‘κουλούρι’, miruγú (< miruuγú < miruluγú)
‘µοιρολογώ’, múkši (Καβ.) (< múukši < múlukši) ‘µούλωξε, µη µιλάς’, muxtό (Σιναπ.)
(< muuxtό < muluxtό) ‘(προκ. για νερό) αµίλητο’, túpa (< tuúpa < tulúpa) ‘τουλούπα’
κ.ά. Η συνεκφορά δεν συντελείται όταν το δεύτερο u αποτελεί µόρφηµα ή µέρος
µορφήµατος: π.χ. puú (< pulú) ‘πουλώ’, puúsa (< pulúsa) ‘πουλούσα’, kutsuú (<
kutsulú) ‘κουτσουλώ’, kutsuúsa (< kutsulúsa) ‘κουτσουλούσα’, tukuúδ΄ (< tukulúδ΄)
‘ζυγούρι’, puúδ΄ (< pulúδ΄) ‘ζυγούρι’, fuúδa (< fulúδa) ‘φωλίτσα’ κ.ά.
4. Ανάλογο φαινόµενο έχουµε στις ακολουθίες: α) i+l+u (> iu > i) στους τύπους
kšikératu64 (< kšiukératu < kšilukératu), kšipínaku65 (< kšiupínaku < kšilupínaku)
‘ξύλινο πιάτο’. β) o+l+o (> oo > o), π.χ. mόxa (< moόxa < molόxa) ‘µολόχα’, oráδa (<
ooráδa < oloráδa < oloiráδa) ‘ολογυράδα, παντού γύρω γύρω’· γ) a+l+a (> aua > aa >
a), afrís (Καβ. αλαφρύς, Ηλιούδης 1985β:264) (< aafrís < alafrís) ‘ελαφρύς’, ενώ δ)
στην περίπτωση u+l+o τα δύο φωνήεντα παραµένουν κανονικά (βλ. 2.): π.χ. muόnu (<
mulόnu) ‘µουλώνω’, γarδuόnu (< γarδulόnu) ‘αποξύω’, vuόnu (< vulόnu) κ.ά.66
5. Για την αποβολή του l µε επόµενο φωνήεν a βλ. 2.1.3.1.
59

Παρόλο που προέρχεται από το τουρκ. hint tavugu ‘ινδική κότα’, στη συνείδηση των οµιλητών το
‘‘είδωλο’’ της λέξης είναι χίνταλο και αυτό αποδεικνύεται από τον πληθυντικό χίνταουα και κυρίως
από το επίθετο χινταλ΄ίτκους («χινταλ΄ίτκου αβγό»).
60
Ο Ηλιούδης (1985:216) θεωρεί ότι όταν το l βρίσκεται ανάµεσα σε δύο u, τότε η αποβολή του l
συµπαρασύρει και την επόµενη συλλαβή (-u-).
61
Βλ. σχετικά και Ήµελλος 1964:39.
62
H λ. και στην Τσακωνιά (Κωστάκης 1951:161).
63
Τα πολλά οµοειδή παραδείγµατα δείχνουν ότι είναι λιγότερο πιθανό να προέρχεται από το κ’λούρα
που προτείνει ο Κοντοσόπουλος (1979:193) και ότι η αποβολή του l προηγείται της αποβολής του u.
64
Ανάλογος τ. ξυτσ΄έρατα στα Φάρασα (Ανδριώτης 1948:69).
65
Τον τ. διασώζει ο Koντοσόπουλος (1979:193).
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Συνοπτικά: 1) l+o,u και Φl+o,u > o,u και Φo,u
κλ+ο,θ και γλ+ο,θ > κο,κθ και γο,γθ
2) (Σ)Φ΄-+-lu

> (Σ)Φ΄u

3) u+l+u > uu > u
4α) a+l+a > aua >a
4β) i+l+u > iu > i
4γ) o+l+o > oo > o
4δ) u+l+o > uo
Φαίνεται ότι η αποβολή του l «είναι ο δεύτερος σταθµός φωνητικής
εξελίξεως»67, αφού προηγήθηκε η τροπή του σε ηµίφωνο u και το οποίο «ήτο πολύ
φυσικόν ... να σιγηθή οσάκις προηγείτο ή είπετο τούτου όµοιος ή συγγενής φθόγγος ως
είναι οι φθόγγοι u και ο»68. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι σε αρκετές περιπτώσεις
- κυρίως στην προφορά υπερηλίκων - παρατηρείται εµµονή στην αλλοφωνοποίηση σε
περιπτώσεις που θα έπρεπε να είχαµε αποβολή. Έτσι, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν
(όπως αναφέρθηκε και στο 2.1.3.1) και τύποι kauόs αντί kaόs, mauόnu αντί maόnu,
puuá αντί puá κλπ.69

2.1.3.4 ΄Αλλες φωνητικές εξελίξεις του l
1. Σε οποιαδήποτε θέση, πριν από τα µπροστινά φωνήεντα i και e ή i, το l ουρανώνεται:
π.χ. L΄énu ‘Λένω’, γl΄épu ‘βλέπω’, γl΄íγura ‘γρήγορα’, kl΄íma ‘κλήµα’, xál΄ipsa
‘θέλησα’, l΄ivόtanu ‘ηλιοβότανο, ηλίανθος’, xl΄όrmus (< xliό-) ‘χιλιοέρηµος’, gil΄úmi (<
giliú-) ‘κυλιέµαι’, mal΄í ‘µαλλί’ κλπ. Το ίδιο βέβαια ισχύει (όπως µε όλα τα σύµφωνα)
σε τελική θέση µετά από αποβολή τελικού -i: π.χ. δa vál΄ ‘θα βάλει’, kifál΄ ‘κεφάλι’
κλπ. (βλ. και 2.1.2.1). Η ουράνωση του l είναι ιδιαίτερα έντονη και αποτελεί (µαζί µε
την έντονη ουράνωση του n) χαρακτηριστικό του ιδιώµατος.
2. Αντίθετα το l πριν από σύµφωνα εκφέρεται όπως αυτό της κοινής ν.ε. (π.χ.
váltus, šalvár´, albáns), ακόµα κι όταν η γειτνίαση προκύπτει µετά από αποβολή
66

Aπό τη διάκριση των περιπτώσεων γ και δ µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η αποβολή του l
προηγείται χρονικά όχι µόνο του φαινοµένου της αποβολής, αλλά και του φαινοµένου της στένωσης.
67
Παπαδόπουλος 1926:32.
68
Προµπονάς 1963:520.
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ενδιάµεσου -i, οπότε το ουρανωµένο l απουρανώνεται: π.χ. álma (< ál΄ima), akόltus (<
akόl΄itus), akulménus (< akul΄iménus), amutškálstus (< amutškál΄istus) ‘αµάσητος’,
abdálkus (< abdál΄ikus), δilnόs (< δil΄inόs) κλπ., ενώ δεν υπάρχει αρκτικό συµφωνικό
σύµπλεγµα µε αρχικό σύµφωνο l-, αφού είτε αναπτύσσεται προθετικό a πριν από l+Σ,
είτε αποφεύγεται η αποβολή ενδιάµεσου φωνήεντος: π.χ. altόs ‘λυτός’ (και όχι *ltόs),
aluγár΄ ‘χρήµα’ (και όχι *lγár΄), l΄iménus ‘λυµένος’ (και όχι *lménus), l΄iγú ‘λυγώ’ (και
όχι *lγú).
2.1.3.5 Περιπτώσεις µη αποβολής του l
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το σύµφωνο l , όταν ακολουθείται από φωνήεν, µόνο
ουρανωµένο µπορεί να σταθεί όχι µόνο ως (δευτερογενώς) τελικό, αλλά και ως αρχικό
και ενδιάµεσο, αφού στις άλλες περιπτώσεις τρέπεται σε ηµίφωνο ή αποβάλλεται.
To l δεν αποβάλλεται όταν έχουµε: α) λέξεις δάνειες ή παράγωγες από δάνειες:
π.χ. ilátš (< τουρκ. ilâç) ‘φάρµακο’, bulaštízu (< τουρκ. bulaşmak) ‘περιλαβαίνω’,
mášalα! (επιφών.), maláka (i) - malák΄(tu) - malakúδ΄ (< τουρκ. malak) ‘νεαρή βουβάλα
- νεαρό βουβάλι - βουβαλάκι’, dalák΄ (< τουρκ. dalak) ‘ασθένεια ζώων’ (ενώ έχουµε
π.χ. kauá ‘καλά’, puá ‘πολλά’, iuáδa ‘γελάδα’, puaγδúδa ‘πουλακίδα’ κλπ.), lukúm΄ (<
τουρκ. lokum), lubút΄ (< τουρκ. lobut) ‘ξυλοδαρµός’ (ενώ έχουµε π.χ. ukáku
‘λουκάνικο’, úzu ‘λούζω’ κλπ.)
β) νεολογισµούς, λέξεις της επίσηµης καθοµιλουµένης ή όρους: π.χ. δáskalus,
kalusόršiti ‘καλωσορίσατε’ (Μεγ. Μον. kausόršiti) (ενώ έχουµε π.χ. pruškéfau
‘προσκέφαλο’, túvau ‘τούβλο’, kόkau ‘κόκαλο’, kaušínα ‘καλοσύνη’), kalόδio, γalόtsa,
kalόston, kilόta, kilό, šilό ‘αποθήκη σιταριού’ (ενώ έχουµε π.χ. kaό ‘καλό’, miaό
‘µυαλό’, maόnu ‘µαλώνω’, viόn΄ ‘βελόνι’, pšiόs ‘ψηλός’), maγúla ‘µαγούλα, µικρός
λόφος’, umaδúla, sakúla, kukúla, δúla (χαϊδευτ.) ‘Θεοδούλα’, όπως επίσης και όλα τα
νεότερα χαΐδευτικά βαφτιστικά µε την ίδια κατάληξη (rúla, túla κλπ.) (ενώ έχουµε π.χ.
búa ‘κουνιάδα’, zarkúa ‘κουκούλα’, pramaγúa ‘λαιµός σφάγιου’), bála, γ΄ála ‘γυάλα,
βόλος’, δaskála, malákas ‘µαλάκας’ (ενώ έχουµε π.χ. skáua, γáua, uváua ‘βουβάλα’),
kan΄éla ‘κανέλα’ (και περίπτωση γ)), man΄éla ‘σιδερένιος λοστός’, man΄ivéla, dabéla
‘ταµπέλα’, sarδéla, pišin΄éla ‘εξάρτηµα ζεψίµατος του αλόγου’ (ενώ έχουµε π.χ.
69

Και στις δύο περιπτώσεις το (µετασχηµατισµένο ή αποβληµένο) l υπάρχει στη συνείδηση των
οµιλητών, όπως φαίνεται στην κλίση ονοµάτων ή ρηµάτων ή σε παράγωγους τύπους: π.χ. apόkšius,
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kan΄éua ‘κάνουλα’, katšiféua ‘κατσιβέλα’, šéua ‘σέλα’, ambruštéua ‘µπροστέλα,
πρωτοπορία, πρωτοβουλία’), pipíla, skašíla, kšiftíla, fíla ‘φύλλα τράπουλας, φύλλα
πίτας’ (στο ιδίωµα: πέτουρα), filáδa ‘βιβλίο’ (ενώ έχουµε π.χ. kamíua ‘καµήλα’,
kandíua, zadíua ‘τσαντίλα’, fíua ‘φύλλα δέντρου’), fákilu, kípilu, péδilu, titrákilu,
ipál΄ilus (ενώ π.χ. δáxtiu ‘δάχτυλο’, strόgiu ‘στρογγυλό’), (και πληθ.) fákila, kípila,
péδila, titrákila ‘τετράκιλα’ (ενώ έχουµε π.χ. δáxtiua ‘δάχτυλα’, strόgiua ‘στρογγυλά’,
anαškiua ‘ανάσκελα’), karékla, kúkla, búkla ‘µπούκλα µαλλιών’, tšíxla (ενώ έχουµε
π.χ. búkua ‘µπούκλα, ξύλινο δοχείο’, panúkua ‘πανούκλα, (µτφ.) κακή γυναίκα’),
trápula, vindzinόkula (ενώ π.χ. apistόkua ‘οπισθόκωλα, προς τα πίσω’), γlόmbus
‘γλόµπος’ (ενώ π.χ. γόsa ‘γλώσσα’), lágirus ‘το αδύνατο τσίπουρο’, lámba, lambuiál΄
‘λαµπογυάλι’, lamía, lárisa (ενώ π.χ. uaγόs ‘λαγός’, uáδ΄ ‘λάδι’, uaxtarnú ‘λαχταρώ,
τροµάζω’, uámia ‘λάµια’ κλπ.).
γ) λέξεις στις οποίες από τυχόν τροπή ή αποβολή του l θα προκύψει µη ανεκτό
φωνητικό

αποτέλεσµα

ή

ενδεχόµενη

αλλοίωση

της

ρίζας

µε

αποτέλεσµα

σηµασιολογική αδιαφάνεια: π.χ. úlus ‘όλος’, úlu (επίρρ.) ‘όλο, συνεχώς’, úla ‘όλα’,
lálas ‘χαζός’ (ενώ π.χ. áus ‘άλλος’, uaú ‘λαλώ’), kalú ‘προσκαλώ σε γάµο’ (ενώ π.χ. aú
‘αλλού’, gvaú ‘κουβαλώ’), lόγus, laθόnu (ενώ π.χ. όira ‘ολόγυρα’), γalár΄, kukalák΄ ‘το
παιχνίδι κότσια’ (ενώ π.χ. kukaúδ΄ ‘κοκαλάκι’, pauám΄ ‘παλάµη’, vauám΄ ‘βελανίδι’
κλπ.). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το l προφέρεται όπως αυτό της ν.ε. (ποτέ ως
υπερωικό).
2.1.3.6 Περιπτώσεις υπερδιόρθωσης λόγω φαινοµένου της αποβολής του l
Στα τραγούδια του ιδιώµατος παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις η προσπάθεια να
χρησιµοποιούνται τύποι απαλλαγµένοι από τα φωνητικά χαρακτηριστικά του
ιδιώµατος και πιο κοντινοί στην κοινή γλώσσα. Έτσι, εκτός από την αποκατάσταση
της στένωσης ή της αποβολής (µε διόρθωση ή υπερδιόρθωση) παρατηρούνται και
περιπτώσεις αποκατάστασης της αποβολής ή τροπής του l. Π.χ. αντί ουαγός έχουµε
λαγός, αντί για ουάδ΄ έχουµε λάδι, καλότυχος αντί καότκους, αλλάζει αντί αουάζ΄ κλπ.

αλλά κλητ. apόkšil΄i, πληθ. apόkšil΄, évaua, αλλά éval΄is, évalti, kόkau, αλλά kukal΄éinus.
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∆ηµιουργήθηκε έτσι στη συνείδηση των οµιλητών η λανθασµένη εντύπωση
ότι πριν από κάθε αρχικό ή ενδιάµεσο u υπήρχε ένα l που έχει αποβληθεί και το οποίο
‘‘αποκαθιστούν’’, εισάγοντας έτσι τον ‘‘επίσηµο’’ τύπο. Και παρατηρούνται έτσι
τύποι όπως: τραλουδώ («εµείς τα τραλουδήσαµε και ο Θεός να τα χαρίση»), τραλούδι
(«Να

ζης

και

νάσαι

λυγερή

µ’,

πάντα

τραλούδια

νάχης»)70

αντί

για

τρα(γ)ουδώ/τρα(γ)ούδι, λουχιά («γίνουντι φίδια κι λουχιές, λουχιές µι δυο κιφάλια»),
αντί ουχιά71, ίσκελος («Μαρή σκουλήκω δροκινιά ... στον ίσκελο σ’ να κοιµηθώ»,
«Κυπαρισσούδι µ’ πράσινο ... στον ίσκελο σ’ να κοιµηθώ»72), αντί ίσ΄κϊους,
προλόιδησες («Προλόιδησες τον αετό και πήρε την περδίκα»73), αντί προ(γ)όιδησες
‘ξεπροβόδησες’ (Καρ.), κλουσ΄κινίζω/κλουσ΄κίνιζµα («κι κλουσ΄κινίζουν τα φλουριά κι
διρµουνίζουν τ’ άσπρα», «κι αυτά τα κλουσ΄κινίζµατα στου τζιόπη τους τα βάνουν»),
αντί κουσ΄κινίζω/κουσ΄κίνιζµα, θιλιτόκους αντί θϊουτόκους (ίσως µε επίδραση και του
θηλυκός) («στην Παναιά µας τη Θιλιτόκου, τη Θιλιτόκου που χιλιοπόνα»), κλουµπιν΄ά
αντί ’κούµενα74 (= οικούµενα, οικουµένη) («ιννιέτι κι αναθρέφιτι κι ι κόζµους δεν του
νιώθει, ι κόζµους κι τα κλουµπιν΄ά κι ι βασιλ΄άς ατός-ου»), κλούµπιασιν αντί κούµιασιν
(µεσν. (α)κουµπίζω ‘τοποθετώ κάπου, αποθέτω’) («την πατερίτσα κλούµπιασιν την
αλφαβήτα λέει»), κλουδουνάτα («αµάξ΄α, σ΄ιδιράµαξα, ζ΄ιβγάρια κλουδουνάτα»), αντί
κουδουνάτα (Καβ.), διαταλή αντί διατα(γ)ή75.
2.1.3.7 Ερµηνεία του φαινοµένου της τροπής - αποβολής του l
Ο Κοντοσόπουλος (1959:326 και 1979:192,195,196), συµφωνώντας µε παλαιότερους
µελετητές76, ερµηνεύει το φαινόµενο του µετασχηµατισµού και στη συνέχεια της
πλήρους αποβολής ως εξέλιξη της υπερωικής προφοράς του l. Έχουµε δηλ.: l >

70

Λουλουδόπουλος 1903:27, 30 κ.π.α.
Εκτός από τα τραγούδια παρατηρήθηκαν στο παρελθόν ανάλογες περιπτώσεις στην καθηµερινή
οµιλία, όταν οι οµιλητές βρίσκονταν σε εξωδιαλεκτικό περιβάλλον. Έτσι, κάποιος στην αγορά του
∆οµοκού ζήτησε να αγοράσει «καλουτσούκια» αντί «καουτσούκια» ‘λαστιχένια παπούτσια από
καουτσούκ’. Και ο ίδιος άκουσα στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του ’70 από τον
‘‘δασκαλεµένο’’ (περίπου όπως: «ικεί σν Αθήνα που δα πάµι δε δα λ΄ές καουά µα καλά, δε δα λ΄ές
πουά µα πολλά») εξάχρονο ξάδελφό µου ότι εκτός των άλλων τον πήγαν βόλτα και «στα ζώλα» και
εννοούσε «στα ζώα», δηλ. στον ζωολογικό κήπο.
72
Λουλουδόπουλος ό.π.:111 και 114 αντίστοιχα.
73
Ό.π.: 180.
74
Για την τροπή m > b βλ. 2.4.1 Τροπές απλών συµφώνων.
75
Πβ. αντίστοιχα παραδείγµατα ψευδούς αποκατάστασης στην Τσακωνική: λάγανο, λάχυρα κλπ.
(Κωστάκης 1951:57).
76
Pernot 1907:349, σηµ. 1. Σιγάλας 1949:206. στη συνέχεια το ίδιο υποστήριξαν και οι Προµπονάς
(1963:514) και Ήµελλος (1964:39).
71
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υπερωικό l (l‘) > ηµίφωνο u > πλήρης αποβολή. Aξίζει όµως να παρατηρήσουµε ότι,
αν και παραθέτει κάποιους διπλούς τύπους από το Σιναπλί µε υπερωική προφορά του l
(πιθανόν από επίδραση του γλωσσικού περιβάλλοντος της Κ. Μακεδονίας, αφού τις
πληροφορίες για το ιδίωµα του Σιναπλί τις συλλέγει στο Πολύκαστρο Κιλκίς, όπου
και εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι πρόσφυγες από το Σιναπλί Α. Ρωµυλίας), το
στοιχείο της υπερωικότητας δεν παρατηρείται (θεωρείται µάλιστα και «αλλότριον του
γλωσσικού συναισθήµατος»77) όχι µόνο στο ιδίωµα που εξετάζουµε, αλλά σε όλους
τους πρόσφυγες από την περιοχή του Καβακλί. Επίσης, όπως αναφέρει ο ίδιος
(1979:194), υπερωικό l δεν απαντά και σε άλλες περιοχές όπου και παρατηρείται
ανάλογο φαινόµενο (Φάρασα Καππαδοκίας, Λεωνίδι Τσακωνιάς, Βάτικα και
Χαβουτσί Προποντίδας).
Ο Κατσάνης (1981) µελετώντας το ιδίωµα ∆ρυµού - Μελισσοχωρίου
Θεσσαλονίκης θεωρεί την ιδιότυπη προφορά του l ως αποτέλεσµα της φωνολογικής
αντίθεσης /λ/ : /λλ/, ενώ ο Μηνάς (2003:330) την αποδίδει στη φωνηεντική φύση του
l.
Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω φαινοµένων (τροπή ή αποβολή) είναι η
οικονοµία της άρθρωσης και συγκεκριµένα το µικρό άνοιγµα της στοµατικής
κοιλότητας78 και κυρίως η ελάχιστη δυνατή κίνηση της γλώσσας, η οποία παραµένει
σχεδόν σε θέση ηρεµίας και προσεγγίζει, χωρίς να αγγίζει, τον ουρανίσκο
(προσεγγιστικό λ)79, πράγµα που οφείλουµε να το συσχετίσουµε µε την αρθρωτική
δυσκολία του φθόγγου, καθώς οι πάµπολλες τροπές του «πολύπαθου λ» σε πολλά
ιδιώµατα φανερώνουν ότι ο φθόγγος αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα ‘‘φιλικός’’ στην
άρθρωση.
Η διασπορά εποµένως του φαινοµένου της ιδιότυπης προφοράς ή σίγησης του
l σε πολλά, περιφερειακά κυρίως80, ιδιώµατα, σε διάσπαρτους διαλεκτικούς χώρους
77

Παπαδόπουλος 1926:25.
Ο Κοντοσόπουλος (1959:328) αναφέρει: «Εις την πάχυνσιν ταύτην της προφοράς του λ συµβάλλει
κατ’ εµέ και η κλειστοτέρα εις τα µέρη εκείνα της Κρήτης προφορά των φωνηέντων a, o, u».
79
Για το στοιχείο αυτό ο Χατζιδάκις (1924:58) περιγράφει: «∆ύναται να σχηµατισθή ο φθόγγος ούτος
και αν η γλώσσα µηδαµώς άπτηται του ουρανού, αλλ’ ανυψουµένη µικρόν προς αυτόν µένη
µετέωρος...». Και αλλού (1905:177): «... κατά την προφοράν τούτου η γλώσσα εν τω στόµατι
αιωρείται και εκτείνεται και κεκυρτωµένοις υπό τι τοις πρόσθεν άκροις προσπελάζει τω ουρανώ, αλλ’
ουδαµού άπτεται αυτού». Επίσης ο Πάγκαλος (1955:219) αναφέρει: «Προς τον σχηµατισµόν του
φθόγγου τούτου λ=ου ανυψούται ολίγον η γλώσσα χωρίς να εγγίζη τον ουρανίσκον, αλλά µένει αύτη
µετέωρος». Το ίδιο και ο Κοντοσόπουλος (1959:326): «Ο φθόγγος ούτος (ενν. το ηµίφωνο u) ...
επιτυγχάνεται δι’ ανυψώσεως ολίγον της γλώσσης, την οποίαν κρατούµεν µετέωρον χωρίς να εγγίζη
τον ουρανίσκον. Ούτως το λ αποκτά φωνηεντική αξία».
80
Σε «απόκεντρες νεοελληνικές διαλέκτους» διατυπώνει ο Μηνάς (2003:330).
78
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και όχι σε έναν περιορισµένο γεωγραφικό ή γλωσσικό χώρο, οφείλεται σε
γενικότερους νόµους φωνητικών µεταβολών και όχι σε µετακινήσεις πληθυσµών (που
δεν αποκλείονται βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις81).
2.1.4 Αποβολή του γ
Το γ αποβάλλεται:
1. Σε αρχική ή µεσοφωνηεντική θέση και όταν είναι ουρανικό (ακολουθείται
δηλ. από i, e, i)82: π.χ. (σε αρχική θέση) érasa (< γ΄érasa) ‘γέρασα’, ifír΄ (< γ΄ifír΄ <
γ΄efír΄) ‘γεφύρι’, imátus (< γ΄imátus < γ΄emátus) ‘γεµάτος, imόzu (< γ΄imόzu < γ΄emόzu)
‘γεµίζω’, in΄á (< γ΄in΄á < γ΄en΄á) ‘γενιά’, iatí (< γ΄atí) ‘γιατί’, iaiá (< γ΄aγ΄á) ‘γιαγιά’,
iόmsa (< γ΄iόmsa) ‘γέµισα’, iurγúts (< γ΄iurγϊts) ‘Γιωργούδης’, irázu (< γ΄irázu <
γ΄erázu) ‘γεράζω’, irévu (< γ΄irévu) ‘γυρεύω’, irnú (< γ΄irnú) ‘γυρνώ, γυρίζω’, ís (<
γ΄ís) ‘γη’ κλπ.83. επίσης (µεσοφωνηεντικά) aérastus (< aγ΄érastus), áius (< áγ΄ius),
kalόirus (< kalόγ΄irus), kataí (< kataγ΄í) ‘καταγής, κάτω’, máiα (< máγ΄iα) ‘µάγια’,
maiá (< maγ΄iá) ‘µαγιά’, mairévu (< maγ΄irévu) ‘µαγειρεύω’, όira (< lόγ΄ira)
‘ολόγυρα’, paénu (< paγ΄énu) ‘πηγαίνω’, vluiménus (< vluγ΄iménus), xamuiú (<
xamuγ΄ilú) κλπ.84, (ακόµα και σε δάνεια) tšíikus (< τουρκ. çig + κατάλ. -ικος) ‘ωµός,
αµαγείρευτος’, mér (< τουρκ. meger) ‘µήπως’ (πιθανή επίδραση τουρκικών ιδιωµάτων
της Θράκης, Κυρανούδης 1995:56), ενώ (επίσης σε δάνειο) dziγér΄ (< τουρκ. ciger)
‘συκώτι’.
2. Σπάνια όταν είναι ουρανικό σε µετασυµφωνική θέση και µόνο στην
περίπτωση του αορίστου víka (< vγ΄íka) του vγ΄énu ‘βγαίνω’ (ενώ µέλλ. vγú).
3. Σε αρκετές περιπτώσεις όταν είναι υπερωικό και µόνο σε δάνεια από την
τουρκική: úr΄ (< γúr΄ ή απευθείας < τουρκ. ugur) ‘γούρι’, uradízu (< τουρκ. ugradm,
αόρ. του ugramak) ‘προβάλλω ξαφνικά’, xíntau (< τουρκ. hint tavugu) ‘φραγκόκοτα’,
όlum (< τουρκ. oglum) ‘προσφώνηση µεγαλύτερου σε παιδί’ (επίδραση της τουρκικής

81

Στη Νάξο π.χ. οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες παρατηρείται το φαινόµενο µεταφέρθηκαν από
τους Φράγκους κατακτητές «απ’ αλλού» (Σιγάλας 1949:197) και «από τόπο ή από τόποι (sic), όπου
µιλούσαν το βόρειο ιδίωµα» (ό.π.: 205).
82
Πβ. Ανδριώτης 1948:29-30· Ήµελλος 1964:40.
83
Πβ. και Παπαδόπουλος 1926:32.
84
Ό.π., καθώς και Κοσµάς 1972:322.
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κοινής και των τουρκικών ιδιωµάτων της Θράκης, Κυρανούδης 1996-8:125 και για το
ιδίωµα της Αδριανούπολης, Kalay 1998:53).
4. Σπάνια σε προσυµφωνική θέση: tsagrasúl΄ (< τσαγκαροσούγλι), ενώ
απαντούν suγl΄í/suγl΄ízu/suγl΄itirόs.
5. Πιθανόν επίσης να έχουµε, όπως στη Νάξο85, περίπτωση τροπής του γ σε
ηµίφωνο u (αν δεν πρόκειται για αναλογική επέκταση ηµιφώνου ή ανάπτυξη ηµιφώνου
για αποφυγή χασµωδίας ανάµεσα σε δύο όµοια (µετά από αποβολή του γ) ανοιχτά
φωνήεντα) στους τύπους éfaua (< éfaa ή éfaγa;)‘έφαγα’, ékl΄iua (< ékl΄ia ή ékl΄iγa;)
‘έκλαιγα’, ék΄iua (< ék΄ia ή ék΄iγa;) ‘έκαιγα’, ékl΄iuami, ék΄iuan κλπ. (βλ. και 2.3.5.3).
Έτσι στα πλαίσια της σίγησης του γ στο ιδίωµα, στις ακολουθίες i+Φ και i+Φ
(κυρίως µετά από r, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις), σε αντίθεση µε άλλα βόρεια
ιδιώµατα86, δεν παρατηρείται σε καµιά περίπτωση ανάπτυξη τριβόµενου (συµφωνικού)
φθόγγου j (= γ΄) (δεν υπάρχει δηλ. σε καµιά περίπτωση συµφωνοποίηση ηµιφώνου στο
ιδίωµα) (consonantality, πβ. Newton 1972:156). Έτσι έχουµε: stérius (~ stérjus87)
‘Στέργιος’, stiriόnu (~ stirjόnu) ‘στερ(γ)ιώνω’, xuriό (~ xurjό) ‘χωριό’, l΄ituriá (~
l΄iturjá) ‘πρόσφορο’, i iákus και iákus (~ i jákus) ‘ο Γιάνκος’, iaruštiá (~ i jaruštiá)
‘η αρρώστια’, tríia (~ tríja) ‘τρία’, kriiόs (~ krijόs) kriiáδa (~ krijáδa) ‘κρύο’ κλπ.

85

Ήµελλος 1964:41-42, σύµφωνα µε τον οποίο «πρόκειται περί σπουδαιοτάτου και σπανιωτάτου
γλωσσικού φαινοµένου, τουλάχιστον εγώ ουδαµού των άλλων ελληνικών ιδιωµάτων ανεύρον».
86
Ψάλτης 1905:38. Ανδριώτης 1930:162-163. Τοµπαΐδης 1967:23, 28-29. Λιάλιας 1977:240.
Κοντοσόπουλος 1985:70. Κατσάνης 1996:30-31 κ.α.
87
Στα παραδείγµατα αυτά αναπτύσσεται τριβόµενος φθόγγος στα βόρεια ιδιώµατα στα οποία
αναφέρονται οι παραπάνω µελέτες.
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2.2 ΦΩΝΗΕΝΤΑ
Το ιδίωµα διαθέτει ένα πενταµελές σύστηµα τονισµένων φωνη΄ντων µε τρεις βαθµούς
ανοίγµατος και ένα τριµελές άτονων µε δύο βαθµούς ανοίγµατος. Συγκεκριµένα:
Τα φωνηεντικά φωνήµατα του ιδιώµατος είναι σε τονισµένη θέση τα ακόλουθα:
µπροστινά
κλειστά

πισινά

i

ενδιάµεσα

u
e

ανοιχτό

o
a

Σε άτονη θέση τα φωνήµατα είναι τα ακόλουθα:
µπροστινά
κλειστά

πισινά

i

ανοιχτό

u
a

Για το περιφερειακό φώνηµα i βλ. παρακάτω 2.2.6.

2.2.1 Το i
Το φώνηµα i πραγµατώνεται ως κλειστό, µπροστινό, µη στρογγυλό φωνήεν (όπως
στην κοινή ν.ε.) στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. όταν τονίζεται σε οποιαδήποτε θέση
β. όταν είναι άτονο στις συνθήκες που περιγράφτηκαν στο κεφ. ΑΠΟΒΟΛΗ (2.1.1.2)
γ. όταν προέρχεται από στένωση του e σε οποιαδήποτε θέση
δ. στη θέση αρσενικού άρθρου και πριν από ονόµατα που αρχίζουν από σύµφωνο ή
από φωνήεν ο και u88, καθώς και στη θέση θηλυκού άρθρου µε τις ίδιες
προϋποθέσεις.
88

΄Οταν η λέξη αρχίζει από a, e, το άρθρο τρέπεται σε ηµίφωνο i, ενώ πριν από i και i συνήθως
απλοποιείται: π.χ. i áθrapus > iiáθrapus > iáθrapus ‘ο άνθρωπος’, i andréas > iiandréas > iandréas ‘ο
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Tονισµένο προφέρεται περίπου σαν ií- (προγιωτακισµός) α) σε αρχική θέση:
π.χ. íga ‘έγινα’ περίπου σαν iíga, ífira ‘έφερα’ περίπου σαν iífira, íγl΄ipa ‘έβλεπα’
περίπου σαν iíγl΄ipa και β) µετά από φωνήεν (µόνον a, i, u, µπορούν να
πραγµατωθούν πριν από í), κυρίως a: π.χ. vaízu ‘σκύβω’ περίπου σαν vaiízu, daís
‘θείος’ περίπου σαν daiís, šiírsa ‘συγύρισα’ περίπου σαν šiiírsa, zuí ‘ζωή’ περίπου
σαν zuií κλπ. (βλ. και Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985: 45).

2.2.1.1 Ηµιφωνοποίηση και αποβολή του i στην ακολουθία ΣiΦ
Α. Άτονο τρέπεται σε ηµίφωνο i όταν ακολουθείται από φωνήεν και προηγείται
σύµφωνο (ΣiΦ > ΣiΦ). Το ηµίφωνο αυτό: A. ∆ιατηρείται όταν προηγείται χειλικό (p,
v, f, b), οδοντικό (t, δ, θ, d) ή r,m: π.χ. piánu ‘πιάνω’, viό ‘βιος’, kul΄imbiúmi
‘κολυµπιέµαι’, pií ‘πιοτό’, zuγrafiés ‘ζωγραφιές’, mátia ‘µάτια’, pitiá ‘πυτιά’, áδiu
‘άδειο’, gvária ‘κουβάρια’, uámia ‘λάµια’, variúmi ‘βαριέµαι’, kariόts ‘Καρυώτης’,
apukimiúmi ‘αποκοιµιέµαι’ κλπ.
Το ίδιο ισχύει όταν το i βρίσκεται σε µεσοφωνηεντική θέση: π.χ. šinuiúmi
‘συνεννοούµαι’, bόia ‘µπόια’, kinuiú ‘εκείνο εκεί’ κλπ. Και στις δύο περιπτώσεις
σχηµατίζει ανερχόµενη δίφθογγο (βλ. και 2.3.4.).
Β. Αποβάλλεται, όταν προηγείται φατνιακό (s, z, ts, dz), ουρανικό ( k, g, x89) ή
n, l, µε διατήρηση της ουράνωσης του ήδη ουρανωµένου συµφώνου που προηγείται
(φωνηµατοποίηση)90 (> š, z, tš, dz, k΄, g΄, x΄, n΄, l΄)91 (βλ. και 2.1.2. 1): π.χ. θirmašá (<
θermašiα) ‘πυρετός’, náza (< názia) ‘νάζια’, ítša (< ítšia) ‘ίτσια’, kaik΄όnu (<
kaik΄iόnu) ‘κακιώνω’, ag΄ό (< ag΄iό) ‘αγγειό’, x΄όn΄ (< x΄iόn΄) ‘χιόνι’, in΄úmi (<
in΄iúmi) ‘γεννιούµαι’, il΄á (< il΄iá) ‘ελιά’ κλπ.
Αντρέας’, i érmus > iiérmus > iérmus ‘ο έρµος’, i ιόrγus > iόrγus ‘ο Γιώργος’, i iánis > iánis ‘ο
Γιάννης’ (βλ. και Θαβώρης 1959: 197). Ενώ, στην περίπτωση που το αρχικό φωνήεν είναι ο ή u το
άρθρο προφέρεται κανονικά: π.χ. i όmurfus ‘ο όµορφος’, ι όρθα ‘η όρνιθα’, i όpxata ‘το µπάλωµα’, i
uranόs, i uvόs ‘ο βουβός’, i uváua ‘η βουβάλα’.
89
Το γ σε παρόµοιο φωνητικό περιβάλλον αποβάλλεται.
90
Νewton 1972:36 (postpalatal yod deletion). Bλ. επίσης Μαργαρίτη-Ρόγκα 1986: 13 («... µεταβίβαση
του διακριτικού χαρακτηριστικού της ουρανικότητας από το ηµίφωνο στο προηγούµενο σύµφωνο και
... έκπτωση του ηµιφώνου...»). Για τη φωνηµατοποίηση των ουρανωµένων, τη µετατροπή τους δηλ.
από αλλόφωνα σε αυτόνοµα φωνήµατα βλ. Κατσάνης 1984:49 και Συµεωνίδης - Τοµπαΐδης 1999:41.
91
Newton 1972:154 κε.
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2.2.1.2 Hµιφωνοποίηση και αποβολή του i στην ακολουθία ΣriΦ
Στην ακολουθία ΣriΦ, είτε τρέπεται σε ηµίφωνo e (συνήθως πριν από -á-, -ό-) (βλ.
και 2.3.3.), είτε αποβάλλεται (συνήθως πριν από -é- ή άτονο): π.χ. aγreόškiu (και
aγrόškiu) (< aγriόškilu) ‘αγριόσκυλο’, aγreόγata (και aγrόγata) (< aγriόγata),
aγreόxina (και aγrόxina) (< aγriόxina) ‘αγριόχηνα’, aγreáδa (και aγráδa) (< aγriáδa)
‘αγριάδα (φυτ.)’, xreázumi (και xrázumi) (< xriázumi) ‘χρειάζοµαι’, mandreá (<
mandriá) ‘µαντριά’, abreá (< abriá) ‘αµπριά’, καθώς και aγrévu (< aγriévu)
‘αγριεύω’, áγrus (< áγrius) ‘άγριος’, aγrukáuna (< aγriukáuna) ‘πικραγγουριά’,
aγrupiríštiru (< aγriupiríštiru) ‘αγριοπερίστερο’, miθávru (< miθávriu) ‘του χρόνου’,
aiandrás (< aiandriás) ‘Aι Αντριάς’ κλπ.

2.2.1.3 Μη πραγµάτωση ηµιφωνοποίησης από ανάπτυξη µεταβατικού φθόγγου
Όταν οι συνθήκες δεν ευνοούν την ηµιφωνοποίηση (π.χ. προηγούµενο συµφωνικό
σύµπλεγµα92, σύνθεση ή δευτερογενές), αναπτύσσει µεταβατικό (από κλειστότερο σε
ανοιχτότερο φωνήεν) φθόγγο

i, που όµως ανήκει στην επόµενη συλλαβή και

ουσιαστικά αποτελεί ανερχόµενη δίφθογγο (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:46): π.χ.
triiánda, γriiá, kriiόs ‘κρύος’, kriiόnu, kriiáδa ‘κρύο’, priiόn΄ ‘πριόνι’, triiόimiru
‘τριήµερο νηστείας’ (συµφωνικό σύµπλεγµα) και: kiiú ‘εκεί πέρα’, kin΄iiú ‘εκείνη
εκεί πέρα’, šiiírsa ‘συγύρισα’(σύνθεση), kšiiérnu ‘πέφτω’ (δευτερογενές).
Όµοιο µεταβατικό φθόγγο αναπτύσσει και όταν τονισµένο ακολουθείται από
ανοιχτότερο φωνήεν: π.χ. tríia ‘τρία’, sufíia ‘Σοφία’, θiríia ‘θεόρατη’ κλπ. (βλ. και
2.3.5.2). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τρέπεται κανονικά σε ηµίφωνο.
2.2.1.4 Ηµιφωνοποίηση και διφθογγοποίηση του i στην ακολουθία Φ΄i
Σε οποιαδήποτε θέση τρέπεται επίσης σε ηµίφωνο i µετά από τονισµένο φωνήεν (Φ΄i
> Φ΄i (διφθογγοποίηση): π.χ. astόisa ‘ξέχασα’, vαisa ‘έσκυψα’, táiza ‘τάιζα’, trόi

92

Ανδριώτης 1976:233. Συνήθως έχουµε συµφωνικό σύµπλεγµα µε r και την ακολουθία Σr + iΦ που
στη ν.ε. έχει δισυλλαβική ισχύ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1986:14). Ανάµεσα στις δύο αυτές συλλαβές
έχουµε επένθεση (Newton 1972:175) µεταβατικού ηµιφωνικού φθόγγου και διατήρηση έτσι της
συλλαβικής οικονοµίας του φωνηεντικού συµπλέγµατος (Ανδριώτης ό.π.:234-235).
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‘τρώει’, δa pái ‘θα πάει’, δa fái ‘θα φάει’, urlόi ‘ρολόι’, xúi ‘συνήθεια’ και
σχηµατίζει κατερχόµενη δίφθογγο (βλ. 2.3.1).
2.2.1.5 Αποβολή τελικού -i
Τέλος, άτονο ως τελικό φωνήεν υπερδισύλλαβων αρσενικών σε -(η)ς (γεν., αιτ., κλητ.
ενικού), θηλυκών σε -(η) (ον., αιτ. κλητ. ενικού), ουδέτερων σε -(ι) (ον., αιτ., κλητ.
ενικού), καθώς και ως τελικό στο τρίτο ενικό ενεστώτα ρηµάτων ενεργητικής φωνής,
αποβάλλεται διατηρώντας την ουράνωση των προηγούµενων (και δευτερογενώς
τελικών) όχι µόνο των k, x, g, γ, s, z, ts, dz, n, l, αλλά και των ανθεκτικών στην
ουράνωση p, f, b, v, t, θ, d, δ, m, r, τα οποία σε άλλα βόρεια ιδιώµατα δεν
ουρανώνονται93: π.χ. sfík΄ (< sfík΄i) ‘κεντρί’, éx΄ (< éx΄i) ‘έχει’, fég΄ (< fég΄i)
‘φέγγει’, an΄íγ΄ (< an΄íγ΄i) ‘ανοίγει’, kamúš (< kamúši) ‘καλάµι’, váz΄ (< vázi)
‘βουίζει’, kátš (< kátši) ‘κάτσει’, n΄irándz (< n΄irándzi) ‘νεράντζι’, ván΄ (< ván΄i)
‘βάνει’, δiašk΄él΄ (< δiašk΄él΄i) ‘διασκέλι’ και επίσης k΄úp΄ (< k΄úpi) ‘κιούπι’, škép΄ (<
šképi) ‘σκέπη’, γl΄ép΄ (< γl΄épi) ‘βλέπει’ (-pi > -p΄). xuráf΄ (< xuráfi) ‘χωράφι’, váf΄ (<
váfi) ‘βάφει’ (-fi > -f΄). kόmb΄ (< kόmbi) ‘κόµποι’, δiauáb΄ (< δiauábi) ‘διαλάµπει,
αστράφτει ο ουρανός’ (-bi > -b΄). karáv΄ (< karávi) ‘καράβι’, šxánav΄ (< šxánavi)
‘άσχηµη’,

urmin΄év΄ (< urmin΄évi)

‘ορµηνεύει’ (-vi > -v΄). δráxt΄ (< δráxti)

‘αδράχτι’, anáft΄ (< anáfti) ‘ανάβει’ (-ti > -t΄). kauáθ΄ (< kauáθi) ‘καλάθι’, kόθ΄ (<
kόθi)

‘κλώθει’ (-θi > -θ΄). δiamánd΄ (< δiamándi) ‘διαµάντι’, afénd΄ (< aféndi)

‘αφέντη’ (-di > -d΄). uáδ΄ (< uáδi) ‘λάδι’, δaxl΄íδ΄ (< δaxl΄íδi) ‘δαχτυλίδι’ (-δi > -δ΄).
vauám΄ (< vauámi) ‘βαλανίδι’, érm΄ (< érmi) ‘έρµη’ (-mi > -m΄). št΄ár΄ (< št΄αri)
‘σιτάρι’, kšér΄ (< kšéri) ‘ξέρει’ (-ri > -r΄) (βλ. 2.1.1.2 και 2.1.2.).
2.2.1.6 ∆ιατήρηση του i
Το i διατηρεί τη συλλαβική του αξία όταν:

93

Κατσάνης 1984:55. Ενώ, όπως αναφέρθηκε, σε αντίθεση µε άλλα βόρεια ιδιώµατα (ό.π.:57) η
αποβολή του είναι πλήρης και συνοδεύεται από απουράνωση όταν επιτάσσεται σύµφωνο-συλλαβή,
π.χ. όταν ακολουθεί κτητική αντωνυµία, αφού αποτελεί µ’ αυτήν µία τονική ενότητα και το -i
µετατρέπεται από τελικό σε ενδιάµεσο: π.χ. kifál΄, ενώ kifálm (< kifál΄im) ‘κεφάλι µου’, kifáls (<
kifál΄is) ‘κεφάλι σου’, kifálmas (< kifál΄imas) ‘κεφάλι µας’ κλπ. (βλ. 2.1.2).

143

α. προέρχεται από στένωση: π.χ.

ax΄iόna (< axelόna) ‘χελώνα’, γ΄iurγόs

‘γεωργός’, θiόs (αλλά και θiόs) ‘Θεός’, θiόs (< θelόs) ‘θολός’, θiόnu (< θelόno)
‘θολώνω’,

katšívius

(<

katšívelos)

‘κατσίβελος’,

katšifiúδ΄ (< katšifelúδ΄)

‘κατσιβελούδι’, trόi ‘τρώγε’ (ενώ trόi ‘τρώει), γl΄épi ‘βλέπε’ (ενώ γl΄ép΄ ‘βλέπει’),
píγ΄in΄i ‘πήγαινε’ (ενώ paén΄ ‘πηγαίνει’), (νεολ.) l΄iufuríu ‘λεωφορείο’ κλπ.
β. βρίσκεται πριν από τα ο,u, αφού έχει προηγηθεί αποβολή του ενδιάµεσου l:
π.χ. pšiόs (< pšilόs), g΄iú (< gilú) ‘κυλώ’, fiú (< filú) ‘φιλώ’, δαxtiu (< δαxtilu)
‘δάχτυλο’ κλπ.
γ. το i προέρχεται από µετάθεση, π.χ. artšiόnumi (< aritšόnumi), (ενώ αν
ήταν από αποβολή θα προέκυπτε artšόnumi)
δ. έχουµε νεότερη λέξη µε ελεγχόµενη από την ν.ε. προφορά, π.χ. stratiόts,
δiurizménus, šimiόnu κλπ.
Επίσης διατηρείται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (κεφ. 2.1.1.2 ), στην κατάληξη
όλων των πτώσεων στα δισύλλαβα βαφτιστικά αρσενικά, καθώς και σ’ εκείνα που
εκφράζουν βαθµό συγγένειας και αποτελούν συνήθεις προσφωνήσεις: π.χ. ibátis ‘ο
αδερφός’, dbáti ‘του αδερφού’, ό báti ‘ω αδερφέ’, itátis ‘ο πάτέρας’, tuntáti ‘τον
πατέρα’, iiόrγ΄is ‘ο Γιώργης’, tiόrγ΄i ‘του Γιώργη’, tuián΄i ‘τον Γιάννη’, ενώ: iandόns ‘ο
Αντώνης’, dvašíl΄ ‘του Βασίλη’ (εκτός αν προκύπτει µη αποδεκτό τελικό συµφωνικό
σύµπλεγµα, οπότε έχουµε π.χ. iδimítris, dδimítri, tuδimítri).
2.2.2 Το e
Το φώνηµα e πραγµατώνεται ως µπροστινό, µη στρογγυλό, ενδιάµεσου ανοίγµατος
φωνήεν και απαντά µόνο σε τονισµένη συλλαβή. Γενικά πιο κλειστό από το e της
κοινής ν.ε.94 σε όλες τις θέσεις, ενώ τείνει προς αυτό όταν προηγείται το ανοιχτό a,
καθώς επηρεάζεται από το άνοιγµά του (π.χ. paénu ‘πηγαίνω’, kαgaénas ‘απολύτως
κανένας’).
Σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως σε αρχική θέση τρέπεται από επίδραση του
επόµενου συµφώνου (χείλωση)95, σε ό-/iό

(πβ. ν.ε.

γέµα > γιόµα): π.χ. όmbius

‘έµπυον’, iόma (< éma) ‘αίµα’, iόmsa (< émsa < γ΄émisa) ‘γέµισα’ κ.ά, αλλά και (σε

94
95

Συµεωνίδης 1989:14.
Συµεωνίδης 1972:245-246.
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δάνεια) dzόps (< τουρκ. cep ‘τσέπη’) (αλλά πιθανή ύπαρξη διαλ. τουρκ. cop, πβ. cevap
> διαλ. τουρκ. cuvap, Kalay 1998:29) (βλ. και 2.3.7).
2.2.3 Το u
To φώνηµα u πραγµατώνεται ως πισινό, στρογγυλό, κλειστό φωνήεν. ΄Ατονο ως τελικό
φωνήεν και προϊόν στένωσης και µόνον σε δισύλλαβες λέξεις (κυρίως ρήµατα και
ουδέτερα) και όταν προηγείται τονισµένο φωνήεν ηµιφωνοποιείται (u > u) και
σχηµατίζει µε το προηγούµενο φωνήεν κατερχόµενη δίφθογγο: π.χ. trόu ‘τρώω’, δa fáu
‘θα φάω’, δa páu ‘θα πάω’, áu ‘τ’ άλλο’, míu ‘µήλο’, ενώ pétau ‘πέταλο’, δáxtiu
‘δάχτυλο’ (Φ΄u > Φ΄u) (βλ. και 2.3.2).
Αρχικό καθαρό u προκύπτει όταν στην αρχή της λέξης προηγείται l, το οποίο
αποβάλλεται (βλ. 2.1.3.3): π.χ. ukáku ‘λουκάνικο’, úzu ‘λούζω’, uríδa ‘λουρίδα’ κλπ.
Αρχικό u επίσης προκύπτει από αποβολή προηγούµενου αρχικού v, το οποίο
αποβάλλεται ανοµοιωτικά µόνο στην περίπτωση που ακολουθεί επίσης v (vuv- > -uv)
(βλ. και 2.4.4.3): π.χ. uvόs ‘βουβός’, uvál΄ ‘βουβάλι’ κλπ.
2.2.4 Το ο
Το φώνηµα ο πραγµατώνεται ως πισινό, στρογγυλό, ενδιάµεσου ανοίγµατος φωνήεν
και απαντά µόνο σε τονισµένη συλλαβή. Ως αρχικό φωνήεν, σε αντίθεση µε άλλα
βόρεια ιδιώµατα96, δεν εµφανίζει ηµίφωνο u: π.χ. i όrθα ‘η όρνιθα’ και όχι i uόrθα, ta
όrγana και όχι ta uόrγana, i όmurfus και όχι i uόmurfus.

2.2.5 Το a
Το φώνηµα a πραγµατώνεται ως ανοιχτό, κεντρικό, µη στρογγυλό φωνήεν. Είναι το πιο
ανοιχτό από όλα τα φωνήεντα. Σε όλες τις περιπτώσεις, εµφανέστερα όµως στις άτονες
συλλαβές, είναι πιο κλειστό απ’ αυτό της κοινής ν.ε.97 ΄Οχι σπάνια αναπτύσσεται ως
προθετικό σε ονόµατα ή ρήµατα που αρχίζουν από σύµφωνο ή συµφωνικό σύµπλεγµα
(βλ. 2.3.5.1).

96

Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:48, 2.4.4., καθώς και σηµ. 11.
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2.2.6 Το i
Πρόκειται για περιφερειακό φώνηµα που απαντά σχεδόν αποκλειστικά σε δάνειες από
την τουρκική λέξεις και ταυτίζεται µε το τουρκ.  (ενδιάµεσου ανοίγµατος, κεντρικό, µη
στρογγυλό φωνήεν). Απαντά συνήθως τονισµένο, πάντα µετά από µη ουρανωµένο
σύµφωνο και εποµένως ποτέ ως αρχικό φωνήεν. Π.χ. arsíiz ‘ξεδιάντροπος’ (< τουρκ.
arsz), artírtšin ‘περίσσεψε’ (< τουρκ. artrmek), bakír΄ ‘χάλκινο αγγειό’ (< τουρκ.
bakr), tšalím΄ ‘σκέρτσο’ (< τουρκ. çalm), misír΄ ‘γαλοπούλα’ (< τουρκ. msr tavugu),
misíra ‘µεγάλη γαλοπούλα’, kazík΄ ‘εξαπάτηση’ (< τουρκ. kazk), šaškíns ‘χαζός’ (<
τουρκ. şaşkn), sakíz (< τουρκ. Sakz ‘Xίος’) ‘µαστίχα’, kalipsízkus (< τουρκ. kalpsz)
‘καλοφτιαγµένος’, xatír΄ (< hatr) ‘χατίρι’ κλπ., όπως επίσης και στην κατάληξη των
ουσιαστικών σε -lík΄ (< τουρκ. -lk) (π.χ. kalabalík΄ ‘πολυκοσµία’), αλλά και (νεολ.)
vindzína ‘βενζίνη’. Το φωνήεν χρησιµοποιείται επίσης για δήλωση των ονοµάτων
συµφώνων της αλφαβήτα, π.χ.

ví ‘βήτα’, γí ‘γάµα’, δí ‘δέλτα’, zí ‘ζήτα’ κλπ.

(βαλκανισµός).
Το ότι το ιδίωµα διατηρεί το φθόγγο µε συνέπεια είναι ένας δείκτης του βαθµού
γλωσσικής επαφής µε την τουρκική, ενώ τα τουρκικά δάνεια στα οποία το τουρκ. 
τρέπεται, όπως και στη ν.ε., σε i φαίνεται ότι πέρασαν στο ιδίωµα µέσω της
µεσαιωνικής ή ν.ε., όπως π.χ. karší (< τουρκ. karş) ‘απέναντι’, iapí (< τουρκ. yap)
‘κτίσµα’ κ.ά.

97

Το µικρότερο άνοιγµα του a των βορείων ιδιωµάτων αναλύει ο Συµεωνίδης (1977:67). επίσης
Μαργαρίτη-Ρόγκα ό.π.: 48. 2.4.5. Αντίστοιχα για τη ∆. Κρήτη βλ. Κοντοσόπουλος 1959:328 (βλ. και
υποσηµ. 59).
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2.3 ΗΜΙΦΩΝΑ
2.3.1 Το i
Το i πραγµατώνεται ως ηµιφωνικός ουρανικός µη τριβόµενος φθόγγος. Είτε αποτελεί
εξέλιξη του i (συνίζηση), όταν αυτό εναλλάσσεται µε φωνήεν (Φi > Φi και iΦ > iΦ),
και ο φθόγγος εξυπηρετεί την ‘‘ήσσονα προσπάθεια’’, καθώς µε την ηµιφωνοποίηση
µειώνεται η διάρκεια εκφοράς δύο συλλαβών σε µία και περιορίζεται ο φωνητικός
όγκος (π.χ. trόi > trόi), είτε λειτουργεί ως δείκτης µορφολογικής τάξης και διαφάνειας
(βλ. 2.3.5.2, Α και Β), είτε ως µεταβατικός φθόγγος (βλ. 2.3.5.2, ∆).
Ως εξέλιξη του i (συνίζηση) και πάντα σε συνδυασµό µε άλλο φωνήεν
δηµιουργεί πάντα δίφθογγο98 και είναι λίγες και ειδικές οι περιπτώσεις (βλ. 2.2.1.2, Β)
που το i στα περιβάλλοντα αυτά δεν ηµιφωνοποιείται. Έτσι, µετά από φωνήεν έχει το
άνοιγµα ενός βραχύτατου i, ενώ πριν από φωνήεν είναι πιο κλειστό και πάντα µη
τριβόµενο.
Στην ακολουθία ΣiΦ το ηµίφωνο πραγµατώνεται µετά από χειλικά, οδοντικά και
m,r, ενώ µετά από υπερωικά, συριστικά και n, l αποβάλλεται µε διατήρηση της
ουράνωσης του προηγούµενου συµφώνου99 (βλ. 2.1.2.1, καθώς και 2.2.1.1, Β).
Τελικό i ως εξέλιξη του i µε προηγούµενο σύµφωνο, όπως αναφέρθηκε (2.2.1.),
δεν παρατηρείται, καθώς το τελικό i µε την αποβολή του διατηρεί την ουράνωση σε
όλα ανεξαιρέτως τα προηγούµενα σύµφωνα.

2.3.2 To u
Το ηµίφωνο u αποτελεί ξεχωριστό χαρακτηριστικό του ιδιώµατος γιατί εκτός από
αποτέλεσµα ηµιφωνοποίησης του u (µη συλλαβικό u) που απαντά σε άλλα βόρεια
ιδιώµατα100, απαντά και ως αλλόφωνο του l.
Ως αποτέλεσµα ηµιφωνοποίησης του u απαντά ως τελικός φθόγγος σε
παροξύτονες λέξεις µετά από τονισµένο φωνήεν (ακόµα και µετά από αποβολή
προηγούµενου l) και σχηµατίζει κατερχόµενη δίφθογγο (βλ. και 2.2.3). Πρόκειται για

98

Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:53.
Σύµφωνα µε τον Τσοπανάκη (1963:270) «το ηµίφωνο ι συγχωνεύεται σε µια ενιαία προφορά µε το
σύµφωνο που προηγείται».
100
Mαργαρίτη-Ρόγκα 1985:55.
99
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σταθερό κανόνα διφθογγοποίησης και δεν αποτελεί περιστασιακό χαρακτηριστικό
γρήγορης οµιλίας101: π.χ. akúu ‘ακούω’, trόu ‘τρώω’, δa fáu ‘θα φάω’, δa páu ‘θα πάω’,
l΄éu ‘λέω’, míu (< míu < mílu)‘µήλο’, kšíu (< kšíu < kšílu) ‘ξύλο’, áu (< áu < álu)
‘άλλο’ κ.ά., ενώ (σε προπαροξύτονες): pétau ‘πέταλο’, δáxtiu ‘δάχτυλο’, pruškéfau
‘µαξιλάρι’, míγδau ‘αµύγδαλο’, kόtsau ‘σβόλος’, strόgius ‘στρόγγυλος’ κλπ. (βλ. και
2.1.3.3).
Ως αλλόφωνο του l πραγµατώνεται όταν µετά από αυτό ακολουθεί (τονισµένο ή
άτονο) a (βλ. 2.1.3 Τροπή - αποβολή του l) σε οποιοδήποτε σηµείο της λέξης: π.χ. uáδ΄
‘λάδι’, uaú ‘λαλώ’, áuas ‘άλας’, šanauázu ‘αλλάζω’, kauá ‘καλά’, uváua ‘βουβάλα’
κ.ά. Επίσης ηµίφωνο u προκύπτει ως αλλόφωνο του l και περιστασιακά πριν από o:
π.χ. kauό (συνήθως kaό) ‘καλό’, mauόnu (συνήθως maόnu) ‘µαλώνω’ κλπ.
Τέλος, είτε αναλογικά προς το ηµίφωνο του ενεστώτα, είτε ως αντιχασµωδιακό,
αναπτύσσεται στους τύπους παρατατικού και αορίστου: ékl΄iua (παρατ. του kl΄éu)
‘έκλαιγα’, ék΄iua (παρατ. του k΄éu) ‘έκαιγα’, éfaua (αόρ. του trόu) ‘έφαγα’ (βλ. και
2.3.5.3).

2.3.3 Το e
Ενδιάµεσου ανοίγµατος, κεντρικός φθόγγος. ∆ιαφέρει από το ηµίφωνο i ως προς το
άνοιγµα (πιο ανοιχτό) και τη θέση (πιο πισινό). Αποτελεί εξέλιξη του e (Χατζιδάκις
1905:340-1) ή, σπανιότερα, του i και πραγµατώνεται συνηθέστατα πριν από τονισµένα
-á (συνήθως σε τελική συλλαβή) και σπανιότερα -ό (σε ενδιάµεση συλλαβή) µε τα
οποία ουσιαστικά αποτελεί δίφθογγο. Ο Α. Παπαδόπουλος (1926:13-4), όπως αργότερα
και ο Newton (1972:47-8), θεωρεί τη δίφθογγο ως έναν νέο φθόγγο ως αποτέλεσµα
συναίρεσης (-ea-, -ia- > ä και -eo-, -io- > ö). Ο Τζάρτζανος (1909:13) τη θεωρεί
«ιδιάζοντα φθόγγο» (εα) που «δεν δύναται να παρασταθεί δι’ ενός σηµείου» (ό.π.:14)
και ο Κυριακίδης (1923:372) «φθόγγον µεσάζοντα µεταξύ ε και α ανοικτόν, του οποίου
η προφορά πλησιάζει προς το α». Ο Τσοπανάκης (1963:270) αναφέρεται σε
«δευτερογενές ι ... που προήλθε ... από συνίζηση ενός παλαιότερου ε, αι» και το οποίο
«φεύγει αφήνοντας σε λίγες περιπτώσεις εντελώς ανεπαίσθητα ίχνη», ενώ αµέσως
101

Mαργαρίτη-Ρόγκα 1985:55.
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παρακάτω (ό.π.:271) σε «έναν ελαφρό φθόγγο ανάµεσα σε ι και ε». Ο Χατζιδάκις
(1905:340-1 και 1907:271) διέκρινε «σαφώς» την ύπαρξη προφοράς ε και κάνει σαφή
διάκριση ανάµεσα σε «ηµίφωνο ι» και «ηµίφωνο ε» (1934:366), ενώ ο Κοντοσόπουλος
(1979:192) θεωρεί το ηµίφωνο αποτέλεσµα «ατελούς συνιζήσεως»102. Φθόγγος
δυσκολοπρόφερτος, τείνει να αντικατασταθεί από το ηµίφωνο i ή να σιγηθεί στον
καθηµερινό λόγο των νεότερων οµιλητών. Απαντά και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα103.
Παρατηρείται συνήθως σε τελική συλλαβή: (α) σε λέξεις που δηλώνουν κυρίως φυτά ή
δέντρα (κυρίως µεσαιωνικής προέλευσης) µε κατάληξη -ιά: π.χ.

mureá (< µεσν.

µορέα), kareá (< µεσν. καρέα), (pikr)aureá (< µεσν. αγγουρέα), kauameá ‘καλαµιά’
κ.ά. (ενώ έχουµε: ruδiá, axlaδiá, gurtšá, karpuzá, n΄irandzá, kaun΄á ‘πεπονιά’, kiδun΄á,
l΄imun΄á, δrukn΄á ‘ροδακινιά’, vrumukšil΄á, purtukal΄á, šik΄á κ.ά.). (β) σε άλλες λέξεις
του ιδιώµατος, µεσαιωνικής κυρίως προέλευσης104, µε κατάληξη -éa, -ía, -eá, -iá:
apukreá (< µεσν. Αποκρέα), mireá (< µεσν. µερέα) ‘µεριά’, armeá (< µεσν. αρµιά < αρχ.
αλµαία) ‘λάχανο τουρσί’, kiufareá (< µεσν. κεφαλαρέα) ‘παρωπίδες’, kreás (< µεσν.
κρεάς), kusareá (< µεσν. κλωσσαρέα) ‘κλώσα’, kupreá (< µεσν. κοπρία/κοπρέα), vraδeá
(< µεσν. βραδέα), γruθeá (< µεσν. γροθέα), škimbeá ‘κοιλιά’, kukuveáua
‘κουκουβάγια’, kukumeáfka (Καβ.) ‘κουκουβάγια’, beálka ‘ο ποδόγυρος της τσούκνας’,
beá (ηχοµιµητική λέξη για το βέλασµα του πρόβατου) κλπ.. (γ) σε θηλυκά (στον ενικό)
και ουδέτερα (στον πληθυντικό) επιθέτων σε -ύς, καθώς και στα αντίστοιχα επιρρήµατά
τους (Χατζιδάκις 1907:261): π.χ. (η/τα/επίρρ.) vareá ‘βαριά’ (ενώ ουσ. βαριά

102

Όµοια και η Μπασέα-Μπεζαντάκου (1982:245) θεωρεί το φθόγγο αποτέλεσµα ατελούς συνίζησης
και παρακάτω (σηµ. 3) περιγράφει: «Ακούγεται δηλαδή αντί ηµιφώνου i ένα ανοικτό e, το οποίο
σχεδόν συνεκφωνείται µε το a που ακολουθεί». Το ότι πιθανότατα πρόκειται για ατελή συνίζηση
φαίνεται, εκτός από τις σε -έα λέξεις, και από τη σύνθεση στη δάνεια λέξη škimbeá (< τουρκ. işkembe)
‘κοιλιά’ της τουρκικής κατάληξης -é µε την ελληνική -á.
103
Ενδεικτικά: Χατζιδάκις 1905:340-341 και 1907:261, 271 (συµβολίζει µε ε). Τζάρτζανος 1909:1417 (συµβολίζει µε ε). Κυριακίδης 1923:372 (συµβολίζει µε ε). Τοµπαΐδης 1967:13 (συµβολίζει µε ä, ö).
Newton 1972:46 κε. (contraction, συµβολίζει µε ä, ö). Λιάλιας 1977:239 (συµβολίζει µε ι). Eπίσης για
τη συνίζηση στις ακολουθίες ΣeΦ και ΣiΦ βλ. Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:161-162 για το σιατιστινό
ιδίωµα και 1986 για το καταφυγιώτικο ιδίωµα, καθώς και Πλαδή 1992 για τη συνίζηση των
ακολουθιών -ea, -eo και -ia, -io στο ιδίωµα του Λιτοχώρου. Ο Γ. Τσότσος (1998:215) για το ιδίωµα
της Γαλατινής Κοζάνης, στη λ. καρ-υ-ά περιγράφει το -υ- «κάτι µεταξύ ι και ε».
104
Ο Χατζιδάκις (1907:231) αναλύει την εξάπλωση της µεσαιωνικής κατάληξης -έα και σε ειδικότερες
οµάδες ουσιαστικών.
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‘βαριοπούλα’), (η/τα/επίρρ.) areá ‘αραιά’, (η/τα/επίρρ.) vaθeá ‘βαθιά’, (η/τα/επίρρ.)
makreá ‘µακριά’ κλπ.
Σε αρχική συλλαβή παρατηρείται κυρίως σε όρια λέξεων και συγκεκριµένα στη
συνεκφορά της προκλιτικής αντωνυµίας, καθώς και της οµόηχης πρόθεσης, me (> mi)
µε ρήµατα ή , αντίστοιχα, ουσιαστικά που αρχίζουν από a-, καθώς και του αρνητικού δe
µε το µόριο µέλλοντα a (< δa): π.χ. meáfkin (< mi αfkin) ‘µε άφησε’ (ενώ šáfkin ‘σε
άφησε’), mearόxtšis ‘µε αρρώστησες’ (ενώ šarόxtšin ‘σε αρρώστησε’), mearmeá (< me
armeá) ‘µε αρµιά’, δeá páu (< δé a páu) ‘δε θα πάω’ κλπ.
Το ηµίφωνο µετά από -r- αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις εξέλιξη του i105, όταν
αυτό ακολουθείται από τονισµένο φωνήεν (κυρίως á) (ΣriΦ΄ > ΣreΦ΄ και ΦriΦ΄ >
ΦreΦ΄)106:

π.χ.

aγreáδa

‘αγριάδα’,

aγreáθrapus

‘αγριάνθρωπος’,

aγreόškiu

‘αγριόσκυλο’, xreázumi ‘χρειάζοµαι’, pandreá (< pandriá) ‘παντρειά’, mandreá
‘µαντριά’, kuaδareá (< kuaδariá) ‘κλαδαριά’, pauamareá (< pauamariá) ‘παλαµαριά’,
xireá (< xeriá) ‘χούφτα’, pureá (< poriá) ‘ποριά, αυλόπορτα’, δikareá (< δekariá)
‘δεκαριά’, ikusareá (< ikusariα) ‘εικοσαριά’, κλπ. (βλ. και 2.2.1).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν το ηµίφωνο απαντά σε τελική συλλαβή οξύτονου
θηλυκού, στον πληθυντικό συγχωνεύεται µε την κατάληξη -ές και στα αντίστοιχα
υποκοριστικά µε την κατάληξη -ούδα: π.χ. apukrés, kusarés, vraδés, xirés, kumarés και
kusarúδa, xirúδa, kumarúδa, armúδa κλπ.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το e αποτελεί το ηµίφωνο µιας ανερχόµενης
διφθόγγου που προέκυψε από τη συνίζηση των καταλήξεων ή εσωτερικών συλλαβών éa, -eá, αλλά και -iá107, -iό- και ότι µπορεί να πραγµατωθεί µόνο µετά από ορισµένα
σύµφωνα (ή συµφωνικά συµπλέγµατα), κατεξοχήν µετά από r108 και λιγότερο µετά από
m, δ, θ, v, b ή συµφωνικά συµπλέγµατα µε τελευταίο µέλος τα παραπάνω σύµφωνα (και
πιθανόν µετά από p, f, αλλά δεν υπάρχουν παραδείγµατα) (αυτά δηλ. που ουρανώνονται

105

Πβ. ανάλογα παραδείγµατα Μαργαρίτη-Ρόγκα 1986:15.
Σε διαφορετική περίπτωση, όταν προηγείται σύµφωνο διατηρείται η δισυλλαβική προφορά των δύο
φωνηέντων µε ανάπτυξη µεταβατικού ηµιφώνου i (βλ. 2.2.1. ∆) (π.χ. kriiόs, γriiα κλπ.). ενώ, όταν
προηγείται φωνήεν έχουµε διφθογγοποίηση (π.χ. xuriό/ xuriá, kšištiriá, uriá ‘λουριά’ κλπ.).
107
Tζάρτζανος 1909:15.
108
Επισηµαίνει ο Χατζιδάκις (1905:340-341): «Παρατηρείται δε τούτο σαφώς ιδία εν οις των
συµλεγµάτων τούτων (ενν. -εά, -εό, -εού) προηγείται ρ».
106
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δύσκολα), ενώ σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να πραγµατωθεί µετά από υπερωικά,
συριστικά και n, l (αυτά δηλ. που ουρανώνονται εύκολα) (Μαλικούτη-Drachman &
Drachman 1977:42,43). Αυτό διαπιστώνεται σε παραδείγµατα από λέξεις ίδιας
κατηγορίας, όπως π.χ. ονοµασίες δέντρων, φυτών κλπ. µε κατάληξη -iá (< -éa) και µε
χαρακτήρα φθόγγο που ουρανώνεται εύκολα (π.χ. il΄á, mil΄á, šik΄á κλπ., ενώ mureá,
kareá) και ιδίως από λέξεις ίδιας κατηγορίας, µε διαφορετικής όµως φύσης (στην
ιεραρχία των “πασχόντων την ουράνωση”, Μαλικούτη-Drachman & Drachman
1977:41 κε.) σύµφωνα πριν από το ηµίφωνο: π.χ. meáfkin ‘µε άφησε’ αλλά šáfkin ‘σε
άφησε’, vareá, vaθeá, makreá ‘βαριά’, ‘βαθιά’, ‘µακριά’ αλλά apl΄á ‘ρηχή/ρηχά’,
škimbeá ‘κοιλιά’ αλλά kišá ‘πουγγί’, škindzá ‘βασανισµός’, (< τουρκ. işkembe - kese işkence), mandreá, abreá ‘µαντριά’, ‘αµπριά’ αλλά škl΄á, in΄á, prik΄á ‘σκυλιά’, ‘υνιά’,
‘προικιά’. ∆ηλαδή στις πρώτες των περιπτώσεων έχουµε ουσιαστικά έναν µικρότερο
βαθµό ουράνωσης (όµως τον µέγιστο δυνατό για τα συγκεκριµένα σύµφωνα), ενώ στις
δεύτερες, επειδή η φύση των φωνηέντων το επιτρέπει, πλήρη ουράνωση.
Εποµένως δεν θα ήταν άστοχο να αµφισβητηθεί η ίδια η ύπαρξη ηµιφώνου, για
την περιγραφή του οποίου από πολύ παλιά τόσα έχουν γραφτεί, και να θεωρηθεί το
φαινόµενο απλή ουράνωση των συµφώνων που ουρανώνονται δύσκολα (οπότε και
γράφουµε: kar΄á, mur΄á, arm΄á κλπ.).
Γι’ αυτό η κατάταξη µε βάση τη σηµασία που προτείνει ο Τζάρτζανος (1909:14)
για τη θεσσαλική και είχε προτείνει πρώτος ο Χατζιδάκις (1907:231), δηλ. τα
ουσιαστικά που σηµαίνουν φυτά, θάµνους, δένδρα, πληγή, οσµή, κηλίδα, µέτρο, δέρµα
ζώου, είναι επισφαλής και δεν (φαίνεται να) ισχύει στο ιδίωµα, καθώς η συγκεκριµένη
εκφορά δεν σχετίζεται µε ειδολογικές κατατάξεις αλλά µε τη φύση του προηγούµενου
συµφώνου.
Σε ορισµένες λέξεις, κυρίως από οµιλητές νεότερων ηλικιών, καθώς ο
ρυθµιστικός

έλεγχος

ατονεί,

το

ηµίφωνο

σήµερα

τείνει

να

σιγηθεί

ως

δυσκολοπρόφερτο109 και ακούµε π.χ. aγráδa, aγráθrapus, aγrόškiu, xrázumi, širá,
makrá, vará, kará, murá, purá, δikará κ.ά.110. H φωνολογική αυτή απλοποίηση
αποτελεί στοιχείο θνησιφωνίας στο ιδίωµα. Στους περισσότερους όµως οµιλητές
διατηρείται κανονικά, ενώ σε κάποιες λέξεις είναι ασυνήθιστη ή ‘‘ξένη’’ (ή προκαλεί
109
110

Πβ. Κατσάνης 1992-3:93.
Ανάλογα παραδείγµατα στον Κοντοσόπουλο (1978:131).
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θυµηδία) η προφορά της λέξης χωρίς το ηµίφωνο ή µε ηµίφωνο i αντί e: π.χ. είναι
αδιανόητα τα *armá και *armiá, *γruθá και *γruθiá αντί για τα armeá, γruθeá κλπ.

2.3.4 ∆ίφθογγοι
∆ιφθόγγους αποτελούν οι ακολουθίες Φ + i, Φ + u (κατερχόµενες δίφθογγοι) και i + Φ
(ανερχόµενες δίφθογγοι). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όµως του ιδιώµατος αποτελεί η
ανάπτυξη ανερχόµενης διφθόγγου u + Φ, η οποία προκύπτει από την
αλλοφωνοποίηση του l (l > u, βλ. 2.1.3.1) και η οποία δεν απαντά σε άλλα βόρεια
ιδιώµατα111, ούτε στην κοινή ν.ε.112. Λόγω της συχνής ηµιφωνοποίησης των i και u σε
γειτνίαση µε φωνήεντα (διφθογγοποίηση) οι δίφθογγοι απαντούν σε πολύ µεγάλη
συχνότητα στο ιδίωµα. Στην πρώτη περίπτωση τα ηµίφωνα i και u συνδυάζονται µε
όλα τα φωνήεντα, στη δεύτερη περίπτωση το i µε όλα τα φωνήεντα, ενώ στην
περίπτωση µε β΄ µέλος το u, λόγω της τροπής του l (l > u, βλ. 2.1.3.1), το u
συνδυάζεται µόνο µε το a και σπάνια (εµµονή σε παλαιότερη προφορά;) µε το ο:
π.χ. (Φ + i) pái ‘πάει’, šimáis ‘συµµαζέψεις’, l΄éi ‘λέει’, pun΄éis ‘πονέσεις’, trόi
‘τρώει’, astόisa ‘ξέχασα’, krúi ‘χτυπά’, túiδa ‘το είδα’, kšíis ‘ξύσεις’, tun΄íiδa ‘τον
είδα’113. (Φ + u) fáu ‘φάω’, máuγu ‘µάγουλο’, θéu ‘θέλω’, kéu ‘καίω’, kšíu ‘ξύλο’, míu
‘µήλο’, trόu ‘τρώω’, akúu ‘ακούω’, krúu ‘χτυπώ’114. (i + Φ) δiázumi ‘βιάζοµαι’,
pl΄iθiá ‘πλιθιά’, pié ‘πιες’, éuasa ‘γέλασα’, viό ‘βιος’, fiό ‘φευγιό’, iόbius ‘πύον’,
áδiu ‘άδειο’, pií (tu) ‘πιοτό’, tétii ‘τέτοιοι’. (u + Φ) γáua ‘γάλα’, áuas ‘άλας’, uáδ΄
‘λάδι’, iuáδa ‘γελάδα’, avδéua ‘αβδέλλα’. επίσης (σπάνια) kauό (συνήθως kaό)
‘καλό’, mauόnu (συνήθως maόnu) ‘µαλώνω’.
Στην ακολουθία i + Φ δίφθογγος πραγµατώνεται µόνον µετά από p, v, f, b, t, δ,
θ, d, m και r, δηλ. τα σύµφωνα που δεν ουρανώνονται αισθητά και το i διατηρείται115,
ενώ µετά από τα υπερωικά k, x (το γ αποβάλλεται πάντα σε τέτοια θέση, βλ. 2.1.4), τα
111

Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:55 και 181. Πβ. κουτσοβλάχικη κατάληξη -eαua (Kατσάνης 1977).
112
Setatos 1969:27.
113
Για τον τύπο βλ. και Μαργαρίτη-Ρόγκα 1988:113 κε.
114
Οι δίφθογγοι Φ + u σε καµιά περίπτωση δεν έχουν περιστασιακό χαρακτήρα, όπως σε άλλα βόρεια
ιδιώµατα (βλ. Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:55). αντιθέτως στο ιδίωµα σε καµιά περίπτωση δεν
παρατηρείται η δισυλλαβική πραγµάτωση των δύο παραπάνω γειτονικών φωνηµάτων.
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φατνιακά s, z, ts, dz, καθώς και τα n, l η διφωνηµατική υπόσταση της διφθόγγου
αναιρείται, καθώς το ηµίφωνο προκαλεί ουράνωση του προηγούµενου συµφώνου και
αποβάλλεται116 (βλ. και 2.2.1.2): π.χ. prik΄iá > prik΄á ‘προικιά’, vrόx΄ia > vrόx΄a
‘δίχτυα’, x΄iόn΄ > x΄όn΄ ‘χιόνι’, íšius > íšus ‘ίσιος’, katšiá > katšá ‘καθησιά’,
n΄irandziés > n΄irandzés ‘νεραντζιές’, n΄iá > n΄á ‘µια’, pal΄iá > pal΄á ‘παλιά’ κλπ.

2.3.5 Ανάπτυξη φωνηέντων και ηµιφώνων
2.3.5.1 Ανάπτυξη προθετικού aΣε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσεται προθετικό a- από συνεκφορά µε προηγούµενες
λέξεις που λήγουν σε -a, όπως π.χ. µια, τα, ένα, για κλπ. για τα ονόµατα και να, θα για
τα ρήµατα (Ανδριώτης 1983, λ. α - προθετικό). Έτσι προθετικό a- παρατηρούµε:
α. Σε ρήµατα και στα αντίστοιχα ρηµατικά ή παράγωγα ουσιαστικά: π.χ.
αγanόnu - aγánuma - aγanudzís ‘γανώνω - γάνωµα - γανωτζής’, aγrun΄ízu ‘γνωρίζω,
αναγνωρίζω’, aδuk΄úmi ‘φέρνω στο νου µου, θυµάµαι’, akulnú - akόlma ‘κολλάω κόλληµα’,

agarízu ‘γκαρίζω’, akú ‘νικώ’,

apirnú ‘ξεπερνώ’, ašxénumi

‘σιχαίνοµαι’, araθmú ‘νοσταλγώ’, aparatú - aparαtma ‘παρατώ - παράτηµα’, apirnú
‘περνώ’ κ.ά.
β. Σε ουσιαστικά: π.χ. avδéua ‘βδέλλα’, aluγár΄ ‘λογάρι, χρήµατα’, amaskál΄
‘µασχάλη’, araδík΄ ‘ραδίκι’, ariák΄ ‘ρυάκι’, aštíθ΄ ‘στήθος’, aftόxia ‘φτώχεια’, axiόna
‘χελώνα’, Αxristόs ‘Xριστός’, κ.ά.
γ. Σε επίθετα (που προέρχονται ή όχι από ρήµατα µε προθετικό α): π.χ.
ašxánavus ‘άσχηµος’ (ašxénumi), akultόs ‘κολλητός’ (akulnú) κ.ά., αλλά και altόs
‘λυτός’, aftuxόs ‘φτωχός’, apšiόs ‘ψηλός’.

115
116

Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:182.
Νewton 1972:154 κε.
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2.3.5.2 Ανάπτυξη ηµιφώνου i117
Α. Το ηµίφωνο i στα δευτερογενή συµπλέγµατα -šs, -šz, -zs (από τις ακολουθίες -šis,
-šiz, -zis)
Ανάπτυξη µη συλλαβικού i έχουµε σε µεταφωνηεντικές ρηµατικές καταλήξεις -zis
(στον ενεστώτα), -šis (στο µέλλοντα), -šiza (στον παρατατικό), -šisa (στον αόριστο),
στους ονοµατικούς σε -šis118 και -zis, καθώς και σε ονοµατικούς σε -ši, -ži µετά την
επίταξη του κτητικού s (< su) και στους οποίους µετά από αποβολή του i προκύπτουν
αντίστοιχα -iz (< -žs), -is (< -šs), -iza (< -šza), -isa (< -šsa) και -is (< -šs), -iz (< -žs):
π.χ. ktáiz (< ktážs < ktážis) ‘κοιτάζεις’, péiz (< péžs < pézis) ‘παίζεις’, ftáis (< ftášs <
ftášis) ‘φτάσεις’, xáis (< xášs < xášis) ‘χάσεις’, kšíis (< kšíšs < kšíšis) ‘ξύσεις’, l΄íis (<
l΄íšs < l΄íšis) ‘θα λύσεις’, δόis (< δόšs < δόšis) ‘δώσεις’, kόiza (< kόšza < kόšiza)
‘κόσιζα’, kόisa (< kόšsa < kόšisa) ‘κόσισα’, míisa (< míšsa < míšisa) ‘µίσησα’, θanáis
(< θanášs < θanášis) ‘Θανάσης’, sarxόis (< sarxόšs < sarxόšis) ‘σαρχόσης,
µεθύστακας’, varméiz (< varméžs < varméžis) ‘βαρµέζης, αργοκίνητος’, méis (< méšs
< méši s) ‘µέση σου’, méisas (< méšsas < méši sas) ‘µέση σας’, tupúiz (< tupúžs <
tupúzi s) ‘ρόπαλό σου’ κλπ., αλλά (µετά από σύµφωνο) ríks (< ríkšs < ríkšis) ‘ρίξεις’,
xáps (< xápšs < xápšis) ‘χάψεις’, ktáks (< ktákšs < ktákšis) ‘κοιτάξεις’, γl΄íps (<
γl΄ípšs < γl΄ípšis) ‘γλείψεις’, kόps (< kόpšs < kόpšis) ‘κόψεις’, krúks (< krúkšs <
krúkšis) ‘κρούξεις’, káts (< kátšs < kαtšis) ‘κάτσεις’ κλπ.
Β. Το ηµίφωνο i στη συµπλοκή δύο συριστικών (-s+s-) και συριστικού µε
προστριβόµενο (-s+ts-)
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η εµφάνιση του ηµιφώνου σε περιπτώσεις συµπλοκής
του τελικού συριστικού ονοµάτων µε το αρχικό συριστικό του δεύτερου προσώπου
και το αρχικό προστριβόµενο του τρίτου προσώπου των κτητικών αντωνυµιών
(αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας). Συγκεκριµένα:

117

Ο Τζάρτζανος (1913:73-74) θεωρεί ότι πρόκειται για αναλογική ανάπτυξη ηµιφώνου και όχι για
µετάθεση του άτονου -i- και διφθογγοποίηση .
118
Παπαδόπουλος 1926:25. Ο Ανδριώτης (1930:161-162) στην Ίµβρο περιορίζει ανάλογο φαινόµενο
(ανάπτυξη συµφωνικού j) µόνο στη ρηµατική κατάληξη -ζεις.
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α. Στον ενικό και στον πληθυντικό του β΄ προσώπου της κτητικής αντωνυµίας
s (< su) και sas και όταν προηγείται λέξη µε µεταφωνηεντικό τελικό -s (πρωτογενές
τελικό -z δεν απαντά στο ιδίωµα) µετά την (δεδοµένη) αποβολή του τελικού -u της
αντωνυµίας και απλοποίηση του δευτερογενούς συµπλέγµατος (-s+s > -s),
αναπτύσσεται µη συλλαβικό i µε παράλληλη τροπή του s σε ηχηρό z (αναλογική
επέκταση του z από το α΄ πρόσ.): π.χ. patéraiz (< patéras s < patéras su) ‘πατέρας
σου’, fkόiz (< fkόs s < fkόs su) ‘δικός σου’, θíiiz (< θíis s < θíis su) ‘θείες σου’,
smánaiz (< s mánas s < ts mánas su) ‘της µάνας σου’ κλπ., ενώ (στα άλλα πρόσωπα):
patérazm ‘πατέρας µου’, patérazt ‘πατέρας του’, fkόzm ‘δικός µου’, fkόzt ‘δικός του’
κλπ. Το ίδιο και στην αιτιατική πληθυντικού (sas): π.χ. itátuizas (< i tátus sas) ‘ο
τάτος σας, ο πατέρας σας’, imán΄iizas (< i mán΄is sas) ‘οι µάνες σας’ κλπ. Το ίδιο
επίσης µε το επίρρηµα upís ‘πίσω’ (upíiz - upíiz as)119.
β. Στον ενικό του γ΄ προσώπου της κτητικής αντωνυµίας στο θηλυκό γένος
(tis) και όταν προηγείται λέξη µε µεταφωνηεντικό τελικό -s, µετά από αποβολή του
άτονου i της αντωνυµίας (> ts) και απλοποίηση του δευτερογενούς συµπλέγµατος (s+ts > -ts), αναπτύσσεται µη συλλαβικό i µε τροπή του άηχου ts σε ηχηρό dz
(ηχηροποίηση): π.χ. patéraidz (< patérai ts < patéras ts < i patéras tis) ‘πατέρας της’,
kόšiidz (< kόšii ts < kόšis ts < kόšis tis) ‘οι κόσες της, δηλ. οι κοτσίδες της’, ifkόidz (<
ifkόi ts < ifkόs ts < i fkόs tis) ‘ο δικός της’ κλπ. Το ίδιο και στον πληθυντικό (tus > ts):
π.χ. itátuidz (< itátui ts < itátus ts < i tátus tus) ‘ο τάτος (= πατέρας) τους’, iδl΄éidz (<
iδl΄éi ts < iδl΄és ts < i δl΄és tus) ‘οι δουλειές τους’, ifkόidz (< ifkόi ts < ifkόs ts < ifkόs
tus) ‘ο δικός τους’ κλπ.
Ο Τζάρτζανος (1913:73-5) ως βάση ερµηνείας για την «αναλογικήν
ανάπτυξιν» του ηµιφώνου θεωρεί την «έκπτωσιν» του άτονου -i- της κατάληξης. Το
ίδιο είχε προτείνει και πριν ο Μπουντώνας («Ώστε καθόλου το φαινόµενον τούτο είναι
αναποσπάστως συνδεδεµένον µετά της εκπτώσεως του i», 1892:21). Από τις µελέτες
τους όµως απουσιάζουν οι περιπτώσεις της παραγράφου β, στις οποίες δεν υπάρχει
αποβολή άτονου i. Και σε νεότερες όµως µελέτες (Νewton 1972, MαλικούτηDrachman & Drachman 1977), που βασίζουν την ανάπτυξη του ηµιφώνου σε
119

Παπαδόπουλος 1926:25-26. Bλ. και το δηµοσιευµένο χειρόγραφο για το τραγούδι του Λάζαρου
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ανοµοίωση, είτε µαλακότητας και στη συνέχεια συµφωνικότητας (softness
dissimilation - consonantality dissimilation) (Newton 1972:87), είτε ουράνωσης «δια
αποσυνθέσεως των διακριτικών χαρακτηριστικών της ουρανικότητος» (ΜαλικούτηDrachman & Drachman 1977:40), ως βάση λαµβάνεται η ουράνωση των συριστικών,
στοιχείο όµως που δεν υπάρχει σίγουρα στις περιπτώσεις της παραγράφου Β. Και έτσι
έχουµε: péiz (< péγ΄z < péžz < péžs < pézis) ‘παίζεις’, méisas (< méx΄sas < méšsas <
méši sas) ‘µέση σας’, xáis (< xáx΄s < xášs < xášis) ‘χάσεις’ κλπ. κατά τον Newton και
péiz (< péizz < péžz < péžs < pézis) ‘παίζεις’, méisas (< méissas < méšsas < méši sas)
‘µέση σας’, xáis (< xáiss < xášs < xášis) ‘χάσεις’ κλπ. κατά τους MαλικούτηDrachman & Drachman.
Τα παραδείγµατα της παραγράφου β δείχνουν ότι η εµφάνιση του ηµιφώνου
επεκτείνεται στο ιδίωµα και όπου συµπλέκονται δύο συριστικά ή συριστικό µε
προστριβόµενο και αποτελεί διακριτικό στοιχείο µορφολογικής διαφάνειας, καθώς, µε
τη δευτερογενή σύµπλεξη s+s, s+ts και την απλοποίησή τους (δεδοµένη στο ιδίωµα)
σε ένα συριστικό, προκύπτουν τύποι είτε εξαιρετικά ασαφείς από άποψη κλιτικής
µορφολογίας, είτε που συµπίπτουν τυπολογικά µε ήδη υπάρχοντες120. Έτσι θα είχαµε
π.χ. *patéras patérazs (< patéras s < patéras su) (όµοιος µε ονοµαστική χωρίς
κτητικό), *fkόs (< fkόs s < fkόs su) (όµοιος µε ονοµαστική ουδετέρου µε κτητικό fkόs
‘δικό σου’), *θíis (< θíis s < θíis su) (όµοιος µε ονοµαστική χωρίς κτητικό), *mánas
(< mánas s < mánas su) (όµοιος µε ονοµαστική mána su), *patérats (< patéras ts <
patéras tis), *kόšits (< kόšis ts < kόšis tis) κλπ.
Στα παραδείγµατα της παραγράφου µπορούν παρατηρηθούν τα εξής: την
αναλογική επέκταση του ηχηροποιηµένου s (> z) του πρώτου προσώπου και στα άλλα
δύο πρόσωπα και τη γραµµατικοποίησή του σε µορφολογικό δείκτη κτητικότητας.
Αυτό αποδεικνύεται από το τρίτο πρόσωπο (π.χ. patérazt ‘πατέρας του’). Άρα ο τύπος
«Κ’ οι κουτίτσιιζας αυγά γιννούνι, κ’ οι φουλίτσιιζας δεν τα χουρούνι» (Τεκτονίδης 1975-76:52).
120
Ανάλογους ασαφείς τύπους παραθέτει ο Τζάρτζανος (1913:74). Επίσης µας παραδίδει από τον
Τύρναβο και τη Λάρισα (1909:56) τους (όχι εύκολα) διακριτούς τύπους «η γαµbπρός» (= ο γαµπρός) ~
«η γαµbπρόΣ» (= ο γαµπρός σου) «µε το τελευταίον συριστικόν λίαν πως παρατεταµένον». Είναι
φανερό ότι µια τέτοια φωνητική διαφοροποίηση δεν µπορεί να αποτελεί ασφαλή δείκτη µορφολογικής
διαφάνειας. Γι’ αυτό καταλήγει: «Ίσως του i εκείνου των πατέραϊς, αδιρφόϊς κλπ. την γέννησιν
προεκάλεσε το επόµενον συριστικόν...». Ο Μπουντώνας επίσης (1892:21) παραδίδει τύπο παϊτός =
πατητός (πατητόν, πατητήρι). Είναι φανερό ότι χωρίς την ανάπτυξη του i θα είχαµε, µετά την
αποβολή, τον ασαφή τύπο *παττός/πατός. Παρόµοια ανάπτυξη µας παραδίδει και ο Τζάρτζανος
(1909:18) στους τύπους dαbάικα (< dαbάκ’κα), αχµάικου (< αχµάκ’κου), Γκέικους (< Γκέκ’κους) και
παρακάτω (:20) στον τύπο κάιτς (< κάτσ’ς) από το Αγρίνιο.
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του β΄προσώπου patéraiz οφείλουµε να δεχτούµε ότι προέρχεται όχι από
προηγούµενο τύπο patérass αλλά patérazs. H έλλειψη του στοιχείου της
ουρανικότητας και στον δεύτερο τύπο καθιστά προβληµατική την ερµηνεία της
ηµιφωνοποίησης του πρώτου συµφώνου, εκτός αν θεωρήσουµε ότι, αντί για
απλοποίηση, υπάρχει επένθεση i που θα προκαλούσε και ουράνωση (> patérazz >
patéraziz) για λόγους προφύλαξης του κτητικού.
Όσον αφορά τον τύπο του πληθυντικού, θα έπρεπε να είχαµε *patérasts, αφού
το σύµπλεγµα sts είναι ανεκτό στο ιδίωµα (π.χ. kόsts ‘κλώστης, δηλ. πλάστης’, azvésts
κλπ.) ή *patéraxts, αφού σε πολλές περιπτώσεις το δευτερογενές σύµπλεγµα sts
τρέπεται σε xts (π.χ. arόstsa > arόxtsa ‘αρρώστησα’, šástsa > šáxtsa ‘σάστισα’ κλπ.).
Η επέκταση όµως του z στο τρίτο πρόσωπο του ενικού, καθώς και στα άλλα δύο του
πληθυντικού µας υποχρεώνει να δεχτούµε ότι ο προηγούµενος τύπος του patéraidz
είναι *patérazts (> *patérazdz), στον οποίο η ηµιφωνοποίηση είναι και πάλι
προβληµατική λόγω έλλειψης ουρανικότητας (> *patéraγdz > *patéraidz?), εκτός αν
δεχτούµε την αναλογική επέκταση του ηµιφώνου από το β΄ πρόσωπο του ενικού στο
β΄ και στο γ΄ πληθυντικού.
Όπως γράφει ο Ανδριώτης (1952β:28) αναφερόµενος στον διαλεκτολόγο
Gilliéron «κάθε οργανωµένη γλώσσα έχει από τον εαυτό της τη δύναµη, όταν από
φωνητικές ή άλλου είδους αλλοιώσεις προκύψη κάποια ασάφεια ή ανεπάρκεια στην
εκφραστική πληρότητα του οργανισµού της, να δηµιουργεί αυθόρµητα µεταβολές που
εξουδετερώνουν αυτή την ανεπάρκειά της». To ηµίφωνο εποµένως αποτελεί
διαφοροποιητικό δείκτη µορφολογικής τάξης και διαφάνειας.
Γ. Σε ορισµένες περιπτώσεις ανάµεσα σε ανοιχτό κυρίως φωνήεν και
σύµφωνο αναπτύσσεται µη συλλαβικό i (διφθογγοποίηση): π.χ. aiγáp΄ ‘αγάπη’,
aiγapú ‘αγαπώ’, aiγόrus ‘άγουρος, αγαπητικός’, aitéri ‘(α)ταίρι’, kaik΄όnu ‘κακιώνω’.
πβ. και Παϊπούλης (Ήπ.)121, αϊκούω (Στερ.)122 και ξαϊκουστός (Ήπ.)123, κλεφτόϊπουλα,
καυκόϊπουλο, Φραγκοϊπούλα, βλαχόϊπουλα (∆.Μακ.)124. Το φαινόµενο παρατηρείται

121

Οικονόµου 1991:228.
ΙΛ, λ. ακούω. ∆. Χαλατσάς, Ληστρικά Τραγούδια, σ. 141 (εκδ. Εστία) («να τ’ αηκούσει η
συντροφιά»). Επίσης περιπαικτική ερώτηση στη Στερ. (∆οµοκός κ.α.) «τ’ αικούς, Κίτσ΄ου µ’;».
123
Μπόγκας 1964:271.
124
Καλινδέρης 1982:341.
122
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και σε άλλα, κυρίως βόρεια αλλά και νότια, ιδιώµατα125. Επιπλέον ν.ε. χαηµός126,
γάιδαρος (< γάδαρος), γαϊδούρι127, κελαηδώ (< κελαδώ)128.
Παρατηρείται στο ιδίωµα επέκταση του φαινοµένου και στα τραγούδια, όπου
βρίσκουµε τους τύπους vuil΄és ‘βολές, φορές’, uiδé/nuiδé ‘ουδέ’ κ.ά.129. πβ. στ’
αϊταίρια (Ήπ.)130, ται ταίρια (Θεσσ.), σται βουνά (Αιτωλ.) και ται βουνά (Μακ.)131,
τάϊ βουνά, τόϊ βουνό, τόϊ πουλί (∆.Μακ.)132.
Η ανάπτυξη του ηµιφώνου φαίνεται να διευκολύνει, µε τη µετάβαση από
ανοιχτότερο σε κλειστότερο φθόγγο, τη µετάβαση στον επόµενο συµφωνικό φθόγγο
καθώς η γλώσσα κινείται από θέση ηρεµίας (εκφορά a συνήθως ή ο) και πολύ κοντά
και παράλληλα προς την ουρανική περιοχή (‘‘γλιστρά’’133) και εποµένως πολύ κοντά
στην πραγµάτωση ουρανικών κυρίως, αλλά και οδοντικών και άλλων συµφώνων.
∆. Ανάπτυξη i παρατηρείται επίσης σε µεσοφωνηεντική θέση ως
µεταβατικό134 από κλειστότερο σε ανοιχτότερο φωνήεν: π.χ. triánda > triiánda,
n΄ivriázumi > n΄ivriiázumi ‘νευριάζω’, sufíia ‘Σοφία’, maríia ‘Μαρία’, tríia ‘τρία’,
kriόnu > kriiόnu ‘κρυώνω’, kriόs > kriiόs ‘κρύος’135, priόn΄ > priiόn΄ ‘πριόνι’, xréa
> xréia ‘χρέη’, n΄éa > n΄éia ‘νέα’, platéa > platéia ‘πλατεία’κ.ά.136 (βλ. και 2.2.1 και
2.2.2).

125

Παπαδόπουλος 1926:24.
Θ. Βαλτινός, Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη, βιβλίο ΙΙ, σ. 56 (εκδ. Ωκεανίδα) ( «...εκεί γινόταν
χαηµός.»), Παντελίδης Ν. (Πελοπόννησος) στο Νεοελληνικές ∆ιάλεκτοι.
127
∆αγκίτσης, στις λ.
128
ΛΚΝ, στη λ.
129
«Βουιλ΄ές βουιλ΄ές του σφούγγιζ΄ιν, βουιλ΄ές µοιριουλουγούσ΄ιν» κλπ.
130
Μπόγκας 1964:36. Κατσουλέας 1977:195. (Σε όλα τα παραδείγµατα τηρείται η γραφή της έκδοσής
τους).
131
Παπαδόπουλος 1926: 25.
132
Καλινδέρης 1982:341.
133
Για το ‘‘γλίστρηµα’’ αυτό (glide) βλ. π.χ. Xατζησαββίδης 1985:98-99. Πβ. επίσης Καλινδέρης
1982:341.
134
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:46.
135
Ο Newton (1972:175) θεωρεί ότι έχουµε επένθεση του i σε προηγούµενο τύπο kryό.
136
Πρόκειται προφανώς για το ευφωνικό j που αναφέρει ο Κοντοσόπουλος (1985:70), το οποίο στο
ιδίωµα είναι µη τριβόµενο.
126
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2.3.5.3 Ανάπτυξη ηµιφώνου u
Προβληµατική είναι η ερµηνεία της εµφάνισης ηµιφώνου u µεταξύ δύο φωνηέντων.
Αυτή η πιθανόν αναλογική προς την ηµιφωνοποιηµένη κατάληξη -u (και µε
µεταβατική ή αντιχασµωδιακή λειτουργία) ανάπτυξη ηµιφώνου u παρατηρείται πριν
από το -a της κατάληξης του παρατατικού φωνηεντόληκτων δισύλλαβων βαρύτονων
ρηµάτων, εκείνων που τρέπουν την κατάληξη -u σε ηµίφωνο u (διφθογγοποίηση): π.χ.
kl΄éu - ékl΄iua ‘έκλαιγα’, k΄éu - ék΄iua ‘έκαιγα’, trόu - étruua ‘έτρωγα’ και αόριστος
éfaua ‘έφαγα’. Λιγότερο πιθανό πρέπει να θεωρήσουµε ότι το ηµίφωνο είναι
αποτέλεσµα τροπής ενός (αναπτυγµένου) γ, όπως στη Νάξο (βλ. 2.1.4), καθώς
ανάπτυξη γ δεν παρατηρείται στο ιδίωµα. Το ηµίφωνο διατηρείται κανονικά και στα
πρόσωπα όπου ακολουθεί a (α΄ και γ΄ πληθυντικό): π.χ. ékl΄iuami, ék΄iuan κλπ. (ενώ
ékl΄iis, ékl΄iiti, éfais, éfaiti κλπ.). Ανάλογα και στο ουσ. prόuatu (< prόatu < prόvatu)
‘πρόβατο’.
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2.3.6 Τροπές φωνηέντων και διφθόγγων
2.3.6.1 Αρχικών φωνηέντων
e-, ο- > a-: π.χ. agόn΄ < εγγόνι, anámiš < ενάνισυ, afrís < αλαφρύς < ελαφρύς, andrupí
< εντροπή, ándiru < έντερο, ambόl΄ < εµπόλι, arn΄íθ΄ < ορνίθι, apú < οπού κλπ.137.
2.3.6.2 Αρχικών ή ενδιάµεσων φωνηέντων και διφθόγγων
1. -io- > -e-: π.χ. pl΄étirus (< pliόtirus)138.
2. e-, -i- > -ia- (µεταφωνία139): gizarízu (< gizerízu) ‘περιφέροµαι’ (ενώ αόρ. gižérsa/rksa), gíl΄andrus (< gíl΄indrus) ‘κύλινδρος’, gal΄amána (< gal΄imána) ‘(ζωολ.)
καλλιµάνα’, kít΄arnus/kit΄arn΄ízu (και kitirn΄ízu) (< kítirnus) ‘κίτρινος/κιτρινίζω’ (ενώ
αόρ. kitérn΄isa), kόl΄anda (Καβ. κόλ΄ιντα) (< kόl΄inda < βουλγ. koleda) ‘κάλαντα’,
pl΄arόnu (< pl΄irόnu) ‘πληρώνω’ (ενώ αόρ. pl΄érusa), τέσσ΄αρα/-ρς (< τέσσερα), tšašít΄
(< τουρκ. çesit) ‘ποικιλία, είδος’. Επίσης (Καβ.) iáua < éua ‘έλα’, ial΄á (< il΄á) ‘ελιά’,
n΄arό (< n΄irό) ‘νερό’140, ενώ (Μον.) éua, il΄á, n΄irό.
3. iu- > i-: irγúts (< iurγúδs < γiurγúδis) ‘Γιωργάκης’141, irγúis (< iurγúis < γiurγúsis
‘επών. Γεωργούσης’), irúkas (< iurúkas ‘επών. Γιουρούκας’), gdzinugárdiu (<
gdzunugárdiu ‘γκαρντέλ΄, δηλ. πήλινο δοχείο, για το γκτζ΄ούν΄, δηλ. γουρούνι’),
kuimdzís (< kuiumdzís) ‘χρυσάνθεµο’, l΄ivόtanu (< l΄uvόtanu ‘ηλιοβότανο, φυτ.
ηλίανθος’), pal΄imária (< pal΄umária ‘παλιά µαριά, δηλ. προβατίνα’)142, pal΄ixόr΄ (<
pal΄uxόr΄ ‘τοπων. Παλιοχώρι’), panaitáks (< panaiutáks < panaiόts ‘Παναγιώτης’)
‘Παναγιωτάκης’, tšikúts (< tšukúts, υποκορ. του tšόkus ‘σφυρί’) ‘µικρό σφυρί’, tšilúδ΄/
tšilúδa (< tšulúδ΄, υποκορ. του tšόlas) ‘του Τσιόλα (παρων.)’, καθώς και σε δάνεια:
137

Ο Ανδριώτης (1930:148) θεωρεί ότι αναπτύσσεται φθόγγος α «διά λόγους αναλογικούς ή διά την
εκ συνεκφοράς σύγκρουσιν των φωνηέντων».
138
Andriotis 1974, λ. πλειότερος. Ο Ανδριώτης (1933:255) αναφέρει από τη Θεσσ. και τον τ.
πουλέτερα αντί του αναλογικού συγκριτικού πολύτερα, από τον οποίο είναι επίσης πιθανό να
προέρχεται η παραπάνω λέξη. Στο πουλέτερος αποδίδει και ο Μπουντώνας (1892:45) το πλέτιρους στο
Βελβεντό.
139
Tzitzilis 1999.
140
Αν δεν προέρχεται απευθείας από το νεαρόν (ύδωρ).
141
Πβ. Γιργούλτς σε Τζάρτζανο (1909:13) και Μπουντώνα (1892:68).
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dik΄án΄ (Kαβ. d΄uk΄án΄) (< τουρκ. dükkân) ‘µαγαζί’, din’iá (< τουρκ. dünya) ‘κόσµος’,
givétš (< τουρκ. güveç) ‘βαθύ ταψί µε χερούλια’143.
2.3.7 Χείλωση
1. Σε ορισµένες περιπτώσεις το é τρέπεται σε (i)ό- από χειλωτική επίδραση επόµενου
χειλικού συµφώνου144: π.χ. iόma (< éma) ‘αίµα’, όmbius (< émbius) ‘έµπυο’, πύον’,
Ιόβου (< éva) ‘Εύα’, iόmsa (< émsa < γ΄émsa) ‘γέµισα’ (ενώ imόzu ‘γεµίζω’),
pul΄όksa (< pul΄émiksa) ‘πέταξα, εκσφενδόνισα’ κλπ.
2. Το -i- τρέπεται σε -u- από χειλωτική επίδραση γειτονικού χειλικού, συριστικού ή
υγρού συµφώνου145 (το φαινόµενο παρατηρείται έντονα µετά από (συνήθως αρχικά)
tš- κατά κύριο λόγο, αλλά και z-, š-146 µε διατήρηση της ουρώνωσης): π.χ. tšúpuru (<
tšípuru) ‘τσίπουρο’, tšumbú (< tšimbú) ‘τσιµπώ’, tšurízu (< tširízu) ‘τσιρίζω’, tšurák΄
(< tširák΄) ‘τσιράκι’, tšul΄ík΄ (< tšil΄ík΄) ‘τσιλίκι’, tšumbér΄ (< tšimbér΄) ‘τσεµπέρι’,
tšuftšís (< tšiftšís) ‘ζευγάς’, (νεολ.) tšuméntu (< tšiméntu) ‘τσιµέντο’, katšurdízu (<
katširdízu < τουρκ. kaçrmak) ‘µου ξεφεύγει κ.’, zumatízu (< zimatízu) ‘ζεµατίζω’,
zumiá (< zimiá), pruzúm΄ (< pruzím΄) ‘προζύµι’, šúku147 (< šíku) ‘σήκω’, šumbú (<
šimbú) ‘συδαυλίζω’, šufér΄ (< šifér΄< τουρκ. sefer) ‘σεφέρι, εκστρατεία’, šumfér΄ (<
šimfér΄) ‘συµφέρει’, αλλά και mukrόs (< mikrόs) ‘µικρός’ (Καβ., Καρ.), purpatú (<
pirpatú) ‘περπατώ’ κλπ.

142

Πβ. παλιµούστακου (Μπουντώνας 1892:8). Ανάλογα παραδείγµατα βλ. επίσης και Συµεωνίδης
1983:333. Στην τροπή αυτή στηρίζει ο Θαβώρης (1959:201) την άποψή του για την προέλευση του
αρσενικού άρθρου i σε βόρεια ιδιώµατα.
143
Το φαινόµενο έχει το ίδιο µεγάλη έκταση και στο Λιβίσι της Λυκίας. Ο Ανδριώτης (1961:34)
αναφέρει ότι αυτή «η αποσιώπηση του άτονου ο στο φωνηεντικό σύµπλεγµα ιο µέσα στη λέξη» αποτελεί
«ένα από τα πιο περίεργα και προβληµατικά φωνητικά φαινόµενα του ιδιώµατος του Λιβισιού, που
παρουσιάζεται σποραδικά και σε άλλα νεοελληνικά ιδιώµατα, βόρεια και νότια». Το φαινόµενο και στη
Χαλκιδική (Ανδριώτης 1955:246).
144
Συµεωνίδης 1972:245.
145
Συµεωνίδης 1972:246.
146
Ανάλογο φαινόµενο έχουµε και στην Ίµβρο (Ανδριώτης 1930:150, ζεµατώ > ζουµατώ, ζευγάρι >
ζουβγάρι κλπ.), στη Σιάτιστα (Τσοπανάκης 1963:272, ζεµατίζω > ζουµατίζω, ζευγάρι > ζουβγάρ’,
σήκω > σούκου κλπ.), (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1977:53, šukuménus) κ.α.
147
Βλ. και Λουλουδόπουλος 1903:158.
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2.3.8 Αφαίρεση αρχικών φωνηέντων
1. Του a-. Στο ιδίωµα εκτός από την ανάπτυξη προθετικού a- (βλ. 2.3.5.1), σε πολλές
περιπτώσεις παρατηρείται, από συνεκφορά, αποβολή αρχικού a- (αφαίρεση) συνήθως
στην πρόθεση apú και σε λέξεις σύνθετες µε την παραπάνω πρόθεση148, την πρόθεση
aná, αλλά και σε άλλες: π.χ.
α. ονόµατα: δráxt΄ ‘αδράχτι’, dόn΄is ‘Αντώνης’, míγδau ‘αµύγδαλο’, naγúl΄a
‘αναγούλα’, pόxa ‘απόχη’, pόxiru ‘απόχερο, µισή χούφτα’, pustόls ‘Αποστόλης’,
ravόn΄is ‘αρραβώνες’, ravun΄aškόs/-k΄α ‘αρραβωνιαστικός/-ά, ftí ‘αφτί’.
β. ρήµατα: naγul΄ázu ‘αναγουλιάζω’, nakatόnu ‘ανακατώνω’, našk΄irnú
‘συγυρίζω’, puménu ‘αποµένω’/ pόmna ‘απόµεινα’, pušténu ‘αποσταίνω’, ravun΄ázu
‘αρραβωνιάζω’, xirnú ‘αρχινώ’.
γ. άλλες λέξεις: kόma ‘ακόµα’, paγál΄a ‘από αγάλια, σιγά σιγά’, papšiuá ‘από
ψηλά, αποπάνω’, paupxát ‘αποκάτω’, péδun ‘αποδώ’, pékin ‘αποκεί’, pόpši ‘απόψε’, pu
‘από’, puδílna ‘αποδείλινα, απόγευµα’, pukauá ‘από καλά, εντελώς’, pumésa ‘από
µέσα’, puόira ‘από γύρω’, puόksu ‘από έξω’, fόndas ‘αφότου’, ftόs ‘αυτός’ κ.ά.149
2. Του u- (< o): π.χ. n΄iriázumi ‘ονειριάζοµαι, ονειρεύοµαι’, numázu ‘ονοµάζω, παίρνω
απόφαση’, numatéi ‘(o)νοµάτοι, άτοµα’, rmán΄ ‘ορµάνι, ρουµάνι’ κλπ.150
3. Του i-: π.χ. l΄ivόtanu ‘ηλιοβότανο, φυτ. ηλίανθος’, puδénu ‘υποδένω, φορώ
παπούτσια’, (νεολ.) l΄iktirikόs ‘ηλεκτρικός’, l΄iktirulόγus ‘ηλεκτρολόγος’.
2.3.9 Αφοµοίωση φωνηέντων
α. υποχωρητική ή προληπτική: afrís (< alafrís < elafrís), anámiš (< enámisi), andá (<
όndα < όtan), manaštír΄ (< monaštír΄)151, manaxόs (< monaxόs), stanaxόria/
stanaxuriúmi (< stenaxόria/ stenaxuriúmi), tšaráp΄ (< tšuráp΄) ‘κάλτσα’.
β. προχωρητική: áθrapus (< áθrupus < ánθrupus), panaír΄ (< paniγír΄), xazamára (<
xazumára) κ.ά.

148

Bλ. ανάλογα Ανδριώτης 1930:151.
Πβ. και Tοµπαΐδης 1967:10. Κοσµάς 1972:317.
150
Κοσµάς 1972:317
151
Aν δεν προέρχεται, όπως και το panaír΄, απευθείας από τα τουρκ. manastr, panayr.
149
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2.3.10 Συναλοιφή
Για την αποφυγή (εσωτερικής ή εξωτερικής) χασµωδίας έχουµε, όπως στη ν.ε. και σε
όλα τα ιδιώµατα, το φαινόµενο της συναλοιφής, της ένωσης δηλ. δύο γειτονικών
φωνηέντων σε ένα. Συγκεκριµένα:
1. Στην ίδια λέξη (εσωτερική χασµωδία) δύο όµοια φωνήεντα απλοποιούνται σε
ένα και από δύο διαφορετικά φωνήεντα υπερισχύει το ισχυρότερο (ισχυρότερα είναι τα
ανοιχτότερα έναντι των κλειστότερων και τα πισινά έναντι των µπροστινών

152

): π.χ.

akún (< akúun), δikákš (< δikaékš), θόδurus (< θiόδurus).
2. Στα όρια λέξεων (εξωτερική χασµωδία) όταν χάνεται το τελικό φωνήεν της
προηγούµενης λέξης (έκθλιψη) ή το αρχικό της επόµενης (αφαίρεση). Όταν στη ροή
του λόγου συναντώνται δύο όµοια φωνήεντα (µόνο στις ακολουθίες -a + a-, -i + i-),
χάνεται ένα από αυτά (συνήθως το τελικό): π.χ. ta áua > t áua > táua ‘τα άλλα’, ta
arézu > t arézu > tarézu ‘τα αρέζω, δηλ. µου αρέσουν’, mi íl΄iγin > m íl΄iγin > míl΄iγin
‘µου έλεγε’, ši ífirin > š ífirin > šífirin ‘σου έφερε’, ενώ: tu umiáz ‘το µοιάζει’, tu umút΄
‘η ελπίδα’, tu uδúδ΄ ‘το λουλουδάκι’153.
Όταν συναντώνται διαφορετικά φωνήεντα στις ακολουθίες ai, ae, ua, ui, ie,
χάνεται το κλειστότερο154 ασχέτως θέσης, δηλ. a + i > a, a + e > a, u + a > a, u + i > u, i
+ e > e: π.χ. ta íl΄iγa > ta l΄iγa > tál΄iγa ‘τα έλεγα’, ta éfk΄asa > ta fk΄asa > táfk΄asa ‘τα
έκανα’, tu áu > t áu > táu ‘το άλλο’, pú δa > pú a > pá ‘πού θα’, tu ífira > tu fira >
túfira ‘το έφερα’, tu íiδa > tu iδa > túiδa ‘το είδα’ (ενώ tun΄ íiδa, tn΄ íiδa), tu ípia > tu
pia > túpia ‘το ήπια’, mi ériti > m ériti > mériti ‘µου έρχεται’, ši ékama > š ékama >
šékama ‘σου έκανα’, ενώ στις ακολουθίες ia, ea έχουµε διφθογγοποίηση ή αποβολή µε
ουράνωση του προηγούµενου συµφώνου: π.χ. i aδirfόs > iaδirfόs ‘ο αδερφός’, i áus >
iáus ‘ο άλλος’, (tí δa>) tí a > t΄á ‘τι θα’155, (δé δa >) δé a > δeá ‘δεν θα’, mi árišin >

152

Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:127. Για την ιεραρχική κλίµακα ισχύος βλ. Μαλικούτη-Drachman
1983:184 κε.
153
Aφού το ένα από τα δύο όµοια πρέπει να είναι άτονο µόνο οι τρεις αυτές οµάδες υπάρχουν.
154
Ο Ανδριώτης (1976γ:8) αναλύοντας τη θέση του Pernot για την επικράτηση ανάµεσα σε γειτονικά
φωνήεντα στην κοινή νεοελληνική, αναφέρει ότι στην κλίµακα α-ο-ου-ε-ι επικρατεί το προηγούµενο,
πάντα όµως σε εξάρτηση µε τον τόνο. Επιπλέον προσθέτει και τρίτο όρο «τον καθαρά ψυχολογικό,
τον όρο της µορφολογικής οµαλότητας, που, όταν οι φωνητικοί παράγοντες τον διαταράσσουν και
δηµιουργούν γραµµατική ασάφεια, αντιτάσσει τη δική του δύναµη και τους καταργεί. Έτσι στους
τύπους λέει, θα καώ, το -ει συνήθως δεν εκθλίβεται και το -ώ δεν συναιρείται, γιατί δεν το επιτρέπει η
ανάγκη της µορφολογικής τάξης και σαφήνειας». Για το σιατιστινό ιδίωµα (και ανάλογα για άλλα
βόρεια ιδιώµατα) βλ. επίσης Mαργαρίτη-Ρόγκα 1985:123.
155
Πβ. Ψάλτης 1905:40. επίσης Φιλήντας 1924:84, 155 και 1928:222.
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meárišin ‘µε άρεσε, δηλ. του/της άρεσα’, ši árišin > šárišin ‘σε άρεσε, δηλ. του/της
άρεσες’ κλπ.
Περιστασιακά επίσης και µε πρωτογενές i διφθογγοποίηση έχουµε και στις
ακολουθίες oi, ui: π.χ. (i)γό ími > (i)γόimi ‘εγώ είµαι’, ftό ín΄i > ftόin΄i ‘αυτό είναι’, pú
ín΄i > púin΄i ‘πού είναι’, pú íši > púiši ‘πού είσαι’ κλπ., ενώ µε δευτερογενές i η
διφθογγοποίηση αποφεύγεται: ši όmiasa ‘σου έµοιασα’, mi όršin ‘µε διάταξε’, mi umút΄
‘µε ελπίδα’, mi umiáz ‘µου µοιάζει’ κλπ.

2.3.11 Κράση
Στα όρια λέξεων όταν τα δύο φωνήεντα αντικαθίστανται από ένα νέο φωνήεν: π.χ.
(a)pu ériti > (a)pόriti ‘που έρχεται’, (a)pu érundi > (a)pόrundi ‘που έρχονται’, (a)pu
éftašin > (a)pόftašin ‘που έφτασε’ κλπ. Το φαινόµενο παρατηρείται συνήθως µόνο µε
το αναφορικό (a)pu (αφού τύποι mu, su δεν απαντούν και αντί αυτών έχουµε mi, si).
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2.4 ΣΥΜΦΩΝΑ
Όπως φαίνεται στον πίνακα των συµβόλων φωνητικής καταγραφής, όλα ανεξαιρέτως
τα µη ουρανωµένα σύµφωνα προφέρονται όπως ακριβώς της ν.ε. Τα συµφωνικά
φωνήµατα του ιδιώµατος είναι τα ακόλουθα:
χειλικ
ά

τριβόµενα

οδοντικά

συριστικά παχιά συρ. ουρανικά

υπερωικ
ά

άηχα

p

t

ts

tš

k΄

k

ηχηρά

b

d

dz

dž

g΄

g

άηχα

f

θ

s

š

x΄

x

ηχηρά

v

δ

z

ž

γ΄

γ

m

n

n΄

l

l΄

έρρινα
πλευρικά
παλλόµενο

r

2.4.1 Τροπές απλών συµφώνων
1. Του l156
l > u (la > ua) (βλ. 2.1.3.1.)
lu (> u) > v
Στην περίπτωση του ρήµατος vγariázu ‘λογαριάζω’ (ουσ. vγariazmόs) (Καβ.
uγariázu)157, αφού προηγήθηκε αποβολή του l (luγariázu > uγariázu), στη συνέχεια το
u τρέπεται σε v158.
2. Του f
f>v

156

Προτάσσονται οι τροπές του l γιατί αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του ιδιώµατος.
Ο Παπαδόπουλος (1926:32-33) αναφέρει από τις Καρυές τους τύπους άβας ‘άλας’, κβάνου
‘κλάνω’, κώβους ‘κώλος’, βάδι ‘λάδι’, βάσπη ‘λάσπη’, βάχανου ‘λάχανο’ και ο Κοντοσόπουλος
(1979:193) αναφέρει και τον τύπο ντράβα (< ντράλ‘α) ‘ζαλάδα’ από το ιδίωµα του Σιναπλί Α.
Ρωµυλίας (κυρίως Πολύκαστρο Κιλκίς και Μεσσούνη Ροδόπης). Οι τύποι αυτοί δεν επιβεβαιώνονται
από τους σηµερινούς πληροφορητές, αλλά ούτε και ο ίδιος άκουσα άµεσα ή έµµεσα τέτοιους τύπους.
158
Για την τροπή του u σε v βλ. Κοντοσόπουλος 1979:195 και 196.
157

165

Στη λέξη gόdzivas (< kόtšifas) ‘κότσυφας’ πιθανόν έχουµε ανοµοιωτική τροπή του
άηχου f σε ηχηρό v (πβ. κότσ΄βας στην Πιερία, κόζ’βας στο Ζαγόρι159 αλλά και
κότζιφος στον Du Cange).
3. Του v
v>f
Ως ουρανωµένο τελικό ηχηρό τρέπεται σε άηχο ουρανωµένο f στη λέξη mul΄íf΄ (<
mul΄ív΄) ‘µολύβι γραψίµατος’ (ουδετεροποίηση ηχηρότητας160).
v>δ
Πριν από i ή i σε ορισµένες περιπτώσεις το χειλοδοντικό v τρέπεται σε µεσοδοντικό
δ161: π.χ. δiázumi (< viázumi) ‘βιάζοµαι’, δiastikόs (< viastikόs)162, δíma (< víma)
‘βήµα’163, aiδímus (< aivíma) ‘Άγιο Βήµα’. πβ. Αγιουδήµα και Αγιουδήµους (΄Ηπ.)164,
αϊδήµαν (Πόντ.)165 κ.ά., διουλί ‘βιολί’ (Στενήµ.166 κ.α.).
4. Του θ
θ>δ
Τροπή του άηχου θ σε ηχηρό δ έχουµε στα µόρια µέλλοντα δa (< θa) και δana (< θana
< θena) (πιθανόν από αφοµοιωτική επίδραση του έρρινου ηχηρού n στο δana, απ’ όπου
και το δa).
5. Του δ
δ>d
Στην κατάληξη πληθυντικού -δis (< -iδis < -iδes) των ανισοσύλλαβων αρσενικών το
εξακολουθητικό ηχηρό δ τρέπεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον στο αντίστοιχό του
στιγµικό ηχηρό d από ανοµοίωση στον τρόπο άρθρωσης: π.χ. andrupiárdis (<
159

∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής 2006:342 και Αναγνωστόπουλος 1921:178 αντίστοιχα.
Αν δεν πρόκειται για επίδραση από το βουλγ. moliv (προφέρεται: mόlif), καθώς στον πληθ. έχουµε
mul΄ífia. Για την ουδετεροποίηση τελικών ηχηρών βλ. επίσης Συµεωνίδης - Τοµπαΐδης 1999:34.
161
Ανδριώτης 1930:157.
162
Βλ. και Λουλουδόπουλος 1903:157.
163
Παπαδόπουλος 1926:31.
164
Μπόγκας 1964:30, λ. Αγιουδήµα.
165
ΙΛΠ, λ. αγιοβήµαν.
160

166

andrupiárδis < andrupiáriδes) ‘αντροπιάρηδες, ντροπαλοί’, albándis (< albánδis <
albániδes) ‘αλµπάνηδες’, garagúndis (< garagúnδis < garagúniδes) ‘καραγκούνηδες’,
axirufáidis (< axirufáiδis) ‘αχυροφάηδες, µεγάλα δικράνια’ κλπ.

6. Του k
k>g
Σε ορισµένες λέξεις ως αρχικό και όταν ακολουθείται από φωνήεν το άηχο k τρέπεται
σε ηχηρό g (και το k΄ σε g΄) από επίδραση προηγούµενου τελικού n (π.χ. τον/την, έναν)
ή ηχηρού περιβάλλοντος: π.χ. gόdzivas (< kόdzivas < kόtsifas) ‘κότσυφας, g΄íl΄andrus
(< kíl΄andrus) ‘κύλινδρος, οδοστρωτήρας’, g΄iú (< kiú) ‘κυλώ’, garagúns (< karagúns)
‘Καραγκούνης’ κλπ.
k>γ
Σε λίγες περιπτώσεις το άηχο στιγµικό k τρέπεται σε ηχηρό εξακολουθητικό γ από
επίδραση ηχηρού περιβάλλοντος: π.χ. pl΄éγu (< pl΄éku) ‘πλέκω’ (ή πιθ. αναλογικά από
τον αόρ. έπλ΄ιξα κατά τα ρήµατα σε -γω), braγátš (< brakátš < τουρκ. bakraç) ‘χάλκινο
σκεύος µε χερούλι’.
7. Του g
g>γ
Στα ουσιαστικά γázus (< gádzus) ‘γάιδαρος’ και γáida (< gáida) ‘γκάιντα’ το αρχικό
υπερωικό στιγµικό g τρέπεται στο αντίστοιχο υπερωικό εξακολουθητικό γ.
8. Του γ
γ>g
Σε ορισµένες περιπτώσεις στην αρχή της λέξης το υπερωικό εξακολουθητικό γ τρέπεται
σε υπερωικό στιγµικό g: π.χ. gl΄istrú (< γl΄istrú) ‘γλιστρώ’, gl΄ístra (< γl΄ístra)
‘γλίστρα’, gruόnu (< γrulόnu) ‘γουρλώνω’, g΄όzmus (< γ΄όzmus < δγ΄όzmus) ‘δυόσµος’.
γ>δ

166

Τζοµπάρης 1945-46:169.

167

Στη λέξη uaγúδiras (< uaγúγiras) ‘λαγόγερος’ (Καβ.) έχουµε ανοµοιωτική τροπή του γ
σε δ.
9. Του s
s>z
α. Πριν από άηχο t µόνον στην περίπτωση του γ΄ προσώπου της κτητικής αντωνυµίας t,
π.χ. fkόzt (< fkόs t) ‘δικός του’, tátuzt (< tátus t) ‘πατέρας του’, avlaγázt (< avlaγás t)
‘αυλαγάς του’, kόuzt (< kόus t) ‘κώλος του’ κλπ., επειδή, λόγω των τύπων fkόzm, fkόiz
‘δικός σου’, tátuzm, tátuiz ‘πατέρας σου’ κλπ., το z εκλαµβάνεται ως µέρος της
κτητικής αντωνυµίας (επανανάλυση).
β. Για την τροπή του άρθρου s (γενική ενικού στο θηλυκό και αιτιατική
πληθυντικού στο αρσενικό και θηλυκό ή του αντίστοιχου αδύνατου τύπου της
προσωπικής αντωνυµίας) σε z βλ. 3.1.1.3, 3β και 6.
10. Του ts
ts > dz
Σε περιβάλλον ηχηροποίησης το άηχο ts τρέπεται σε ηχηρό dz (όπως και το tš σε dz):
π.χ. gόdzivas (< gόtšivas< kόtšifas) ‘κότσυφας’, dzíg΄ (του) (< tšíg΄) ‘τσίγκος,
λαµαρίνα στέγης’.
ts > s
Στα άρθρα ts (< tis) (γεν. ενικού στο θηλυκό), ts (< tus) (αιτ. πληθυντικού στο
αρσενικό) και ts (< tis) (αιτ. πληθυντικού στο θηλυκό) το ts σε όλες τις περιπτώσεις
τρέπεται σε s: π.χ. s (< ts) márus ‘της Μάρως’, s (< ts) papéi ‘τους πάππους’, s (< ts)
mán΄is ‘τις µάνες’ κλπ. (βλ. και 3.1.1.3. 3β και 6).
11. Του m
m>b
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Σε υγρό ή έρρινο περιβάλλον σε κάποιες περιπτώσεις το m τρέπεται167 σε
(προερρινωµένο στο ιδίωµα) b: π.χ. vatšinόmburu (< vatšinόmuru) ‘βατόµουρο’,
umbiázu (< umiázu) ‘µοιάζω’, rumbána (< rumána) ‘ρουµπάνα, µοναστηριώτικο και
ακµπουναριώτικο έθιµο της γιορτής του Λάζαρου’168, klumbin΄á (τα) (τραγ.) (<
kúmin΄α < kúmina169 µε υπερδιόρθωση, βλ. 2.1.3.3 Αποβολή του l) ‘τα ’κούµενα, η
οικουµένη’ (πβ. µεσν. ’κουµένη, Κρ. - Επιτ., λ. οικουµένη)170. Πβ. και γιαµπουρλούκ΄
(Σιναπ.) (< γιαµουρλούκ΄

< τουρκ. yagmurluk) ‘κάπα τσοπάνη’, χλαµπούρ΄ (Μεγ.

Μπογ.) (< χλαµούρ΄) ‘φλαµούρι’.
12. Του n
n>m
Στα ουσιαστικά vauám΄ (< valán΄) ‘βαλάνι, βελανίδι’, taxím΄ (< tahin ή πιθ. διαλ. tahn)
‘ταχίνι’ το έρρινο n τρέπεται σε διχειλικό έρρινο m.
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Στην τροπή αυτή αναφέρεται ο Χατζιδάκις (1911:61-62) (πλουµπίζω), ο Λορεντζάτος (1915:76, µε
παραδείγµατα κορόµπηλο, συφάµπελοι, µπασκάλη, θαλάµπη), ενώ ο Κουκουλές (1939. ειδικότερα σ.
117 κε.), που πραγµατεύεται πρώτος το θέµα, το θεωρεί ανάπτυξη ερρίνου µε παράθεση πολλών
παραδειγµάτων. Ο Ανδριώτης (Andriotis 1943:121-122) αντικρούει την άποψη του Κουκουλέ και το
θεωρεί τροπή µε παραδείγµατα αbασκαλιά, θολάbι, λουbίνι, σηbαίνω, απανωγόbι, βατόbουρο, καbίνι,
χλοbός.
Για ανάπτυξη ‘αλόγου’ κλειστού κάνει λόγο ο ∆. Κυριαζής (2001:165) σε ελληνικά δάνεια
στην αλβανική µε παραδείγµατα κοροµηλιά > koromb΄ile, ληµέρι > limb΄eri κ.ά. Πβ. επίσης
γαρδούµπα (ΙΛ, λ. γαρδούµα) (πολλ.), γκρέµουρας (ΙΛ, λ. γκρέµουρας) (Βλάστη), φλαµπούρι
(=φλαµούρι) (∆ρόπολη, Μπόγκας 1966:70). Ανάλογα και στην ποντιακή µαυρόµπορον (<
*µαυρόµορον) (Τζιτζιλής 1995:82), στην Πελοπόννησο (τροπή m > mb ή b) (Ν. Παντελίδης στο
Νεοελληνικές ∆ιάλεκτοι) και στα αρβανίτικα (π.χ. ëmër > ëmbër ‘όνοµα’, zëmër > zëmbër ‘καρδιά’,
këmë > këmbë ‘πόδι’) (Λιόσης 2007:228 κ.ε.). Η τροπή ήδη στη µεσαιωνική ελληνική (βλ. π.χ. Κρ.
τόµ. 16, λ. πίµουρα (τ. πίµπουρα), πλουµίζω (τ. πλουµπίζω).
168
Πβ. ρουµάν’ στη Μάδυτο Α. Θράκης (= έθιµο κατά το οποίο οµάδες παιδιών περιφέρονταν στα
σπίτια τη Μ. ∆ευτέρα και τραγουδούσαν συγκεκριµένο τραγούδι και µάζευαν αυγά, όπως και στη
ρουµπάνα) (Μανασσίδης 1936-37:110, Σιταράς 1971:223). Έτσι ονοµαζόταν και ο στεφανωµένος µε
µυρτιά σταυρός που κρατούσαν οι οµάδες (Οικονοµίδης Α. 1962:336). Επίσης λ. Ρουµάνα και
Ρουµανοπούλα (χωρίς να δίνεται συγκεκριµένη σηµασία) σε παιχνίδι-χορό κοριτσιών (ό.π.:36).
169
Η αλλαγή του τονισµού οφείλεται στον διπλό τονισµό που απαιτεί ο ρυθµός του τραγουδιού.
170
Πβ. «χαρά στον κόσµο, στην οικουµένη» στη Σωζόπολη (Βαφειάδου 1974:205), ενώ στο ∆ογάνκιοϊ
Μαλγάρων (∆εληγιάννης 1934-5:33) έχουµε τον τύπο κούµπηλα, µετά τον οποίο ο συγγραφέας
προσθέτει και το σηµείο (;) για το αµφίβολο του τύπου ή για το ακατανόητο του ετύµου.
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2.4.2 Αφοµοιωτικές τροπές συµφώνων σε όρια λέξεων
1. p > b (np > nb > mb)
Όταν προηγείται έρρινο n (σε όρια λέξεων, στη συνεκφορά της αιτιατικής ενικού του
αρσενικού άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας tun και της
αιτιατικής ενικού του θηλυκού άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής
αντωνυµίας n µε αρχικό p-) το άηχο p τρέπεται, όπως στη ν.ε. και σε άλλα ιδιώµατα, σε
ηχηρό b (προχωρητική αφοµοίωση ηχηρότητας) και στη συνέχεια το διχειλικό ηχηρό b
αφοµοιώνει το έρρινο n σε διχειλικό m (υποχωρητική αφοµοίωση θέσης): π.χ.
tumbávl΄u (< tun bávl΄u < tun pávl΄u) ‘τον Παύλο’, mbaγúnu (< n baγúnu < n paγúnu)
‘την Παγώνα’, énambará (< énan bará < énan pará) ‘έναν παρά’ κλπ.
2. t > d (nt > nd)
Όταν προηγείται έρρινο n (συνήθως στη συνεκφορά της αιτιατικής ενικού του
αρσενικού άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας tun και της
αιτιατικής ενικού του θηλυκού άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής
αντωνυµίας n (< tn) µε αρχικό t-) το άηχο t τρέπεται σε ηχηρό d (αφοµοίωση
ηχηρότητας): π.χ. tundruvá (< tun truvá) ‘τον τροβά’, tundavá (< tun tavá) ‘τον ταβά’,
tundáraksa (< tun táraksa) ‘τον τάραξα’, tundirú (< tun tirú) ‘τον τηρώ’ κλπ.
3. t + (b, v, d, δ, g, γ, z, dz) > d + (b, v, d, δ, g, γ, z, dz)
Πριν από τα ηχηρά σύµφωνα b, v, d, δ, g, γ, z, dz ή συµφωνικά συµπλέγµατα που
αρχίζουν απ’ αυτά το άηχο t (σε όρια λέξεων, στη συνεκφορά του άρθρου στη γενική
ενικού στο αρσενικό και στην αιτιατική ενικού στο θηλυκό) τρέπεται σε ηχηρό d
(αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. d γáta (< t γáta) ‘τη γάτα’, d δraxmí (< t δraxmí) ‘τη
δραχµή’, d gán΄i (< t gán΄i) ‘του Γκάνη’, d zόna (< t zόna) ‘τη ζώνη’ κλπ. Στην
περίπτωση µε αρχικό dz, το t, αφού τρέπεται σε d, στη συνέχεια απλοποιείται: π.χ.
dzumáka (< d dzumáka < t dzumáka) ‘τη τζουµάκα’.

4. k > g (nk > k > g)
Όταν προηγείται έρρινο n (σε όρια λέξεων, στη συνεκφορά της αιτιατικής ενικού του
αρσενικού άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας tun και της αιτ.
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ενικού του θηλυκού άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας n µε
αρχικό k-) το έρρινο n τρέπεται σε υπερωικό  (> k) (υποχωρητική αφοµοίωση θέσης)
και στη συνέχεια το άηχο k- τρέπεται σε ηχηρό g- (προχωρητική αφοµοίωση
ηχηρότητας) : π.χ. tug΄iriáku (< tu k΄iriáku < tun k΄iriáku) ‘τον Κυριάκο’, gál΄u (< 
kál΄u < n kál΄u) ‘την Κάλλιω’, énagáura (< éna káura < énan káura) ‘έναν
κάβουρα’, tugáura (< tu káura < tun káura) ‘τον κάβουρα’ κλπ.

5. s + (b, v, d, δ, g, γ, dz, z) > z + (b, v, d, δ, g, γ, dz)
Πριν από τα ηχηρά σύµφωνα b, v, d, δ, g, γ, dz, z ή συµφωνικά συµπλέγµατα που
αρχίζουν απ’ αυτά, το άηχο s (συνήθως σε όρια λέξεων, στη συνεκφορά του άρθρου
στη γενική ενικού στο θηλυκό και στην αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό και
θηλυκό) τρέπεται, όπως και στη ν.ε., σε ηχηρό z (αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. ázvus
(< αsvus) ‘ασβός’, zvárna (< svárna) ‘σβάρνα’, zgrána (< sgrána) ‘σουγκράνα’,
zburiázu (< sburiázu) ‘µιλώ’, zbόrus (< sbόrus) ‘οµιλία’, adázdis (< adásdis)
‘αντάσηδες’, (και σε όρια λέξεων) zδíminas (< s δíminas) ‘της ∆ήµαινας’, zγástra (< s
γástra) ‘στη γάστρα’, zdzόbdis (< s dzόbdis) ‘στους τσιόπηδες, στις τσέπες’ κ.ά.
Eνώ, στη συνεκφορά του άρθρου (και εµπρόθετου) s µε αρχικό z (ή z), το s
αφού τρέπεται σε z (ή z) στη συνέχεια απλοποιείται: π.χ. zadíuas (< z zadíuas < s
zadíuas) ‘της ζαντήλας’, zadíua (< z zadíua < s zadíua) ‘στη ζαντήλα’, zvárnas (< z
zvárnas < s zvárnas) ‘της σβάρνας’, zvárna (< z zvárna < s zvárna) ‘στη σβάρνα’,
zábas (< z zábas < s zábas) ‘της ζιάµπας, του βάτραχου’, zára (< z zára < s zára) ‘στη
ζιάρα, στη στάχτη’.
6. s > z (sm > zm)
Πριν από το έρρινο m σε όρια λέξεων που αποτελούν φωνολογική ενότητα (όπως και σε
οποιοδήποτε σηµείο της λέξης) το άηχο s τρέπεται, όπως και στη ν.ε., σε ηχηρό z
(αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. fkόzm (< fkόs m) ‘δικός µου’, tátuzm (< tátus m)
‘πατέρας µου’, imán΄izmas (< i mán΄is mas) ‘οι µάνες µας’ κλπ.
Εξαιρούνται κάποιες δάνειες λέξεις: π.χ. asmás (< τουρκ. asma) ‘κληµαταριά’,
xusmirí (< τουρκ. hoşmerim) ‘γλυκό έδεσµα µε φρέσκο τυρί’.
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7. ts > dz (nts > ndz)
Όταν προηγείται έρρινο n (συνήθως στη συνεκφορά της αιτ. ενικού του αρσενικού
άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας tun και της αιτ. ενικού του
θηλυκού άρθρου ή του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας n (< tn) µε αρχικό
ts-) το άηχο ts- τρέπεται σε ηχηρό dz- (αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. tundzutsul΄ánu (<
tun tsutsul΄ánu) ‘τον τσουτσουλιάνο, κορυδαλλό’, ndzápa (< n tsápa) ‘την τσάπα’ κλπ.
2.4.3 Τροπές συµφώνων σε συµφωνικά συµπλέγµατα
2.4.3.1 Τροπές του l
1. lγ, lf, lθ, lm > rγ, rf, rθ, rm
Όπως στη ν.ε. και σε άλλα ιδιώµατα, στα πρωτογενή συµφωνικά συµπλέγµατα -lγ-, -lf-,
-lθ-, lm- έχουµε αποπλευρικοποίηση (delateralization, Newton 1972: 112) και το l
τρέπεται σε r: π.χ. vúrγars, aksáδirfus, írθa, armeá κλπ.
2. Χειλικά + l
α. pl > pk, px
Όταν προηγείται διχειλικό άηχο p,

το l τρέπεται σε υπερωικό άηχο k (pl > pk)

(αφοµοίωση ηχηρότητας και διάρκειας): π.χ. apkόnu (< aplόnu) ‘απλώνω’, ápkusa (<
áplusa) ‘άπλωσα’, δipkόnu (< δiplόnu) ‘διπλώνω’, δípka (< δípla) ‘οριζόντιο δοκάρι’
κλπ.171. Eνώ, αν το παραπάνω συµφωνικό σύµπλεγµα είναι αρχικό, το k στη συνέχεια
τρέπεται σε υπερωικό άηχο τριβόµενο x (pl- > pk- > px-), καθώς το pk δεν είναι
αποδεκτό στο ιδίωµα ως αρκτικό σύµπλεγµα (ανοµοίωση διάρκειας): π.χ. pxát΄ (<
plát΄) ‘πλάτη’, pxakόnu172 (< plakόnu) ‘πλακώνω’, pxakόs (< plakόs < plokόs)
‘φράχτης’, pxaštír΄ (< plaštír΄) ‘πλαστήρι’, pxatár΄ (< platár΄) ‘πλατάρι’ κλπ.
β. vl > vγ
Όταν προηγείται χειλοδοντικό ηχηρό v, το l τρέπεται σε υπερωικό ηχηρό γ όταν
ακολουθούν a, u, o: π.χ. vγastár΄ (< vlastár΄) ‘βλαστάρι’, avγák΄ (< avlák΄) ‘αυλάκι’,
zévγa (< zévla) (αλλά πληθ. zévl΄is) ‘ζεύλα’, avγuiá (< avluiá) ‘ευλογιά’, davγόs (<
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Πβ. τροπή pl > fk στην Καππαδοκία (Φάρασα) (Ανδριώτης 1948:31). Πιθανόν εδώ να βρίσκεται
και η βάση της ετυµολογίας της υποκοριστικής κατάληξης -pku (< -plu < -pulo) στο σιατιστινό ιδίωµα
(π.χ. mlarόpku ‘µουλαράκι’) (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:190).
172
Ο Κοντοσόπουλος (1979:194) αναφέρει τους µάλλον ελεγχόµενους τύπους πκάκουσιν (= πλάκωσε)
από το Καβακλί και πλ΄άκουναν από το Μεγάλο Μοναστήρι. Οι τύποι δεν επιβεβαιώνονται από τους
πληροφορητές.
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davlόs) ‘δαυλίτης, αρρώστια του σιταριού’173. Εξαιρούνται λέξεις δάνειες, π.χ. avladízu
(< τουρκ. avlamak), νεολογισµοί (π.χ. vlákas) ή ελεγχόµενες (π.χ. vluiménus). Το
φαινόµενο παρατηρείται και στη ∆. Κρήτη174, όπου παρατηρείται επίσης τροπή του l σε
ηµίφωνο u. Ο Προµπονάς (1963: 524, σηµ. 5) θεωρεί ότι πρόκειται για ανάπτυξη του γ,
µετά από σίγηση του u, παρά για τροπή του l σε γ (δηλ. avláki > avuáki > aváki >
avγáki).
γ. fl > fx
Όταν προηγείται χειλοδοντικό άηχο f, το l τρέπεται σε υπερωικό άηχο x (αφοµοίωση
ηχηρότητας): π.χ. tifxόs (< tiflόs) ‘τυφλός’, tifxόfiδu (< tiflόfiδu) ‘τυφλόφιδο’,
tifxupéγaδu (< tiflupéγaδu) ‘τυφλοπήγαδο, πηγάδι που δε φαίνεται’, tšéfxa (< tšéfla)
‘φλούδα’, kšifxú (< kšiflú) ‘ξεφλουδίζω’ κλπ.
Οι παραπάνω τροπές βασίζονται στον κανόνα της τροπής του l πριν από a, o σε
ηµίφωνο u, το οποίο σε προφωνηνεντική θέση και µετά από χειλικό σύµφωνο
συµφωνοποιείται (> γ) και στη συνέχεια τρέπεται σε k, γ, x ανάλογα µε το χειλικό που
προηγείται. Συγκεκριµένα:
α. pla, plo > pua, puo > pγa, pγo > pka, pko
β. vla, vlo > vua, vuo > vγa, vγo
γ. fla, flo > fua, fuo > fγa, fγo > fxa, fxo

2.4.3.2 Ανοµοιωτικές τροπές συµφώνων
Α. Σε πρωτογενή συµφωνικά συµπλέγµατα
1. Ανοµοίωση σε άηχα κλειστά
pt > ft: iftá ‘εφτά’, aftuxόs ‘φτωχός’ (υποχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
2. Ανοµοίωση σε άηχα εξακολουθητικά
fθ > ft: ftánu (< fθánu) ‘φτάνω’ (προχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
fx > fk: ifkí (< ifxí) ‘ευχή’ (προχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
3. Ανοµοίωση σε ηχηρά εξακολουθητικά
γl > gl: gl΄istrú (< γl΄istrú) ‘γλιστρώ’ (υποχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
γr > gr: gruόnu (< γruόnu < γurlόnu) ‘γουρλώνω’ (υποχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
173
174

Κοντοσόπουλος 1979:193.
Πάγκαλος 1955:220.
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4. Ανοµοίωση σε άηχα εξακολουθητικά
xθ > xt: ixté (< ixθé < exθés) ‘χθες’, nόxtus (< nόxθus) ‘όχθη’ (προχωρητική
ανοµοίωση διάρκειας)
sθ > st: istánumi (< isθánumi) ‘αισθάνοµαι’ (προχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
sx > sk: skόl΄ (< sxόl΄) ‘σχόλη’, skul΄ό (< sxul΄ό) ‘σχολειό’, amaskál΄ (< masxál΄)
‘µασχάλη’(προχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
Β. Σε δευτερογενή συµφωνικά συµπλέγµατα
pk > px: upxát (< upkát < pukát) ‘αποκάτω’, apxázu (< apkázu) ‘καταλαβαίνω’ (Καβ.),
pxámsu (< pkámsu) ‘πουκάµισο (Καβ.) (προχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
kt > xt: xtavúδ΄ (< ktavúδ΄) ‘κουταβάκι’ (Καβ.), xtázu (< ktázu) ‘κοιτάζω’ (Καβ.)
(υποχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
xk > θk: pn΄íθka (< pn΄íxka < pn΄íxtka < pn΄íxtika) ‘πνίγηκα΄’, šk΄áθka (< šk΄áxka <
šk΄áxtka < šk΄áxtika) ‘σκιάχτηκα’, vastáθka (< vastáxka < vastáxtka <
vastáxtika) ‘βαστάχτηκα’, ríθka (< ríxka < ríxtka < ríxtika) ‘ρίχτηκα’, δéθka (<
δéxka < δéxtka < δéxtika) ‘δέχτηκα’, sfíθka (< sfíxka < sfíxtka < sfíxtika)
‘σφίχτηκα’, vláθkus (< vláxkus < vláxikus) ‘βλάχικος’175 (υποχωρητική
ανοµοίωση θέσης)
xs > is: astόisa (< astόxsa) ‘ξέχασα’ (ενώ Καβ. astόxsa), apšíisa (< apšíxsa < apšíxisa)
‘λυπήθηκα’, kšipšíisa (< kšipšíxsa) ‘ξεψύχησα’ (ανοµοίωση συµφωνικότητας,
consonantality dissimilation, Newton 1972:87) , αλλά και éxsa ‘έχυσα’176
δz > dz: traγúdzma (< traγúδzma < traγúδizma) ‘τραγούδισµα’, pruγόdzma (<
pruγόδzma < pruγόδizma) ‘προβόδισµα, ξεπροβόδισµα’, traγudzménus (<
traγuδzménus < traγuδizménus) ‘τραγουδισµένος’ (ανοµοίωση διάρκειας)
θs > ts: métsa (< méθsa < méθisa) ‘µέθυσα’, vόitsa (< vόiθsa < vόiθisa) ‘βόηθησα’,
katšá (< kaθšá < kaθišá) ‘καθισιά’177 ( υποχωρητική ανοµοίωση διάρκειας).
Πβ. ν.ε. κάθισε > κάτσε.
θz > dz: šigádza (< šigáθza) ‘συγκάθιζα’, šigádzma (< šigáθzma) ‘συγκάθισµα’
(υποχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
sts > xts: arόxtsa (< arόstsa) ‘αρρώστησα’, buláxtsa (< bulástsa < bulástisa) ‘άρχισα’,
175

Παπαδόπουλος 1926:47.
Κατά τον Παπαδόπουλο (1926:31) πριν από την αποβολή προηγείται τροπή του x σε γ.
177
Παπαδόπουλος 1926:47. Τζάρτζανος 1909:35.
176
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arόxtsa (< arόstsa < arόstisa) ‘αρρώστησα’, kunúxtsa (< kunústsa <
kunústisa) ‘συνοµίλησα’, šáxtsa (< šáštsa < šáštisa) ‘σάστισα’ κλπ.
(υποχωρητική ανοµοίωση θέσης)
2.4.3.3 Αφοµοιωτικές τροπές συµφώνων
(αφοµοιωτικές τροπές παρατηρούνται µόνο σε δευτερογενή συµφωνικά συµπλέγµατα)
1. υποχωρητικές ηχηρότητας
pz > bz: sábza (< sápza)178 ‘σάπιζα’, tsábza (< tsápza) ‘τσάπιζα’ κλπ.
vk > fk: δiáfka (< δiávka) ‘διάβηκα, ξεπέρασα’, an΄éfka (< an΄évka) ‘ανέβηκα’
fz > vz: zuγrávza (< zuγráfza)179 ‘ζωγράφιζα’, zuγrávzma (< zuγráfzma) ‘ζωγράφισµα’,
zuγrávzmιnus (< zuγrafzménus) ‘ζωγραφισµένος’
ftz > fdz > vdz: vávdza (< váfdza < váftiza) ‘βάφτιζα’, vávdzma (< váfdzma)
‘βάφτισµα’, vavdzménus (< vafdzménus) ‘βαφτισµένος’ κλπ.
kv > gv: gvaú (< kvaú < kuvalú) ‘κουβαλώ’, gvár΄ (< kvár΄ < kuvár΄) ‘κουβάρι’
kz > gz: tságza (< tsákza < tsákiza) ‘τσάκιζα’
sγr > zgr: zgrabόnu (< πιθ. συγραπώνω) ‘αρπάζω µε τα δυο χέρια’, zgran΄ízu (<
sgran΄ízu < tsgran΄ízu < tsugran΄ízu < όψιµο µεσν. τσαγγουρνίζω, Ανδριώτης
1983) ‘γρατσουνώ’
tsm > dzm: bidzménus (< bitsménus) ‘τελειωµένος’, vávdzma (< váftsma) ‘βάφτισµα’
ds > ts: útsa (< údsa < údisa) ‘ταίριασα’, vrόntsa (< vrόndsa < vrόndisa) ‘βρόντησα’,
sáltsa (< sáldsa < sáldisa) ‘έστειλα’, búrtsa (< búrdsa < búrdisa) ‘µπούρντισα,
ευνούχισα’, abúrtstus (< abúrdstus < abúrdistus) ‘αµπούρντιστος’

2. υποχωρητικές διάρκειας
km > xm: axmadzás (< τουρκ. διαλ. akmaca, DS I:157, < τουρκ. atmaca)180 ‘γεράκι’

3. υποχωρητικές θέσης
mks > ks: pul΄όksa (< pul΄όmksa < pulémiksa) ‘έριξα, εκσφενδόνισα’
178
179

Ανδριώτης 1976:11.
Ανδριώτης 1976:9.
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4. προχωρητικές ηχηρότητας
tsv > tsf: katsfél΄ (< katsvél΄) ‘κατσιβέλοι’
5. προχωρητικές διάρκειας
tx > tk: kaόtkus (< kalόtxus < kalόtixus) ‘καλότυχος’181, átkus (< átxus < átixus)
‘άτυχος’
6. Σύνθετες
pδ > bδ > bd: dzόbdis182 (< dzόbδis < dzόpδis) ‘τσέπες’ (υποχωρητική αφοµοίωση
ηχηρότητας + προχωρητική αφοµοίωση διάρκειας)
fδ > vδ > vd: magúvdis (< magúvδis < magúfδis) ‘µαγκούφηδες’, kl΄évdis (< kl΄évδis <
kl΄éfδis < kl΄éftδis) ‘κλέφτηδες’, pšévdis (< pšévδis < pšéfδis < pšéftδis)
‘ψεύτες’ κ.ά.183 (προχωρητική αφοµοίωση ηχηρότητας + υποχωρητική
ανοµοίωση διάρκειας)
fγ > fk: éfka (< éfγa < éfiγa) ‘έφυγα’ (αφοµοίωση ηχηρότητας + ανοµοίωση
διάρκειας)
kδ > gδ > gd: axmágdis (< axmágδis < axmákδis) ‘αχµάκηδες’, urtágdis (< urtágδis <
urtákδis) ‘ορτάκηδες, συνέταιροι’184 (υποχωρητική αφοµοίωση
ηχηρότητας + προχωρητική αφοµοίωση διάρκειας)
kδ > γδ: puaγδúδa (< puakδúδa < puakiδúδa) ‘πουλακίδα’ (υποχωρητική
αφοµοίωση διάρκειας + ηχηρότητας)
δs > ts: pruγόtsa (< pruγόδsa < pruγόδisa) ‘προβόδισα, ξεπροβόδισα’, traγútsa (<
traγúδsa < traγúδisa) ‘τραγούδησα’, arátsa (< aráδsa < aráδisa) ‘αράδισα’,
mátsa (< máδsa < máδisa), tsupúts (< tsupúδs < tsupúδis) ‘είδος µικρού
πουλιού’, pavl΄úts (< pavl΄úδs < pavl΄úδis) ‘Παυλιούδης, Παυλάκης’, iurγúts (<
iurγúδs < iurγúδis) ‘Γιωργούδης, Γιωργάκης’ (υποχωρητική αφοµοίωση
ηχηρότητας + υποχωρητική ανοµοίωση διάρκειας)
180

Πβ. ιδιωµ. ακµατζές στους Επιβάτες Α. Θράκης (Βέικου-Σεραµέτη 1961:252).
Η λ. και στο ∆ρυµό Θεσ/νίκης (Κατσάνης 1981:22). Πβ. κακότκους (Παπαδόπουλος 1926:47).
182
Στο Καταφύγι tšόbδis (Mαργαρίτη-Ρόγκα 1989:155).
183
Πβ. κλέφ(τη)δες > κλέβ’δες, µαγκούφ(η)δες > µαγκούβ’δις, σαράφ(η)δες > σαράβ’δις (Ανδριώτης
1976:9). Στο Ζαγόρι απαντούν οι τύποι ψεύdδις, αργάdδις, τρίφdδις κλπ. (Αναγνωστόπουλος
1921:178).
184
Παπαδόπουλος 1926:45.
181
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nk > g: íga (< ínka) ‘γίνηκα’, fága (< fáŋka < fánka) ‘φάνηκα’ (προχωρητική
αφοµοίωση ηχηρότητας + υποχωρητική αφοµοίωση θέσης)
2.4.3.4 ΄Αλλες τροπές (σύνθετες ή µε αλλαγή στη θέση άρθρωσης)
Α. Σε πρωτογενή συµφωνικά συµπλέγµατα
vl΄ > γl΄: suγl΄í (< suvl΄í) ‘σουβλί’, suγl΄ízu (< suvl΄ízu) ‘σουβλίζω’, suγl΄itirόs (<
suvl΄itirόs) ‘σουβλερός, µυτερός’,
vm > γm: traγmatízu (< travmatízu) ‘τραυµατίζω’
ft΄ > fk΄: fk΄ár΄ (< ft΄ár΄) ‘φτυάρι’, fk΄ánu (< ft΄ánu) ‘φτιάχνω’
Β. Σε δευτερογενή συµφωνικά συµπλέγµατα
vδ > γδ: pruγδú (< pruvδú < pruvuδú) ‘ξεπροβοδώ’, aγδéua (< avδéua) ‘βδέλλα’ (Καβ.)
δk > θk > fk: fkόs (< θkόs) ‘δικός’, fkόzm ‘δικός µου’, fkόm ‘δικό µου’, fkímas ‘δικοί
µας’ κλπ.185. πβ. ιδιωµ. Φήβα ‘Θήβα’, φηκάρι ‘θηκάρι’, φκέλ΄ (< θκέλ΄)
‘δικέλι’(Λαγκαδάς186).
ns > nts > ndz: γl΄ikándzus (< γl΄ikántsus187 < γl΄ikánsus) ‘γλυκάνισος’ (προχωρητική
ανοµοίωση διάρκειας και προχωρητική αφοµοίωση ηχηρότητας)

185

Βλ. και Λουλουδόπουλος 1903:158. επίσης Οικονόµου 1991:22.
Κατσάνης 1992-3:104.
187
Mπουντώνας 1892:17. Ανδριώτης 1951:22.
186
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2.4.3.5 Συνεκφορά
t+s > ts
To γλωσσοδοντικό άηχο t σε συνδυασµό (µετά από αποβολή ενδιάµεσου -i-) µε το
φατνιακό άηχο s, κυρίως στις καταλήξεις ρηµάτων -tsa (< -tisa) και ουσιαστικών -ts (<
-tis), -tsa (< -tisa), αλλά και στη συνεκφορά του άρθρου t (< tu) (γενική ενικού στο
αρσενικό) µε αρχικό σύµφωνο s-, δίνει φατνιακό προστριβόµενο φθόγγο ts188: pátsa (<
pát’sa < pátisa) ‘πάτησα’, anaδόts (< anaδόt’s < anaδόtis) ‘αναδότης’, aγrόtsa (<
aγrόt’sa < aγrόtisa) ‘αγρότισσα’, tsufrá (< t’ sufrá) ‘του σοφρά’, tsutír΄ (< t’ sutír΄)
‘του Σωτήρη’ κλπ.
t+z > dz
Στην κατάληξη κυρίως του παρατατικού -tza (< -tiza) των ρηµάτων σε -tízu µετά την
αποβολή του ενδιάµεσου -i- από το άηχο γλωσσοδοντικό t και το ηχηρό φατνιακό z
προκύπτει ηχηρό φατνιακό dz: π.χ. auádza (< auátza < auátiza) ‘αλάτιζα’ κλπ.

d+z > dz
Στην κατάληξη κυρίως του παρατατικού -dza (< -diza) των ρηµάτων σε -dνzu µετά την
αποβολή του ενδιάµεσου -i- από το ηχηρό γλωσσοδοντικό d και το ηχηρό φατνιακό z
προκύπτει ηχηρό φατνιακό dz: π.χ. sáldza (< sáldiza) ‘σάλντισα, έστειλα’, búrdza (<
búrdiza) ‘µπούρντισα’ κλπ.
Εποµένως: (t, θ, d, δ) + s > ts και
(t, θ, d, δ) + z > dz

188

Χατζησαββίδης 1985:56-57, όπου και ανάλυση της λειτουργίας των προστριβόµενων.
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2.4.4 Αποβολές απλών συµφώνων
2.4.4.1 Του l
(βλ. 2.1.3.3. Αποβολή του l)

2.4.4.2 Του γ
(βλ. 2.1.4. Αποβολή του γ)

2.4.4.3 Του v
1. Ως αρχικό αποβάλλεται ανοµοιωτικά στην ακολουθία v1Φv2Φ: π.χ. uvál΄ (< vuvál΄)
‘βουβάλι’, uváua (< vuváua) ‘βουβάλα’, uvόs (< vuvόs) ‘βουβός’, uvénumi (< uvénumi)
‘βουβαίνοµαι’189.
2. Σε µεσοφωνηεντική θέση και πριν από a, u αποβολή του v παρατηρείται σε
κάποιες µόνο λέξεις: π.χ. kuaú (< kuvaú) ‘κουβαλώ’ (Καβ.), prόatu190 (< prόvatu)
‘πρόβατο’, pruatína (< pruvatína) ‘προβατίνα’, káuras (< kávuras) ‘κάβουρας’ και σε
δάνεια: kaúk΄ (< τουρκ. kavuk) ‘το καπέλο του ντιβιτζή’, kaúna (< τουρκ. kavun)
‘πεπόνι’191, (ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουµε κανονική εκφορά του συµφώνου, π.χ.
šin΄ivázumi ‘συµβιβάζοµαι’, dzaval΄á ‘φασαρία’, kavurdízu, patšavúra, travú, xtavúδ΄
κ.ά.).
3. Όπως και στη ν.ε., στην περίπτωση του συµπλέγµατος -vm-, όταν δεν
τρέπεται σε γm (βλ. 2.4.1.4.): θáma (< θávma) ‘θαύµα’, θamázu (< θavmázu)
‘θαυµάζω’.

189

Πβ. και τ. γουβάλ’, γουβαίνουµι, γουβός (Παπαδόπουλος 1926: 31). Πβ. επίσης και Κοσµάς 1997:
34, λ. ιβάρ’ (< βιβάρι).
190
Βλ. και Μπουντώνας 1892: 9, σηµ. 2. Στην περίπτωση της λ. prόatu µπορεί να παρατηρηθεί σε
ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις η ανάπτυξη µεταβατικού ηµιφώνου (καθώς µεταβαίνουµε από πιο
κλειστό σε πιο ανοιχτό φωνήεν) u (prόuatu).
191
Πιθανόν από επίδραση των τουρκικών ιδιωµάτων της Θράκης (βλ. Κυρανούδης 1996-8:128).
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2.4.5 Αποβολή συµφώνων σε συµφωνικά συµπλέγµατα - Aπλοποίηση
συµφωνικών συµπλεγµάτων
2.4.5.1 Σε δισυµφωνικά συµπλέγµατα - τροπή δισυµφωνικών σε σύµφωνο
Α. Σε πρωτογενή συµφωνικά συµπλέγµατα
m > n: (miá > mniá > niá > n΄á)
rn > r: škipár΄ (< škipárn΄) ‘σκεπάρνι’, pérs (< pérns) ‘παίρνεις’, férs (< férns) ‘φέρνεις’
rx > r: érumi192 (< érxumi) ‘έρχοµαι’
Β. Σε δευτερογενή συµφωνικά συµπλέγµατα
(στο θηλ. άρθρο και πριν από οδοντικά κλειστά)
tn > n: ndápa (< n tápa < tn tápa) ‘την τάπα’, ndzápa (< n tsápa < tn tsápa) ‘την
τσάπα’, ndran΄í (< n tran΄í < tn tran΄í) ‘την τρανή’
και (πριν από χειλικό άηχο κλειστό):
tn > n > m: mbaskal΄á (< nbaskal΄á < n paskal΄á < tn paskal΄á) ‘την πασκαλιά’,
mbríka (< nbríka < n príka < tn príka) ‘την προίκα’
(πριν από υπερωικό άηχο κλειστό):
tn > n > : gápa (< ŋkápa < nkápa < tn kápa) ‘την κάπα’, gratšúna (< ŋkratšúna <
nkratšúna < tn kratšúna) ‘τη νεροκολοκύθα’
tδ > dδ > d: anaδόdis (< anaδόdδis < anaδόtδis) ‘αναδότηδες (είδος δικρανιού)’
sts > ts: vazgétsa (< vazgéstsa) ‘βαρέθηκα’
sts > s: s (< sts < stis/stus) ‘στης/στις/στους’
tts > ts: tsutsul΄ánu (< t tsutsul΄ánu) ‘του κορυδαλλού’, tšubán΄ (< t tšubán΄) ‘του
τσοµπάνη’
Απλοποιούνται επίσης όλα τα διπλά σύµφωνα: t táti > táti ‘του πατέρα’, iksíkkus >
iksíkus ‘ελλιπής’, δénn > δén ‘δένουν’ (ενώ, γ΄ εν.: δén΄), férn’n > férn ‘φέρνουν’ (ενώ,
γ΄ εν.: férn΄) κλπ. (βλ. 2.4.8).

192

Ο τ. και στη ∆. Μακεδονία (Πεντάλοφος) (Ταρνανάς 2004:11).

180

2.4.5.2 Σε τρισυµφωνικά συµπλέγµατα - τροπή τρισυµφωνικών σε δισυµφωνικά
Οι αποβολές παρατηρούνται κυρίως σε δευτερογενή συµφωνικά συµπλέγµατα, εκτός
από το 5. Η κανονικότητα της αποβολής του ενδιάµεσου συµφώνου στα τρισυµφωνικά
συµφωνικά συµπλέγµατα στο ιδίωµα (και στα άλλα βόρεια ιδιώµατα) έχει την ισχύ
νόµου µε ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως π.χ. άθραπους.
1. (µε αποβολή µεσοσυµφωνικού t)
ftδ > fδ > vδ > vd: kl΄évdis (< kl΄éftδis) ‘κλέφτηδες’, pšévdis (< pšéftδis) ‘ψεύτηδες’
ftk > fk: váfka (< váftka) ‘βάφτηκα’, strífka (< stríftka) ‘στρίφτηκα’, pšéfkus (<
pšéftkus) ‘ψεύτικος’
ftn > fn: ifnόs (< iftnόs) ‘φθηνός’
xtk > xk > θk: ríθka (< ríxtka) ‘ρίχτηκα’, vráθka (< vráxtka) ‘βράχηκα’
xtl > xl: δaxl΄íδ΄ (< δaxtl΄íδ΄) ‘δαχτυλίδι’
stk > sk: n΄iškόs (< n΄ištkόs) ‘νηστικός’, ravun΄aškόs (< ravun΄aštkόs)
‘αρραβωνιαστικός’, úška (< úštka) ‘λούστηκα’
stn > sn: sn (< stn < stin) ‘στην’
2. (µε αποβολή µεσοσυµφωνικού n)
xns > xs: sprόxs (< sprόxns) ‘σπρώχνεις’, ríxs (< ríxns) ‘ρίχνεις’
xnt > xt: sprόxti (< sprόxnti) ‘σπρώχνετε’, ríxti (< ríxnti) ‘ρίχνετε’
rnt > rt: pérti (< pérnti) ‘παίρνετε’, kšiérti (< kšiérnti) ‘πέφτετε’
rns > rs: pérs (< pérns) ‘παίρνεις’, kšiérs (< kšiérns) ‘πέφτεις’, xírsa (< xírnsa) ‘άρχισα’
rnθ > rθ: όrθa (< όrnθa) ‘όρνιθα’
mns > ms: káms (< kámns) ‘κάµνεις’
mnt > mt: kámti (< kámnti) ‘κάµνετε’
3. (µε αποβολή µεσοσυµφωνικού r)
krθ > kθ: kθár΄ (< krθár΄) ‘κριθάρι’
4. (µε αποβολή µεσοσυµφωνικού b)
mbs > ms: akúmsa (< akúmbsa) ‘ακούµπησα’, tšúmsa (< tšúmbsa) ‘τσίµπησα’
5. (µε αποβολή προσυµφωνικού n)
nθr > θr: áθrapus (< ánθrapus) ‘άνθρωπος’
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2.4.6 Ανάπτυξη συµφώνων
Του n
Aνάπτυξη αρκτικού n- παρατηρείται «εκ πληµµελούς συλλαβισµού»193 στην αρχή
ονοµάτων που αρχίζουν από φωνήεν από τη συνεκφορά µε τα άρθρa tun/tin της
αιτιατικής

ενικού

αρσενικών

και

θηλυκών

(εσφαλµένη

τεµαχιοποίηση

και

επανανάλυση). Η διατήρηση του n- στην ονοµαστική (επανανάλυση) έχει
αντιχασµωδιακή/ ευφωνική λειτουργία194: π.χ. i nόxtus (< tu nόxtu < tun όxtu) ‘ο
όχθος’, i nόmus (< tu nόmu < tun όmu) ‘ο ώµος’, i nafaόs (< tu nafaό < tun afaό) ‘ο
αφαλός’ (Καρ., Καβ.), i nurá (< ti nurá < tin urá) ‘η ουρά’, i n΄ikl΄išá (< ti n΄ikl΄išá <
tin΄ ikl΄išá) ‘η εκκλησιά’ κλπ.
2.4.7 Ρινικά συµπλέγµατα - Προερρίνωση
Σε οποιαδήποτε θέση, εκτός από αρχική, πριν από τα µεταφωνηεντικά b, d, g
διατηρούνται, σε αντίθεση µε άλλα βόρεια ιδιώµατα195, έρρινοι φθόγγοι m, n,  (-b- > mb-, -d- > -nd-, -g- > -g-), όπως σε πολλές περιπτώσεις στη ν.ε. και σε πολλά
ιδιώµατα: π.χ. ambél΄, kόmbus, γambrόs, ándiru, kundá, andόns ‘Αντώνης’, ándras,
mandrí, águnas ‘αγκώνας’, ag΄ό, anagázu, fégu κλπ. Πβ. και αναλογική ανάπτυξη
έρρινου σε νεολ. ή ιδιωµ.: aginára, lánda (µάρκα αυτοκινήτων Lada), mersendés
(µάρκα αυτοκινήτων Mercedes), tsámpiοns líŋg (η ποδοσφαιρική διοργάνωση
champions league) κλπ.
Αντίθετα, η χωρίς έρρινο προφορά διατηρείται σε κάποιες δάνειες λέξεις: π.χ.
áburas ‘ατµός’ (< αροµ. abur), abás ‘µάλλινο ύφασµα’ (< τουρκ. aba), adáis ‘αντάσης,
συνονόµατος’ (< τουρκ. adaş), adét΄ ‘έθιµο’ (τουρκ. adet), sapladízu ‘κεντρίζω’ (<
τουρκ. sapladm, αόρ. του saplamak), udízu ‘ταιριάζω’ (< τουρκ. uydum, αόρ. του
uymak) κλπ.
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Παπαδόπουλος 1926:38.
Βλ. π.χ. Κατσάνης 1996:32.
195
Π.χ. Ίµβρος (Ανδριώτης 1930:155), Λήµνος (Koντοσόπουλος 1985:71), Θάσος (Τοµπαΐδης
1967:17), A. Θράκη (Ψάλτης 1905:46-48), Σαµοθράκη (Κamaroudis 1982:133, Kατσάνης 1996:30 και
41).
194
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Σε αρχική θέση προερρίνωση παρατηρείται µόνο σε λέξεις στις οποίες τα b, d
είναι δευτερογενώς αρχικά: π.χ. mbrustá (< εµπροστά), mbíγu (< µεσν. εµπήγω), mburú
(< µεσν. ε(η)µπορώ), ndínu (< µεσν. εντύνω/ ενδύνω), ndόpius (< εντόπιος) κλπ.
Το αρχικό g σε καµιά περίπτωση δεν προερρινώνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις
που είναι δευτερογενώς αρχικό αναπτύσσει προθετικό a- (αν δεν πρόκειται για τροπή
προφύλαξης αρχικού φωνήεντος ή αφοµοίωση): agarízu (< *ογκαρίζω, Ανδριώτης
1983), agastrόnu (< εγγαστρώνω). Ανάλογα και τα b, d σε λίγες περιπτώσεις:
ambaόnu (< *εµβαλλώνω, Ανδριώτης 1983), ambόl΄/ ambul΄αzu (< εµβόλιον/
εµβολιάζω), andrépumi (< εντρέποµαι).
Γενικά για τους φωνολογικούς κανόνες που διέπουν τη συµπεριφορά των
συµπλεγµάτων µε πρώτο στοιχείο έρρινο στις ελληνικές διαλέκτους, καθώς και την
κατανοµή τους, βλ. Newton 1972:93-9 και Τζιτζιλής Νεοελλ. ∆ιάλ.
2.4.8 ∆ιπλά σύµφωνα - Απλοποίηση διπλών συµφώνων
Στο ιδίωµα δεν παρατηρείται διακεκριµένη εκφορά όµοιων συµφώνων.
Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν διπλά σύµφωνα (όπως π.χ. στη συνεκφορά
του άρθρου t, d, z µε αρχικό σύµφωνι t-, d-, z-) αυτά απλοποιούνται, σε αντίθεση µε
άλλα βόρεια ιδιώµατα όπου υπάρχει διακεκριµένη εκφορά196: π.χ. t tátu > tátu ‘του
τάτου, δηλ. του πατέρα’, t táki > táki ‘του Τάκη’, z záxar΄ > záxar΄ ‘στη ζάχαρη’, z
zόna > zόna ‘στη ζώνη’, δénn (< δénun) > δén ‘δένουν’, δín’n (< δínun) > δín ‘δίνουν’,
paénn (< paénun) > paén ‘πααίνουν’, pínn (< pínun) > pín ‘πίνουν’ κλπ.
Αν το δεύτερο σύµφωνο είναι ουρανωµένο, αφοµοιώνεται το πρώτο και
απλοποιούνται: π.χ. z zára > zára ‘στη ζιάρα’, z zésta > zésta ‘στη ζέστα’ κλπ.

2.4.9 Ανοµοιωτική τροπή όµοιων συµφώνων
1. Όταν σε µία λέξη απαντούν δύο r, το ένα, συνήθως το πρώτο, τρέπεται σε l (r - r > l
- r): π.χ. aγl΄iγόrs (< aγriγόrs) ‘Γρηγόρης’, γl΄íγura(s) (< γríγura(s)) ‘γρήγορα’,
pal΄iγurnú (< pariγurnú) ‘παρηγορώ’, pal΄iγuriá (< pariγuriá) ‘παρηγοριά’, sul΄ístra197
(< surístra) ‘σφυρίχτρα’, dalavér΄ (< daravéri), xarál΄ (< τουρκ. xarar) ‘µεγάλο σακί’.

196
197

Παπαδόπουλος 1926:40. Οικονόµου 1991:22.
Πβ. τ. σ΄φυλίσ΄τρια (Μπουντώνας 1892:104).
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2. Ανοµοιωτική τροπή έχουµε στη λέξη uaγόδiras (< uaγόγiras) (Καβ.)
‘λαγόγερος’ και πιθανότατα στη λέξη kaitirú198 (< kartirú) ‘περιµένω’.

2.4.10 Ηχηροποίηση συµφώνων και συµφωνικών συµπλεγµάτων
α. αρχικών199
k > g: g΄iú (< k΄iú) ‘κυλώ’, gόdzivas (< kόtšifas) ‘κότσυφας’, g΄íl΄andrus (< k΄íl΄andrus)
‘κύλινδρος’, gudzá (< τουρκ. koca) ‘αρκετά’, gal΄amána (< kal΄amána) ‘(ζωολ.)
καλλιµάνα’
kt > gd: gdúa (< ktúa < kutúla < αρχ. κοτύλη/-α) ‘πήλινο δοχείο’
ts > dz: dzíg΄ (του) (< tšíg΄) ‘τσίγκος, λαµαρίνα στέγης’
str > zdr: zdrán΄ (< strán΄200 < αροµ. strαn΄u ) ‘ρούχο’
β. ενδιάµεσων
k > γ: pl΄éγu (< pl΄éku) ‘πλέκω’, braγátš (< brakátš < τουρκ. bakraç) ‘χάλκινος κουβάς’
f > v: gόdzivas (< kόtšifas) ‘κότσυφας’
ts > dz: gόdzivas (< kόtšifas) ‘κότσυφας’

2.5 ΑΝΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
2.5.1 Ανοµοιωτική αποβολή συλλαβής (απλολογία)
Όταν σε δύο διαδοχικές (αλλά σπάνια και µη διαδοχικές) συλλαβές έχουµε επανάληψη
του ίδιου συµφώνου µε (όµοιο ή όχι) φωνήεν, η συλλαβή µε το πρώτο όµοιο σύµφωνο
αποβάλλεται και οι δύο συλλαβές απλοποιούνται σε µία (Σ1+Φ+Σ1+Φ > Σ1+Φ): π.χ.
alaméinus (< alamin΄éinus < αλουµινένιος) ‘αλουµινένιος’, aršinuθílkus (<
aršiŋkuθílkus) ‘αρσενικοθήλυκος’, δén΄i (< δén΄in΄i) ‘δεν είναι’, δimárkus (<
δiδimárkus) ‘δίδυµος’, katánda (< *κατάναντα) ‘παραµονή γιορτής’, ksanόnu (< µεσν.
ξανανεώνω) ‘ανανεώνοµαι’, kšéntus (< ξέντυτος), pruvázumi (< προβιβάζοµαι),
198

Ο τ. στη Θράκη (Κυριακίδης 1923:379) και στον Όλυµπο (Τζάρτζανος 1909:73).
Στο ιδίωµα παρατηρείται η τάση να αποφεύγονται ως αρχικά σύµφωνα τα άηχα και να τρέπονται
στα αντίστοιχα στιγµικά ηχηρά, ακόµα και όταν το φωνητικό περιβάλλον δεν ευνοεί την ηχηροποίηση,
όπως π.χ. g΄iú, gdúa, zgúrda, gl΄istrú και (νεολ.) bakétu ‘πακέτο’, bόza ‘πόζα’ κ.ά. Παρόµοια τάση
παρατηρείται και στο ιδίωµα Απειράνθου Νάξου, όπως φαίνεται από το γλωσσάρι που παραθέτει ο
Οικονοµίδης (1952:260 κε.). Η ηχηροποίηση των αρχικών κ, π, τ αποδίδεται γενικά στην «επίδραση
του τελικού ν ... ή από τη γειτονιά ηχηρών συµφώνων ύστερ’ από την αποβολή του ι, ου» Tσοπανάκης
(1963:281).
199
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šinuiúmi (< šin΄inuiúmi < συνεννοούµαι), tsámvuiδas (< Τσάµ-βοεβόδας201) κ.ά.
Πιθανώς απλολογία έχουµε και στην πρόθ. ká (< κατά τουν, τη, του, τα) ‘προς’, αν δεν
πρόκειται για επανανάλυση (κά τα < κατά τα).
2.5.2 Ανοµοιωτική αποβολή φθόγγου
Όταν σε µια λέξη απαντούν δύο υγρά σύµφωνα, αποβάλλεται το ένα (κατά περίσταση,
το πρώτο ή το δεύτερο) (πβ. Φιλήντας 1924:Β138): π.χ. στις λέξεις fukál΄ (i)/ fukaú (<
φ(ι)λοκάλι/ φ(ι)λοκαλώ) ‘σκούπα/ σκουπίζω’ και piaú (< πιλαλώ) ‘τρέχω’ αποβάλλεται
το πρώτο όµοιο σύµφωνο (l), ενώ στη λ. pipiramiá (< pipirarmiá) ‘πιπεριές τουρσί’
έχουµε ανοµοιωτική αποβολή του δεύτερου όµοιου συµφώνου (r)202.
2.6 ΜΕΤΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ΦΘΟΓΓΩΝ
2.6.1 Μετάθεση συµφώνων
RΣΦΣ > ΣΦRΣ
xirnú (< *axirnú < arxinú < αρχινώ)
ΣRΦΣ > ΣΦRΣ
δirpán΄ (< δripán΄ < δρεπάνι), kirkéua (< *krikéua < κρικέλα), kít΄arnus (< kítirnus <
κίτρινος), (δάν.) (z)gúrda (< σλαβ. gruda ‘σβόλος’) ‘κοµµάτι τυρί’
ΣRΦΣ > ΣΦΣR
(δάν.) bazdravítsa (< *badravítsa < βουλγ. bradavítsa) ‘ακροχορδώνα, µυρµηγκιά’
ΣΦRΣ > RΣΦΣ
kurn΄axtόs (*kunx΄artόs < *kunγ΄οrtόs < κονιορτός)
ΣΦRΣ > ΣRΦΣ
200

H λ. στράνια (= ενδύµατα) και στη Θεσσαλία (Τζάρτζανος 1909:18).
Πρόσωπο τραγουδιού. Βλ. ΚΕΙΜΕΝΑ, καθώς και Λουλουδόπουλος 1903:89.
202
Τ. πιαλώ και στη Βλάστη (Φιλήντας 1924:Β138, όπου και άλλα παραδείγµατα ανοµοιωτικής
αποβολής). Πβ. και αγγουραµιά (ενώ: λαχαναρµιά) στην Ήπειρο (Μπόγκας 1964:456).
201
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kavrumás (< τουρκ. kavurma) ‘συντηρηµένο στο λίπος του χοιρινό κρέας’
ΣΣΦR > ΣRΦΣ
aγrun΄ízu (< γrun΄ízu < γνωρίζω)
ΣΣΦR > ΣΣRΦ
skrupú/ skrόpius (< skurpú/ skόrpius < σκορπώ/ σκόρπιος), stréγu (< στέργω)
‘αποδέχοµαι, συµφωνώ
ΣΦΣR > ΣΣΦR
zgúru (βαφτ. Ζγκούρου) (< Ζγκουράφου < Ζγουράφου < Ζουγράφου) ‘Ζωγράφω’203,
(δάν.) braγátš (< τουρκ. bakraç) ‘χάλκινο σκεύος µε χερούλι’
ΣΦΦR > ΣΦRΦ
bariák΄ (< τουρκ. bayrak) ‘λάβαρο γάµου’

2.6.2 Μετάθεση φωνηέντων
aiftόs (< iaftόs < εαυτός) ‘εαυτός’

2.6.3. Αντιµετάθεση
apípka (< *pípuka < επίκουπα) ‘µπρούµυτα’, ínuru (< όνειρo), kiufareá (< *kifauareá <
κεφαλαριά) ‘δερµάτινο καπίστρι µε παρωπίδες’, máuγu (< máluγu204 < máγulu <
µάγουλο),

manόstrufus

(<

*n΄imόstrufus

<

ανεµόστροφος)

‘ανεµοστρόβιλος’,

parl΄ukόfts (< *parul΄ukόfts < παλιουροκόφτης) ‘γεωργικό εργαλείο’, sáral΄us205 (<
sál΄arus) ‘σαλίγκαρος’, xarl΄ízu (< *xa r(u)l΄ízu < *r(u)xal΄ízu < ροχαλίζω).

203

Πβ. το ζgουράφους (= ζωγράφος) στο Βελβεντό (Μπουντώνας 1892:18).
Ο τ. στη Σιάτιστα (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985:184).
205
Απ’ όπου και λ. σαραλίνα ‘η στριφτή πίτα σε σχήµα σαλίγκαρου’.
204

186

2.7 ΤΟΝΙΣΜΟΣ
2.7.1 Γενικά
Ο τονισµός στο ιδίωµα είναι δυναµικός, τονίζεται δηλ. και ξεχωρίζει µία συλλαβή σε
βάρος των άλλων σε µία τονική ενότητα.
Γενικός κανόνας του ιδιώµατος είναι ότι ο τόνος στους κλιτούς τύπους
παραµένει σε κάθε περίπτωση αµετακίνητος (ακινησία του τόνου στο θέµα ή σε
ρηµατικό µόρφηµα206): π.χ. áθrapus - πληθ. áθrap΄, káθuman - káθumastan - káθistan,
éfaua - éfauami - éfaiti κλπ. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν τα ανισοσύλλαβα
αρσενικά µε πληθυντικό σε -éi (π.χ. pápus ‘γέρος, παππούς’ - πληθ. papéi, káuras
‘κάβουρας’ - kauréi κλπ.) και ανισοσύλλαβα προπαροξύτονα (π.χ. téndžiris - tindžiréδis
‘κατσαρόλα’, máuma ‘µάλωµα’ - maόmata, ínuru ‘όνειρο’ - inόrata κλπ.).
Επακόλουθο του παραπάνω κανόνα είναι η παραβίαση του τρισυλλαβικού
περιορισµού, φαινόµενο συνηθισµένο στο ιδίωµα, καθώς σε καµιά περίπτωση δεν
αναπτύσσεται δευτερεύων τόνος: π.χ. ékupsa - ékupsami ‘έκοψα - κόψαµε’, éruman érumastan ‘ερχόµουν - ερχόµασταν’ κλπ. Συγκεκριµένα αυτό παρατηρείται σταθερά
στον ρηµατικό τονισµό: (α) στα προπαροξύτονα ρήµατα (τέτοια είναι µόνο της µέσης
φωνής) στο α΄ πληθυντικό ενεστώτα και παρατατικού (π.χ. érumi - érumišti érumastan, vréxumi - vréxumišti - vréxumastan).

(β) στο α΄ πληθυντικό των (µε

συλλαβική αύξηση προπαροξύτονων) παρατατικών και αορίστων δισύλλαβων
παροξύτονων ρηµάτων (π.χ. kόftu - ékuftami - ιkupsami). (γ) στο α΄ πληθυντικό των
(χωρίς συλλαβική αύξηση προπαροξύτονων) παρατατικών και αορίστων παροξύτονων
υπερδισύλλαβων ρηµάτων (π.χ. maθénu - máθina - máθinami, mirázu - méraza mérazami - mérasa - mérasami).
Τυχόν επιτασσόµενη συλλαβή στα προπαροξύτονα, όπως κτητικό στα
ονόµατα ή επίταξη προσωπικής αντωνυµίας στα ρήµατα (στο ιδίωµα δεν απαντούν σε
καµιά περίπτωση παρεκτάσεις, όπως π.χ. η ρηµατική παρέκταση του γ΄ πληθ. -ε) δεν
επηρεάζει τη θέση του τόνου µε αποτέλεσµα ο τόνος να βρίσκεται στην προπροπαραλήγουσα παραβιάζοντας και στην περίπτωση αυτή το νόµο της
τρισυλλαβίας: π.χ. taftukín΄itu ‘το αυτοκίνητο’ - taftukín΄itumas ‘το αυτοκίνητό µας’,
tuikόpiδu ‘το οικόπεδο’ - tuikόpiδumas ‘το οικόπεδό µας’, iárustus ‘ο άρρωστος’ 206

Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992:147. Mαλικούτη-Drachman 2000:27.
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iárustuizas ‘ο άρρωστός σας’, píγin΄i ‘πήγαινε’ - píγin΄imi ‘πήγαινέ µε’, fόnakšti
‘φωνάξτε’ - fόnakštitun ‘φωνάξτε τον’, xόripšti ‘χορέψτε’ - xόripštimas ‘χορέψτε
µας’ κλπ.
2.7.2 ∆ιπλός τονισµός
Σε κάποιες λέξεις, ακόµα και σε δισύλλαβες, παρατηρείται διπλός τονισµός, κυρίως
λόγω της ετυµολογικής τους προέλευσης, ενώ είναι δύσκολο να θεωρηθούν ως δύο
λέξεις λόγω της ενιαίας εκφοράς τους. Τέτοιες λέξεις είναι: όráδa (πιθ. < επίρρ. όυρα
‘ολόγυρα’ + -άδα) ‘παντού, παντού γύρω γύρω’, όpandú (< όπ’ παντού) ‘παντού σε
κάθε σηµείο’, iδáitšá (< ιδά ιτσ΄ά ‘εδώ έτσι’) ‘εδωδά’, οι αντωνυµίες µε το πρόθηµα
ká- (kágaénas, kágan΄á, kágatíus ‘κανενός είδους’, kágapόti ‘ουδέποτε’ κ.ά.),
καθώς και κάποια άκλιτα που προέρχονται από τουρκικές εκφράσεις όπως π.χ.
alásindík (επιφώνηµα αγανάκτησης) (< τουρκ. Allah sdk), ášalá - mášalα (επιφώνηµα
ικανοποίησης) (< τουρκ. maşallah), bírdá (< τουρκ. bir daha) ‘κι έπειτα (χρον.)’,
bámbaşká (τουρκ. bambaşka < başka µε επιτατικό αναδιπλασιασµό bam-207) ‘άλλου
είδους, πολύ διαφορετικός’ κ.ά.
Επίσης παρατηρείται περιστασιακά διπλός τονισµός σε δεικτικές αντωνυµίες µε
το επιτατικό επίθηµα -ά/-ιά, όταν αυτές εκφέρονται µε έµφαση: π.χ. tοsusá και µε
έµφαση tόsusá ‘τοσοσδά’, tošiná ‘τοσηδά’ και µε έµφαση tόšiná, tetiiá και µε έµφαση
tétiiá κλπ.

2.7.3 Τονικές µεταβολές
Μεταβολές στον τονισµό σε σχέση µε τη µεσν. και ν.ε. παρατηρούνται στις λέξεις:
pétnus ‘πετεινός’, δéxus ‘δεξιός’, zérvus ‘αριστερός’, strόgius ‘στρογγυλός’, águnas
‘αγκώνας’, íδrutu/ íδrutas ‘ιδρώτας’.

207

Πβ. Συµεωνίδης 1977-8:249.
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2.7.4 Προκλιτικές - εγκλιτικές λέξεις
Στη ροή του λόγου συµβαίνει πολλές φορές µία λέξη σε συµπροφορά µε µία άλλη να
µην τονίζεται και να αποτελεί µαζί της µία τονική ενότητα. Τέτοιες λέξεις στο ιδίωµα
είναι α) προκλιτικές (αυτές που προηγούνται της τονιζόµενης λέξης) και β) εγκλιτικές
(ακολουθούν την τονιζόµενη λέξη).
Α. Προκλιτικές λέξεις είναι:
α. το άρθρο (συµπεριλαµβάνεται και το εµπρόθετο άρθρο), όταν αποτελεί συλλαβή, σε
όλους τους τύπους: π.χ. iθíra (< i θíra) ‘η θύρα’, iθíris (< i θíris) ‘οι θύρες’, tuftí (< tu
ftí) ‘το αφτί’, taftiá (< ta ftiá) ‘τα αφτιά’ κλπ.
β. οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας: π.χ. mipírin (< mi pírin) ‘µε/µου
πήρε’, šipírin (< ši pírin) ‘σε/σου πήρε’, tupírin (< tu pírin) ‘το/του πήρε’ κλπ.
γ. το αναφορικό που: π.χ. kínus (a)puériti (< kínus (a)pu ériti) ‘εκείνος που έρχεται’
δ. ο συµπλεκτικός σύνδεσµος κι: π.χ. ixté kitax΄á (< ixté ki tax΄á) ‘χθες και αύριο’
ε. ο σύνδεσµος να, όταν δεν ακολουθεί εγκλιτικός τύπος ρήµατος (βλ. Β. Εγκλιτικές
λέξεις): π.χ. ípin napámi (< ípin na pámi) ‘είπε να πάµε’.
στ. το δυνητικό µόριο ηνα, όταν δεν ακολουθεί εγκλιτικός τύπος ρήµατος: π.χ.
inapíγina (< ina píγina) ‘θα πήγαινα’.
ζ. τo µόριo δα: π.χ. tax΄á δairísu (< tax΄á δa irísu) ‘αύριο θα γυρίσω’.
η. οι προθέσεις ια, µι, σ΄ι, (α)που: π.χ. iatútun (< ia tútun) ‘γι’ αυτόν’, mitútun (< mi
tútun) ‘µ’ αυτόν’, šitútun (< ši tútun) ‘σ’ αυτόν’, aputútun (< apu tútun) ‘απ’ αυτόν’.
Β. Eγκλιτικές λέξεις είναι:
α. οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας (µόνο στην προστακτική
επιτάσσονται): π.χ. δόšimi (< δόši mi) ‘δώσε µου’, δόšimas (< δόši mas) ‘δώσε µας’,
pártun (< pár tun) ‘πάρε τον’, pétin (< pé tin) ‘πες της’ κλπ.
β. οι κτητικές αντωνυµίες, όταν αποτελούν συλλαβή: π.χ. tušpítmas (< tu špít΄ mas) ‘το
σπίτι µας’, tušpítsas (< tu špít΄ sas) ‘το σπίτι σας’ κλπ.
Γ. Εγκλιτικές λέξεις σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα
Από σύγκρουση τόνων, διάφοροι µονοσύλλαβοι, δισύλλαβοι, ακόµα και τρισύλλαβοι
τύποι του βοηθητικού είµι (που αρχίζουν από φωνήεν) µετά από τα φωνηεντόληκτα
ερωτηµατικά πού, ποιο, τι και µε διφθογγοποίηση των συµπλεκόµενων φωνηέντων: π.χ.
púin΄i (<pú ín΄i) ‘πού είναι’, púiši (< pú íši) ‘πού είσαι’, púimišti (< pú ímišti) ‘πού
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είµαστε’, púišti (< pú íšti) ‘πού είστε’, púisan (< pú ísan) ‘πού ήσουν’, púisastan (< pú
ísastan) ‘πού ήσαστε’, piόin΄i (< piό ín΄i) ‘ποιο είναι’, tíin΄i (< tí ín΄i) ‘τι είναι’, tíitan
(< tí ítan) ‘τι ήταν’ κλπ., ενώ (µετά από συµφωνόληκτα): piόs ín΄i, pόs ítan κλπ.

190

3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
A. ΚΛΙΣΗ
3.1 ΑΡΘΡΟ
Το άρθρο από την άποψη του τονισµού είναι ουσιαστικά τµήµα της λέξης, καθώς
αποτελεί µ’ αυτήν µία τονική ενότητα. Απλοποιείται και συναποτελεί µε τη λέξη την
πρώτη άτονη συλλαβή και υπόκειται έτσι στους βασικούς κανόνες του ιδιώµατος
(αποβολή ή στένωση φωνήεντος), ενώ όταν είναι, ή καταλήγει να είναι, απλός φθόγγος,
είτε

µε

αφοµοίωση

(θέσης,

διάρκειας

ή

ηχηρότητας),

είτε

µε

ηµιφωνοποίηση/διφθογγοποίηση, προσαρµόζεται φωνητικά στον αρχικό φθόγγο της
λέξης που προσδιορίζει και εποµένως ο συγκεκριµένος τύπος του ορίζεται από το
φθόγγο αυτόν.
Τα άρθρα του ιδιώµατος, όπως και στη ν.ε., είναι δύο: το οριστικό και το
αόριστο.
Εκτός από τα δύο αυτά, θα εξεταστεί παρακάτω και το εµπρόθετο άρθρο, γιατί
παρουσιάζει ενδιαφέρον και αυτό.
3.1.1 Το οριστικό άρθρο
Το οριστικό άρθρο έχει τρία γένη: (στον ενικό) αρσ. ι208, θηλ. η, ουδ. του και (στον
πληθυντικό) αρσ. οι, θηλ. οι, ουδ. τα.
3.1.1.1 Η κλίση του άρθρου
Ενικός αριθµός
αρσ.
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Ον.

ι (ή ι-)

Γεν.

τ’ (ή ντ’ ή απού τουν)209

θηλ.
η (ή ι-)
’ς210 (ή ’ζ)

ουδ.
του
απού του

Για το αρσενικό άρθρο i βλ. Β.∆. Φόρη, Το αρσενικό άρθρο i στα βόρεια ιδιώµατα, Κοζάνη 1956,
Α.Ι. Θαβώρη, ‘Η προέλευση του αρσενικού άρθρου i των βορείων νεοελληνικών ιδιωµάτων’,
Ελληνικά 16 (1959), 189-202 και Χ. Συµεωνίδη, ‘Το άρθρο i των βόρειων νεοελληνικών ιδιωµάτων’,
Β΄ Συµπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, 329-343, εκδ. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1983,
όπου και παρουσιάζονται συστηµατικά όλες οι προηγούµενες απόψεις.
209
Το άρθρο τ’ χρησιµοποιείται κυρίως για τα κύρια ονόµατα, για βαθµούς συγγένειας και γενικότερα
+ανθρώπινα και γενικά για +έµψυχα, ενώ για τα -έµψυχα κυρίως στις περισσότερες περιπτώσεις
χρησιµοποιείται αναλυτικός τύπος γενικής απού του(ν).
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του(ν)211

Αιτ.

τ’(ν) ( ή ντ’ ή ’ν)

του

Πληθυντικός αριθµός
αρσ.

θηλ.

ουδ.

Ον.

οι (ή ι-)

οι (ή ι-)

τα

Γεν.

απού ’ς

απού ’ς

απού τα

Αιτ.

’ς (ή ’ζ)

’ς (ή ’ζ)

τα

Παραδείγµατα: 1) Αρσ.: α. εν.: ι γάζ΄ους, ιΑργύρς, τ’ Παύλ΄ου, ντ’ Βασ΄ίλ΄,
τουν τάτου, του ιόρντικα. β. πληθ.: οι διάργ΄, ιάντρ΄, ’πού ’ς άθραπ΄, ’πού ’ζ διάργ΄, πού
’ζ µπράτµ΄, ’ς έρµ΄,’ς πατσ΄άδις, ’ζ µπατζ΄άδις, ’ζ ντιβιτζ΄ήδις. 2) Θηλ.: α. εν.: η σ΄τιά,
ιαϊγουρή, ’ς Μάρους, ’ζ Βασ΄ίλους, τ’ν αρµεά, τ’ν΄ έρµ΄, τ’ν΄ ητειά, τ’ν΄ υειά, τ’ ρόκα, ντ’
γκούµπζα. β. πληθ.: οι µπάρις, ιάλλ΄ις, ιαουπές, ’πού’ς υν΄αίκις, ’πού ’ζ βατσ΄ιν΄ές, ’πού
’ζ γκούφις, ’ς ιουρντέκις, ’ς καουαµές, ’ζ µπάµπις. 3) Ουδ.: α. εν.: του πράµα, τ’ αρν΄ί,
’πού του ιφύρ΄, ’πού τ’ άλγου, β. πληθ.: τα πράµατα, τα έρµα, τ’ αξαδέρφια, απού τ’
αµπέλ΄α, ’πού τα χουράφια.
3.1.1.2. Παρατηρήσεις
1. Ον. ενικού. α. Αρσ. και θηλ. Το αρσ. άρθρο ι και και το θηλ. η τρέπονται σε
ηµίφωνο ι- πριν από τα αρχικά a- και e- (i+a- > ιa-, i+e- > ιe-) (διφθογγοποίηση), ενώ
αποβάλλονται (από µη διακεκριµένη συνεκφορά) πριν από τις αρχικές διφθόγγους ia-,
io-, iu-: π.χ. ιΑργύρς (< ι Αργύρς), ιάους (< ι άους)212 ‘ο άλλος’, ιέρµους (< ι έρµους),
ιαιγουρή (< η αιγουρή), ιέρµ΄ (< η έρµ΄), ενώ Ιάνν΄ης, (< ι Ιάνν΄ης), Ιόργους (< ι
Ιόργους),

ιόρντικας (< ι

ιόρντικας), ιουργούτς (< ι ιουργούτς) (βλ. και Θαβώρης

1959:197).
210

Χρησιµοποιείται το τελικό ’ς και για δήλωση της προέλευσής του (< τ’ς < της ή τους ή τις) και για
διάκριση από το αντίστοιχο εµπρόθετο άρθρο σ’ (< στη ή στους ή στις).
211
Ο Γ. Μέγας (1911:160) σε καταγραφή αφήγησης κατοίκου από το Μεγάλο Μοναστήρι, αλλά και σε
αφηγήσεις από άλλα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Α. Ρωµυλίας (1941:500 κ.α.), καταγράφει
ηχηροποιηµένους τύπους άρθρου και προσωπικής αντωνυµίας dουν, dην, doυ. Τέτοιοι τύποι δεν
απαντούν σήµερα στο ιδίωµα, αλλά ούτε και οι παλαιότεροι οµιλητές θυµούνται τέτοια προφορά. Για
παρόµοιους ηχηροποιηµένους τύπους άρθρου στην Αγχίαλο και στη Σωζόπολη βλ. Poromanska
1999:658 και Παπαδόπουλος 1926:51 αντίστοιχα. Για τη Θράκη επίσης βλ. Κυριακίδης 1923:376.
212
Πβ. τ. γιάλλους στη Νιγρίτα (Πασχαλούδης 2000:75).
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β. Ουδ. Το ουδ. άρθρο του (< το) παραµένει αµετάβλητο σε όλες τις
περιπτώσεις εκτός αν ακολουθείται από αρχικό (τονισµένο ή άτονο) a- οπότε συνήθως
εκθλίβεται.
Συνοπτικά: α) 1. i+a- > ιa-, i+e- > ιe2. i + (ia-, io-, iu-) > ia-, io-, iuβ) 1. tu + Φ(-a)/Σ > tu
2. tu + a- > tu a- ή ta2. Ον. πληθυντικού. α. Αρσ. και θηλ. Το αρσ. άρθρο οι και το θηλ. οι, όπως και στον
ενικό, τρέπονται σε ηµίφωνο ι- πριν από τα αρχικά a- και e- (i+a- > ιa-, i+e- > ιe-) ή
αποβάλλονται πριν από τις αρχικές διφθόγγους ia-, io-, iu-: π.χ. ιάντρ΄ (< οι άντρ΄),
ιάλλ΄ις (< οι άλλ΄ις), ιουρντικαίοι (< οι ιουρντικαίοι) κλπ.
β. Ουδ. Για το άρθρο τα ισχύει ό,τι και στον ενικό.
Συνοπτικά: Ό,τι και στο 1.
3. Γεν. ενικού. α. Αρσ. Το άρθρο τ’ (< του) τρέπεται σε ηχηρό ντ’ [d]213 πριν από τα
αρχικά ηχηρά σύµφωνα (και συµφωνικά συµπλέγµατα που αρχίζουν µε αυτά) b-, v-, d-,
δ-, g-, γ-, dz-, z- (t+b- > db-, t+v- > dv-, t+d- > dd- > d-, t+δ- > dδ-, t+g- > dg, t+γ- >
dγ-, t+dz- > ddz- > dz-, t+z- > dz-) (αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. ντ’ µπάτη, ντ’
Βασ΄ίλ΄, ντ’ γάζ΄ου κλπ. Όπως φαίνεται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το t πριν από
τα d- και dz- (και τα συµφωνικά συµπλέγµατα που αρχίζουν µε αυτά), αφού
αφοµοιωθεί, απλοποιείται. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα αρχικά

t- και ts- (και

συµφωνικά συµπλέγµατα που αρχίζουν απ’ αυτό), µε τα οποία το t απλοποιείται (t+t- >
t- και t+ts- > ts-), ενώ µε αρχικό s- (και συµφωνικά συµπλέγµατα που αρχίζουν µε
αυτό) µας δίνει φθόγγο ts- ( t+s- > ts-): π.χ. Ντών΄η (< d < dd- < t d) του χουράφ΄
[dόn΄i tuxuráf΄] ‘του Ντώνη (Αντώνη) το χωράφι’, του σ΄πίτ΄ τζ΄ουρµπατζ΄ή (< dz <
ddz- < t dz-) [tušpít΄ dzurbadzí] ‘το σπίτι του νοικοκύρη’, του καλπάκ΄ τάτη (< t < t t-)
[tukalpák΄ táti] ‘το καπέλο του πατέρα’, τσουτσουλ΄άνου (< ts < tts-) του τσουτσούλ΄
[tsutsul΄ánu tu tsutsúl΄] ‘του κορυδαλλού το λοφίο’, τ’ σουφρά (ts < t s-) (ή,
συνηθέστερα, απού του σουφρά) η µισάουα [tsufrá imisáua] ‘του σοφρά η µεσάλα’.
Πριν από τα υπόλοιπα σύµφωνα (και αντίστοιχα συµφωνικά συµπλέγµατα), καθώς και
τα φωνήεντα, το τ’ παραµένει αµετάβλητο.
213

Βλ. και Μαργαρίτη-Ρόγκα 1989:158-159.
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β. Θηλ. Η γεν. του θηλ. ’ς (< τ’ς < της) τρέπεται σε ηχηρό ’ζ (z) πριν από τα
αρχικά ηχηρά σύµφωνα (και συµφωνικά συµπλέγµατα που αρχίζουν απ’ αυτά) b-, v-, d,
δ-, g-, γ-, dz-, z- (s+b- > zb-, s+v- > zv-, s+d- > zd-, s+δ- > zδ-, s+g- > zg-, s+γ- > zγ-,
s+dz- > zdz-, s+z- > zz- > z-) (αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. ’ζ µπάµπους [zbábus], ’ζ
Βασ΄ίλους [zvašílus], ’ζ ∆έσπους [zδéspus] κλπ. Όπως παρατηρούµε, στην τελευταία
περίπτωση µε αρχικό z-, το ’ς, αφού αφοµοιωθεί, απλοποιείται (s+z- > zz- > z-): π.χ.
ζώνας (< ’ζ ζώνας) [zόnas] ‘της ζώνης’. Με όλα τα υπόλοιπα σύµφωνα, καθώς και µε
όλα τα φωνήεντα, το ’ς παραµένει αµετάβλητο. Τα ίδια ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις
µε αρχικά τα αντίστοιχά τους ουρανωµένα σύµφωνα.
γ. Ουδ. Η γεν. του ουδ. είναι πάντα εµπρόθετη: π.χ. η θύρα ’πού του σ΄πίτ΄ ‘η
πόρτα του σπιτιού’.
Συνοπτικά: α) (tu |) t + (b-, v-, d-, g-, g-, z-, d-, dz-) | d
και: d+d- > dd+dz- > dzd+z- > dzt + t- > tt + ts- > tsβ) (tis > ts >) s + (b-, v-, d-, δ-, g-, γ-, dz-, z-) > z
και: z+z- > z4. Γεν. πληθυντικού. Στο αρσενικό απού ’ς (< απού τ’ς < απού τους), στο θηληκό
απού ’ς (< απού τ’ς < απού τις) και στο ουδέτερο απού τα η γενική πληθυντικού είναι
πάντα εµπρόθετη: π.χ. οι χουρατάδις απού ’ς παππαίοι ‘οι κουβέντες των παππούδων’,
οι τσούκν΄ις ’πού ’ς υν΄αίκις ‘οι τσούκνες, δηλ. τα φορέµατα, των γυναικών’, οι
καµινάδις ’πού τα σ΄πίτια ‘οι καπνοδόχοι των σπιτιών’.
5. Αιτ. ενικού. α. Αρσ. Το αρσ. άρθρο τουν (< τον) διατηρεί το τελικό -ν πριν από
αρχικά φωνήεντα a-, u- και ό-, ενώ το ουρανώνει (τουν΄) πριν από τα é- και i-: π.χ.
τουν αφέντ΄, τουν ουβό, τουν όµουρφου, ενώ τουν΄ έρµου, τουν΄ ήµιρου κλπ.
Πριν από αρχικά στιγµικά άηχα σύµφωνα p-, k-, t-, ts- (ή συµφωνικά
συµπλέγµατα που αρχίζουν απ’ αυτά) το -n, που διατηρείται, αφοµοιώνει ως προς την
ηχηρότητα το επόµενο (αρχικό) σύµφωνο. Έτσι έχουµε σε πρώτη φάση: n+p > nb, n+k
> ng, n+t > nd, n+ts > ndz (προχωρητική αφοµοίωση ηχηρότητας). Επιπλέον στις δύο
πρώτες περιπτώσεις το αφοµοιωµένο αρχικό σύµφωνο αφοµοιώνει υποχωρητικά ως
προς τη θέση άρθρωσης το n, µε αποτέλεσµα στην περίπτωση του χειλικού b- (< p-) το
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n να τρέπεται σε έρρινο διχειλικό m, ενώ στην περίπτωση του υπερωικού g- (< k-) το n
να τρέπεται σε έρρινο υπερωικό . Έτσι έχουµε τελικά: (n+p >) nb > mb και (n+k >)
ng > g (υποχωρητική αφοµοίωση θέσης): π.χ. τουν Παύλ΄ου (> tumbávl΄u), τουν
κλ΄έφτ΄ (> tugl΄éft΄), τουν τρανό (> tundranό), τουν τσ΄ουµπάν΄ (> tundzubán΄).
Αποβάλλει το τελικό -ν, πριν από όλα τα υπόλοιπα σύµφωνα, καθώς και πριν
από τα ηµίφωνα i- και u-: π.χ. του ιατρό, του Ιώργη [tuiόrγi], του ουαγό [tuuaγό]. Τα
ίδια ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις µε αρχικά τα αντίστοιχά τους ουρανωµένα
σύµφωνα.
β. Θηλ. Tο θηλ. άρθρο τ’ν (< την) διατηρεί το -ν πριν από αρχικά φωνήεντα a-,
o- και u-, ενώ το ουρανώνει (τ’ν΄) πριν από αρχικά φωνήεντα i- και e-: π.χ. τ’ν αρµεά
[tnarmeá] ‘την αρµιά’, τ’ν όρθα [tnόrθa] ‘την όρνιθα’, τ’ν ουβάουα [tnuváua] ‘τη
βουβάλα’, ενώ: τ’ν΄ έρµ΄ [tn΄érm΄] ‘την έρµη’, τ’ν΄ ητιά [tn΄itiá] ‘τη γητειά’, τ’ν΄ υιά
[tn΄iiá] ‘την υγεία’ κλπ.
Aποβάλλει το τελικό -ν πριν από τα αρχικά ηµίφωνα i- και u-, καθώς και πριν
από τα αρχικά εξακολουθητικά άηχα σύµφωνα f-, θ-, x-, τα έρρινα m-, n- και υγρά lκαι r- (t+i- > ti-, t+u- > tu-, t+f- > tf-, t+θ- > tθ-, t+x- > tx-, t+m- > tm-, t+n tn-, t+l> tl-, t+r- > tr-): π.χ. τ’ ιουρντέκα ‘την πάπια’, τ’ ουάµια ‘τη λάµια’, τ’ φουκάλ΄ ‘τη
σκούπα’, τ’ θύρα, τ’ χαρά, τ’ µάνα, τ’ νούνα ‘τη νονά’, τ’ λ΄έλ΄ου ‘τη θεία’, τ’ ρόκα κλπ.,
ενώ πριν από αρχικό s- από τη συνεκφορά τους προκύπτει φθόγγος ts-: π.χ. τ’ σίτα (>
tsíta), τ’ σ΄κέπ΄ (> tškép΄) κλπ.
Το άρθρο τ’ν, αφού πρώτα αποβάλλει το -ν, πριν από τα

ηχηρά αρχικά

σύµφωνα: i) b-, v-, δ-, g-, γ- τρέπεται σε ηχηρό ντ’ [d] (t+b- > db-, t+v- > dv-, t+δ- >
dδ-, t+g- > dg-, t+γ- > dγ-) (αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. ντ’ µπάρα [dbára] ‘τη µικρή
λίµνη’, ντ’ βίτσα [dvítsa] ‘τη λεπτή βέργα’, ντ’ δηµουσ΄ά [dδimušá], ντ’ γκούµπζα
[dgúbza] ‘τη γαβάθα’, ντ’ γάιντα [dγáida] ‘τη γκάιντα’ κλπ.. ii) d-, dz, αφού τρέπεται σε
d-, απλοποιείται (t+d- > d+d- > d-, t+dz- > d+dz- > dz-): π.χ. ντάµια [dámia] (< d
dámia < t dámia) ‘κοµµάτι γης’, ντρουβάνα [druvána] (< d druvána < t druvána) ‘τη
ντρουβάνα’, τζ΄υγαλ΄ίτσα [dziγal΄ítsa] (< d dziγal΄ítsa < t dziγal΄ítsa) ‘τη τζιγαλίτσα,
µακρύ κυρτό ξύλο’ κλπ.. iii) z-, αφού τρέπεται σε ηχηρό d-, από τη συνεκφορά τους
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προκύπτει φθόγγος dz- (t+z- > d+z- > dz-): π.χ. τζ΄έστα [dzésta] (< d zésta < t zésta )
‘τη ζέστη’ κλπ.
Τέλος, πριν από αρχικά στιγµικά άηχα p-, k-, t- και ts- το άρθρο τν, αφού
αποβάλλει το αρχικό t (tn > n), παίρνει τη µορφή ’ν µε ταυτόχρονη τροπή των αρχικών
p-, k-, t- και ts- στα αντίστοιχα ηχηρά b-, g-, d- και dz- (tnp- > np- > nb-, tnk- > nk- >
ng-, tnt- > nt- > nd-, tn+ts- > nts- > ndz-) (απλοποίηση τρισυµφωνικού συµπλέγµατος
και αφοµοίωση ηχηρότητας). Επιπλέον στις δύο πρώτες περιπτώσεις το αφοµοιωµένο
αρχικό σύµφωνο αφοµοιώνει υποχωρητικά ως προς τη θέση άρθρωσης το n, µε
αποτέλεσµα στην περίπτωση του χειλικού b- (< p-) το n να τρέπεται σε έρρινο διχειλικό
m, ενώ στην περίπτωση του υπερωικού g- (< k-) το n να τρέπεται σε έρρινο υπερωικό .
Έτσι έχουµε τελικά: (n+p >) nb > mb και (n+k >) ng > g (υποχωρητική αφοµοίωση
θέσης): π.χ. ’ν παταρεά > ’ν µπαταρεά > ’µ µπαταρεά [mbatareá] ‘την παταρεά, δηλ. το
ράπισµα’, ’ν πίτα >’ν µπίτα > ’µ µπίτα [mbíta] ‘την πίτα’, ’ν κάκου > ’ν γκάκου [gáku]
‘την αδερφή’, ’ν κούρα > ’ν γκούρα [gúra] ‘την κουλούρα’, ’ν τούρνα > ’ν ντούρνα
[ndúrna] ‘την τούρνα’, ’ν Τάνα > ’ν Ντάνα [ndána] ‘την Τάνα’, ’ν τσάπα > ’ν τζάπα
[ndzápa] ‘την τσάπα’.
γ. Ουδ. Για την αιτιατική του ουδετέρου ισχύει ό,τι και για την ονοµαστική.
Συνοπτικά: α) (ton >) tun + (a-, u-, o-) > tun
tun + (e-, i-) > tun΄
tun + p-, k-, t-, ts- > tumb-, tug-, tund-, tundztun + Σ/i-, u- > tu
β) (tin>) tn + (a-, u-, ο-) > tn
tn + (e-, i-) > tn΄
tn + (i-, u-)/( f-, θ-, x-, m-, n-, l-, r-) > t
tn + (b-, v-, d-, δ-, g-, γ-, dz-, z-) > t > d
και: d+d- > dd+dz- > dzd+z- > dztn + (t-, ts-) > n
και:

n+t > ndn+ts- > ndz-
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tn + (p-, k-) > n
και:

n+p- > mbn+k- > g-

6. Αιτ. πληθυντικού. Για την αιτιατική πληθυντικού του αρσ. ’ς (< τ’ς < τους) και την
αιτ. πληθυντικού του θηλ. ’ς (< τ’ς < τις) ισχύει ό,τι και για τη γεν. ενικού του θηλ.
(3β.): π.χ. ’ς παππαίοι [spapéi] ‘τους παππούδες’, ’ζ µπασ΄άδις [zbašáδis] ‘τους
κουνιάδους’, ’ζ ντιβιτζ΄ήδις [zdividzíδis] ‘τους ντεβετζήδες’, ’ς υν΄αίκις [sin΄ékis] ‘τις
γυναίκες’, ’ς µάν΄ις [smán΄is] ‘τις µάνες’, ’ζ γκούφις [zgúfis] ‘τις τρύπες’ ’ζ µπάµπις
[zbábis] ‘τις γριές’ κλπ. Για το ουδ. ισχύει ό,τι και στην ονοµαστική ενικού.
3.1.2 Το αόριστο άρθρο
Το αόριστο άρθρο έχει τρία γένη και απαντούν µόνον στον ενικό αριθµό: αρσ. ένας,
θηλ. ν΄ά (< µν΄α < µια), ουδ. ένα.
3.1.2.1 Κλίση
Αρσ.
Ον. ένας
Γεν. (απού έναν)
Αιτ. ένα(ν)

Θηλ.

Ουδ.

ν΄ά

ένα

(απού ν΄ά)
ν΄ά

(απού ένα)
ένα

3.1.2.2 Παρατηρήσεις
Όλοι οι τύποι χρησιµοποιούνται χωρίς καµιά µεταβολή πριν από όλα τα φωνήεντα και
όλα τα σύµφωνα εκτός από την αιτιατική ενικού του αρσενικού (και συνεπώς και τη
γενική), για την οποία ισχύει ό,τι στο 3.1.1.3,5α.
3.1.3 Το εµπρόθετο άρθρο
Το εµπρόθετο άρθρο, που σχηµατίζεται µε την πρόθεση σ’, απαντά στις πλάγιες
πτώσεις του ενικού και στην αιτιατική του πληθυντικού: (στον ενικό) αρσ. σ’ (< στ’ <
στου), θηλ. σ’ (< σ’ς < στ’ς < στης), ουδ. σ’ (στ’ < στου) και (στον πληθυντικό) αρσ. σ’
(< στ’ς < στους), θηλ. σ’ (< στ’ς < στις), ουδ. στα.
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3.1.3.1 Κλίση
Ενικός
Αρσ.

Πληθυντικός
Θηλ.

Γεν. στ’, σ’ (ή ζ’) σ’ (ή ζ’)
Αιτ. στου(ν)

σ’(ν) ή ζ’(ν)

Ουδ.

Αρσ.

Θηλ.

Ουδ.

-

-

-

-

σ’ (ή ζ’)

σ’ (ή ζ’)

στα

στου

3.1.3.2 Παρατηρήσεις
1.Η γεν. πληθυντικού αποδίδεται µε διπλή εµπρόθετη περίφραση: π.χ. η έκφραση
«στων ανθρώπων τις καρδιές» αποδίδεται «σ’ καρδιές απού ’ς άθραπ΄».
2. Στη γεν. ενικού στο αρσενικό το στ’ πραγµατώνεται πριν από φωνήεντα, ενώ πριν
από οποιοδήποτε σύµφωνο προκύπτει, µετά από αποβολή του µεσοσυµφωνικού -τ-, σ’.
3. Για το σ’ της γεν. ενικού στα τρία γένη και της αιτ. πληθυντικού στο αρσενικό και
θηλυκό ισχύει ό,τι και στο 3.1.1.3,3β.
4. Για το -ν της αιτ. ενικού του αρσ. ισχύει ό,τι και στο 3.1.1.3,5α.
5. Για το σν (< στν < στην) της αιτ. ενικού του θηλ. µε αρχικά φωνήεντα, ηµίφωνα i-, u, αρχικά εξακολουθητικά άηχα σύµφωνα f-, θ-, x-, έρρινα m-, n- και υγρά l-, r- ισχύει
ό,τι και στο 3.1.1.3,5β.
Ενώ, πριν από τα αρχικά σύµφωνα: α) ηχηρά b-, v-, d-, δ-, g-, γ-, dz-, αφού
πρώτα αποβάλλει το -n, τρέπεται σε ηχηρό z (s+b > zb, s+v > zv, s+δ > zδ, s+g > zg,
s+γ > zγ, s+d > zd, s+dz > zdz) (αφοµοίωση ηχηρότητας): π.χ. (χρησιµοποιούνται ίδια
παραδείγµατα µε το 3.1.1.3,5β) ζ’ µπάρα [zbára], ζ’ βίτσα [zvítsa], ζ’ ντρουβάνα
[zdruvána], ζ’ δηµουσ΄ά [zδimušá], ζ’ γκούµπζα [zgúbza], ζ’ γάιντα [zγáida], ζ’
τζ΄υγαλ΄ίτσα [zdziγal΄ítsa] κλπ..
β) ηχηρό z-, αφού πρώτα αποβάλλει το -n και αφοµοιωθεί, απλοποιείται: π.χ. ζ’
ζ΄έστα > ζ΄έστα [zésta] ‘στη ζέστη’, ζ’ ζαντίουα > ζαντίουα [zadíua] ‘στη ζαντίλα’ κλπ..
γ) άηχο προστριβόµενο ts- και άηχο κλειστό t-, χωρίς να αποβάλλει το -n και
αφού η ηχηρότητα του n τρέπει τα άηχα στα αντίστοιχα ηχηρά dz-, d- (nts > ndz, nt >
nd), στη συνέχεια τρέπει το άηχο s σε ηχηρό z (sndz > zndz, snd > znd): π.χ. ζν τζάπα
[zndzápa] (< sndzápa < sntsápa) ‘στην τσάπα’, ζν Ντάνα [zndána] (< sndána < sntána)
‘στην Τάνα’ κλπ..
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δ) άηχα κλειστά p-, k-, το -n τρέπεται σε m,  αντίστοιχα και τα οποία µε την
ηχηρότητά τους τρέπουν τα αρχικά στα αντίστοιχα ηχηρά b-, g- (np > mp > mb, nk >
k > g) και στη συνέχεια τα ηχηρά συµπλέγµατα mb, g τρέπουν το άηχο s σε ηχηρό z
(smb > zmb, sg > zg): π.χ. ζν µπίτα [zmbíta] (< smbíta < smpíta < snpíta) ‘στην
πίτα’, ζν γκάκου [zgáku] (< sgáku < skáku < snkáku) ‘στην κάκω, δηλ. τη µεγάλη
αδερφή’.
Τέλος το s, αφού έχει αποβληθεί το -n, απλοποιείται µε αρχικό s-: π.χ. σ’ στράτα
> στράτα [stráta] ‘στη στράτα’, σ’ στιά > στιά [stiá] ‘στη φωτιά’.
Συνοπτικά: (stin > stn >) sn + (a-, o-, u-) > sna-, sno-, snusn + (i-, e-) > sn΄i-, sn΄esn + (i-, u-) > si-, susn + (f-, θ-, x-, m-, n-, l-, r-) > sf-, sθ-, sx-, sm-, sn-, sl-, srsn + (b-, v-, d-, δ-, g-, γ-, dz) > zb-, zv-, zd-, zδ-, zg-, zγ-, zdzsn + (ts-, t-) > zndz-, zndsn + (p-, k-) > zmb-, zgsn + s- > ss- > s3.1.4 Το άρθρο τα σε επιρρήµατα
Η χρήση του αρθρικού µορίου τ’ επεκτείνεται αναλογικά σε περιπτώσεις εµπρόθετης
(µε τις προθέσεις απού και ώς) σύνταξης κάποιων χρονικών επιρρηµάτων µε τη µορφή
(ψευδο)άρθρου τα. Έτσι, παρατηρούµε: ώς τα τώρα, απού τα ιχτέ, απού τα ιψ΄έ, απού τα
προυψ΄έ, απού τα πέρσ΄/ πρόπερσ΄, ώς τα σ΄ήµιρα.
Το άρθρο τα επεκτείνεται αναλογικά ανεξάρτητα από σύνταξη µε πρόθεση και
στα τροπικά επιρρήµατα τα πίπκα ‘µπρούµυτα’, τ’ ανάσ΄κιουα ‘ανάσκελα’, τ’ αργά ‘το
σούρουπο’, καθώς και τα τα πιαλτάκ΄α ‘τρέχοντας’ (< *πιαλτός < πιαού ‘τρέχω’ και τα
γουνατάκ΄α ‘γονατιστά’.
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3.2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
3.2.1 Γενικά
Το ιδίωµα ανήκει στα ιδιώµατα που ταυτίζεται η αιτιατική του πληθυντικού των
αρσενικών σε -ος µε την ονοµαστική (π.χ. ονοµ. οι αβροί - αιτ. ’ς αβροί).
Τα τρία γένη (τρεις κλίσεις) των ουσιαστικών χωρίζονται, όπως και στη ν.ε., σε
δύο κατηγορίες: στα ισοσύλλαβα (µε ίσο αριθµό συλλαβών σε ενικό και πληθυντικό)
και στα ανισοσύλλαβα, που πρωτογενώς αναπτύσσουν µία επιπλέον συλλαβή στον
πληθυντικό, η οποία είτε διατηρείται (π.χ. -ήδις, -άδις, -έδις), είτε ηµιφωνοποιείται (π.χ.
-αίοι), είτε αποβάλλεται (π.χ. -ηδις > -ντις), µε τελικό πάντως αποτέλεσµα ο
πληθυντικός να αποκτά µία επιπλέον συλλαβή (πραγµατικά ανισοσύλλαβα) ή να έχει
ίδιο αριθµό συλλαβών (πρωτογενώς ανισοσύλλαβα ή ψευδοανισοσύλλαβα, π.χ.
κόπανους - κουπαναίοι). Το ιδίωµα παρουσιάζει αυξηµένο βαθµό, σε σχέση µε τη ν.ε.,
ανισοσύλλαβου σχηµατισµού του πληθυντικού, κυρίως στα αρσενικά και λιγότερο στα
ουδέτερα (π.χ. είνουρου - εινόρατα, έθιµου - ιθίµατα).
Χαρακτηριστικό και των τριών κλίσεων είναι, όπως φαίνεται και από την κλίση
του άρθρου, η µορφολογική απλοποίηση. Με την αντικατάσταση της γενικής πτώσης
από εµπρόθετη αιτιατική (αναλυτικός τύπος γενικής) και την ταύτιση της αιτιατικής µε
την ονοµαστική φτάνουµε σε µονοπτωτικούς τύπους (casus generalis) στους δύο
αριθµούς των ουδετέρων, καθώς και στον πληθυντικό των αρσενικών και των θηλυκών.
To ιδίωµα παρουσιάζει εποµένως υψηλή αναλυτικότητα, καθώς οι µονοπτωτικοί τύποι
χαρακτηρίζουν το πλέον αναλυτικό σύστηµα, ενώ ως πιο ανθεκτικοί στην
αναλυτικότητα τύποι παρουσιάζονται τα θηλυκά.
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3.2.2 Κλιτικά παραδείγµατα
I. Ισοσύλλαβα
Α. Αρσενικά
Ενικός αριθµός

Πληθυντικός αριθµός

σε -ός, -ους (< -ος)
Ον. ι αβρός

ι νόχτους
απού του νόχτου215

Γεν. απού τουν αβρό
Αιτ. τουν αβρό

του νόχτου

οι αβροί

οι νόχτ΄214

απού ’ς αβροί

απού ’ς νόχτ΄

’ς αβροί

’ς νόχτ΄

σε -ας
ι άντρας

οι άντρ΄216

Γεν. τ’ άντρα

απού ’ς άντρ΄

Ον.

Αιτ. τουν άντρα

’ς άντρ΄
σε -ς (< -ης)

Ον.

ι αφέντς

Γεν. τ’ αφέντ΄
Αιτ.

ι στρατιώτς
τ’ στρατιώτ΄

τουν αφέντ΄ του στρατιώτ΄

οι αφέντις

οι στρατιώτις

απού ’ς αφέντις απού ’ς στρατιώτις
’ς αφέντις

’ς στρατιώτις

Β. Θηλυκά
σε -ά, -α
Ον.
214

η νουρά

η θύρα

η ζώνα217

οι νουρές

οι θύρις

οι ζών΄ις

Παρά το ότι µε την αποβολή του τελικού -οι ουσιαστικά έχουµε µείωση συλλαβών κατατάσσονται
στα ισοσύλλαβα.
215
Ή απού τουν ουρανό, απού του νόχτου (βλ. σηµ. 2).
216
Για τη γενικότερη τάση των νεοελληνικών διαλέκτων για τροπή των τριτόκλιτων σε δευτερόκλιτα
βλ. Τζιτζιλής Νεοελλ. ∆ιάλ., όπου και περιγράφεται το σχετικό ισόγλωσο.
217
Χαρακτηριστικό του ιδιώµατος η κατάληξη -α σε θηλυκά που στη ν.ε. λήγουν σε -η. Π.χ. ζώνα,
ζ΄έστα, καουσ΄ύνα, άκρα, πόχα κ.ά.
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Γεν. ’ς νουράς ’ς θύρας ’ς ζώνας
Αιτ.

τ’ νουρά

τ’ θύρα ντ’ ζώνα

απού ’ς νουρές απού ’ς θύρις απού ’ζ ζών΄ις
’ς νουρές

’ς θύρις

ζ’ ζών΄ις

οι µπάµπις

(χωρίς πληθ.)

σε -ή
Ον.

η αδιρφή

οι αδιρφές

Γεν. ’ς αδιρφής

απού ’ς αδιρφές

Aιτ. τ’ν αδιρφή

’ς αδιρφές
σε -ου (< -ω)

Ον. η µάµου

η µπάµπου

η Φώτου

(χωρίς πληθ.)

Γεν. ’ς µάµους ’ζ µπάµπους ’ς Φώτους
Αιτ. τ’ µάµου

απού ’ζ µπάµπις

ντ’ µπάµπου τ’ Φώτου

’ζ µπάµπις

σε -ού
Ον.

η αουπού

Γεν.

’ς αουπούς

Αιτ.

τ’ν αουπού

οι αουπές
απού ’ς αουπές
’ς αουπές

Γ. Ο υ δ έ τ ε ρ α
σε -ό, -ου (< -ο)
Ον.

του αγγειό

του είνουρου

Γεν. απού του αγγειό απού του είνουρου
Αιτ.

του αγγειό

του είνουρου

τα αγγειά
απού τα αγγειά
τα αγγειά

τα είνουρα (και εινόρατα)
απού τα είνουρα
τα είνουρα (και εινόρατα)

σε -ί
Ον. του φτί

τ’ αντί

τα φτιά

Γεν. απού του φτί

απού τ’ αντί

απού τα φτιά

Αιτ. του φτί

τ’ αντί

τα φτιά

II. Ψευδοανισοσύλλαβα

τ’ αντιά
απού τ’ αντιά
τ’ αντιά
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Α. Αρσενικά
σε -ους (< -ος)
Ον. ι κόπανους

ι πάππους

οι παππαίοι218

οι κουπαν΄αίοι

Γεν. απού τουν κόπανου

τ’ πάππου

απού ’ς κουπαν΄αίοι

Αιτ. τουν κόπανου

τουν πάππου

’ς κουπαν΄αίοι

απού ’ς παππαίοι
’ς παππαίοι

σε -ας
Ον.

ι κάουρας

ι ιόρντικας

Γεν. τ’ κάουρα

τ’ ιόρντικα

οι καουραίοι

οι ιουρντικαίοι

απού ’ς καουραίοι απού ’ς ιουρντικαίοι

Αιτ. τουν κάουρα του ιόρντικα

’ς καουραίοι

’ς ιουρντικαίοι

III. Ανισοσύλλαβα
Α. Αρσενικά
σε -άς
Ον. ι ασµάς

ι µπασ΄άς

οι ασµάδις

οι µπασ΄άδις

Γεν. απού τουν ασµά

ντ’ µπασ΄ά

απού ’ς ασµάδις

απού ’ζ µπασ΄άδις

Αιτ. τουν ασµά

του µπασ΄ά

’ς ασµάδις

’ζ µπασ΄άδις

σε -ής
Ον.

ι ατζ΄αµής

ι ντιβιτζ΄ής

οι ατζ΄αµήδις

Γεν. τ’ ατζ΄αµή

ντ’ ντιβιτζ΄ή

απού ’ς ατζ΄αµήδις

Αιτ. τουν ατζ΄αµή του ντιβιτζ΄ή

οι ντιβιτζ΄ήδις
απού ’ζ ντιβιτζ΄ήδις

’ς ατζ΄αµήδις

’ζ ντιβιτζ΄ήδις

σε -ς (< -ης)
Ον.

218

ι κλ΄έφτς

ι µύξαρς

οι κλ΄έβντις (< -τηδες)

οι µύξαρντις (< -ρηδες)

Η κατάληξη -αίοι χρησιµοποιείται κυρίως για +έµψυχα (π.χ. καουραίοι ‘καβούρια’), αλλά µε
εξαιρέσεις (π.χ. κουπαναίοι ‘1. κόπανοι, 2. µπούτια πουλερικών’. Πβ. τραγ. «τρώτι, τρώτι κουπαναίοι,
τρώτι κι τζ΄ουνγκάλ΄α, κι άµα δε χουρτάσ΄ιτι, τρώτι κι πουδάρια».
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Γεν. τ’ κλ΄έφτ΄

τ’ µύξαρ΄

απού ’ς κλ΄έβντις

Αιτ. τουν κλ΄έφτ΄ του µύξαρ΄

απού ’ς µύξαρντις

’ς κλ΄έβντις

’ς µύξαρντις

σε -ις, -ιζ (< -σης, -ζης)
Ον.

ι αντάις

Γεν. τ’ αντάσ΄

ι καπουσούιζ

οι αντάζντις (< -σηδες) οι καπουσούζντις (< -ζηδες)

τ’ καπουσούζ΄

απού ’ς αντάζντις

Αιτ. τουν αντάσ΄ τουν καπουσούζ΄

απού ’ς καπουσούζντις

’ς αντάζντις

’ς καπουσούζντις

σε -ές
Ον.

ι αρµιν΄ές

ι χιµπές

Γεν.

απού τουν αρµιν΄έ

Αιτ.

τουν αρµιν΄έ

οι αρµιν΄έδις

απού του χιµπέ

οι χιµπέδις

απού ’ς αρµιν΄έδις απού ’ς χιµπέδις

του χιµπέ

’ς αρµιν΄έδις

’ς χιµπέδις

∆ιπλόκλιτα σε -ης219
Ον. ι τέντζ΄ιρης

τιντζ΄ιρέδις ή τιντζ΄ιρέδια

Γεν. απού τουν τέντζ΄ιρη

απού ’ς τιντζ΄ιρέδις ή απού τα τιντζ΄ιρέδια

Αιτ. τουν τέντζ΄ιρη

’ς τιντζ΄ιρέδις ή τα τιντζ΄ιρέδια

Β. Θηλυκά
σε -Σ΄ (< -η)
Ον.

η στρώσ΄

η αγρόβρουµ΄

οι στρώσ΄ις

οι αγρόβρουµις

Γεν. απού τ’ στρώσ΄ απού τ’ν αγρόβρουµ΄ απού ’ς στρώσ΄ις απού ’ς αγρόβρουµις
Αιτ. τ’ στρώσ΄

τ’ν αγρόβρουµ΄

’ς στρώσ΄ις

’ς αγρόβρουµις

σε -ού
Ον. η δουλ΄ιφταρού

η µιρακλού

Γεν. ’ζ δουλ΄ιφταρούς ’ς µιρακλούς
Αιτ. ντ’ δουλ΄ιφταρού

τ’ µιρακλού

οι δουλ΄ιφταρούδις
απού ’ζ δουλ΄ιφταρούδις
’ζ δουλ΄ιφταρούδις

οι µιρακλούδις
απού ’ς µιρακλούδις
’ς µιρακλούδις

204

Γ. Ουδέτερα
σε -α
Ον.

του ράµµα

του µάουµα

Γεν. απού του ράµµα

απού του µάουµα

Αιτ.

του µάουµα

του ράµµα

τα ράµµατα
απού τα ράµµατα
τα ράµµατα

τα µαώµατα
απού τα µαώµατα
τα µαώµατα

σε -΄ (< -ι)
Ον.

του σ΄τ΄άρ΄

τ’ αµπέλ΄

Γεν. απού του σ΄τ΄άρ΄ απού τ’ αµπέλ΄
Αιτ.

του σ΄τ΄άρ΄

τ’ αµπέλ΄

τα σ΄τ΄άρια
απού τα σ΄τ΄άρια
τα σ΄τ΄άρια

τ’ αµπέλ΄α
απού τ’ αµπέλ΄α
τ’ αµπέλ΄α

Ουδέτερα χωρίς πληθυντικό σε -ας, -άς
Ον.

του άουας

Γεν. απού του άουας
Αιτ.

του άουας

του κρεάς
απού του κρεάς
του κρεάς

Ουδέτερα χωρίς πληθυντικό σε -ιό
Ον. του βιό
Γεν. απού του βιό
Αιτ. του βιό
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του φιό (= φευγιό)
απού του φιό
του φιό

Η διατήρηση του -i- της κατάληξης δείχνει ότι το ουσιαστικό δεν προέρχεται από το τέντζερης της
ν.ε. (θα είχαµε τότε *τέντζ΄ιρς), αλλά απευθείας από το τουρκικό tencere [-é-e-e], οπότε γραφή
τέντζ΄ιρις θα ήταν ορθότερη.
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3.2.2.1 Η κλητική
Στις βαλκανικές γλώσσες υπάρχει τάση να χάνεται η µορφολογία της κλητικής
(Τζιτζιλής, Μεταπτυχιακές παραδόσεις 2006). Η τάση αυτή παρατηρείται, όπως σε
πολλές περιπτώσεις και στη ν.ε. (Henrich 1976), και στο ιδίωµα που εξετάζουµε. Έτσι
π.χ., εκτός από κλητικές όπως θείου ‘θείε’, (και ν.ε. θείο), πάππου ‘γέρο, παππού’,
γάζ΄ου ‘γάιδαρε’, λ΄ύκου ‘λύκε’ (κυρίως σε παροξύτονα δισύλλαβα, όπως και στη ν.ε.·
πβ. Holton - Mackridge - Φιλιππάκη-Warburton 1999:55) και (σε βαφτιστικά, όπως
συνήθως και στη ν.ε.) ∆ήµου, Παύλ΄ου, Βάιου, Μόσκου, Μίχου, Σ΄τέφου κ.ά.220, στο
ιδίωµα σώζεται σε τραγούδια η κλητική «Κύριου µ’» ‘Κύριέ µου, Θεέ µου’· πβ. και
κλητ. Ερωτόκριτο στην Αγχίαλο (Poromanska 1995:684). (Αντίθετα στα επίθετα
διατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις η δευτερόκλιτη κλητική, π.χ. χαζ΄έ, µαύρι, άσπρι,
έρµι, χλ΄όρµι ‘χιλιοέρηµε’, µσόχαζ΄ι ‘µισόχαζε, ανόητε’, απόξ΄υλ΄ι ‘αδέξιε’, λ΄άγκραβι
‘λερωµένε’, σκούραβι ‘σκουρόχρωµε’, σ΄χάναβι ‘άσχηµε’).
Aντίστοιχα, για τη λειτουργία της κλητικής χρησιµοποιούνται κλητικά
επιφωνήµατα όπως: α. (σε άντρα-αποδέκτη) ώ (µε βαφτιστικό), ώι (χωρίς βαφτιστικό),
µωρέ (µε ή χωρίς βαφτιστικό, που προηγείται ή ακολουθεί), τζ΄άµ (< τουρκ. hocam)
(µε ή χωρίς βαφτιστικό, που προηγείται ή ακολουθεί), όλαµ (σε τραγούδι χόλαµ:
Ιάνκου, χόλαµ Ιάνκου)· β. (σε γυναίκα-αποδέκτη) µουρή (µε ή χωρίς βαφτιστικό, που
προηγείται ή ακολουθεί), µουρ’ (µε βαφτιστικό), ού (χωρίς βαφτιστικό)· γ. (σε παιδίαποδέκτη ) όλουµ (< τουρκ. oğlum ‘γιε µου’) (µε ή χωρίς βαφτιστικό), καό µ’ (χωρίς
βαφτιστικό).
Και για τις τρεις κατηγορίες χρησιµοποιείται το τζ΄άναµ (< τουρκ. canm ‘ψυχή
µου’) (συνήθως χωρίς βαφτιστικό).
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Γενικά η χρήση της προσφώνησης µε το βαφτιστικό αποφευγόταν στο ιδίωµα. Προηγούνταν οι
προσφωνήσεις α. µε το βαθµό συγγένειας (π.χ. θείου, ξάδιρφι, µπάτη ‘(µεγάλε) αδερφέ’, µπούλ΄ου
‘νύφη’, µπού(ου)α ‘κουνιάδα’, µπασ΄ά ‘κουνιάδε’, νούν΄ι, κουµπάρι, συµπέθιρι [-mb-] κλπ.) (βλ.
σχετικά και Αλεξάκης 1975:62) και β. κάποιου άλλου χαρακτηριστικού (π.χ. κούµσ΄ου ‘γείτονα’,
αντάσ΄ ‘συνονόµατε’ κλπ. Στη συνέχεια επιλεγόταν πάντα το χαϊδευτικό και στη συνέχεια σε λίγες
περιπτώσεις, κυρίως από µεγαλύτερους, το βαφτιστικό.
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3.2.2.2 Αποσιώπηση της κλητικής
1. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν για διάφορους λόγους αποφεύγεται η χρήση
συγκεκριµένης κλητικής, στη θέση της χρησιµοποιείται το κι σύ. Π.χ. φεύγα ’πέδουν, κι
σύ!· µ’ τί θάµα, κι σύ! κλπ.
2. Αποσιώπηση οποιασδήποτε κλητικής υπήρχε παλιότερα µεταξύ των συζύγων.
Τα µέλη του αντρόγυνου απόφευγαν, σύµφωνα µε τις επιταγές της κλειστής
µοναστηριώτικης κοινωνίας, τη χρήση οποιασδήποτε µεταξύ τους προσφώνησης.
3.2.2.3 ∆ίπλωση κλητικής - Επίταση προσφώνησης
Εµφατικός επιτονισµός της προσφώνησης επιτυγχάνεται µε ένα είδος δίπλωσης
της κλητικής. Π.χ. χαζ΄έ µι του χαζό σ’· χαµέν΄ι µι του χαµένου σ’· µπουνταλά µι του
µπουνταλά σ’ κλπ. Όπως φαίνεται και από τα παραδείγµατα, ο επιτονισµός αυτός
παρατηρείται µόνο σε απαξιωτικές προσφωνήσεις.
3.2.2.4 Ιδιαίτερες χρήσεις της κλητικής - Προσφωνήσεις σχετικές µε τον βαθµό
συγγένειας
1. (Σε άντρα-αποδέκτη) τάτου ή τάτη (τάτους ή τάτης ‘πατέρας’) (< βουλγ. tate),
(από γυναίκα) πατέρα (πατέρας ‘πεθερός’), αφέντ΄ (αφέντς ‘πατέρας, σύζυγος, αρχηγός
της οικογένειας’, µπάτη (µπάτης ‘µεγάλος αδερφός) (< βουλγ. bate), νταή (συνήθ. µε
βαφτιστικό) (νταής ‘θείος’) (< τουρκ. day), θείου (συνήθ. µε βαφτιστικό), µπάρµπα
(συνήθ. µε βαφτιστικό), (από γυναίκα) µπασ΄ά (µπασ΄άς ‘κουνιάδος’) (< τουρκ. başa),
νούν΄ι (νούνους ‘αυτός που στεφανώνει σε γάµο ή ο ανάδοχος σε βάφτιση’ (< µεσν.
λατ. nunnus), κουµπάρι [-mb-] (κουµπάρος ‘αυτός που δέχεται τον νούνου σε βάφτιση ή
γάµο’).
2. (Σε γυναίκα-αποδέκτη) µάµου ‘µάνα’ (< βουλγ. mamo, κλητ. του mama),
(από γυναίκα) µάνα ‘πεθερά’, µπούλκα ‘νύφη’ (< βουλγ. bulka), (από κουνιάδο, -α)
µπούλ΄ου ‘νύφη’, (από νύφη) µπούα (και µε βαφτιστικό) ‘κουνιάδα’ (< τουρκ. bula
‘µεγαλύτερη αδερφή’), λ΄έλ΄ου (συνήθ. µε βαφτιστικό) ‘θεία’ (< βουλγ. leljo, κλητ. του
lelja), νούνα (θηλ. του νούνους), κουµπάρα (θηλ. του κουµπάρους).
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3.2.3 Αλλαγή γένους στα ουσιαστικά
1) Από ουδέτερα σε αρσενικά: ι αργαλ΄ός (< ιδιωµ. αργαλ΄ό < εργαλείο), ι δειλνός (< το
δειλινό) ‘µεσηµέρι’, ι όµπιους (< το έµπυον) ‘πύον’, ι δέντρους (< το δέντρο) ‘µεγάλο
δέντρο, δρυς’, ι σκουλ΄ός (< το σκολειό) (Ακµπ.). 2) Από αρσενικά σε ουδέτερα: του
ίδρουτου (< ιδιωµ. ο ίδρωτας), του τζ΄ίγκ΄ [-ŋg-] (< ο τσίγκος) ‘λαµαρίνα στέγης’. 3)
Από θηλυκά σε αρσενικά: ι άλτσους (< η άλυσσος), ι δάφνους (< η δάφνη), ι νόχτους (<
η όχθη), ι τζ΄όπς (< η τσέπη ή απευθείας < τουρκ. cep). 4) Από αρσενικά σε θηλυκά: η
αχυρώνα (< o αχυρώνας), η σουλ΄ήνα (< ο σωλήνας), η ραβώνα (< ο αρραβώνας). 5)
Από ουδέτερα σε θηλυκά: η κουρκούτ΄ (< το κουρκούτι), η θυµιάµα (< το θυµιάµα < το
θυµίαµα), η σκουτίδα (< µεσν. το σκοτίδι) ‘σκοτάδι’. 6) Από θηλυκά σε ουδέτερα: του
σ΄υν΄ήθιου (< η συνήθεια).

3.2.4 Ουσιαστικά χωρίς ενικό (Pluralia tantum)
Όπως περίπου και στη ν.ε.: τα αρπιδόν΄α ‘τα υπολείµµατα του στηµονιού’, τα ιράµατα
‘τα γεράµατα’, τα µάια ‘τα µάγια’, τα ν΄άτα ‘τα νειάτα’, οι νουµαταίοι ‘τα άτοµα’, τα
ούκαρα ‘κατάσταση έσχατης σωµατικής αδυναµίας από ασιτία, που συνοδεύεται από
οραµατισµούς’.
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3.3 ΕΠΙΘΕΤΟ
3.3.1 Καταλήξεις
1) Σε -ός, -ή, -ό: π.χ. καός - καλ΄ή - καό, χαµνός - χαµν΄ή - χαµνό κλπ.
2) Σε -ός, -ιά, -ό: π.χ. αφτουχός - αφτουχιά - αφτουχό, χαζός - χαζ΄ά - χαζό, γλ΄υκός γλ΄υκ΄ά - γλ΄υκό κλπ.
3) Σε -ους (< -ος), -΄ (< -η), -ου: π.χ. έρµους - έρµ΄ - έρµου, σ΄χάναβους - σ΄χάναβ΄ σ΄χάναβου κλπ.
4) Σε -ύς, -ιά221, -ύ: π.χ. απλύς - απλ΄ά - απλύ, παχύς - παχ΄ά - παχύ, αψ΄ύς - αψ΄ά - αψύ,
βαρύς - βαρεά - βαρύ, βαθύς - βαθεά - βαθύ, φαρδύς - φαρδεά - φαρδύ κλπ.
5) Σε -ύς, -ή, -ύ: π.χ. πουλ΄ύς - πουλλ΄ή - πουλ΄ύ κλπ.
Χαρακτηριστικός επίσης είναι ο σχηµατισµός του θηλ. των επιθέτων σε -άρης
(> -άρς) σε -άρω (> -άρου). Ανήκει δηλαδή στην οµάδα των ιδιωµάτων που
σχηµατίζουν θηλ. επίθετα σε -άρω, σε αντίθεση µε τα θροκοβιθυνιακά ιδιώµατα που το
σχηµατίζουν σε -άρα (Τζιτζιλής, Νεοελλ. ∆ιάλ.), π.χ. αντρουπιάρς - αντρουπιάρου,
ζ΄ηλ΄άρς - ζ΄ηλ΄άρου κλπ.
3.3.2 Κλίση
Η κλίση των επιθέτων είναι όµοια µε την κλίση των ουσιαστικών που έχουν τις ίδιες
φωνητικά καταλήξεις. Συνεπώς τα αρσενικά και τα ουδέτερα στις κατηγορίες 4 και 5
κλίνονται κατά τα ουσιαστικά σε -ής και τα ουδέτερα σε -ί αντίστοιχα.
3.3.3 Παραθετικά
∆εν απαντούν συνθετικοί τύποι παραθετικών. Έτσι, στα παραθετικά το ιδίωµα
παρουσιάζει

µόνο

αναλυτικούς

τύπους

(βασικός

βαλκανισµός,

Τζιτζιλής).

Συγκεκριµένα:
1. Συγκριτικός βαθµός.
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Με βάση τα λιγοστά παραδείγµατα από την κατηγορία αυτή, όταν προηγείται ουρανικό ή συριστικό
ή l, n το ηµίφωνο αποβάλλεται µε διατήρηση της ουράνωσης, ενώ στις άλλες περιπτώσεις τρέπεται σε
ηµίφωνο e (ε).
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Ο συγκριτικός βαθµός στα τρία γένη, είτε υπάρχει β΄όρος σύγκρισης (απού +
αιτιατική), είτε παραλείπεται222, σχηµατίζεται µε το ποσοτικό επίρρηµα κόµα (<
ακόµα)223 και το θετικό βαθµό του επιθέτου: π.χ. Ι Χούτας είν΄ι κόµα τρανός απού του
∆ήµου ‘ο Χρήστος είναι πιο µεγάλος από το ∆ήµο’. η Κάλλ΄ου είν΄ι κόµα καλ΄ή απού τ’
ιµένα ‘η Κάλλιω είναι πιο όµορφη από µένα’. τούτου του πιδούδ΄ είν΄ι κόµα χαµνό
‘αυτό το αγόρι είναι πιο κακό’.
Ο β΄ όρος σύγκρισης, όταν δηλώνεται, πάντα ακολουθεί το συγκριτικό, εκτός κι
αν υπάρχουν υφολογικοί λόγοι.
2. Υπερθετικός βαθµός.
Ο υπερθετικός βαθµός στα τρία γένη σχηµατίζεται µε το ποσοτικό επίρρηµα
ντίπ (= εντελώς)224 και τον έναρθρο θετικό βαθµό του επιθέτου: π.χ. ντίπ του καό του
χουριό είν΄ι του φκό µας ‘το πιο ωραίο χωριό είναι το δικό µας’. ι Χούτας είν΄ι ντίπ ι
τρανός ‘ο Χρήστος είναι ο πιο µεγάλος’.
Μονολεκτικά παραθετικά σπανίζουν στη διαχρονία (έχει καταγραφεί µόνο το
πλ΄έτιρους ‘περισσότερος’), ενώ τύποι όπως καλ΄ύτιρους, τραν΄ύτιρους, χειρότιρους κλπ.
απαντούν από επίδραση της ν.ε. ή απαντούν σε τραγούδια και συνήθως χωρίς β΄ όρο
σύγκρισης225.
Ο Τζιτζιλής (Τσακων.) κατατάσσει τα νεοελληνικά ιδιώµατα σε τρεις οµάδες
ανάλογα µε το αν ο σχηµατισµός του συγκριτικού βαθµού των επιθέτων τους είναι
αναλυτικός (π.χ. Καππαδοκία, Πόντος), συνθετικός (π.χ. Ήπειρος, ∆. Μακεδονία) ή
µεικτός (π.χ. Επτάνησα, κοινή νεοελληνική). Κάθε µία από τις διακρίσεις
αναλυτικότητας / συνθετικότητας είναι περαιτέρω διαβαθµισµένη ανάλογα µε το αν η
τήρησή τους σε κάθε ιδίωµα είναι αυστηρή ή ήπια (π.χ. η αναλυτικότητα είναι αυστηρή
στην καππαδοκική αλλά ηπιότερη στον Πόντο). Στο ιδίωµα που εξετάζουµε τηείται µε
σχετική αυστηρότητα η αναλυτικότητα.

222

Πβ. και για την ποντιακή Κουτίτα-Καϊµάκη 1986:195.
Πβ. ποντιακό κι άλλο (= ακόµη) (ό.π., καθώς και :197). Στην Αγχίαλο παρατηρείται συγκριτικός µε
το κόµα πιο + θετικός βαθµός, του οποίου συντετµηµένη µορφή είναι πιθανόν το κόµα + θετικός
βαθµός, αν και το (α)κόµη σχετίζεται µε σύγκριση ήδη στη µεσν.
224
Σε καταφατική πρόταση σηµαίνει εντελώς (π.χ. είσ΄ι ντίπ χαζός ‘είσαι εντελώς χαζός’, του µπίτσα
ντίπ ‘το τελείωσα εντελώς’) και σε αρνητική πρόταση, όταν δεν ακολουθείται από έναρθρο, σηµαίνει
καθόλου (π.χ. ντίπ τρανός δεν είν΄ι ‘καθόλου µεγάλος δεν είναι’, δέν απκάζ΄ ντίπ ‘δεν καταλαβαίνει
καθόλου’, αλλά και ντίπ ι τρανός δέν΄ είσ΄ι σύ, ιγώ είµι ‘ο πιο µεγάλος δεν είσαι εσύ, εγώ είµαι’).
225
Σε καρυώτικο και καβακλιώτικο τραγούδι µάλιστα έχουµε υπερθετικό µε το ντίπ και έναρθρο
συνθετικό συγκριτικό («Πέντ΄ αδέρφια ήµασταν, κί τα πέντι παλαβά, ’γώηµαν ι µουκρότιρους, ντίπ ι
παλαβότιρους»).
223
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3.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
Τα αριθµητικά (απόλυτα και τακτικά) στο ιδίωµα είναι αυτά της κοινής νεοελληνικής
µε βόρειο φωνηεντισµό: π.χ. έξ΄, ιφτά, ουχτό, ινν΄ά, δικαουχτό, δικαϊνν΄ά, ικατό,
διακόσ΄α, τριακόσ΄α, ένα ικατουµµύριου, ένα δισ΄ικατουµµύριου, πρώτους, δεύτιρους,
δέκατους, εικουστός κλπ. Σχετικά διαφοροποιηµένη µορφή παρουσιάζουν το θηλυκό
ν΄α ‘µια’ και το τέσσ΄αρς, τέσσ΄αρα ‘τέσσερις, τέσσερα’.
3.4.1 Κλίση των απόλυτων αριθµητικών
Από τα απόλυτα αριθµητικά κλίνονται, όπως και στην κοινή νεοελληνική, µόνον τα
ένας στον ενικό και τα τρεις και τέσσ΄αρς στον πληθυντικό.
Ενικός αριθµός
Αρσ.
Ον.
Γεν.
Αιτ.

ένας

Πληθυντικός αριθµός

Θηλ.

Ουδ.

ν΄α

ένα

απού έναν/ ν΄α/ ένα
ένα(ν)

ν΄α

ένα

Αρσ. και Θηλ.

Ουδ.

τρεις τέσσ΄αρς

τρία τέσσ΄αρα

απού τρεις/ τέσσ΄αρς

απού τρία/ τέσσ΄αρα

τρεις τέσσ΄αρς

τρία

τέσσ΄αρα

3.4.2 Κλίση των τακτικών αριθµητικών
Τα τακτικά αριθµητικά (πρώτους, -τ΄, -του, δεύτιρους, -ρ΄, -ρου, τρίτους, -τ΄, -του κλπ.)
κλίνονται όπως και τα οµοιοκατάληκτα επίθετα.
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3.5 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
3.5.1 Προσωπικές
Οι προσωπικές αντωνυµίες είναι οι: ιγώ για το α΄ πρόσωπο, ισ΄ύ για το β΄ και αυτός για
το γ΄.
3.5.1.1 Κλίση
Ενικός αριθµός
α΄ πρόσ.
Ον.

ιγώ

Γεν. -, µ’226

β΄ πρόσ.
ισ΄ύ
-, σ’

Αιτ. (ι)µένα, µ(ι) (ι)σ΄ένα, σ΄(ι)

γ΄ πρόσ.
αρσ.

θηλ.

ουδ.

(α)υτός, τους

(α)υτή, τ΄

(α)υτό, του

απ’ αυτόν, τ’

απ’ αυτήν, τ’ς

απ’ αυτό, τ’

(α)υτόν, τουν (α)υτή(ν), την, τν, τ’227

(α)υτό, του

Πληθυντικός αριθµός
Ον.

(ι)µείς

(ι)σ΄είς

Γεν.

µας

σας

Αιτ.

(ι)µάς, µας

(ι)σάς, σας

(α)υτοί, τ΄ (α)υτές, τις
απ’ αυτοί, τ’ς

(α)υτά, τα

απ’ αυτές, τ’ς απ’ αυτά, τ’ς

(α)υτοί, ’ς (α)υτές, ’ς

(α)υτά, τα

3.5.1.2 Παραδείγµατα σύνταξης της προσωπικής αντωνυµίας
ιµένα µ’ είπιν ‘εµένα µου είπε’, να µι πει ‘να µου πει’, πέ µι ‘πές µου’, ισ΄ένα σ΄’ έδικιν
κόµα πουλ΄ύ ‘εσένα σου έδωσε πιο πολύ’, να σ΄ι δώσ΄ ‘να σου δώσει’, σ΄ι πήρα δώρου
‘σου πήρα δώρο’, του δώρου σ’ ‘το δώρο σου’, τουν΄ είπα ‘του είπα’, πέ τουν ‘πές του’,
του δώρου τ’ ‘το δώρο του’, τν΄ είπα ‘της είπα’, πέ την ‘πές της’, του δώρου τς ‘το δώρο
της’, µας έµασαν ‘µας µάζεψαν’, δώσ΄ι µας ‘δώσε µας’ τα σ΄πίτια µας, τα σ΄πίτια τ’ς ‘τα
σπίτια τους’, αυτοί ’ς έδικαν ‘αυτούς τους έδωσαν’, αυτές ’ς έδικαν ‘αυτές τις έδωσαν’,
’ς έµασαν κι ’ς είπαν ‘τους/τις µάζεψαν και τους/τις είπαν’, του δώρου τς ‘το δώρο τους’
κλπ.
Π α ρ α τ ή ρ η σ η: Παρατηρούµε ότι ο αδύνατος τύπος τους (γενική
πληθυντικού στο γ΄ πρόσ. στο αρσ., θηλ. και ουδ. και αιτιατική πληθυντικού στο αρσ.
226
227

Οι δεύτεροι τύποι είναι οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας.
Eπίσης οι αλλόµορφοι τύποι ντ’ (πριν από β, δ, γ), ’ν (πριν από τ), ’ŋ (πριν από κ), ’µ (πριν από π).
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και θηλ.) µετά τη δεδοµένη αποβολή (τους > τ’ς), όταν επιτάσσεται ως κτητικό διατηρεί
τη µορφή αυτή, ενώ όταν προτάσσεται σε ρηµατικό τύπο απλοποιείται ως αρχικό
σύµπλεγµα και παίρνει (όπως και τα άρθρα τους, τις, βλ. 3.1.1.2,6) τη µορφή ’ς. Το ίδιο
και η αιτιατική θηλυκού τν, όταν προτάσσεται παίρνει τους τύπους της αιτιατικής
ενικού του άρθρου (βλ. 3.1.1.2,5β), ενώ όταν επιτάσσεται διατηρεί τη µορφή την (π.χ.
πάρ’ την).
3.5.2 Κτητικές
Όταν δεν υπάρχει έµφαση για τον κτήτορα χρησιµοποιούνται, όπως και στην κοινή
νεοελληνική, οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας: π.χ. του χουριό µ’, του
χουριό σ’, του χουριό τ’, του χουριό µας, του χουριό σας,του χουριό τ’ς, του σ΄πίτ’ σ’, του
χουράφ’ τ’, του χουράφ’ τ’ς κλπ.
Όταν υπάρχει έµφαση έχουµε:
Α΄ πρόσ. Για έναν κτήτορα: φκός µ’, φκή µ’, φκό µ’.
Για πολλούς κτήτορες: φκός µας, φκή µας, φκό µας.
Β΄ πρόσ. Για έναν κτήτορα: φκόιζ (< φκός σ’) (βλ. 2.3.5., 2 Α), φκή σ’, φκό σ’.
Για πολλούς κτήτορες: φκόιζας (< φκός σας), φκή σας, φκό σας.
Γ΄ πρόσ. Για έναν κτήτορα: (αρσ.) φκόζ τ’ και (θηλ.) φκόιτζ (< φκός τ’ς), (αρσ) φκή τ’
και (θηλ.) φκή τ’ς, (αρσ.) φκό τ’ και (θηλ.) φκό τ’ς.
Για πολλούς κτήτορες: φκόιτζ (< φκός τ’ς), φκή τ’ς, φκό τ’ς.

3.5.2.1 Κλίση
Η κτητική αντωνυµία κλίνεται όπως και τα οµοιοκατάληκτα επίθετα. Η γενική είναι
πάντοτε εµπρόθετη.
3.5.3 ∆εικτικές
α. φτός, φτή, φτό και σπανιότερα αυτός, αυτή, αυτό.
β. τούτους, τούτ΄, τούτου και συνηθέστερα για έµφαση τουτουσά, τουτ΄ά και τουτηνά,
τουτουιά ‘τούτος εδώ’ και τουτουσού, τουτηνού, τουτουιού ‘τούτος εκεί’.
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γ. (ι)κείνους, (ι)κείν΄, (ι)κείνου και συνηθέστερα (µε επίθηµα -ιά/ά για µικρή απόσταση)
κεινουσά, κειν΄ά, κεινουιά και (µε επίθηµα -ιού/-ού για µεγάλη απόσταση) κεινουσού,
κειν΄ού, κεινουιού.
δ. τέτοιους, τέτοια, τέτοιου και συνηθέστερα τιτισά, τιτιιά, τιτ΄ουιά.
ε. τόσους, τόσ΄, τόσου και συνηθέστερα τοσουσά, τοσ΄ά, τοσουιά.
στ. ατουσά, ατ΄ά και ατηνά, ατουιά ‘νάτος, -η, -ο εδώ’ και ατουσού, ατ΄ού και ατηνού,
ατουιού ‘νάτος, -η, -ο εκεί’.
Επίσης απαντούν οι εµπρόθετες αιτιατικές ταύτουν, ταύτ΄, ταύτου (µεσν. αντων.
ταύτος < πληθ. ουδ. ταύτα, Κρ., λ. αυτός) µε τις προθέσεις µι, ια (π.χ. έφκιν µι ταύτουν
‘έφυγε µ’ αυτόν’, ια ταύτ΄ ντ’ δλ΄ά χράζ΄ιτι µουραφέτ΄ ‘γι’ αυτή τη δουλειά απαιτείται
ταλέντο’), απ’ όπου και το αιτιολογικό ιαταύτου ‘γι’ αυτό’ (µεσν. γιαταύτο, Κρ., στη λ.).
Η τυπολογική διάκριση που κάνει ο Τζιτζιλής (Νεοελλ. ∆ιάλ.) στις βαλκανικές
γλώσσες και τις νεοελληνικές διαλέκτους είναι ανάµεσα σε διµελή δεικτικά συστήµατα
και σε τριµελή. Τα τριµελή µε τη σειρά τους χωρίζονται σε τριµελή-λειτουργικά και σε
τριµελή-µη λειτουργικά. Παράδειγµα διµελούς δεικτικού συστήµατος είναι η κοινή
(αυτός - εδώ δείξη και εκείνος - εκεί δείξη).
Αντίστοιχος µε τον αριθµό των δεικτικών αντωνυµιών στα δεικτικά συστήµατα
είναι και ο αριθµός των δεκτικών επιρρηµάτων που επιλέγει µια γλώσσα για να
κατανείµει το συνεχές του χώρου (Τζιτζιλής, αυτ.).
Το ιδίωµα που εξετάζουµε αποτελεί παράδειγµα τριµελούς-λειτουργικού
συστήµατος δείξης µε τις αντωνυµίες: τούτους (µε άµεση δείξη στο οπτικό πεδίο) αυτός / φτός (µε αναφορά χωρίς δείξη) - (ι)κείνους (µε δείξη σε απόσταση χώρου ή
αναφορά σε απόσταση χρόνου).
Η ίδια κλιµάκωση υπάρχει και στα δεικτικά επιρρήµατα: ιδά / ιδαιά (εδώ κοντά,
µε άµεση δείξη) - αυτού (εκεί, για κοντινή απόσταση) - ικεί / κειιά / κειιού (για µακρινή
απόσταση µε ανάλογη κλιµάκωση) (βλ. 3.8.1.4 Τοπικά επιρρήµατα).
3.5.3.1 Οριστικοποίηση - ενίσχυση της δείξης
Στις δεικτικές αντωνυµίες η δείξη αποσαφηνίζεται ή ενισχύεται µε τά επιθηµατικά
µόρια -ιά, όπως και σε άλλα β.ι. (βλ. π.χ. Παπαδόπουλος 1926:86) (µετά από φωνήεν),
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και -ά (µετά από σύµφωνο) για την ‘‘εδώ’’ δείξη και -ιού/-ού για την ‘‘εκεί’’ δείξη: π.χ.
τουτουσά, τουτ΄ά (και αιτ. τουτηνά), τουτουιά ‘τούτος εδώ’ και τουτουσού, τουτ΄ού (και
αιτ. τουτηνού), τουτουιού ‘τούτος εκεί’. Όµοια: κείνους, κείν΄, κείνου, κεινουσά, κειν ά,
κεινουιά, κεινουσού, κειν΄ού, κεινουιού κλπ. Η αντωνυµία αυτός/φτός δεν παίρνει ποτέ
επιθηµατικό µόριο, η τέτοιους παίρνει µόνο -ιά/-ά και η ατουσά/ατουσού δεν απαντά
ποτέ χωρίς επιθηµατικό µόριο (*άτους).
3.5.3.2 Κλίση
Οι δεικτικές αντωνυµίες κλίνονται όπως και τα οµοιοκατάληκτα επίθετα, ενώ
διατηρούν πάντα το -ν της αιτιατικής ενικού στο αρσενικό και θηλυκό: π.χ. κείνουν,
τούτουν, φτόν, κείν΄ην, τούτην, φτήν κλπ. Το εµφατικό επίθηµα -ά (µετά από τελικό
σύµφωνο)/-ιά (µετά από τελικό φωνήεν) είναι άκλιτο, δεν επηρεάζει την κλίση των
αντωνυµιών και διατηρεί το -ν της αιτιατικής ενικού στα αρσενικά και στα θηλυκά: π.χ.
κεινουνά, κεινηνά, τοσουνά, τοσηνά κλπ. Η γενική δηλώνεται πάντοτε µε αναλυτικούς
τύπους (π.χ. απού τούτουν, απ’ αυτοί κλπ.).
3.5.4 Αναφορικές
α. Συχνότατα χρησιµοποιείται το άκλιτο αναφορικό που ως γενικός αναφορικος δείκτης
και σε πολλές περιπτώσεις παίρνει τη µορφή απου (< οπου, που είναι και παλαιότερη
µορφή του που)228: π.χ. κείνου απού µι είπις δεν τ’ αστουχού. συνηθίζεται επίσης και στη
µεταβατική φράση απού λ΄ες (= που λες): π.χ. πααίνου, απού λ΄ες, κι τουν βρίσκου
‘πηγαίνω, που λες, και τον βρίσκω’.
Στο ιδίωµα που εξετάζουµε ισχύει απόλυτα το τυπολογικό ιεραρχικό µοντέλο
προσβασιµότητας που προτείνουν οι Keenan - Comrie (1977:63-9) και εφαρµόζει ο
Τζιτζιλής (Νεοελλ. ∆ιάλ.): το αναφορικό που καλύπτει όλη την ιεραρχία
αναφορικοποιώντας µε τη σειρά: 1. το υποκείµενο (π.χ. αυτός που είπιν), 2. το άµεσο
αντικείµενο (π.χ. αυτό που σ΄’ είπα), 3. το έµµεσο αντικείµενο (π.χ. αυτόν που τουν΄
είπα του χαµνό του λόγου ‘αυτόν στον οποίο είπα τον κακό τον λόγο’), 4. το εµπρόθετο
συµπλήρωµα (π.χ. του χουράφ΄ που πήγα να ουργώσου), 5. τη γενική κτητική (π.χ. αυτός
228

O Χατζιδάκις θεωρεί ότι το αναφορικό που προέρχεται από το ερωτηµατικό πού, ενώ ο
Τριανταφυλλίδης και ο Ανδριώτης από το (µεσν.) οπού. Ο Χ. Τζιτζιλής (µεταπτυχιακές παραδόσεις
2007) προτείνει µια τρίτη άποψη. Αναλύοντας τα διαλεκτολογικά δεδοµένα θεωρεί ότι το αναφορικό
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που τ’ αµπέλ’ τ’ είν΄ι σν άκρα ‘αυτός που το αµπέλι του είναι στην άκρη’), 6. τη γενική
συγκριτική (π.χ. αυτός που απού τ’ ιµένα πιαούσ΄ιν κόµα πουλ΄ύ ‘αυτός που από µένα
έτρεχε πιο πολύ’).
β. Το αοριστολογικό όποιους, όποια, όποιου.
γ. Στη γενική και για τα τρία γένη χρησιµοποιείται αποκλειστικά η αντωνυµία ότινους:
π.χ. ότινους κι νά ’νι ιµείς δα του πάρουµι ‘όποιου (ή όποιας) και να είναι εµείς θα το
πάρουµε’. Το ότινους χρησιµοποιείται επίσης ως µονολεκτική λογοπαικτική απάντηση
σε συνηθισµένες ερωτήσεις µε το τίνους: π.χ. τίνους είσ΄ι; Ότινους.
δ. ότϊους, ότϊου, ότϊου (= οποιουδήποτε είδους).
ε. Το ποσοτικό όσους, όσ΄, όσου συνήθως σε άκλιτη µορφή όσου.
στ. Το αοριστολογικό άκλιτο ό,τι: π.χ. ό,τι κι να λ΄ες, δε φεύγου. πέ ό,τι θέλς.
3.5.5 Ερωτηµατικές
α. Το άκλιτο τί.
Μαζί µε το µόριο µέλλοντα α προκύπτει το άκλιτο τ΄ά229 (< τί α < τί δα): τ΄ά
φκ΄άις; ‘τι θα κάνεις;’, τ΄ά πείς; ‘τι θα πεις;’.
β. Ποιός, ποιά, ποιό. Όταν η ερώτηση αναφέρεται σε καταγωγή, στη γενική
χρησιµοποιείται η αντωνυµία τίνους (χωρίς διάκριση γένους): π.χ. τίνους είσ΄ι; . τίνους
πιδί είσ΄ι σ΄ύ;
γ. Πόσους, πόσ΄, πόσου: π.χ. πόσα χρόνια έχς; ‘πόσο χρονών είσαι;’
δ. Τίους, τίου, τίου230 (= τι είδους, τι λογής, τι εµφάνισης): π.χ. τίους είν΄ι ι δάσκαλους;
‘τι λογής είναι ο δάσκαλος’. τίου είν΄ι η η νύφ΄; ‘τι είδους, τι εµφάνισης είναι η νύφη;’.
τίου είν΄ι τ’ αυτουκίν΄ητου σας; ‘τι είδους, τι λογής είναι το αυτοκίνητό σας;’.
ε. Τίνους (= ποιου, ποιανού): π.χ. τίνους είσ΄ι; ‘ποιανού (παιδί) είσαι;· τίνους είν΄ι
τούτου; ‘ποιανού είναι αυτό;
Στο ιδίωµα που εξετάζουµε χρησιµοποιούνται τύποι του ποιός (και όχι του τις),
µε εξαίρεση τον τύπο τίνους ‘ποιου, ποιανού’, (για τη διατήρηση της διάκρισης τις ποιός, που είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό των ελληνικών ικρασιατικών και
κατωιταλκών ιδιωµάτων βλ. Τζιτζιλής, Νεοελλ. ∆ιάλ.).
που έχει διπλή προέλευση, σε άλλες δηλ. διαλεκτικές ζώνες προέρχεται από το ερωτηµατικό πού, ενώ
σε άλλες από το οπού.
229
Πβ. και Φιλήντας 1928:222.
230
Προέρχεται από το τίλουγους (βλ. σχετικά και Παπαδόπουλος 1926:82) (< τι λογής) > τίουγους >
τίουου > τίους).
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3.5.6 Αόριστες
α. ένας, ν΄α, ένα ‘ένας, κάποιος’
β. κάνας, καν΄ά, κάνα ‘κάποιος’ και (σπαν.) καένας, καν΄ά, καένα (σε καταφατική ή
ερωτηµατική)
γ. καένας, καν΄ά, καένα και κάνας, καν΄ά, κάνα ‘ούτε ένας’ ‘ούτε ένας’ (σε αρνητική
πρόταση)
δ. κάγκαένας, κάγκαν΄ά, κάγκαένα [-ŋg-] ‘ούτε ένας’ (σε αρνητική πρόταση)
ε. καµόσους, καµόσ΄, καµόσου ‘κάµποσος’
στ. καµόσ΄, καµόσ΄ις, καµπόσα ‘µερικοί’
ζ. Το άκλιτο κάτ ‘κάτι’
η. Το άκλιτο τίπ(ου)τα(ς) ‘κάτι’ σε καταφατική πρόταση και τίπ(ου)τα(ς) και
κάντίπ(ου)τα(ς) σε αρνητική
θ. άους, άλλ΄, άου ‘άλλος’
ι. ούλους, ούλ΄, ούλου
Το ιδίωµα ανήκει στα ιδιώµατα, όπως και τα θρακοβιθυνιακά, που δεν κάνουν
χρήση του κάποιος, αλλά του ένας και µάλιστα σ’ αυτά που εµφανίζεται και σε
ενισχυµένους τύπους (κάνας, καένας). Επίσης εκφράζει, όπως και τα θρακοβιθυνιακά,
την αντίθεση ανάµεσα στην αρνητική και την καταφατική λειτουργία του κανένας
µορφολογικά µε τον σχηµατισµό νέων αρνητικών τύπων που προκύπτουν από
διπλασιασµό ή την απλή παρουσία του αοριστολογικού δείκτη καν (> καγκα-) και τη
γενίκευση του δείκτη καγκα- (κάγκαένας) (Τζιτζιλής, Νεοελλ. ∆ιάλ.).
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Πίνακας συσχετικών λέξεων (αντωνυµιών και επιρρηµάτων)
Ερωτηµατικές

Αναφορικές

Αόριστες

Αρνητικές

ποιός

όποιους

ένας

κάγκαποιός

τί

ό,τι

ένα, κάτ, τίπουτα(ς) τίπουτα(ς), κάντίπουτα(ς)

πού

όπου

κάπ

τίους

ότιους

τίνους

ότινους

πώς

όπους

πότι

όπουτι

πόθιν

όπουθιν

πόσους

όσους

κάγκάπ
κάγκατίους

απού έναν

κάγκατίνους
κάγκαπώς

ν΄άφρα(ς)

κάγκαπότι
κάγκαπόθιν

καµόσους

κάγκαπόσους

3.5.7 Αυτοπάθεια και αλληλοπάθεια
Η αυτοπάθεια στο ιδίωµα εκφράζεται, όπως και στη ν.ε., µε την αντωνυµία εαυτός που
στο ιδίωµα έχει τη µορφή αιφτός και απαντά µόνο στην αιτιατική και συνοδεύεται από
το κτητικό (σε ενικό ή πληθυντικό): π.χ. χαλνάς τουν αιφτό σ’ ‘χαλάς τον εαυτό σου’.
Ως έκφραση αυτοπάθειας επίσης θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η χρήση της
αντωνυµίας µαναχός ‘µόνος’ µε κτητικό, π.χ. ξ΄έιριν µαναχόζ τ’ ‘έπεσε κάτω µόνος
του’, έκρουξα µαναχόζ µ’ ‘χτυπήθηκα µόνος µου’ κλπ.
Η αλληλοπάθεια εκφράζεται µε την έκφραση ένας µι τουν άουν, ν΄ά µι τν άλλ΄,
ένα µι τ’ άου ή µε τα επιρρήµατα αναµιταξ΄ύ, αναµιτάξ΄(υ), συναναµιτάξ΄(υ) και τις
προσωπικές αντωνυµίες µας, σας, τς: π.χ. δέρνουντι ένας µι τουν άουν ‘δέρνονται
µεταξύ τους’· ν΄ά µι τν άλλ΄ σ΄υν΄ιρίζουντι ‘συναγωνίζονται µεταξύ τους’· µαών
αναµιταξ΄ύ τς ‘µαλώνουν µεταξύ τους’ κλπ.
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3.6 ΡΗΜΑ
Το βασικότερο χαρακτηριστικό της µορφολογίας του ρήµατος είναι η κατάληξη -ú αντί
-ό στα οξύτονα ρήµατα (π.χ. aiγapú, astuxú, vrundú κλπ.), φαινόµενο που απαντά και
σε άλλες περιοχές231, και η παντελής έλλειψη ασυναίρετων τύπων.
3.6.1 Καταλήξεις του ρήµατος
Οι χρόνοι ενεστώτας, παρατατικός και αόριστος σχηµατίζονται µονολεκτικά και οι
υπόλοιποι (µέλλοντας, παρακείµενος, υπερσυντέλικος, συντελεσµένος µέλλοντας)
περιφραστικά.
Τα ρήµατα χωρίζονται σε δύο συζυγίες: η πρώτη περιλαµβάνει ρήµατα που
τονίζονται στην παραλήγουσα στο πρώτο πρόσωπο του ενεργητικού ενεστώτα και
λήγουν σε -ου (-ουµι στη µεσοπαθητική φωνή) (π.χ. kόftu - kόftumi) (βαρύτονα) και η
δεύτερη ρήµατα που τονίζονται στη λήγουσα και λήγουν σε -oύ (< -ώ)232 (-ιούµι στη
µεσοπαθητική φωνή) (π.χ. tirú ‘κοιτάζω’ - tiriúmi) (οξύτονα). Στη δεύτερη συζυγία
επίσης πρέπει να συµπεριληφθούν, όπως και στην ν.ε. (Τριανταφυλλίδης 1941:910), και
τα συνηρηµένα ρήµατα που λήγουν, µετά από διφθογγοποίηση των καταλήξεων -ώου,
-ούου, -αίου, σε ηµίφωνο -ου (-u): π.χ. τρώου (trόu), ακούου (akúu), κρούου (krúu),
κλαίου (kl΄éu), θέου (θéu), καίου (k΄éu), λ΄έου (l΄éu) κ.ά.

231

Σε Σάµο, ΝΑ Θράκη, Θεσσαλία, Β. Εύβοια, Σκύρο, Αιτωλία, Φθιώτιδα, Ήπειρο (Τζουµέρκα και
Παραµυθιά), Λιβίσι Μ. Ασίας (Κοντοσόπουλος 1994:99), Σαρακατσάνοι (Αναγνωστόπουλος
1924:83), Χαλκιδική (Ανδριώτης 1955:246), Κύµη, Μάνη (Newton 1973:197). Για την ερµηνεία της
τροπής βλ. υποσηµ. 25.
232
O Aνδριώτης (1961:26-27) αναφερόµενος στη ρηµατική κατάληξη -ού τη θεωρεί ένα από τα άλυτα
προβλήµατα της νεοελληνικής φωνητικής και παραθέτει τις απόψεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν
από τους γλωσσολόγους. Συνοπτικά: η κατάληξη αυτή, που απαντά και σε άλλα ιδιώµατα, νότια
(Μάνη, Τσακωνιά), ηµιβόρεια (Σκύρος), βόρεια (Χαλκιδική, Κεσσάνη Α. Θράκης, όπου ο Φιλήντας
(1924:Β102) αναφέρει ότι απαντά κατάλ. -ω στα βαρύτονα (πληροφορία 1892), Λιβίσι Λυκίας,
Τζουµέρκα, Σάµος) και περιφερειακά (Κατωιταλική), θεωρήθηκε καταρχήν από τον Χατζιδάκι
(1907:344) ως αποτέλεσµα αναλογίας από επίδραση της άτονης κατάληξης -ου. Την άποψη αυτή
δέχεται και συµπληρώνει και ο Α. Παπαδόπουλος (1926:12). O Tζάρτζανος (1909:29) θεωρεί ότι
πρόκειται για αναλογικό προς το α΄ πληθ. σχηµατισµό: θα ’ρθού-µε. Ο Μ. Φιλήντας (1924:Β102 κε.),
θεωρώντας αδύνατη την άποψη αυτή καθώς η κατάληξη απαντά και σε νότια ιδιώµατα, ερµηνεύει την
τροπή αυτή ως αποτέλεσµα της µακρότητας του -ώ που οφείλεται στον τόνο και βλέπει στο -ού αυτό
κρυµµένη την αρχαία µακρόχρονη προφορά του ω ή, αν πρέπει να επιµείνουµε σε αναλογική
επίδραση, από την επίδραση της κατάληξης του α΄ πληθυντικού -ούµε. Προς την άποψη αυτή κλίνει
και ο Α. Μirambel (1929:70) εξετάζοντας το ιδίωµα της Μάνης. Την επίδραση της µακρόχρονης
προφοράς του ω στη Μάνη και στην Τσακωνιά δέχεται τελικά και ο Χατζιδάκις σε βιβλιοκρισία
(Αθηνά 42, 1930, 98), όπως επίσης και ο G. Rohlfs (1950:39 κε.), που εξετάζει το φαινόµενο στην
Κατωιταλική Ελληνική.
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Τα ρήµατα της πρώτης συζυγίας έχουν συνήθως καταλήξεις, όπως και στη ν.ε.,
σε -ίζου (συµπεριλαµβάνονται εδώ και όλα τα δάνεια από την τουρκική σε -ντίζου λόγω
της κατάληξης αορίστου σε -dim233), -αίνου, -άζου, -άνου, -ώνου και σπανιότερα άλλες
(π.χ. στρέγου, ζλ΄ήγου, τλ΄ίγου, σφίγγου, βρέχου κ.ά.).
∆ιαφοροποιηµένες από τη ν.ε. καταλήξεις έχουµε για την α΄ συζυγία τις -φτου (βω της ν.ε.) (π.χ. κόφτου, σκάφτου, κλ΄έφτου), -έρνου (-άρω της ν.ε.) (π.χ. τρακέρνου,
µαρκέρνου, σουτέρνου, µαρσ΄έρνου)234 και από τη β΄ συζυγία τις -λνού (-λώ της ν.ε.)
(π.χ. ακουλνού, απουλνού, διασ΄κιλνού, σκουλνού, σφαλνού, χαλνού) , -ρνού (-ρώ της
ν.ε.) (π.χ. κατηγουρνού, νασ΄κιρνού, ουαχταρνού, παλ΄ηγουρνού, χασµιρνού).

3.6.1.1 Αλλαγή κλιτικής κατηγορίας (µεταπλασµοί)
Αλλαγή κατηγορίας (από βαρύτονα σε οξύτονα) έχουµε σε πολλά ρήµατα σε -ίζω της
ν.ε.) (π.χ. αµπουδού, καθαρνού, σκαλνού, σκρουπού, σ΄υυρνού, υρνού) (πβ. και Ντίνας
2005:127-8).
Επίσης ρήµατα σε -ύνω, -ύζω στη ν.ε. (< αρχ. -ύω) στο ιδίωµα τρέπονται σε
οξύτονα, π.χ. ξού, φτού, ντού [nd], αναβρού.
3.6.2 Αύξηση
Α. Η (τονισµένη) συλλαβική αύξηση εµφανίζεται στα πρωτογενώς δισύλλαβα (όχι στα
από αποβολή δευτερογενώς δισύλλαβα) ρήµατα της α΄ συζυγίας που αρχίζουν από
σύµφωνο: π.χ. βγάνου (παρατ. έβγανα, αόρ. έβγαουα), γν΄έθου (παρατ. έγν΄ιθα, αόρ.
έγν΄ισα), δίνου (παρατ. έδινα, αόρ. έδικα και έδουκα), σ΄πέρνου (παρατ. έσ΄πιρνα, αόρ.
έσ΄πιρα) κλπ. (ενώ: βζάνου - βύζαξα, τνάζου - τίναξα, ρµάζου - ρήµαξα κλπ.).
Συµπεριλαµβάνονται επίσης και τα από δισύλλαβα σε -ώου, -ούου (από
διφθογγοποίηση) µονοσύλλαβα σε -ώου, -ούου: π.χ. τρώου (παρατ. έτρουα, αόρ.
έφαουα), κρούου (παρατ. έκρουα, αόρ. έκρουξα) κλπ. Εδώ πρέπει να συµπεριληφθεί και
το δισύλλαβο από φωνήεν (µετά από αποβολή του αρχικού συµφώνου l) ούζου ‘λούζω’
(παρατ. έουζα, αόρ. έουσα).

233

Πβ. Ανδριώτης 1930: 173.
Mε τη διαφοροποίηση αυτή αποφεύγεται η γραµµατική ασάφεια της ν.ε. -άρω, διακρίνεται ο
παρατατικός από τον αόριστο (-ερνα, -αρα, ενώ ν.ε. -αρα, -αρα) και αποσαφηνίζεται η µη συνοπτική
και η συνοπτική όψη (να µαρκέρνου - να µαρκάρου) (βλ. σχετικά Βελούδης 2009). Για τα µορφήµατα
όψης, όπως το -ν-, στις νεοελληνικές διαλέκτους βλ. Τζιτζιλής Νεοελλ. ∆ιάλ.
234
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Β. Συλλαβική αύξηση και µόνο στον αόριστο παίρνουν τα µονοσύλλαβα της β΄
συζυγίας χνού ‘παρακινώ’, ξού ‘ξύνω’, φτού ‘φτύνω’, ζβού ‘σβήνω’, ζού ‘ζω’ (έχν΄ισα,
έξα, έφτσα, έζβησα, έζ΄ησα, ενώ στον παρατατικό χνούσα, ξούσα, φτούσα, ζβούσα,
ζούσα). Εξαιρούνται τα (δευτερογενώς µονοσύλλαβα) φσού ‘φυσώ’ (αόρ. φύισα) και
µσού ‘µισώ’ (αόρ. µίισα). Μόνο στον αόριστο επίσης παίρνουν συλλαβική αύξηση και
υπερδισύλλαβα της α΄ συζυγίας που σχηµατίζουν δισύλλαβο µέλλοντα: π.χ. µαζώνου
‘µαζεύω’, µέλλ. δa µάσου, αόρ. έµασα (ενώ παρατ. µάζουνα), µαθαίνου, µέλλ. δa
µάθου, αόρ. έµaθa (ενώ παρατ. µάθινα) κλπ.
Από αναλογική επίδραση της αρχαίας χρονικής αύξησης και γενικότερα της
αύξησης µε i- που παρέµεινε σταθερή σε τύπους όπως ήθιλα, ήξιρa, ήρθa, είδa, είπα
κλπ., σε ορισµένα ρήµατα έχουµε συλλαβική αύξηση ή- αντί έ-. Συγκεκριµένα: στον
ενεργητικό παρατ. στους τύπους ήλ΄ιγa, ήφιρνα, ήγλ΄ιπα, ήπινα και στον ενεργητικό
αόρ. στους τύπους ήφιρα και ήπια235.
Στα από αποβολή ενδιάµεσου φωνήεντος δισύλλαβα ρήµατα (π.χ. βζάνω,
ρµάζου, δλ΄εύου κλπ.), στα υπερδισύλλαβα (π.χ. διαβαίνου, σκαλίζω κλπ.) και στα
ρήµατα της β΄ συζυγίας (βηχού, µιθού, ξ΄ικού, πουού κλπ.), όπως ήδη από τη µεσν., η
άτονη αύξηση αποβάλλεται και οι ιστορικοί χρόνοι σχηµατίζονται µε τον αναβιβασµό
του τόνου και την κατάληξη (όπως και στη ν.ε.): βύζαξα (< εβύζαξα), ρήµαξα (<
ερήµαξα), δούλ΄ιψα, διάφκα, σκάλσα, βήχσα, µέτσα, ξ΄έκ’σα, πούλσα κλπ. Σύµφωνα µε
τα παραπάνω δεν αναπτύσσουν συλλαβική αύξηση το δευτερογενώς τρισύλλαβο
κουάνου (< κλάνου) µε αόρ. κόασα (κανονικά *έκουασα) και το δευτερογενώς
µονοσύλλαβο κλ΄αίου (< κλαίου) µε αόρ. κόαψα (κανονικά *έκουαψα). Παρατηρούµε
δηλαδή ότι το (ηµίφωνο) αλλόφωνο u, δεχόµενο τον αναβιβασµό του τόνου, από
ψευδή αποκατάσταση (υπερδιόρθωση) τρέπεται σε ο.
Καθώς χρονική αύξηση δεν παρατηρείται στο ιδίωµα, στα ρήµατα που
αρχίζουν από φωνήεν οι παρελθοντικοί χρόνοι σχηµατίζονται, όπως και στη ν.ε., µε
τον αναβιβασµό του τόνου και την κατάληξη µε αµετάβλητο το αρχικό φωνήεν: π.χ.
άκουα, άκ’σα, αραθύµσα, ουράτσα (< ουραντίζου ‘προβάλλω ξαφνικά’), ούριαξα (<
ουριάζου ‘φωνάζω δυνατά’) κλπ. Εξαιρούνται: το έχου στον παρατ. και αόρ. (είχα), το

235

Παπαδόπουλος 1926: 87. Ανδριώτης 1930: 173 και 1989: 15 (σηµ. 15). Οικονόµου 1991: 28.
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έρουµι ‘έρχοµαι’ στον αόρ. (ήρθa, ενώ στον παρατ. έρουµαν), το ένουµι ‘γένοµαι’
στον αόρ. (ίνγκα, ενώ στον παρατ. ένουµαν).
Όταν το αρχικό άτονο φωνήεν που προέρχεται από στένωση τονίζεται στον
παρατατικό και αόριστο, όπως είναι αναµενόµενο, παίρνει την αρχική (µη στενωµένη)
µορφή: π.χ. ιού ‘γελώ’ - έουασα, ιννού ‘γεννώ’ - ένσα, ιµόζου ‘γεµίζω’ - ιόµσα (<
*έµσα), ουµοιάζου ‘µοιάζω’- όµοιαζα - όµοιασα, ουρίζου ‘ορίζω’ - όρζα - όρσα κλπ.).

3.6.3 Κλίση
3.6.3.1 Βοηθητικά ρήµατα
α. Το είµ΄ι

β. Το έχου

Ενεστώτας
Οριστική

Παρατατικός
Προστακτική

Ενεστώτας

Οριστική

είµι

Οριστική Προστακτική Οριστική

ήµαν

έχου

είσ΄ι

να, ας είσ΄ι

ήσαν

έχς

είν΄ι

να, ας είν΄ι

ήταν

έχ΄

ήµασταν

έχουµι

είµισ΄τι

είσ΄ισ΄τι και είσ΄τι να, ας είσ΄ισ΄τι ήσασταν και ήσταν έχτι
είν΄ι

να, ας είν΄ι

Παρατατικός

ήταν

είχα
έχι ή να/ ας έχς

είχις

να/ ας έχ΄

είχιν
είχαµι

έχτι ή να/ ας έχτι

έχν

είχιτι

να/ ας έχν

είχαν

3.6.3.2 Α΄ συζυγία
Ενεργητική φωνή
Οριστική
Ενεστώτας

Μέλλοντας236

Παρατατικός

δένου

παίζου

έδινα

δένς

παίειζ

δέν΄

παίζ΄

δα δέσου

δα παίξου

έδισα

έπιξα

έδιν΄ις έπιζ΄ις

δα δέεις

δα παίξ

έδισ΄ις

έπιξ΄ις

έδιν΄ιν έπιζ΄ιν

δα δέσ΄

δα παίξ΄

έδισ΄ιν

έπιξ΄ιν

δένουµι παίζουµι

έδιναµι έπιζαµι

δα δέσουµι

δα παίξουµι

έδισαµι

έπιξαµι

δέν’τι

παίζτι

έδιντι

δα δέσ΄τι

δα παίξ΄τι

έδισ΄τι

έπιξτι

δέν

παίζν

έδιναν έπιζαν

δα δέσν

δα παίξν

έδισαν

έπιξαν

236

έπιζα

Αόριστος

έπιζ΄τι

∆ίνεται έτσι και η υποτακτική του αορίστου (να δέσου, να παίξου) γι’ αυτό και παραλείπεται.
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Προστακτική Ενεστώτα
---

Προστακτική αορίστου

---

δέν΄ι237

---

παίζ΄ι

να/ας δέν΄

δέσ΄ι

να/ας παίζ΄

---

να/ας δέσ΄

---

δέν’τι

παίξ΄ι
να/ας παίξ΄

---

παίζ΄τι

να/ας δέν

---

να/ας παίζν

---

δέσ΄τι

παίξ΄τι

να/ας δέσν

να/ας παίξν

Μεσοπαθητική φωνή
Οριστική
Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

δένουµι

ρίχνουµι

δένουµαν

ρίχνουµαν

δα διθού

δα ριχτού

δέν΄ισ΄ι

ρίχν΄ισ΄ι

δέν΄ισαν

ρίχν΄ισαν

δα διθείς

δα ριχτείς

δέν΄ιτι

ρίχν΄ιτι

δέν΄ιταν

ρίχν΄ιταν

δα διθεί

δα ριχτεί

δένουµισ΄τι

ρίχνουµισ΄τι

δένουµασταν238 ρίχνουµασταν

δέν΄ισ΄τι

ρίχν΄ισ΄τι

δέν΄ισταν

ρίχν΄ισταν

δα διθείτι

δένουντι

ρίχνουντι

δένουνταν

ρίχνουνταν

δα διθούν

δα διθούµι

δα

ριχτούµι

Οριστική

δα ριχτούν

Προστακτική

Αόριστος

Ενεστώτας
---

Αόριστος

δέθκα

ρίθκα

δέθκις

ρίθκις

δέθκιν

ρίθκιν

δέθκαµι

ρίθκαµι

δέθκιτι

ρίθκιτι

να/ας δέν΄ισ΄τι

να/ας ρίχν΄ισ΄τι

διθείτι

δέθκαν

ρίθκαν

να/ας δένουντι

να/ας ρίχνουντι

να/ας διθούν

237

δα ριχτείτι

---

----

να/ας δέν΄ισ΄ι να/ας ρίχν΄ισ΄ι

διθείς

ριχτείς

να/ας δέν΄ιτι

να/ας διθεί

---

--να/ας, να ρίχν΄ιτι
---

---

να/ας ριχτεί
--ριχτείτι
να/ας ριχτούν

Στα νεοελληνικά ιδιώµατα, όπως και στη ν.ε., η εξακολουθητική όψη στην προστακτική είναι
λιγότερο συνηθισµένη από τη στιγµιαία. Βλ. π.χ. Κουτίτα-Καϊµάκη 1995:101.
238
Ανήκει στα ιδιώµατα που κάνει διάκριση στο α΄ πληθηντικό του µεσοπαθητικού ενεστώτα και
παρατατικού (εν.: -µεστε - παρατ.: -µεσταν) (Κλείδωνα - Κουντούρης - Κρίκη - Παπαδάµου 2009).
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Ο Τζιτζιλής (Νεοελλ. ∆ιάλ., όπου και σχετικά παραδείγµατα) προτείνει µια
τετραµερή διάκριση των νεοελληνικών διαλέκτων µε κριτήριο το γραµµατικό
µόρφηµα που σχηµατίζει τον παθητικό αόριστο. Σε µια οµάδα ανήκουν οι διάλεκτοι,
ανάµεσα στις οποίες και η κοινή νεοελληνική, που σχηµατίζουν τον παθητικό
αόριστο µε το επίθηµα -θηκα, π.χ. αγαπήθηκα· σε µια δεύτερη, όσες διατηρούν το
παλαιό επίθηµα -θην και σε µια τρίτη όσες έχουν αντικαταστήσει την παλαιά
κατάληξη -ην, αλλά δεν εµφανίζουν την επέκταση -κ-. Η τέταρτη οµάδα είναι µεικτή,
περιλαµβάνει δηλαδή διαλέκτους που συνδυάζουν τα παραπάνω τέρµατα.
3.6.3.3. Β΄ συζυγία
Α. Ενεργητική φωνή
Οριστική
Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας

Αόριστος

(α) σε -ού, -άς
τηρού

τηρούσα

δα τηρήξου

τήρξα

τηράς

τηρούσ΄ις

δα τηρήξ

τήρξ΄ις

τηρά

τηρούσ΄ιν

δα τηρήξ΄

τήρξ΄ιν

τηρούµι

τηρούσαµι

δα τηρήξουµι

τήρξαµι

τηράτι

τηρούσ΄ιτι

δα τηρήξ΄τι

τήρξ΄ιτι

τηρούν

τηρούσαν

δα τηρήξν

τήρξαν

(β) σε -ού, -είς
καιτιρού

καιτιρούσα

δα καιτιρέσου

καιτέρσα

καιτιρείς

καιτιρούσ΄ις

δα κατιρέις

καιτέρσ΄ις

καιτιρεί

καιτιρούσ΄ιν

δα καιτιρέσ΄

καιτέρσ΄ιν

καιτιρούµι

καιτιρούσαµι

δα καιτιρέσουµι

καιτέρσαµι

καιτιρείτι

καιτιρούσ΄ιτι

δα καιτιρέσ΄τι

καιτέρσ΄ιτι

καιτιρούν

καϊτιρούσαν

δα καϊτιρέσν

καϊτέρσαν
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Προστακτική
Ενεστώτας
(α)

Αόριστος
(β)

(α)

(β)

--

---

--

καιτέρια

τήρξ΄ι

καιτέρσ΄ι

--τήρα
να/ας τηρά
---

να/ας καιτιρεί

να/ας τηρήξ΄ να/ας καιτιρέσ΄

--

τήρατι

---

καιτέριατι

---

τήρξ΄ιτι

να/ας τηρούν να/ας καιτιρούν

καιτέρσ΄ιτι

να/ας τηρήξν

να/ας καιτιρέσν

Β. Μεσοπαθητική φωνή
Οριστική
Ενεστώτας
(α) σε -ιούµι

Παρατατικός

(β) σε -ούµι

τηριούµι

κοιµούµι

τηριούµαν

κοιµούµαν

τηριέσ΄ι

κοιµάσ΄ι

τηριέσαν

κοιµάσαν

τηριέτι

κοιµάτι

τηριέταν

κοιµάταν

τηριούµισ΄τι

κοιµούµισ΄τι

τηριούµασταν

κοιµούµασταν

τηριέσ΄τι

κοιµάσ΄τι

τηριέσταν

κοιµάσταν

τηριούντι

κοιµούντι

τηριούνταν

κοιµούνταν

Μέλλοντας

Αόριστος

δα τηρχτού

δα κοιµθού

τηρήθκα

κοιµήθκα

δα τηρχτείς

δα κοιµθείς

τηρήθκις

κοιµήθκις

δα τηρχτεί

δα κοιµθεί

τηρήθκιν

κοιµήθκιν

δα τηρχτούµι δα κοιµθούµι

τηρήθκαµι

κοιµήθκαµι

δα τηρχτείτι

δα κοιµθείτι

τηρήθκιτι

κοιµήθκιτι

δα τηρχτούν

δα κοιµθούν

τηρήθκαν

κοιµήθκαν
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Προστακτική
Ενεστώτας
---

Αόριστος
---

---

να/ας τηριέσ΄ι

να/ ας κοιµάσ΄ι

να/ ας τηριέτι

να/ας κοιµάτι

----

τηρχτείς
να/ας τηρχτεί

---

να/ας τηριέσ΄τι

να/ας κοιµάσ΄τι

να/ας τηριούντι

να/ας κοιµούντι

--κοιµθείς
να/ας κοιµθεί

---

---

τηρχτείτι

κοιµθείτι

να/ας τηρχτούν

να/ας κοιµθούν

3.6.3.4 Άλλα ρήµατα β΄ συζυγίας
Οριστική
Ενεστώτας

Παρατατικός

λ΄έου κλ΄αίου κρούου ακούου τρώου ίλ΄ιγα έκλ΄ιουα έκρου(ου)α άκου(ου)α έτρου(ου)α
λ΄ές κλ΄αίς

κρούς

ακούς

τρώς

ίλ΄ιγις

έκλ΄ιις

έκρουις

άκουις

έτρουις

λ΄έει κλ΄αίει κρούει ακούει τρώει ίλ΄ιγιν

έκλ΄ιιν

έκρουιν άκουιν

έτρουιν

λ΄έµι κλ΄αίµι κρούµι ακούµι τρώµι ίλ΄ιγαµι έκλιουαµι έκρου(ου)αµι άκουαµι έτρουαµι
λ΄έτι κλ΄αίτι κρούτι ακούτι τρώτι

ίλ΄ιγτι

έκλιιτι

έκρουιτι άκουιτι έτρουιτι

λ΄εν κλ΄αίν κρούν ακούν τρών ίλ΄ιγαν έκλ΄ιουαν έκρου(ου)αν άκου(ου)αν έτρου(ου)αν

Μέλλοντας

(µε χαρακτήρα -λ-)

δα πού

δα κουάψου

δα κρούξου

δα ακούσου

δα φάου

δα βάου (< βάλου)

δα πείς

δα κουάψ

δα κρούξ

δα ακούις

δα φάς

δα βάλς

δα πεί

δα κουάψ΄

δα κρούξ΄

δα ακούσ΄

δα φάει

δα βάλ΄

δα πούµι δα κουάψουµι δα κρούξουµι δα ακούσουµι

δα φάµι

δα βάµι

δα πείτι

δα κουάψτι

δα κρούξτι

δα ακούσ΄τι

δα φάτι

δα βάλτι

δα πούν

δα κουάψν

δα κρούξν

δα ακούσν

δα φάν

δα βάλν
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Αόριστος
είπα

κόαψα

έκρουξα

άκ’σα

έφαουα

έβαουα

είπις

κόαψ΄ις

έκρουξ΄ις

άκ’σ΄ις

έφαϊς

έβαλ΄ις

είπιν

κόαψ΄ιν

έκρουξ΄ιν

άκ’σ΄ιν

έφαϊν

έβαλ΄ιν

είπαµι

κόαψαµι

έκρουξαµι

άκ’σαµι

είπιτι

κόαψ΄τι

έκρουξ΄τι

άκ’σ΄ιτι

έφαιτι

έβαλτι

είπαν

κόαψαν

έκρουξαν

άκ’σαν

έφαουαν

έβαουαν

έφαουαµι

έβαουαµι

Προστακτική
Ενεστώτας
--λ΄έι
να/ας λ΄έει
---

---

---

---

κλ΄αίι

κρούι

άκουι

να/ας κλ΄αίει

να/ας κρούει

---

---

λ΄έτι

κλ΄αίτι

κρούτι

να/ας λ΄έν

να/ας κλ΄αίν

να/ας κρούν

να/ας ακούει

--τρώι
να/ας τρώει

---

---

ακούτι
να/ας ακούν

τρώτι
να/ας τρών

Αόριστος
--πέ
να/ας πεί
--πέτι

--κόαψ΄ι
να/ας κουάψ΄
--κόαψ΄τι

να/ας πούν να/ας κουάψν

--κρούξ΄ι
να/ας κρούξ΄
--κρούξ΄τι
να/ας κρούξν

--άκ’σ΄ι
να/ας ακούσ΄
--άκ’σ΄ιτι
να/ας ακούσν

--φάι
να/ας φάει
--φάτι
να/ας φάν
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3.6.4 Οι άλλοι χρόνοι
Οι υπόλοιποι χρόνοι (παρακείµενος, υπερσυντέλικος, συντελεσµένος µέλλοντας)
σχηµατίζονται στην ενεργητική φωνή µε το βοηθητικό ρήµα έχου και τη µετοχή
παθητικού παρακειµένου, ενώ στη µεσοπαθητική µε το βοηθητικό είµι και επίσης τη
µετοχή του παθητικού παρακειµένου (συντελεσµένοι χρόνοι δεύτερου τύπου). Έτσι
έχουµε π.χ. στην ενεργητική φωνή: παρατατικός: έχου διµένου ‘έχω δέσει’, αλλά και
είµι φαγουµένους ‘έχω φάει’, είµι πουσταµένους ‘έχω κουραστεί’, υπερσυνέλικος: είχα
διµένου, συντελεσµένος µέλλοντας: δα νά ’χου διµένου και στη µεσοπαθητική φωνή:
παρατατικός: είµι διµένους, υπερσυντέλικος: ήµαν διµένους, συντελεσµένος µέλλοντας:
δα νά ’µι διµένους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, ενώ απουσιάζει εντελώς ο α΄ παρακείµενος,
ο α΄ υπερσυντέλικος χρησιµοποιείται συχνά, πιθανόν συχνότερα από τον β΄: π.χ. στουν
πόλ΄ιµου είχαµι πάει ζ’ Μπιτρουµάγουλα ‘στον πόλεµο είχαµε πάει στην
Πετροµάγουλα’· πέρσι τέτοιουν γκιρό είχα τρυγήσει κλπ.
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3.6.5 Οι άλλες εγκλίσεις
3.6.5.1 Υποτακτική
Η υποτακτική έχει ενεστώτα χρόνο, αόριστο και παρακείµενο. Σχηµατίζεται, όπως και
στη ν.ε., µε το µόριο να και α. την οριστική του χρόνου στον ενεστώτα και στον
παρακείµενο και β. το θέµα του αορίστου στον αόριστο: π.χ. (ενεστώτας) να δένου - να
δένουµι, (αόριστος) να δέσου - να διθού, (παρακείµενος) να έχου διµένου - να είµι
διµένους.
3.6.5.2 Συντακτικές εγκλίσεις
3.6.5.2.1 ∆υνητική έγκλιση
Η δυνητική έγκλιση εκφράζει το δυνατόν, αλλά απραγµατοποίητο. Σε αντίθεση µε τη
ν.ε., όπου απαντά µόνο στον παρατατικό και στον υπερσυντέλικο (π.χ. θα έφευγα, θα
είχα φύγει) (Τριανταφυλλίδης 1941:847), στο ιδίωµα απαντά επιπλέον και στον
ενεστώτα και αόριστο (υποτακτική)239, συνήθως όµως στον παρατατικό. Σχηµατίζεται
µε το δυνητικό (αντιγεγονοτικό) µόριο ηνα (< ηλνα ή ηθνα < ήθελα να)240 και την
οριστική του χρόνου. Π.χ. α. παρατατικός: πέρσ΄ ηνα πήγινα κάθι βδουµάδα στου
χουριό ‘πέρυσι θα πήγαινα κάθε βδοµάδα στο χωριό’ (απραγµατοποίητο στο παρελθόν).
β. υπερσυντέλικος: ηνα (εί)χα φίβγ΄, άµα δε µι παρακαούσ΄ιν ‘θα είχα φύγει, αν δε µε
παρακαλούσε’· ηνα του ’χα αγουραζµένου κείνου τ’ αµπέλ΄ µα δεν΄ ήταν παράδις τότι
‘θα το είχα αγοράσει εκείνο το αµπέλι αλλά δεν υπήρχαν χρήµατα τότε’
(απραγµατοποίητο στο παρελθόν). γ. ενεστώτας: άµα είχα παράδις ηνα πααίνου κάθι
µέρα στου µαγαζ΄ί ‘αν είχα λεφτά, θα πήγαινα κάθε µέρα στο µαγαζί’ (απραγµατοποίητο
στο παρόν και µέλλον). δ. αόριστος (υποτακτική): πέρσ΄ τ’ Αχριστού ηνα πάου (ενν. µια
φορά) στου χουριό, µα δε µπόρσα ‘πέρυσι τα Χριστούγεννα θα πήγαινα στο χωριό, αλλά
δεν µπόρεσα (δυνατόν µια φορά στο παρελθόν αλλά απραγµατοποίητο).
Παρατηρούµε ότι στο ιδίωµα που εξετάζουµε χρησιµοποιείται βοηθητικό µε το
ρήµα θέλω (ηνα) και ότι το παρελθόν εκφράζεται στο βοηθητικό ρήµα (ηνα) και όχι στο
κύριο, όπως στη ν.ε. Επίσης, στις αρνητικές προτάσεις χρησιµοποιείται η άρνηση δέν
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Πβ. Σαρ. Εκκλ. ήλα + ενεστ., παρατ., αόρ. (Ψάλτης 1905:79).
Στη Χίο (Πυργί) ην (Pernot 1946:ΙΙ266) και ην να («... ην να γίνουν εδώ φονικά...») (Pernot
1946:ΙΙ289). Στην Κύπρο εθενά, ήθε να, εννά κ.ά. (Ψάλτης 1918:53). Για την εξέλιξη και τη διασπορά
της αντιγεγονοτικής περίφρασης ήθελα να στον ν.ε. διαλεκτικό χώρο βλ. Τσολακίδης 2008.
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(δέηνα). Για τη διάκριση δεν / µην στο πλαίσιο της υποθετικής έγλισης των
νεοελληνικών διαλέκτων βλ. Τζιτζιλής Νεοελλ. ∆ιάλ.
Ο Τζιτζιλής (Νεοελλ. ∆ιάλ.) διακρίνει τις νεοελληνικές διαλέκτους σε δύο µεγάλες
κατηγορίες ανάλογα µε το αν η έννοια του παρελθόντος εκφράζεται στο κύριο ρήµα
(π.χ. κοινή θα έγραφα) ή στο βοηθητικό (π.χ. θελα γράφω ‘θα έγραφα’). Οι διάλεκτοι
της δεύτερης κατηγορίας διακρίνονται µεταξύ τους ως προς το βοηθητικό πυ
χρησιµοποιούν σε τρεις κατηγορίες: α) σε αυτές που σχηµατίζουν την ‘‘υποθετική
έγκλιση’’ µε το βοηθητικό θέλω, β) σε αυτές που τη σχηµατίζουν µε το βοηθητικό
έχω, γ) σε αυτές που τη σχηµατίζουν µε το βοηθητικό είµαι. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η
δεύτερη κατηγορία διαλέκτων (αυτές που ‘‘σηµαίνουν’’ το παρελθόν στο βοηθητικό)
εκφράζουν καλύτερα τη διάκριση ανάµεσα στο συνοπτικό και το µή συνοπτικό, π.χ.
θελα γράφου / θελά γράψου αλλά και τη διάκριση ανάµεσα στο δυνατό στο παρελθόν
και το µη πραγµατικό. Για σχετικά παραδείγµατα βλ. Τζιτζιλής Νεοελλ. ∆ιάλ.
3.6.5.2.2 Πιθανολογική έγκλιση
Η πιθανολογική έγκλιση εκφράζει το πιθανόν. Σχηµατίζεται µε τα (πιθανολογικά) µόρια
δα (όταν ακολουθεί σύµφωνο) και δανά (όταν ακολουθεί φωνήεν) και την οριστική
ενεστώτα και παρελθοντικού χρόνου (συνήθως παρατατικού και αορίστου). Π.χ. αφού
ν΄ύχτουσιν, τέτοια ώρα δανά ’ριτι ’πού του χουράφ΄ ‘αφού νύχτωσε, τέτοια ώρα
(µάλλον) θα έρχεται από το χωράφι’. τουν αντάµουσα όξου ’πού του χουριό. στου
χουράφ΄ δα πήγιν΄ιν ‘τον συνάντησα έξω από το χωριό. στο χωράφι (µάλλον ή πιθανόν)
θα πήγαινε’. δαν’ άκ’σ΄ιν τι είπα ια φτόν, ιαταύτου δε µι χουράτιψ΄ιν ‘θα άκουσε τι είπα
γι’ αυτόν, γι’ αυτό δε µου µίλησε’. δανά ’χ΄ σπαρµένου του χουράφ΄, ιαταύτου χαίριτι
που βρέχ΄ ‘θα έχει σπείρει το χωράφι, γι’ αυτό χαίρεται που βρέχει’. δανά ’χιν
σπαρµένου του χουράφ΄, ιαταύτου χαίριταν που έβριχιν ‘θα είχε σπείρει το χωράφι, γι’
αυτό χαιρόταν που έβρεχε’. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιείται το επίρρ. πάντα µε
τη σηµασία του ‘πιθανότατα’ (για την προέλευση και παραδείγµατα βλ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ,
1.3.1.1, Γ. Σηµασιολογικοί αρχαϊσµοί).
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3.6.5.2.3 Ευχετική έγκλιση
Η ευχετική έγκλιση εκφράζει ευχή. Σχηµατίζεται µε τα ευχετικά επιφωνήµατα µακάρ΄ ή
µπουλάκιµ (< τουρκ. bola ki) + υποτακτική ή µε το µακάρ΄ να + οριστική παρατατικού ή
υπερσυντέλικου για ευχή απραγµατοποίητη. Π.χ. µακάρ΄ να είν΄ι καουά ‘µακάρι να είναι
καλά’. µπουλάκιµ να βρέξ΄ ‘µακάρι να βρέξει’. µακάρ΄ να τν΄ έχ΄ µπιτζµέν΄ ντ δλ΄ά
‘µακάρι να την έχει τελειώσει τη δουλειά’. (ευχή απραγµατοποίητη) µακάρ΄ κείνου τουν
γκιρό να πήγιναµι σκουλ΄ό ‘µακάρι εκείνον τον καιρό να πηγαίναµε στο σχολείο (αλλά
δεν πήγαµε)’. µακάρ΄ να τν΄ είχιν µπιτζµένη ντ δλ΄ά ‘µακάρι να την είχε τελειώσει τη
δουλειά (αλλά δεν την τελείωσε).
Όπως και στη ν.ε., η ευχετική έγκλιση µπορεί επίσης να σχηµατιστεί απλώς µε
να + παρατατικό. Π.χ. να έριταν µαζ΄ί µι τ’ ιµάς! ‘(µακάρι) να ερχόταν µαζί µας’. να
µπουρούσα να πάου! ‘(µακάρι) να µπορούσα να πάω’.
3.6.6 Παρατηρήσεις στην κλίση των ρηµάτων
3.6.6.1 Στην α΄ συζυγία
1. Το δίωµα ανήκει στα ιδιώµατα που κάνουν χρήση της κατάληξης -ετε στο α΄
πληθυντικό του παρατατικού και του αορίστου (Τζιτζιλής, Νεοελλ. ∆ιάλ.).
2. Σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις εγκλίσεις της ενεργητικής φωνής στο
β΄ πληθυντικό πρόσωπο (-ιτι < -ετε) έχουµε αποβολή του πρώτου δευτερογενούς -i- της
κατάληξης, όπως συµβαίνει και σε άλλα ιδιώµατα (Ανδριώτης 1931:179): π.χ. δέν’τι (<
δένιτι < δένετε), έδιν’τι (< έδινιτι < έδενετε), δέσ΄τι (< δέσ΄ιτι < δέσετε), έδισ΄τι (<
έδισ΄ιτι < έδεσετε), λ΄ύν’τι (< λ΄ύν΄ιτι < λύνετε), λ΄ύσ΄τι (< λ΄ύσ΄ιτι < λύσετε), παίρτι (<
παίρν΄ιτι < παίρνετε), έπιρτι (< έπιρν΄ιτι < έπαιρνετε), καθώς και ήξ΄ιρα - ήξ΄ιρτι (<
ήξ΄ερετε), ήφιρα - ήφιρτι (< ήφερετε), έγλ΄ειφτα - έγλ΄ειφτι (< έγλ΄ειφτετε), έγλ΄ειψα έγλ΄ειψτι (< έγλ΄ειψετε), άουαξα - άουαξ΄τι (< άουαξετε), ζβάρν΄ιζα - ζβάρν΄ιζ΄τι (<
ζβάρν΄ιζετε), ζβάρν΄ισα - ζβάρν΄ισ΄τι (< ζβάρν΄ισετε) κλπ. Από το γενικό αυτό κανόνα
εξαιρούνται όλοι οι (και δευτερογενώς) παροξύτονοι (στο πρώτο πρόσωπο) τύποι
παρατατικού ή αορίστου π.χ. βήκα - βήκιτι, πήγα - πήγιτι, πήρα - πήριτι, είδα - είδιτι,
είπα - είπιτι, έφκα - έφκιτι, σ΄έφκα - σ΄έφκιτι, διάφκα - διάφκιτι, έλσα - έλσ΄ιτι, έψα έψ΄ιτι, άλψα - άλψ΄ιτι, αστόισα - αστόισ΄ιτι, αψ΄ύισα - αψ΄ύισ΄ιτι, βάισα - βάισ΄ιτι, άνγα άνγιτι, άνξα - άνξ΄ιτι, τύλγα- τύλγιτι, τύλξα - τύλξ΄ιτι, απόµνα - απόµν΄ιτι, αουάτσα αουάτσ΄ιτι, βάφτσα - βάφτσ΄ιτι, γκαντάλζα - γκαντάλζ΄ιτι κλπ.
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Από τα παραπάνω παραδείγµατα γίνεται φανερό ότι καθοριστικός παράγοντας
για την αποβολή ή όχι του δευτερογενούς -i- είναι η θέση του τόνου και συγκεκριµένα
η απόστασή του από τη συλλαβή τού υπό αποβολή φωνήεντος και όχι η γειτνίαση µε
συγκεκριµένες κατηγορίες συµφώνων (Aνδριώτης 1931:181) και ότι το φαινόµενο δεν
εµπίπτει στο γενικό φωνητικό νόµο της αποβολής των άτονων i και u των βορείων
ιδιωµάτων, όπως συµπεραίνει ο Ανδριώτης για άλλα ιδιώµατα (1931:185). Κατά γενικό
κανόνα λοιπόν αποβάλλουν το δευτερογενές -i- οι πρωτογενώς υπερ-παροξύτονοι
(προπαροξύτονοι και προ-προπαροξύτονοι, αφού ο τόνος είναι αµετακίνητος) τύποι και
οι οποίοι µετά την αποβολή καταλήγουν παροξύτονοι και προπαροξύτονοι αντίστοιχα.
Τέλος, αποβολή δεν παρατηρείται σε καµιά περίπτωση στις οµόηχες καταλήξεις
(-ιτι < -εται) της µεσοπαθητικής φωνής: π.χ. δέν΄ιτι ‘δένεται’, δίν΄ιτι ‘δίνεται’, ιέν΄ιτι
‘γίνεται’ κλπ.
3. Στο β΄ πληθυντικό παρατατικού και αορίστου, αντί για τη συνηθισµένη, όπως
και στην κοινή ν.ε., κατάληξη -ατε, έχουµε -ετε (> -ιτι), µε αποβολή στη συνέχεια, όπως
αναφέρθηκε, του πρώτου δευτερογενούς -i-: π.χ. έδιν’τι (< έδινιτι < έδενετε), έδισ΄τι (<
έδεσιτι < έδεσετε), έπιζ΄τι (< έπιζ΄ιτι < έπαιζετε), έπιξ΄τι (< έπιξ΄ιτι < έπαιξετε) κλπ.
4. Το τελικό -ν του γ΄ ενικού διατηρείται σε κάθε περίπτωση στον ενεργητικό
παρατατικό και στον ενεργητικό και µεσοπαθητικό αόριστο241: π.χ. έδιν΄ιν, έτρουιν,
έδισ΄ιν, έφαϊν, ήρθιν, δέθκιν, φαγώθκιν κλπ.
5. Στο µεσοπαθητικό παρατατικό, όπως και στον παρατατικό του είµι, η
κατάληξη -αν του α΄ προσώπου επεκτείνεται αναλογικά σε όλα τα πρόσωπα: π.χ.
έρουµαν, έρισαν, έριταν, έρουµασταν, έρισταν, έρουνταν ‘ερχόµουν, ερχόσουν κλπ.’,
κάθουµαν, κάθισαν, κάθιταν, κάθουµασταν, κάθισταν, κάθουνταν ‘καθόµουν, καθόσουν
κλπ.’.
6. Όταν ο χαρακτήρας του ρήµατος είναι -ν-, στο γ΄ πληθυντικό, µετά την
αποβολή του -ου- της κατάληξης -ουν, τα δύο -ν- απλοποιούνται: π.χ. δένουν > δέν’ν >
δέν.
7. Στο µέλλοντα, όπου απαντά κατάληξη -σου, στο β΄ ενικό πρόσωπο, µετά την
αποβολή του -ει- της κατάληξης -σεις, έχουµε απλοποίηση των δύο σ µε ταυτόχρονη
ανάπτυξη ηµιφώνου -ι-: π.χ. δα δέις (< δέσεις), δα δώις (< δώσεις) κλπ. Το ίδιο
παρατηρείται και στον ενεστώτα των ρηµάτων µε κατάληξη -ζου (κατάληξη -σου στον
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Το ίδιο και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα (Τσοπανάκης 1963: 279 και Κοντοσόπουλος 1978:131).
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ενεστώτα δεν παρατηρείται) µε αφοµοίωση του τελικού -ς µε το προηγούµενό του -ζ-:
π.χ. παίιζ (< παίζεις), κτάιζ (< κτάζεις) (βλ. 2.3.5.) κλπ. Ενώ, όπου στον µέλλοντα
έχουµε κατάληξη -ξου, -ψου, έχουµε απλώς αποβολή µε συνεκφορά του τελικού -ς µε
το προηγούµενό του -ξ-, -ψ: π.χ. δα παίξ (< παίξ’ς < παίξεις), δα ράψ (< ράψ’ς <
ράψεις) κλπ.
8. Ο τόνος στους προπαροξύτονους τύπους (συµπεριλαµβάνεται και η
τονισµένη συλλαβική αύξηση στα παροξύτονα ρήµατα) παραµένει αµετακίνητος ακόµα
και

όταν λόγω

κατάληξης

βρεθεί στην τέταρτη

από το τέλος συλλαβή

(αντιπροπαραλήγουσα). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις έχουµε υπέρβαση της τρισυλλαβίας:
π.χ. δένουµι - δένουµισ΄τι, ρίχνουµαν - ρίχνουµασταν, έδινα - έδιναµι, έσκασα έσκασαµι, έφαουα - έφαουαµι κλπ. Το ίδιο σταθερός παραµένει και στους, µετά από
αποβολή, ψευδοπαροξύτονους τύπους του αορίστου: π.χ. τήρξα (< τήρηξα), τήρξαµι (<
τήρηξαµι), γκύλσα (< γκύλησα), γκύλσαµι κλπ. (βλ. και 2.7 ΤΟΝΙΣΜΟΣ).
3.6.6.2 Στη β΄ συζυγία
1. Τα περισσότερα ρήµατα κλίνονται σε -ού, -άς, ενώ πολύ λίγα σε -ού, -είς και
συγκεκριµένα τα: ζού, µπουρού, προυπατού ‘περπατώ’, καιτιρού ‘καρτερώ’, θαρρού,
ουαού ‘λαλώ’, πιαού ‘πιλαλώ’, χουρού, αναού ‘αναλώ, λιώνω’ και το τριτοπρόσωπο (µι)
πουν΄εί.
2. Στη µεσοπαθητική φωνή και οι δύο οµάδες έχουν κατάληξη -ιούµι.
Εξαιρούνται κάποια κοινά και στη ν.ε. αποθετικά σε -ούµι, -άσ΄ι: π.χ. κοιµούµι,
φουβούµι.
3. Στην προστακτική ενεστώτα έχουµε στο β΄ πρόσωπο για τα πρώτα -α, -ατι και
για τα δεύτερα -ια, -ιατι (πιθανόν < -ει(ε) αναλογικά προς τις προστακτικές σε -α): π.χ.
προυπάτια, καιτέρια, ουάλ΄α (< -λια), πιάλ΄α (< -λια) κλπ.
4. Όταν ο χαρακτήρας του ρήµατος είναι φωνήεν, στο α΄ και γ΄ ενικό οι
καταλήξεις -ου και -ει τρέπονται αντίστοιχα σε ηµίφωνα -ου (-u) και -ει (-i)
(διφθογγοποίηση), ενώ στα υπόλοιπα πρόσωπα εξελίσσονται: π.χ. τρώου (< τρώου),
τρώει (< τρώει), δa πάου (< δα πάου), δα πάει (< δα πάει), κλ΄αίου (< κλ΄αίου), κλ΄αίει
(< κλ΄αίει), ενώ τρώµι, δα πάν, κλ΄αίτι κλπ.
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3.6.7 Παρατηρήσεις στην προστακτική
1. Οι µονοσύλλαβοι (και το δισύλλαβο ιδέ) τύποι της προστακτικής αορίστου
(που οι περισσότεροι προέρχονται από αορ. β΄ της αρχαίας) λήγουν σε -έ (αντί -ες της
ν.ε.) και σχηµατίζουν τον πληθυντικό όπως παραπάνω: π.χ. (γλ΄έπου) είδα - ιδέ - ιδέτι,
(λ΄έου) είπα - πέ - πέτι, (βρίσκου) βρήκα - βρέ - βρέτι, (πίνου) ήπια - πιέ - πιέτι, (βγαίνου)
βήκα - βγέ - βγέτι.
2. Στην προστακτική παθητικού αορίστου το β΄ ενικό πρόσωπο σχηµατίζεται
από το β΄ ενικό της υποτακτικής αορίστου: π.χ. κοιµθείς - κοιµθείτι, ριχτείς - ριχτείτι,
ντυθείς - ντυθείτι, πουδιθείς - πουδιθείτι κλπ. Είναι πιθανόν η κατάληξη του ενικού να
προέκυψε αναλογικά από το συνηθέστερο β΄ πληθυντικό -θείτι242. Λιγότερο πιθανόν
είναι να είχαµε προηγούµενους τύπους *κοιµθήσου, *νιφτήσου, οπότε γράφουµε
κοιµθήσ’, νιφτήσ’ και αναλογικά στο β΄ πληθ. κοιµθήτι, νιφτήτι (πβ. Τσοπανάκης
1963:290).
3. Στην προστακτική ενεστώτα και αορίστου έχουµε, όπως και στη ν.ε.,
ανώµαλους σχηµατισµούς στα ρήµατα και το β΄ πληθυντικό σχηµατίζεται πάντα από
τον τύπο του β΄ ενικού µε την προσθήκη της κατάληξης -τι (Χατζιδάκις 1905:255):
σ΄τέκου - σ΄τέκα - σ΄τέκατι, φεύγου - φεύγα - φεύγατι, έρουµι - έουα - έουατι, πιαού
‘πηλαλώ’ - πιάλ΄α - πιάλ΄ατι, σ΄ήκου - σ΄ήκουτι κλπ., τα σύνθετα µε το -βαίνου (αν΄ι/κατι-/σ΄ι-/βαίνου - ανέ-/κατέ-/σ΄έ-/βα - ανέ-/κατέ-/σ΄έ-/βατι), καθώς και την
προστακτική έκα (< στέκα;) - έκατι ‘περίµενε - περιµένετε’.
4. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το β΄ πληθυντικό σχηµατίζεται πάντα
αναλογικά µε το β΄ ενικό και µε την προσθήκη της κατάληξης -τι. Επέκταση της
πληθυντικής κατάληξης -τι παρατηρούµε σε τύπους λεξικοποιηµένους µε επιτασσόµενη
προσωπική αντωνυµία ή ακόµα και σε κάποιους τύπους του πληθυντικού: π.χ. πέµι πέµιτι (και πέµιτιµας) ‘πες µου - πέστε µου (και πέστε µας)’, βάλτου - βάλτουτι243,
πάρτουν - πάρτουν’τι, δώστου - δώστουτι ‘δώσ’ το - δώστε το’ (πβ. ανάλογα για τη
Θεσσαλία, Τζάρτζανος 1909:88 και για τη ∆. Μακεδονία, Θαβώρης 1977:86-87), αλλά
και δώστουµι ‘δώσ’ το µου’, ακόµα και δώστουτιµι ‘δώστε το µου’, καθώς και από τον
τύπο του πληθυντικού πάµι έχουµε τον µάλλον εµφατικό πάµιτι ‘πάµε - πάµε (όλοι
µαζί) (για την ερµηνεία βλ. Joseph 1989).
242

Ο Ανδριώτης (1961:71) αποδίδει τους τύπους αθθυµήθου, κοιµήθου, σηκώθου κλπ. (Λιβίσι) σε
αναλογικό σχηµατισµό από τους πληθυντικούς αθθυµηθήτι, κοιµηθήτι, σηκουθήτι.
243
«Του πέµπτου του φαρµακιρό (ενν. πιρόνι) βάλτουτι στην καρδιά του» (τραγ.).
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3.6.7.1 Προστακτικές από επιρρήµατα και επιφωνήµατα
Αναλογικά µε την προστακτική ενεστώτα δηµιουργούνται ειδικοί τύποι προστακτικής
β΄ πληθυντικού προσώπου, προφανώς επειδή από παρανόηση η προτρεπτική χρήση του
επιρρήµατος θεωρήθηκε προστακτική β΄ ενικού. Π.χ. µέσα και β΄ πληθυντικό µέσατι
‘µπείτε µέσα’, όξου - όξουτι ‘βγείτε έξω’, ουπίς - ουπίσ΄τι ‘κάντε πίσω’, γλ΄ήγουρα γλ΄ήγουρτι ‘κάντε γρήγορα’, παγάλ΄α - παγάλ΄ατι ‘κάντε πιο αργά’244.
Το ίδιο και µε διάφορα (προτρεπτικά συνήθως) επιφωνήµατα ή εκφράσεις.
Π.χ. νά! - νάτι! ‘πάρτε’, άι! - άιντι!/άντι! - άιντιτι!/άντιτι!, έι! - έισ΄ι! - έισ΄ιτι! ‘αρκεί,
φτάνει!’, κόµα! - κόµατι! ‘πρόσεχε! - προσέχετε!’· πβ. σν άκρα! - σν άκρατι! στην
Κοζάνη245.
3.6.8 Παρατηρήσεις στον σχηµατισµό των χρόνων
3.6.8.1 Παρατατικός
Στην α΄ συζυγία σχηµατίζεται από το θέµα και την κατάληξη -α στην ενεργητική φωνή
και -ουµαν στη µεσοπαθητική φωνή. Συλλαβική αύξηση (πάντα τονισµένη) και µόνον
στην ενεργητική φωνή παίρνουν τα δισύλλαβα που αρχίζουν από σύµφωνο, ενώ τα
υπερδισύλλαβα ανεβάζουν τον τόνο (βλ. 3.6.2 Αύξηση): π.χ. βάνου - έβανα - βάνουµαν,
δένου - έδινα - δένουµαν, µαζώνου - µάζουνα - µαζώνουµαν, χαλ΄έβου - χάλ΄ιβα χαλ΄έβουµαν κλπ.
Στη β΄ συζυγία σχηµατίζεται από το (χωρίς αύξηση) θέµα και την κατάληξη ούσα στην ενεργητική φωνή και -ιούµαν (-ούµαν για τα αποθετικά σε -ούµι) στη
µεσοπαθητική φωνή: π.χ. βρουντού - βρουντούσα - βρουντιούµαν, γκβαού - γκβαούσα γκβαλ΄ούµαν (< -ιούµαν), γκυού - γκυούσα - γκυλ΄ούµαν (< -ιούµαν), πατού - πατούσα πατιούµαν, κοιµούµι - κοιµούµαν, φουβούµι - φουβούµαν κλπ.
Σ η µ ε ί ω σ η: Όταν από ρήµατα µε κατάληξη -σ΄ίζου έχουµε κατάληξη -σιζα,
µετά την αποβολή του άτονου -i- και την αφοµοίωση του -s-, αναπτύσσεται ηµιφωνικός
φθόγγος -i- (βλ. και 2.3.5.2, Α): π.χ. κουσ΄ίζου - κόιζα (< κόζα < κόσ’ζα < κόσιζα),
δρουσ΄ίζου - δρόιζα (< δρόζα <δρόσ’ζα < δρόσιζα) κ.ά.

244

Ανάλογα και στη ∆. Μακεδονία (Θαβώρης 1977:87-88), στην Ήπειρο (Αναγνωστόπουλος
1924:89), στη Λέσβο (Kretschmer 1905:307-8) κ.α.
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3.6.8.2 Μέλλοντας
Α. Ο (στιγµιαίος) µέλλοντας σχηµατίζεται από τα µόρια µέλλοντα δα246 ή α247 και το
θέµα του αορίστου: π.χ. δένου - έδισα - δα δέσου, µαζώνου - έµασα και µάζουξα - δα
µάσου και δα µαζώξου, βάνου - έβαουα - δα βάου, κόφτου - έκουψα - δα κόψου κλπ. Το
ίδιο και στη µεσοπαθητική φωνή: π.χ. κοιµούµι - κοιµήθκα - δα κοιµθού, δένουµι δέθκα - δα διθού, µαζώνουµι - µαζώθκα (< -χκα < -χτκα) - δα µαζουχτού, κόφτουµι κόπκα - δα κουπού κλπ. Σε κάποια ρήµατα β΄ συζυγίας ο µέλλοντας σχηµατίζεται σε ήξου παρά το θέµα του αορίστου -σα (< -ησα): π.χ. πουρπατού - πουρπάτσα - δα
πουρπατήξου, βρουντού - βρόντσα - δα βρουντήξου, φσού - φύισα - δα φσύξου.
Β. Ο µέλλοντας διαρκείας σχηµατίζεται από τα µόρια µέλλοντα δα ή α και τον
ενεστώτα: π.χ. βάνου - δα βάνου, κόφτου - δα κόφτου - παίζου - δα παίζου κλπ.
Και στους δύο τύπους µέλλοντα έχουµε αντί του δα το µόριο δανα όταν
ακολουθεί τύπος µε αρχικό τονισµένο φωνήεν (Παπαδόπουλος 1926:90). Στην
περίπτωση αυτή έχουµε αφαίρεση του αρχικού τονισµένου φωνήεντος: π.χ. έρουµι δανά ’ρουµι (< δανα έρουµι), δανά ’ρθου (< δανα έρθου), δανά ’χου (< δανα έχου), δανά
’µι (< δανα είµι).
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σύνθεσης του µορίου µέλλοντα α µετά
το αρνητικό δε(ν) ή τα ερωτηµατικά τι και πού στις αρνητικές και ερωτηµατικές
προτάσεις αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, εκτός από τα σπανιότερα δε δα, τι δα, πού δα,
έχουµε τα δεά (< δε α), (όπως και το νεότερο και απλοποιηµένο δά), τ΄ά (< τι α), πά (<
πού α): π.χ. δεά πάου, δεά δλ΄έψου, τ΄ά φκ΄άις, τ΄ά φας, πά πας, πά κοιµθείς κλπ. Στην
περίπτωση του µορίου δανα έχουµε δεά νά, τ΄ά νά, πά νά: π.χ. δεά νά ’ρθου ‘δε θα
έρθω’, τ΄ά νά ’χου ‘τι θα έχω’, πά νά ’ρθου ‘πού θα έρθω’ κλπ.
Τα δευτερογενή δεά, τ΄ά απαντούν και στα θρακοβιθυνιακά ιδιώµατα (Τζιτζιλής,
Νεοελλ. ∆ιάλ.).

245

Ντίνας 2005:Α134. Ο Ανδριώτης (Ανδριώτης 1983, λ. -τε) θεωρεί την κατάληξη -τε ως κατάληξη
προτρεπτικών επιφωνηµάτων που προέρχεται αναλογικά από προστακτικές σε -τε.
246
Πιθαν. από αφοµοίωση προς το αρν. δε (δε θα > δε δα). Ο τ. στη Θεσσαλία και Μάδυτο
(Παπαδόπουλος 1926:30), Λαγκαδά (Κοσµάς 1972:320), Μακεδονία (Κοντοσόπουλος 1978:131),
Κρήτη (Πιτυκάκης, Γαρεφαλάκης, Ιδοµενέως) κ.α.
247
Ψάλτης 1905:53. Κατσάνης 1996:31.
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3.6.8.3 Αόριστος
Η κατάληξη του ενεργητικού αορίστου, όπως και στη ν.ε., είναι για την α΄ συζυγία

-

σα ή (όταν είναι άσιγµος) -α και για τη β΄ συζυγία -σα: π.χ. (α΄ συζυγία) λ΄ύνου - έλσα,
δένου - έδισα, φεύγου - έφκα, έρουµι - ήρθα, κατιβαίνου - κατέφκα και (β΄ συζυγία)
ουαού - ουάλσα, πουνού - πόν΄ισα, ϊού - έουασα, κλπ.
Αντί για χαρακτήρα -σ-, παρατηρούµε και χαρακτήρα -κ- στις περιπτώσεις των
αορίστων έδουκα και έδικα (δίνου) και άφκα (αφήνου) µε διαφορετική όµως συνοπτική
υποτακτική (να δώσου και να αφήκου).
Ο Τζιτζιλής (Νεοελλ. ∆ιάλ.) χρησιµοποιώντας ως κριτήρια α) τον χαρακτήρα κ- ή -σ- του θέµατος του ενεργητικού αορίστου, π.χ. έδωσα - έδωκα, β) τον τονισµό
του θέµατος, π.χ. έδωκα - εδώκα και γ) τη σηµασία του λεξήµατος, προτείνει ένα
εξαµερές σχήµα κατάταξης των νεοελληνικών διαλέκτων:
1) διάλεκτοι που έχουν γενικεύσει τους αορίστους σε -σ- µε προπαροξύτονο τονισµό
σε όλα τα ρηµατικά θέµατα (π.χ. ν.ε. έδωσα)· 2) διάλεκτοι που έχουν επίσης
γενικεύσει τους αορίστους σε -σ- µε εξαίρεση τους δύο παλαιούς (προπαροξύτονους)
σχηµατισµούς σε -κ- έδωκα, άφηκα (π.χ. µακεδονικά, θρακικά)· 3) διάλεκτοι που
εκτός από τους δύο προηγούµενους τύπους σχηµατίζουν µε το θέµα σε -κ- και το
ρήµα εποίκα (π.χ. µικρασιατικά). Στις διαλέκτους αυτές ο τονισµός είναι
παροξύτονος· 4) διάλεκτοι που εκτός από τους παραπάνω τύπους σχηµατίζουν τον
αόριστο µε χαρακτήρα -κ- σε πολύ συγκεκριµένα ρήµατα, π.χ. έφτακα, έπιακα κ.ά.
(π.χ. κατωιταλικά, εφτανησιακά)· 5) διάλεκτοι που έχουν γενικεύσει τους αορίστους
σε -κ- µε λίγες περιπτώσεις σιγµατικών τύπων (π.χ. µανιάτικα, κουµιώτικα) και 6) τα
τσακώνικα, όπου οι (παροξύτονοι) αόριστοι σε -κ- είναι ο κανόνας χωρίς εξαιρέσεις
(π.χ. ερωτήκα ‘ρώτησα’, εµαζούκα ‘µάζεψα’ κτλ). Οι διάλεκτοι της τέταρτης και της
πέµπτης οµάδας αποτελούν ενδιαφέροντα παραδείγµατα αυτού που ο Τζιτζιλής
ονοµάζει ‘‘αναστάτωση συστηµάτων’’, στον βαθµό που στις διαλέκτους αυτές το
αοριστικό σύστηµα αναδιαµορφώνεται µορφολογικά και σταδιακά όλοι οι σιγµατικοί
χαρακτήρες αντικαθίστανται από τους χαρακτήρες σε -κ-, οι οποίοι ιστορικά
προέρχονται από τους παλαιούς αορίστους του τύπου έδωκα ή/και την κατάληξη -κα
του ενεργητικού παρακειµένου. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Τζιτζιλή, το θέµα της
συνοπτικής υποτακτικής των ρηµάτων που έχουν σε -κ- στις διαλέκτους (2) - (5)
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µπορεί επίσης να έχει χαρακτήρα -κ-, π.χ. έδωκ-α - να δώκ-ω, ή να έχει χαρακτήρα σ, π.χ. έδωκ-α - να δώσ-ω.
Όπως και στον µέλλοντα, σε πολλά ρήµατα ο αόριστος λήγει σε -ξα αντί -σα248:
π.χ. θαµάζου - θάµαξα, ταράζου - τάραξα, µαζώνου - µάζουξα, τραβού - τράβηξα, τηρού
- τήρξα, µουρµουρίζου - µουρµούρξα κλπ.
Σ η µ ε ί ω σ η: Όταν από ρήµατα µε καταλήξεις -σού, -σ΄ίζου έχουµε κατάληξη
-σησα/-σισα, µετά την αποβολή του άτονου -i- και τη συνεκφορά των δύο -s-,
αναπτύσσεται ηµιφωνικός φθόγγος -i- (βλ. και 2.3.5.2, Β): π.χ. φσού - φύισα (<
*φύσ’σα < *φύσησα), µσού - µίισα (< *µίσ’σα < *µίσησα), κουσ΄ίζου - κόισα (<
*κόσ’σα < *κόσισα).
Οι καταλήξεις του παθητικού αορίστου είναι για την α΄ συζυγία -θκα (< -θηκα),
-σ΄κα (< -στηκα), -φκα (< -φτηκα), -θκα (< -χτηκα), -(η)κα και για τη β΄ συζυγία -θκα, σ΄κα: π.χ. (α΄ συζυγία) δένουµι - δέθκα, λ΄ύνουµι - λ΄ύθκα, χράζουµι - χράσ΄κα, διάζουµι
- διάσ΄κα, κρύβουµι - κρύφκα, αλ΄είφτουµι - αλ΄είφκα, βρέχουµι - βράθκα (< -χτηκα),
σφίγγουµι - σφίθκα (< -χτηκα), καίουµι - κάηκα, κόφτουµι - κόπκα και (β΄ συζυγία)
αιγαπιούµι - αιγαπήθκα, βαριούµι - βαρέθκα, πιν΄ούµι - πιν΄έθκα, ξ΄ιιλ΄ούµι ξ΄ιιουάσ΄κα, κριµν΄ούµι - κριµάσ΄κα κλπ.

3.6.8.3.1 Ειδικές περιπτώσεις σχηµατισµού αορίστου
Παρά τον κανόνα σχηµατίζουν τον αόριστό τους τα: κλ΄αίου - κόαψα αντί έκουαψα,
κουάνου - κόασα αντί έκουασα, µπουρού - µπόρσα αντί µπόρισα, σταναχουρού σταναχώρσα αντί σταναχώρισα, σ΄χουρού - σ΄χώρσα αντί σ΄χώρισα, προυχουρού προυχώρσα αντί προυχώρισα (ενώ χουρού ‘χωράω’ - χώρισα ‘χώρεσα’ και χουρίζου
‘χωρίζω’ - χώρσα ‘χώρισα’).
3.6.9 Αποθετικά ρήµατα
Εκτός από τα κοινά αποθετικά της ν.ε. (µε τον φωνητικό τύπο του ιδιώµατος) κοιµούµι,
θυµούµι, φουβούµι, βαριούµι, κάθουµι, έρουµι ‘έρχοµαι’, φαίνουµι, δέχουµι, ένουµι
‘γίνοµαι’, αρταίνουµι, αντρέπουµι, σ΄υν΄ιρίζουµι ‘ανταγωνίζοµαι’, αφκράζουµι, διάζουµι
‘βιάζοµαι’, χράζουµι ‘χρειάζοµαι’, χαίρουµι κλπ. στο ιδίωµα απαντούν τα: (α)δουκ΄ούµι
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‘φέρνω στη µνήµη’, αρτσ΄ϊώνουµι ‘παίρνω άγριο και επιθετικό ύφος’, βουλ΄ούµι
‘επιθυµώ’,

ξ΄ιπαραουάζουµι

‘κάνω

τρέλες’,

ουρλ΄ούµι

‘ουρλιάζω’,

χαζµιούµι

‘χασµουριέµαι’.
Κάποια ρήµατα, κυρίως ψυχικού πάθους, που στη ν.ε. απαντούν στην
ενεργητική, στο ιδίωµα απαντούν µε συγκεκριµένη σηµασία µόνο στη µέση φωνή:
θαµάζουµι ‘απορώ’ (ενώ θαµάζου ‘θαυµάζω’), ν΄ιβριάζουµι (χωρίς ενεργητικό τύπο)
‘νευριάζω’, µιτανώνουµι (αλλά και µιτανώνου) ‘µετανιώνω’, όπως επίσης και το
τριτοπρόσωπο µι πιάν΄ιτι ‘µε ‘‘πιάνει’’, µε χορταίνει’ (π.χ. «χουρίς ψουµί του φαΐ
µαναχό δε µι πιάν΄ιτι»).
3.7 ΜΕΤΟΧΗ
Η ενεργητική µετοχή σχηµατίζεται, όπως και στη ν.ε., από το θέµα του ενεστώτα και
την κατάληξη -ουντας στην α΄ συζυγία και -ιούντας (αναλογικά προς τη µεσοπαθητική
κατάληξη -ιούµι) ή -ούντας (όταν το ρήµα δεν απαντά στη µέση φωνή) στη β΄ συζυγία:
π.χ. (α΄ συζ.) ρίχνουντας, τρώουντας, πίνουντας, δέρνουντας κλπ., ενώ αναλογικά
απαντά και οι καταχρηστικοί τύποι έρουντας (έρουµι ‘έρχοµαι) (π.χ. και σε τραγ.
«έρουντας ’πού την πόλη»), κάθουντας (κάθουµι), σ΄τέκουντας (σ΄τέκουµι, αλλά και
σ΄τέκου) (βλ. και Μπουµπουλίδης 1946:15-6) και (β΄ συζ.) τηριούντας (τηρού, -ιούµι),
ρουτιούντας (ρουτού - ρουτιούµι), γκυλ΄ούντας (γκυού - γκυλ΄ούµι ‘κυλώ’), ιλ΄ούντας (ϊού
- ιλ΄ούµι ‘γελώ’), γκβαλ΄ούντας (γκβαού - γκβαλ΄ούµι ‘κουβαλώ’), πλ΄ούντας (πουού πλ΄ούµι ‘πουλώ’), τσαουπατιούντας (τσαουπατού - τσαουπατιούµι ‘τσαλαπατώ’), α λ λ ά
(χωρίς µέση φωνή)

πιαούντας (πιαού ‘πηλαλώ, τρέχω’), πιτούντας (πιτού ‘πετώ’),

χιρνούντας (χιρνού ‘αρχινώ’), καιτιρούντας (καιτιρού ‘καρτερώ’), γλ΄ιντούντας (γλ΄ιντού
‘γλεντώ’), γκλ΄ιστρούντας (γκλ΄ιστρού ‘γλιστρώ’) κλπ.
Η παθητική µετοχή σχηµατίζεται κατά κανόνα, όπως και στη ν.ε., από το θέµα
του ενεργητικού αορίστου και την κατάληξη -µένους: π.χ. βγάνου - βγαλµένους (< έβγαλ-α > έβγαουα), βλουγού - βλουιµένους (< βλόι-σα), βρουντού - βρουντµένους (<
βρόντ-σα), γν΄έθου - γν΄ιµένους (< έ-γν΄ι-σα), δένου - διµένους (< έ-δι-σα), ιδρώνου ιδρουµένους (< ίδρου-σα), κάµνου - καµουµένους (< έ-καµ-α), κρούου - κρουγµένους (<
έ-κρουγ-σα > έκρουξα), λ΄ύνου - λ΄υµένους (< έ-λ΄υ-σα > έλσα), µαζώνου - µαζουµένους
248

Hatzidakis 1892:136. Παπαδόπουλος 1926:89. Ανδριώτης 1930:177 κ.α.
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(< µάζου-ξα), µπήγου - µπηγµένους (< έ-µπηγ-σα > έµπηξα), ούζου - ουζµένους (< έουσ-α), φκ΄άνου - φκ΄αζµένους (< έ-φκ΄ασ-α) κλπ.
3.7.1 Μετοχές-επίθετα
Πολλές παθητικές µετοχές έχουν καταλήξει επίθετα και συνήθως έχουν αποµακρυνθεί
από τη σηµασία του ρήµατος από το οποίο προέρχονται ή το ρήµα έχει περιπέσει σε
αχρηστία: π.χ. (α)βλουηµένους ‘ευλογηµένος, καλότυχος’ (< βλουγού ‘ευλογώ’),
αφηρµένους (και σύνθετο χαζουφηρµένους) ‘αφηρηµένος’, αφουριζµένους ‘άτιµος,
ανεπιθύµητος’ (< *αφουρίζου), βρουντµένους ‘αλαφιασµένος, τροµοκρατηµένος’ (<
µτβ. βρουντού ‘πυροβολώ’), γραµµένους ‘ζωγραφισµένος, µε σχέδια’ (< γράφου),
ντρουντζµένους ‘σαλεµένος’ (< ντρουντίζου ‘σείω, δονώ’), φταζµένους ‘(προκ. για
φρούτα) ώριµος, γινωµένος’ (< φτάνω ‘(προκ. για φρούτα) ωριµάζω’) κ.ά.
Μετοχές-επίθετα µε αναλογικό σχηµατισµό κατάληξης είναι, όπως και στη ν.ε.,
και τα επίθετα σε -ούµινους, π.χ. τριχούµινους (ν.ε.), φανταζούµινους ‘αυτός που έχει
µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του’.
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3.8 ΑΚΛΙΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
3.8.1 Επιρρήµατα
Τα περισσότερα επιρρήµατα προέρχονται από τα αντίστοιχα επίθετα, από επιρρήµατα
της ν.ε. ή από δάνεια της τουρκικής. Τα επιρρήµατα αυτά έχουν, όπως και στη ν.ε.,
συνήθως κατάληξη -ά, -α, συµπεριλαµβανοµένων και των δανείων, καθώς προέρχονται
από τον πληθυντικό ουδετέρου αντίστοιχων επιθέτων249: π.χ. καουά, χαµνά, ψ΄ηουά,
χαµηουά, ίσ΄α, ντ΄ούζ΄κα (< ντ΄ούζ΄κους < τουρκ. düz) ‘ίσια, κατευθείαν’, απανσίζ΄κα (<
απανσίζ΄κους < τουρκ. apansz) ‘ξαφνικά’, αρσίζ΄κα (< αρσίζ΄κους < τουρκ. arsz)
‘αδιάντροπα’ κλπ
Στα επιρρήµατα αυτά, εκτός από τα οξύτονα, και κυρίως στα υπερδισύλλαβα,
είναι συνηθισµένη η ανάπτυξη τελικού -ς (-ας), πιθανόν αναλογικά προς τις µετοχές (ντας), κάποιους συνδέσµους (φόντας, σ΄ίντας κλπ.) ή επιρρήµατα (τάχατες, τότες κλπ.)
(ΛΚΝ, λ. κρίµας): π.χ. γλ΄ήγουρας, ύσ΄τιρας, άλ΄φουρας, σ΄ήµιρας, άτζ΄ιπας ‘άραγε’,
(ι)τσ΄άνας ‘έτσι’ κλπ.
3.8.1.1 Τροπικά
Πώς (ερωτηµ.), όπους (αναφορ.), (ι)τσ΄ά ‘έτσι’, (ι)τσ΄άνας ‘έτσι να’, αλλ΄ώς, παγάλ΄α
‘αργά, σιγά’, παγαλ΄ούτσ΄κα, µι του ουσούλ΄ ‘αργά και µε τάξη’, ιαβάσ΄ ιαβάσ΄ και
ιαβάσ΄κα ‘αργά’, µπιρντέµπιρ΄ ‘απότοµα’, απανσίζ΄κα ‘αναπάντεχα’, µάξους και µαξούς
‘επίτηδες’, ταµάν ταµάν ‘ακριβώς, τέλεια’, αράδα ‘αδιάλειπτα’, ίσ΄α ίσ΄α, χώρια, µαζ΄ί,
(τ’)ανάσ΄κιουα, (τ’)απίπκα ‘µπρούµυτα’, (τα) πιστόκουα ‘προς τα πίσω’, ’πού µιρεά
‘πλαγιαστά’, µαναχά ‘µόνον’, σ΄ι ν΄άφρα ‘µονοµιάς, διαµιάς’,’πού ντιπ ‘εντελώς’, ’πού
καουά ‘εντελώς’ κ.ά.
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Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουµε απευθείας δάνειο επίρρηµα από την τουρκική και χωρίς αυτό να
έχει ενταχθεί στο τυπικό του ιδιώµατος: π.χ. µπιρντέµπιρ΄ (< τουρκ. birdenbire) ‘απότοµα’, µπίρντά (<
τουρκ. bir daha) ‘άλλο πια’ κλπ.
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3.8.1.2 Άλλα τροπικά επιρρήµατα
Σε πολλές περιπτώσεις, καθώς στο ιδίωµα χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό ο
υποκορισµός, χρησιµοποιείται η κατάληξη -ούτσ΄κα (π.χ. αφρούτσ΄κα, απλ΄ούτσ΄κα),
ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση της υποκοριστικής κατάληξης είναι
αποκλειστική σε επίθετο και επίρρηµα (π.χ. απαούτσ΄κους, απαούτσ΄κα, ποτέ *απαός,
*απαουά).

3.8.1.3 Οµοιωµατικά µόρια
Επειδή και τα οµοιωµατικά µόρια περιγράφουν τρόπο κρίθηκε σκόπιµο να αναφερθούν
µαζί µε τα τροπικά επιρρήµατα. Τα οµοιωµατικά µόρια είναι το άµατ250 (= σαν να) όταν
ακολουθεί ρήµα και το νό251 (= σαν) όταν ακολουθεί ουσιαστικό, επίθετο: π.χ. τρώς
άµατ είσ΄ι µέρις ν΄ησ΄κός ‘τρως σα να είσαι µέρες νηστικός’ και τρώς νό ν΄ησ΄κός ‘τρως
σα νηστικός’. Όταν µετά το νό ακολουθεί έναρθρο ουσιαστικό ή επίθετο ή αντωνυµία
τότε, όπως και στη ν.ε., µπαίνει στην αιτιατική: π.χ. τρώς νό του ν΄ησ΄κό ‘τρως σαν τον
νηστικό’, τρώς νό τ’ ιµένα ‘τρως σαν εµένα’.
3.8.1.4 Τοπικά επιρρήµατα
Τα κυριότερα τοπικά επιρρήµατα είναι: (ερωτηµ.) πού, πά; (< πού α < πού δα) ‘πού θα’,
πρός ‘προς τα πού’, πόθιν ‘από πού’, (αναφορ.) όπου και: ιδά, ιδαιά, ικεί, (ι)κειιά ‘εκεί
(κοντά)’, (ι)κειιού ‘εκεί (µακριά)’ κείθι ‘προς τα ’κεί, πέρα’, (α)πέδουν ‘ αποδώ’,
(α)πέκειν ‘αποκεί’, (α)πιδώθι ‘στην αποδώ µεριά’, (α)πικείθι ‘στην αποκεί µεριά’252,
αυτού, αού ‘αλλού’, ό-ράδα ‘παντού’, κάπ ‘κάπου’, κάγκάπ ‘πουθενά’, ψ΄ηουά ‘ψηλά,
επάνω, πάνω από’, ουπάν ‘επάνω’, καταή ‘κάτω’, µέσα, όξου, µπρος, µπρουστά, ουπίς
‘πίσω’, δέξα και διξ΄ά, ζ΄έρβα και ζ΄ιρβά, χαµηουά, κουντά, µακρά, άτουρα(ς) ‘δίπλα,
κοντά κοντά’,’πού µιρεά ‘απόµερα, παράπλευρα’, καρσ΄ί ‘απέναντι, αντίκρυ’, όυρα
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Από το µεσν. άµατι (< έκφρ. άµα ότι) (ΛΚΝ)· (πβ. µεσν. έπίρρ. άµα = µε τον ίδιο τρόπο, Κρ. -Επιτ.,
στη λ.).
251
Από το µεσν. επίρρ. γιον (+ άρθρο ο) (= όπως, σαν, Κρ. - Επιτ., στη λ.) (< αρχ. οίον)· πβ. Σαρ.
Εκκλ. γιως (= όπως) (Ψάλτης 1905:214). Στο ιδίωµα της Φιλιππούπολης χρησιµοποιούσαν το όµ («Το
αλλαζαν (ενν. το κορίτσι) όµ’ νύφ΄», Βογαζλής 1939:293). Το ίδιο και στον Στενήµαχο (Τζοµπάρης
1945-6:166).
252
Όταν πρόκειται για φυσικό όριο (π.χ. ποτάµι, δρόµος κλπ.). Βλ. και Μπουντώνας 1892: 55.
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‘τριγύρω’, όυρα όυρα ‘γύρω γύρω’, σ’ µέσ΄ ‘ανάµεσα’, µακρά, κουντά, τσ΄άκ ‘ακριβώς
µέχρι’ κ.ά.
Σε πολλά τοπικά επιρρήµατα έχουµε επιθηµατοποίηση του ουσιαστικού µιρεά
και έτσι απαντούν: απάνµιρεα ‘επάνω’, ουπίσµιρεα ‘πίσω’, µέσ΄µιρεα ‘στη µέση’ κλπ.
Πβ. πούµερια = πού (µικρασιατικά ιδιώµατα).

3.8.1.4.1 Οριστικοποίηση της δείξης
Όπως στις δεικτικές αντωνυµίες, και σε ορισµένα τοπικά επιρρήµατα η ‘‘εδώ’’ και η
‘‘εκεί’’ δείξη επιτείνεται και αποσαφηνίζεται µε το επιθηµατικό µόριο -ιά (µετά από
φωνήεν) και -ά (µετά από σύµφωνο) για την ‘‘εδώ’’ δείξη και -ιού/-ού για την ‘‘εκεί’’
δείξη: π.χ. (ι)δά ‘εδώ’ - (ι)δαιά ‘εδωδά’ (ποτέ *δαιού), δώθι ‘προς τα εδώ’ - δωθιιά
‘προς τα εδώ ακριβώς’ (ποτέ *δωθιιού), ικεί - (ι)κειιά ‘εκεί (αλλά κοντά)’ - (ι)κειιού
‘εκεί (αλλά µακριά), κείθι ‘προς τα εκεί’ - κειθιιά ‘προς τα εκεί (αλλά κοντά)’ - κειθιιού
‘προς τα εκεί (αλλά µακριά)’, (α)πέκειν ‘αποκεί’ - (α)πεκεινά ‘αποκεί κοντά’ (α)πεκεινού ‘αποκεί µακριά’ (βλ. και 3.5.3 ∆εικτικές αντωνυµίες).
3.8.1.5 Χρονικά επιρρήµατα
Τα κυριότερα χρονικά επιρρήµατα είναι: (ερωτηµ.) πότι, (αναφορ.) όπουτι και:
άλ΄φουρα(ς) ‘άλλη φορά, άλλοτε’, ν΄άφρα(ς) ‘µια φορά, κάποτε’, κάγκαν΄άφρα(ς)
‘(αρν.) καµιά φορά’, καν΄άφρα(ς) ‘καµιά φορά’, κάγκαπότι ‘ποτέ’, κάπ κάπ ‘κάπου
κάπου’, αράδα ‘συνεχώς’, (του) κατόπ΄ ‘έπειτα, στη συνέχεια’, κόµα ‘ακόµα’, πέρσ΄,
πρόπιρσ΄, φέτου, µιθαύρου ‘του χρόνου’, γλ΄ήγουρα(ς) ‘σε λίγο, πολύ σύντοµα’, µάν΄ι
µάν΄ι ‘αµέσως’, παγάλ΄α ‘αργά’, πάλ΄ι, µέτα ‘έπειτα, στη συνέχεια’, πάλ΄ι µέτα ‘ξανά
και ξανά’, νουρίς, ούλου ‘όλο, πάντοτε’, πλ΄ά ‘πια, πλέον’, ιχτέ ‘χθες’, προυχτέ
‘προχθές’, σ΄ήµιρα(ς), ταχ΄ά ‘πολύ πρωί· αύριο253’, τ’ν άλλ΄ ‘µεθαύριο’, κόµα τ’ν άλλ΄
‘αντιµεθαύριο’, πόψ΄ι ‘απόψε’, ιψ΄έ ‘εψές’, προυψ΄έ ‘προψές’, σαµπά(χ)λ΄α ‘πρωί’, τ’
αργά ‘αργά το απόγευµα’254, καρσ΄ί σαµπά(χ)λ΄α ‘µετά τα µεσάνυχτα, πολύ πρωί (κατά
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Για την επέκταση της σηµασίας πβ. και κυπρ. το πωρνόν = αύριο.
Ο Κ. Ρωµαίος (1955:346-7) στο δηµοτικό τραγούδι για την άλωση της Αδριανούπολης («Τ’
αηδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της ∆ύσης // κλαίνε αργά, κλαίνε ταχιά, κλαίνε το µεσηµέρι»),
επειδή του διαφεύγει η συγκεκριµένη σηµασία, θεωρεί τον δεύτερο στίχο προβληµατικό, γιατί
παρατάσσονται, κατά τη γνώµη του, δύο ασύµβατα επιρρήµατα (τρόπου και χρόνου) και ένα
ουσιαστικό, και εντέλει όχι γνήσιο, γι’ αυτό και επιχειρεί αποκατάστασή του, ενώ παρατάσσονται
254
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λέξη: απέναντι από το πρωί)’, χαραή και χαραή χαραή ‘πολύ πρωί’, κατάντα ‘παραµονή
(γιορτής)’, τ’ µέρα ‘ανήµερα (γιορτής)’, τότι, τώρα, τωραιά ‘πριν από λίγο, πρόσφατα’,
ύσ΄τιρα(ς), προυτύτιρα, µπρουστά ‘πριν’, κόµα µπρουστά ‘πιο πριν’, άκρα ‘τέλη’ (π.χ.
άκρα του καουκαίρ΄ ‘τέλη του καλοκαιριού’), ουπάν255 ‘ακριβώς’ (π.χ. ουπάν του δειλνό
‘ακριβώς το µεσηµέρι, καταµεσήµερο’), πουδείλνα ‘αποδείλινα, νωρίς το απόγευµα’
κ.ά.
3.8.1.6 Ποσοτικά επιρρήµατα
Τα κυριότερα ποσοτικά επιρρήµατα είναι: (ερωτηµ.) πόσου, (αναφορ.) όσου και: τόσου,
τοσουιά, µαναχά ‘µόνο’, πουλ΄ύ, πλ΄ά ‘πια’, πλ΄έτιρου ‘περισσότερο’, λ΄ίγου, γκουτζ΄ά
‘αρκετά’, χίτσ΄ ‘καθόλου’, ντιπ ‘καθόλου, εντελώς’, απού ντιπ ‘εντελώς’ βίτσα-βίτσα
‘πολύ γεµάτα’, µι τσουρτσούα ‘µέχρι πάνω, µέχρι την κορυφή’, ως ‘µέχρι’, ίσ΄α-ίσ΄α
‘µόλις’, παραπάν, µόν΄ι ‘µόνο’, µπάριµ ‘τουλάχιστο’, χέµανα(ς) ‘κιόλας, επιπλέον’ κ.ά.
3.8.1.7 Βεβαιωτικά, αρνητικά, διστακτικά επιρρήµατα ή µόρια µε επιρρηµατική
χρήση
Βεβαιωτικά: ν΄αί, αχά (µε βαθύ λαρυγγικό ανεπαίσθητο φθόγγο), χά.
Αρνητικά: όχ΄, µπά.
∆ιστακτικά: θάρουµ ‘ίσως’ (εκφράζει όχι οµολογηµένη επιθυµία ή ευχή): π.χ. θάρουµ
έρθ΄ ‘ίσως έρθει (αλλά το επιθυµώ και το εύχοµαι)’, θάρουµ δε βρέξ΄ ‘ίσως να µη
βρέξει’ (το επιθυµώ και το εύχοµαι)’.
3.8.1.8 Παραθετικά επιρρηµάτων
Όπως και στα επίθετα, ο συγκριτικός βαθµός σχηµατίζεται από το ποσοτικό επίρρηµα
κόµα και το επίρρηµα και ο υπερθετικός από το ντιπ κι και το επίρρηµα πάντα σε
καταφατική πρόταση: π.χ. καουά - κόµα καουά - ντιπ κι καουά, γλ΄ήγουρα - κόµα
γλ΄ήγουρα - ντιπ κι γλ΄ήγουρα κλπ.

κανονικά τρία επιρρήµατα χρόνου, δηλ. «κλαίνε αργά το απόγευµα (προτού βραδιάσει), το πρωί και το
µεσηµέρι».
255
Όπως αναφέρει η Κουτίτα-Καϊµάκη (1994:234) παραπέµποντας στην Ε. Τraugott: «µεγάλο τµήµα
του χρονικού συστήµατος (ενν. της ποντιακής) είναι τοπικό στη βαθύτερη δοµή του».
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3.8.2 Προθέσεις
3.8.2.1 Οι κυριότερες προθέσεις
Αυτές είναι: ια ‘για’, απού, σ΄ι, µι, αντίς, χώρς ‘χωρίς’, δίχου(ς), κά256 ‘κατά, προς’,
κατά, ώς, µέχρι, ιξόν, ανά, παρά, ξ΄ι-, πιρί, νόν και νόν-νόν ‘κατά µήκος’. Από αυτές
χρησιµοποιούνται και στη σύνταξη και στη σύνθεση οι απού, αντί(ς) (π.χ. απού τ’
ιµένα- απουυρνού, αντίς ικείνουν - αντίµαχους), µόνο στη σύνθεση οι κατά, ανά, παρά,
ξ΄ι-, πιρί257 (π.χ. κατασ΄έρνου, αναγραίνου, ανασ΄κυρνού, παραµιρνού, ξ΄ιπατώνου,
πιριϊού, πιριουρία), ενώ οι υπόλοιπες µόνο στη σύνταξη.
Σε θέση πρόθεσης χρησιµοποιείται και η εµπρόθετη έκφραση ια τόπου (+
αιτιατική) µε τη σηµασία ‘αντί (για), στη θέση’, π.χ. πίν΄ ντ’ µπίρα ια τόπου ν΄ιρό ‘πίνει
τη µπίρα αντί για νερό’.
3.8.2.2 Το µεσοφωνηεντικό τ’ στη σύνταξη προθέσεων
Όταν η πρόθεση µι συντάσσεται µε τύπους προσωπικής ή δεικτικής αντωνυµίας που
αρχίζουν από φωνήεν (ιµένα, ισ΄ένα, ιµάς, ισάς, αυτόν, ικείνουν) διατηρείται από
επανανάλυση µεσοφωνηεντικό τ’, που προέρχεται από την προφωνηεντική σύνταξη της
µεσαιωνικής πρόθεσης µετ(ά) (και µε επανανάλυση µε τ(ά)) (π.χ. µετ’ εµέ > µε τ’ εµέ):
π.χ. µι τ’ ιµένα, µι τ’ ισάς κλπ.
Στη συνέχεια από αναλογική επίδραση η χρήση του αυτονοµηµένου
µεσοφωνηεντικού τ’ επεκτάθηκε αναλογικά και σε άλλες προθέσεις (ια, απού, κά).
Έτσι, παρατηρούµε, όπως και σε άλλα β.ι.258, ια τ’ ισάς, ια τ’ ιµένα, ια τ’ ισ΄ένα, απού
τ’ ισένα, απού τ’ ιµάς, µι τ’ αυτόν και µι ταύτουν, ια τ’ αυτόν (απ’ όπου και αναλογικά το
αιτιολογικό ιαταύτου ‘γι’ αυτό’), κά τ’ ιµάς ‘προς εµάς’, κά τ’ ικείνουν κλπ.

256

Από την πρόθ. κατά + άρθρο τα (κατά τα > κά τα) µε επανανάλυση (ή απλολογία). Πβ. π.χ. ν.ε.
πρόθ. µε (< µετά).
257
Στη σύνταξη η πιρί απαντά µόνο στον στίχο «... πιρίλαµπιν του δάχτυου πιρί του δαχτυλ΄ίδι...»
(Κάλαντα Πρωτοχρονιάς).
258
Πβ. π.χ. για τα Γρεβενά Αναστασιάδης 1998:18-19, ο οποίος χρησιµοποιεί τον όρο αρθρικό µόριο.
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3.8.2.3 Σύνταξη µε δύο προθέσεις
Όπως και στη ν.ε. (αντί για), παρατηρείται σύνταξη µε δύο προθέσεις στην περίπτωση
των αντίς και ια: π.χ. αντίς ια τ’ ιµένα πήραν ισ΄ένα.

3.8.2.4 Προθέσεις µε σηµασία και σύνταξη επιρρήµατος
Μερικές προθέσεις χρησιµοποιούνται όχι σε εµπρόθετη σύνταξη αλλά καθαρά ως
επιρρήµατα. Οι προθέσεις-επιρρήµατα είναι οι πρός ‘προς τα πού, προς ποια
κατεύθυνση’ (πάντα σε ερωτηµατική πρόταση) και µέτα259 ‘ύστερα, έπειτα, στη
συνέχεια’: π.χ. πρός πααίνς; ‘προς τα πού πηγαίνεις;’. δε ξ΄έρου προς είν ΄ι του χουράφ’
σ’ ‘δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση είναι το χωράφι σου’. µέτα ήρθιν κ΄’ αυτός ‘ύστερα
ήρθε κι αυτός’. είπα µέτα κ΄’ ιγώ τα φκά µ’ ‘είπα έπειτα κι εγώ τα δικά µου’.
3.8.3 Σύνδεσµοι
Α. Παρατακτικοί:
1. Συµπλεκτικοί: κι260, ούτι, ούτι - ούτι, ούδι, ούδι - ούδι, νούδι - νούδι, νουδέ - νουδέ,
χέµ ‘και’, χέµ - χέµ ‘και - και’, πάλ΄ι ‘επίσης’
2. ∆ιαζευκτικοί: ή, ή - ή, ια, ια - ια
3. Αντιθετικοί: µα, (α)µ(ά), όµους
Β. Υποτακτικοί
1. Ειδικοί: ότι, που
2. Χρονικοί: µόλ΄ις, (α)ντά, σάντα, σ΄ίντα(ς), φόντας, προυτού, όπουτι, ώς
3. Αιτιολογικοί: ιατί, ιπειδής, αφού, ιαταύτου
4. Τελικοί: να, ια να
5. Εναντιωµατικοί: παρόλ που, κι που
6. Υποθετικοί: άµα, α
7. Συµπερασµατικοί: άραγις, λ΄οιπόν
8. ∆ιστακτικοί: να µη, (αρνητ.) να µη δεν, σάµπους ‘µήπως’ (εισάγει ρητορική
ερώτηση)

259

Επειδή δεν χρησιµοποιούνται ούτε σε εµπρόθετη σύνταξη, ούτε σε σύνθεση, αλλά µόνον ως
επιρρήµατα έχουν καταχωριστεί στα επιρρήµατα.
260
Ο σύνδεσµος κι, όπως και στη ν.ε., χρησιµοποιείται και στη θέση άλλων (αιτιολογικών,
εναντιωµατικών, ειδικών κ.ά.) συνδέσµων (βλ. Ανδριώτης 1930: 170. 1).
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3.8.4 Μόρια
1. Προτρεπτικά: ας, ά(ι), α (< για)
2. Μελλοντικά: δα, α, δανα
3. Βουλητικό: να
4. ∆εικτικά: α (< να)
5. Παροµοιαστικά: νό (= σαν), άµατ (= σαν να) (βλ. και 3.8.1.3.)
6. ∆υνητικό: ηνά, (αρνητ.) δέηνα
7. Αρνητικά, αποτρεπτικά: δε(ν), µη και το προθηµατικό κάνΟ Τζιτζιλής (Νεοελλ. ∆ιάλ.) κάνει λόγο για τη διάκριση της νέας ελληνικής και των
διαλέκτων της µε κριτήριο το αν το αρνητικό µόριο που χρησιµοποιούν είναι το αρχ.
ου(κ) (π.χ. ποντιακή) ή το δε(ν) (π.χ. κοινή).
3.8.5 Επιφωνήµατα
1.Θαυµασµού: ούι!, ούι ούι!, ώιντε!, µπρέ!, τί θάµα!, (µε ηχηρή εισπνοή προς τα µέσα)
ίιι!, (µόνο γυναίκες) πίιι!, τς!τς!τς! (µε εισαγωγή αέρα)
2. Πόνου: ουχ!, όλαλα!, όλ΄ι όλ΄ι!
3. Οίκτου: ιαζίκ! ‘κρίµα!’
3. Ενθουσιασµού (στους χορούς): (άνδρες) ίχα!, όχα!, (γυναίκες) ίχού!, ίχουχού!.
4. Περιπαικτικά-ειρωνικά: ίου ίου!
5. Άρνηση: µπα!
6. Ευχετικά: µπουλάκιµ!, (τραγ.) µπουλάκ΄!, µακάρ΄!
7. Κλητικά: (προς άντρα, µε ή χωρίς βαφτιστικό) ω!, ώι!, µουρέ!, (πάντα µε
βαφτιστικό) µώρ΄!. (αντίστοιχα προς γυναίκα, µε ή χωρίς βαφτιστικό) ου!, αού!, µουρή!,
(πάντα µε βαφτιστικό) µούρ΄!261

261

Για προσφώνηση προς άντρες (και, τελευταία, καταχρηστικά και για γυναίκες) χρησιµοποιούνται
τα τουρκικής προέλευσης τζ΄άναµ (< τουρκ. canm ‘ψυχή µου’) και το συνηθέστερο τζ΄άµ (< πιθ.
τουρκ. hocam ή συντετµηµένος τύπος του τζ΄άναµ). Επίσης σε ερωτηµατικούς ρηµατικούς τύπους
χρησιµοποιούνται τα χαρακτηριστικά επιθήµατα προσφώνησης -έι (προς άντρα) και -í (προς γυναίκα):
π.χ. (προς άντρα) πού πααίνς-έι; (pú paéns-éi?) και (προς γυναίκα) πού πααίνς-ί; (pú paéns-í?).

247

3.8.5.1. Περιστασιακά επιφωνήµατα - Επιφωνήµατα από άλλα µέρη του λόγου262
A. Aπό επίρρηµα
κόµα! ‘πρόσεχε!’
Β. Από επίθετο
καότκους! ‘καλότυχος!, µπράβο!’

262

Ο Μπουσµπούκης (1991:85) τα αναφέρει ως «µη κύρια ή δευτερεύοντα».
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Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Oι περισσότερες παραγωγικές καταλήξεις του ιδιώµατος απαντούν και σε άλλα (βόρεια
και µη) ιδιώµατα. Όπως όµως φαίνεται παρακάτω υπάρχουν και καταλήξεις που είτε
δεν συνηθίζονται ή σπανίζουν σε άλλα ιδιώµατα, είτε διαφέρει σηµαντικά η χρήση τους
και η παραγωγική τους δυναµική.
Το

µεγαλύτερο

ενδιαφέρον

παρουσιάζει

η

γενικευµένη

χρήση

της

υποκοριστικής κατάληξης -ούδης, -ούδα, -ούδι, που παρατηρούνται και σε άλλες
περιοχές (Α. και ∆. Θράκη, Α. Μακεδονία, Χαλκιδική, Θάσο, Σαµοθράκη, καθώς
επίσης και Εύβοια, Χίο, Προύσα263), όχι όµως στον βαθµό και στην έκταση που
απαντούν στο µοναστηριώτικο ιδίωµα, αλλά και γενικά στους πρόσφυγες από την
περιοχή του Καβακλί. Η γενικευµένη και σχεδόν αποκλειστική χρήση (οι άλλες
υποκοριστικές καταλήξεις χρησιµοποιούνται πολύ λιγότερο και σε ειδικές περιπτώσεις,
βλ. παρακάτω) της παραπάνω υποκοριστικής κατάληξης, την οποία ο Τσοπανάκης
(1968:285) θεωρεί «αποτέλεσµα ενός ιωνισµού που αναπτύχθηκε µέσα στο κλιτικό
σύστηµα της Κοινής, ενός ιωνισµού που επέζησε και διαδόθηκε και στη νεοελληνική»,
αποτελεί ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό στην καθηµερινή οµιλία των Μοναστηριωτών,
ενώ, όπως φαίνεται και από τα παραδείγµατα, χρησιµοποιείται και σε κάθε είδος
νεολογισµού στο ιδίωµα. Οι υποκοριστικές καταλήξεις, όπως και στη ν.ε., δεν
δηλώνουν πάντα το µικρό µέγεθος, αλλά πολλές φορές και αγάπη, τρυφερότητα,
συµπάθεια, συµπόνια, οίκτο, αλλά και περιφρόνηση, υποτίµηση ή αποστροφή. Στο
ιδίωµα η πολύ συχνή χρήση των υποκοριστικών αυτών δηµιούργησε: α) νέα
ουσιαστικά µε διαφορετική, σε σχέση µε τη λέξη-βάση, σηµασία, π.χ. µισαούδα
‘µαντήλι τσέπης’ (< µισάουα ‘κάλυµµα σοφρά, τραπεζοµάντηλο’, σ΄ιτούδα ‘λεπτό
σύρµα’ (< σ΄ίτα ‘συρµατόπλεγµα’), πουούδ΄ ‘κλωσσοπουλάκι’ (< πλ΄ί ‘οποιοδήποτε
πουλί’), τσ΄αούδ΄ ‘ακακία’ (< τσ΄αλ΄ί ‘αγκαθωτός θάµνος’), βαλτούδ΄ ‘το ζιζάνιο
κύπερη’ (< βάλτου (του) ‘βούρλο’) κ.ά. και β) νέα ουσιαστικά από παλαιότερα
υποκοριστικά, που έχασαν κάποια στιγµή την υποκοριστική σηµασία τους και
παράλληλα ατόνησε ή έπαψε εντελώς η χρήση των αντίστοιχων ριζικών λέξεων264, π.χ.
πιδούδ΄ ‘αγόρι’ (< σπάν. πιδί), κουρτσούδ΄ ‘κορίτσι’ (< σπάν. κουρίτσ΄), σπιρτούδ΄
263

Τσοπανάκης 1968:283 και ειδικότερα για τη διαλεκτική έκταση της κατάληξης :301-302, ενώ τον
αρσενικό τύπο -ούδης ο Παπαδόπουλος (1926:107) τον περιορίζει µόνον στον Αίνο.
264
Βλ. σχετικά και Τσοπανάκης 1968:297.
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‘σπουργίτι’ (< άχρ. σπρίτ΄), ουδούδ΄ ‘λουλούδι’ (< σπάν. ούδ΄), γκουλ΄ιφαρούδ΄ ‘ο χωρίς
φτερά νεοσσός’ (< *γκουλ΄ιφάρ΄), µπακούδα ‘καραβάνα’ (< *µπάκα), χαζαηδουνούδ΄ (<
*χαζαηδόν΄) ‘είδος ωδικού πουλιού’ κ.ά. και γ) νεότερα προσηγορικά ουσιαστικά από
υποκοριστικά νεότερων στο ιδίωµα λέξεων, π.χ. µηχανούδα ‘ξύστρα µολυβιών’ (<
µηχαν΄ή ‘οποιοδήποτε είδος µηχανήµατος ή µηχανισµού), τιν΄ικούτς ‘αγγειό από
χρησιµοποιηµένη κονσέρβα’ (< τιν΄ικές ‘τσίγκινο δοχίο, αλλά και δοχείο-µονάδα
µέτρησης από χρησιµοποιηµένο τενεκέ’) κ.ά.
Ανάλογη είναι η χρήση των παραπάνω υποκοριστικών καταλήξεων και στα
βαφτιστικά ονόµατα µε πρόθεση να δηλωθούν ποικίλα συναισθήµατα ή να επιτευχθούν
διάφοροι επικοινωνιακοί σκοποί. Έτσι, όπως και στη ν.ε., το υποκοριστικό Ιουργούτς
δεν δηλώνει µόνο τον µικρό στην ηλικία Ιώργου ‘Γιώργο’, αλλά πιθανόν και τον
µικροκαµωµένο ή τον καηµένο ή τον χαϊδεµένο ή αυτόν που νοσταλγήσαµε ή αυτόν
που υποτιµούµε κλπ.
Το ότι η χρήση τους έχει ξεχωριστή σηµασία και θέση στο ιδίωµα φαίνεται από
το γεγονός ότι τα επώνυµα των Μοναστηριωτών προέρχονται από την καθηµερινή
χρήση των καταλήξεων αυτών και συγκεκριµένα από το επεξηγηµατικό υποκοριστικό
καταγωγής, ουδέτερου γένους265, που συνοδεύει το κάθε βαφτιστικό. Έτσι, στην
καθηµερινή συνοµιλία το κάθε βαφτιστικό συνοδεύεται από το αντίστοιχο ουδέτερο
υποκοριστικό καταγωγής και δηµιουργείται πατρωνυµικό σε -ούδι266 από το οποίο
προκύπτει και το οικείο επώνυµο. Έτσι, παρατηρούµε π.χ.: Παναιώτς του Σ΄τιφανούδ΄,
δηλ. το παιδί του Στέφανου (> επών. Στεφανούδης), Ιόργους του Σ΄τιφούδ΄, δηλ. το παιδί
του Στέφου (> επών. Στεφούδης), Ν΄ίκους του Γκουγκούδ΄, δηλ. του Γκόγκου (> επών.
Γκογκούδης) και µε τον ίδιο τρόπο: του ∆ηµούδ΄, δηλ. του ∆ήµου (> επών. ∆ηµούδης),
του Ιουρντανούδ΄, δηλ. του Ιορδάνη (> επών. Ιορδανούδης), του Μανουούδ΄, δηλ. του
Μανόλη (> επών. Μανωλούδης), του Ναστούδ΄, δηλ. του Νάστου (< Αναστάσιος) (>
επών. Ναστούδης), του Νατούδ΄, δηλ. του Νάτη/-ου (< Αναστάσιος) (> επών. Νατούδης),
του Ντουνούδ΄, δηλ. του Ντόνη (< Αντώνης) (> επών. Ντονούδης), του Παντούδ΄, δηλ.
265

«Η προτεραιότητα και η δυναµικότητα του ουδετέρου φαίνεται κι από το γεγονός ότι ο ουδέτερος
τύπος αποτελεί την βάση για την δηµιουργία των αρσενικών υποκοριστικών επωνύµων» (Τσοπανάκης
1968: 296). Παρόµοιο φαινόµενο αναφέρει ο Χατζιδάκις (1916: 286) και για τη Χίο, χωρίς όµως το
ουδέτερο να λειτουργεί παραθετικά προς το βαφτιστικό και χωρίς η υποκοριστική κατάληξη να έχει
τόσο γενικευµένη (και σε προσηγορικά) χρήση. Πβ. αντίστοιχα για την κατάλ. -άκι Σακελλαριάδης
1997:100.
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του Πάντου (< Παντελεήµων267) (> επών. Παντούδης) κ.ά.268 Το ίδιο ισχύει µε τα
υποκοριστικά από επαγγελµατικά, παρωνύµια ή τυχόν πατριδωνυµικά. Και έχουµε:
Παύλ΄ους τ’ Αλµπανούδ΄, δηλ. το παιδί του Αλµπάνη (> επών. Αλµπανούδης), Ιόργους
του Καµηούδ΄, δηλ. το παιδί του Καµήλα (> επών. Καµηλούδης) κλπ., όµοια επίσης και
τα:

του

Καµπουρούδ΄,

δηλ.

του

Καµπούρη

(>

επών.

Καµπορούδης

µε

αντικώφωση/υπερδιόρθωση), του Μαµαούδ΄, δηλ. του Μαµαλή (< τοπν. Μάµας) (>
επών. Μαµαλούδης), του Νταγουούδ΄, δηλ. του Νταγλή (< τουρκ. dagl ‘βουνίσιος’) (>
επών. Νταγολούδης µε υπερδιόρθωση αντί Νταγλούδης), του Ντουµπρούδ΄, δηλ. του
Ντόµπρη (< βουλγ. dob(α)r ‘καλός’) (> επών. Ντοµπρούδης) κλπ.269
Συνηθισµένη

στο

ιδίωµα

είναι

και

η

πληθυντική

οικωνυµική

και

µικροτοπωνυµική κατάληξη -άδις (< -άδες), η οποία δηλώνει πρώτα µέλη µιας
οικογένειας και στη συνέχεια την οικία ή το χώρο που κατοικούν270. Η κατάληξη
χρησιµοποιείται αποκλειστικά και για όλα τα επώνυµα. Έτσι, έχουµε: Αλµπανάδις,
Γκανάδις, Γκουγκάδις, Θανασ΄άδις, Ιαντσ΄ιδάδις, Ιτάδις, Λουλακάδις, Καµηουάδις,

266

Πβ. Τσοπανάκης 1968:298. Ο σχηµατισµός πατρωνυµικών µε ουδέτερο υποκοριστικό έχει τις ρίζες
του στους µεσαιωνικούς χρόνους (Σακελλαριάδης 1997:100).
267
Το Πάντος/-ης απαντά και ως χαϊδευτικό του Παναγιώτης, όπως επίσης και ως αυτούσιο βαφτιστικό
στην Α. Θράκη (για παιδί π.χ. που γεννιέται την Κυριακή των Αγίων Πάντων) (Χουρµουζιάδης
1938:332).
268
Σε πολλές ευρύτερες οικογένειες έως και σήµερα κυριαρχεί στα βαφτιστικά το ριζικό πατρογονικό
όνοµα, όπως π.χ. το Στέφανος στους Στεφανάδες, το Στέφος (< Στέφανος) στους Στεφάδες, το ∆ήµος
στους ∆ηµάδες κ.ο.κ., ενώ στους περισσότεραους το ριζικό πατρογονικό, επαγγελµατικό ή παρωνύµιο,
όπως είναι φυσικό, έχει χαθεί.
269
Είναι τόσο γενικευµένη η χρήση της υποκοριστικής κατάληξης στα παραθετικά υποκοριστικά
καταγωγής που εκτείνεται και εφαρµόζεται δυναµικά και στα επώνυµα εκείνα τα οποία, για διάφορους
λόγους, έχουν άλλη κατάληξη την οποία είτε αποκαθιστούν είτε επεκτείνουν σε -ούδης. Έτσι έχουµε:
Κύρτσ΄ους του Θανασ΄ούδ΄, δηλ. του Θανάση (επών. Αθανασιάδης), ∆ήµους του Γκανούδ΄, δηλ. του
Γκάν΄η (= Γιάννης) (επών. Γκανίδης), ∆ηµήτρης του Παπαδούδ΄, δηλ. του παπά (-Μιχάλη) (επών.
Παπαµιχαήλ), του Παπαδηµητρούδ΄ (επών. Παπαδηµητρίου), του Παπαντουνούδ΄ (επών.
Παπαντωνίου), του Τιρζούδ΄ (επών. Τερζίδης), του Τσ΄ιµούδ΄ (επών. Τσιµίδης), του Πατσ΄αούδ΄ (επών.
Πατσιαλίδης), του Ντιλιµπουρούδ΄ (επών. ∆εληµπούρας) κλπ.
Επιπλέον, η υποκοριστική κατάληξη εφαρµόζεται, σε δεύτερο βαθµό, και σε κάποια επώνυµα
σε -ίδης (και δηµιουργεί νέα υποκοριστική κατάληξη -ιδούδ΄) είτε επειδή η ρίζα έχει λησµονηθεί είτε
επειδή, το πιθανότερο, ενσωµατώθηκαν υστερότερα στη µοναστηριώτικη κοινωνία, οπότε η (ξένη
προς το ιδίωµα) κατάληξη -ίδης του επωνύµου τους θεωρήθηκε ότι αποτελούσε µέρος του θέµατος της
ρίζας. Έτσι, έχουµε: του Ιαντσ΄ιδούδ΄, τα Ιαντσ΄ιδούδια (< επών. Γιαντσίδης), του Παυλ΄ιδούδ΄, τα
Παυλ΄ιδούδια (< επών. Παυλίδης) κλπ. Πβ. τη δηµιουργία «µιας νέας υποκοριστικής (ενν.
νεοελληνικής) κατάληξης -ουδάκι (-ουδίτσα) που προήλθε από την προσθήκη της κατάληξης -άκι»
(Τσοπανάκης 1968:297). Ανάλογο σχηµατισµό πιθανόν έχουµε π.χ. και σε κάποια από τα επώνυµα σε
-ιδ-άκης, -ουδ-άκης, -ουδ-ίδης, π.χ. Σαριδάκης, Ελευθερουδάκης, Ορφανουδάκης, Ξανθουδίδης κλπ.
(πβ. Συµεωνίδης 1992:113). Ο Ανδριώτης (1969:97) αποδίδει το σχηµατισµό της κατάληξης -ιδάκης
σε «αναλογικό συσχετισµό» προς τον πληθυντικό της ρίζας του επωνύµου (π.χ. Χατζής - Χατζήδες Χατζηδάκης), χωρίς όµως να αναφέρεται καθόλου στα επώνυµα σε -ουδάκης (π.χ. Σπανουδάκης,
Ψαρουδάκης, Μαραγκουδάκης κλπ.).
270
Πβ. π.χ. Οικονόµου 1991:203.

251

Καµπουράδις, Μαµαουάδις, Μανουάδις, Νταγουάδις, Παπαδάδις, Παπαδηµητράδις,
Παπαντουνάδις, Παπαν΄ικουάδις, Παυλ΄ιδάδις, Τιρζάδις κλπ.
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3.9 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
3.9.1 Από ουσιαστικά271
α1272 : (δηλωτικά γένους) µισίρα (< µισίρ΄) ‘γαλοπούλα’, ιουρντέκα (< ιουρντέκ΄)
‘πάπια’, γαϊδούρα, γκουντούκα (< γκουντούκ΄) ‘νεαρή γαϊδούρα’, ντανάδα
‘νεαρή αγελάδα’, ουβάουα ‘βουβάλα’
-άδα1: πανάδα ‘λεπτό άσπρο στρώµα σε επιφάνεια υγρών’, καµινάδα ‘καπνοδόχος’
-άδες (> -άδις): (πληθυντική οικογενειακών) Αλµπανάδις, Γκανάδις, Μανουάδις,
Νατάδις, Σ΄τιφάδις, Σ΄τιφανάδις, Τσουτσουλ΄ανάδις
-άδι1 (> -άδ΄): µοιράδ΄ (< µοίρα) ‘µερίδιο’, ντανάδ΄ (< τουρκ. dana) ‘δαµάλι’
-αινα (> -ινα): (θηλυκά ανδρωνυµικά) ∆ήµινα, Ιάννινα, Ιώργινα, Παύλ΄ινα,
Πουστόλ΄ινα, Σ΄τέφινα, Χρήσ΄τινα
-άκι1 (> -άκ΄): ζαχαράκ΄ (< πιθ. *ζοχάρι < µεσν. ζοχίν) ‘ζοχός’
-άκος1 (> -άκους): (ευφηµ. για ασθένεια) κιρασάκους (< κιράσ΄) ‘παιδική αρρώστια’273
(χωρίς αναλυσιµότητα) ζ΄αµπουνάκους (< βουλγ. zhabunjak ‘(φυτ.)
σπειρογύρα’) ‘σπειρογύρα, το γλοιώδες φύκι των στάσιµων νερών,
νεραγκούλα»’
-αµιά: (για τµήµατα σφάγιου) ν΄ιφραµιά (< ν΄ιφρό), πλ΄ιβραµιά (< πλ΄ιβρό)
-άνος (> -άνους): τσουτσουλ΄άνους (< τσουτσούλ΄ ‘µυτερή κορυφή’) ‘κορυδαλλός’274,
τσ΄ιπουράνους (< τσ΄ίπουρα) ‘το (µαύρο) κρασί που βράζει µε τα τσίπουρα’
-αρεά1: παουαµαρεά (< παουάµ΄) ‘ξύλινο κάλυµµα παλάµης για το θερισµό’, ισταρεά (<
ν.ε. ιστός) ‘εξάρηµα αργαλειού’, κουαδαρεά (< κλαδί) ‘κλαδαριά’, λ΄ιµαρεά
(< λ΄ιµός) ‘λαιµαριά’
-αρης1 (> -αρς): (σκωπτικά και επιτατικά) ψ΄εύταρς, µύξαρς, τσ΄ούκαρς (< τσ΄ούκα
271

Ο αριθµός των παραδειγµάτων δείχνει, κατά προσέγγιση βέβαια, τα υψηλής/ χαµηλής
παραγωγικότητας επιθήµατα και τη συχνότητα εµφάνισης της κατάληξης, πράγµα που δεν ισχύει για
τα υπόλοιπα κεφάλαια.
272
Τα οµώνυµα επιθήµατα προσδιορίζονται µε δείκτη, π.χ. -α1, -α2, -άδι1, -άδι2 κ.ο.κ.
273
Εκδηλωνόταν µε έντονο ερεθισµό του άκρου της πόσθης και φίµωση του πέους. Την αντιµετώπιζαν
µε επάλειψη του ερεθισµένου σηµείου µε µίγµα από µέλι και στουµπισµένο κουκούτσι κερασιού, απ’
όπου προφανώς προήλθε και η ονοµασία. Την απέδιδαν σε έντονη και ανικανοποίητη επιθυµία για
κάτι φαγώσιµο που είδε το παιδί, γι’ αυτό και η πρόληψη ότι σ’ ένα παιδί που σε κοιτάζει ενώ τρως
και του δηµιουργείται επιθυµία πρέπει οπωσδήποτε να δίνεις απ’ αυτό που τρως, έστω και ελάχιστο,
αλλιώς «δα βγάλ΄ κιρασάκουν».
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‘µέτωπο’) ‘αυτός που έχει µεγάλο µέτωπο’275
-άρης (> -άρς) (επαγγελµατικά): ιουαδάρς (< ιουάδα) ‘γελαδάρης’
-άρι1 (> -άρ΄): (από παλαιότερα υποκοριστικά) πουδάρ΄, χλ΄άρ΄, φκ΄άρ΄, βγαστάρ΄
‘βλαστάρι’, ζ΄ιβγάρ΄, ζνάρ΄ ‘ζωνάρι’, µαστάρ΄, δουξάρ΄, κουρκάρ΄, µιτάρ΄,
χουρτάρ΄, πουρνάρ΄, µανάρ΄, ουανάρ΄ ‘λανάρι’, πουκάρ΄ ‘τούφα µαλλιού’,
πχατάρ΄ ‘πλατάρι, φτερούγα’
-άρος1 (> -άρους): α. (επαγγελµατικά) γκτζ΄ουνάρους (< γκτζ΄ούν΄ ‘γουρούνι’) ‘βοσκός
γουρουνιών’, κατσ΄ικάρους ‘γιδοβοσκός’, ουβαουάρους ‘βοσκός βουβαλιών’,
αλουγάρους ‘βοσκός αλόγων’276, καουαθάρους (Ακµπ.) (< καουάθα ‘καλάθι’)
‘αυτός που κρατάει το καλάθι µέσα στο οποίο µαζεύουν τα αυγά στο έθιµο της
«Ρουµπάνας»· πβ. και χαρατσιάρος ‘αυτός που εισπράττει το χαράτσι’ στο
Κωστί (∆ρανδάκης 1979:238).
β. (όργανο) πουδουντάρους (< πόδουντα (τα) ‘χοντρά µάλλινα γν΄έµατα) ‘µεγάλο
αδράχτι’
γ. (σε πουλιά δηλώνει το αρσενικό όταν ξεχωρίζει από το µέγεθος)
γουγουτάρους (< γουγούτ΄ ‘περιστέρι’) ‘αρσενικό περιστέρι’, σπιρτάρους (<
σπρίτ΄/σπιρτούδ΄ ‘σπουργίτι’) ‘αρσενικό σπουργίτι’, χηνάρους
-ας1: (δηλωτικά γένους από µεγεθυντικά) ιόρντικας (< ιουρντέκ΄) ‘αρσενική πάπια’,
µίσουρας (< µισίρ΄) ‘γάλλος’, λ΄έλ΄ικας (< λ΄ιλ΄έκ΄) ‘αρσενικό λελέκι’
-άς: α. (επαγγελµατικά) βαριλάς, σ΄ιδιράς
β. (σκωπτικά συνηθειών277) τσ΄ιπουράς, κρασάς, ουκανκάς‘λουκανικάς’,
κουπουζάς (< κουπούζ΄ ‘κούπα’) ‘αυτός που πίνει πολύ’ (Καβ.), υν΄ικάς, (νεολ.)
ουισκάς (και αντίστοιχα θηλ. σε -ού, βλ. κατάλ. -ού)
γ. (σκωπτικά) γκαρντιουάς (< γκαρντέουα ‘πιθάρι’) ‘κεφάλας, χοντροκέφαλος’
274

Βλ. και Μπουσµπούκης 1997. Πβ. και λ. τσουτσουλάνος (Galerida meridionalis Brehm)
(Χατζησαράντος Χ. - Κανέλλης Α. 1947-8:133).
275
Η κατάληξη φαίνεται να ήταν παλιότερα µεγεθυντική (βλ. και Μηνάς 1978:186), αν κρίνουµε από
τα παρωνύµια Γκότσ΄αρς, Πάνταρς, Ζ΄έταρς, Ντέµαρς, Μότσ΄αρς, Ιβάνκαρς, Βιλ΄ίκαρς κλπ., ανάλογη
µε την -άρος, αλλά επιτασσόταν συνήθως σε παροξύτονα δισύλλαβα θέµατα, ενώ η -άρος σε
υπερδισύλλαβα ασχέτως τονισµού. Πβ. π.χ. επών. ∆ούκαρης, Χάλαρης, Πέτκαρης, Μπότσαρης κ.τ.ό.
(πβ. και ό.π.:187). Βλ. και -αρης2.
276
Παλιότερα, όταν το ζωικό κεφάλαιο ήταν τεράστιο και ο ενεργός πληθυσµός ήταν απασχοληµένος
στα χωράφια τη θερινή περίοδο, δηµιουργούνταν ξεχωριστά κοπάδια για κάθε είδος (κάθε ζώο και
άλλη συνήθεια και ανάγκη) και ο βοσκός του κάθε είδους τα αναλάµβανε από το πρωί µέχρι το βράδυ
(πβ. Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος 1993:246). Τους παραπάνω βοσκούς συµπλήρωνε ο βοσκός των
µικρών ζώων όλων των ειδών, ο µπουζακτσ΄ής (< τουρκ. buzağ ‘µικρό µοσχάρι’).
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-άτσα: αραµπάτσα (< αραµπάς) ‘παραπέτο κάρου’
(από δάνεια χωρίς αναλυσιµότητα µε επίδραση της κατάλ.): γκαγκαράτσα (<
αροµ. gagarαţa) ‘ξερή µύξα, κακάδι της µύτης’, µπαµπανάτσα (< αλβ.
babanace) ‘είδος τυρόψωµου’
-άτσικος (> -άτσ΄κους) : µπουµπουλ΄άτσ΄κους (πιθ. < βουλγ. buboletshka αναλογ. προς
τα επίθ. σε -άτσ΄κους, βλ. κατάλ. επιθ. -ικος1)‘σκαθάρι, κάθε έντοµο που
περπατά’
-εά (< µεσν. -έα ή ν.ε. -ιά): χιρεά ‘χούφτα’, καουαµεά ‘καλαµιά θερισµένου σιταριού’,
κουπρεά ‘κοπριά’, βραδεά
-ές: (οσµής από ουσιαστικά)278 σκουρδές ‘σκορδίλα’, κρουµµυδές ‘κρεµµυδίλα’,
ξ΄ιναδές (< ξ΄ινάδα ‘µαγιά γιαουρτιού’) ‘ξιναδίλα’, µουχλ΄ές (< µούχλ΄α),
χουµατές ‘χωµατίλα’, ιδρουτές ‘ιδρωτίλα’, κατσ΄ικές ‘κατσικίλα’, προυατές
‘προβατίλα’, ψαρές ‘ψαρίλα’, ουκανκές [-ŋk-] (< ουκάνκου ‘λουκάνικο’), αντρές
‘αντρίλα’, προυσφουλ΄ές ‘µυρωδιά από προυσφώλ΄ (= το αυγό που µένει στη
φωλιά και είναι χαλασµένο)’, κρατσ΄ουν΄ές (< κρατσ΄ούνα ‘1. νεροκολοκύθα, 2.
(µτφ.) άγουρο καρπούζι’) ‘µυρωδιά άγουρου καρπουζιού’
-ήτρα1: (όργανο) δαχτυλ΄ήτρα (< δάχτυου)
-ιά1: α. σκαζµατιά (< σκάσιµο) ‘σχισµή από ξέρα, συνήθ. του εδάφους’
β. (από δάνειο) αστριχ΄ά (< βουλγ. streha/strjaha) ‘το προεξέχον µέρος της
στέγης’
-ίδα1: φουλτακίδα (*φούλτακας) ‘φλύκταινα’, ουρίδα (< ουρί) ‘λουρίδα από
καµουτσίκι’,
ουρασ΄ίδα (< *ουρασ΄ά) ‘το ίχνος που αφήνει το χτύπηµα της λουρίδας’,
πουακίδα ‘πουλακίδα’, πουρλ΄ίδα (< ?) ‘µύδι’, προυσουπίδα ‘µάσκα’
-ίδι: (από παλαιότερα υποκοριστικά) σκαφίδ΄ (< *σκάφ΄) ‘ξύλινη σκάφη ζυµώµατος’
-ίνα: α. (γένους) προυατίνα (< πρόατου), γουγουτίνα (< γουγούτ΄ ‘περιστέρι’), σπιρτίνα
(< σπρίτ΄ ‘σπουργίτι’), αργατίνα (< *αργάτης)
β. (είδους ή περιεχοµένου) σαραλ΄ίνα (< σάραλ΄ους ‘σαλίγκαρος’) ‘στριφτή
πίτα σε σχήµα σαλίγκαρου’, παρτσαλ΄ίνα (< παρτσάλ΄ ‘κουρέλι’) ‘κουρελού’
-ίτης (> -ίτς), : (εθνικά ή πατριδωνυµικά) Αγχιαλ΄ίτς, ∆ουµουκίτς, Φιλ΄ιππουπουλ΄ίτς
277

Ή «αυτός που του αρέσει η βάση» (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1997:161-163.
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-ιώτης (> -ιώτς): Απουστουλαριώτς, Καβακλ΄ώτς, Καριώτς, Μανασ΄τηριώτς,
Μπαλκαν΄ώτς, Σαλασλαριώτς, Τρικαλ΄ώτς, Φαρσαλ΄ώτς κλπ.
-ίτσα1: α. (από παλαιότερα υποκοριστικά) γκουσ΄τιρίτσα (< *γκουστέρα) ‘σαύρα’279,
αντρουπίτσα280 (< αντρουπή) ‘το φυτό άµµι’, Ουρθίτσα (< όρθα ‘όρνιθα’) ‘η
Πούλια’, κουπαν΄ίτσα (< κόπανους ‘το µεγάλο µπούτι πουλερικού’) ‘το δίπλα
από τον κόπανο µικρότερο µπούτι, ο µηρός του πουλερικού’, µηλ΄ίτσα
‘στολισµένο κλαδί-σύµβολο γάµου’, νουρίτσα ‘κόκκυγας’, τζ΄υγαλ΄ίτσα (<
ιδιωµ. ζυγάλι281 < ζυγάρι (πλευρικοποίηση) < µεσν. ζυγάριον ‘ζεύγος’, LBG)
‘κυρτό ξύλο µεταφοράς δύο κουβάδων’, γαϊτιν΄ίτσα (< γάιντα) ‘ο αυλός της
γάιντας, καρβουλ΄ίτσα (< ?) ‘o έλικας του σγουρού µαλλιού’ (βλ. και υποκορ.
-ίτσα)
β. (από δάνεια χωρίς αναλυσιµότητα): γκασν΄ίτσα (< βουλγ. găsenitsa) ‘είδος
κάµπιας’, καρβαβίτσα (Καβ.) (< βουλγ. kărvavitsa) ‘είδος λουκάνικου από το
παχύ έντερο του γουρουνιού, (Μον.) µπάχουρας’, µισ΄ίτσα (< βουλγ. mushitsa )
‘µυγίτσα’, µπαζντραβίτσα (< βουλγ. bradavitsa) ‘κρεάτωµα, ακροχορδώνα,
µυρµηγκιά’, µπουλ΄ίτσα (< βoυλγ. politsa) ‘ράφι’, τσ΄ιµπιρίτσα (πιθ. < βουλγ.
tshubritsa, βλ. 1.3.1.1 Αρχαϊσµοί) ‘είδος αρωµατικού φυτού· θρούµπι’
-λής (> -λ΄ής): α. (καταγωγής) Μαµαλ΄ής (< Μάµας), Νταγλ΄ής (< τουρκ. dag)
β. (σκωπτικά) πουρδαλ΄ής ‘κλανιάρης’
-ος1 (> -ους): µπούρους (< µπουρί) ‘το µεγάλο καλάµι της γάιντας’, µπούκους (<
µπούκουα) ‘µπούκλος, ξύλινο παγούρι’
-ού: (θηλυκά, συνήθως σκωπτικά, από αρσενικά σε -άς, -ής) κουκουριτσού, µπουνταλού,
µπατακτσού, αντρού (κατά το υν΄ικάς), αλλά και µιρακλού, δουλ΄ιφταρού,
χουβαρντού
(από ιδιαίτερο χαρακτηριστικό): σαρανταπουδαρού ‘σαρανταποδαρούσα’
278

Η κατάληξη προέρχεται από τη µεσν. κατάληξη οσµής -έα (βλ. και Μιχαηλίδης-Νουάρος 1951:34),
είτε από τον πληθυντικό (-έες > -ές, Χατζιδάκις 1905:232), είτε από την -έας σε φράσεις του τύπου
π.χ. «όζει σκορδέας» (-έας > -ές).
279
Αν δεν πρόκειται για απευθείας δάνειο (Ανδριώτης 1983, λ. γουστερίτσα).
280
Σε άλλα µέρη το λουλούδι της ντροπής (Οικονοµίδης 1962:541). Ο Κυριακίδης (1922:414) γράφει:
«Λουλούδι της ντροπής ωνοµάσθη άνθος τι, διότι λευκότατον ον έχει εις το µέσον µελανόν στίγµα, το
οποίον άλλοτε πιστεύεται ότι ήτο µεγαλύτερον, βαθµηδόν δε µικρύνεται και εξαλείφεται, όσο χάνεται
από τον κόσµο η ντροπή».
281
Πβ. ζυγάλι ‘το ταίρι εν ταις παιδιαίς και προσφώνηµα δε των χωρικών νέων προς ίσους αγνώστους’
(χωρίοις Αίνου) (Μανασσίδης 1965:41). Βλ. επίσης στον ∆ηµητρ. ζυγάρι ‘το επιτιθέµενον επί του
ώµου ξύλον, δι’ ού µεταφέρονται βάρη’, καθώς και µεσν. ζυγαρίζω ‘ταλαντεύοµαι’. Λιγότερο πιθανό
να πρόκειται για παράγωγη λ. µε την παραγωγική κατάλ. -άλι (πβ. Φιλήντας 1924:Γ77· ΙΛ, λ. -άλι).
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-ούδα1: (θηλυκά πατρωνυµικά) Αλµπανούδα, Γκανούδα, Μαµαούδα, Νατούδα,
Σ΄τιφανούδα, Σ΄τιφούδα
-ούδα2: (από υποκοριστικά) αµµούδα (< *άµµος) ‘άµµος’, µηχανούδα (< µηχαν΄ή)
‘ξύστρα µολυβιών’, µισαούδα (< µισάουα ‘τραπεζοµάντηλο’) ‘µαντήλι’,
µπακούδα (< ?) ‘καραβάνα’, µυγούδα (< µύγα) ‘οποιοδήποτε µικρό έντοµο, το
έντοµο της ζύµωσης του µούστου’ σιτούδα (< σ΄ίτα ‘συρµατόπλεγµα’) ‘λεπτό
σύρµα’
-ούδης1 (> -ούτς): (από υποκοριστικά) τιν΄ικούτς (< τιν΄ικές) ‘πρόχειρο µικρό αγγείο
από κονσέρβα’), κουπανούτς (< κόπανους ‘µπούτι πουλερικού’) ‘το µικρό
µπούτι της φτερούγας, ο βραχίονας πουλερικού’, τσουπούτς (< *τσούπους) ‘το
µικροσκοπικό πουλί δεντροφυλλοσκόπος’
-ούδι1 (> -ούδ΄): (από υποκοριστικά) πιδούδ΄ (< σπάν. πιδί) ‘αγόρι’, κουρτσούδ΄ (<σπάν.
κουρίτσ΄) ‘κορίτσι’, γκουλ΄ιφαρούδ΄ (< *γκουλιφάρ΄) ‘νεοσσός’, σπιρτούδ΄ και
(Καβ.) σπουρτούδ΄ (< σπάν. σπρίτ΄) ‘σπουργίτι’, ουδούδ΄ (< σπάν. ούδ΄)
‘λουλούδι’, τσ΄αούδ΄ (< τσ΄αλ΄ί ‘αγκαθωτός θάµνος, παλιούρι’) ‘ακακία’,
πουαρούδ΄ (< άχρ. πουάρ΄) ‘πουλάρι’, κουκούδ΄ (< µεσν. κουκκί) ‘ξερό σπυρί’,
τουκουούδ΄ (< τουρκ. tok ol ‘χορτασµένος’) ‘ζυγούρι’, σ΄πυρούδ΄ (< άχρ.
σ΄πυρί) ‘σπυρί’, βαλτούδ΄ (< βάλτου ‘βούρλο’) ‘το φυτό κύπερη’, χαζαηδουνούδ΄
‘είδος ωδικού πουλιού’
-ούλι (> -ούλ΄): α. κουρφούλ΄ (< κουρφή) ‘µικρό τσαµπί’, τρουχούλ΄ (< ν.ε. τροχός)
‘ρόδα’, γραντζούλ΄ (< ιδιωµ. γρέντζιλα < ιταλ. greggio282) ‘τσαµπί’
β. (από δάνεια, χωρίς αναλυσιµότητα): ( πασ΄κούλ΄ (< βουλγ. pashkul)
‘µικρή τούφα µαλλιού ή βαµβακιού’,τσουτσούλ΄ ‘µυτερή κορυφή’
-ουλός (> -ουός) (;): κουρκουός (< κορκός283) ‘κρόκος αβγού’
-ούρα1: (κατάσταση) κουζµούρα (< κόζµους) ‘πολύς µαζεµένος κόσµος’
-ούσ΄κα: (που φέρει χαρακτηριστικό) κιφαούσ΄κα (< κιφάλ΄) ‘γυρίνος’
-πούλα: τουρκουπούλα284 (< Τούρκος) ‘καρδερίνα’
-τζής1/-τσής (> -τζ΄ής/-τσ΄ής): α. (από δάνεια) αβτζ΄ής (< τουρκ. avc) ‘κυνηγός’,
κουρουτζ΄ής (< τουρκ. korucu) ‘αγροφύλακας’, ντιβιτζ΄ής (< τουρκ. deveci)
‘καµηλιέρης, συνοδός της «καµήουας» στο φερώνυµο έθιµο’, τζ΄ουρµπατζής (<
282

Μπόγκας 1964:105.
Ανδριώτης 1983, στη λ.. ∆αγκίτσης, στη λ.
284
Η λ. (τουρκοπούλα) και στον Κατάλογο των Χατζησαράντου Χ. - Κανέλλη Α. (1947-8:132).
283
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τουρκ. çorbac) ‘νοικοκύρης’, ινατζής (< τουρκ. inatç) ‘πεισµατάρης’ µπιχτσ΄ής
(< τουρκ. bekçi) ‘αµπελοφύλακας’, µπατακτσ΄ής (< τουρκ. batakç), µουχτσ΄ής
(< µούχτ΄ ‘λαιµαργία’ < πιθ. τουρκ. muhteris ‘άπληστος’285) ‘λαίµαργος’
β. (επαγγελµατικά) βιουλ΄ιτζ΄ής (< βιουλ΄ί), νταγουλτζ΄ής (< νταγούλ΄),
φϊουρτζ΄ής (< φϊόρα ‘φλογέρα’), καµιλτζ΄ής (< καµήουα) ‘που φέρει την
«καµήουα» στο φερώνυµο έθιµο’
-ω1 (> -ου): (θηλυκά από δάνεια) µπάµπου (< βουλγ. babo, κλητ. του baba) ‘γριά,
γιαγιά’, µάµου (< βουλγ. mamo, κλητ. του mama) ‘µαµά’, µπούλ΄ου (< βουλγ.
bulo, κλητ. του bula) ‘νύφη’, κάκου (< βουλγ. kako, κλητ. του kaka) ‘µεγάλη
αδερφή’, λ΄έλ΄ου (< βουλγ. ljeljo, κλητ. του ljelja) ‘θεία’
-ω2 (> -ου): (χαϊδευτικά ή βαφτιστικά) Αρχόντου, Βασ΄ίλου, ∆έσπου, ∆ούκου ‘Ευδοκία’,
Ειρήνου, Μάρου, Μιλ΄ίσσου, Ν΄ιράντζου, Ντέλου ‘Αγγελική’, Παγούνου
‘Παγώνα’, Πέτρου ‘Πετρούλα’, Ρώτου ‘Ερατώ’, Τζ΄έπου ‘∆έσπω’, Φώτου286
-ω3 (> -ου): (θηλυκά σκωπτικά συν. από αρσενικά) χάσκου (< χάσκαρς), αµπντάλου (<
αµπντάλς), ξ΄ιφύσου (< ξ΄ιφύσαρς), αλλά και (χωρίς αντίστοιχο αρσενικό)
γκαγκαράτσου ‘που έχει γκαγκαράτσ΄ις (= ξερές µύξες), τσ΄όρτσ΄ου ‘παιχνιδιάρα’
3.9.2 Από επίθετα
-άδα2: (ιδιότητα) ασπράδα, κιτιρνάδα, κρυιάδα (< κρυιός), ξ΄ινάδα, πικράδα
-άδι2 (> -άδ΄): (που φέρει το χαρακτηριστικό) ισ΄άδ΄, ασπράδ΄, ιρµάδ΄ (< έρµους)
‘έρηµο’
-η (> -΄): (πλευρά που φέρει την ιδιότητα) κόντ΄ (< κουντός) ‘η κοντή πλευρά’, µάκρ΄ (<
µακρύς) ‘η µακριά πλευρά’
-ιά2: (ιδιότητα) ανουσ΄τιά, απουξ΄υλ΄ά (< απόξ΄υους) ‘αδεξιότητα’
-ίλα (> -ίουα): (κατάσταση) µαυρίουα, ασπρίουα
-µάρα: (ποικίλη σηµασία) χαζαµάρα, κουτσαµάρα, γκαβουµάρα, παλαβουµάρα
-ούρα2: (σκωπτικό) ιλλ΄ιν΄ικούρα
-σύνη/-α (> -σύν΄/-α): (κατάσταση) ιρουσ΄ύν΄ (< ιρός) ‘γεροσύνη, υγεία’, καουσ΄ύνα (<
285

Ο Καραποτόσογλου (1988:51) θεωρεί ότι πρόκειται για διαφορετικό τύπο του µπούχτι < µπουχτίζω
< τουρκ. bktm, αόριστο του bkmak = αηδιάζω, κορέννυµαι, βαρύνοµαι, αποστρέφοµαι, κατά
υποχωρητικό σχηµατισµό. Η µεγάλη σηµασιολογική απόσταση µάλλον αποτρέπει από τέτοιο
συσχετισµό.
286
Για την κατάλ. -ω των βαφτιστικών βλ. Ανδριώτης 1952β:31.
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καός), µαναχουσ΄ύν΄/-α (< µαναχός) ‘µοναξιά’, χριστιανουσ΄ύνα ‘οι χριστιανοί’
3.9.3 Από ρήµατα
-α2: (κατάσταση) ξ΄έρα, ζ΄έστα
-α3: (ενέργεια του ρήµατος) φίβγα287 (< παρατ. έφιβγα του φεύγου), γκλ΄ίστρα (<
γκλ΄ιστρού), σφίξα ‘πίεση, βιασύνη’, πάστρα (< παστρεύου) ‘καθαριότητα’, πύρα
(< πυρώνου), ανάσα, ανάβρα (< αναβρού)
β. (προϊόν ενέργειας του ρήµατος) σ΄κίζα (< σ΄κίζου) ‘κοµµάτι καύσιµου ξύλου’
-άδι3 (> -άδ΄): (προϊόν ενέργειας του ρήµατος) υφάδ΄ (< υφαίνου)
-αρεά2: (ποικίλη σηµασία) βρουνταρεά ‘βρουντού’, κουσαρεά ‘κουσσού’
-αρης2 (> -αρς): (σκωπτικά) ξ΄ιφύσαρς (< ξ΄ιφσού ‘κλάνω αθόρυβα’, κόαρς (< κουάνου
‘κλάνω’), χάσκαρς (< χάσκου) ‘που χάσκει, ο ηλίθιος’, χέσταρς (< χέζουµι)
‘χέστης, φοβιτσιάρης’
-άρι2 (> -άρ΄): (όργανο) ριχτάρ΄ ‘πεζόβολο’
-άρος2 (> -άρους): (υποκείµενο ενέργειας) απαντάρους (< απαντού ‘προστατεύω’)
‘προστάτης’, απκαστάρους (< απκάζου ‘καταλαβαίνω, µαντεύω’) ‘αυτός που
µαντεύει τα αινίγµατα’, τσ΄ουγκριστάρους (< τσ΄ουγκρίζου) ‘το κόκκινο αβγό
που σπάζει τα άλλα’
-ήτρα2: (όργανο) πατήτρα (< πατού) ‘όργανο του αργαλειού’
-ια (> -ια): (ενέργεια ρήµατος) κατηγόρια (η), σ΄υν΄έρια, παρακάλ΄α (η), ουρµήν΄α
-ιά, -ειά (> -ιά, -ειά, -εά): (ενέργεια ρήµατος) α. συντυχ΄ά (< συντυχαίνου) ‘λόγος,
οµιλία’, παντρεά ‘παντρειά’, κουτσ΄ά ‘κλωτσιά’
β. (από αόρ.) αουαξ΄ά (< αουάζου), αρτσ΄ά (< αρταίνουµι), κατσ΄ά (< κάθουµι)
‘η καθισιά’, διασ΄κιλσ΄ά (< διασ΄κιλνού) ‘δρασκελιά’, χαψ΄ά (< χάφτου)
‘µπουκιά’, γκυλσ΄ά (< γκυού/γκυλ΄ούµι) ‘κύλισµα’, γαϊδουρουγκυλσ΄ά ‘κύλισµα
του γαϊδάρου’, κατιβασ΄ά, ασ΄χασ΄ά (< ασ΄χαίνουµι), ξ΄ιφσ΄ά (< ξ΄ιφσού ‘κλάνω
αθόρυβα’) ‘αθόρυβη πορδή’, σταξ΄ά (< στάζου), πατσ΄ά (< πατού) ‘πατηµασιά’
-ίδα2: (υποκείµενο ενέργειας) κρατσαν΄ίδα (< κρατσαν΄ίζου) ‘χόνδρος’
-ίκι (> -ίκ΄): (όργανο) πατίκ΄ (< πατού) ‘πατάκι’
-ιο (> -ιου): (αποτέλεσµα ενέργειας του ρήµατος) σ΄χώριου (< σ΄χουρνού)
-µα: (αποτέλεσµα ενέργειας του ρήµατος ή την ενέργεια)χιρέτµα, σήκουµα, βασ΄ίλ΄ιµα,
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ουάλµα (< ουαού) ‘λάληµα’, ράµµα, αβγάτζµα, ιράντζµα (< ιραν΄ίζου ‘ραντίζω’)
‘ράντισµα’, σ΄υγκάτζµα (< σ΄υγκαθίζου ‘χορεύω συγκαθιστό’) ‘συγκαθιστός
χορός’, βάβτζµα (< βαφτίζου), σάλτζµα (< σαλντίζου) ‘στάλσιµο’, πιάλµα (<
πιαού ‘πιλαλώ’) ‘τρέξιµο’, γν΄έµα (< γν΄έθου), ψ΄έµα (τραγ.) (< ψ΄ένου) ‘το
ψητό’
-µάρα: (κατάσταση από την ενέργεια του ρήµατος) παρµάρα (< παίρνου ή ιδιωµ.
παρµός288) ‘αρρώστια των ζώων’, πουσταµάρα (< πουσ΄ταίνου ‘αποσταίνω’)
‘κούραση’, πιδιµάρα (< πιδεύουµι) ‘παιδεµός’
-µός: (αφηρηµένα της ενέργειας του ρήµατος) γλ΄ιτουµός (< γλ΄ιτώνου), πιδιµός (<
πιδεύου), πιθαµός (< πιθαίνου), σπαρµός (< σ΄πέρνου)
-ούνα: πατούνα (< πατού) ‘πατούσα’
-ούρα3: α. (ενέργεια ρήµατος ή κατάσταση) βαγµούρα (< βάζου ‘βουίζω’) ‘βουητό’,
βαζούρα (< βάζου) ‘φασαρία’, στρουµούρα (< στρουµώνου) ‘στριµωξίδι’
β. (όργανο) πουρπατούρα ‘περπατούρα’,
-σιµο (> -σ΄ιµου): (ενέργεια ρήµατος ή αποτέλεσµα ενέργειας) ρίξ΄ιµου, κάτσ΄ιµου,
δόσ΄ιµου, παίξ΄ιµου, χάσ΄ιµου, ζ΄έψ΄ιµου, σκάψ΄ιµου, φκ΄άσ΄ιµου, σκάσ΄ιµου,
πάρσ΄ιµου, δάρσ΄ιµου, γν΄έσ΄ιµου κ.ά. και (αναλογ.) λ΄έισ΄ιµου ‘τρόπος οµιλίας’,
πάισ΄ιµου ‘το πήγαινε’, έρσ΄ιµου289 (< έρουµι) ‘το έλα’
-τζής2 (> -τζ΄ής): (επαγγελµατικά) αγανουτζ΄ής (< αγανώνου)
-τήρα: (όργανο) ν΄ιφτήρα (< ν΄ίφτου) ‘σκεύος ροής νερού’, αουατήρα (< αουατίζου)
‘αλατιέρα’, (νεολ.) ψ΄ιχασ΄τήρα (< ψ΄ιχάζου) ‘ψεκαστήρα’
-τήρι (> -τήρ΄): (όργανο) πχασ΄τήρ΄ (< πλάθου) ‘πλαστήρι’, λ΄ιχν΄ιτήρ΄ (< λ΄ιχν΄ίζου)
-της (> τς): (υποκείµενο ενέργειας του ρήµατος) κώστς (< κώθου) ‘κλώστης, πλάστης’,
αναδότς (<*αναδίνου) ‘µικρό δικράνι’, κλ΄έφτς (< κλ΄έφτου), σφάχτς (< σφάζου)
-τής: (χρονική διάρκεια) σπαρτής ‘περίοδος σπαρµού’
-τό: (αποτέλεσµα-προϊόν) ξ΄ιρατό (< ξ΄ιρνού)
-τρα: (όργανο) σουλ΄ίστρα (< *σουρίστρα < σουρίζου) ‘σφυρίχτρα, τλ΄ίχτρα (< τλ΄ίγου)
‘κλωστικό όργανο’, ιδιάστρα ‘κλωστικό όργανο’
-τρί: (όργανο) ξ΄υστρί (< ξού) ‘χτένι ζώων’
287
288

Η λ. και στο Βελβ. (Μπουντώνας 1892:62)
Μπόγκας 1964:294, λ. παρµάρα.
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-ω4 (> -ου): (σκωπτικά) γκιζ΄έρου (< γκιζ΄αρίζου ‘περιφέροµαι, βολτάρω) ‘σουρτούκω’
(χωρίς αντίστοιχο αρσ.)
3.9.4 Από αριθµητικά
-αριά (> -αρεά) (δηλωτικά ποσότητας): δικαρεά, εικουσαρεά, τριανταρεά, διακουσ΄αρεά
3.9.5 Από επιρρήµατα
-έλα (> -έουα): αµπρουσ΄τέουα ‘(µτφ) πρωτοπορία, το να κάνεις ή να πεις κ. πρώτος’

3.9.6 Μεγεθυντικές
-α4: τσ΄ανάκα (< τσ΄ανάκ΄), χλ΄άρα (< χλ΄άρ΄) ‘κουτάλα’, γκντούα (< γκντούλ΄) ‘µεγάλο
πιθάρι’, τσ΄ατάουα (< τσ΄ατάλ΄) ‘διχάλα’, κουκύθα (< κουκύθ΄) ‘κολοκύθα’,
καουάθα (< καουάθ΄) ‘καλάθα’, γκούµπζα (<*κούπουζα < κουπούζ΄ ‘πήλινο
ποτήρι’) ‘γαβάθα’
-(αρ)άς: (κυρίως επιτατικά) ψ΄ιφταράς, βρουµουπουδαράς, υπναράς, χουριφταράς
-άρος3 (> -άρους)290: α. (δηλώνει ιδιότητα σε µεγάλο βαθµό) µουστακάρους ‘που έχει
µεγάλα µουστάκια’
β. (παρωνύµια από το όνοµα του σογιού που δηλώνουν τον γερό, ψηλό,
ρωµαλέο ή κάτι ανάλογο) Παπαδάρους (< Παπαδούδ΄), Μανουάρους (<
Μανουούδ΄), Γκαντουάρους (< Γκαντουούδ΄)
-ας2: γκούσ΄τιρας (< *γκουστέρα) ‘µεγάλη σαύρα’, πόντικας ‘µεγάλο ποντίκι’,
µπρούστουρας (< µπρουστούρ΄) ‘µεγάλο λάπατο’, πχάσ΄τηρας (< πχασ΄τήρ΄)
‘σφραγίδα πρόσφορου’, (νεολ.) πάµ’πουρας (< παµ’πόρ΄) ‘ιδιοκατασκεύαστο
ντιζελοκίνητο όχηµα που έκανε θόρυβο σαν παµ’πόρ΄, δηλ. παλαιότερο
µονοκύλινδρο δίχρονο τρακτέρ µε µεγάλο φουγάρο σαν βαπόρι (µάρκας Lanz)’
-ος2 (> -ους): µάιµουνους (< µαϊµούν΄) ‘µεγάλη µαϊµού’, πάταρους (< παταρεά) ‘δυνατή
σφαλιάρα’
3.9.7 Υποκοριστικές
-άκι2 (> -άκ΄): (παιχνιδιών) αουνάκ΄ (< αών΄ ‘αλώνι’) ‘οµαδικό παιχνίδι’, γκτζ΄ουνάκ΄
289

Πβ. και Μπουντώνας 1892:62. Χαρακτηριστική φράση: «Αυτό του έρσ΄ιµου πάισ΄ιµου δέν΄ έχ΄;» για
κάποιον που αργεί να φύγει. Στην Αδριανούπολη και φάισιµου ‘φάγωµα’ (Θρακικά Β 6, σ. 179).
290
Βλ. και Μηνάς 1978: 126.
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(< γκτζ΄ούν΄ ‘γουρούνι’) ‘οµαδικό παιχνίδι’ (ενώ το υποκοριστικό:
γκτζ΄ουνούδ΄), κουκαλάκ΄ (< κόκαου) ‘το παιχνίδι κότσια’ (ενώ το υποκοριστικό:
κουκαούδ΄), κρυφτάκ΄ ‘το παιχνίδι ‘‘κρυφτό’’’, σκαφιδάκι (< σκαφίδ΄ ‘ξύλινη
σκάφη ζυµώµατος’) ‘το παιχνίδι ‘‘κουτσό’’’ (ενώ το υποκοριστικό: σκαφιδούδ΄)
-άκος2 (> -άκους): (βαφτιστικών) ∆ηµάκους, Ιαννάκους, Μητσ΄άκους, Πιτράκους,
Σ΄τιφανάκους, Χρηστάκους κ.ά.
-άρι3 (> -άρ΄): χηνάρ΄ ‘µικρή χήνα’
-ί: βιργί (< βέργα)
-ίτσα2: α. (βαφτιστικών) Βαγγιλ΄ίτσα, Κουλ΄ίτσα, Λ΄ιν΄ίτσα, Παγουν΄ίτσα κ.ά.
β. µαν΄ίτσα (< µάνα), µισ΄ίτσα (< µέσ΄ ‘η µέση του σώµατος’)291, κισ΄ίτσα (<
κισ΄ά ‘πουγγί’ µε υποκοριστικό κισούδα) ‘πουγγάκι’ (τραγ.),
δασκαλ΄ίτσα (τραγ.)
γ. (παιχνιδιών) πιτρίτσα (< πέτρα, µε υποκοριστικό πιτρούδα) (συν. στον πληθ.)
‘το παιχνίδι πεντόβολα’, τριχίτσα (< τριχ΄ά, µε υποκοριστικό τριχούδα) ‘το
παιχνίδι ‘‘σχοινάκι’’’
-ίτσι2 (> -΄τσ΄): (µόνο σε τραγ.) καραβίτσ΄ (< καράβ΄), αργυρουφυλλ΄ίτσ΄ (<
*αργυρόφυλλο), καστρίτσ΄ (< κάστρο), παναϊρίτσ΄ (< παναΰρ΄)
-όκας/-όκου: (βαφτιστικών) Παυλ΄όκας (< Παύλ΄ους), Χουτόκας (< Χούτας),
Γκουλ΄όκου, Μουλ΄όκου
-ούδα3: α. (βαφτιστικών) Καλλ΄ούδα (< Κάλλ΄ου), Λ΄ινκούδα (< Λ΄ένκου), Μαρούδα,
Πουνκούδα (< Πούνκα ‘Παγώνα’) Ραντούδα (< Ράντου ‘Αρετή’), Τανούδα (<
Τάνα ‘Άννα’) κλπ.
β. βιργούδα ‘µικρή βέργα’, γατούδα, γκουµπζούδα (< γκούµπζα ‘βαθύ πιάτο’),
γκουφούδα (< γκούφα ‘τρύπα’), κανατούδα ‘µικρή κανάτα’, κισούδα (< κισ΄ά
‘πουγγί’), µαναρούδα (< µανάρα ‘τσεκούρι’), µουκουσούδα (< µουκουσ΄ά
‘µπουκιά’), µπαµπούδα (< µπάµπου ‘γριά’), µπαρούδα (< µπάρα ‘µικρή λίµνη’),
νουρούδα (< νουρά ‘ουρά’), πουαγδούδα (< *πουακδούδα < πουακίδα)
‘πουλαδίτσα’, σ΄κιµπούδα (< σ΄κιµπεά ‘κοιλιά’) ‘κοιλίτσα’, τσ΄ακούδα (< τσ΄ακή
‘σουγιάς’), φουούδα (< φουλ΄ά) ‘φωλίτσα’, (νεολ.) κουρσούδα, µηχανούδα,
µπαταρϊούδα, ουµαδούδα, συνταξούδα κ.ά.
-ούδης2 (> -ούτς): α. (βαφτιστικών) Ιαννούτς (< Ιάνν΄ης), Ιουργούτς (< Ιώργους),
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Κουλ΄ούτς (< Κόλ΄ους), Μιχούτς (< Μίχους), Παυλ΄ούτς (< Παύλ΄ους) κλπ.
β. αγγουνούτς (< αγγουνός), αϊρούτς (< αέρας), αντρούτς (< άντρας), ζβανούτς (<
ζβανάς ‘κυρτός πριονωτός σουγιάς’), καουρούτς (< κάουρας ‘κάβουρας’),
µπαχτσ΄ούτς (< µπαχτσ΄άς ‘κήπος’), νταϊαµούτς (< νταϊαµάς ‘υπόστεγο’),
ουντούτς (< ουντάς ‘δωµάτιο’), παππούτς (< πάππους ‘γέρος’), πιγκούτς (<
πέγκας ‘αράχνη’), πιτνούτς (< πέτνους ‘πετεινός’), τιντζ΄ιρούτς (< τέντζ΄ιρης
‘κατσαρόλα’), τζ΄ιζβούτς (< τζ΄ιζβές ‘µπρίκι’), (νεολ.) γλουµπούτς (< γλόµπους),
δυναµούτς (< δυναµός), φακούτς (< φακός ‘φανάρι µπαταρίας’) κ.ά.
-ούδι2 (> -ούδ΄): α. (καταγωγής) Αλµπανούδ΄ (< Αλµπάνς), Γκανούδ΄ (< Γκάνης),
Καµπουρούδ΄ (< Καµπούρς), Μαµαούδ΄ (< Μαµαλής), Παπανικουούδ΄ (<
Παπανικόλας) κλπ.
β. αρνούδ΄ (< αρν΄ί), ιαούδ΄ (< ιαλ΄ί ‘καθρέφης’) ‘καθρεφτάκι’, κταβούδ΄ (<
κτάβ΄ ‘κουτάβι’), µαχιρούδ΄ (< µαχαίρ΄), µισουρούδ΄ (< µισίρ΄ ‘γαλόπουλο’),
µπαϊρούδ΄ (< µπαΐρ΄ ‘βουνό’) ‘λόφος’, πιλ΄ικούδ΄ (< πιλ΄έκ΄), πιρουνούδ΄ (<
πιρόν΄), πιτναρούδ΄ (< πιτνάρ΄ ‘πετεινάρι’), πουούδ΄ (< πλ΄ί) ‘κλωσσόπουλο’,
σ΄πιτούδ΄ (< σ΄πίτ΄), τρουχουούδ΄ (< τρουχούλ΄ ‘ρόδα’) ‘1. µικρή ρόδα, 2.το
παιχνίδι ‘‘τσέρκι’’’, χλ΄αρούδ΄ (< χλ΄άρ΄), (νεολ.) αυτουκινητούδ΄, µουλ΄υφούδ΄
(< µουλ΄ύφ΄ ‘µολύβι’), µαγαζούδ΄, πιχν΄ιδούδ΄, τραχτιρούδ΄ κ.ά.
γ. (από θηλυκά µόνο ζώων) αουπούδ΄ (< αουπού ‘αλεπού’), γατούδ΄ (< γάτα),
χηνούδ΄ (< χήνα)
δ. (από αρσενικά) 1. (ζώων) λ΄υκούδ΄ (< λ΄ύκους)
2. (καταγωγής) βλαχούδ΄ (< βλάχους), κατσ΄φϊούδ΄ (< κατσ΄ίβϊους),
∆ουµουκιτούδ΄ (< ∆ουµουκίτς), Θρακ΄ουτούδ΄ (< Θρακ΄ώτς), Λαµιουτούδ΄(<
Λαµιώτς), Φαρσαλ΄ουτούδ΄ (< Φαρσαλ΄ώτς) κλπ.

3.10 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
3.10.1 Από ουσιαστικά
-αβος1292 (> -αβους): (αρνητικό χαρακτηριστικό) γκαγκαράτσαβους (< γκαγκαράτσα
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Πβ. Georgacas 1982:242. Μόνο σε επικλήσεις, π.χ. «πούεισ΄ι, µαν΄ίτσα µου»· «ωχ! µισ΄ίτσα µου!»
(όταν πονάει η µέση).
292
Η κατάλ. σλαβικής προέλευσης (∆ουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλής 2006:125. Ο Προµπονάς
(1988:87) δεν συµπεριλαµβάνει την Α. Ρωµυλία και γενικά τη Θράκη στις περιοχές όπου απαντά η
παραγωγική αυτή κατάληξη.
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‘ξερή µύξα’), ζ΄ούµπραβους (< ζ΄ούµπρα ‘ρυτίδα, ζάρωµα επιδερµίδας’) ‘µε
ζαρωµένη επιδερµίδα’, κασκατίκαβους (< τουρκ. kaskat)293, κόραβους (< κόρα
‘φλοιός’ < βουλγ. kora) ‘που έχει πολύ κόρα’, κουκούδαβους (< κουκούδ΄) ‘που
έχει ξερά σπυριά’, λ΄άγκραβους (< λ΄άγκρα ‘λέρα’294) ‘λερωµένος, βρόµικος’,
µύξαβους ‘µυξιάρης’, µούχλ΄αβους (< µούχλ΄α) ‘µουχλιασµένος’, ξ΄ιγκλ΄άναβους
(< ξ΄ιγκλ΄άνα ‘νάζι, ακκισµός’) ‘ναζιάρης, αυτός που ακκίζεται’, πούρτσ΄αβους
(< πούρτσ΄ους ‘τράγος’) ‘αναµαλλιάρης’, πρέκν΄αβους (< πρέκν΄α ‘φακίδα’)
‘φακιδιάρης’, σκλ΄ήκαβους (< σκλ΄ήκ΄) ‘σκουληκιασµένος’, σκούραβους (<
σκουριά) ‘σκουριασµένος’ σκουτίδαβους (< σκουτίδα ‘σκοτάδι’)‘σκοτεινός’,
σπόραβους (< σπόρους) ‘σποριάρικος’, στούµπαβους (< στούµπους ‘γουδοχέρι’)
‘όχι µυτερός’ τρύπαβους (< τρύπα ‘πρωκτός’295) ‘λιχούδης’, ψ΄είραβους,
ψώραβους κ.ά.
-(άδ)ικος (> -άδκους): (κτήση) αλµπανάδκους, γκανάδκους, µανουάδκους, νατάδκους,
σ΄τιφάδκους, σ΄τιφανάδκους κλπ
(-άρ)ικος (> -άρκους): αρρουστιάρκους, διδυµάρκους (< *δίδυµους ή διδυµάρς),
κλ΄άρκους (< *κλ΄ά ή *κλ΄άρς)296, λ΄υσσ΄άρκους (< λ΄ύσσ΄α), µπουµπουσ΄άρκους
(< αροµ. bubuşar) ‘ασκεπής, χωρίς καπέλο’
-άτικος (> -άτκους): α. (χρόνο) πασκαλ΄άτκους, (προυτου)µαρτιάτκους, χειµουν΄άτκους
β. (χαρακτηριστικό) ζναριάτκους ‘ζωναράδικος χορός’
-άτος (> -άτους): α. (ιδιαίτερο χαρακτηριστικό) τσ΄αραπάτους (< τσ΄αράπ΄ ‘κάλτσα’)
‘µε τα τσ΄αράπια’, µουστακάτους ‘µε µουστάκι’, βρακάτους ‘µόνο µε το βρακί’,
γκιρντανάτους (< γκιρντάνα ‘κολιέ, περιδέραιο’) ‘µε περιδέραιο’, ζναράτους (<
ζνάρ΄) ‘µε ζωνάρι’297, τσουτσουλάτους (< τσουτσούλ΄) ‘µε µυτερή κορυφή’,
(νεολ., πβ. και ν.ε.) µουσάτους, κουστουµάτους
293

Το επίθετο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το βαµβάκι, όταν από καχεξία του φυτού δεν
αποσπάται εύκολα από το ‘‘καρύδι’’ κατά τη συλλογή του και δεν αφαιρείται εύκολα η ίνα.
294
Ο Τσοπανάκης (1963:296) ετυµολογεί από το λιαγκρώνου.
295
Επειδή η τρύπα θεωρείται το κέντρο των απολαύσεων που σχετίζονται µε το φαγητό και το πιοτό.
Σχετικές και οι φρ. «βρουντά (= χτυπά δυνατά) η τρύπα µ’» και (Καβ.) «βρουντά ι κώουζ µ’» ‘επιθυµώ
έντονα, ορέγοµαι’.
296
Χρσιµοποιείται για τα κακοσχηµατισµένα οπωρικά, κυρίως καρπούζια και πεπόνια, όταν δεν είναι
ολοστρόγγυλα και σχηµατίζουν ένα είδος ‘‘κοιλιάς’’.
297
Το γκιρντανάτους αναφέρεται συνήθως σε ζώα ή πουλιά που έχουν κάποιο χαρακτηριστικό ή
κάποιο περίγραµµα σαν γκιρντάνα στο λαιµό (π.χ. τρυγόνι). Το ζναράτους, συνήθως αναφέρεται σε
είδος από µπρουστούρια (= λάπατα) που έχουν εντοµή στο φύλλο σα να είναι περισφιγµένο µε ζωνάρι
και θεωρούνται τα πιο νόστιµα. Επίσης και ως ονοµασία του ζωναράδικου χορού στο Μικρό
Μοναστήρι (όπως επίσης και ζναριάτκους, βλ. παραπάνω) (Λουτζάκη 1983-85:166).
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β. (µέσο): πουδαράτους ‘µε τα πόδια’, µουλαράτους ‘µε το µουλάρι’, (νεολ., πβ.
και ν.ε.) τρινάτους, κουρσάτους
-έινος (> -έινους) (< αρχ. -έινος298): (υλικό) ξ΄υλ΄έινους, κουκαλ΄έινους
‘κοκκάλινος ή
πλαστικός’, σιδιρέινους, µπακαρέινους ‘χάλκινος’, µαλαµατέινους, ασ΄ηµέινους,
πιτσ΄έινους ‘δερµάτινος’, χαρτέινους, κιραµιδέινους ‘πήλινος’, (νεολ.)
λαστιχέινους, αλαµέινους ‘αλουµινένιος’
-ικος1 (> -κους): α. ψ΄έφκους (< ψ΄εύτς), κλ΄έφκους (< κλ΄έφτς)
β. (από δάνεια) γκέτσ΄κους (< τουρκ. geç) ‘αργός’, ζόρκους (< τουρκ. zor)
‘δύσκολος’, αραβάνκους (< τουρκ. rahvan)299, ιξίκους (< ιξίκκους < ιξίκικους <
τουρκ. eksik) ‘ελλειµµατικός’, καλιψίζ΄κους (< τουρκ. kalpsz)
‘καλοφτιαγµένος’, µόρκους (τουρκ. mor ‘µοβ’) ‘ροζ’, µπαιάτκους (< τουρκ.
bayat) ‘µπαγιάτικος’, µπαµπάτσ΄κους (< τουρκ. babaç) ‘µεγάλος’, µπιτ΄ούνκους
(< τουρκ. bütün) ‘ολόκληρος’, µπόλκους (< τουρκ. bol), ντ΄ούζ΄κους (< τουρκ.
düz) ‘ίσιος, επίπεδος’, ουρτάκους (< ουρτάκκους < ουρτάκικους < τουρκ. ortak)
‘συνεταιρικός’, τσ΄ίικους (< τουρκ. çig) ‘ωµός, αµαγείρευτος’, τσ΄ουρούκους (<
τσ΄ουρούκκους < τσ΄ουρούκικους <τουρκ. çürük) ‘σαθρός’, χάσ΄κους (< τουρκ.
has)300
-(ι)κός1: ν΄ησ΄κός ‘νηστικός’, παστρικός
-(ι)νός1: α. αρχνός (Καβ.) (< αρχή) ‘ο πολύ παλαιός, αρχαίος’
β. (που αναφέρεται σε ζώο): γαιδουρνός, ουβαλνός (< ουβάλ΄), ιουαδνός (<
ιουάδ΄)
-ίτικος301 (> -ίτκους): α. (ύλη) µαλλ΄ίτκους ‘µάλλινος’,
β. (ιδιότητα - αναφορά) αντρίτκους ‘αντρικός’, υν΄ικίτκους ‘γυναικείος’,
παππίτκους (< πάππους) ‘γεροντικός, των γερόντων’, µπαµπίτκους (< µπάµπου)
‘των γριών, που αναφέρεται σε γριές’, χινταλ΄ίτκους (< χίνταου ‘φραγκόκοτα’),
ιουρντικίτκους (< ιουρντέκ΄ ‘πάπια’), χην΄ίτκους (< χήνα), γκτζ΄ουν΄ίτκους (<
γκτζ΄ούν΄ ‘γουρούνι’), σ΄κλ΄ίτκους (< σ΄κλ΄ί), «κουκουν΄ίτκους» (< κουκόνα
‘κούκλα, (µτφ.) µικρή κοπέλα’) ‘είδος χορού’
298

Χατζιδάκης 1907:117. Τσοπανάκης 1963:294. Ανδριώτης 1983, λ. -ένιος.
Αναφέρεται µόνο στα άλογα, τα αραβάνια, που έχουν µάθει να τρέχουν µε ειδικό τρόπο (αραβάν΄).
300
Αναφέρεται µόνο στο εξευγενισµένο είδος ψωµιού, το ‘‘καθαρό’’.
299
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-ωτός1 (> -ουτός): α. (οµοιότητα)302 ν΄ιρουτός ‘νερουλός’, πιτρουτός303, σταυρουτός,
φουντουτός
β. (ύλη) µιταξουτός
3.10.2 Από επίθετα
-αβος2 (> -αβους): (αρνητικό χαρακτηριστικό)γκόλ΄αβους (< *γκόλ΄ους) ‘γυµνός’,
ζαµούραβους (< *ζαµούρς) ‘εκφυλισµένος’, µούιαβους (< *µούιας304) ‘ευπαθής,
αδύναµος’, πιλτέκαβους (< *πιλτέκς) ‘τραυλός’,
-αβος3 (> -αβους): (χρώµα-απόχρωση305) (από δάνεια) µπλ΄άνταβους (< βουλγ. bled)
‘κιτρινωπός, ωχρός’, µπόζαβους (< τουρκ. boz) ‘καφετής, σκούρος’
-αδός: ψαχναδός (< *ψαχνός)306
-ερός (> -ιρός): καυτιρός, σουγλ΄ιτιρός ‘σουβλερός’, κουφτιρός
-ικός2 (> -κός): χουριανκός (< χουριανός) ‘κοινός, δηµόσιος’
-ούτσικος1 (> -ούτσ΄κους): (από παλαιότερα υποκοριστικά, µη υποκοριστική307)
µικούτσ΄κους (< αρχ. δωρ. µικκός308), µούτσ΄κους (< ?)309 ‘µικρός’,
απαούτσ΄κους (< *απαός) ‘απαλός’
3.10.3 Από ρήµατα
-αβος3 (> -αβους): ξ΄ισάλ΄αβους (< ξ΄ισαλ΄άζουµι) ‘σαλιάρης’, γκρούαβους (<
γκρουώνουµι ‘γουρλώνω τα µάτια’) ‘γουρλοµάτης’, ξ΄ιπαράουαβους (<
ξιπαραουάζουµι ‘ατακτώ, παρεκτρέποµαι’) ‘ζωηρός, άτακτος’
-ικος2 (> -ικους): κακουφάικους ‘ανορεκτικός’
(από δάνεια ρήµατα) µπουσ΄άνκους (< τουρκ. boşanmak) ‘χαλαρός’
-ούµενος (> -ούµινους): φανταζούµινους ‘φαντασµένος’, τριχούµινους
-τος (> -τους): αγγάστρουτους, ασαµάρουτους, αγάνουτους, αώντστους
‘αλώνιστος’, αµέτστους ‘αµέθυστος’, αένν’τους ‘αγέννητος’, αέν’τους
301

Για τη κατάλ. -ίτικος των «µετουσιαστικών» ειθέτων βλ. Χατζιδάκις 1917:107.
Παντελίδης 1999:287.
303
Αναφέρεται σε πτηνά, κυρίως κότες, µε πιτσιλωτό ασπρογκρίζο (σαν πέτρα) πτέρωµα.
304
Μπουντώνας 1892:95.
305
«Προκειµένου ειδικά για το χρώµα (ενν. τα επίθετα σε -αβους) δηλώνουν το υπότονό τους ...»
(Μάνεσης 1986: 323).
306
Αν δεν προέρχεται από το *ψαχνάδι.
307
Όπως και στη Μ. Ασια (Georgacas 1982:259 κε.).
308
ΙΛΠ ΙΙ:45, λ. µικκίτζικος και µικκούκος, καθώς και Georgacas 1982:260.
309
H λ. και στη Μ. Ασία (Σίλλη) (Georgacas 1982:260).
302
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‘αγίνωτος’
-τός: αλτός (< λ΄ύνου), απουλτός (< απουλνού), φλουκ΄αστός (< φλουκ΄άζου)
-ωτός2 (> -ουτός): καµαρουτός, πιδικουτός (< πιδικώνου ‘βάζω τρικλοποδιά,
πεδικλώνω’), ριζουτός (< ριζώνου), χαµηουτός (< χαµηώνου), (νεολ.) βιδουτός
3.10.4 Από επιρρήµατα
-(ι)νός2: ιχτισ΄(ι)νός, ιψ΄ισ΄(ι)νός, µπρουσ΄τινός, ουπισνός, ταχνός (< ταχ΄ά) ‘αυγερινός’
-(ι)τός: κατουπτός (< κατόπ΄) ‘επόµενος’, καρσ΄ιτός (< καρσί) ‘αντικριστός’
-τικος (> -τκους): αλλ΄ώτκους, (αναλογ.) καότκους (< καλότυχος)
-ωτός3 (> -ουτός): ουπαντός (< ουπάν) ‘απανωτός’
3.10.5 Υποκοριστικές επιθέτων310
-ούτσικος2 (> -ούτσ΄κους) α. από επίθετα: (> -ούτσ΄κους): µικούτσ΄κους (< µικρός),
χαµηούτσ΄κους (< χαµηός), ψ΄ηούτσ΄κους (< ψ΄ηός), καούτσ΄κους (< καός),
λ΄ιγούτσ΄κους (< λ΄ίγους), χαµνούτσ΄κους (< χαµνός)
β. από αντωνυµίες: καµσούτσ΄κους (< καµόσους ‘καµπόσος’) ‘πολύ λίγος’
3.11 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ
3.11.1 Από ουσιαστικά
-άζω1, -ιάζω (> -άζου, -ιάζου): α. λ΄ιµάζου (< λ΄ίµα) ‘είµαι λαίµαργος’, βραδιάζου,
ραβουν΄άζου (< ραβώνα), δραχτιάζου (< δράχτ΄) ‘µαζεύω κλωστή σε αδράχτι’,
αυγακ΄άζου (< αυγάκ΄) ‘ανοίγω αυλάκια’, ξ΄ισ΄τιριάζου (< ξ΄ισ΄τιριά)
‘ξαστεριάζω’, φουλτακ΄άζου (< φουλτακίδα) ‘βγάζω φλύκταινες’, νταλακ΄άζου
(< νταλάκ΄) ‘έχω έντονη δίψα’, ζµπουριάζου (< ζµπόρους ‘φωνή’) ‘βγάζω φωνή,
βγάζω µιλιά’
-εύω1 (> -εύου): υρεύου (< ν.ε. γύρος), κανακεύου (< κανάκ΄ ‘χάδι’), απουκρεύου (<
Απουκρεά), ητεύου (< ητειά ‘ξεµάτιασµα’) ‘ξεµατιάζω’, δασκαλ΄εύου ‘διδάσκω’
(και από δάνεια) χουζµιτεύου (< χουζµέτ΄ ‘δουλειά του σπιτιού’ < τουρκ. hizmet)
‘κάνω δουλειές του σπιτιού’, σ΄κιντζ΄εύου (< σ΄κιντζ΄ά ‘βασανιστήριο,
κακοποίηση’ < τουρκ. işkence) ‘βασανίζω, κακοποιώ’

310

Με τις καταλήξεις αυτές σχηµατίζονται «επίθετα που µετριάζουν τη σηµασία - µια διαφορετική
µορφή υποκορισµού - του βασικού επιθέτου, από το οποίο παράγονται» (Τσοπανάκης 1963: 296).
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-ίζω1 (> -ίζου): αραδίζου (< αράδα) ‘πηγαινοέρχοµαι’, αουν΄ίζου (< αών΄ ‘αλώνι’)
‘αλωνίζω’, δειλν΄ίζου (< δειλνός ‘µεσηµέρι’) ‘γευµατίζω’, διρµουν΄ίζου (<
διρµόν΄) ‘κοσκινίζω µε δερµόνι’, θυµιατίζου, κουρν΄αχτίζου (< κουρν΄αχτός
‘σκόνη’) ‘σκονίζω’, ξίγκλ΄αν΄ίζου (< ξ΄ιγκλ΄άνα) ‘παραχαϊδεύω’, παταρίζου (<
παταρεά ‘σφαλιάρα’) ‘χτυπώ’, κουπαν΄ίζου (< κόπανος) ‘χτυπώ µε κόπανο’,
µουσ΄κίζου (< µόσκους ‘ευωδιά’) ‘ευωδιάζω’, νουτίζου (< νουτιά ‘υγρασία’),
πχασ΄τηρίζου (< πχάσ΄τηρας ‘σφραγίδα πρόσφορου’) ‘σφραγίζω πρόσφορο’,
ταΐζου (< ταή), φασαρίζου ‘κάνω φασαρία’, αµπουρίζου (< άµπουρας ‘ατµός’)
‘αχνίζω’, (νεολ.) φλ΄ιτίζου (< φλ΄ίτ΄ ‘σπρέι’) ‘ψεκάζω µε φλ΄ίτ΄’
-ώνω1 (> -ώνου): βρακώνου (< βρακί) ‘φορώ σε κάπ. βρακί’, ιµατώνου (< ιόµα ‘αίµα’),
λαθώνου (< λάθος), λ΄αγκρώνου (< λ΄άγκρα ‘λέρα, βροµιά’) ‘λερώνω’,
ξ΄ιπατώνου ‘ξεριζώνω’, ξ΄ιβρακώνου, πατώνου (< πάτους) ‘βουλιάζω’,
ζ΄αρώνου (< ζ΄άρα ‘στάχτη’) ‘λερώνω µε στάχτη’, ζ’ιανώνου (< ζ’ιάν΄ ‘χαράµι’)
‘χαραµίζω, σπαταλώ’, ινατώνου (< ινάτ΄) ‘πεισµατώνω’, µπατακώνου (<
µπατάκ΄ ‘λάσπη’) ‘λασπώνω’, νταιακώνου (< νταιάκ΄ ‘στήριγµα, υποστύλωµα’)
‘ακουµπώ, στηρίζω, υποστυλώνω’
3.11.2 Από επίθετα
-αίνω (> -αίνου): µικραίνου, βαθαίνου, ζ΄ισ΄ταίνου, ξ΄ιραίνου
-εύω2 (> -εύου): τραν΄εύου (< τρανός) ‘µεγαλώνω σε µπόι ή σε ηλικία’, ιρεύου (< ιρός
‘γερός’) ‘γιατρεύοµαι, αναρρώνω’
-ίζω2 (-ίζου): ιραν΄ίζου (< ιράν΄ους ‘γαλάζιος’) ‘ραντίζω µε γαλαζόπετρα’
-ώνω2 (> -ώνου): κρυιώνου (< κρυιός), ηµιρώνου (< ήµιρους), θϊώνου (< θϊός ‘θολός’)

3.11.3 Από αντωνυµίες
-ώνω3 (> -ώνου): τιτιώνου (< τέτοιους), αυτώνου (< αυτός)311

3.11.4 Από ρήµατα
-έρνω (> -έρνου) (τα ξενικής προέλευσης ν.ε. σε -άρω): (νεολ.) µαρκέρνου, σουτέρνου,
τρακέρνου, γρασ΄έρνου
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-ίζω3312 (> -ίζου) (από δάνεια ρήµατα): µπιτίζου (< τουρκ. bittim, αόρ. του bitmek),
σαπλαντίζου (< τουρκ. sapladm, αόρ. του saplamak) ‘κεντρίζω’, ζαντιρίζου
(τουρκ. zaddm, αόρ. του zadmak) ‘παρακινώ’, ουζαντίζου (< τουρκ. uzattm,
αόρ. του uzatmak) ‘απλώνοµαι, αναπαύοµαι’, µπιλ΄ιντίζου (< τουρκ. belledim,
αόρ. του bellemek) ‘διακρίνω’, αρτιρντίζου (< τουρκ. artrdm, αόρ. του
artrmak) ‘αφθονώ’, µπουλασ΄τίζου (< τουρκ. boylaştm, αόρ. του boylaşmak)
‘περιλαβαίνω’, κουνουσ΄τίζου (< τουρκ. konuştum, αόρ. του konuşmak)
‘συνοµιλώ’, ουραντίζου (< τουρκ. ugradm, αόρ. του ugramak) ‘προβάλλω
ξαφνικά’, ουντίζου (< τουρκ. uydim, αόρ. του uymak) ‘ταιριάζω’, σακαντίζου
[nd] (< skndm, αόρ. του sknmak) ‘διστάζω, συγκρατούµαι’ κ.ά.
-λνώ (> -λνού) (τα ν.ε. σε -λώ): ακουλνού ‘κολλώ’, χαλνού ‘χαλώ’, µουτσ΄καλνού (<
ιδιωµ. µατσαλώ) ‘µασώ’, πρατσκαλνού (< ιδιωµ. πρατσαλώ) ‘πιτσιλίζω’,
διασ΄κιλνού (< µεσν. και ν.ε. διασκελώ) ‘διασκελίζω’, φουκαλνού (< µεσν. και
ν.ε. φροκαλώ)
-ρνώ (> -ρνού) (από ν.ε. σε -ρίζω): καθαρνού, καλ΄ηµιρνού, σ΄υυρνού, υρνού
-φτω (> -φτου) (από µεσν. σε -πτω): αλ΄είφτου, ανάφτου, κλ΄έφτου, κόφτου, κρύφτου,
ράφτου, σκάφτου, χάφτου κλπ.
3.11.5 Από επιρρήµατα
-ίζω3 (> -ίζου): παραµιρίζου (< παράµερα), χουρίζου (< χώρια) ‘διαχωρίζω’
-ώνω4 (> -ώνου): πιπκώνου (< πίπκα ‘µπρούµυτα’) ‘γυρίζω κάπ. µπρούµυτα’
3.11.6 Από αριθµητικά
-ίζω4, -άζω2 (> -ίζου, -άζου): σαραντίζου, ικατουσ΄τίζου, χιλ΄άζου
3.11.7 Ηχοποίητα ρήµατα (ονοµατοποιία)
-ίζου5: γκλακαλ΄ίζου (< γκλίκ ή γκλάκ) ‘καταπίνω κάτι αµάσητο ή µε θόρυβο’,
κρατσαν΄ίζου (< κράτς) ‘τρώω σκληρό κρέας ή χόνδρο’, µακακαλ΄ίζου (από τον

311

Χρησιµοποιείται για δήλωση ακαθόριστης ή ακατονόµαστης ενέργειας, κυρίως όµως για άρση
εκφραστικού αδιεξόδου, όταν δηλ. ο οµιλητής, από άγνοια ή έλλειψη µνήµης, αδυνατεί να
χρησιµοποιήσει την κατάλληλη λέξη. Το ίδιο και µε τα: τέτοιου(ς), αυτό(ς).
312
Τα περισσότερα δάνεια από την τουρκική σε -ντίζου (< αορ. πρόσφ. -d-). Πβ. Σετάτος 2000.
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χαρακτηριστικό ήχο του τραυλίσµατος) ‘τραυλίζω’, µπραουαλ΄ίζου (< µπράου)
‘νιαουρίζω’, ντουπαλ΄ίζου (< ντούπ) ‘χορεύω χτυπώντας τα πόδια κάτω’,
ουχαλ΄ίζου (< επιφών. ούχ!) ‘αναστενάζω, ξεφυσώ από στενοχώρια, αγκοµαχώ’,
πακαλ΄ίζου (< πάκ ‘κρότος σκασίµατος’) ‘κάνω κρότο σκάζοντας’,
πλ΄ατσ΄αλ΄ίζου (< πλ΄άτς) ‘πλατσουρίζω’, πρατσαλ ίζου (< πράτς) ‘τριζοβολώ’,
σ΄ακαλ΄ίζου (< σ΄άκα-σ΄άκα) ‘κάνω θόρυβο µε ξερά χόρτα ή χαρτί’,
τζ΄αουν΄ίζου (< τζ΄άου) ‘ηχοµιµητική λέξη για το γάβγισµα του µικρού
σκυλιού’) ‘γαβγίζω παραπονεµένα’ κ.ά.
3.12 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
-α, -ά: ανάσ΄κιουα, πίπκα ‘µπρούµυτα’, απιστόκουα ‘οπισθόκωλα, προς τα πίσω’, όυρα
‘ολόγυρα, γύρω’
(από επίθετα): ανάπουδα, ίσ΄α, καουά, χαµνά, ψ΄ηουά, χαµηουά
-α(ς): γλ΄ήγουρα(ς), σ΄ήµιρα(ς), ύσ΄τιρα(ς), άλ΄φουρα(ς) ‘άλληφορά’, άτζ΄ιπα(ς) ‘άραγε’,
τσ΄άνα(ς) ‘έτσι’
-θε (> -θι) (κατεύθυνση): (ι)δώθι ‘προς τα εδώ’, (ι)κείθι ‘προς τα εκεί’, (α)πικείθι (< απ’
ικείθι) ‘προς την αποκεί µεριά’
-θεν (> -θιν) (προέλευση): πόθιν ‘από πού’
-ού: αού, αυτού
3.12.1 Παραγωγική από ονοµατικό τύπο
-άκια (> -άκ΄α): (τα) πιαλτάκ΄α (< *πιαλτός < πιαού ‘τρέχω’) ‘τρέχοντας’, (τα)
γουνατάκ΄α (< γόνα) ‘γονατιστά’
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Γ. ΣΥNΘΕΣΗ
Σύνθεση είναι η παραγωγή λέξεων µορφολογικά πολύπλοκων, καθώς µια σύνθετη λέξη
περιέχει περισσότερα από ένα θέµατα (Ράλλη 2007:17,19). Στο ιδίωµα απαντούν όλοι
οι δυνατοί συνδυασµοί σύνθεσης (θέµα - θέµα, θέµα - λέξη, λέξη - θέµα, λέξη - λέξη)
(Ράλλη 2007:14).
Ενώ παρατηρείται αξιοσηµείωτη ποικιλία στη δυνατότητα σύνθεσης και το
ιδίωµα παρουσιάζει πλούτο ως προς τις κατηγορίες συστατικών και τις γραµµατικές
κατηγορίες, η συνολική παραγωγή φαίνεται να είναι µάλλον περιορισµένη σε σχέση µε
άλλα, κυρίως νότια, ιδιώµατα (Ανδριώτης 1956:23). ΄Ετσι, ως προς τις γραµµατικές
κατηγορίες έχουµε, όπως και στη ν.ε., σύνθετα ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα και
επιρρήµατα. Στα τελευταία µάλιστα, τα οποία η Ράλλη (2007:119) τοποθετεί στις
ειδικές κατηγορίες συνθέτων επειδή προκύπτουν όχι απευθείας από σύνθεση δύο
συστατικών αλλά από σύνθετο επίθετο + την κατάληξη, παρατηρούµε επίρρηµα ((τα)
πιστόκουουα ‘οπισθόκωλα, προς τα πίσω’) που πιθανόν να προέρχεται από σύνθεση,
καθώς δεν απαντά

αντίστοιχο επίθετο

(*πιστόκουους) (πβ. ανάλογα µεσν.

οπισωκάπουλα, Κρ. - Επιτ.).
Ως προς τις κατηγορίες συστατικών συναντούµε σηµαντική ποικιλία. Έτσι,
παρατηρούµε 1) στα σύνθετα ουσιαστικά σύνθεση µε: ουσιαστικό + ουσιαστικό,
επίθετο + ουσιαστικό, επίρρηµα + ουσιαστικό, ουσιαστικό + ρηµ. θέµα, επίθετο + ρηµ.
θέµα (ουσιαστικό;), ρηµ. θέµα + ουσιαστικό και αριθµητικό + ουσιαστικό, 2) στα
σύνθετα επίθετα σύνθεση µε: επίθετο + επίθετο, επίθετο + ουσιαστικό και ρηµ. θέµα +
ουσιαστικό, 3) στα σύνθετα ρήµατα σύνθεση µε: ρηµ. θέµα + ρήµα, ουσιαστικό + ρήµα
και επίθετο ή επίρρηµα + ρήµα (βλ. παραδείγµατα παρακάτω).
Στην κατάταξη µε βάση τη σηµασία παρατηρούµε ότι υπάρχει µικρός αριθµός
παρατακτικών συνθέτων, ενώ στα σύνθετα µε σχέση εξάρτησης πολύ λίγες είναι οι
περιπτώσεις των αντικειµενικών και ακόµη λιγότερες των κτητικών. Έτσι το σύνολο
σχεδόν των σύνθετων λέξεων είναι προσδιοριστικά σύνθετα.
Από άποψη σηµασιολογίας, χαρακτηριστικό των συνθέτων του ιδιώµατος είναι
η σηµασιολογική διαφάνεια, ενώ σπανίζουν τα σηµασιολογικά αδιαφανή σύνθετα
(Ράλλη 2007:19-20) (π.χ. πυρουσ΄τιά, ουνόψουµου, ταραλ΄όσ΄κυους).
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Ι. Με βάση τη γραµµατική µορφή
3.13 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
3.13.1 Ουσιαστικό + Ουσιαστικό
αλγόµυγα ‘αλογόµυγα’
αλγουνουρά ‘αλογοουρά’
αµπϊόβιργα ‘αµπελόβεργα’
αµπιουτόπ΄ ‘αµπελοτόπι’
αµπιόφυου ‘αµπελόφυλλο’
αν΄ιµόξυου ‘ξύλο της ανέµης, προϋφαντικό εργαλείο’
αουπουφουλ΄ά ‘αλεποφωλιά’
βατσινόµπουρου ‘βατόµουρο’
βρακουζούνα ‘βρακοζώνη’
γκτζ΄ι(ου)νουχόρταρου ‘γλυστρίδα’
γκτζ΄ι(ου)νουγκάρντιουα ‘το πρόχειρο δοχείο όπου τρώει το γουρούνι’
καουνουφουλ΄ά ‘το καλά δουλεµένο µέρος που φυτεύεται η πεπονιά’
καρπουζουφουλ΄ά ‘το καλά δουλεµένο µέρος που φυτεύεται η καρπουζιά’
κουουπάν΄ ‘κωλοπάνι’
λαµπουυάλ΄ ‘λαµπογυάλι’
λ΄ιβότανου ‘ηλίανθος, αλλά και ο ηλιόσπορος’
µανόστρουφους ‘ανεµοστρόβιλος’ (βλ. 3.13.8.)
µανόφυου ‘κρεµµυδόφυλλο, το φύλλο της ‘‘µάνας’’, του φυτρωµένου κρεµµυδιού’
µπακαρόξ΄υου ‘το σανίδι πάνω στο οποίο εναποθέτουν τα µπακίρια’
µπουσταν’τόπ΄ ‘µποστανοτόπι’
ντρουβανόγαουα ‘ντρουβανόγαλα, ξινόγαλο’
ξ΄υκέρατου ‘ξυλοκέρατο, χαρούπι’
ξ΄υόχτινου ‘ξυλόχτενο, εξάρτηµα αργαλειού’
πινγκουφουλ΄ά ‘ιστός πένγκα (= αράχνης)’
πιπιραµιά ‘πιπεραρµιά, πιπέρια τουρσί’
πιρισ΄τιρουφουλ΄ίτσα (τραγ.)
Πιτρουµπάιρου (τοπων.) ‘Πετροβούνι’
πουρόξ΄υου ‘το ξύλο που στηρίζει την πουρεά (= αυλόπορτα)’
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πυρουσ΄τιά ‘πυροστιά’
ρουγκουβίτσ΄ ‘ρογοβύζι’
σκουρδουµάντζανου (Καβ. µαντζανόσκουρδου) ‘φαγητό από ψητή µελιτζάνα και
σκόρδο’
σ΄κυόδουντου ‘σκυλόδοντο’
σ΄κυουντάµαρου ‘σκυλοντάµαρο, σκυλόσογο, κακό σόι’
σουλδουσ΄τέφανου ‘διάδηµα της γυναικείας φορεσιάς µε µικρά φλουριά (σουλδιά)’
τσαγκρασούλ΄ ‘τσαγκαροσούγλι’
φουρνόφκ΄αρου ‘ξύλινο φτυάρι του φούρνου’
χι(ου)νουπώρ΄ ‘φθινόπωρο’
χιρόµυου ‘χερόµυλο’
χλ΄αρουκάουαθα ‘ξύλινο σκεύος για τα χλ΄άρια’

(σύνθεση µε δάνεια λέξη)
αραθύρα (α΄ συνθ. τουρκ. ara ‘χάσµα, κενό διάστηµα’) ‘χαραµάδα’
ουνόψουµου (α΄ συνθ. τουρκ. un ‘αλεύρι’) ‘χριστόψωµο’
3.13.2 Επίθετο + Ουσιαστικό
αγρεόβρουµ΄ ‘αγριοβρώµη’
αγρεόγατα ‘αγριόγατα’
αγρόγκτζ΄ουνου ‘αγριογούρουνο’
αγρεόµιλσα’ ‘σφήκα’
αγρουιόρντικα ‘αγριόπαπια’
αγρουκάουνα ‘πικραγγουριά’
αγρεόχηνα ‘αγριόχηνα’
ασβουστουσ΄τιά ‘άσβεστη φωτιά, πρωτοφωτιά’
αφρόµυαλους ‘ελαφρόµυαλος’
βαχόσ΄τιρας (Καβ.), βαχόσ΄τ΄αρου (Καρ.) ‘βλαχοσίταρο, καλαµπόκι’
γλ΄υκαρµεά ‘συντηρηµένα σε σιρόπι φρούτα’
Μιγασάββατου ‘Μέγα Σάββατο’
µικρουπαίδ΄ ‘µικρό παιδί’
µισ΄ουκά ‘σκεύος χωρητικότητας µισής οκάς’
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ξ΄ινόγαουα ‘γιαούρτι’
ξ΄ιρόχειρου ‘ξερόχερο, αδέξιο χέρι’
παλ΄ιµάρια ‘παλιά προβατίνα’ (β΄ συνθ. ιδιωµ. µαριά [< τουρκ. marya] ‘προβατίνα’)
Παλ΄ιχώρ΄ ‘τοπων. Παλιό χωριό’
πικρουκάουνα ‘πικροπέπονο’
Προυτουµαρτιά ‘Πρωτοµαρτιά’
ραπουκέχρ΄ ‘αραποκέχρι, καλαµπόκι’
τζιντρουουάναρου ‘χοντρό λανάρι’
τζιντρουχείλς ‘χοντροχείλης’
τυφχουπέγαδου ‘πηγάδι που δε φαίνεται’
τυφχόφιδου ‘τυφλόφιδο’
χαζαηδουνούδ΄ ‘ωδικό πουλί’313
ψ΄ιφτουφυλλάδα ‘βιβλίο µε ψεύτικες ιστορίες, (µτφ.) ψεύτης’
(σύνθεση µε δάνεια λέξη)
ταραλ΄όσ΄κυους (α΄ συνθ. τουρκ. taral ‘χτενισµένος, µε ίσια µαλλιά’) ‘σκαντζόχοιρος’

3.13.3 Επίρρηµα + Ουσιαστικό
κατουσάγανου ‘κατωσάγονο’
χαµουκέρασου ‘φράουλα’
χαµουµήλ΄ ‘χαµοµήλι’
3.13.4 Ουσιαστικό + Ρηµατικό θέµα
αχυρουφάης ‘γεωργικό εργαλείο’
γαιδουρουγκυλσ΄ά ‘γαϊδουροκυλισιά’
δουκανουσ΄ύρ΄ ‘αλωνιστικό εργαλείο’
καρδουκάψ΄ ‘καούρα’
κουµπουδέστς ‘κοµποδέστης, προϋφαντικό εργαλείο’
κρουµµυδουφάης ‘το έντοµο κρεµµυδοφάγος’

313

Tο πτηνό βραδυπτέρυξ (cettia cetti), κοιν. αηδονάκι (Παρνασσίδα) (Χατζησαράντος Χ. - Κανέλλης
Α. 1947-8:137).
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παρλ΄ουκόφτς ‘γεωργικό εργαλείο για κοπή θάµνων’
ξ΄υουφάης ‘ξυλοφάγος, ράσπα’

3.13.5 Επίθετο + Ρηµατικό θέµα
µουναχουφάης ‘που δεν (του αρέσει να) µοιράζεται µε άλλους ό,τι έχει’

3.13.6 Ρηµατικό θέµα + Ουσιαστικό
ζαπαρόσ΄πυρου (συνήθ. πληθ.) ‘µικρά κόκκινα σπυριά που βγάζουν στο σώµα τους τα
µωρά από τον ιδρώτα και τη ζέστη’314
ιδιόσκαουα ‘σκάλα που ιδιάζει, προϋφαντικό εργαλείο’
κλειδουπίνακου ‘ξύλινο σκεύος µε ερµητικό κλείσιµο (κλείδωµα)’
κριµνόξυου ‘εξάρτηµα του αργαλειού απ’ όπου κρεµούσαν το αντί’
νακατόξ΄υου ‘µακρύ ξύλο που ανακατεύει τη φωτιά του φούρνου’
χασµέρς ‘χασοµέρης’
3.13.7 Αριθµητικό + Ουσιαστικό
Ξάπιφτου ‘της Αναλήψεως (δηλ. έξι Πέφτες από την Ανάσταση)’
τριιόηµιρου ‘τριήµερο απόλυτης νηστείας στην αρχή της Σαρακοστής’

3.14 ΕΠΙΘΕΤΑ
3.14.1 Επίθετο + Επίθετο
αρσ΄ινουθήλκους ‘αρσενικοθήλυκος’
χαζουφηρµένους ‘χαζοαφηρηµένος, ανόητος’
3.14.2 Επίθετο + Ουσιαστικό
καότκους ‘καλότυχος’
ν΄ϊόρµητους ‘νεόρµητος, ακµαίος’

314

Από το ρήµα ζ΄απαρίζουµι/ζ΄αµπαρίζουµι (< βουλγ. zaparvam) ‘ζεσταίνοµαι υπερβολικά’. Πβ.
ιδιωµ. ζαπαρίζουµι (Τζιτζιλής 1982:435) και ζάπαρους ‘καύσωνας’ (Κυρανούδης 2008:72).
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3.14.3 Ρηµατικό θέµα + Ουσιαστικό
χασµέρς ‘χασοµέρης’
3.15 ΡΗΜΑΤΑ315
3.15.1 Ρηµατικό θέµα + Ρήµα
πυρουκουκκιν΄ίζου ‘αναψοκοκκινίζω’
3.15.2 Ουσιαστικό + Ρήµα
αβγουκόφτου ‘αυγοκόβω’
ζαρέχου (και ζουρέχου)316 ‘έχω ζόρι’
κουµπουδένω ‘κοµποδένω, προϋφαντική εργασία’
φουρτουλ΄υγού ‘(προκ. για δέντρα) λυγίζω από το βάρος των πολλών καρπών’

3.15.3 Επίθετο ή Επίρρηµα + Ρήµα
αγρουκτάζου ‘αγριοκοιτάζω’
µικρουδείχνου ‘φαίνοµαι µικρότερος’
3.16 ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
(χωρίς αντίστοιχο επίθετο)
απιστόκουα ‘οπισθόκωλα, προς τα πίσω’

315

Τα σύνθετα ρήµατα είναι σε σχέση µε άλλα, κυρίως νότια, ιδιώµατα πολύ λιγότερα. Αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Ανδριώτης (1956:23): «η συχνότητα των ... συνθέτων (ενν. ρηµατικών) ... είναι
ασύγκριτα µεγαλύτερη στην περιφέρεια του µητροπολιτικού ελληνικού χώρου, δηλ. στα παράλια και
στα νησιά (ιδίως Κρήτη, Κάρπαθο, Νάξο, Ίµβρο κ.ά.) και σχετικά µικρότερη στην ελληνική
ενδοχώρα. Η άνιση αυτή γλωσσογεωγραφική κατανοµή τους αντιστοιχεί εντελώς µε την γενικώτερη
άνιση συνθετική δύναµη των νεοελληνικών ιδιωµάτων». Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των
σύνθετων ρηµάτων που παραθέτει ο Ανδριώτης (1956) απαντούν στο ιδίωµα (που, ως βόρειο,
εντάσσεται στα ιδιώµατα της ενδοχώρας) µόνο τέσσερα και συγκεκριµένα τα κοινά αβγουκόφτου,
κουµπουδένου, µουσκουµυρίζου και το ζουρέχου (ζαρέχου).
316
Πβ. ζορέχω στη Θράκη (Χαραλαµπάκης 1979:102).
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ΙΙ. Με βάση τη σηµασία
3.17.1 Παρατακτικά
αρσ΄ινουθήλκους ‘αρσενικοθήλυκος’
πυρουκουκκιν΄ιζου ‘αναψοκοκκινίζω’
σκουρδουµάντζανου (Καβ. µαντζανόσκουρδου) ‘φαγητό από ψητή µελιτζάνα και
σκόρδο’
φουρτουλ΄υγού ‘(προκ. για δέντρα) λυγίζω από το βάρος των πολλών καρπών’
χαζουφηρµένους ‘χαζοαφηρηµένος, ανόητος’
3.17.2 Προσδιοριστικά
αγρόβρουµ΄ ‘αγριοβρώµη’
αγρόγατα ‘αγριόγατα’
αγρόγκτζ΄ουνου ‘αγριογούρουνο’
αγρόµιλσα’ ‘σφήκα’
αγρουιόρντικα ‘αγριόπαπια’
αγρουκάουνα ‘πικραγγουριά’
αγρουκτάζου ‘αγριοκοιτάζω’
αγρόχηνα ‘αγριόχηνα’
αλγόµυγα ‘αλογόµυγα’
αλγουνουρά ‘αλογοουρά’
αµπϊόβιργα ‘αµπελόβεργα’
αµπιουτόπ΄ ‘αµπελοτόπι’
αµπιόφυου ‘αµπελόφυλλο’
αν΄ιµόξυου ‘ξύλο της ανέµης, προϋφαντικό εργαλείο’
αουπουφουλ΄ά ‘αλεποφωλιά’
ασβουστουστιά ‘άσβεστη φωτιά, πρωτοφωτιά’
βατσινόµπουρου ‘βατόµουρο’
βαχόστ΄αρου (Καρ.) και
βαχόστιρας (Καβ.), ‘βλαχοσίταρο, δηλ. από τη Βλαχιά - Ρουµανία) καλαµπόκι’317
317

Λιγότερο πιθανό το βαχο- (< βλαχο-), όπως και το ραπου- (< αραπο-) στο ραπουκέχρ΄, να έχει
µειωτική λειτουργία, δηλ. κατώτερου είδους σιτάρι, πβ. π.χ. αραποσίταρο (Μπαµπινιώτης 1969:162).
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βρακουζούνα ‘βρακοζώνη’
γαιδουρουγκυλσ΄ά ‘γαϊδουροκυλισιά’
γκτζ΄ι(ου)νουχόρταρου ‘χόρτο του γουρουνιού, γλυστρίδα’
γκτζ΄ι(ου)νουγκάρντιουα ‘το πρόχειρο δοχείο όπου τρώει το γουρούνι’
γλ΄υκαρµεά ‘συντηρηµένα σε σιρόπι φρούτα’
ζαπαρόσ΄πυρου ‘µικρό κόκκινο σπυρί στο σώµα των βρεφών από ιδρώτα και ζέστη’
ιδιόσκαουα ‘σκάλα που ιδιάζει, προϋφαντικό εργαλείο’
καουνουφουλ΄ά ‘το καλά δουλεµένο µέρος που φυτεύεται η πεπονιά’
καρπουζουφουλ΄ά ‘το καλά δουλεµένο µέρος που φυτεύεται η καρπουζιά’
κατουσάγανου ‘κατωσάγονο’
κουουπάν΄ ‘κωλοπάνι’
κριµνόξυου ‘εξάρτηµα του αργαλειού απ’ όπου κρεµούσαν το αντί’
λαµπουυάλ΄ ‘λαµπογυάλι’
λ΄ιβότανου ‘ηλίανθος, αλλά και ο ηλιόσπορος’
µανόστρουφους ‘ανεµοστρόβιλος’
µανόφυου ‘κρεµµυδόφυλλο, το φύλλο της ‘‘µάνας’’, του φυτρωµένου κρεµµυδιού’
Μιγασάββατου ‘Μέγα Σάββατο’
µικρουπαίδ΄ ‘µικρό παιδί’
µισ΄ουκά ‘σκεύος χωρητικότητας µισής οκάς’
µουναχουφάις ‘(µτφ.) που δεν (του αρέσει να) µοιράζεται µε άλλους ό,τι έχει’
µουσκουµυρίζου ‘έχω ευχάριστη µυρωδιά’
µουσκουτρώου ‘µοσχοτρώω, τρώω µε όρεξη και ευχαρίστηση’
µουτσουκλ΄αίου ‘µισοκλαίω, σιγοκλαίω’ (α΄ συνθ. άγν.)
µπακαρόξ΄υου ‘το σανίδι πάνω στο οποίο εναποθέτουν τα µπακίρια’
µπουσταν’τόπ΄ ‘µποστανοτόπι’
νακατόξ΄υου ‘µακρύ ξύλο που ανακατεύει τη φωτιά του φούρνου’
ντρουβανόγαουα ‘ντρουβανόγαλα, ξινόγαλο’
Ξάπιφτου ‘της Αναλήψεως (δηλ. έξι Πέφτες από την Ανάσταση)’
ξ΄ινόγαουα ‘γιαούρτι’
Στις περισσότερες περιπτώσεις µάλλον δηλώνεται ο τόπος προέλευσης ή εισαγωγής. Πβ. π.χ. τουρκ.
Ηint tavuğu (= κότα της Ινδίας ‘φραγκόκοτα’) (στο ιδίωµα: χίνταου ‘φραγκόκοτα’), Μsr tavuğu (=
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ξ΄iρουσταλ΄άζου ‘ξεροσταλιάζω’
ξ΄ιρόχειρου ‘ξερόχερο, αδέξιο χέρι’
ξ΄υκέρατου ‘ξυλοκέρατο, χαρούπι’
ξ΄υόχτινου ‘ξυλόχτενο, εξάρτηµα αργαλειού’
παλ΄ιµάρια ‘παλιά προβατίνα’ (β΄ συνθ. ιδιωµ. µαριά [< τουρκ. marya] ‘προβατίνα’)
Παλ΄ιχώρ΄ ‘τοπων. Παλιό χωριό’
πικρουκάουνα ‘πικροπέπονο’
πινγκουφουλ΄ά ‘ιστός του πένγκα (= αράχνης)’
πιπιραµιά ‘πιπεραρµιά, πιπέρια τουρσί’
Πιτρουµπάιρου (τοπων.) ‘Πετροβούνι’
πουρόξ΄υου ‘το ξύλο που στηρίζει την πουρεά (= αυλόπορτα)’
πυρουσ΄τιά ‘πυροστιά’
ραπουκέχρ΄ ‘αραποκέχρι, δηλ. από την Αραπιά, καλαµπόκι’
ρουγκουβίτσ΄ ‘ρογοβύζι’318
σ΄κυόδουντου ‘σκυλόδοντο’
σ΄κυουντάµαρου ‘σκυλοντάµαρο, σκυλόσογο, κακό σόι’
σουλδουσ΄τέφανου ‘διάδηµα της γυναικείας φορεσιάς µε µικρά φλουριά (σουλδιά)’
τζιντρουουάναρου ‘χοντρό λανάρι’
τριιόηµιρου ‘τριήµερο απόλυτης νηστείας στην αρχή της Σαρακοστής’
τσαγκρασούλ΄ ‘τσαγκαροσούγλι’
τυφχουπέγαδου ‘πηγάδι που δε φαίνεται’
τυφχόφιδου ‘τυφλόφιδο’
φουρνόφκ΄αρου ‘ξύλινο φτυάρι του φούρνου’
χαζαηδουνούδ΄ ‘ωδικό πουλί’
χαµουκέρασου ‘φράουλα’
χαµουµήλ΄ ‘χαµοµήλι’
χιρόµυου ‘χερόµυλο, µύλος που γυρίζει µε το χέρι’
χλ΄αρουκάουαθα ‘ξύλινο σκεύος για τα χλ΄άρια’
χλ΄όρµους ‘χιλιοέρηµος, πολύ έρηµος’319
κότα της Αιγύπτου ‘γαλοπούλα’) (στο ιδίωµα: µισίρ΄ ‘γαλοπούλα’).
318
Από τις σπάνιες περιπτώσεις στην κατηγορία των προσδιοριστικών που το προσδιοριζόµενο
προηγείται του προσδιορίζοντος (βλ. σχετικά Ράλλη 2007:101).
319
Πβ. Παπαδόπουλος 1959:27.
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ψ΄ιφτουφυλλάδα ‘βιβλίο µε ψεύτικες ιστορίες, (µτφ.) ψεύτης’
3.17.3 Αντικειµενικά
αβγουκόφτου ‘αυγοκόβω’
αχυρουφάις ‘γεωργικό εργαλείο’
δουκανουσ΄ύρ΄ ‘αλωνιστικό εργαλείο’
ζουρέχου και ζαρέχου ‘έχω ζόρι’
καρδουκάψ΄ ‘καούρα’ (καρδιά = στοµάχι)
κλειδουπίνακου ‘ξύλινο σκεύος µε ερµητικό κλείσιµο (κλείδωµα)’
κουµπουδένω ‘κοµποδένω, προϋφαντική εργασία’
κουµπουδέστς ‘κοµποδέστης, προϋφαντικό εργαλείο’
κρουµµυδουφάις ‘το έντοµο κρεµµυδοφάγος’
ξ΄υουφάις ‘ξυλοφάγος, ράσπα’
παρλ΄ουκόφτς ‘γεωργικό εργαλείο για κοπή θάµνων’
χασµέρς ‘χασοµέρης’
3.17.4 Κτητικά
κατσαρουµάλλ’ς ‘που έχει σγουρά µαλλιά’
στραβουπόδαρους ‘που έχει στραβά πόδια’
τζιντρουχείλς ‘που έχει χοντρά χείλη’
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3.18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ή ΠΡΟΘΗΜΑ320
3.18.1 (α)να- (µε ποικίλη σηµασία, από παλαιότερα σύνθετα)
Ρήµατα
αναβρού ‘πηγάζω’
(α)ναγουλ΄άζου ‘έχω αναγούλα’
αναγραίνου ‘ξαίνω µαλλί’
(α)νακατώνου ‘ανακατεύω’
αναού ‘λειώνω’
αναπιάνου ‘λιώνω το προζύµι’
(α)νασκουµπώνουµι ‘σηκώνω τα µανίκια’
αναφέρνου ‘µνηµονεύω’
ανάφτου ‘ανάβω’
(α)νασ΄κυρνού ‘ανακατεύω συγυρίζοντας’
Oυσιαστικά321
αναδότς ‘µεγάλο δικράνι’
Επιρρήµατα
ανάµακρα ‘κάπως µακριά’
3.18.2 αν΄έ-/αν΄ι- (στερητ.)
Επίθετα
αν΄έσουστους ‘ελλιπής’
αν΄ιξόρθουτους ‘που δεν ξουρθών΄ (= ολοκληρώνει) µια δουλειά’
αν΄ιπείκαστους ‘που δεν απκάζ΄ (= καταλαβαίνει)’
αν΄ιπρόκουπους ‘ανεπρόκοπος’
αν΄ιχόρτατους ‘αχόρταγος’
320

Η Ράλλη (2000:64) θεωρεί ότι οι σχηµατισµοί µε πρόθεση αρχαίας προέλευσης «ανήκουν στην
κατηγορία των παραγώγων αφού οι προθέσεις της Αρχαίας Ελληνικής θα πρέπει µάλλον να
θεωρηθούν προθήµατα. «...Ως προθήµατα, οι αρχαίες προθέσεις ανήκουν σε µια κλειστή τάξη (closed
class) στοιχείων τα οποία δεν εµφανίζουν νοηµατική σταθερότητα (δηλ. δεν έχουν πάντα την ίδια
σηµασία στις σύνθετες λέξεις που απαντούν) και αποτελούν διαφορετικό αντικείµενο έρευνας». Βλ.
επίσης Ράλλη 2007:116 µε αναφορά σε Ralli 1992 και 2004.
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3.18.3 αντι(Επίθετο)
αντίµαχους (µόνο σε προσφώνηση)
3.18.4 αξ-/ (ε)ξ(Ρήµατα)
αξαγουράζου ‘αποτιµώ’
ξανώνου ‘ξανανιώνω’
ξαραθµού ‘ικανοποιούµαι από ό,τι αραθύµσα (= πεθύµησα, ορέχτηκα)’
ξουρθώνου ‘καταφέρνω, ολοκληρώνω’
ξ΄υπουλνού ‘βγάζω τα παπούτσια’
ξ΄υφαίνου ‘ολοκληρώνω την ύφανση στον αργαλειό’
3.18.5 (α)π(ου)-/που- (< υπο-)
Ρήµατα
απκάζου ‘καταλαβαίνω’
απουκόφτου ‘απογαλακτίζω/-οµαι’
απουκρεύου ‘αποκρεύω’
απουλνού ‘απολύω’
(α)πουµένου ‘µένω, ξεµένω’
απουρίχνου ‘αποβάλλω’
απουυρνού ‘ανταποδίδω τα ίσα’
απουχτού ‘γεννώ’
πουδένουµι ‘υποδένοµαι, φορώ παπούτσια’
πουσ΄ταίνου ‘αποσταίνω’
Ουσιαστικά
πουπλ΄ύµατα (τα) ‘αποπλύµατα’

321

Παραλείπονται τα ρηµατικά ουσιαστικά από τα παραπάνω ρήµατα, π.χ. ναγούλ΄α, ανάγριµα,
ανάλµα, ανάπιαζµα κλπ.
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πόχιρου ‘(ως µονάδα µέτρησης) χούφτα ενός χεριού, µισή χιρεά (= χούφτα µε τα δύο
χέρια)’322
Επίθετα
απόξ΄υους ‘αδέξιος’
Επιρρήµατα
(α)παουπχάτ ‘αποκάτω’
(α)παψ΄ηουά ‘αποπάνω’
(α)πέδουν ‘αποδώ’
(α)πέκειν ‘αποκεί’
(α)πικείθι ‘στην αποκεί πλευρά’
(α)πίπκα ‘µπρούµυτα’
(α)πόθιν ‘από πού’
παγάλ΄α ‘σιγά, αργά’
πουδείλνα ‘απόγευµα’
πουκαουά ‘από καλά, εντελώς’

3.18.6 διαΡήµατα
διαουάµπ΄ ‘αστράφτει’ (Καβ.)
διασ΄κιλνού ‘δρασκελώ’

Ουσιαστικά
διασ΄κέλ΄ ‘βήµα’

3.18.7 καταΡήµατα
καταλαντίζου ‘αποκάµνω’ (άγν. β΄ συνθ.)
καταπιάνουµι ‘ασχολούµαι’
322

∆εν πρέπει να συσχετιστεί µε το ιδιωµ. (α)πλόχερο, από το οποίο κατά τους φωνητικούς κανόνες
του ιδιώµατος θα προέκυπτε τ. *απκόχιρου ή *πχόχιρου.
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κατασ΄έρνου ‘µιλώ εναντίον κάποιου’
Επιρρήµατα
κατάντα (< κατά + αρχ. άντα) ‘παραµονή γιορτής’
3.18.8 ξ΄ι- (< ξε-) που δηλώνει (κυρίως σε ρήµατα)323:
1. αναίρεση - αφαίρεση σηµασίας
ξ΄ακουλνού ‘ξεκολλώ’324
ξ΄αουάζου ‘βγάζω τα καλά ρούχα’
ξ΄αραθµού ‘µου φεύγει η επιθυµία’
ξ΄ιγν΄άζου ‘ξεγνιάζω’
ξ΄ιζαπώνουµι ‘κάνω ή λέω ξ΄ιζάπουτα (= αισχρά)’
ξ΄ιζ΄εύου ‘ξεζεύω’
ξ΄ικαικ΄ώνου ‘ξεθυµώνω’
ξ΄ικαρφώνου ‘βγάζω τα καρφιά’
ξ΄ιµιθού ‘ξεµεθώ’
ξ΄ιντραλ΄ίζουµι ‘ξεζαλίζοµαι’
ξ΄ιντύνουµι ‘ξεντύνοµαι’
ξ΄ιπαραχώνου ‘ξεθάβω’
ξ΄ιπιταώνου ‘ξεπεταλώνω’
ξ΄ιπουδένουµι ‘βγάζω τα παπούτσια (ή τα τσαρούχια) µου’
ξ΄ιπουσ΄ταίνου ‘ξαποσταίνω, ξεκουράζοµαι’
ξ΄ισκαριάζου ‘µετακινώ κάτι που έχει σκαριάσ΄ (= έχει βρει τη θέση του)’
ξ΄ιτσουκνώνουµι ‘βγάζω την τσούκνα (= η τοπική επίσηµη γυναικεία φορεσιά)’
2. αποµάκρυνση
ξ΄αγραδίζου ‘αποµακρύνω τις αγριάδες’
ξ΄ιβουταν΄ίζου ‘αποµακρύνω τα άχρηστα χόρτα από το χωράφι’
ξ΄ινουµού ‘τροµάζω και διώχνω τα πουλιά από το µέρος που στέκονται ή κουρνιάζουν’
323

Βλ. σχετικά Χατζιδάκις 1915.
Σε όλα τα ρήµατα της οµάδας αυτής αντιστοιχούν τα καταφατικά της σηµασίας (π.χ. ακουλνού,
αουάζου ‘φορώ τα καλά µου’ κλπ.).
324
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ξ΄ιπατώνω ‘ξεριζώνω’
ξ΄ιπουλν΄ούµι ‘βγάζω τα παπούτσια και τις κάλτσες’
ξ΄ισουιάζου ‘παρατώ, ξεχνώ το σόι µου, την καταγωγή µου’
ξ΄ισ΄πυρνού ‘ξεσπυρίζω, βγάζω τα σπυριά τον καρπό (π.χ. καλαµπόκι)’
ξ΄ιπχατίζουµι ‘(µτφ.) µου φεύγει η πλάτη’
ξ΄ιφχού ‘ξεφλουδίζου’
3. επίταση
ξ΄ιγκρουώνουµι ‘γουρλώνω τα µάτια’
ξ΄ιπαραουάζουµι ‘συµπεριφέροµαι ζωηρά και απείθαρχα, παραλογίζοµαι’
ξ΄ιπαρτσαλ΄άζου ‘κουρελιάζω, κάνω παρτσάλ΄α (= κουρέλια)’
ξ΄ισ΄υν΄ιρίζουµι ‘συνερίζοµαι έντονα’
ξ΄ιταν΄ίζου ‘ταν΄ίζου (= τεντώνω) υπερβολικά’
ξ΄ιψουν΄ίζου ‘(σε παιχνίδι) κερδίζω από κάποιον όσα έχει, ξετινάζω’
4. µε την παλαιότερη σηµασία των εκ-, διαξ΄αστουχ΄ούµι ‘αφαιρούµαι’
ξ΄ιγκβαρίζου ‘το ρίχνω έξω, (µτφ. από το *ξεκουβαρίζω)’
ξ΄ιγκλ΄αν΄ίζου ‘παραχαϊδεύω, κακοµαθαίνω’ (άγν. β΄ συνθ.)
ξ΄ϊέρνου ‘πέφτω’
ξ΄ιιού ‘ξεγελώ’
ξ΄ιιννού ‘ξεγεννώ’
ξ΄ικατσ΄αρώνουµι ‘ανοίγω τα σκέλια µου’
ξ΄ικαχτίζου ‘ξεστερεώνω, µετακινώ κάτο στέρεο από τη θέση του’ (άγν. β΄ συνθ.)
ξ΄ικλ΄άζου ‘ξεσκίζω, καταξεσκίζω (µτφ. από το ξεκοιλιάζω)’
ξ΄ικού ‘σκίζω, κοµµατιάζω’
ξ΄ισκαλ΄ίζου ‘ξεσκαλίζω, ξεδιαλέγω’
ξ΄ιφσού ‘κλάνω αθόρυβα’
Ουσιασικά
ξ΄ισ΄τιριά ‘ξαστεριά’
ξ΄ιστρόχ΄ ‘χαγιάτι, το στεγασµένο έξω µέρος του σπιτιού’
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Επίθετα
ξ΄αν΄έντρουπους ‘ξεδιάντροπος’
ξ΄ιζάπουτους ‘αισχρός, αδιάντροπος’
ξ΄ιπιτάουτους ‘ξεπετάλωτος, (µτφ.) χωρίς φραγµούς’
3.18.9 παραΡήµατα
παραµαζώνου ‘παρασύρω ορµητικά’
παραµιρνού ‘παραµερίζω’
παραουαού ‘παραληρώ, παραµιλώ’
παραχώνου ‘χώνω στη γη, θάβω’
παραδουξάζου (τραγ.) ‘εξυµνώ πάρα πολύ·ικετεύω’325
Ουσιαστικά
παραστιά ‘το κάτω µέρος του τζακιού’
παρνόµ΄ ‘παρατσούκλι’
πραγγόν΄ ‘δισέγγονο’
πραµαγούα ‘προγούλι’
3.18.10 περι- (> πιρι-)
Ρήµατα
πιριιού ‘περιγελώ’
πιρικόφτου ‘‘‘κόβω’’ τον δρόµο σε µεγαλύτερο ή (προκ. για γυναίκα) σε άντρα’
πιριλάµπου (µόνο σε τραγ.) ‘λάµπω πολύ’326

3.18.11 προ- (> πρου-)

325

Πβ. Παπαδόπουλος 1959:20.
Πβ. Παπαδόπουλος 1959:20 («Εις όλα τα τοιαύτα σύνθετα δύναταί τις ορθώς να παρατηρήση ότι η
περί σώζει την αρχαιοτάτην επιρρηµατικήν σηµασίαν εξόχως, υπερβαλλόντως, πάρα πολύ»).
326
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Ρήµατα
προυγδού ‘ξεπροβοδώ’
προυκόφτου ‘προκόβω’
προυφταίνου ‘προφθάνω, προλαβαίνω’
Ουσιαστικά
προυζ΄ούµ΄ ‘προζύµι’
προυσ΄ήλ΄ους ‘προσήλιος, το µέρος που έχει ήλιο’
προυσ΄κέφαου ‘προσκέφαλο’
προυσφώλ΄ ‘το αυγό που µένει στη φωλιά’
3.18.12 συνΡήµατα
σ΄υγκαθίζου ‘χορεύω συγκαθιστό χορό’
σ΄υµµαζώνου ‘συµµαζεύω’
σ΄υν΄ιρίζουµι ‘συνερίζοµαι, ανταγωνίζοµαι’
σ΄υνουιούµι ‘συνεννοούµαι’
σ΄υντζακίζουµι ‘κάνω ζωηρές κινήσεις στο χορό’
Ουσιαστικά
συντυχ΄ά ‘σύµπτωση’
3.18.13 Με επιτατικό πρόθηµα µουσκου-, χιλ΄ουΡήµατα
µουσκουµυρίζου ‘έχω ευχάριστη µυρωδιά’
µουσκουτρώου ‘µοσχοτρώω, τρώω µε όρεξη και ευχαρίστηση’

Επίθετα
χλ΄όρµους ‘χιλιοέρηµος, έρµος’
3.18.14 Με µετριαστικό/ µειωτικό πρόθηµα ψ΄ιφτου-, µουτσου-, ξ΄ηρου-
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ψ΄ιφτουτρώου ‘δεν τρώω ικανοποιητικά’
ψ΄ιφτουζού ‘δεν ζω καλά’
µουτσουκλ΄αίου ‘µισοκλαίω, σιγοκλαίω’ (α΄ συνθ. άγν.)
ξ΄ηρουσταλ΄άζου ‘δεν σταλιάζω σε δροσερό µέρος, (µτφ.) περιµένω άδικα’
3.18.15 Επαναληπτικά προθήµατα
Η επανάληψη δηλώνεται µε αναλυτικούς τύπους µε το πάλ΄ι και (σπάνια) το πάλ΄ι µέτα.
Π.χ. Ιδαιά ήρθα πάλ΄ι ιχτέ ‘εδώ ξαναήρθα χθες’· πάλ΄ι µέτα πέτου ‘ξαναπέστο’.
Στο ιδίωµα δεν απαντούν τα συνηθισµένα επαναληπτικά προθήµατα ξανα- και µατα-.
3.19 ΠΑΡΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ327
Αι ∆ήµους < Αι ∆ήµα < Αι Βήµα (το άψυχο και ακατανόητο δήµα µε το συνηθέστατο
στο ιδίωµα βαφτιστικό ∆ήµους) (στο ιδίωµα συνήθως βήµα = διασ΄κέλ΄)
Αντριιάδα328 < Ατριιάδα < Αι Τριιάδα (πιθ. µε επίδραση του Αντρέας)
Αρεζµία - Αριζµούλα < Ερασµία (από το αρέζω)
Αρέστης < Ορέστης (από το αρέζω)329
Αστραντίνς < Νασρεντίν (χότζας) (το Ν- θεωρήθηκε του άρθρου και επίδρ. αστρα-)
δραυλ΄ικός < υδραυλικός (το υ- εκλήφθηκε ως αρσενικό άρθρο)
ιφταλ΄ίµ < ναφθαλίνη (το αρχικό ν- θεωρήθηκε τελικό του άρθρου και αντί για το
άγνωστο αρχικό αφθ-, το εφτα-)
ιφταλµίιατρους < οφθαλµίατρος (αντί για το άγνωστο αρχικό οφθ-, το εφτα-)
λ΄ικτιρουλόγους < ηλεκτρολόγος (το η- εκλήφθηκε ως αρσενικό άρθρο)
µανόστρουφους < (α)νιµόστροφος ‘ανεµοστρόβιλος’ (µε επίδραση του ουσ. µαν΄έια
‘µανία’)330
327

«Η παρετυµολογία προσπαθεί να κάνει πιο οικεία µια λέξη που είτε είναι καινούργιο στοιχείο στο
λεξιλόγιο, είτε είναι παλιό αλλά µε σηµασιολογική αδιαφάνεια, και κατά συνέπεια δηµιουργεί στους
οµιλητές την εντύπωση ότι είναι παρόµοια προς µια άλλη, ετυµολογικά άσχετη προς αυτήν. Ο
δηµιουργός του νέου τύπου συνειδητά προσπαθεί να αντικαταστήσει περιπτώσεις ‘παροµοιότητας’ µε
περιπτώσεις οµοιότητας...» (Κουτίτα-Καϊµάκη 2003:298). Ο ∆. Κυριαζής (2001:265) επίσης γράφει
ότι «δύσκολα αναγνωρίσιµες βάσεις µεταβάλλονται σε βάσεις πιο άµεσα αναγνωρίσιµες».
328
Η γιορτή του Αγίου Πνεύµατος και το οµώνυµο µοναστήρι κοντά στο Καβακλί. Η λαϊκή
παρετυµολογία συσχετίζει το βαφτιστικό Αντρέας µε το ουσιαστικό άντρας (βλ. π.χ. Μηνάς 2004:64950). Η λ. συνηθιζόταν περισσότερο στο Καβακλί, ενώ στο µοναστηριώτικο ιδίωµα, όπου απαντά και
περισσότερο το βαφτιστικό Τριιάδα - Τριιάδου, έχουµε κανονικά Αι Τριιάδα.
329
Το όνοµα άκουσαν για πρώτη φορά οι µεγάλες γυναίκες του Νέου Μοναστηρίου το 1990 στη
βάφτιση του Ορέστη Καραγιάννη-Τελούδη και το προσάρµοσαν αµέσως στο ιδίωµα.
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µισουκουµείου < νοσοκοµείο (αντί για το άγνωστο νοσο-, το µεσο-)
παραµία < παροιµία (από επίδρ. των παρα- και παραµύθ΄)331
πιρϊουρίια < υπερωρία (αντί για την άγνωστη υπερ-, η πιρι-)
Τρεις Ράχις < Τρεις Ιεράρχες (αντί το άγνωστο Ιεράρχες, το Ράχις ‘πλάτες’)
τσ΄ακάκ΄ ‘µέτωπο’ < διαλ. τσ΄ακάτ΄ (Καβ., Καρ. κ.π.α.) (από επίδρ. του ουσ. τσ΄ούκα
‘µέτωπο’ η κατάλ. -άτ΄ ταυτίστηκε µε την υποκορ. -άκ΄)
χινουπώρ΄ < φθινόπωρο (αντί το άγνωστο φθινο-, το χιουνο- > χινο-)
Παρετυµολογία σε δάνεια
έναν ντανά ‘σε πείσµα, για γινάτι, κόντρα’ < τουρκ. inatna (το ina- ταυτίστηκε µε το
ένα)
ζ΄αµπουνάκους ‘η επιπλέουσα πρασινάδα των στάσιµων νερών’ < βουλγ. zhabúnjak (η
βουλγ. κατάληξη ταυτίστηκε µε την ελληνική -άκος)
3.20 ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ουσιαστικά
’ς Παναϊάς τα σάλ΄α ‘η επιµήκης κλωστή αράχνης’
ντ’ διάβουου του γκέµ΄ ‘ο επώδυνος έρπης στις άκρες του στόµατος’332
η Μισ΄ά η Πασκαλ΄ά ‘η µεσαία µέρα του πασχαλιάτικου τριήµερου, δηλ. η ∆ευτέρα’
ι Πάππους ι Θϊός ‘ο Θεός’
η Μπάµπου η Παναϊά ‘η Παναγία’
τ’ Πάππου (τ’ Θϊού) του ζνάρ΄ ‘το ουράνιο τόξο’333
ι πίτα ι παράς (τουν πίτα τουν παρά) ‘το νόµισµα της βασιλόπιτας’
η χαµν΄ή η µίρα ‘η µοίρα (= κοµµάτι κρέας) γύρω από την ουρά του γουρουνιού’
η καλ΄ή η µοίρα ‘το ψαρονέφρι’
ουβαλνός µπουγάς ‘αρσενικό (όχι ευνουχισµένο) βουβάλι’
Ρήµατα
330

Στην αλβανική monostrof-i (Κυριαζής 2001:179).
Η λ. και στην Α. Θράκη (Φιλήντας 1924:Β228, ο οποίος αποδίδει την παρετυµολογία στο ρ.
παραµοιάζει).
332
Σύµφωνα µε πρόληψη, όποιος τρώει κατά το ηλιοβασίλεµα, όταν γυρίζουν τα γελάδια από τη
βοσκή «τουν βάν΄ ι διάβουους του γκέµ΄», αναπτύσσεται δηλ. ο συγκεκριµένος τύπος έρπητος στις
άκρες του στόµατος, που κάνει το άνοιγµα του στόµατος ιδιαίτερα επώδυνο.
333
Ανάλογα και στα Φάρασα «του Θεού το ζουναρόκ-κο» = ουράνιο τόξο (Ανδριώτης 1948:72).
331
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ψ΄έν΄ιτι κι ταράζ΄ιτι ‘το λουκάνικο’, που όταν ψήνεται ταράζ΄ιτι (= κουνιέται)’
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4. ΣΥΝΤΑΞΗ
Η σύνταξη του ιδιώµατος δεν παρουσιάζει ιδιοµορφίες και ιδιαίτερες διαφορές από την
κοινή ν.ε.334. Η βασικότερη διαφορά είναι, όπως και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα, η
σπανιότητα της κατεξοχήν προσδιοριστικής πτώσης, της γενικής. Συνεπώς οι
προσδιορισµοί που στη ν.ε. εκφράζονται µε γενική, στο ιδίωµα εκφράζονται µε
αναλυτικούς τύπους (εµπρόθετη αιτιατική). Όπως, για παράδειγµα, παρατηρεί ο
Τσοπανάκης για τη Σιάτιστα (1963:298), «η γενική πληθυντικού δεν χρησιµοποιείται
πια, ενώ η γενική του ενικού άλλοτε χρησιµοποιείται κι άλλοτε όχι».
Οι κυριότερες ιδιοµορφίες είναι:
1) Το έµµεσο αντικείµενο, όπως συµβαίνει γενικά στα βόρεια ιδιώµατα,
εκφέρεται µε αιτιατική: π.χ. «σ΄ι δίνου φαΐ». «µι λ΄ες χαζαµάρις». «τουν΄ είπα να έρθ΄».
«τουν΄ έκουψα ψουµί», «δε σι του δίνου», «δεν πρέπει σι, αφέντη µας...» κλπ.
Χρησιµιποιείται επίσης αιτιατική προσωπική αντί για γενική προσωπική: π.χ. «µι
φαίν΄ιτι ότι δα βρέξ΄».
2) Παρατηρείται, όπως στη ν.ε., διπλασιασµός του (άµεσου ή έµµεσου)
αντικειµένου. Το φαινόµενο αποτελεί βαλκανισµό, αφού απαντά και στις περισσότερες
βαλκανικές

γλώσσες

(Αλβανική,

Βουλγαρική,

Ρουµανική,

Σλαβοµακεδονική,

Τσιγγάνικη) (Τζιτζιλής, Μεταπτυχιακές παραδόσεις): π.χ. «ιµένα µ’ είπιν» ‘εµένα µου
είπε’· «ισ΄ένα σ΄ έδικιν κόµα πουλ΄ύ» ‘εσένα σου έδωσε πιο πολύ’· «αυτές ’ς έδικαν»
‘αυτές τις έδωσαν’· «τουν΄ είιδα τουν Αντών΄» ‘τον είδα τον Αντώνη’· «του πίν΄ του
κρασ΄ί» ‘το πίνει το κρασί’ κλπ.
3)

Επαναλαµβάνεται

πάντοτε

το

οριστικό

άρθρο

στους

επιθετικούς

προσδιορισµούς (πολυοριστικότητα): ι καός ι µαθητής, του ψηό του µπαΐρ΄, του τρανό
του χουριό, του Τρανό του Μανασ΄τήρ΄ (= το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωµυλίας) κλπ.
Σύµφωνα µε τη διαίρεση του Τζιτζιλή (Νεοελλ. ∆ιάλ.) ανήκει στα ιδιώµατα µε
υποχρεωτική πολυοριστικότητα.
4) Χρησιµοποιείται απρόσωπη έκφραση, όπως και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα
(Ανδριώτης 1989: 23), για δήλωση έντονης επιθυµίας: π.χ. µι πίν΄ιτι (= θέλω πολύ να
πιω), µι χουρεύιτι (= θέλω πολύ να χορέψω) κλπ. και αντίθετα: δε µι τραγδέτι (= δεν έχω
όρεξη να τραγουδήσω). To φαινόµενο αποτελεί βαλκανισµό (Τζιτζιλής 2000α:19).
334

Και επιβεβαιώνεται και εδώ το ερώτηµα αν υπάρχει και αν µπορούµε να µιλάµε για διαλεκτική
σύνταξη (Τζιτζιλής 2000α:19).
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5) Ορισµένα ρήµατα, όπως τα πουνού, τρώου (µόνο στη σηµασία ‘εχω
φαγούρα’), απαντούν µόνο σε τριτοπρόσωπους τύπους: µι πουν΄εί/ µι πουνούν ‘πονώ,
έχω πόνο’, µι τρώει/ µι τρών ‘έχω φαγούρα’: π.χ. «µι πουνούν τα πουδάρια». «η µέσ΄ µι
πουν΄εί». (φρ.) «σ΄ι τρώει η ράχ΄» (= έχεις φαγούρα στην πλάτη, δηλ. θέλεις ξύλο).
6) Το περιληπτικό ουσιαστικό κόζµους συντάσσεται πάντα, και όχι
περιστασιακά όπως στη ν.ε. (σχήµα κατά το νοούµενο), µε πληθυντικό: «ι κόζµους
βλ΄έπν τι φκ΄άνουµι». (τραγ.) «Εσένα πρέπ’ αφέντη µου, να σε τιµούν υ κόσµος»
(Λουλουδόπουλος 1903:31)335. Το ίδιο ισχύει και µε ανάλογα ουσιαστικά όταν
χρησιµοποιούνται ως περιληπτικά: π.χ. «του χουριό κίνσαν να τρυγούν» ‘το χωριό
άρχισαν να τρυγούν’.
7) Η πρόθεση πρός (τονισµένα) έχει πάντα επιρρηµατική χρήση και σηµαίνει
‘προς τα πού, προς ποια κατεύθυνση’: π.χ. «πρός είν΄ι» ‘προς τα πού είναι’, «πρός φσά ι
αέρας» ‘προς ποια κατεύθυνση φυσάει ο αέρας’, (τραγ.) «Βασ΄ίλ΄η, πόθιν έρισ΄ι,
Βασ΄ίλ΄η, πρός πααίν΄εις» κλπ. Στη θέση της ν.ε. πρόθεσης για κατεύθυνση προς
χρησιµοποιείται η πρόθεση κά (τονισµένα): π.χ. «δα πάου κά µ’ µπλατέα» ‘θα πάω προς
την πλατεία’. «έουα κά τ’ ιµένα» ‘έλα προς εµένα’ κλπ.
8) O ενδοιασµός µήπως γίνει κάτι εισάγεται µε το να µην, ενώ µήπως δεν γίνει
κάτι µε το να µην δεν, όπως συµβαίνει και σε άλλα βόρεια ιδιώµατα (π.χ. Τσοπανάκης
1963:298). Πρόκειται για βαλκανισµό (Τζιτζιλής, βλ. 1.3.2.7 Οι βαλκανισµοί του
ιδιώµατος): π.χ. «σ΄κ΄άθκα να µη έρτς» ‘φοβήθηκα µήπως έρθεις’. «σ΄κ΄άθκα να µη δεν΄
έρτς» ‘φοβήθηκα µήπως δεν έρθεις’. Έτσι και τα προτρεπτικά «να µη δεν έρτς» ‘µην
τυχόν και δεν έρθεις’, «να µη δεµ µπάς» ‘µην τυχόν και δεν πας’ κλπ.
9) Όπως στα περισσότερα βόρεια ιδιώµατα, σε όλες τις εγκλίσεις οι αδύνατοι
τύποι της προσωπικής αντωνυµίας προτάσσονται εκτός από την προστακτική, όπου
επιτάσσονται. Επιτάσσονται επίσης στο γ΄ ενικό και πληθυντικό του είµι και δίνουν
τύπους πούντους (< πού ’ν’ τους < πού είν’ τους), πούντ΄, πούντου και αντίστοιχα,
αναλογικά προς τους ερωτηµατικούς, αρνητικούς τύπους δέν’τους (< δεν ’ν’ τους < δεν
είν’ τους), δέν’τ΄, δέν’του. Όταν επιτάσσονται οι τύποι του γ΄ προσώπου διατηρούνται
αναλλοίωτοι: τουν, την, του.
335

Πβ. ενδεικτικά και στον Παπαδιαµάντη (έκδ. Γιοβάνη): «Μυαλό δεν έχουν αυτός ου κόσµους, θα
πω» (“Στο Χριστό στο Κάστρο”, τόµ. 2: 259), «Παντρεύονται ο κόσµος, να σου πω!» (“Αποκριάτικη
νυχτιά”, 2: 293), «Αφέντη, έρχοντι κόσµους» (“Στην Αγι’ Αναστασά”, 2: 341) κ.α.
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10) Παραλείπεται πολλές φορές ο σύνδεσµος που εισάγει δευτερεύουσα
πρόταση: π.χ. «είδιν ντ’ µπάµπου έριταν» ‘είδε τη γριά που ερχόταν’· «(δ)α πά φάου»
‘θα πάω να φάω’· «τουν γλ΄έπου έριτι ψηουά µ’» ‘τον βλέπω ότι έρχεται πάνω µου’
κλπ.
11) Περιστασιακά παρατηρείται πρόληψη του υποκειµένου σε ειδικές προτάσεις
και ο αναµενόµενος σύνδεσµος ότι αντικαθίσταται µε το να ή µε το που: «σι θαρρού να
τα καταφέρς» αντί «θαρρού ότι δα τα καταφέρς» ‘νοµίζω ότι θα τα καταφέρεις’· (τραγ.)
«δε σι θαρρούσα, νούνι µου, νούνους που ηνα ένεις» αντί «δε θαρρούσα ότι ηνα ένς»
‘δεν πίστευα, νούνε µου (= κουµπάρος στο γάµο), ότι θα γινόσουν νούνος’· (τραγ.) «δε
σι θαρρούσα, Ντούναβι, νιαρό να κατιβάσεις» ‘δεν πίστευα, ∆ούναβη, ότι θα κατεβάσεις
νερό’· (τραγ.) «σείς δε µι ξ΄έρτι ’γώ ποιάν υρεύου» ‘εσείς δεν ξέρετε ποια θέλω εγώ’.
Πβ. ν.ε. «σε είδα που ήρθες», «σε κατάλαβα που φοβήθηκες» κλπ.
12) ∆εν απαντούν σύνθετες συντάξεις µε έµµεσο και άµεσο αντικείµενο όταν
αυτά δηλώνονται µε τους κλιτικούς τύπους του γ΄ προσώπου της προσωπικής
αντωνυµίας και αυτές εκφράζονται µε έναν κλιτικό τύπο και όνοµα είτε µε παράλειψη
του ενός από τους δύο κλιτικούς τύπους. Έτσι, αντί της το έδωσα έχουµε «τν΄ έδικα το
Α», αντί του τα πήρε έχουµε «τουµ µπήριν τα Β» ή «τα πήριν τα Β απού τουν ...» κλπ.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ι. Το µοναστηριώτικο ιδίωµα είναι ένα περιφερειακό βόρειο ιδίωµα και ορίζει προς
βορρά τον βόρειο φωνηεντισµό στη βαλκανική ενδοχώρα. Ως περιφερεικό ιδίωµα
βρέθηκε σε γλωσσική επαφή µε πολλές βαλκανικές γλώσσες και κυρίως µε τις
ανατολικές βαλκανικές τουρκικές διαλέκτους και τη βουλγαρική. ∆ιατήρησε επίσης
έναν αξιόλογο αριθµό αρχαϊσµών.
ΙΙ. Με κριτήριο τα 24 ισόγλωσσα που καθιερώνει στην Εισαγωγή του υπό
έκδοση τόµου Νεοελληνικές ∆ιάλεκτοι ο Τζιτζιλής για την περιγραφή και τη διάκριση
των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωµάτων, στο ιδίωµα παρατηρούνται τα παρακάτω:
1. Υπάρχει βόρειος φωνηεντισµός
2. Στα συµπλέγµατα mb, nd, ŋg, έρρινη προφορά µέσα στη λέξη και µη έρρινη στην
αρχή
3. Απαντούν φατνοουρανικά τριβόµενα και προστριβόµενα (š, ž, tš, dž)
4. ∆εν διαχωρίζονται φωνολογικά τα διπλά σύµφωνα από τα απλά
5. Σε καµιά περίπτωση δεν παρατηρείται τσιτακισµός
6. ∆εν απαντούν ασυνίζητοι τύποι -ία, -έα
7. Παρατηρείται συστηµατική παραβίαση του νόµου της τρισυλλαβίας
8. Υπάρχει τάση για ανοιχτές συλλαβές
9. ∆εν απαντά τελικό -ν στα ουδέτερα ουσιαστικά αλλά το διατηρεί στο γ΄ εν.
ενεργητικού παρατατικού και αορίστου
10. ∆εν υπάρχει διάκριση ανάµεσα σε ονοµ. και αιτ. πληθ. στα αρσενικά σε -ος
11. Χρησιµοποιεί το ερωτηµατικό τί
12. ∆ιαθέτει τριµελές λειτουργικό δεικτικό σύστηµα
13. ∆εν αναπτύσσεται -γ- σε ρήµατα σε -εύω
14. Χρησιµοποιεί µόνο -ουν, -αν στις ρηµατικές καταλήξεις του γ΄ πληθυντικού
15. Χρησιµοποιεί τη ρηµατική κατάληξη -ετε στο β΄ πληθ. ενεργ. παρατικού και
αορίστου
16. Εµφανίζει επέκταση του -κ- στις καταλήξεις του παθ. αορίστου (-κα)
17. Στα οξύτονα ρήµατα απαντούν οι καταλήξεις -ώ, -άς, -ά και -ώ, -είς, -εί ενώ
λείπουν εντελώς οι ασυναίρετοι τύποι.
18. Τα οξύτονα ρήµατα εµφανίζουν σιγµατικό παρατατικό στον ενικό και πληθ.
19. Απαντά µόνο τονισµένη αύξηση (µε ακινησία του τόνου)
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20. Σχηµατίζει στερητικά επίθετα µόνο σε -(σ)τος
21. Σπάνια διατηρεί πρωτότυπα ουσιαστικά (π.χ. χιλ΄ιδόνα, όρθα, άουας) αλλά κατά
κανόνα παράγωγα, όπως στη ν.ε., π.χ. χέρ΄, µάτ΄, κιφάλ΄ κλπ.
22. Το έµµεσο αντικείµενο εκφέρεται πάντα σε αιτιατική
23. Προτάσσονται οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυµιών
24. Για την εκφορά του µη πραγµατικού χρησιµοποιεί δείκτη που ανάγεται στον
παρατατικό του θέλω (ηνα), ανήκει δηλ. στα ιδιώµατα που δηλώνουν τη χρονική
βαθµίδα µε το βοηθητικό (δείκτη) και όχι µε το κύριο ρήµα.
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6. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Στη µοναστηριώτικη κοινωνία η χρήση της προσφώνησης µε βαφτιστικά είναι
περιορισµένη και στις προσφωνήσεις το βαφτιστικό αντικαθίσταται συνήθως µε
βαθµούς συγγένειες ή άλλες προσφωνήσεις κοινωνικών σχέσεων (βλ. 3.2.2.1 Η
κλητική). Η χρήση των βαφτιστικών αποτελούσε πάντα την τελευταία επιλογή και
κατεξοχήν µεταξύ των (περίπου) συνοµιλήκων. Στις προσφωνήσεις µεγαλύτερων
προς µικρότερους χρησιµοποιούσαν το βαφτιστικό πάντα µε τα υποκοριστικά -ούδ΄
(κλητ. του -ούτς < -ούδης), -ούδα ή, όταν αυτό ήταν άγνωστο, τις προσφωνήσεις
πιδούδ΄, κουτσούδ΄, καό µ’, όλουµ. Στις προσφωνήσεις µικρότερων προς
µεγαλύτερους, όταν δεν υπήρχε βαθµός συγγένειας, χρησιµοποιούσαν το θείο, θεία,
µπάρµπα, µπάτη, λ΄έλ΄ου. Μεταξύ αντρογύνων δεν χρησιµοποιούσαν ποτέ όχι µόνο
βαφτιστικό αλλά κανενός είδους προσφώνηση. Από την πλευρά των αντρών
θεωρούνταν ένδειξη παραχωρητικότητας και µαλθακότητας, ενώ από την πλευρά των
γυναικών έλλειψη σεβασµού.
Στις προσφωνήσεις προς τις παντρεµένες γυναίκες το βαφτιστικό το
αντικαθιστούσε πάντα το αντρωνυµικό, σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που στις άλλες
ηλικίες το βαφτιστικό ήταν εντελώς άγνωστο, πράγµα που νεότεροι οµιλητές
βεβαιώνουν ακόµα και σήµερα. Η παντρεµένη γυναίκα διατηρούσε το βαφτιστικό της
σε σπάνιες περιπτώσεις κοινωνικής ανάδειξης ή το αντίθετο, ιδιαίτερου
χαρακτηριστικού, ιδιαίτερου επαγγέλµατος (π.χ. ταβερνιάρισσα) ή µοναδικού και
χαρακτηριστικού ονόµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα µοναστηριώτικα
παραµύθια δεν υπάρχει «βασίλισσα» αλλά «βασ΄ιλ΄άινα» (!) (βλ. 7. ΚΕΙΜΕΝΑ). Τα
αντρωνυµικά προκύπτουν από το βαφτιστικό ή, σπανιότερα, από χαρακτηριστικό
επάγγελµα, ιδιότητα ή παρωνύµιο του συζύγου και τις αποκλειστικές καταλήξεις -ινα,
-ινα (< -αινα) (και, Καβ., -ουβιά για δισύλλαβα παροξύτονα, π.χ. ∆ηµουβιά) για
παροξύτονα - προπαροξύτονα και οξύτονα αντίστοιχα (π.χ. ∆ήµινα, Σ΄τέφινα,
Σ΄τιφάν΄ινα, χατζ΄ήινα κλπ.). Αν στα παραπάνω προσθέσουµε το πλήθος των
παρωνυµίων, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ο χώρος για τα βαφτιστικά περιορίζεται
σηµαντικά. Παρόλ’ αυτά έχει να επιδείξει πλήθος και ποικιλία χαϊδευτικών ή
υποκοριστικών βαφτιστικών, αφού η χρήση αυτούσιων βαφτιστικών ήταν
σπανιότατη.
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Α. ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ - ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ - ΧΑΪ∆ΕΥΤΙΚΑ
Αγγελική: Ντέλου, Aγγέλου1
Αθανάσιος: Θανάις, Νάσιους
Αθηνά: Αθην΄ά
Αικατερίνη: Κατιρίνα
Aναστάσιος: Τάσ΄ους, Tασούλης, Αναστάις, Nάστους
Αναστασία: Τσ΄ιτσ΄ά, Τασ΄ώ, Nάστου
Ανθία και Ανθή: Ανθούλα, Ανθουλιά
Άννα: Τάνα
Αντώνης: Αντώνς, Ντών΄ης, Ντώνους, Ντώνκας
Αντωνία: Ντώνκα
Aπόστολος: Πουστόλς, Aπουστόλς, Τόλ΄ας
Aργύρης: Γκίν΄ης, Γκίντσ΄ης, Γκίντσ΄ους, Γκίτσ΄ους2, Αργύρς
Αργύρω
Aρετή: Ράντου3
Αρχοντής
Αρχοντία: Αρχόντου, Γκόντη
Ασηµώ
Αφέντρα
Bαγγέλης: Βαγγέλς, Βάγγ΄ους
Βάιος: Βάιους
Βαλασία: Μπαλάσου
Βασίλης: Bασίλς, Βούλτσ΄ους, Τσίλ΄ης
Bασιλική: Βασ΄ίλου, Τσ΄ίλου, Βάσου
Βελίκος: Βιλ΄ίκους
Bελίκω: Βιλ΄ίκου4
1

Η κατάταξη των χαϊδευτικών γίνεται µε βάση το πόσο συνηθισµένα παρουσιάζονται αυτά στη
διαχρονία. Εκτός από τα χαϊδευτικά που αναφέρονται, συνηθίζονταν ιδιαίτερα και τα υποκοριστικά
των βαφτιστικών ή των χαϊδευτικών, ιδίως όταν αναφέρονταν σε µικρά παιδιά: π.χ. Λινκούδα,
Μαρούδα, Παγουνούδα, Πουνκούδα, Ντιλούδα, Τανούδα, Τσ΄ιτσ΄ούδα, Ιαννούτς, Ιουργούτς, Ιανκούτς,
Κουλ΄ούτς κλπ. Επειδή εννοούνται σε κάθε όνοµα, δεν αναφέρονται. ∆ιατηρείται η ορθογραφία της
καταγραφής σε δηµοτολόγια ή σε συλλογές.
2
Στους Καβακλιώτες το χαϊδευτικό αποδίδεται στο Γιώργος.
3
Από επίδραση του βουλγ. Rado, κλητ. του βαφτιστικού Rada.
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Bλασία
Βούλω
Γαλατία: Γαλάτα, Γαλάτου5
Γεωργία: Γκέργκου
Γεώργιος: Iώργους, Ιώργης, Γκέργκας, Λ΄όλιους, Λ΄όλης, Λ΄όκας, Λ΄ότσης,
Γώγους, Γούλ΄ης, Γούλας, Ιουργούλας, Γκόγκους
Γραµµατική: Γραµµάτου
Γρηγόρης: Αγλ΄ηγόρς, Γλ΄ηγόρς
∆έλλω6
∆έσποινα: Τζ΄έπου, ∆έσπου, ∆ισπούλα, Πούλα
∆ήµητρα: Μήτρου, Μήτσ΄ου, Mητσ΄όκα, Tούλα
∆ηµήτρης: Μήτης, Μήτας, Μήτσ΄ους
∆ήµος7: ∆ήµους, ∆ηµάκους, Μάκης, Μάκους, Ντέµους, ∆ήµτσιους
∆ιονύσης: Ντίτσ΄ους, ∆ίτσ΄ους, ∆ιουνύις
∆όµβρω8: Ντόµπρου
∆ούκα9
4

Από το βουλγ. βαφτ. Velik, θηλ. Velika ‘µέγας, µεγάλος, µεγάλη’ (< Velika Nedelja ‘Μεγάλη
Εβδοµάδα’ και Velikden ‘Πάσχα’» (Συµεωνίδης 2001:64).
5
Γαλατούδα παραδίδει ο Μπούτουρας (1912:151), από το γάλα «διά την λευκότητα».
6
Πρόκειται προφανώς για µεταγραφή του συνηθισµένου Ντέλου, χαϊδευτικό του Αγγέλω ή του Σιδέρω.
7
Αποτελεί αυτούσιο βαφτιστικό και όχι χαϊδευτικό του ∆ηµοσθένης. Το βαφτιστικό ήδη από τα
µεταγενέστερα χρόνια (LGPN:128). Στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρεται ο ∆ήµος ο
εξ Αδριανουπόλεως, που µαρτύρησε στις 5 Απριλίου 1763 στη Σµύρνη (Κ.Ν. Σάθας, Μεσαιωνική
Βιβλιοθήκη, Γ΄ 609). Σύµφωνα µε το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Σωφρονίου
Ευστρατιάδου) µαρτύρησε στις 10 Απριλίου. Άρχισε να αντικαθίσταται από το ‘‘επισηµότερο’’
∆ηµοσθένης µετά την εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο και κυρίως µετά τη δεκαετία του ’50, προς
µεγάλη απογοήτευση των παππούδων και των γιαγιάδων που περίµεναν να ακούν κατά τη βάφτιση το
κοινότατο για τα δεδοµένα της περιοχής και εξαιρετικά οικείο τους ∆ήµος (στα Κουφάλια
Θεσσαλονίκης αναφέρεται ως ανέκδοτο πλέον το γεγονός ότι σε µια πενταµελή παρέα όλοι τους είχαν
αυτό το όνοµα). Kαι όνοµα ∆ήµων στα υστεροβυζαντινά χρόνια σε Απολλωνία, Σωζόπολη (PLP:95).
(Στην Α. Θράκη (Τσακήλι) συνήθιζαν να γιορτάζουν το όνοµα στη γιορτή του Αι-Μόδιστου (16
∆εκεµβρίου) (Χουρµουζιάδης 1938:347).
8
Μεταγραφή του Ντόµπρου (< βουλγ. dobra ‘καλή’). Μετά την κατάλυση της ελληνικής εκκλησίας το
1914 (βλ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ) όλα τα µυστήρια γίνονταν στη βουλγαρική από βουλγαρόφωνους ιερείς.
Πολλοί άρχισαν να πηγαίνουν στην Αδριανούπολη για να βαφτίσουν, λίγοι όµως είχαν τη δυνατότητα,
ενώ και οι Βούλγαροι άρχισαν να παρεµποδίζουν τέτοιου είδους µετακινήσεις (Βαφειάδου 1979:33.
Γλαβίνας 1996:25). Αλλά και πριν την ίδρυση της Εξαρχίας οι δύο οµόθρησκες και οµόδοξες
εθνότητες συνήθιζαν να βαφτίζουν παιδιά από την άλλη εθνότητα και το θεωρούσαν τιµή να δίνουν
ονόµατα από τη δική τους ιστορία και παράδοση. Αυτό κυρίως συνήθιζαν οι πολλοί ευκατάστατοι
Έλληνες της Φιλιππούπολης και των άλλων πόλεων. Έτσι εξηγείται η ύπαρξη των βουλγαρικής
προέλευσης βαφτιστικών σε όλο το χώρο της Α. Ρωµυλίας και τα πολλά ελληνικής (αρχαίας τις
περισσότερες φορές) προέλευσης βουλγαρικά βαφτιστικά.
9
Πιθανόν µεταγραφή του ∆ούκου, χαϊδευτικό του Ευδοκία, αν δεν πρόκειται για το συνηθισµένο στην
Α. Θράκη ∆ούκαινα ή ∆ουκαίνη.
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Ειρήνη: Ειρήνου10, Ρήνου, Ρήνα
Ελένη: Λ΄ένου, Λ΄ένκου, Λ΄ένκα, Λ΄ινιώ
Εµµανουήλ: Μανόλς
Ερατώ: Ρώτου
Εύα: Ιόβου
Eυγενία: Ιβένκα, Βένκα
Ευδοκία: ∆ούκου
Ευδοξία: Ντότση
Ευσταθία: Στάνου
Ευστάθιος: Στάνους, Στάνκους, Στάνκης
Ευστράτιος: Στρατής
Ζαχαρούλα: Ζάχα
Ζωγραφία: Ζγκούρου11, Ζουγράφου
Ζωή: Ζουίτσα, Ζώιου
Θεοδούλα: ∆ούλα, ∆ούλου
Θεοδώρα: Θουδώρα, Ντόντου, Ντόντη, Ντόκα
Θεόδωρος: Ντ΄όντης, Ντ΄όντ΄ους, Ντ΄όκας, Θόδουρους, Θόδουρης
Θεοχάρης: Θϊουχάρς, Χάλης, Χάρης
Ιορδάνης: Ιουρντάνης, Ντάνκους, Ντ΄άνκους
Ιορδανία: Ντ΄άνου, Ιουρντάνου
Ισιδώρα: Σ΄ιδέρου, Ζ΄έλου, Ντέκα, Ντέλου12
Ισίδωρος: Σ΄ιδέρς, Ζ΄έλης, Ζ΄έλιους, Ντέλης
Ιωάννα: Ιάνκα, Ιάννου, Ιαννούλα, Ιβάνου
Ιωάννης: Ιάνν΄ης, Iάνκους, Γκάν΄ης, Iβάν΄ης, Iβάνκους, Ιβάνκαρς
Καλ΄ίνου13

10

Στα γυναικεία βαφτιστικά επικρατεί η κατάληξη -ου (< -ω) (π.χ. ∆ούκου, Ντόντου, Ντέλου, Λ΄ένκου,
Τσ΄άµου κ.π.ά.) ακόµα και σε βαφτιστικά στα οποία δεν συνηθίζεται, όπως π.χ. Ειρήνου, Μαρίνου,
Ιόβου ‘Εύα’) κ.ά. Για την επικράτηση της κατάληξης στα ιδιώµατα του βορειοελλαδικού χώρου βλ.
Ανδριώτης 1952β:29 κε.
11
Όχι από το επίθ. σγουρός, όπως αλλού (Μπούτουρας 1912:158). Πβ. το Ζγουραφή στις Σαράντα
Εκκλησιές (Ψάλτης 1905:149).
12
Στο Νέο Μοναστήρι και στο Μεγάλο Μοναστήρι υπάρχει ως χαϊδευτικό του Αγγέλω (ενώ το Ντέλης
ως χαϊδευτικό του Σιδέρης), ενώ στα Τρίκαλα Ηµαθίας επικράτησε ως χαϊδευτικό του Σιδέρω. Οι
Καβακλιώτες (Κουφάλια, Αιγίνιο) επίσης το χρησιµοποιούν ως χαϊδευτικό του Σιδέρω.
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Καλλιόπη: Κάλλ΄ου, Καλλ΄ούδα, Καλλ΄ίτσα, Κάν΄η, Πόπη, Πιπίτσα
Καραφύλλης14: Καραφύλλς
Κέρου15
Κονδυλένια και Κονδύλω: Κουντύλου
Κυράννα16: Κύρου, Κ΄ούρου
Κυράτσα17: Κυράτσα, Κυρατσώ, Τσάτσα, Τσατσώ18
Κυριακή: Κυράτσα, Κύρου, Τσάτσα, Τσατσώ
Κυριάκος: Λ΄άκους, Κύρτσ΄ους, Κύρκους
Kύρος19
Κωνσταντίνος: Κώτσ΄ους, Κώστας, Ντίν΄ης, Κουτίν΄ης, Κουσταντής, Κώσταντας20
Kωσταντία: Κουστάντου, Κώστου
Λαµπρινή: Μπίν΄η, Μπίνκα, Λάµπρου
Λεµονιά: Λ΄ιµουν΄ά
Λουγαρνές21

13

Μόνο σε τραγούδι. Από το βουλγ. Kalino, κλητ. του βαφτ. Kalina < oυσ. kalina ‘θάµνος µε ωραία
κόκκινα λουλούδια, βιβούρνο (ΒΙ)’, αλλά και ‘ροδιά’ (Συµεωνίδης 2001:55-56). Ο Μπούτουρας
(1912:162) συγκαταλέγει το όνοµα στα παράγωγα βαφτιστικά από το καλός. Το πιθανότερο όµως είναι
ότι στο τραγούδι όπου απαντά η λέξη, στην επίκληση «Καλίνου Ράντου ντιλµπέρου» το «καλίνου»,
καθώς προηγείται του βαφτιστικού Ράντου, δεν είναι βαφτιστικό αλλά ουσιαστικό προσφώνησης για
την κουνιάδα, τη µικρότερη αδερφή του συζύγου (βουλγ. διαλεκτ. kalina, BGR, RRODD). Επίσης η
ξαδέρφη του γαµπρού σε Μεσηµβρία, Αίµονα και Μικρό Αίµο (Μέγας 1940:126[62], 136[72], 1423[78-9]), καθώς και ξαδέρφη του γαµπρού που πρωτοστατεί στον γάµο στη Θράκη (Αλεξάκης
1975:59, καλίνω, και 1979, καλλίνα). Ως βαφτιστικό και σε καρυώτικο τραγούδι (Λουλουδόπουλος
1903:101).
14
Από το καραφύλλι (< µετγν. και µεσν. καρυόφυλλον) (= γαρίφαλο) ή από το τουρκ. karanfil
‘γαρίφαλο’ (οπότε γράφ. καραφίλ΄). Και επώνυµο Καραφυλλούδης στους Καρυώτες (Γιαννιτσά).
15
Πρόκειται για αυτούσιο βαφτιστικό που απαντά τρεις φορές στο παλιό δηµοτολόγιο του Μεγάλου
Μοναστηρίου Λάρισας. Οι γεροντότεροι πληροφορητές δεν µπορούσαν να βεβαιώσουν αν πρόκειται
για κάποιο χαϊδευτικό των Κυριακή, Κυράτσα ή Κυράνα (µε υπερδιόρθωση), αλλά συνέκλιναν όλοι
στην άποψη ότι πρόκειται για αυτούσιο βαφτιστικό.
16
Το 1751 µαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη η Κυράννα η εκ Θεσσαλονίκης (Κ.Ν. Σάθας,
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Γ΄ 608). Στον τόπο καταγωγής της (Όσσα Θεσσαλονίκης) υπάρχει ναός της
Αγίας Κυράννας. Σύµφωνα µε το βιβλίο του Σ. Αλτίκη Η Όσσα στην ιστορική της πορεία (Θεσσαλονίκη
1997), η νεοµάρτυρας Κυράννα µαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη στις 28 Φεβρουαρίου 1751 και η µνήµη
της γιορτάζεται στις 8 Ιανουαρίου (σ. 78).
17
Είναι αυτούσιο βαφτιστικό. Ο Ψάλτης (1905:168) παραδίδει όνοµα βουλγάρας πριγκίπισσας
Κυράτζα. Σταδιακά αντικαταστάθηκε από το Κυριακή.
18
Ο Μπούτουρας το όνοµα αυτό από τις Σαράντα Εκκλησιές (Ψάλτης 1905:149,164) το συγκαταλέγει
στα άδηλης προέλευσης.
19
Πρόκειται για αυτούσιο βαφτιστικό και όχι χαϊδευτικό του Κυριάκος. Στο εορτολόγιο της
Ορθόδοξης Εκκλησίας οι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου, αλλά υπάρχει
και η ‘‘Ανακοµιδή λειψάνων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων’’ (28 Ιουνίου). Και Πατριάρχης
Κων/πόλεως Κύρος (705-711) (8 Ιανουαρίου). Ο Henrich (1976:160) το θεωρεί λόγιας προέλευσης.
20
Απαντά µόνο σε τραγούδι.
21
Το σπανιότατο αυτό βαφτιστικό πιθανώς από το µεσν. λογάριν ‘χρήµατα, θησαυρός’ (στο ιδίωµα
αλουγάρ΄).
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Μαρία: Μάρου, Μαρίτσα, Μαρίτσ΄ου, Μαργώ, Μαλιόκου, Μουλιόκου,
Μαρίνα: Μαρίνου, Μαρίνκου
Μαρίνος: Μαρίνους
Μαυρουδής
Μελίσσω: Μιλ΄ίσσου22
Μηνάς23: Μήνους
Μίλκη
Μιχαήλ: Μιχάλς, Μίχους, Μιχαήλους
Μόσχος24: Μόκας25, Μότσ΄ους, Μόσκους
Νεραντζία: Ν΄ιράντζου
Νίκη: Νέικη
Νικολέτα: Κουλ΄ίτσα
Νίκος: Κόλ΄ους, Κόλ΄ας, Ν΄ίκους, Ν΄ικόλας
Νιντ΄άλ΄ου: Νέντου26, Νέτου
Παγώνα: Παγούνου27, Πούνιου, Πούνκα, Γκούνη
Παναγιώτης: Παναιώτς, Γ΄ώτης, Πότης, Πότας, Νότας, Νόκας, Νότσ΄ους, Νότης,
Πάνους, Παναιτάκς
Παρασκευάς: Παρασ΄κιβάς
Παρασκευή: Σ΄κεύου, Τσ΄ιβούλα, Τσ΄έβου
Πασχάλης: Πάσχους, Πάσκους, Πακάλς
Πάτρα28: Πατρούλα
Παύλος: Παύλ΄ους
22

∆εν απαντά σε δηµοτολόγιο. Το βαφτιστικό διασώζεται σε φερώνυµο τραγούδι της περιοχής
Καβακλί που χορεύεται µε τον δικό του (οµώνυµο) χορό. Το βαφτιστικό αναφέρουν ο Μπούτουρας
(1912:134) και ο Συµεωνίδης (1992:87).
23
Παρόλο που θεωρούσαν πολύ σηµαντική τη γιορτή του Αϊ Μηνά (10 ∆εκεµβρίου, προστάτης των
κοπαδιών) και ακολουθούσαν συγκεκριµένο έθιµο την ηµέρα εκείνη (σφάξιµο κόκκορα και ράψιµο
του ράµφους, των µατιών και των αυτιών για να είναι έτσι κλειστά το στόµα, τα µάτια και τα αυτιά
του λύκου), εντούτοις κυριαρχούσε το Μήνος, και µ’ αυτό το όνοµα είναι συνήθως καταχωρισµένοι
στα δηµοτολόγια οι φέροντες.
24
Το πολύ συνηθισµένο στους Μοναστηριώτες αυτό βαφτιστικό είναι αρχαϊκής προέλευσης
(LGPN:320· Συµεωνίδης 1992:76. ∆ιαµάντης 2001:221). Ο Μπούτουρας (1912:153) το θεωρεί
«πιθανώς» ανεξάρτητο από το όµοιό του αρχαίο και ότι προέρχεται «εκ του αρώµατος και ουχί εκ του
οµωνύµου άνθους», ενώ ο Ψάλτης (1905:148) θεωρεί ότι προέρχεται από βυζαντινό επώνυµο. Πολύ
διαδεδοµένο στη Θράκη στα υστεροβυζαντινά χρόνια (PLP:240).
25
Στο Σουφλί Μόκους.
26
Μόνο σε τραγούδια. Από το βουλγ. Nedeljo, κλητ. του Nedelja ‘Κυριακή’ (ΒΙ).
27
Πιθ. από το (ή µε επίδρ. του) βουλγ. βαφτ. Pagun (Συµεωνίδης 2001: 59) (> θηλ. *Paguna, κλητ.
Paguno).
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Πέγιος: Πέιους
Πετρινή29
Πέτρος: Πέτρης, Πέτσ΄ους
Πέτρω: Πέτρου, Πιτρούλα
Ράλλης: Ράικους30
Ρηγότω31
Ροδόπη32
Ρούσα: Ρούσου
Σουλτάνα
Στάικος33
Σταµάτης: Στάµους, Σταµάτς
Σταµατία: Τσιάµου34, Τσιαµούδα, Στάµου
Σταύρος: Σταύρης
Στέργιος: Στέριους, Τέλης
Στέφανος: Σ΄τέφους, Φάν΄ης, Σ΄τιφάνς, Σ΄τιφαν΄ής
Στεφανία: Σ΄τιφάνου, Σ΄τιφάνα, Φαν΄ώ, Φαν΄ή
Στογγιάννης: Στουιάννς, Στόιους
Στογιάννω: Στουιάννου, Ιαννούλα
Στόικη35

28

Είναι αυτούσιο βαφτιστικό και όχι χαϊδευτικό του Κλεοπάτρα (βλ. Μπούτουρας 1912:129).
Έτσι απαντά στο παλιό δηµοτολόγιο του Μεγάλου Μοναστηρίου Λάρισας. Πρόκειται πιθανόν για
προσπάθεια αποκατάστασης του συνηθισµένου Πέτρω.
30
Έτσι βαφτίστηκε, αντί Ράλλης, το 1926 από βούλγαρο νονό στην Α. Ρωµυλία µετά τη µετανάστευση
του 1924 (ήταν από τους εναποµείναντες). Όταν στη συνέχεια επανέκαµψε στην Ελλάδα το Ράικος
(από το σλαβ. raj ‘παράδεισος’) µεταγράφτηκε στο βυζαντινής προέλευσης (Μπούτουρας 1912:107.
Πολέµης 1988:432 [το ετυµολογεί από το Ραούλ]· Συµεωνίδης 1992:84) και αρκετά συνηθισµένο,
κυρίως στα παράλια, στην Α. Ρωµυλία βαφτιστικό Ράλλης (πληροφορητής Χρήστος Γκανίδης από τα
Τρίκαλα Ηµαθίας, γενν. 1924). Ο Αποστολίδης (1959:568) µας παραδίδει από τη Φιλιππούπολη το
θηλυκό Ραλιώ µε χαϊδευτικά Ραλιά, Ραλού, Ραλούκα, Ραλίτσα, Ραλούδα. Το πλήθος των χαϊδευτικών
δείχνει ότι το όνοµα ήταν πολύ συνηθισµένο στη Φιλιππούπολη. Πβ. επίσης και συνηθισµένο επώνυµο
Ραλλίδης (ενδεικτικά: Αντ. Ραλλίδης, πολιτικός από τη Σωζόπολη και Ράλλης Ραλλίδης, αξιωµατικός
που σκοτώθηκε στη Μικρασιατική εκστρατεία, Βαφειάδου 1979:38).
31
Από τα δηµοτολόγια Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας και Τρικάλων Ηµαθίας. Από το Ρήγας. Αλλού
Ρηγώ, Ρ’γού, Οργού, Ρηγούδα, Ρηγούλα, Ρηγίνα (Μπούτουρας 1912:114).
32
Στο παλιό δηµοτολόγιο του Μεγάλου Μοναστηρίου Λάρισας.
33
Πιθανόν παλιότερα να ήταν χαϊδευτικό του Ευστάθιος, κατάληξε όµως να είναι αυτούσιο και
συνηθισµένο βαφτιστικό.
34
Από το Τσιαµάτω (Σταµατία) που απαντά στην Ήπειρο (Μπούτουρας 1912:169. για τη χρήση
σήµερα βλ. επίσης Σωτήρη ∆ηµητρίου Η φλέβα του λαιµού, σ. 40, εκδ. Πατάκη). Ο τ. επίσης και στον
Μπόγκα (1966:74).
29
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Σωτήριος: Σουτήρς
Σωτηρία: Στατήρου, Στατήρα
Τόσιος36: Τόσ΄ους
Τριάδα: Τριάδου
Τροιάς37
Φωτεινή: Φώτου, Φουτούλα
Χρήστος: Χούτης, Χούτας, Χουτόκας, Χήτους, Χήτης, Χρηστάκους, Τάκης, Τάκους
Χρυσούλα: Τσ΄ούλα
Ωραία38: Χούµπου
Eκτός από τα παραπάνω βαφτιστικά, που προέρχονται από το Μεγάλο και Μικρό
Μοναστήρι, έχουν καταγραφεί από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ρωµυλίας
και τα παρακάτω:
Από Καβακλί39: Αγοράστης, Ασήµος και Άσηµος, Βέλκος (Βασίλης), Βένκα
(Ευγενία), Βλάικος (Βλάσης), Βούλκος, Βούλτσιος (Βασίλης), Γίνης40, Γιοβάνης,
Γκέτας και Γκέτης41, Γκίνης (Αργύρης), Γκίνη (η), Γκίτσιος (Γιώργος), Γκόγκος
(Γιώργος), Γκουλιάτης (Αγοράστης), Γκουντής (Κώστας), ∆ήµω, ∆ίτσιος, ∆ραγίας,
Ήλκας (Ηλίας), Ιβένκα (Ευγενία), Ιλένκου (Ελένη), Ιάννου (Άννα), Κράλης, Μάνος,
Μάντζιος,

Μαντής

(Μαυρουδής),

Μίνως42,

Μούτας

(∆ηµήτρης),

Μουτιός

(∆ηµήτρης), Νέντιους (Νίκος), Νιόκας (Παναγιώτης), Νοβάκος, Ντόικη (Ευδοξία),
Ντόκα (Ευδοκία), Ντόµπρω (Καλή), Πάντης, Πέγιος, Πέλιος, Πένου και Πενιώ
(Πηνελόπη),
35

Ράντω

(Χαρίκλεια),

Στογιάνα,

Στόγιας

(Στογιάννης),

Στόιους

Και τα τρία αυτά ονόµατα (Στογιάννης, Στογιάννω, Στόικη) είναι καταχωρισµένα αυτούσια στο
δηµοτολόγιο Τρικάλων Ηµαθίας.
36
Από το δηµοτολόγιο Νέου Μοναστηρίου. Από αυτό το επώνυµο Τοσιούδης.
37
Από το δηµοτολόγιο Νέου Μοναστηρίου. Πρόκειται µάλλον για αποκατάσταση του συνηθισµένου
Τριάδου (βλ. Τριάδα).
38
Πρόκειται για µεταφορά στην Ελληνική του βουλγαρικής προέλευσης Χούµπου < βουλγ. βαφτ.
Huba (κλητ. Hubo) < hubav ‘ωραίος’ (ΒΙ).
39
Αντλήθηκαν από τους καταλόγους που παραθέτει ο Γ. Ακρίβος στο βιβλίο του Η Ανάβρα του
σήµερα και το Τσαµάσι του χθες, Αθήνα 1999, από τους καταλόγους που παραθέτει ο Ζησόπουλος
(2006) από την Κοιλάδα Λάρισας, καθώς και από τον κατάλογο βαφτιστικών που παραθέτει ο ∆.
Γκογκίδης στο βιβλίο του Η προφορά, τα ήθη και έθιµα της Ανατολικής Ρωµυλίας, Κουφάλια 1993.
40
Πρόκειται για διαφορετική καταγραφή του Γκίνης (Αργύρης).
41
Το πολύ κοινό για τους Καβακλιώτες αυτό βαφτιστικό ο ∆. Γκογκίδης το παραθέτει ως χαϊδευτικό
του Γιώργος, ενώ ο µακεδονοµάχος Ανατολικορωµυλιώτης και µετέπειτα βουλευτής Γκέτης
Τζοβαρόπουλος το µετάτρεψε, προς το επισηµότερο, σε Γκαίτε.
42
Αν και δεν ήταν ασυνήθιστα τα αρχαία ονόµατα, είναι δύσκολο να πρόκειται για το αρχαίο Μίνως
και το σύγχρονό του στην Κρήτη Μίνος (βλ. Henrich 1976:37). Πιθανότατα πρόκειται για εσφαλµένη
καταγραφή του Μήνος, χαϊδευτικό του αρκετά συνηθισµένου Μηνάς (βλ. παραπάνω).
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(Στέφανος), Τζέκας (Σιδέρης), Τζούλη (Χρυσούλα), Τσιάτσης (Αναστάσης), Τσέλης
(Σιδέρης), Τσόκα (Χρυσή), Φέγγη (Ευγενία), Χουτιόνης (Χρήστος), Χριστόφιλος.
Από Καρυές (Λουλουδόπουλος 1903:147-8): ∆ούκας, Καροφυλλιά, Κεράνω,
Λήτω, Λώλος, Μητάκης, Μίλιος, Νάτσος, Πανώτης, Πέτσος, Παυλής, Σγούρης,
Σταυρούδα.
Από Αίµονα43: Αδάµ και Αδάµης, Αρελίτσα, Αυγέρης, Αφρατάκη44,
Βασιλοπούλα, Γαϊτάνης, Γερακίνα (και Για-), Γραµµάτα, ∆αµάσκος, ∆άφνη,
∆ηµητριανή, ∆ιαµαντένια, Ζαφείρω, Θεολόγος, Καλίτσα, Καλούδα, Καλούδας (και ης), Κανέλα, Κασσάνδρα, Καστανιώ (και -ία), Κερασία, Κεράτσω (Κυράτσα), Κέρω
(και -ώ), Κοκώνη, Κουρτέσα, Κρούσταλλω (Κρυστάλλω), Κρυωνάς, Λαµπρινός (και
-ιανός), Μάλαµα, Μαριόνα, Μαριόρα (και -ργιό-), Μαρούλα, Μορφή και Μόρφω
(Ευµορφία),
Μοσκοκάρφη, Μοσκούλα, Μοσχογιάννης, Μόσχος, Ξανιώ (Χρυσάνθη), Παλατιανή,
Περζώ45

(και

Πέρτζω),

Ρίζος,

Σµαραγδώ,

Σουλτανιώ,

Σουλτή46,

Στάνιος,

Στερ(γ)ιανός, Στεργιώνης, Στόικα, Σύρµα, Τράικος, Τρανή47, Τρανός, Χουρµούζης48,
Χριστάνθη, Χρυσαφένια, Χρυσώ.
Επίσης ∆ράκος από τη Μπάνα και Σκουλίνα από τον Ραβδά.
Aπό

Αγχίαλο

(∆ιονυσίου

1994):

Αφθονία,

Κανέλη,

Κυπαρισσένια,

Μαυρίκιος, Παρσή, Περζεντία, Περµανθία, Πουληµένος, Σεβαστή,

Σεβαστός,

Σταλαχτή, Σύρµα.
Από Σωζόπολη (Παπαϊωαννίδης 1944:272): Ακριβή, Απραξία, Αραλασάκης,
Ασανού49, Ασηµένια, Ασιλάνης, Βαρουλιός, Γαρεφαλιά, Γιασουµή, ∆άφνη, ∆ιανίλης,
∆ούκας, ∆ράκος, Ζουρµάλης, Ζώσιµος, Κανελλίτσα, Κούρτης, Λάσκαρης, Λεµονιά,

43

Από το παλιό δηµοτολόγιο της Καλίνδριας Κιλκίς (∆ήµος Χέρσου).
Επαναλαµβάνεται στο δηµοτολόγιο ο ίδιος τύπος. Ανώνυµος πληροφορητής από την Καλίνδρια
ισχυρίστηκε ότι είναι χαϊδευτικό του Αφροδίτη. Μήπως το Αφροδίτη είναι η νεότερη προσαρµογή του
ονόµατος, όπως συνέβη µε το Τραϊανός, που απαντά σήµερα στην Καλίνδρια ως ‘‘αποκατάσταση’’
του Τρανός; (βεβαίωση του ίδιου του φέροντος). Εξάλλου το βαφτιστικό Αφράτη απαντά και σε άλλα
µέρη (βλ. Μπούτουρας 1912:155).
45
Από το ουσιαστικό περουζές (< τουρκ. peruze), που είναι η πολύτιµη πέτρα πρασινογάλανου
χρώµατος κάλαϊς.
46
Από τα σουλδιά ή σουλτιά (= φλουριά) που στόλιζαν του σουλδοστέφανο στη γυναικεία φορεσιά
(τσούκνα) της Α. Ρωµυλίας.
47
Τρανή και Τρανιώ και στην Α. Θράκη (Πετρόπουλος 1941-42:175).
48
Το βυζαντινής προέλευσης (Μπούτουρας 1912:108) αυτό βαφτιστικό προέρχεται από το χουρµούζι,
είδος µαργαριταριού από το νησί Χορµούζ στην είσοδο του Περσικού κόλπου (Συµεωνίδης 1992:107).
49
Από το αρσ. Ασάνης (< βυζ. επών. Ασάν, Πολέµης 1988:430).
44
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Μοσχοκάρφη, Μπαχάρης, Ρηγώτα, Σκουλής, Σκουλίνα, Τρανούλης, Φαρφουρή,
Χαριτώ.
Β. ΕΠΩΝΥΜΑ50
1. ΜΕΓΑΛΟΥ

Βουλκούδης

Γιουρούδης

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Βουλούδης

Γιουρούκας

Αγγελίδης

Βουλτσιούδης/

Γκάβλιαρης

Aθανασιάδης

Βουλτσίδης

Γκαβλιαρούδης

Αλευρούδης

Γερακούδης

Γκαδαούδης

Αλµπανούδης

Γερµανούδης/

Γκακούδης

Αντωνιάδης

Γερµανίδης

Γκανούδης/

Αρβανίτης

Γερουκούδης/

Γκανίδης

Αρβανιτίδης

Γερούκας

Γκαντζίδης

Αττούδης

Γεωργούδης

Γκαντολούδης

Βακαρειάδης

Γιαλαµούδης

Γκαντουάρος

Βασιλειάδης

Γιανκούδης/

Γκαντούδης

Βελικούδης

Γιαγκούδης/

Γκαρνιούδης/

Βλαΐδης

Γιανκίδης

Γκαρνίδης

Βλαϊκούδης

Γιαντσίδης/

Γκατζούδης/

Βουβαλούδης

Γιατζίδης

Γκατζίδης

50

Πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι έγινε προσπάθεια µε βάση τα παλιά δηµοτολόγια, αλλά και από
αφηγήσεις, να καταγραφούν όλα τα επώνυµα, και αυτά που υπάρχουν και αυτά που χάθηκαν. Σε όλες
τις περιπτώσεις διατηρήθηκε ο τύπος και η υπάρχουσα ορθογραφία (παρά τις όποιες ολοφάνερες
περιπτώσεις ψευδούς αποκατάστασης). Για τα επώνυµα του Μεγάλου Μοναστηρίου
χρησιµοποιήθηκαν τα δηµοτολόγια Μεγάλου Μοναστηρίου Λάρισας, Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας
και Τρικάλων Ηµαθίας, ενώ για το Μικρό Μοναστήρι τα δηµοτολόγια του Μικρού Μοναστηρίου
Θεσσαλονίκης, της Πέλλας Πέλλας και των Καρυών Φθιώτιδας. Κατά περίεργη (;) σύµπτωση όλα τα
παλιά (προπολεµικά) δηµοτολόγια ήταν κατεστραµµένα από την περίοδο της Κατοχής. ∆ιασώθηκε
µόνο το παλιό δηµοτολόγιο του Μεγάλου Μοναστηρίου, το οποίο κάποιοι προνοητικοί αφαίρεσαν από
το Γραφείο της Κοινότητας.
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Γκεντσίδης

Ζεϊκούδης

Κασινακούδης/

Γκινούδης

Ζηβαρίδης

Κασνακούδης/

Γκιπατούδης

Ζηλιασκούδης

Κασνακίδης

Γκογκινούδης

Ζηλίδης

Κατοσούδης

Γκογκούδης/

Ζητούδης

Κατσικούδης

Γκουγκούδης

Ζωιτσούδης

Κατσιρδανούδης

Γκοδινούδης/

Θεοδωρούδης

Κεραµιδάς

Γκοτινούδης

Ιβανούδης

Κιρκιλιανίδης

Γκοτζιούδης/

Ιερούδης

Κιρτσούδης/

Γκουτζιούδης/

Ιορδανούδης

Κυρτσούδης

Γκουτσιούδης

Ισπικούδης

Κισκίνης

Γκουρτσιλούδης

Ιτούδης

Κολούδης

Γκοχούδης

Καβαλλιαρούδης

Κοµκούδης

Γρονούδης/

Καϊδατζής

Κοτσιαλούδης

Γρουνούδης

Κακαµανούδης

Κουΐούδης/

∆αγουλούδης

Καλατούδης

Κουΐδης

∆εληµπούρας

Καλούδης

Κουντσαούδης

∆ηµούδης

Καλτσουνάς

Κουταλούδης

∆ηµτσιούδης/

Καλτσονούδης/

Κουτούδης

∆ηµτσίδης/

Καλτσουνούδης

Κουτσαούδης

∆εµτσίδης

Καµηλούδης

Κουφούδης

∆ϊούδης

Καµνηρούδης (;)1

Κρινκούδης

∆οδούδης

Καµπορούδης

Κυρούδης

∆ολούδης/

Καναλίδης

Κυρτσιούδης

∆ουλούδης

Καννούδης

Κυρτσούδης/

∆ουµανούδης

Καντίδης

Κιρτσούδης

∆ραχτίδης

Καραγιαννούδης

Κυτούδης

∆ροµπουλιαννούδης/

Καραστογιαννούδης/

Κωνσταντινίδης

∆ρουµπουλιαννούδης

Καραστογιαννίδης

Λαπούδης

Εµµανουηλίδης

Καρυούδης

Λιτούδης/

Ζαϊµούδης

Καρυώτης

Λυτούδης

Ζαλακούδης
Ζαµελούδης

1

Εξαιρετικά δυσανάγνωστο
στο παλιό δηµοτολόγιο του
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Λουλακούδης

Μπατζαρακούδης

Παναϊουρτζούδης

Λυτούδης/

Μπιγλυκούδης

Παντούδης

Λιτούδης

Μπουγκούδης

Παπαγγετσούδης

Μαγούδης

Μπουµπούδης

Παπαγεωργίου

Μαλαµούδης

Μπουντουρούδης

Παπαδηµητρίου

Μαµαλούδης

Μπουτζικούδης/

Παπαδούδης

Μαµουλίδης

Μπουτσικούδης

Παπαθοδωρούδης

Μαντζιαρούδης/

Νακούδης

Παπαϊωαννίδης

Μαντζιάρης

Νατούδης

Παπαϊωάννου

Μαντούδης

Νικούδης

Παπαµιχαήλ

Μανωλούδης/

Νινιατσούδης

Παπαµοσχούδης/

Μανωλίδης

Νταγολούδης/

Παπαµουσχούδης

Ματσανούδης

Νταγουλούδης

Παπανικολάου

Μεζιούδης/

Νταντούδης

Παπανικολούδης

Μηζιούδης/

Ντιµούδης

Παπαντωνίου

Μιζιούδης

Ντινούδης/

Πασούδης

Μελικούδης

Ντοινούδης

Πασχαλούδης/

Μελκούδης

Ντιντσιούδης

Πασχαλίδης

Μεριστούδης/

Ντοµπρούδης

Πασχούδης

Μερεστούδης/

Ντονούδης

Πατσιαλίδης

Μιριστούδης

Ντοτσίδης

Παυλίδης

Μεζιούδης/

Ντουϊνούδης

Πεγιούδης/

Μηζιούδης/

Ντουντούδης

Πηγιούδης

Μιζιούδης

Ντρουµπουγιαννούδης/

Πητσικούδης

Μηνούδης

Ντροµπουλιανούδης

Πινακούδης

Μητσικούδης

Ουβαλούδης

Πιπερκούδης

Μιγούδης

Ουτινούδης

Πλατσικούδης

Μινταλούδης

Παβλιούδης2

Ποτουρούδης/

Μολοχιτούδης

Παναγιρτζούδης/

Πουτουρούδης

Μουτούδης

Παναγιωρτζούδης/

Πουλιούδης

Μπαντοκούδης
Μπαντουκούδης
Μεγάλου Μοναστηρίου.

2

Πρόκειται για εσφαλµένη
γραφή του Παυλιούδης (από
το Παύλιους ‘Παύλος’) στο

Σαλακούδης

παλιό δηµοτολόγιο του
Μεγάλου Μοναστηρίου.
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Σαραµανούδης

Τραντούδης

Σικιρούδης

Τριφτούδης

Σιτηρούδης

Τσερβαλούδης

2. ΜΙΚΡΟΥ

Σιτιούδης

Τσιακαρίδης

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σκευούδης

Τσιαµούδης

Αλευρούδης

Σκούµας

Τσιγγενούδης

Αλµπανούδης/

Σκουτελούδης

Τσιγγούδης/

Αλµπανίδης

Σουλακούδης

Τσιγκούδης

Αλπάντης

Σπιρτούδης

Τσικελούδης

Αναστασούδης

Σπριτούδης

Τσικουρκιτούδης3

Αποστολίδης

Σταθούδης

Τσιµίδης

Αρβανίτης

Σταϊκούδης

Τσιµπερούδης

Βουλτίδης

Σταυρίδης

Τσινούδης

Βουλτσιούδης/

Στεφανούδης/

Τσιορβαλούδης

Βουλτσίδης

Στεφανίδης

Τσιούδης

Γερµανούδης/

Στεφούδης

Τσιουτσιουρούδης

Γερµανίδης

Στογιαννούδης/

Τσιτρούδης

Γερούκας

Στουγιαννούδης

Τσιφοτούδης/

Γεροκούδης/

Συκούδης

Τσιφουτούδης

Γερουκούδης

Σφεττούδης

Τσοτσολιανούδης/

Γιαγκούδης

Σωτηρούδης

Τσουτσουλιανούδης

Γιακτσίδης

Τακολούδης

Τσουτσουλιανίδης

Γιαλαµούδης

Τατσούδης

Τσουρουβελούδης/

Γιαννακούδης/

Τελκούδης

Τσουρβελούδης/

Γιαννακίδης

Τελούδης

Τσουρβιλούδης/

Γιαντσικούδης

Τερζούδης/

Τσοροβελούδης

Γιλτούδης

Τερζίδης

Φαφκούδης

Γιουρουκούδης

Τζιγκούδης

Φλιατσιούδης

Γκαβλιαρίδης

Τζικούδης

Χαντζούδης/

Γκαϊντατζούδης

Τζιντρούδης

Χαντζίδης

Γκακούδης

Τοσιούδης
Τουρλακίδης
Τουρτούδης

3

Από το Τσικουρκίτης, ο
κάτοικος
δηλ.
ή
ο
καταγόµενος
από
το

Χατζούδης

Γκαντούδης

Τσικούρκιοϊ της επαρχίας
Καβακλί.
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Γκαντσίδης

Καρτούδης

Ντοµπρούδης

Γκασιούδης

Κισικούδης

Ντοντίδης

Γκιόκας

Κισσούδης

Ξηµητρούδης

Γκιτσιούδης

Κουκουλούδης

Ουτιτούδης

Γκόγκαλης

Κουτσούδης

Παπαγεωργίου

Γκουτούδης

Κριγγούδης

Παπαµιχαήλ

∆εληµπούρας

Κυρούδης

Παπαναστασίου

∆εµιρούδης/

Κωνσταντιάδης

Παπανικολάου

∆ηµιρούδης

Λιτούδης

Παπαντωνούδης

∆ερµατούδης

Λυτίδης

Παπασταϊκούδης

∆ηµητρούδης

Μανωλούδης

Παρασκευούδης

∆ιτσούδης

Μητσικούδης

Πατσιαλίδης

∆όδης

Μιχαλούδης

Πεχλιβανίδης

∆ολούδης

Μολιχητούδης/

Ποτουρούδης/

∆όµπρης

Μολιχιτούδης

Πουτουρούδης

∆ονούδης

Μπακάλης

Σαραµανίδης

∆ραχτίδης

Μπαλασάς

Σερµπεζούδης

∆ρογκούδης

Μπατζαρακούδης/

Σπριντινούδης

Εµµανουηλίδης

Μπατζαρακίδης

Σπριντούδης

Ζαϊµούδης

Μπατζολίδης/

Στεφίδης

Ζαµιούδης

Μπατζόλας

Τακούδης

Ζαρούδης

Μπεγλικίδης

Ταχταλούδης

Ζηµιτούδης

Μπιγλυκούδης

Τριφτούδης/

Ζητούδης

Μπρατσούδης

Τριφτίδης

Ζωιτσούδης

Μπριάγκος

Τσαµίδης

Ισπικούδης

Νεκιζούδης

Τσάτσαλης

Ιτούδης

Νεντούδης

Τσατσιαλίδης/

Κακαµανούδης

Νεττούδης

Τσατσαλίδης

Καλατούδης

Νινιατσούδης

Τσέτσελης

Καντσίδης

Νιντσούδης

Τσικερούδης

Καράλης

Νταντούδης

Τσιµπερούδης/

Καραλής

Ντοϊτούδης

Τσιµπιρούδης

Καραχιτούδης

Ντοκουλιανίδης

Τσιτσανούδης
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Τσιτσιρούδης/

Τσούφτερης

Τσιτσερούδης

Χαµουρούδης

Γ. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Αµπέλ΄α (τα)

Συρµατέινου Ιφύρ΄

Βάλτους

Ταψ΄ί

∆ικαινν΄άρια

Τρανό Ιφύρ΄

∆ικαιφτάρια

Τσ΄αΐρια

∆ικαπιντάρια
∆ικάρια1
Ιφύρ΄
Κακάρα (η)2

Τυφχουπέγαδου
Φιδάκ΄ (µικρό ποτάµι)
Χατζηµίρ΄
Χούν΄ (η)

Κακαρούδα
Κάστρου
Κουνάκ΄
Μαυρουν΄έρ΄
(Παλ΄ά) Μνήµατα
Μπαϊρούδ΄
Μυλαύλακους
Παλ΄ός Σταθµός
Παλ΄ιχώρ΄
Πιτρουµπάιρου
Σιδιρέινου Ιφύρ΄
’Σ Κακάρας του Ιφύρ΄
1

Από τον αριθµό των
στρεµµάτων που είχε ο κάθε
κλήρος στη συγκεκριµένη
περιοχή.
2
Ποτάµι της περιοχής. Ο
ποταµός Νέδα (η) στην
Πελοπόννησο θεωρείται το

µοναδικό ποτάµι µε θηλυκό
όνοµα.

Χλοπτσίδης
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ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α. ΡΩΜΥΛΙΑΣ
οµώνυµο χωριό)

Αι Θανάις
Αιώργς
Αράπ’ς
Γκιρετζί (τοποθεσία
όπου βρισκόταν

ντ’ Γκίντσ΄η του Κουρί

Πινάκ΄

ντ’ Ντιρβίσ΄ του Πηγάδ΄

Φυλακή (=

ντ’ Ντάλ΄η του Πηγάδ΄

παρατηρητήριο) (η

Ντόνα (η περιοχή στο

άλλη ονοµασία του

νεκροταφείο)

οµώνυµο χωριό)
Ικεί που Ζµπουριάζ΄ η
Πέτρα
Καβάκια
Καλές (ι)
Καλέ Μπαΐρ΄
Μάρµαρου
Μαχ΄ά (δασώδης
περιοχή στο δρόµο
για Ακµπουνάρ΄)1

Παλ΄άµπιουα
Πιριτνοί (ο πέρα από το
ρέµα µαχαλάς)
Πόρους (ι)
Ποταµιά
Ραγκόζια (τα)
Σίδηρου (ορυχεία
σιδήρου)
Σιχµελί (τοποθεσία
όπου παλιά και το

Μισ΄έ Μπαΐρ΄ (η τρίτη
κορυφή)
Μισουχώρ΄ (η πλατεία
του χωριού)
Μουνουπάτια
Μπαχτσ΄ά Μπουνάρ΄
(τοποθεσία στα
βόρεια του Καλέ

οµώνυµο χωριό)
’ς Καλουγρεάς ι
Τσ΄ισµούτς
τ’ Καλουήρου του Χάν΄
τ’ Παπα-Νόλ΄η ι
Τσ΄ουσµές
Τρανή Πέτρα (η
δεύτερη

Μπαΐρ΄ όπου
παλιά και το

1

Ίσως από το περιεκτικό
µαλαχιά < µαλάχη ‘µολόχα’
(δεδοµένης της αποβολής
του µεσοφωνηεντικού λ στο
ιδίωµα)· πβ. τοπν. Μαλαχιά
(Άνδρος) (Κίγκα 1982:84).
Πιθανόν επίσης από το
*µοχιά < µόχα ‘µολόχα’.

τ’ Τσ΄ουµπάν΄του

ψηλότερη κορυφή)
Τσ΄ουσµές
τ’ Τσ΄ουβγά2 ι
Τσ΄ισµούτς

2

τσ΄ουβγάς = βόδι µε
µεγάλα γυριστά προς τα
πίσω κέρατα

Καλέ)
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7. ΚΕΙΜΕΝΑ
7.1 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ1
1. Λ΄ύκους κι αουπού
Ν΄άφουρα κ’ έναν γκιρό ήταν ένας λ΄ύκους κι ν΄α αουπού. Ζούσαν µαζ΄ί. Ηαουπού
όµους, ’κόµα πουν΄ηρή, τουν λ΄έει: «Μπράτµι2, δε µαζώνουµι ν΄ά γκαρντέουα3 µέλ΄,
νά ’χουµι του χµώνα να τρώµι;» «Καουά λ΄ές, µπρατίµσα, είπιν ι λ΄ύκους». Έµασαν
ν΄ά γκαρντέουα µέλ΄, ’µ4 µπαράχουσαν5. Αµά6 ηαουπού πείνασ΄ιν, χάλ΄ιβιν να τ’
φάει κι λ΄έει: «Μπράτµι, δα πάου σ΄ι κάτ7 βαφτίσ΄α σ΄ήµιρα». «Να πάς, µπρατίµσα».
Πάει ηαουπού, χίρσ΄ιν8 να τρώει του µέλ΄. Υρνά στου σ΄πίτ΄ κι τ’ λ΄έει ι λ΄ύκους:
«Πώς τόβγαλτι, µπρατίµσα, του µούτσ΄κου9;». «Χιρίσου10», λ΄έει ηαουπού. Ηαουπού
γλ΄υκάθκιν. Τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα πααίν΄ πάλ΄ι στου λ΄ύκου. «Μπράτµι, δα πάου πάλ΄ι σ΄ι
κάτ βαφτίσ΄α». Τ’ λ΄έει ι λ΄ύκους «να πάς». Πάει ηαουπού, έφαϊν, έφτασ΄ιν του µέλ΄
ώς σ’ µέσ΄ ζ’ γκαρντέουα11. ΄Υρσ΄ιν στου σ΄πίτ΄ κι τ’ λ΄έει ι λ΄ύκους: «Πώς του ’παν,
µπρατίµσα, του µούτσ΄κου;». «Μισ΄ίσου12», λ΄έει ηαουπού. Τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα τουν
λ΄έει πάλ΄ι: «∆α πάου πάλ΄ι σ΄ι βαφτίσ΄α, µπράτµι». «Τράβα», τ’ λ΄έει. Πάει
ηαουπού, έφαϊν, του µπίτσ΄ιν του µέλ΄. ’Ντα13 ύρσ΄ιν «πώς τόβγαλτι, πάλ΄ι;» ρώτσ΄ιν
ι λ΄ύκους. «Μπιτίσου14», είπιν ηαουπού. Τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα λ΄έει πάλ΄ι: «∆α πάου πάλ΄ι
σ΄ι κάτ βαφτίσ΄α». «Τράβα», λ΄έει. Πααίν΄ ηαουπού, ξ΄ιπαραχών΄ ντ’ γκαρντέουα να
µη ντ’ βρει ι λ΄ύκους κι ντ’ γκύλσ΄ιν κείθι. «Πώς του βάφτσ΄ιτι, σ΄ήµιρα;» ρώτσ΄ιν ι
1

Η συλλογή των παραµυθιών έγινε από την εκπαιδευτικό Μαρία Γκογκούδη-Σακκά, η οποία ευγενικά
µου τα παραχώρησε.
2
Μπράτµους (εδώ) = σύντροφος. µπρατίµσα = συντρόφισσα.
3
Γκαρντέουα = πήλινο δοχείο. µικρό πιθάρι µε καπάκι,
4
Την (> τν > ν > µ)
5
Παραχώνου = θάβω
6
Αµά = όµως
7
Κάτι, κάποια
8
Χιρνού = αρχίζω
9
Moύτσ΄κου = µικρό, µωρό
10
Πλαστό όνοµα από το ρήµα χιρνού - χίρσα.
11
Μέχρι τη µέση του πιθαριού
12
Πλαστό όνοµα από το ουσιαστικό µέσ΄.
13
(Α)ντά = όταν
14
Πλαστό όνοµα από το ρήµα µπιτίζου - µπίτσα (= τελειώνω).
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λ΄ύκους. «Γκυλ΄ίσου15», είπιν ηαουπού. Ηαουπού όµους δεν απαρατούσ΄ιν16.
Φουβάταν να µη βρει ι λ΄ύκους ντ’ γκαρντέουα. Τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα πάλ΄ι τουν λ΄έει:
«Μπράτµι, δα πάου πάλ΄ι σ΄ι κάτ βαφτίσ΄α». «Τράβα». Πήγιν, τσάκ’σ΄ιν ντ’
γκαρντέουα κουµµατούδια κουµµατούδια, τ’ σκρόπ’σιν κείθι. «Πώς του βάφτσ΄ιτι;».
«Τσακίσου17, του βάφτσαµι». Ναι, αµά ηαουπού φούσκουσ΄ιν ’πού του πουλ΄ύ του
µέλ΄. «∆εµ πααίνουµι, µπράτµι, ν΄α βόλτα ψ΄ηουά στου µπαΐρ΄ να ξ΄ιφουσκώσου;».
«Πάµι», λ΄έει ι λ΄ύκους. Ηαουπού δεµ µπουρούσ΄ιν να προυπατήξ΄. «∆ε µι παίρς
λ΄ίγου ζ’ν τσ΄ούσ΄κα18, µπράτµι;». ’Μ19 µπήριν ι λ΄ύκους ζ’ν τσ΄ούσ΄κα κι ηαουπού
ήλ΄ιγιν: «Ιάλλουστους βαστά τουν ιλό20». «Τι λ΄ές, µπρατίµσα;». «Παλαουαού21,
µπράτµι, παλαουαού» ήλ΄ιγιν ηαουπού. Πάν’, πάν’, πάν’, ηαουπού πάλ΄ι:
«Ιάλλουστους βαστά τουν ιλό». «Τι λ΄ές, µπρατίµσα;». «Παλαουαού, µπράτµι,
παλαουαού» ήλ΄ιγιν ηαουπού. Τ’ν΄ έβγαλ΄ιν ψ΄ηουά στου µπαΐρ΄ ι λ΄ύκους, τ’ν΄
έσπρουξ΄ιν, ’ν γκύλσ΄ιν καταή τ’ν αουπού, τ’ν΄ έσκασ΄ιν κι ψόφσ΄ιν κ’ έλψ΄ιν κείθι22.
Κι απόµν΄ιν ι λ΄ύκους µαναχός κι ζούσ΄ιν αυτός καουά κι µείς καλ΄ύτιρα.
(Γιαντσίδου-Γκουγκούδη Κυράτσα)
2. Πέτνους κι όρθα (παραλλαγή του ίδιου)
Ν΄άφρα κ’ έναν γκιρό ήταν ένας πιτνούτς κι ν΄ά ουρθούδα κι ζούσαν µαζ΄ί. Λ΄έει η
ουρθούδα τουµ µπιτνούδ΄ (ήταν κόµα πουν΄ηρή): «∆ε µαζώνουµι λ΄ίγα σπόρια σ΄ι
ν΄ά γκαρντϊούδα23, να τ’ ιµώσουµι24, να ’χουµι του χµώνα να τρώµι;». «Α µάσουµι»,
λ΄έει ι πιτνούτς. Παν, έµασαν σπουρούδια, ιόµσαν ντ’ γκαρντϊούδα κι ’µ
µπαράχουσαν. Nαι, αµά η ουρθούδα πείνασ΄ιν, λ΄έει στουµ µπιτνούδ΄: «Ιγώ δα πάου

15

Πλαστό όνοµα από το ρήµα γκυού - γκύλσα.
Απαρατού (αµτβ.) = σταµατώ την προσπάθεια. ησυχάζω.
17
Πλαστό όνοµα από το ρήµα τσακίζου - τσάκ’σα.
18
Καβάλα στους ώµους
19
Την
20
«Ο άρρωστος βαστά το γερό» µε νηπιακή προφορά.
21
Παραουαού (= παραµιλώ) µε νηπιακή προφορά.
22
Έλειψε κείθε, έφυγε από τη µέση, αφανίστηκε.
23
Γκαρντέουα = πιθάρι. γκαρντϊούδα = µικρό πήλινο πιθάρι µε καπάκι
24
Ιµώζου = γεµίζω
16
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σ΄ι κάτ βαφτίσ΄α, µι κάλ΄ισ΄ιν η µπιρµπιρή25 η ουρθούδα να βαφτίσου του πιδί τς».
«Να πάς, ουρθούδα», λ΄έει ι πιτνούτς. Πάει αυτή, χίρσ΄ιν να τρώει τα σπόρια, έφαϊν
καµόσα, ύρσ΄ιν σ΄πίτ΄. «Τι λ΄έει, ουρθούδα; Πώς τόβγαλτι του µούτσ΄κου;».
«Τόβγαουαµι Χιρίσου». Τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα πάλ΄ι µέτα λ΄έει: «Πιτνούδ΄, πάλ΄ι δα πάου
σ΄ι βαφτίσ΄α, µι κάλ΄ισ΄ιν η άσπρ΄ η όρθα να βαφτίσου του πιδί τς». «Να πάς», λ΄έει ι
πιτνούτς. Πάει αυτή, έφαϊν ώς σ’ µέσ΄, ύρσ΄ιν ουπίσ’. «Πώς τόβγαλτι του µούτσ΄κου,
ουρθούδα;». «Μισ΄ίσου τόβγαουαµι». Η όρθα γλ΄υκάθκιν. Τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα πάλ΄ι
λ΄έει: «Πιτνούδ΄, πάλ΄ι δα πάου σ΄ι βαφτίσ΄α, µι κάλ΄ισ΄ιν η µαύρ΄ η όρθα, έχ΄
βαφτίσ΄α». «Να πάς, ουρθούδα µ’, να πάς», λ΄έει ι πιτνούτς. Πάει αυτή, έφαϊν ώς
τουµ µπάτου, τα µπίτσ΄ιν τα σπόρια, ύρσ΄ιν ουπίσ’. «Πώς τόβγαλτι του µούτσ΄κου,
ουρθούδα;». «Μπιτίσου τόβγαουαµι». Ναι, µα η όρθα φουβάταν να µη βρει ι πέτνους
ντ’ γκαρντέουα. Τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα πάλ΄ι τουν λ΄έει: «Σ΄ήµιρα µι κάλ΄ισ΄ιν η πιτρουτή
η όρθα. Έχ΄ βαφτίσ΄α». «Να πάς, ουρθούδα µ’, να πάς». Πααίν΄ η όρθα, ξ΄ιπαραχών΄
ντ’ γκαρντέουα να µη ντ’ βρει ι πέτνους κι ντ’ γκύλσ΄ιν κείθι. «Πώς του βάφτσ΄ιτι,
σ΄ήµιρας;». «Γκυλ΄ίσου, του βάφτσαµι». Πάλ΄ι όµους φουβάταν να µη βρει ι πέτνους
ντ’ γκαρντέουα. Κι τουν λ΄έει τ’ν άλλ΄ τ’ µέρα πάλ΄ι: «Πάλ΄ι δα πάου σ΄ι βαφτίσ΄α
σ΄ήµιρας. Μι κάλ΄ισ΄ιν η γραµµέν΄ η όρθα». Πήγιν, τσάκ’σ΄ιν ντ’ γκαρντέουα
κουµµατούδια κι τα σκρόπ’σιν δώθι κείθι. «Πώς τόβγαλτι του µούτσ΄κου,
ουρθούδα;». «Τόβγαουαµι Τσακίσου». Ναι, µα ήρθιν χµώνας, χιόνσ΄ιν, δεν΄ ήταν
φαΐ, πείνασαν. Λ΄έει ι πέτνους: «Ουρθούδα, δεµ µπααίνουµι να ξ΄ιπαραχώσουµι
κείνα τα σπόρια να φάµι τώρα που είν΄ι χιόν΄;». «Πάµι», λ΄έει η όρθα. Πααίν,
χάλ΄ιψ΄ιν26 ι πέτνους, χάλ΄ιψ΄ιν, κώσ΄κιν27 δώθι, κώσ΄κιν κείθι, δέν’την η
γκαρντϊούδα κάν’γκάπ28. «Πούειν΄ι τα σπόρια, ουρθούδα;». «Τα ’φαουα ιγώ». «Τα
’φαϊς ισ΄ύ; Α, καουά». Πάει ι πιτνούτς έφκιν, ηύρισ΄κιν κ’ έτρουιν µαναχός κι τ’ν
άφκιν ψόφσ΄ιν ν΄ησ΄κή τ’ν ουρθούδα κι απόµν΄ιν ι πιτνούτς µαναχός κι ζούσ΄ιν αυτός

25

Πλουµιστή, µε πολύχρωµο φτέρωµα
Χαλ΄εύου = Θέλω, ζητώ, ψάχνω.
27
Κώθουµι δώθι κείθι = τριγυρνώ εδώ κ’ εκεί
28
Πουθενά
26
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καουά κι µεις κόµα κι καουά.

(Γιαντσίδου-Γκουγκούδη

Κυράτσα)
3. Ι βασ΄ιλ΄άς µι ’ς τρεις ’ς θυγατέρις
Ν΄άφρα κ΄ έναν γκιρό ήταν ένας βασ΄ιλ΄άς κ’ είχιν τρεις θυγατέρις. Του βασ΄ιλ΄ά
τουν γκάλ΄ισαν να πάει στου στρατό. Κάθιταν βγαριαζµένους. Πέρασ΄ιν η τραν΄ή η
θυγατέρα τ’. «Πατέρα, τι πουλ΄ύ βγαριαζµένου σ΄ι γλ΄έπου;». «Ε, κι να σ΄ι πού»,
λ΄έει, «δεµ µπουρείς να µι βουηθήεις». «Πέ µι, πατέρα. Μπουρεί να σ΄ι βουηθήσου».
«Νά, µι κάλ΄ισαν να πάου στου στρατό». «Α, αυτό ήταν κι βγαριάειζ; Ιγώ θάρσα
βγαριάειζ πώς δα µι πάρς παπούτσ΄α». Πέρασ΄ιν κ’ η µισ΄ά η θυγατέρα. «Πατέρα, τι
πουλ΄ύ βγαριαζµένους είσ΄ι;». «Α, είπα ’ν ντρανή, πρόκουψα, να µη πού κι σ΄ένα».
«Πέ µι», λ΄έει, «πέ µι κι µένα». «Να, µι κάλ΄ισαν να πάου στου στρατό κι βγαριάζου
πώς δα πάου». «Α, ιγώ θάρσα βγαριάειζ πώς δα µι πάρς σ΄ιντούκ΄». Πέρασ΄ιν κ’ η
ντίπ η µικρή. «Πατέρα, τι πουλ΄ύ βγαριαζµένους είσ΄ι; ∆ε µι λ΄ές κι µένα;». «Α, είπα
’ς άλλ΄ις ’ζ δυο κι πρόκουψα, να µη πού κι σ΄ένα». «Πέ µι, πέ µι! Ιγώ µπουρεί να σ΄ι
βουηθήσου». «∆εµ µπουρείς». «Πέ µι, σ΄ι λ΄έου, πέ µι, πατέρα». «Νά, µι κάλ΄ισαν να
πάου στου στρατό». «Ιαταύτου σταναχουριέσ΄ι, πατέρα; ∆α πάου ιγώ ια τ’ ισ΄ένα».
«Ιιι!... Πώς δα πάς ισ΄ύ; Ισ΄ύ είσ΄ι κουρτσούδ΄!». «∆α πάου ιγώ. ∆α µι πάρς αντρίτκα
ζντράν΄α29, αντρίτκου ζνάρ΄, α µι πάρς έναν παλ΄ούδ΄30 κι ν΄α καβάλα31 κι δα πάου
ιγώ. ∆α µι πάρς κ΄’ ένα άλγου». ’Μ µπήριν έναν ψαρή32 ι βασ΄ιλ΄άς, ’µ µπήριν
ζντράν΄α αντρίτκα, ζνάρ΄ αντρίτκου, ’µ µπήριν κι ν΄α καβάλα κ΄’ έναν παλ΄ούδ΄ κι
πάει στου στρατό ντµέν΄ νό33 άντρας. «Ήρθιν», είπαν ’ντά34 τ’ν είιδαν οιάλλ΄, «ντ’
βασ΄ιλ΄ά του πιδί να υπηριτήσ΄ ια ταύτουν». «Μα ι βασ΄ιλ΄άς», λ΄έει ένας τρανός,
«δεν είχιν πιδί. Πώς δα έν΄, λ΄έει , να µάθουµι να µη είν΄ι κάνα κουρίτσ΄». Λ΄έει ντίπ ι
τρανός απού του στρατό: «Κάτσ΄ιτι, δ’ απκάσουµι τώρα. ∆α πέσουµι να κοιµθούµι,
αυτή άµα είν΄ι κουρίτσ΄, ικεί που δα κοιµάτι τα χουρταρούδια δανά ’ν΄ι
29

Ρούχα
Παλ΄ούτς = σπιτικό σκυλί
31
Μεγάλι φλογέρα. Αλλού καβάλι.
32
Άσπρο άλογο
33
Σαν
30
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µαραγκ΄αζµένα. ’Κεί που δα κοιµάσ΄τι ισ΄είς δανά ’ν΄ι τρυφιρά τα χουρταρούδια».
Έπισαν του βράδ΄. Αυτή όλ΄ν΄ύχτα είχιν τουµ µπαλ΄ούδ΄ γκβαούσ΄ιν ν΄ιρό µι τα φτιά,
δρόισ΄ιν τα χουρταρούδια, σ΄κώθκαν σαµπάλ΄α35, τα χουρταρούδια ούλα πρόθµα36.
«Μπα», λ΄έει, «δεν΄ είν΄ι. Τώρα δα φκ΄άσουµι άου µαιτάπ΄37. ∆α βάµι38 ’κειιά
τσ΄άνας39 ρόκις κι φϊόρις40. Αυτή άµα είν΄ι άντρας δα σαλτστεί41 να πάρ΄τ’ φϊόρα κι
δα χιρίσ΄ να ουαλ΄εί. Άµα είν΄ι υν΄αίκα, δα πάρ΄ τ’ ρόκα κι δα χιρίσ΄ να γν΄έθ΄».
Αράδιασαν ’ς φϊόρις κι ’ς ρόκις, σαλντίσ΄κιν η θυγατέρα ντ’ βασ΄ιλ΄ά, πήριν ’ν
γκαβάλα κι χίρσ΄ιν να ουαλ΄εί τραγούδια. «Μπα», λ΄έει, «ούτι κι αυτό. ∆ε µπόρσαµι
ν’ απκάσουµι τι είν΄ι. Τώρα δα φκ΄άσουµι κόµα ν΄ά µάκινα42» είπιν ι τρανός. «Τι δα
φκ΄άσουµι;». «∆α πάτι να κατουρήσ΄τι ούλ΄. Αυτή, άµα είν΄ι υν΄αίκα, δα κάτσ΄ να
κατουρήσ΄ κι άµα είν΄ι άντρας δα κατουρήσ΄ ουρθός κι δα πάει µακρά του
κατούρµα». Πααίν να κατουρήσν, κώθ΄43 αυτή απού µιρεά44 κι βάν΄ ένα µασούρ΄ κι ’ς
απέρασ΄ιν ούλ΄ στου κατούρµα. «Μπα», λ΄έει, «πού του βρήκιν ι βασ΄ιλ΄άς του
πιδί;». Υπηρέτσ΄ιν ένα χρόνου, ήρθιν ι κιρός ν’ απουλθεί. Αν΄ιβαίν΄ ψηουά στ’ άλγου
η θυγατέρα ντ’ βασ΄ιλ΄ά, παίρν΄ τουµ µπαλιούδ΄ σν αγκαλ΄ά, βγάν΄ του βζ΄ί τς απ’
όξου, πατεί ν΄ά βίτσα τ’ άλγου κι ’ς λ΄έει: «Κουράσ΄ου ήρθα, κουράσ΄ου φεύγου». Κι
υπηρέτσ΄ιν ια τουµ µπατέρα τς κι ύρσ΄ιν σ΄πίτ΄. Ι πατέραιτζ45 που ’ν γκαιτιρούσ΄ιν
ούλου του χρόνου τν αγκάλ΄ασ΄ιν κι τ’ φίλσ΄ιν. «∆ε σ΄’ είπα ’γώ, πατέρα, ότι δα
υπηριτήσου ια τ’ ισ΄ένα;». «Μπράβου σ’, θυγατέρα» τ’ λ΄έει. Κι ζούσαν αυτοί καουά
κι µείς καλ΄ύτιρα.
(Γιαντσίδου-Γκουγκούδη Κυράτσα)
4. Ι Τσ΄ιµπρός

34

(Α)ντά = όταν
Πρωί
36
Φρέσκα, όχι µαραγκιασµένα
37
Σχέδιο
38
Βάλουµε
39
Εκειδά
40
Φϊόρα = φλογέρα
41
Σαλντίζου = στέλνω, ρίχνω. σαλντίζουµι = ρίχνοµαι, ορµώ
42
Επινόηση, ‘‘κόλπο’’.
43
Κώθου = στρίβω, στρέφω, περιστρέφω
44
Από µεριά, δίπλα
45
Ο πατέρας της
35
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Ν΄άφρα κ’ έναν γκιρό ήταν ν΄ά µπάµπου κ’ ένας πάππους. ∆εν΄ είχαν πιδιά.
Παρακαούσαν µέρα ν΄ύχτα του Θϊό να ’ζ δώσ΄ ένα πιδούδ΄ κι ας είν΄ι µικρό ίσ΄α µι
πουντικούδ΄. ’Σ άκ’σ΄ιν ι Θϊός, ’ς έδικιν ένα πιδούδ΄ µικρό ίσ΄α µι πουντικούδ΄. Του
βάφτσαν κι τόβγαουαν Τσιµπρό. Ν΄ά µέρα η µπάµπου κ’ ι πάππους είπαν τουν
Τσ΄ιµπρό: «Τσιµπρό, η µπάµπου έφκ΄ασ΄ιν κουρκούτ΄, µη πας46 κι ’ν ξ΄ικαπακώεις κι
ξ΄ϊείρς47 µέσα. Μείς δα πάµι σ’ ν΄ικκλησ΄ά». «Όχ΄» είπιν ι Τσ΄ιµπρός. Έφκαν η
µπάµπου κ’ ι πάππους, πήγαν σ’ ν΄ικκλησ΄ά, πάει κ’ ι Τσ΄ιµπρός ξ΄ικαπακών΄ ’ν
γκουρκούτ΄, ξ΄έιριν µέσα κι κάηκιν. Ύρσαν ’πού τ’ ν΄ικκλησ΄ά, πααίν΄ η µπάµπου,
ταναντίζ΄48, γλ΄έπ΄ τουν Τσ΄ιµπρό µέσ’ ζ’ γκουρκούτ΄ καµµένουν. Μάτσ΄ιν τα µαλλ΄ά
τς. Πααίν΄ ι πάππους: «Ιατί», λ΄έει, «µπάµπου, µάτσ΄ις τα µαλλ΄ά σ’;». «Τσ΄ιµπρός µέσ’
ζ’ γκουρκούτ΄ καµµένους. Μάτσα κι ’γώ τα µαλλ΄ά µ’». Άµα τ’ άκ’σ΄ιν, µάτσ΄ιν κ’ ι
πάππους τα µουστάκ΄α τ’. Τουν΄ είιδιν ύσ΄τιρας του σ΄πίτ΄. «Ιατί, πάππου, µάτσ΄ις τα
µουστάκ΄α σ’;». «Τσ΄ιµπρός», λ΄έει, «µέσ’ ζ’ γκουρκούτ΄. Μάτσ΄ιν µπάµπου τα µαλλ΄ά
τς, µάτσα κι ’γώ τα µουστάκ΄α µ’». Έρξ΄ιν κι του σ΄πίτ΄ τα κιραµίδια. Πααίν΄ η κάργκα
ξηουά49 στου σ΄πίτ΄. «Ιατί, σ΄πίτ΄, έρξ΄ις τα κιραµίδια σ’;». «Τσ΄ιµπρός», λ΄έει, «µέσ’ ζ’
γκουρκούτ΄. Μάτσ΄ιν µπάµπου τα µαλλ΄ά τς, µάτσ΄ιν ι πάππους τα µουστάκ΄α τ’, έρξα
κι ’γώ τα κιραµίδια µ’». Ρίχν΄ κ’ η κάργκα τα φτιρά τς. Έφκιν, πααίν΄ ξηουά σ΄ι ν΄ά
µηλ΄ά. Τ’ λ΄έει η µηλ΄ά: «Ιατί, κάργκα, έρξ΄ις τα φτιρά σ’;». «Τσ΄ιµπρός», λ΄έει, «µέσ’
ζ’ γκουρκούτ΄. Μάτσ΄ιν µπάµπου τα µαλλ΄ά τς, µάτσ΄ιν ι πάππους τα µουστάκ΄α τ’,
έρξ΄ιν του σ΄πίτ΄ τα κιραµίδια τ’, έρξα κι ’γώ τα φτιρά µ’». Ρίχν΄ κ’ η µηλ΄ά τα µήουα.
Πααίν΄ ένα γκτζ΄ούν΄50 ουπχάτ’ ’πού51 τ’ µηλ΄ά κ’ έτρουιν µήουα. «Ιατί», τ’ λ΄έει,
«µηλ΄ά, έρξ΄ις τα µήουα σ’;». «Τσ΄ιµπρός», λ΄έει, «µέσ’ ζ’ γκουρκούτ΄. Μάτσ΄ιν
µπάµπου τα µαλλ΄ά τς, µάτσ΄ιν ι πάππους τα µουστάκ΄α τ’, έρξ΄ιν του σ΄πίτ΄ τα
κιραµίδια τ’, έρξ΄ιν η κάργκα τα φτιρά τς, έρξα κι ’γώ τα µήουα µ’». Έρξ΄ιν κι του
γκτζ΄ούν΄ τα δόντια τ’. Πααίν΄ ζ’ γκατιβασούδα52 να πιεί ν΄ιρό, του λ΄έει η
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Μη τυχόν και πας
Ξ΄ϊέρνου = πέφτω
48
Κοιτάζει
49
Επάνω
50
Γουρούνι
51
Αποκάτω από
52
Κατιβασ΄ά = ρυάκι που κατεβάζει νερό
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κατιβασούδα: «Ιατί, γκτζ΄ούν΄, έρξ΄ις τα δόντια σ’;». «Τσ΄ιµπρός», λ΄έει, «µέσ’ ζ’
γκουρκούτ΄. Μάτσ΄ιν µπάµπου τα µαλλ΄ά τς, µάτσ΄ιν ι πάππους τα µουστάκ΄α τ’, έρξ΄ιν
του σ΄πίτ΄ τα κιραµίδια τ’, έρξ΄ιν η κάργκα τα φτιρά τς, έρξ΄ιν η µηλ΄ά τα µήουα τς,
έρξα κι ’γώ τα δόντια µ’». Έσ΄τυψ΄ιν53 κ’ η κατιβασούδα. Πααίν΄ του σ΄κλ΄ί να πιεί
ν΄ιρό. «Ιατί, κατιβασούδα, έσ΄τυψ΄ις;». «Τσ΄ιµπρός», λ΄έει, «µέσ’ ζ’ γκουρκούτ΄.
Μάτσ΄ιν µπάµπου τα µαλλ΄ά τς, µάτσ΄ιν ι πάππους τα µουστάκ΄α τ’, έρξ΄ιν του σ΄πίτ΄
τα κιραµίδια τ’, έρξ΄ιν η κάργκα τα φτιρά τς, έρξ΄ιν η µηλ΄ά τα µήουα τς, έρξ΄ιν του
γκτζ΄ούν΄ τα δόντια τ’, έσ΄τυψα κι ’γώ». Έκουψ΄ιν κι του σ΄κλ΄ί τ’ νουρά τ’. Τουν
γλ΄έπ΄ η γάτα. «Ιατί, σ΄κλ΄ί, έκουψ΄ις τ’ νουρά σ’;». «Τσ΄ιµπρός», λ΄έει, «µέσ’ ζ’
γκουρκούτ΄. Μάτσ΄ιν µπάµπου τα µαλλ΄ά τς, µάτσ΄ιν ι πάππους τα µουστάκ΄α τ’, έρξ΄ιν
του σ΄πίτ΄ τα κιραµίδια τ’, έρξ΄ιν η κάργκα τα φτιρά τς, έρξ΄ιν η µηλ΄ά τα µήουα τς,
έρξ΄ιν του γκτζ΄ούν΄ τα δόντια τ’, έσ΄τυψ΄ιν κ’ η κατιβασούδα του ν΄ιρό τς, έκουψα κι
’γώ τ’ νουρά µ’». Μάτσ΄ιν κ’ η γάτα τα µουστάκ΄α τς. Κ’ έτσ΄ ρήµαξαν ούλα ια τουν
µικούτσ΄κου τουν Τσ΄ιµπρό. Κι απόµναν η µπάµπου κ’ ι πάππους πάλ΄ι µαναχοί. Κ’
έζησαν αυτοί καουά κι µεις καλ΄ύτιρα.
(Γκουγκούδης Γεώργιος)
5. Οι τρεις σ΄υντρόφ’σσ΄ις
Ν΄άφρα κ’ έναν γκιρό ήταν τρεις σ΄υντρόφ’σσ΄ις. Αιγαπούσαν έναν αιγόρου, του
βασ΄ιλ΄ά. Η ν΄ά είπιν: «Ιγώ άµα τουµ µπάρου του βασ΄ιλ΄ά, α τουν φκ΄άσου ν΄ά πίτα
τρανή να φάει ούλου τ’ ασ΄κέρ΄ κι ν’ απουµείν΄ χεµ54». Ηάλλ΄ είπιν: «Ιγώ άµα τουµ
µπάρου του βασ΄ιλ΄ά, α τουν υφάνου ένα πκάµσου να του µάσ΄ µέσ’ ζ’
γκαρυδότσ΄ιφχα». Η τρίτ΄ είπιν κι αυτή: «Ιγώ άµα τουµ µπάρου του βασ΄ιλ΄ά, δα τουν
κάµου δυο πιδούδια µι ασ΄ηµέινα κιφαούδια». Ι βασ΄ιλ΄άς τ’ν άκ’σ΄ιν αυτήν που είπιν
δα κάµ΄ δυο πιδούδια µι ασ΄ηµέινα κιφαούδια, ’µ µπαντρεύκιν, ’µ µπήριν στου παλάτ΄.
Κάπουτι, πέρασ΄ιν ι κιρός, φάσ΄κ΄ουσ΄ιν η βασ΄ιλ΄άινα, έκαµιν δυο πιδούδια µι
ασ΄ηµέινα κιφαούδια. Έµαθαν οι σ΄υντρόφ’σσ΄ις ότι η βασ΄ιλ΄άινα είχιν δυο πιδούδια
µι ασ΄ηµέινα κιφαούδια, ίνγκαν κατσ΄ιφέλ΄ις, πήραν του ντισάκ΄, έβαουαν δυο
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κταβούδια µέσα, πήγαν να υρέψ’ν, πάν ζ’ βασ΄ιλ΄άινα. «∆ώσ΄ι µας, κυρά, ένα
σουµούν΄55 ψουµί». ’Σ έδικιν. «∆ώσ΄ι µας κι ν΄ά ζγκούρντα56 τυρί». ’Σ έδικιν. «∆ώσ΄ι
µας κι λ΄ίγ΄ αρµεά». «Ε, ηαρµεά είν΄ι στου παλ΄ό του σ΄πίτ΄, ιγώ είµι λ΄ιχώνα, δεν
γκάµν΄ να πάου». «Ψ΄έµατα είν΄ αυτά, κυρά, µη τα πισ΄τεύς. Τράβα φέρι µας λ΄ιγ΄
αρµεά να φάµι». Πάει η βασ΄ιλ΄άινα να βγάλ΄ αρµεά ’πού του βαρέλ΄, µέχρι ναυρίσ΄
πήραν τα πιδούδια ’πού του στρώµα, άφκαν τα κταβούδια κι έφκαν. Ύρσ΄ιν η
βασ΄ιλ΄άινα, δε ’ζ βρήκιν, πααίν΄ στου στρώµα, τηρά, γλ΄έπ΄ τα κταβούδια. Χίρσ΄ιν να
κλ΄αίει. Πάει ι βασ΄ιλ΄άς, τ’ λ΄έει: «Ιατί κλ΄αίς, βασ΄ιλ΄άινα;». «Να, ήρθαν δυο
κατσ΄ιφέλ΄ις, ’ς έδικα ψουµί κι τυρί, πήγα να ’ζ δώσου κι αρµεά, µι πήραν τα πιδούδια
κι µε άφκαν τα κταβούδια». «Ψ΄ιµατάς», λ΄έει ι βασ΄ιλ΄άς, «κταβούδια έκαµις». Κι ’ν
γκόσ΄αξ΄ιν57 ι βασ΄ιλ΄άς ντ’ βασ΄ιλ΄άινα. Η βασ΄ιλ΄άινα όµους δεν΄ έφιβγιν, κάθιταν
όξου στου ξ΄ιστρόχ΄58. Ι βασ΄ιλ΄άς παντρεύκιν πάλ΄ι µέτα κι πήριν ν΄ά ’πού κείν΄ις ’ς
σ΄υντρόφ’σσ΄ις. Πιρνούσαν ούλ΄, ν’ γκουτσούσαν, τ’ φτούσαν ούλ΄. Ν΄ά µέρα πέρασ΄ιν
ι βασ΄ιλ΄άς, ’µ µπατεί κι αυτός ν΄ά κουτσ΄ά, ντ’ βρουντά ’πουκαταή59, ίνγκιν η
βασ΄ιλ΄άινα χιλ΄ιδόνα, χίρσ΄ιν να πιτά, σαλντίσ΄κιν60 ι βασ΄ιλ΄άς να ’µ µπιάσ΄, τ’ν΄
έκουψ΄ιν τ’ νουρά, έσταξ΄ιν ν΄ά σταγµαγµατιά ιόµα, κ’ ικεί που έσταξ΄ιν του ιόµα
φύτρουσ΄ιν ν΄ά τραν΄ή µηλ΄ά ουµπρός απού του παλάτ΄. Πήγιν΄ιν ι βασ΄ιλ΄άς έπιρν΄ιν
µήουα, έτρουιν, κατέβαζ΄ιν η µηλ΄ά τα κουνάρια, τουν γκανάκιβιν. Πήγιν΄ιν η
βασ΄ιλ΄άινα, σ΄κών΄ιταν ουπάν νό καβάκ΄. Ούτι ίσ΄κ΄ου έφκ΄αν΄ιν, ούτι µήουα
µπουρούσ΄ιν να πάρ΄ να φάει. Λ΄έει ν΄ά µέρα του βασ΄ιλ΄ά: «Βασ΄ιλ΄ά, τουτ΄ά τ’ µηλ΄ά
να ’ν γκόψουµι». «Ιατί;», λ΄έει ι βασ΄ιλ΄άς. «Τι τ’ θέµι; Ούτι ίσ΄κ΄ου µας φκ΄άν΄, ούτι
µήουα τρώµι». «Ε, ας ’ν γκόψουµι». Τ’ν΄ έκουψαν. ’Πόµν΄ιν του κούτσουρου, δεµ
µπουρούσαν να του βγάλν. Ν΄ά µέρα πάει ν΄ά µπάµπου ’κεί ζ’ βασ΄ιλ΄άινα µι τ’ ρόκα τς
κ’ έγν΄ιθιν. «Βασ΄ιλ΄ά», λ΄έει, «τουτουιά του κούτσουρου ιατί δεν ντου βγάν’τι;». «Μ’
δε βγαίν΄, µπάµπου». «Α, δα του βγάου ιγώ κι δα του πάρου». «Ιγώ ίφιρα ούλου τ’
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ασ΄κέρ΄ κι δε µπόρσαν να του βγάλν, δα του βγάλς ισ΄ύ;». «Άµα του βγάου», λ΄έει η
µπάµπου, «να του πάρου σ΄πίτ΄;». «Βγάλτου κι πάρτου, µπάµπου», λ΄έει ι βασ΄ιλ΄άς,
«άµα µπουρέεις». Χίρσ΄ιν η µπάµπου χίρτ χίρτ µι του δραχτούδ΄, τόβγαλ΄ιν, του πήριν,
του πάει σ΄πίτ΄, τόβαλ΄ιν ουπίς σ’ θύρα. Έφτασ΄ιν η Κυριακή, πάει η µπάµπου σ’
ν΄ικκλ΄ησ΄ά. Βήκιν ’πού µέσα ’πού του κούτσουρου ν΄ά καλ΄ή κουπέουα - µα τι
κουπέουα! - κ’ έσφαξ΄ιν ντ’ µπάµπου ένα πουούδ΄, του ζ΄ιµάτσ΄ιν, του µάτσ΄ιν,
φουκάλσ΄ιν, σφουγγάρσ΄ιν, µαέριψ΄ιν, έστρουσ΄ιν κι του σ΄νί κι µόλ΄ις είιδιν
απουλνούσ΄ιν η ν΄ικκλ΄ησ΄ά, κρύφκιν η κουπέουα, σ΄έφκιν πάλ΄ι µέσ’ στου
κούτσουρου. Η µπάµπου ’ντά τάειδιν ούλα θαµάσ΄κιν τι τ’ν΄ ήρθιν. «Μπααα! ποιό είν΄ι
τουιά61 του καό του κουρτσούδ΄ που µι φκ΄άν΄ τισά62 σ’ καλ΄ές ζ’ δλ΄ές κι δεν΄ έριτι να
’µισ΄τι µαζ΄ί, να µη είµι κι ’γώ µαναχή!». Τ’ν άλλ΄ ’ν Γκυριακή σαµπάλ΄α σαµπάλ΄α63 η
µπάµπου σ΄κώθκιν κι είπιν: «Τώρα δ’ αουάξου64 κι δα πάου πάλ΄ι σ’ ν΄ικκλ΄ησ΄ά». Η
µπάµπου όµους κρύφκιν. Βήκιν η καλ΄ή η κουπέουα πάλ΄ι, χίρσ΄ιν να χουζµιτέβ΄65,
µόλ΄ις είιδιν ντ’ µπάµπου έριταν, πάει να κρυφτεί, σαλντίσ΄κιν η µπάµπου τόπιασ΄ιν
απαουπίς66 απού τ’ φούστα. «Σ΄ύ είσ΄ι», λ΄έει, «καό µ’ κουρτσούδ΄, που φκ΄άνς τα
χουζµέτια; ∆εν΄ έρισ΄ι δαιά να µη είµι κι ’γώ µαναχή, να ’χουµι παρέια;». «Κουά»,
λ΄έει, «µπάµπου, δανά ’ρθου». Πέρασαν ν΄ά µέρα, δυο µέρις, πουλλ΄ές µέρις, η
µπάµπου δεµ µπήγιν΄ιν στου βασ΄ιλ΄ά µι τ’ ρόκα. Λ΄έει ντ’ βασ΄ιλ΄άινα: «Τζ΄άµ, η
µπάµπου ιατί δεν΄ έριτι να κάτσουµι;». «Βασ΄ιλ΄ά, η µπάµπου έχ΄ ένα κουρίτσ΄, είπαν,
µα πώς δα κάµουµι να του ιδούµι. ∆ε γκιζ΄αρίζ΄ ντίπ, λ΄έει. Ξέρς τι δα φκ΄άεις,
βασ΄ιλ΄ά;». «Τι», λ΄έει. «∆α φουνάξουµι67 µιντζ΄ά68 κι δα φουνάξουµι κι ’ζ µπάµπους
του κουρίτσ΄». «Καουά». Πάει η βασ΄ιλ΄άινα, λ΄έει: «Μπάµπου, είπιν ι βασ΄ιλ΄άς να
σαλντίεις πόψ΄ι του κουρίτσ΄ σ’ µιντζ΄ά». «Αµ’ δεν ντου σαλντίζου ’γώ του κουρίτσ΄ σ’
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µιντζ΄ά». «Ιατί;». «Να πεις του βασ΄ιλ΄ά, άµα στρώσ΄ απού τ’ ιµάς ώς τ’ ισάς φχουριά
κ’ ικεί π’ δα κάθιτι του κουρίτσ΄, κ’ ικεί φχουριά δανά ’χ΄, τότι δα του σαλντίσου».
Πάει η βασ΄ιλ΄άινα. «Τι σ΄’ είπιν η µπάµπου;». «Μ’ είπιν», λ΄έει, «να στρώσουµι απού
ταύτ΄ ώς σ΄ι µάς κ’ ικεί π’ δα κάθιτι του κουρίτσ΄, κ’ ικεί φχουριά να ’ν΄ι κι τότι δα του
σαλντίσ΄». «∆α στρώσουµι», λ΄έει, «βασ΄ιλ΄άινα». Έστρουσαν φχουριά, ν΄ύχτουσ΄ιν,
παν ούλ΄ις οι κουπέλ΄ις σ’ µιντζ΄ά. Κάπουτι πάει κι ’ζ µπάµπους του κουρίτσ΄,
όµουρφου κι καό, αουαγµένου. Ούλ΄ις είπαν παραµύθια, είπαν τραγούδια, ’ζ µπάµπους
του κουρίτσ΄ δε ζµπόριαζ΄ιν. Λ΄έει ι βασ΄ιλ΄άς: «Σώπατι, τώρα δα µας πει κι ’ζ
µπάµπους του κουρίτσ΄ ένα παραµύθ΄». «Ε», λ΄έει του κουρίτσ΄, «’γώ του φκό µ’ του
παραµύθ΄ είν΄ι πουλ΄ύ τρανό. Θέλ΄ να κάθουµισ΄τι όλ΄ νύχτα κι όλ΄ µέρα να του
µπιτίσου». «∆α κάτσουµι», λ΄έει ι βασ΄ιλ΄άς, «άµα χρασ΄τεί να του µπιτίεις. Μαναχά να
µας του πεις». Χίρσ΄ιν ’ζ µπάµπους του κουρίτσ΄: «Μεις ν΄ά φουρά κ’ έναν γκιρό
είµασταν τρεις σ΄υντρόφ’σσ΄ις. Αιγαπούσαµι έναν αιγόρου, του βασ΄ιλ΄ά. Η ν΄ά είπιν,
άµα τουµ µπάρει, δα τουν φκ΄άσ΄ ν΄ά πίτα να φάει ούλου τ’ ασ΄κέρ΄ κι ν’ απουµείν΄
χεµ. Ηάλλ΄ είπιν, άµα τουµ µπάρει του βασ΄ιλ΄ά, δα τουν υφάν΄ ένα πκάµσου να του
µάσ΄ µέσ’ σ΄ι ν΄ά καρυδότσ΄ιφχα. Κι ’γώ είπα, άµα τουµ µπάρου, δα τουν φκ΄άσου δυο
πιδούδια µι ασ΄ηµέινα κιφαούδια». ’Ντά τ’ άκ’σ΄ιν ι βασ΄ιλ΄άς απείκασ΄ιν ότι αυτή
ήταν η βασ΄ιλ΄άινα που έκαµιν τα πιδούδια µι τ’ ασ΄ηµέινα κιφαούδια. Κόσ΄αξ΄ιν ’ν
γκατσ΄ιφέουα που πήριν κατόπ΄ κι πήριν πάλ΄ι ’ζ µπάµπους του κουρίτσ΄. Κ’ έζησαν
αυτοί καουά κι µεις καλ΄ύτιρα.
(Γιαντσίδου-Γκουγκούδη Κυράτσα)

6. Τα τρίια αδέρφια
Ν΄ά φουρά κ’ έναν γκιρό ήταν τρίια αδέρφια. Ήταν πουλ΄ύ αφτουχά, δεν΄ είχαν δλ΄ά
πού να δλ΄έψν. Κεί που πήγιναν σ’ στράτα να βρουν καν΄ά δλ΄ά, βρίσκν έναµ µπάππου.
Ι πάππους όµους ήταν ι Πάππους ι Θϊός. Τα πιδιά δεν απείκασαν ότι ήταν ι Πάππους ι
Θϊός. «Πού πααίνς, πάππου;», λ΄έει ι ντίπ ι τρανός απού τ’ αδέρφια. «Πού να πααίνου,
πιδί µ’; Α, κώθουµι δαιά69. Σείς πού πααίν’τι;». «Μείς, πάππου, πααίνουµι να βρούµι
69
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καν΄ά δλ ΄ά. Χαλ΄εύουµι να δλ΄έψουµι». «Τι δλ΄ά χαλ΄εύτι να φκ΄άσ΄τι, πιδί µ’». «Ό,τι
να ’ν΄ι, πάππου. ∆λ΄ά να ’ν΄ι µαναχά». Γλ΄έπν ένα κουπάδ΄ χήν΄ις. «Ισ΄ύ, πιδί µ’, άµα
έχς ένα κουπάδ΄ πρόουατα, µπουρείς να τα βουσ΄κήεις;». «Μπουρού, πάππου».
Βλόησ΄ιν ι πάππους ’ς χήν΄ις, ίνγκαν πρόουατα. «Πάρι», λ΄έει, «του κουπάδ΄ µι τα
πρόουατα να ζ΄ήεις µι τα πρόουατα». Τα πήριν, χίρσ΄ιν να τα βουσκά. Λ΄έει του
δεύτιρου: «Ισ΄ύ, πιδί µ’, τι δλ΄ά χαλ΄εύς;». «Ό,τι να ’ν΄ι, πάππου». «Άµα έχς µαγαζ΄ί,
µπουρείς να του δλ΄έψ’ς;». «Μπουρού, πάππου». Ήταν τσ΄ουσµές, έτριχιν ν΄ιρό. Τουν
βλόησ΄ιν ι πάππους, χίρσ΄ιν να τρέχ΄ τσ΄ίπουρου κι ίνγκιν όυρα70 µαγαζ΄ί. «Πάρι»,
λ΄έει, «κι σύ αυτό του τσίπουρου κι του µαγαζ΄ί κι δούλ΄ιψτου να ζ΄ήεις µι ταύτου».
Σ΄έφκιν µέσα, χίρσ΄ιν να δλέβ΄ του µαγαζ΄ί. Λ΄έει του ντίπ του µικρό: «Ισ΄ύ, πιδί µ’, τι
δλ΄ά χαλ΄εύς;». «Ιγώ, πάππου, χαλ΄εύου να πάρου ν΄ά υν΄αίκα, ό,τι τ’ λ΄έου, να µε
ακούει κι ό,τι µι λ΄έει, να τ’ν ακούου». Ήταν κόµα κείθι71 ν΄ά µπάµπου, ντ’ βλόησ΄ιν ι
πάππους, ίνγκιν κουρίτσ΄. «Πάρι κι σ΄ύ αυτήν τ’ υν΄αίκα να ζ΄ήεις µι ταύτην». Πέρασαν
πουά χρόν΄α. Κάπουτι λ΄έει ι πάππους: «∆εµ µπααίνου ναιδού τα πιδιά, ναιδούµι τι
φκ΄άν ύσ΄τιρα ’πού τόσα χρόν΄α;». Πάει βρίσ΄κ΄ τουν τζ΄ουµπάν΄, κίνσαν τα σ΄κλ΄ά να
τουν λ΄υχτούν. «Τσ΄ουµπάν΄», λ΄έει, «τα σ΄κλ΄ά σ’ δα µι φάν». Τα µάουσ΄ιν ι
τσ΄ουµπάνς, ζάρουξαν κείθι. «Καλ΄ηµέρα, τσ΄ουµπάν΄». «Καλ΄ηµέρα, πάππου».
«∆ώσ΄ι µι λ΄ίγου ψουµί». «∆εν΄ έχου». «∆ώσ΄ι µι τότι λ΄ίγου τυρί». «∆εν΄ έχου
τίπουτας σ΄ι λ΄έου, πάππου, φεύγα γλ΄ήγουρα, δε σ΄ι δίνου τίπουτας». «Ιατί, βρε πιδί µ’,
έτσ΄ κάµς. Είµι ν΄ησ΄κός». «Φεύγα, λ΄έου, δε σ΄ι δίνου». «Χήν΄ις ήταν, πιδί µ’, χήν΄ις
να έν72». Τα πρόουατα ίνγκαν πάλ΄ι χήν΄ις, απόµν΄ιν ι τσ΄ουµπάνς µι ’ν γκλίτσα στου
χέρ΄ κι απόµν΄ιν αφτουχός. Πάει στου δεύτιρου, στου µαγαζ΄ί. Ήταν κόζµους πουλύς
µέσα, έτρουαν, ήπιναν, τουν γκέρασαν κι τουµ µπάππου. Ν΄ύχτουσ΄ιν, τουν λ΄έει τ’
αφιντικό: «Άιντι, πάππου, σ΄ήκου, δα σφαλ΄ίσου του µαγαζ΄ί, πέρασ΄ιν η ώρα». «Ιγώ»,
λ΄έει, «είµι ξ΄ένους, πιδί µ’, κι δεν΄ έχου πού να πάου. Να κοιµθού ιδά ουπάν σ΄ι ν΄ά
καρέκλα». «Όχ΄, όχ΄ σ΄ι λέου, δε σ΄ι θέου, σ΄ήκου να φύβγς». «Τσ΄ισµές ήταν, πιδί µ’,
τσ΄ισµές να έν΄». Χίρσ΄ιν να τρέχ΄ ι τσ΄ισµές ν΄ιρό, πάει κι του µαγαζ΄ί. «Α, να πάου»,
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λ΄έει, «κι στου µικρό». Πααίν΄ κι στου µικρό, κρούει τ’ θύρα. Βήκιν ηυν΄αίκα τ’. «Πώ
πώ! Πέρασ΄ι µέσα, πάππου, είν΄ι κρυιάδα όξου, πέρασ΄ι να ζ΄ισταθείς». Σ΄έφκιν µέσα.
«Πού ειν΄ι ιάντραιζ;». «Ιάντραζ µ’ είν΄ι στου χουράφ΄. Τώρα σ΄ι καµόσου δανά ’ρθ΄.
Κάτσ΄ι ιδά σύ, έχου φαΐ φκ΄αζµένου να φάµι». Είχιν κ’ ένα κουρτσούδ΄, διάβαζ΄ιν.
Κάπουτι έριτι κι ιάντρας ’πού του χουράφ΄. «Άντρα, έουα µέσα, έχουµι µουσαφίρ΄».
«Ποιόν µουσαφίρ;΄» Σ΄ιβαίν΄ στουν ουντά, γλ΄έπ΄ τουµ µπάππου. «Ω, τι φκ΄άνς,
πάππου; καουά είσ΄ι;» «Καουά, πιδί µ’». «Κάτσ΄ι τώρα να φάµι». Πήγιν ξ΄έζ΄ιψ΄ιν
ιάντρας, έκατσαν, τµάσ΄καν να φάν. ’Κεί που έτρουαν, ιάντρας είδιν που είχιν
κουκούδια ι πάππους. Τουν λ΄έει ιάντρας: «Να σ΄ι ρουτήσου ένα πράµα;» «Τι;» λ΄έει.
«Αυτά τα κουκούδια που έχς, ιατί τα ’χς;» «Να, ιατί βήκαν». «∆εν΄ είν΄ι κάνα
ιλάτσ΄73;» «Είν΄ι, µα είν΄ι ζόρκου πουλ΄ύ. ∆ε ιέν΄ιτι». «Ιατί ζόρκου;», λ΄έει, «πώς δε
ιέν΄ιτι. ∆εµ µπουρούµι ιµείς να του φκ΄άσουµι;» «∆εµ µπουρείτι». «Ε, πέ µας, µπουρεί
να µπουρούµι». «Να, τώρα όπους έχς ισ΄ύ ένα κουρτσούδ΄, πρώτου κι µαναχό, να κάψ΄
ηυν΄αίκα σ’ του φούρνου, να του βάλ΄ µέσα να ψ΄ηθεί, να πάρουµι ντ’ ζ΄άρα74 κ’
ύσ΄τιρας να ντ’ βάου στα κουκούδια κ’ ηνα ιάν75. «Να του φκ΄άσουµι, υν΄αίκα;» «Να
του φκ΄άσουµι, άντρα». «Σ΄ήκου, τράβα κάψ΄ι του φούρνου». Πάει

ηυν΄αίκα τ’,

έκαψ΄ιν του φούρνου. Πήραν του κουρτσούδ΄, τόβαουαν µέσ’ στου φούρνου, τουν
καπάκουσαν. Πάν µέσα στου σ΄πίτ΄. «Τώρα», λ΄έει, «πάππου, δα φάµι». Έβαλ΄ιν
ηυν΄αίκα του σ΄νί, κένουσ΄ιν να φάν. «Τώρα», λ΄έει, «προυτού χιρίσουµι να τρώµι»,
λ΄έει

ι πάππους σ’ ιυν΄αίκα, «δεµ µπααίνς να πάρς ντ’ ζ΄άρα να ντ’ βάου στα

κουκούδια µ’;» Πααίν΄ ηυν΄αίκα, αν΄οίγ΄ του φούρνου, τι να ιδεί; Ι φούρνους ιµάτους µι
φχουριά κι του κουρτσούδ΄ σ’ µέσ΄ κάθιταν µι ν΄ά φυλλάδα κι διάβαζ΄ιν. Κίνσ΄ιν να
ουριάζ΄: «Άντρα! Πάππου! έουατι, έουατι!» «Τι, δεά76 φέρς ντ’ ζ΄άρα;» « Έουατι, βρε,
να ιδείτι». Πααίν, τηρούν του κουρτσούδ΄ µέσ’ στα φχουριά κάθιτι κι διαβάζ΄. Λ΄έει
ιάντρας: «Πάππου, τι ίνγκιν ιδά;» «Αµ, είδις», λ΄έει, «τι ίνγκιν; Ιγώ, πιδί µ’ θυµάσ΄ι που
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σας βρήκα τότι τα τρίια τ’ αδέρφια κι σας έδικα δλ΄ά;» «Ν΄αί, θυµούµι». «Ιγώ είµι ι
Πάππους ι Θϊός. Πήγα στ’ άουα τ’ αδέρφια σ’ κι µι κόσ΄αξαν κι τ’ άφκα πάλ΄ι όπους
ήταν αφτουχά. Ήρθα κι σ΄ι σ΄ένα κι µ’ έβαλ΄ις µέσ’ στου σ΄πίτ΄, µι πιριποιήθκις, µ’
έδικις ό,τι χάλ΄ιψα κι να είσ΄ι καουά µι τ’ ιυν΄αίκα σ’, να ζ΄είτι, να ’χτι κουρτσούδ’ σας
να του χαίρισ΄τι». Κ’ ι πάππους χάθκιν κι απόµναν αυτοί να κτάζουντι κι να θαµάζν τι
’ς ήρθιν. Κι ζούσαν αυτοί καουά κι µείς κόµα κι καουά.

(Γιαντσίδου-Γκουγκούδη

Κυράτσα)
7. Του πιδούδ΄ µι του κουδουνούδ΄
Ν΄άφρα κ΄’ έναν γκιρό ήταν ένα πιδούδ΄. Του πιδούδ΄ είχιν κ΄’ ένα κουδουνούδ΄. Του
πιδούδ΄ όµους πήγιν να χέσ΄. Πού να του βάλ΄ του κουδουνούδ΄ να µη τ’ αφήκ΄ καταή,
του κρέµασ΄ιν ψηουά σ΄’ ένα διντρούδ΄. Μέχρι να χέσ΄ του πιδούδ΄, του διντρούδ΄
τράν΄ιψ΄ιν, δεµ µπουρούσ΄ιν να φτάσ΄ να πάρ΄ του κουδουνούδ΄. Του ’λ΄ιγιν:
«∆ιντρούδ΄, δώσ΄ι µι του κουδουνούδ΄». «Ντρίγκι ντρίγκι, δε σ΄ι του δίνου».
«∆ιντρούδ΄, δώσ΄ι µι του κουδουνούδ΄». «Ντρίγκι ντρίγκι, δε σ΄ι του δίνου».
«∆ιντρούδ΄, δώσ΄ι µι του κουδουνούδ΄, ιατί δα πού τ’ µαναρούδα77 κι δα σ΄ι κόψ΄...
Μαναρούδα, κόψ΄ι του διντρούδ΄». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι78;» «Ιατί δα πού ’µ µπιτρούδα να
σ΄ι τσ΄ουλ΄ίσ΄79... Πιτρούδα, τσ΄όλσι τ’ µαναρούδα». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί δα πού ’ν
γκατηβασούδα να σ΄ι πάρ΄... Κατηβασούδα, πάρι ’µ µπιτρούδα». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;»
«Ιατί δα πού τουµ µπαλ΄όβουιδου να σ΄ι πιεί... Παλ΄όβουιδι, πιέ ’ν γκατιβασούδα».
«Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί δα πού του χασάπ΄ να σ΄ι σφάξ΄... Χασάπ΄, σφάξ΄ι τουµ
µπαλ΄όβουιδου». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί δα πού τα πουντίκ΄α να σ΄ι µαδήσν τα
µουστάκ΄α σ’... Πουντίκ΄α, µάτσ΄ιτι τ’ χασάπ΄ τα µουστάκ΄α». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί
δα πού ντ’ γάτα να σας φάει... Γάτα, φάι τα πουντίκ΄α». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί δα
πού του σ΄κλ΄ί να σ΄ι πν΄ίξ΄... Σ΄κλ΄ί, πν΄ίξ΄ι ντ’ γάτα». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί δα πού
του ξ΄ύου να σ΄ι δείρ΄... Ξ΄ύου, δείρι του σ΄κλ΄ί». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί δα πού του
φούρνου να σ΄ι κάψ΄... Φούρν΄ι, κάψ΄ι του ξ΄ύου». «Μµµ, ιατί πάλ΄ι;» «Ιατί δα πού ντ’
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βρουχή να σ΄ι ζβήσ΄... Βρουχή, ζβήσ΄ι του φούρνου». Θυµών΄ η βρουχή, ζβά του
φούρνου, θυµών΄ ι φούρνους, καίει του ξύου, θυµών΄ του ξύου, δέρν΄ του σ΄κλ΄ί,
θυµών΄ του σ΄κλ΄ί, πν΄ίγ΄ ντ’ γάτα, θυµών΄ η γάτα, τρώει τα πουντίκ΄α, θυµών τα
πουντίκ΄α µαδούν τ’ χασάπ΄ τα µουστάκ΄α, θυµών΄ ι χασάπ’ς, σφάζ΄ τουµ
µπαλ΄όβουιδου, θυµών΄ ι παλ΄όβουιδους, πίν΄ ’ν γκατιβασούδα, θυµών΄ η κατιβασούδα,
παίρν΄ ’µ µπιτρούδα, θυµών΄ η πιτρούδα, τσ΄ουλ΄ίζ΄ τ’ µαναρούδα, θυµών΄ η
µαναρούδα, κόφτ΄ του διντρούδ΄ ... κι πήριν του πιδούδ΄ του κουδουνούδ΄ κι πάει σ΄πίτ΄
κι ζούσ΄ιν αυτό καουά κι µείς κόµα κι καουά.
(Μαµαλούδης Χρήστος)
8. Η όρθα, ι πέτνους κι ι κατής
Ν΄άφρα κ΄’ έναν γκιρό ήταν ν΄ά όρθα κ΄’ ένας πέτνους. Πάν, πάν, πάν, βρήκαν ν΄ά
γκουρτσ΄ά. - Αν΄έβα, πέτνου. - Αν΄έβα, όρθα. - Ν΄έβα, πέτνου. - Ν΄έβα, όρθα. Ανιβαίν΄
ι πέτνους, πουλ΄όνξ΄ιν80 ένα γκότσου, ’ν τζάκ’σ΄ιν του πουδάρ΄. Πουλ΄όνξ΄ιν κόµα ένα,
’ν τζάκ’σ΄ιν του πχατάρ΄81. Πουλ΄όνξ΄ιν κόµα ένα, τν΄ έβγαλ΄ιν του µάτ΄. Πάν στουν
γκατή82. «Ιατί, πέτνου, έτσ΄ τν΄ έκαµις τν όρθα;» «Ιατί η βατσ΄ιν΄ά µι ξ΄έκ’σ΄ιν του
βρακί». «Ιατί, βατσ΄ιν΄ά, τουν ξ΄έκ’σ΄ις του βρακί;» «Ιατί η κατσ΄ίκα µ’ έφαϊν του
φύου». «Ιατί, κατσ΄ίκα, έφαϊς του φύου;» «Ιατί ι τσ΄ουµπάνς δε µι βόσ΄κ΄ καουά».
«Ιατί, τσ΄ουµπάν΄ δ βόσκ’ς καουά ’ν γκατσ΄ίκα;» «Ιατί η τσ΄ουµπάν΄ινα δε µι φκ΄άν΄
ν΄ά πιτούδα». «Ιατί, αού83 τσ΄ουµπάν΄ινα, δε φκ΄άνς ν΄ά πιτούδα τουν τζ΄ουµπάν΄;»
«Έφκ΄ασα-έι, µα τν΄ έφαϊν του γκτζ΄ούν΄84». «Ιατί, γκτζ΄ούν΄, έφαϊς ’µ µπιτούδα;» «Ιατί
η τρυπούδα85 µ’ έκαµν΄ιν “φίτσι-φίτσι” κι τν΄ έφαουα».
(Μαµαλούδης Χρήστος)
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9. Η Μαρούδα κι Ιαννούτς
Ν΄άφρα κ’ έναν γκιρό ήταν ν΄ά µπάµπου κ’ ένας πάππους. Είχαν ένα κουρτσούδ΄, του
’λ΄ιγαν Μαρούδα. Είχαν κ’ ένα πιδούδ΄, του ’λ΄ιγαν Ιαννούδ΄. Ναι, µα η µπάµπου κ’ ι
πάππους φύουαγαν τ’ Μαρούδα, χάλ΄ιβαν να τ’ σφάξν κι ’ν ντάιζαν σ΄ικιρούδια κι του
Ιαννούδ΄ δεν ντουν έδιναν. Ν΄ά µέρα η µπάµπου κ’ ι πάππους πάν σ’ ν΄ικκλ΄ησ΄ά. Λ΄έει
Ιαννούτς: «Μαρούδα, δώσ΄ι κι µένα σ΄ικιρούδια κι ’γώ δα σ΄ι πού ιατί σ΄ι φλάγν». ∆εν
ντουν΄ έδικιν. ’Ντά ύρσαν ’πού τ’ ν΄ικκλ΄ησ΄ά, λ΄έει η Μαρούδα: «Μπάµπου, Ιαννούτς
µι υρέβ΄ σ΄ικιρούδια». «Ιαννούδ΄, Ιαννούδ΄, άµα έρθου ’κεί δα ιδείς! Σ’ Μαρούδα τα
σ΄ικιρούδια, στου Ιαννούδ΄ τα σκατούδια». Τ’ν άλλ΄ ’ν Γκυριακή πάν πάλ΄ι η µπάµπου
κ’ ι πάππους σ’ ν΄ικκλ΄ησ΄ά. «Μαρούδα, δώσ΄ι µι σ΄ικιρούδια κι ’γώ δα σ΄ι πού ιατί σ΄ι
φλάγν». «Καουά, Ιαννούδ΄, δα σ΄ι δώσου». Τουν΄ έδικιν. «Μαρούδα, σ΄ι φλάγν ια να
σ΄ι σφάξν... Α φύβγουµι;» «Α φύβγουµι, Ιαννούδ΄». Αν΄ιβαίν΄ Ιαννούτς στ’ άλγου κ’ η
Μαρούδα σ’ φουράδα. Παίρν΄ Ιαννούτς µαζ΄ί του µαχαίρ΄, παίρν΄ κι τ’ ακόν΄ κ’ έφκαν.
Πάν η µπάµπου κ’ ι πάππους στου σ΄πίτ΄, κάνγκάπ86 η Μαρούδα κι Ιαννούτς. Αν΄ιβαίν΄
ι πάππους στουµ µπούρτσ΄ου κ’ η µπάµπου ζ’ν γκατσ΄ίκα κι πάν, πάν, πάν, χίρσαν να
τα φτάν. Λ΄έει ι πάππους ζ’ µπάµπου: «Α, µπάµπου, αταιού87 πού είν΄ι η Μαρούδα κι
Ιαννούτς». «Ιαννούδ΄, µας έφτασαν», λ΄έει η Μαρούδα. «Μη φουβάσ΄ι, Μαρούδα».
Ρίχν΄ Ιαννούτς τ’ ακόν΄ κι ίνγκιν πουλ΄ύ µπατάκ΄. Ως να βγούν ι πούρτσ΄ους κ’ η
κατσ΄ίκα ’πού του µπατάκ΄ έφκαν πάλ΄ι µακρεά η Μαρούδα κι Ιαννούτς. Πάν, πάν, πάν,
πάλ΄ι χίρσαν να τα φταν. «Ιαννούδ΄, µας έφτασαν», λ΄έει πάλ΄ι η Μαρούδα. «Μη
φουβάσ΄ι, Μαρούδα», τ’ λ΄έει Ιαννούτς. Ρίχν΄ του µαχαίρ΄ κι ίνγκαν κάτ’88 πέτρις
σουγλ΄ιτιρές, λ΄άνσαν τα πουδάρια τς ι πούρτσ΄ους κ’ η κατσ΄ίκα. ∆εµ µπουρούσαν να
προυπατήξν. «Μπάµπου, α υρίσουµι», είπιν ι πάππους. Ύρσαν ουπίς. Η Μαρούδα κι
Ιαννούτς πάν, πάν, πάν, δίψασ΄ιν Ιαννούτς. Ν΄ιρό δέν ’ταν. Ήταν κάτ’ πατσούδις89 απού
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αουαφούδια που είχαν ν΄ιρό. «Μαρούδα, δίψασα, δα πιού ν΄ιρό ’πού ’ς πατσούδις».
«Πίίί! Μη, Ιαννούδ΄, δα πιείς, µα δα ιένς αουαφούδ΄». Πάν, πάν, πάν, «Μαρούδα,
δίψασα, δα πιού ν΄ιρό ’πού ’ς πατσούδις». «Μη, Ιαννούδ΄, δα πιείς, µα δα ιένς
αουαφούδ΄». Πάν, πάν, πάν, λ΄έει πάλ΄ι Ιαννούτς: «Μαρούδα, δίψασα, δα πιού ν΄ιρό κ΄
ας ιένου αουαφούδ΄». Ήπιιν ι Ιαννούτς ν΄ιρό απού ’ς πατσούδις απού τ’ αουαφούδια,
ίνγκιν αουαφούδ΄, πάει µαζ΄ί µι τ’ αουαφούδια. Πόµν΄ιν η Μαρούδα µαναχή. Πάει,
πάει, πάει, βρήκιν έναν τσ΄ουσµέ, έτριχιν ν΄ιρό, ήταν άτουρα90 ένας τρανός δέντρους.
Πάει η Μαρούδα, αν΄έφκιν ψ΄ηουά στου δέντρου. Πάει ι βασ΄ιλ΄άς να πουτίσ΄ τ’ άλγου
τ’, σ΄κ΄άζ΄ιταν τ’ άλγου απού τ’ Μαρούδα, δε χάλ΄ιβιν να πιεί ν΄ιρό. «Κατέβα, µουρή,
να πιεί τ’ άλγου ν΄ιρό...» «∆εν γκατιβαίνου». «Κατέβα, µουρή, να πιεί τ’ άλγου ν΄ιρό...»
«∆εν γκατιβαίνου». Πάει ν΄ά µπάµπου να πάρ΄ ν΄ιρό κι λ΄έει: «Σ΄τέκα, σ΄τέκα,
βασ΄ιλ΄ά, ’γώ δα του κατιβάσου του κουρτσούδ΄». «Πώς δα του κατιβάεις, µπάµπου;»
«Τώρα δα ιδείς». Παίρν΄ η µπάµπου ένα σκαφίδ΄ κι ν΄ά σ΄ήτα, βάν΄ του σκαφίδ΄
ανάπουδα, παίρν΄ κι τ’ σήτα ανάπουδα κι χιρνά να κουσ΄κιν΄ίζ΄. Τ’ λ΄έει η Μαρούδα:
«Ιατί, µπάµπου, έτσ΄ κουσ΄κιν΄ίειζ;» «Μ’ πώς, καό µ’;» «Τα ’χς ανάπουδα». «Αµ’ δε
γλ΄έπου, καό µ’. Κατέβα να µι δείξ». Κατέφκιν η Μαρούδα να δείξ΄ ντ’ µπάµπου πώς
να κουσ΄κιν΄ίσ΄, τ’ν΄ έπιασ΄ιν ι βασ΄ιλ΄άς, ’µ µπήριν, ’µ µπάει σ΄πίτ΄. Τ’ν΄ είχαν ικεί
στου σ΄πίτ΄ σφαλζµέν΄ µέσα. Ι Ιαννούτς έµαθιν απού τ’ αουαφούδια ότι τ’ Μαρούδα ’µ
µπήριν ι βασ΄ιλ΄άς. Πάει του βράδ΄ τσάκ’σ΄ιν ’ς θύρις. Σ΄κών΄ιτι σαµπάλ΄α ι βασ΄ιλ΄άς,
τσαγκζµέν΄ις οι θύρις. Λ΄έει ι βασ΄ιλ΄άς ντ’ βασ΄ιλ΄άινα: «Μπα, τρανό θάµα, ποιος να ’ς
τσάκ’σ΄ιν άτζ΄ιπας91; Τώρα δα ’ς φκ΄άσουµι σ΄ιδιρέιν΄ις. ’Σ έφκ΄ασαν σ΄ιδιρέιν΄ις ’ς
θύρις, πααίν΄ τ’ν άλλ΄ ντ’ βραδεά Ιαννούτς, πάλ΄ι ’ς τσάκ’σ΄ιν µι τα κιρατούδια τ’.
«Μπα, δε ιέν΄ιτι», λ΄έει ι βασ΄ιλ΄άς ντ’ βασ΄ιλ΄άινα, «τώρα δα ’ς φκ΄άσουµι κιρέιν΄ις. ’Σ
έφκ΄ασαν κιρέιν΄ις. Πααίν΄ τ’ν άλλ΄ ντ’ βραδεά Ιαννούτς, ακόλλ’σαν τα κιρατούδια τ’
ψ΄ηουά σ’ θύρα. Τραβά Ιαννούτς, τραβά, τίπουτας. Τράβηξ΄ιν ν΄άφρας µπιρντέµπιρ΄92,

90

∆ίπλα
Άραγε
92
Απότοµα
91
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ξ΄ακόλλ’σαν απού ’ν τζ΄ούκα93 τ’ τα κιρατούδια τ’ κι απόµναν ακουλλ’µένα ψ΄ηουά σ’
θύρα. Κι πάει Ιαννούτς, χάθκιν. Σ΄κώθκιν σαµπάλ΄α η Μαρούδα, βρήκιν τα κιρατούδια
ακουλλ’µένα, απείκασ΄ιν ότι είν΄ι τ’ Ιαννούδ΄, κόαψ΄ιν94, κόαψ΄ιν, έβαλ΄ιν µαύρα,
ουβάθκιν, δε χουράτιβιν ντίπ. Ήρθιν η Κυριακή, πάει η Μαρούδα σ’ ν΄ικκλ΄ησ΄ά.
Μέραζαν οι υν΄αίκις κιριά, έδικαν κι τ’ Μαρούδα κιρί. Η Μαρούδα µπίτσ΄ιν του κιρί τς,
χίρσ΄ιν να καίει κι του χέρ’ τς. Τ’ λ΄έει ν΄ά υν΄αίκα: «Κάηκις, ουβή, κάηκις. Άµα είσ΄ι
ουβή, δεν΄ είσ΄ι κι γκαβή». Κι ίνγκιν η Μαρούδα χιλ΄ιδόνα, χίρσ΄ιν να πιτά, σαλντίσ΄κιν
ι παπάς να ’µ µπιάσ΄, τ’ν΄ έκουψ΄ιν τ’ νουρά τς, έσταξ΄ιν ν΄ά σταγµατ΄ά ιόµα, κ’ ικεί
που έσταξ΄ιν του ιόµα φύτρουσ΄ιν ένα τρανό κυπαρίσσ΄ µπρουστά σ’ ν΄ικκλ΄ησ΄ά. Κι
ζούσαν ούλ΄ καουά κι µείς καλ΄ύτιρα.
(Μπαϊράµη-Παπαδηµητρίου Κωνσταντία)
10. Του πιδούδ΄ κι του ψ΄έµα
Ν΄άφρα κ΄’ έναν γκιρό ήταν ν΄ά µάνα κι είχιν ένα πιδούδ΄. Του σάλτσ΄ιν95 στου µύου ν’
αλ΄έσ΄. Ώς να πάει του πιδούδ΄ στου µύου, ν΄ύχτουσ΄ιν. Λ΄έει στου ντιρµιντζ΄ή96: «∆α
µε αλ΄έις να φύβγου;» «Τώρα δεά97 σ΄’ αλ΄έσου ιατί ν΄ύχτουσ΄ιν. Όµους δα κάτς να
φκ΄άσου ν΄ά τσ΄ουρέκα, δα τ’ φάµι κι σαµπάλ΄α ’ντα φέξ΄ δα σ΄’ αλ΄έσου να φύβγς».
«Καουά», λ΄έει του πιδούδ΄. Έκατσ΄ιν, έφκ΄ασ΄ιν ’ν τζουρέκα ι ντιρµιντζ΄ής κι ’ντα
έφιξ΄ιν «τώρα δα φύβγου», λ΄έει του πιδούδ΄. «Όχ΄», λ΄έει ι ντιρµιντζ΄ής, «’ν τζουρέκα
δε δα ’ν γκόψουµι, δα ’µ µπάρ΄ όποιους δα πεί κόµα τρανό ψ΄έµα κι δα τουµ µπισ΄τέψ΄
ιάους». «Καουά», λ΄έει του πιδούδ΄. «Ποιός δα ξικινήσουµι;» «Ξ΄ικίνα ισύ», λ΄έει τουν
ντιµιρτζ΄ή. «Ν΄άφρα, που λ΄ές, πιδούδ΄, είχιν ι πατέραζ µ’ ένα τρανό µπουστάν΄
άτουρα98 σ’ θάουασσα ιµάτου µι καρπούζ΄α. Κι ν΄ά τραν΄ή καρπουζ΄ά τράν΄ιψ΄ιν,
τράν΄ιψ΄ιν κι πάει σ’ µέσ΄’ σ’ θάουασσα κι ίνγκιν ιφύρ΄. Ψ΄ηουά ’πού του ιφύρ΄

93

Τσ΄ούκα = µέτωπο
Έκλαψε (κλ΄αίου, κόαψα - κουάψου)
95
Σαλντίζου = στέλνω (< τουρκ. αόρ. saldm, του ρ. salmak)
96
Ντιρµιντζ΄ής = µυλωνάς (< dermenci < τουρκ. διαλ. dermen, Dall 1991:181, και dirmen, Eckmann
1960:196, < τουρκ. değirmen/ değirmenci)
97
∆εν θα
98
∆ίπλα, κοντά κοντά
94
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πιρνούσαν καµιλτζ΄ήδις µι ’ς καµήλ΄ις. Κόπκιν η καρπουζ΄ά, ξ΄έειραν99 οι καµηλτζ΄ήδις
µές σ’ θάουασσα κι πνίθκαν». «Μπίτσ΄ις;», λ΄έει του πιδούδ΄. «Κάτσ΄ι100 τώρα να σι
πού κι γώ του φκό µ’ του ψ΄έµα. Ι πατέραζ µ’ είχιν ένα τρανό χουράφ΄ κι σ’ µέσ΄ στου
χουράφ΄ ήταν φυτρουµέν΄ ν΄ά καρεά. Κι αυτή η καρεά έβγαν΄ιν πουά καρύδια κι
πήγιναν τα πιδούδια κι τα τίναζαν µι τα κότσαουα, τα πουλ΄ιµούσαν101 κείθι κι ι
πατέραζ µ’ είχιν µπιζ΄αρίσ΄ να τα κουσ΄άζ΄102. Τν΄ έκουψ΄ιν ’ν γκαρεά, ξ΄έειραν φύουα
κι καρύδια κι του χουράφ΄ ίνγκιν ούλου κουπρεά, κουπρίσ΄κιν. Τώρα, λ΄έει ι πατέραζ
µ’, δα του σ΄πείρου κιχρί. Τόσ΄πειριν κιχρί, όµους πήγιν΄ιν κάθι βράδ΄ ένα
αγρόγκτζ΄ουνου103 κι τότρουιν του κιχρί µόλ΄ις ένιταν ια θέρου. «Ποιός τρώει του
κιχρί;», λ΄έει ι πατέραζ µ’, «δα κάτσου να απαντήξου104 κι όποιουν πιάσου, να ιδείς τι
δα τουν γκάµου». Πάει ι πατέραζ µ’ του βράδ΄, έκατσ΄ιν, πάει τ’ αγρόγκτζ΄ουνου,
µόλ΄ις χίρσ΄ιν να τρώει του κιχρί τόπιασ΄ιν ι πατέραζ µ’, τόσφαξ΄ιν, τόσ΄κισ΄ιν ’ν
γκαρδιά τ’ κι µέσα ζ’ν γκαρδιά τ’ ήταν ένα µπουκαούδ΄ κι µέσα στου µπουκαούδ΄ ήταν
ν΄ά γραφή που έγραφιν...» «Τί, τί έγραφιν;» ρώτσ΄ιν ι ντιρµιντζ΄ής. «Η γραφή έγραφιν: ι
ντιρµιντζ΄ης πουά, πουά σκατά να µη τρώει, η τσ΄ουρέκα είν΄ι ια του πιδούδ΄».
(αφήγηση Κυράτσα Γκουγκούδη-Γιαντσίδου)

99

Έπεσαν (ξ΄ϊέρνου, ξ΄ϊείρου, ξ΄έειρα)
Εδώ µε τη σηµασία: περίµενε
101
Πετούσαν, έριχναν µακρυά (πουλ΄ιµού, πουλ΄ιµήξου, πουλ΄όνξα [-ŋ-])
102
κουσ΄άζου (κόσ΄αξα) = (αµτβ.) τρέχω, (µτβ.) διώχνω
103
αγριογούρουνο
104
απαντού = φυλάγω, προστατεύω, παραφυλάγω
100
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7.2 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΙΚΕΣ105 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΤΙΚΕΣ
ΦΡΑΣΕΙΣ

1. Αιλ΄άκους106 κώους τσάπουρνα χαλ΄έβ΄.
2. Άµα είχα κόµα τρία βόδια, ηνα φκ΄άσου δυο ζιβγάρια.
3. Άµα υρίσ΄107 του κάρου κ’ ύσ΄τιρα, στράτις είν΄ι πουλλ΄ές.
4. Αντα βρουντά πουλ΄ύ, δε βρέχ΄.
5. Απού µπιιγλ΄ίκου108 τσ΄ουσ΄µέ να πιράεις κι ν΄αρό να µη πιείς.
6. Αυτός που ουρκίζ΄ιτι στου Θϊό λ΄έει ντίπ τα πουά τα ψ΄έµατα.
7. Αυτός που τρώει ’µ µπίτα δε φταίγ΄, αυτός που ντ’ δίν΄ φταίγ΄.
8. ∆ε δα ρουτάς ιατρό, δα ρουτάς παθό.
9. ∆ώσ΄ι µι τα χέρια κι χάλ΄ιβι µι τα πουδάρια.
10. Είιδιν η γάτα ντ’ τρύπα τς, θάρσ΄ιν ήταν ιαράς.
11. Η όρθα που σκαλ΄ίζ΄ ουπχάτ ζ’ βατσ΄ιν΄ά δα βγάλ΄ κι τα µάτια τς.
12. Η τραν΄ή η φανταξ΄ά είν΄ι ντίπ του τρανό του ξούρ΄.
13. Ιάντρας να γκβαλ΄εί µι του κάρου κ’ η υν΄αίκα να δίν΄ µι του βϊόν΄.
14. Ι ήλ΄ους ξ΄ιραίν΄ του τσαρούχ΄ κι του τσαρούχ΄ ξ΄ιραίν΄του πουδάρ΄.
15. Ι κατσ΄ίβϊους άµα έχ΄ πιτµέζ΄, δεµ µπουρεί να κοιµθεί.
16. Ι κφός δεν ακούει, µα τα τιριάζ΄.
17. Ι µουκρός αντά δλ΄έβ΄, ι τρανός πεινά.
18. Ι λ΄ύκους του γαιδούρ΄ στου χουράφ΄ του τρώει µα η ζ΄ουµιά στου σ΄πίτ΄ ένιτι.
19. Ι ουαγός είδιν του καρτάλ΄ ’π’ αψ΄ηουά, ιαταύτου έκατσ΄ιν σ’ν αχϊώνα.
20. Ι χουρταµένους του ν΄ησ΄κό δεν τουν αδουκ΄έτι.
21. Κάθι κουµίνα109 τουν γκαπνό τς ξ΄έρ΄.
22. Κάθι πέτνους ζ’ν γκουπρεά τ’ ουαλ΄εί.
23. Κάθιτι νό µπακάλκους γάτους.
24. Κάικ΄ουσ΄ιν ιουαδάρς, πούλσ΄ιν τ’ν΄ ιουάδα.

105

Οι καβακλιώτικες παροιµίες σταχυολογήθηκαν από το βιβλίο του ∆. Γκογκίδη Η προφορά, τα ήθη
και έθιµα της Α. Ρωµυλίας, Κουφάλια 1993.
106
Χωρίς δουλειά, που δεν έχει τι να κάνει
107
Τουµπάρει, αναποδογυρίσει
108
Μπεηλίδικο
109
Καπνοδόχος
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25. Κόµα πουλλ΄ές µύγις πιάνουντι µι του µέλ΄ παρά µι του ξ΄ίδ΄.
26. Κρούει τουµ µπαραστάτ΄ ν’ ακούσ΄ η θύρα.
27. Μη θαµάζ΄ισ΄ι, να τµάζ΄ισ΄ι.
28. Μικρή µισαρεά110 τρανό ουαγό κρύφτ΄.
29. Μπιλ΄ιντίζει111 νό ι γάζ΄ους µές στα πρόουατα.
30. Να φουβάσ΄ι ’πού όψ΄ιµου χµώνα κ΄’ απού κινούριου ν΄οικουκύρ΄.
31. Ν΄ά ουκά µαλλ΄ί µι ν΄ά ουκά σ΄ίδιρου.
32. Ν΄έ σκόρδα έφουα, ν΄έ σκουρδές βρουµού.
33. Νό η κουσαρεά µι τα ιουρντικούδια112.
34. Οι πουλλ΄οί θέλν πουλ΄ύ, οι λ΄ίγ΄ θέλν λ΄ίγου κι ι ένας θέλ΄ απ’ ούλα.
35. Οι Τούρκ΄ ’ντά φκ΄άν ραµαζάν΄ ’ς κατσιφέλ΄ δε ’ς ρουτούν.
36. Οι τριλ΄οί κέρατα δεν έχν.
37. Όποιους κώθιτι ’πού όυρα113 φτάν΄ κόµα γλ΄ήγουρα.
38. Ούτσ΄ιν114 ι τρϊός τουµ µπαλαβό.
39. Παστρική µουρντάρου.
40. Πάτσ΄ις άχυρου; Πάτσ΄ις χ΄όν΄.
41. Πιάσ΄ι τουν τυφχό, βγάλ’ τουν τα µάτια.
42. Ποιος έχισ΄ιν του βρακί µ’;
43. Πουά ζαναιάτια115, τραν΄ή αφτώχεια.
44. ’Πού του κιφάλ΄ τραβούν κι τα πουδάρια.
45. Ρουµάνα ντ(υ)µέν΄, Πασκαλ΄ά γκουλ΄όκου116.

110

Συστάδα από µισ΄έδις (= βελανιδιές)
∆ιακρίνεται, ξεχωρίζει. Τα µοναστηριώτικα κοπάδια τα συνόδευε πάντα ο γάιδαρος του τσοπάνη ο
οποίος βέβαια ξεχώριζε κραυγαλέα από τα πρόβατα µε το µέγεθός του.
112
Σαν την κλώσα µε τα παπάκια. Η παροµοίωση χρησιµοποιείται για την αδυναµία των γονιών να
ελέγξουν τα παιδιά και γενικότερα για καταστάσεις που αδυνατούµε να ελέγξουµε. Υπάρχει η
συνήθεια πολλές φορές στις κλώσσες να βάζουν αυγά πάπιας (ιουρντικίτκα) γιατί η πάπια, σε αντίθεση
µε την κλώσα, κλωσάει δύσκολα και εγκαταλείπει εύκολα τα αυγά της. Τα µικρά παπάκια µόλις δουν
νερό από ένστικτο βουτούν προκαλώντας στη µητέρα-κλώσα πραγµατική αλλοφροσύνη για το
ακατανόητο της ενέργειας και την αδυναµία παρέµβασης.
113
Στρίβει από γύρω γύρω, παρακάµπτει
114
Ουντίζου (και µτβ.) = ταιριάζω (µε)
115
Τέχνη, επάγγελµα
116
Γυµνή. Αναφέρεται στη συνήθεια των ανύπαντρων κοριτσιών να δανείζονται και να φορούν στη
γιορτή της «Ρουµπάνας» (Λάζαρου) τις τσούκνες παντρεµένων γυναικών για να µουλ΄ώσουν, να
‘‘κολλήσουν’’ δηλ. και να παντρευτούν γρήγορα. Στη συνέχεια τις επέστρεφαν οπότε έµεναν το
Πάσχα χωρίς τσούκνα.
111
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46. Ρώτσαν του σ΄κλ΄ί «πόσ΄ στράτα παίρς τ’ µέρα;» κ’ είπιν «αναλόγους τουν γκόζµου
που δα σταυρώσου».
47. Σκρόπ’σαν ’ν γκαµήουα117.
48. ’Σ τριλ΄οί ’ς κουσ΄ίζν κι αυτοί πάλ΄ι φυτρών.
49. Τα σ΄κλ΄ά λ΄υχτούν µα τα καραβάν΄α πουρπατούν.
50. Τι τραβά η ρόκα ια να ιµώσ΄ του δράχτ΄.
51. Του γαιδούρ΄ του σαµάρ΄ δεν ντου βαραίν΄, του φόρτουµα του βαραίν΄.
52. Του ιόµα µι ιόµα δεµ µπλ΄έν΄ιτι, µι ν΄αρό πλ΄έν΄ιτι.
53. Του καό του χαιβάν΄ µέσ’ στου µαχαουά πλ΄έτι.
54. Του κιρέτσ΄118 ζβά µι πουλ΄ύ ν΄αρό κι του βάσανου µι πουλ΄ύν γκιρό.
55. Του µπόρτσ΄119 θέλ΄ πλ΄έρουµα κ’ η στράτα θέλ΄ πουρπάτµα.
56. Τουν ξιιούν µ’ ένα κούφιου καρύδ΄.
57. Του ουρτάκου120 του γαιδούρ΄ του τρών τα σ΄κλ΄ά σ’ µέσ΄ σ’ στράτα.
58. Του σ΄κλ΄ί η στράτα του ιράζ΄.
59. Του σ΄κν΄ί ικεί που είν΄ι φτινό κόφτιτι.
60. Φυτρών΄ ικεί που δεν ντου σ΄πέρς.
61. Χαλ΄έβ΄ ’πού τουν γκατσ΄ίβϊου προυζ΄ούµ΄.
62. Χαλνά ντ’ δίπκα121 να φκ΄άσ΄ δράχτ΄.
63. Χόρτασ΄ιν η ψ΄είρα, βήκιν στου τσ΄ακάκ.
64. Χουρταίν΄ ηαρκούδα µι µύγις;
65. Ψάρ΄ τρώει η γάτα, ψάρ΄ ταΐζ΄ κι τα γατούδια.

117

Καµήουα είναι το οµοίωµα της καµήλας που µε περισσή λαχτάρα και συνεργασία κατασκευάζουν
οι νέοι ενόψει του ξεφαντώµατος στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς και το οποίο στη συνέχεια
καταστρέφεται («σκρουπά») στην πάλη µε το ντιβιτζ΄ή. Η παροιµία δηλώνει γενικά τη διάλυση της
συνεργασίας ή ακόµα και τη διάλυση κάποιας σχέσης ή φιλίας.
118
Ασβέστης
119
Χρέος
120
Συνεταιρικό
121
Χοντρό οριζόντιο δοκάρι στέγης
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7.3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ122
1. Λένου123
«Μουρ’, πού ήσαν, Λένου, µουρ’, πού ήσαν, Λένου,
τώρα βδουµάδα κι αι-τρεις-ου ηµέρις».
«Στα µαναστήρια, ζουνάρια υφαίνου,
µουρ’, µουκαντέινα124, µαρµαρουδίµτα125».
«Ν-ακούς, µουρ’ Λένου, τι λέει η γάιντα,
τι λέει η γάιντα, τι χουρατεύει.
Η γάιντα λέει κι χουρατεύει:
Τούρκουν αιγάπ’σις, Τούρκουν δα πάρεις».
«Σφάζουµι, µάικου µ’, κόφτουµι126, µάικου µ’,
τα ρµάνια παίρνου, Τούρκουν δεµ µπαίρνου».
«Κι αν σφαχτείς, Λένου, κι αν κουπείς, Λένου,
Τούρκουν αιγάπ’σις, Τούρκουν δα πάρεις».
«Λαγός ένουµι, λαγός ένουµι,
τα ρµάνια παίρνου, Τούρκουν δεµ µπαίρνου».
«Κι σύ λαγός-ου κι αυτός αβτζής-ου
κι δα σι κρούξει κι δα σι πάρει».
«Λουλούδ΄ ένουµι, λουλούδ΄ ένουµι,
σ’ κάµποι φυτρώνου, Τούρκουν δεµ µπαίρνου».
«Κι σύ λουλούδι κι αυτός διαβάτης
κι δα σι κόψει κι δα σι πάρει».
«Μιλίσσ΄ ένουµι, µιλίσσ΄ ένουµι,
τα δέντρα πιάνου, Τούρκουν δεµ µπαίρνου».
122

Στην ολοκληρωµένη µορφή των τραγουδιών συνέβαλαν οι Ζαµελούδη Καλλιόπη (Κάνη) (βασική
πληροφορήτρια), Γιαντσίδου-Γκουγκούδη Κυράτσα, ∆ηµούδη-Τακολούδη Ελένη και Αλµπανούδη
Παγώνα από το Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας. Για την παραλλαγή από το Μικρό Μοναστήρι,
∆ρογγούδης Χρήστος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσαλονίκης.
123
Λόγω της διαφοροποιηµένης εκφοράς ανάµεσα στους τραγουδιστές, στα κείµενα των τραγουδιών
περιορίζονται στο ελάχιστο τα φωνητικα σύµβολα. Το τραγούδι θεωρείται το αντίπροσωπευτικότερο
µοναστηριώτικο τραγούδι.
124
Από καµουκά (= βαρύ πολυτελές ύφασµα) (> καµουκαντέινα > µουκαντέινα· πβ. φοξιλολούλουδα (=
κουφοξυλολούλουδα), Φιλήντας 1927: 129).
125
Τρόποι ύφανσης, είδη υφαντών.
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«Κι σύ µιλίσσι κι αυτός κουφίνι
κι δα σι µάσει κι δα σι πάρει».
2. Του Μιχάλµπεη127
Στη Βάρνα κι στου Ντούναβου βαρεά βαγµούρα βάζει.
Ένας του λέει είν΄’ άνιµους κι άλλους βαρύς χειµώνας.
Ν-ουδ’ άνιµους είνι αυτός κι ουδέ βαρύς χειµώνας.
Αυτός είν΄’ ι Μιχάλµπιιους που πουλιµά τουν Τούρκου
µι τιτρακόσια άλουγα, µι χίλια παλικάρια,
µι δώδικα χρυσά σταυρά, µι δικαουχτώ βαγγέλια.
Ουµπρός πααίνουν τα σταυρά, κατόπι τα βαγγέλια,
στη µέσ΄ πααίν΄ Μιχάλµπιιους σαν φίδι πυρουµένου.
Ρίχνει ντουφέκια σαν βρουχή, κρουσιούµια σαν χαλάζι
κι αυτό του λιανουµπάρουτου σαν ’ς θάλασσας τουν άµµου.
Πααίν΄ κι η µάνα τ’ ’πού κουντά κι του Μιχάλµπιι λέει:
«Πάψι, Μιχάλ΄, τουν πόλιµου, πάψι κι του ντουφέκι,
να κατακάτσ΄ ι κουρνιαχτός, να σηκουθεί η αντάρα,
να µιτρηθεί τ’ ασκέρι σας του τούρκικου ρουµέικου».
Κατάκατσιν ι κουρνιαχτός, σηκώθηκιν η αντάρα,
µιτρήθηκιν του τούρκικου, του λείπουν τρεις χιλιάδις,
µιτρήθηκιν τ’ Μιχάλµπιιου, του λείπουν τρεις λιβέντις
κι αυτοί κατόπ΄ απόµειναν τ’ άλουγα τς καλλιγώναν.
Του λόγου δεν απόσουσαν, τη συντυχιά δε λέγουν,
µωρ’ να! κι αυτοί από ’φταναν σαν φίδια πυρουµένα.
Φέρνουν κιφάλι ’πού πασά κι χέρι ’πού βιζύρη,
φέρνουν κι ένα Τουρκόπουλο στα κάπουλα ριγµένου.
126

Κόφτουµι = σφάζοµαι. Ταυτολογία και όχι πρωθύστερο.
Το τραγούδι δεν αναφέρεται στην καταστροφική για τους χριστιανούς µάχη της Βάρνας το 1444
ανάµεσα στον τουρκικό στρατό του σουλτάνου Μουράτ Β΄ και τον ενωµένο χριστιανικό στρατό
Πολωνών, Ούγγρων και Βλάχων, όπως εκτίµησε ο Μόσχος Τερζίδης (1980:62[19]) αλλά σε κάποια
από τις νικηφόρες µάχες εναντίον των Τούρκων που έδωσε ο Μιχαήλ-µπεης της Βλαχίας στη Βλαχία
και στη Βουλγαρία (κυρίως στην περιοχή του ∆ούναβη) και οι οποίες τον είχαν αναγάγει σε σύµβολο
του αγώνα των χριστιανών της Βαλκανικής εναντίον των Τούρκων (1595, 1598) (ΙΕΕ 10:325-6,
Οικονοµίδης 1952β, Ρωµαίος 1953). Το τραγούδι (χωρίς βόρειο φωνηεντισµό) στον Μόσχο Τερζίδη
127
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3. Ι Τσάµπουινας
Παναϊρίτσι ίνιταν στου Σίδιρουν τ’ αλώνι.
Σαράντα δίπλουν΄’128 ι χουρός, ιξήντα δυο τραπέζια.
Κι ούλ΄ έτρουαν κι ούλ΄ έπιναν κι ούλοι του Θιό παρακαούν.
ούλοι του Θιό παρακαούν, του Θιό παραδουξάζουν:
«Μπουλάκ΄ να µη έρθ΄ ι Τσάµπουινας129
κι µας χαλάσ΄του παναΰρ΄ κι µας χαλάσ΄ του ζέφκι».
Του λόγου δεν απόσουσαν, τη συντυχιά δε λέγουν
µωρ’ νά κι ι Τσάµπους πόφτασιν.
Σαν άνιµους-ου χύθηκιν, σαν φίδι πυρουµένου.
Μικροί τρανοί σηκώθηκαν, τουν Τσάµπου καλµιρνούνι,
σηκώθκαν γέρ΄ κι τουν τιµούν, σηκώθκαν κι παλκάρια.
«Καλώς τουν Τσάµπου πόφτασιν να φάµι κι να πιούµι.
Τριών χρονών κρασί έχου ’γώ τουν Τσάµπου να κιράσου».
«∆εν ήρθα ’γώ ια φάει ια πιεί κι ουδέ για το κρασί σας.
’Γώ ν-άκ’σα έχτι παναΰρ΄, ’γώ ν-άκ’σα έχτι ζέφκι
κι ήρθα να παλέψουµι µι τους πιχλιβαναίοι σας
µι τους πιχλιβαναίοι σας κι µι τα παλικάρια σας.
Ποιος έχτι χέρια σίδηρα κι νύχια τσιουλικέινα130,
ποιος έχτι χέρια σίδηρα κι την πιρτσιά131 δυο πήχεις».

(1980:90[47]). Τραγουδιέται και σήµερα από τα παλικάρια στον δρόµο το βράδυ της παραµονής
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, όταν µεταβαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να «τραγδήσουν».
128
∆ηλ. πολύ µεγάλος χορός (σχήµα υπερβολής). Όπως συνήθιζαν και συνηθίζουν µέχρι σήµερα, οι
Μοναστηριώτες κάνουν πάντα αυστηρά έναν χορό, όσο κι αν χρειαστεί να διπλώσει (να κάνει δίπλες).
129
Από παρανόηση αντί Τσάµβουιδας (βλ. Λουλουδόπουλος 1903:89), δηλ. Τσάµης Βοεβόδας.
Πιθανή και επίδραση του βουλγ. vojn ‘στρατιώτης, µαχητής, πολεµιστής’. Πβ. και το ακριτικό
τραγούδι «του Τσαµαδού» στο ‘‘Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού’’, αρ. 77, του Ν.
Πολίτη.
Η πρωτεύουσα θέση που κατέχει το τραγούδι στα γλέντια των Μοναστηριωτών και η πολύ
µεγάλη παράδοση της πάλης ως συστατικό µέρος των πανηγυριών στην περιοχή, η αρτιότητά του σε
σχέση µε την αποσπασµατικότητα ή το άτεχνο και ανολοκλήρωτο των άλλων παραλλαγών από
διάφορα µέρη (βλ. Saunier 2007) και, τέλος, η σαφήνεια του ονόµατος σε σχέση µε το προβληµατικό
Τσαµαδός (Saunier 2007:110) ενδεχοµένως, για τους ειδικούς µελετητές, να βάζουν ζήτηµα ακόµα και
πατρότητας του τραγουδιού.
130
Ατσάλινα (< τουρκ. çelik ‘1. τσιλίκι, 2. ατσάλι’)
131
Χαίτη, τα πίσω µαλλιά. Τα παλιότερα χρόνια οι Μοναστηριώτες στην Α. Ρωµυλία άφηναν µακριά
τα µαλλιά τους. Για πρώτη φορά τα έκοψαν ρώσοι στρατιώτες (Κοζάκοι) όταν πέρασαν από το χωριό
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Καένας δεν πϊήθηκιν ’πού τόσουν κόσµου µέσα,
καένας δεν πϊήθηκιν’πού τόσου παναΐρι.
’Σ χήρας ν-υιός πϊήθηκιν, ’ς χήρας του παλικάρι,
’ς χήρας ν-υιός πϊήθηκιν,’ς χήρας ι Κουσταντίνους.
«Ιγώ έχου χέρια σίδηρα κι νύχια τσιουλικέινα,
ιγώ έχου χέρια σίδηρα κι την πιρτσιά δυο πήχεις».
Σαλντίστηκαν132 κι πιάστηκαν.
Τρεις µέρις µόνοι πάλιβαν κι τρεις µιρουνυχτίτσις.
Κι ’πόθιν πιάσ΄ ι Τσάµπουινας τα όρνια κρεάς χουρταίνουν
κι ’πόθιν πιάσ΄ ’ς χήρας ι υιός χαντάκια ιµάτα ιόµα.
Να! τ’ Κώστα η µάνα πόριτι µι δυο µπούκλις στα χέρια.
Η νιά βαστά γλυκό κρασί κι η άλλη του φαρµάκι.
Συσείθηκαν133 τα χέρια της, σιανάλλαξιν τις µπούκλις.
Τουν Τσάµπου δίν΄ γλυκό κρασί κι τουν υιό τς φαρµάκι.
Κ’ η κόρη που τουν αιγαπά απού µακρεά αγναντεύει.
«Βρε µαύρι µ’, µαύρι µ’ Κώσταντα,
η µάνα σ’ σι φαρµάκουσιν ’πού τόσουν κόσµου µέσα,
’πού τόσου παναΐρι».
«Ας είνι, ας είνι, κόρη µου, µε απάλλαξιν κι µένα
’πού τα βαρεά γκιουρέσια»134.
4. Ιψέ τ’ αργά135 (παραλλαγή Μικρού Μοναστηρίου)
Ν-ιψέ τ’ αργά, τ’ αργούτσικα - Παύλιου-λιό, ντιλγκιρούδι µου βασίλιµα ν-ηλιού-σου, - Παύλιου-λιό, ...(επαναλαµβάνεται µετά από κάθε στίχο)
τρία ταµπούρια136 διάβιναν, κατά την προέλασή τους στον ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1877. Τότε για πρώτη φορά γνώρισαν επίσης
το πετρέλαιο και το γυαλί (Τερζίδης 1980:63[20]).
132
Σαλντίζω = ρίχνω, στέλνω· σαλντίζουµι = ρίχνοµαι, εφορµώ
133
Τρεµόπαιξαν, έτρεµαν από ταραχή
134
Γκιουρέσ΄ = πάλεµα (τουρκ. güreş)
135
Το τραγούδι αυτό (σε ανάπαιστο) προφανώς αναφέρεται σε µαζικές αιχµαλωσίες και µετακινήσεις
αµάχων την εποχή της κατάληψης (14ος α.) και αργότερα των πολεµικών επιχειρήσεων στη Θράκη.
Το αναπαιστικό, όπως και το δακτυλικό (βλ. π.χ. τραγ. «Ια πείτι την κυρούλα µας»), µέτρο είναι
εξαιρετικά ασυνήθιστα (δεν απαντούν) στο δηµοτικό τραγούδι (πληροφορία: Χ. ΧατητάκηΚαψωµένου, αναπλ. καθηγ. Α.Π.Θ.).
136
Τάγµατα· οµάδες εργασίας (< τουρκ. tabur)· (εδώ) τάγµατα αιχµαλώτων.
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τρία ταµπούρια ασκέρι.
Το ’να είχιν παλκαρούδια,
τ’ άου είχιν κουρτσούδια,
στου τρίτου του στινότιρου
ήταν οι παντριµένις.
Τα παλκαρούδια έκλιουαν,
του Θιό παρακαούσαν:
«Κύριου µας, πρός δα µας πάν
κι πρός δα µας υρίσουν;
Άφκαµι τα ζιβγάρια µας
σ’ µέσ΄’ του χουράφ΄ ζιµένα.
Κι ποιά παλκάρια δα τα πάρν
κι ποιά δα τα ξιζέψουν;»
Κι τα κουρτσούδια έκλιουαν,
του Θιό παρακαούσαν:
«Κύριου µας, πρός δα µας πάν
κι πρός δα µας υρίσουν;
Άφκαµι τα δουρήµατα
σ’ µισάλις µας διµένα.
Κι ποιά κουρτσούδια δα τα πάρν
κι ποιά δα τα δουρίσουν;»
Κι οι παντριµένις έκλιουαν,
του Θιό παρακαούσαν:
«Κύριου µας, πρός δα µας πάν
κι πρός δα µας υρίσουν;
Άφκαµι τα πιδούδια µας
σ’ σαρµάντσις να κοιµούντι
κι ποιές µανούλις δα τα πάρν
κι ποιές δα τα βυζάξουν;»
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(παραλλαγή Μεγάλου Μοναστηρίου)
Ν-ιψές τ’ αργά, Στουιάννη µου, - Παύλιου-λιό, ντιλγκιρούδι µου βασίλιµα ν-ηλιού-σου,
τρία ν-αµπούρια διάβιναν
τρία ν-αµπούρια ασκέρι,
τα τρία αράδα αράδα.
Το ’να ήταν παλικάρια
κι τ’ άλλου κουριτσάκια.
Του τρίτου του στινότιρου
ήταν οι παντριµένις.
Οι παντριµένις έκλιουαν,
του Θιό παρακαούσαν:
«Κύριου µ’, πρός δα µας πάς
κι πρός δα µας υρίσεις;
Άφκαµι τα πιδάκια µας
σ’ σαρµάντσις που κοιµούνταν
κι ποιές µανούλις δα τα πάρν
κι ποιές δα τα µουλλώξουν;»
Τα κουριτσάκια έκλιουαν
του Θιό παρακαούσαν:
«Κύριου µ’, πρός δα µας πάς
κι πρός δα µας υρίσεις;
Άφκαµι τα µαντήλια µας
σ’ µισάλις µέσα διµένα
κι ποιά κουρίτσια δα τα πάρν
κι ποιά δα τα δουρίσουν;»
Τα παλικάρια έκλιουαν
του Θιό παρακαούσαν:
«Κύριου µ’, πρός δα µας πάς
κι πρός δα µας υρίσεις;
Άφκαµι τα ζιβλάρια µας

» » » (επαναλαµβάνεται µετά από κάθε στίχο)
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στου στρέµµα µας ζιµένα
κι ποιά παλκάρια δα τα πάρν
κι ποιά δα τα ξιζέψουν;»
5. Ράντου137
«Μουρ’ Ράντου, µουρ’ µικρή, Ράντου ραβουνιασµέν΄,
ξέπλιξι τα µαλλιά σ’ κι φκιάσι ίσ΄κιλου,
ίσ΄κιλου ’πού καρεά κι απού λιφτουκαρεά
να κάτσουν τ’ αρχόντια να µιτρήσουν τ’ άσπρα,
να µιτρήσουν τ’ άσπρα, να πάρουν τη Ράντου,
τη Ράντου τη µικρή, την αρραβουνιασµέν΄.
Μουρ’ Ράντου, µουρ’ µικρή, έβγα να δώις τζ΄ουάπ΄138
στ’ ασ΄κέρ΄ από ’ριτι, ’πό ’ριτι να σι πάρ΄,
µι χίλια ν-άλουγα, µι ογδόντα κουρκούλις139.
Έβγα να δώις τζ΄ουάπ΄ πού δα τα δέσουµι».
«Τα ουβάλια δέστατι µέσα ζ’ νταή του ντάµ΄140,
τ’ άλουγα δέστατι µέσα στου γκιούλ µπαχτσ΄ά141,
πχά142 ’ν γκόκκιν΄ τη µηλιά, ζ’ γκίτ΄αρν΄ ’ν ντρανταφυλλιά».
(αναπαιστικό)
6. Μάρου Μάρου
(Το µικρό ιντσαρούδι)
Χουρός ήταν, Μάρου - Ντέµου, ντελη-Ντέµου143,
σν άκρα ’πού τη χώρα - » »
137

»

(επαναλαµβάνεται µετά από κάθε στίχο)

Το βουλγαρικής προέλευσης (radost ‘χαρά’ και βαφτ. θηλ. Rada, κλητ. Rado, αρσ. Radko) αυτό
βαφτιστικό χρησιµοποιούσαν οι Μοναστηριώτες ως χαϊδευτικό του Αρετή (βλ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ).
138
τζ΄ουάπ΄ = απάντηση, απολογία (< διαλεκτ. τουρκ. cuwap, Dall 1991:180, < τουρκ. cevap)
139
κουρκούλα = κάρο σκεπασµένο µε ύφασµα (κουρκούλα)
140
ντάµ΄ = στάβλος (τουρκ. dam)
141
γκ΄ούλ µπαχτσ΄άς = τριανταφυλλόκηπος (< τουρκ. διαλεκτ. gül bahça)
142
πχά, τ. του επιρρ. ουπχάτ = αποκάτω
143
∆ήµο, τρελο-∆ήµο (δηλ. πολύ ζωηρός). Το συνηθέστατο για την περιοχή Καβακλί αυτό αυτούσιο
βαφτιστικό (βλ. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) εδώ µε βουλγαρική επίδραση (Ντέµους· πβ. και παρων.
Ντέµαρ(η)ς), πράγµα συνηθισµένο σε περιβάλλον γλωσσικής επαφής. Ο J. Zaimov στο Bălgarski
Imennik, χωρίς να λαµβάνει υπόψη την ιστορικότητα και την ισχυρή παρουσία του ονόµατος στην Α.
Ρωµυλία (µετέπειτα Νότια Βουλγαρία), το καταχωρίζει ως χαϊδευτ. Demo των όχι πολύ συνηθισµένων
(και για τους Βούλγαρους) βαφτ. Demjan - Damjan. Πάντως, όπως αναφέρει και ο Χ. Συµεωνίδης
(2001:14), στη βουλγαρική είναι δύσκολος ο προσδιορισµός της αρχής του χαϊδευτικού.
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σ’ µέσ΄ ’πού του ντιρβένι.
Τούρτις144 κιτιαρνίζουν,
τούρτις κι µατάκια
κι τζιαµουγκλανάκια145.
Τσιαντίρια κουρντίζουν146
κι ούλοι τρών κι πίνουν,
κι ούλοι ιντσαραίοι
κι ούλοι βουιβουνταίοι147.
Ούλοι τρών κι πίνουν
κι ούλοι ’µ µπέτρα ρίχνουν,
’µ µπέτρα, τν άσπρη ’µ µπέτρα.
Ένα ιντσαρούδι,
µικρό βουιβουντούδι
ούδι τρώει κι πίνει
κι ούδι ’µ µπέτρα ρίχνει.
Βόιβουντας του ρώτσιν,
βόιβουντας του λέει:
«Ιατί, ιντσαρούδι µ’,
δεν τρως κι δεν πίνεις,
δεν τρως κι δεµ µπίνεις
κι ούδι ’µ µπέτρα ρίχνεις;»
«Ούλις οι µανίτσις
στου χουρό χουρεύουν
κι η δική µ’ η µάνα
’πού µακρεά αγναντεύει
σκούραβη κι ράχλιαβ΄.
Ψέ-ν τ’ αργά ν-ιδιάφκα
’πού ντ’ µπουµπά148 µ’ τις πόρτις

144

Τούρτα = το τριαντάφυλλο (εδώ κίτρινο). ∆ιαλεκτ. βουλγ. turta = αγριοπαπαρούνα (RRODD).
Κίτρινα και ροζ αγριοτριαντάφυλλα µε αραιά πέταλα και έντονα µαύρο ύπερο.
146
Σκηνές (εδώ στρατιωτικές) στήνουν.
147
Ι(α)νίτσαρους = γενίτσαρος· βόιβουντας = βοεβόδας, διοικητής, αξιωµατικός
148
Μπουµπάς (< διαλεκτ. τουρκ. buba, Dall 1991:179) ‘µπαµπάς’.
145
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κι είδα τουµ µπουµπάκου µ’
κόµα αξούρστους ήταν,
τν αυλή τριυρνούσιν,
τν αυλή τριυρνούσιν,
τ’ Μάρου µοιρουγούσιν».
«Μάρου, µουρή Μάρου,
καραµπγκουναριώτσα
κι καραστριµνιώτσα149.
Ιννιά πκάµσα, Μάρου µ’,
ούλα ιράνια, Μάρου µ’,
ιννιά τσούκνις, Μάρου µ’,
ούλις µπεαλκουµένις150,
ιννιά ζνάρια, Μάρου µ’,
ούλα µουκαντέινα151,
ιννιά πιστιρκίτσις152,
ν-ούλις στα φιγγάρια,
ποιός δα τα βαστήξει,
ποιός δα τα ξικήσει;»
(τροχαϊκό)

7. Βάια
Βάια, βάια του ταχιά ν-ώς την άλλη Κυριακή,
ν-ώς την άλλη Κυριακή, όσου να ’ρθ’ η Πασκαλιά,
ν-όσου να ’ρθ’ η Πασκαλιά µι τα κόκκινα τ’ αβγά,
µι τα κόκκινα τ’ αβγά, µι τη µπούκλα του κρασί,
µι τη µπούκλα του κρασί, µι του ψέµα153 στου ταψί.
Μάικου µου, στουν κήπου σου τίπουτα δεν άρισα,
τίπουτα δεν άρισα µόν’ ’να δέντρου ριζουτό,

149

Από το Αµπγκουνάρ΄ (Ακµπουνάρ΄) και όχι από το Καραµπουνάρ΄, γιατί ο τ. καραστριµνιώτσα
(Στρούµ(ν)ιτσα) δείχνει ότι το καρα- λειτουργεί ως επιτατικό πρόθηµα.
150
Μπεάλκα = ο κεντηµένος ποδόγυρος της τσούκνας.
151
Ειδική πυκνή ύφανση.
152
Πιστίρκα = κεντηµένη υφαντή ποδιά (συνήθως της τσούκνας).
153
Από το ρ. ψ΄ένου (= ψητό).
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µόν’ ’να δέντρου ριζουτό, ριζουτό, πουτίζου το,
ριζουτό, πουτίζου το στα κουρφουυρίσµατα.
Κι αυτά τα κουρφουυρίσµατα κι τα τριιουρίσµατα
να τα µάσ΄ ι νιούτσικους να τα βάλ΄ στου τζιόπη του,
να τα βάλ΄ στου τζιόπη του να µυρίσ΄ ι τζιόπης του,
να µυρίσ΄ ι τζιόπης του βασιλικές κι µόσκις.
Ιαταύτου µύριζα κι ’γώ βασιλικές κι µόσκις.
(τροχαϊκό)
8. Της νούνας (Ρουµπάνα)
Πέρασι, νούνα µ’, ουµπρουστά - καλίνου Ράντου ντιλµπέρου154
ια ν’ αραδιάσεις τα σκαµνιά, - καλίνου ... (επαναλαµβάνεται µετά από κάθε στίχο).
τα σκαµνιά ’πού τ’ Ρουµπάνα-ια να πιράσν οι κουµπάρις να κάτσν ια να µιτρήσουν του χαζνέ155, του χαζνέ ’πού τ’ Ρουµπάνα-ια. «Ια πείτι την κυρούλα µας, να βγεί στου παραθυρίτσι. Παραθυρίτσι µ’ αργυρό, ν-αργυρουκλειδουµένου.» «Κυρούλα δεν αδειάζει να βγει στου παραθυρίτσι, πλέγει του νέου γαϊτάνι». (δακτυλικό)

154

Για την προσφώνηση και το βαφτιστικό Καλίνου, καθώς και για το Ράντου, βλ. Ονοµατολογικό
κατάλογο. Ντιλµπέρου (< τουρκ. dilber) ‘όµορφη’.
155
Χαζνές (< τουρκ. hazne) = το ταµείο, τα δώρα που µάζεψαν
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