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ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ TLG. 
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ηοσ ΓΦΑ
1
 ποσ τρηζιμοποιούνηαι ζηη διαηριβή 

  

Φωνήεντα 

 a  (α) : ανοιτηό κενηρικό θωνήεν.  

 e : ενδιάμεζοσ ανοίγμαηος, πρόζθιο, μη ζηρογγσλό θωνήεν. 

 i : κλειζηό, πρόζθιο, μη ζηρογγσλό θωνήεν. 

 o : ενδιάμεζοσ ανοίγμαηος, πιζινό, ζηρογγσλό θωνήεν. 

 u : κλειζηό, πιζινό, ζηρογγσλό θωνήεν. 

 Ημίφωνο 

j : ημίθωνo, οσρανικό, π.τ. θορόηδο [korόjðo], γάηδαρος [ɣάjðaros] 

κ.λπ. 

 Σύμφωνα          

p : διτειλικό, κλειζηό, άητο ζύμθωνο, π.τ. πέηρα [pétrα], πόλος [pόnos] 

κ.λπ.  

b : διτειλικό, κλειζηό, ητηρό ζύμθωνο, π.τ. κπάια [bάlα], κπαίλω 

[béno] κ.λπ. 

f : τειλοδονηικό, ηριβόμενο, άητο ζύμθωνο, π.τ. θόρος [fόros], θέηα 
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v : τειλοδονηικό, ηριβόμενο, ητηρό ζύμθωνο, π.τ. θόβω [kόvo], βάζε 
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t :  οδονηικό, κλειζηό, άητο ζύμθωνο, π.τ. ηώρα [tόrα], κέηρο [métro] 
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d : οδονηικό, κλειζηό, ητηρό ζύμθωνο, π.τ. ληύλω [dίno], θοληός 

[kodόs] κ.λπ. 

θ : μεζοδονηικό, ηριβόμενο, άητο ζύμθωνο, π.τ. ζέιω [ζélο], ζάρρος 

[ζάros] κ.λπ.  

ð : μεζοδονηικό, ηριβόμενο, ητηρό ζύμθωνο, π.τ. δώρο [ðόro], δίλω 

[ðίno] κ.λπ. 

k : σπερωικό, κλειζηό, άητο ζύμθωνο, π.τ. θάλω [kάno], θόζκος 

[kόzmos] κ.λπ. 

                                                 
1
 Βλ. ζτεηικά Handbook of the International Phonetic Association (1999). 
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 m : διτειλικό, έρρινο ζύμθωνο, π.τ. κόλος [mόnos], κοίρα [mίrα] κ.λπ. 
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[ʎαkάðα] κ.λπ. 

r : θαηνιακό, παλλόμενο ζύμθωνο, π.τ. ρέκα [réma], ρόιος [rόlos] κ.λπ. 
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1 Εηζαγωγή 

 

Ζ παξνύζα δηαηξηβή αθνξά ηε κειέηε ηνπ λενειιεληθνύ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο ηεο 

Σξίγιηαο. Παξάιιεια, πξνζηηζέκελε ζην έξγν άιισλ κειεηεηώλ, επηρεηξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ απνηύπσζε ηεο εηθόλαο ησλ ηδησκάησλ ελόο ηκήκαηνο ηεο Βηζπλίαο, 

ην νπνίν μεθηλά από ηελ παξαιηαθή δώλε κε ηελ Κίν, ηα Μνπδαληά, ηελ Σξίγιηα θαη 

ην Παιιαδάξη θαη πξνρσξά ζηελ ελδνρώξα κέρξη ηελ Πξνύζα, εζηηάδνληαο ζην 

Νηεκίξληεζη θαη ηα Κνπβνύθιηα. Παξάπιεπξνπο ζηόρνπο ηεο κειέηεο απνηειoύλ ε 

δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξέαζαλ ηε γισζζηθή 

εμέιημε απηήο ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελέρνληαη 

ζηελ έξεπλα ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ. Σέινο, ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαηξηβήο, 

ηίζεηαη εκθαηηθά ε αλάγθε λα ζηξαθεί ε δηαιεθηνινγία ζε ρώξνπο πνπ δελ έρνπλ 

κειεηεζεί ιεπηνκεξώο θαη ησλ νπνίσλ ε γισζζηθή έξεπλα, ιόγσ ηδηαηηεξνηήησλ θαη 

εηδηθώλ ηζηνξηθώλ ζπγθπξηώλ, εκθαλίδεη δπζθνιίεο. 

Ζ δηαηξηβή πεξηιακβάλεη 5 θεθάιαηα: 

ην πξώην ηκήκα ηεο εηζαγσγήο δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία. Ζ ελόηεηα εζηηάδεη ζηηο πεξηόδνπο θαη ζηνπο πνηθίινπο παξάγνληεο, 

ηζηνξηθoύο, γεσγξαθηθνύο, πνιηηηθνύο, θνηλσληθνύο, πνπ επέδξαζαλ ζηε δηακόξθσζε 

ηνπ ηδηώκαηνο. Σέινο, εμεηάδεηαη ε εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηνπ ηνπσλπκίνπ Σξίγιηα, 

πνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο πεξηνρήο.  

Ζ δεύηεξε ελόηεηα ηεο εηζαγσγήο αθνξά ηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο. Αξρηθά γίλεηαη 

κία γεληθή επηζθόπεζε ηεο θαηάηαμεο ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ από ηνλ 

Σξηαληαθπιιίδε θαη ηoλ Dawkins θαη αλαθνξά ησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηε 

δηακόξθσζή ηνπο. Αθνινπζεί επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα ηδηώκαηα ηεο 

Βηζπλίαο θαη επηρεηξείηαη γισζζηθή ραξηνγξάθεζε ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο. ην 

πιαίζην απηό θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ κειεηεηώλ γηα ηελ πξνέιεπζε θαη 

εμέιημε ησλ ηδησκάησλ, γηα ην αλ θαη θαηά πόζν επεξέαζαλ νη επνηθηζκνί ηελ πνξεία 

ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο, ηελ πηζαλόηεηα έληαμήο ηνπο ζε κηα θνηλή γισζζηθή 

νηθνγέλεηα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ηδηώκαηα ηεο Αλ. Θξάθεο. Αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε  ησλ ηζηνξηθώλ θαη θνηλσληνγισζζηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζπληέιεζαλ 

ζηε δηακόξθσζε ησλ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο. Ζ ηειεπηαία ελόηεηα ηεο εηζαγσγήο 
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αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηθίισλ πεγώλ ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ ηδηώκαηνο. 

 

ην δεύηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ε θσλεηηθή ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο θαη γίλεηαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην πιηθό. Παξάιιεια, 

θαηαγξάθνληαη αλά θαηλόκελν νη αλαινγίεο θπξίσο κε γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο 

Βηζπλίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, θαζώο θαη κε άιια λενειιεληθά ηδηώκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηπρόλ γισζζηθέο ζπγγέλεηεο ηνπ 

ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο κε άιιεο νκάδεο ηδησκάησλ. 

 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε κνξθνινγία (θιηηηθή θαη παξαγσγηθή) ηνπ 

ηδηώκαηνο. Παξνπζηάδνληαη ηα κέξε ηνπ ιόγνπ, παξαηίζεληαη θιηηηθά παξαδείγκαηα, 

γίλνληαη παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο ηνπ ηδηώκαηνο από ηελ θνηλή ΝΔ θαη 

επηζεκαίλνληαη αλαινγίεο κε άιια ηδηώκαηα. ηελ ελόηεηα ηεο παξαγσγήο 

θαηαγξάθνληαη ηα θπξηόηεξα παξαγσγηθά επηζήκαηα θαη πξνζήκαηα πνπ δίλνπλ 

ηδησκαηηθά παξαδείγκαηα, ελώ ζηε ελόηεηα ηεο ζύλζεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

παξαδείγκαηα ησλ θαηεγνξηώλ ζπλζέησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην ιεμηιόγην ηνπ ηδηώκαηνο. Καηαγξάθνληαη αλά 

ζεκαηηθέο νκάδεο νη ιεμηινγηθνί αξρατζκνί θαη ηα μέλα δάλεηα πνπ απαληνύλ ζην 

ηδίσκα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα δάλεηα ηεο ηνπξθηθήο πνπ απνηεινύλ ηελ 

πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία δαλείσλ θαη πεξηγξάθεηαη ε επίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο ζηε 

κνξθνινγία ηνπ ηδηώκαηνο. 

 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην αθνξά ηε ζύληαμε ηνπ ηδηώκαηνο όπνπ εμεηάδνληαη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζπληαθηηθά θαηλόκελα ηνπ ηδηώκαηνο θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα. 

 

Αθνινπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη από ηελ εμέηαζε ηνπ ηδηώκαηνο θαη 

ηε ζρέζε ηνπ κε ηα ηδηώκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ζην ηέινο δίλεηαη ην παξάξηεκα κε 

απνζπάζκαηα ηδησκαηηθνύ ιόγνπ. 
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1.1 Τοπική ιζηορία  

 

 «Ἡ Τπίγλεια, κειμένη ἐν Β(όπειο)Π(λάσορ) 40ο - 26΄ καὶ Ἀ(νασολικό)Μ(ήκορ) 26ο - 30΄, δεξιᾷ 

σῷ εἰςπλέονσι σὸν Κιανὸν κόλπον, οὓσψ κληθένσα, ὡρ ἐκ σῆρ ἐν σῷ μτφῷ αὐσοῦ κειμένηρ 

πόλεψρ Κίοτ ἐν Βιθτνίᾳ, καθίςσασαι ὁπασή μακπόθεν ἅμα ὡρ παπαπλεύςῃ σιρ σὸ 

Ποςειδώνιον ἀκπψσήπιον· εἶναι δὲ ἐκσιςμένη ἀμυιθεασπικῶρ μεσαξὺ δύο λόυψν σοῦ 

Σσατποπηγίοτ καὶ σῆρ Κοπακουψληᾶρ 500 ποδῶν ὕχοτρ, ἐκασέπψθεν σῶν ὀφθῶν σοῦ 

διαςφίζονσορ σαύσην κασὰ μῆκορ φειμάπποτ, ἐυ’ οὗ πολλαὶ ππὸρ ςτγκοινψνίαν ἐκσίςθηςαν 

λίθιναι καὶ ξύλιναι γέυτπαι»1.  

 

ηόρνο ηεο ελόηεηαο πνπ αθνινπζεί είλαη λα πεξηγξάςεη ην ηζηνξηθό, γεσγξαθηθό, 

πνιηηηθό, θνηλσληθό πιαίζην θαη, γεληθόηεξα, ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν 

αλαπηύρζεθε θαη εμειίρζεθε ην ηδίσκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα δηαηξηβή. Με 

αθεηεξία ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο ε έξεπλα, παξαθνινπζώληαο ηελ ηζηνξία ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο, επηθεληξώζεθε ζηηο πεξηόδνπο πνπ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο γηα 

ηε δηακόξθσζε ηεο θνηλόηεηαο. Ζ εμέηαζε ηεο εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο ηνπ 

ηνπσλπκίνπ Σξίγιηα, ζπλδέεη ηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο κε ηε βπδαληηλή επνρή, 

όπνπ ην ηνπσλύκην, σο νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ, εληνπίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηηο πεγέο. 

Από ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο θαη έπεηηα ε εηθόλα γίλεηαη πην μεθάζαξε, θαζώο νη 

πεγέο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη νη αλαθνξέο είλαη πεξηζζόηεξεο, ελώ όζν πιεζηάδνπκε 

ζηνλ 20
ό
 αη. νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ζπκπιεξώλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Με ην ηζηνξηθό πεξίγξακκα επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί, θαηά ην 

δπλαηόλ, ε ηαπηόηεηα θαη ε πνξεία ηεο θνηλόηεηαο, όπσο απηή δηακνξθώζεθε κέζα 

ζην ρξόλν, εζηηάδνληαο ζηηο παξακέηξνπο πνπ απνηεινύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο 

γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ηδηώκαηνο. Σέηνηνη είλαη ε πξνέιεπζε θαη ε ζύλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ, ε επηθνηλσλία θαη ε επαθή ηνπ κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, νη 

                                                 

 
1
 Δπαγγειίδεο (1934: 10 θ.εμ.), όπνπ εθηελήο αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνύ. Σν βηβιίν απνηειεί 

κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεγέο γηα ηελ Σξίγιηα. Πεξηιακβάλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία 

ηνπ ρσξηνύ. Πξόθεηηαη γηα επηζηεκνληθή κειέηε κε παξαπνκπέο ζηε βηβιηνγξαθία θαη πνιιά ζηνηρεία 

από αλακλήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο έγξαςε ην βηβιίν ιίγα ρξόληα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή. Αξθεηά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο Σξίγιηαο 

θαηαγξάθνληαη θαη ζηα Σζίηεξ (1979) θαη Πηζηηθίδεο (1983). 
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κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ, ε ζρέζε θαη ν ζπζρεηηζκόο κε ην αιιόγισζζν πεξηβάιινλ, 

ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θ.ά. Ζ αλεύξεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηδηαίηεξα γηα (κηθξέο) πεξηνρέο κε 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ κηθξαζηαηηθνύ ρώξνπ, ζηεξίδεηαη, πέξα από ηελ επίζεκε 

ηζηνξία, θαη ζηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο, δειαδή ζηηο αθεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηώλ, 

πνπ κεηαθέξνπλ κε κεγαιύηεξε απζεληηθόηεηα ζην ιόγν ηνπο πηπρέο ηεο «ηζηνξίαο» 

πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη απινί άλζξσπνη βίσζαλ ηηο ηζηνξηθέο 

κεηαβνιέο, ζην πώο απηέο ηνπο επεξέαζαλ, πώο νη ίδηνη ηηο εξκελεύνπλ θαη ηειηθά 

πώο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ θνηλόηεηα σο θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

κηθξαζηαηηθνύ ειιεληζκνύ.   

Ζ Σξίγιηα
2
, όπσο γιαθπξά πεξηγξάθεηαη ζην εηζαγσγηθό απόζπαζκα, βξίζθεηαη ζηελ 

παξαιηαθή δώλε ηεο Πξνπνληίδαο, ζηε δεμηά είζνδν ηνπ θόιπνπ ηεο Κίνπ (ηνπξθ. 

Ηncir-liman), πνιύ θνληά ζηα Μνπδαληά, θαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ ζαξάληα λαπηηθώλ 

κηιίσλ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (βι. ζρεηηθνύο ράξηεο ζην Παξάξηεκα). 

Γηνηθεηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά ππαγόηαλ ζηελ Πξνύζα, από ηελ νπνία απέρεη πεξίπνπ 

πελήληα ρηιηόκεηξα. Σν ζεκεξηλό ηεο όλνκα είλαη Εeytin Baĝη, πνπ ζηελ ηνπξθηθή 

ζεκαίλεη "ειαηόηνπνο".  

ύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ
3
, ε Βηζπλία 

ρσξηδόηαλ ζε 14 πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ζπλνιηθά 181 νηθηζκνύο. ηνλ 

πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζεκεηώλνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο θαη 

δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε
4
 ζηνηρεία γηα ηε ζύζηαζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο θαη ηελ 

επηθξαηνύζα γιώζζα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αη.:  

 

 

                                                 

 
2
 ηε βηβιηνγξαθία θαη ηνπο ράξηεο ην ηνπσλύκην θαηαγξάθεηαη ζπλήζσο θαη σο Σξίγιεηα (Ηζηνξία ηνπ 

Ησάλλε Καληαθνπδελνύ / επηζηνιέο Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Κππξίνπ / Δπαγγειίδεο 1934 θ.α.), 

Σξπγιηά (Υάξηα ηεο Διιάδνο ηνπ Ρήγα), Σξίγθιεηα (Πνιέκεο 1977-78: 113). 

3
 Κ.Μ.. (1974: 99-102). 

4
 Αο ζεκεησζεί όηη είλαη δύζθνιν λα βξεζνύλ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνπο πιεζπζκνύο ηεο πεξηνρήο. Οη 

αξηζκνί πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία επίζεκα ή αλεπίζεκα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε 

βηβιηνγξαθία
.
 βι. θαη Αληίιαινη (1931: 28)

.
 Αδακαληηάδεο (1957: 98)

. 
Κ.Μ.. (1974: 99-102)

.
 γηα 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνλνκηθή θαη δεκνγξαθηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο, βι. θαη 

Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 155-6, 214-76). 
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πόιε / τωρηό πιεζσζκός γιώζζα 

Πξνύζα 50.000 Σνύξθνη  

7.500 Αξκέληνη 

 5.500 Έιιελεο 

 3.000 Δβξαίνη 

ηνπξθηθή / ειιεληθή 

Κνπβνύθιηα  2.000 Έιιελεο ειιεληθή 

Νηεκίξληεζη  3.000 Έιιελεο ειιεληθή 

Παιιαδάξη  2.500 Έιιελεο ειιεληθή 

Μνπδαληά  4.500 Έιιελεο – 1.200 Σνύξθνη ειιεληθή 

Διηγκνί  1.600 Έιιελεο – 200 Σνύξθνη ειιεληθή 

Σξίγιηα 5.500 Έιιελεο – 150 Σνύξθνη ειιεληθή 

Βειεηιέξ 45 νηθνγ. Διιήλσλ 

(ηνπξθόθσλσλ) 

ηνπξθηθή 

Γηαιίηζηθιηθ 100 νηθνγ. Διιήλσλ  ειιεληθή 

Κίνο 10.000 Έιιελεο ειιεληθή 

 

Δμεηάδνληαο ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαη αμηνπνηώληαο πιεξνθνξίεο ηεο 

έξεπλαο ηνπ Σξ. Δπαγγειίδε, θαζώο θαη άιισλ κειεηεηώλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

πεξηνρή, ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ δίλνπλ κηα εηθόλα γηα ηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ρσξηνύ ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ.  
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1.1.1 Από ηο αρταίο Βρύιιεηολ ζηε βσδαληηλή Τρίγιεηα 

 

Πξώηε θνξά ν ηύπνο Σξίγιεηα απαληά ζε κεζαησληθέο πεγέο σο νλνκαζία ηεο Μνλήο 

Σξηγιείαο, πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή ήδε από ηνλ 8
ν
 αη.

.
 νη αλαθνξέο πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην Σππηθφλ ηεο Μεγάιεο Δθθιεζίαο (9
νο

 αη.) θαη ζην πλαμάξηνλ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο (10
νο 

αη.) αθνξνύλ ηνλ εγνύκελν ηεο Μνλήο Σξηγιείαο όζην 

ηέθαλν ν νπνίνο, όπσο θαηαγξάθεηαη, αλέιαβε εγνύκελνο ηεο κνλήο κεηά από 

παξάθιεζε ησλ εθεί κνλαρώλ
.
 ν όζηνο ηέθαλνο έδεζε θαη καξηύξεζε (γηαηί ήηαλ 

εηθνλνιάηξεο) ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Λένληα ηνπ Δ΄ ηνπ Αξκέληνπ (813-820)
5
.  

Πξώηε αλαθνξά ρσξηνχ κε ην όλνκα Σξίγιεηα εληνπίδεηαη ην 13
ν
 αη., ζε επηζηνιή ηνπ 

Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Κππξίνπ (1283-1289) πξνο ηνλ απηνθξάηνξα Αλδξόληθν 

Β΄ Παιαηνιόγν, ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηελ νηθηξή θαηάζηαζε ησλ επαξρηώλ ηνπ 

Βπδαληίνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ρσξηθώλ ηεο Κίνπ, ηεο Σξίγιηαο θαη άιισλ 

πόιεσλ από ηνπο αμησκαηνύρνπο ηνπ απηνθξάηνξα: «...εἰρ Κίον αὐσοὶ καὶ Τπίγλειαν καὶ 

Ἐλεγμοὺρ καὶ σοὺρ ἔσι ποππψσέπψ πευθακόσαρ σόποτρ εἰςίν, ὀπνίθια καὶ φοιπίδια καὶ σὰ 

                                                 

 
5
 Σππηθφλ ηεο Μεγάιεο Δθθιεζίαο (TLG: Typicon Magnae Ecclesiae, Typicon menaeum {5331.001}: 

1.12.29): «Τελεῖσαι δὲ καὶ ἡ μνήμη σοῦ ἁγίοτ Ἀπιςσίψνορ ἐπιςκόποτ Ἀλεξανδπείαρ, καὶ ἡ μνήμη σοῦ 

ἁγίοτ πασπὸρ ἡμῶν Θεοκσίςσοτ ςτναςκησοῦ σοῦ μεγάλοτ Εὐθτμίοτ, καὶ Σσευάνοτ σῆρ Τπιγλείαρ», βι. 

TLG: Mateos J.: Le Typicon de la Grande Église. Tome I: Le cycle des douze mois [Orientalia 

Christiana Analecta 165. Rome: Pontificum Institutum Orientalium Studiorum, 1962]
.
 πλαμάξηνλ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο (TLG: Synaxarium mensis Septembris {4411.001}: 3.5.3): «Τῇ αὐσῇ ἡμέπᾳ 

ςτνέυθαςε καὶ μνήμη σοῦ ὁςίοτ πασπὸρ ἡ μῶν καὶ ὁμολογησοῦ Σ σ ε υ ά ν ο τ ,  ἡγοτμένοτ Τπιγλείαρ» 

θαη (TLG: Synaxarium mensis Martii {4411.007}:  26.4.7): «Τῇ αὐσῇ ἡμέπᾳ μνήμη σοῦ ὁςίοτ πασπὸρ 

ἡμῶν Σ σ ε υ ά ν ο τ  ἡγοτμένοτ Τπιγλείαρ σοῦ ὁμολογησοῦ. Οὗσορ ὑπῆπφεν ἐπὶ σῆρ βαςιλείαρ Λέονσορ 

σοῦ Ἀπμενίοτ ἐκ βπέυοτρ σὸν ἀςκησικὸν ἑλόμενορ βίον. Διὰ δὲ σὴν ἐνάπεσον αὐσοῦ πολισείαν ἱκεσείᾳ 

καὶ παπακλήςει σῶν μοναφῶν ἡγούμενορ κασαςσὰρ σῆρ μονῆρ Τπιγλείαρ, καὶ πολλοὺρ σῇ ἀςκησικῇ 

πολισείᾳ σελειώςαρ, ὕςσεπον ὑπὸ σοῦ ῥηθένσορ δτςςεβοῦρ Λέονσορ, διψγμὸν κινήςανσορ κασὰ σῶν 

πποςκτνούνσψν σὰρ ἁγίαρ καὶ ςεπσὰρ εἰκόναρ, καὶ αὐσὸρ πποςκληθεὶρ καὶ κασαναγκαςθεὶρ 

ἀπνήςαςθαι σὴν πποςκύνηςιν καὶ ὑπογπάχαι κασὰ σῆρ ὀπθοδόξοτ πίςσεψρ καὶ μὴ πειςθεὶρ ἀλλὰ 

μᾶλλον δτςςεβεῖρ ἀποκαλέςαρ σοὺρ εἰρ σοῦσο αὐσὸν κασαναγκάζονσαρ πλεῖςσα σιμψπηθεὶρ καὶ 

υτλακαῖρ πποςομιλήςαρ καὶ ἐξοπίαιρ σαλαιπψπηθεὶρ καὶ νοςήςαρ, ππὸρ Κύπιον, δι’ ὃν σοὺρ πολλοὺρ 

πόνοτρ ὑπέςση, ἐξεδήμηςεν», βι. TLG: Delehaye H. (επηκ.), Acta Sanctorum 62, Brussels, 1902 (repr. 

Wetteren, Belgium: Imprimerie Cultura, 1985). Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή 

ηεο κνλήο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ λανύ ηεο Παληνβαζίιηζζαο θαη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο, βι. 

Δπαγγειίδεο (1934: 51-3) θαη Hasluck (1906-07: 291-93). 

http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=5331&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=5331+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=4411+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=5&context=20&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=4411+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=5&context=20&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=4411+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=5&context=20&mode=c_search
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πανσοῖα σῶν ζώψν ἐδώδιμα σοὺρ φψπίσαρ εἰςππασόμενοι καὶ λαμβάνονσερ....»6
. Eπόκελε 

αλαθνξά ηνπ ρσξηνύ απαληά ην 14
ν
 αη., ζηελ Ηζηνξία ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνύ

7
: 

«... αὓση δ’ ἦν σὸ ἐμὲ ἃμα σῇ ςσπασιᾷ νατςὶ ππὸρ σὴν Τπίγλειαν πεπαιψθένσα, ἐπεὶ οὐ πολύ 

Ππούςηρ διέφει... [...] Ὂνσορ δὲ ἤδη πεπὶ ἐκβολὰρ σοῦ θέποτρ, ἠγγέλλεσο ἐκ Τπιγλείαρ σῆρ 

ππὸρ Ἑλλήςπονσον, ὡρ ςσπασιὰ Πεπςῶν (Τούπκψν) πεζὴ ... ππὸρ σὰ πεπὶ Βτζάνσιον φψπία 

εἰςί παπαςκεταςμένοι πεπαιοῦςθαι...». Σέινο, ζε ζεκείσκα ρεηξνγξάθνπ ηνπ 1378 

αλαθέξεηαη: «Μύπψν ἱεπομόναφορ ἔξαπφορ Τπιγκλείαρ»
8
. 

Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη ην ρσξηό δεκηνπξγήζεθε από πιεζπζκνύο ηεο πεξηνρήο πνπ 

δνύιεπαλ εθεί γηα ινγαξηαζκό ησλ κνλαζηεξηώλ, ηα νπνία ππήξραλ ζηελ πεξηνρή 

ήδε από ηνλ 8
ν
 αη. Πέξα από ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, ε ηζρπξόηεξε απόδεημε γηα ηελ 

παιαηόηεηα ηνπ ρσξηνύ είλαη ην πιήζνο ησλ επηγξαθώλ, ησλ εξεηπίσλ θαη ησλ 

αξραηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ αθόκε ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ ηνπσλύκηα ηεο Σξίγιηαο 

όπσο Πεθιαφλα
9
, Μφλνηθν

10
 πηζαλόλ απνηεινύλ ελδείμεηο ηεο ηζηνξηθήο ζρέζεο ηνπ 

ρσξηνύ κε ηελ επνρή. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηα Βηζπληθά ηνπ 1867, νη ζπγγξαθείο 

                                                 

 
6
 σθξόληνο Λενληνπόιεσο (1909: 13-4)

.
 βι. θαη Δπαγγειίδεο (1934: 20-21). 

7
 TLG: Joannes VI Cantacuzenus, Historiae {3169.001}: 1.220.8 θαη 1.505.9. (L. Schopen, Ioannis 

Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri iv, 3 vols. [Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Bonn: 

Weber, 1:1828; 2:1831; 3:1832]). 

8
 Πνιέκεο (1977-78: 113). 

9
 Γηα ην ηνπσλύκην, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε πιεξνθνξεηή πνπ θαηαγξάθεηαη ζην αξρείν ηνπ 

Κ.Μ.. (ρθ. Β164): «Ζ Πεθιαόλα ήηαλ κηα ώξα θαη ηέηαξην πξνο ηα δπηηθά· πεξλάο από ηηο 

Γνπξλίηζεο λα παο εθεί. Απηνύ άκα έζθαθηεο ιίγν εύξηζθεο παιηά κάξκαξα, ηνύβια, πέηξεο. Δθεί, 

ιέγαλ, θαζόηαλ ν βαζηιηάο Πεθιαγόλαο, πνιιώλ ρξόλσλ δνπιεηά απηή· έηζη αθνύακε. ηα ρξόληα καο 

είραλ βξεη έλα κάξκαξν θη είρε ηζηνξηζκέλν (ελλ. αλάγιπθν) έλαλ θαζηζηό θη έλαλ όξζην. Ο όξζηνο 

έθαλε θάηη λα δώζεη ζηνλ θαζηζηό πνπ άπισλε ην ρέξη λα ην πάξεη. Δίρε θη επηγξαθή απάλσ: Σηκνιέσλ 

Γηνθιένπο γπλή Μελίζθνπ ραίξε. Θπκόκαζηε πνπ ηε βγάιαλ απηή ηελ πιάθα αιιά πνύ ηελ πήγαλ 

άγλσζην. Γπξίδαλ αξραηνιόγνη ηόηε θαη ηα θιέβαλ. Διαηώλεο είρακε θη εθεί ζηελ Πεθιαόλα, ε 

θαιύηεξε γεο, ίζησκα». Ζ αξραία ρώξα Παθιαγνλία. Ζ πξώηε κλεία ηεο ρώξαο απηήο ππάξρεη ζηνλ 

Όκεξν (Ηι. Β 851 θ. εμ.), ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ βαζηιηά ηεο Παθιαγνλίαο Ππιαηκέλε. Ζ 

Παθιαγνλία εθηεηλόηαλ ζην βόξεην ηκήκα ηεο Μηθξάο Αζίαο, αλάκεζα ζηνλ Πόλην, ζηε Βηζπλία, ηνλ 

Δύμεηλν Πόλην θαη ηε Γαιαηία. ηελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ ππήξρε  ζέκα (επαξρία) ηεο Παθιαγνλίαο 

(βι. ΜΜΔ ζην ι. Παθιαγνλία). 

10
 Βι. Du Cαnge ζην ι. κνλνίθηα «... ἀγξνηθηθάο παξνηθίαο ιέγεη, ηνὺο ἰδησηάηνπο η’ ἐθθιεζηῶλ ἀγξνύο 

θαὶ κὴ ἀλαθεθνηλσκέλνπο, ὃισο ὄληαο ἐλ ηηζὶ θώκαηο ἤ θαὶ ρσξίνηο, νὓο θαὶ Μνλνίθηα λεῷ ιέγνπζηλ· 

ἐγρσξίνηο ηνὺο ἐλ κέζνηο ρσξίνηο θαὶ θώκαηο θεηκέλνπο ἀγξνύο». 

http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=3169&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=3169+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
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αλαθεξόκελνη ζην αξραίν Γαζθχιηνλ επηζεκαίλνπλ γηα ηελ Σξίγιηα
11

: «Σσέυανορ δέ ὁ 

Βτζανσ. ἀναυέπει, ὃσι ἐγγύρ σούσοτ ἦσο σὸ Βπύλλιον, ἐξ οὗ πιθανόν νὰ πποῆλθεν ἡ 

ἐπψντμία σῆρ μεσὰ σαῦσα Τπτγλείαρ. ἐν σαύσῃ δὲ ςώζονσαι παπαλίψρ πολλά ἐπείπια ἐνσὸρ 

σῶν θαλαςςίψν ὑδάσψν καὶ ἱεπεαὶ Μοναὶ ἐκ σῆρ ἐποφῆρ σῶν Βτζανσινῶν, οἷαι ἡ σῶν 

Ἁγίψν Πασέπψν, ἡ σοῦ Ἁγίοτ Σσευάνοτ ἤ σοῦ βαθέορ πύακορ, καὶ ἡ σοῦ Ἁγίοτ Ἰψάννοτ σοῦ 

Πποδπόμοτ ἤ Πελεκησὴ ἐπονομαζομένη. οἱ κάσοικοι δὲ σῆρ Τπιγλείαρ σανῦν ςτμποςοῦνσαι 

πεπὶ σὰρ ἑπσακοςίαρ οἰκογενείαρ, ἐναςφολούμενοι εἰρ ἐλαιουτσείαν καὶ μεσαξοτπγίαν καὶ 

ἀμπελοτπγίαν. μίαν δὲ καὶ ἡμίςειαν ὣπαν πόππψ σῆρ Τπιγλείαρ εὕπησαι καὶ σὸ ἀπφαῖον 

Διαςκύλιον, ὡρ καὶ φψπίον Ὀθψμανῶν Διαςκέλι λεγόμενον...». Αο ζεκεησζεί όηη ζηνπο 

Βπδαληηλνύο ρξόλνπο ε Σξίγιηα θαίλεηαη όηη ήηαλ έλα από ηα ιηκάληα πνπ 

εμππεξεηνύζαλ ην εκπόξην ηεο Πξνύζαο θαη θεκηδόηαλ γηα ηελ παξαγσγή θξαζηώλ: 

«Ἐκ σῶν Βιθτνικῶν λοιπὸν οἴνψν ἐξαίπεσαι ὁ κιππὸρ Τμψλίσηρ, ὁ Νικαινόρ, ὁ σῆρ Τπιγλείαρ 

καὶ ὁ λετκὸρ Ἀμιναῖορ»
12

.  

Σν ρσξηό είλαη ρηηζκέλν ζηελ πεξηνρή όπνπ βξηζθόηαλ ην αξραίν Βξύιιεηνλ, ην 

νπνίν πηζαλόηαηα ηδξύζεθε ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ., όηαλ ε πεξηνρή απνηθήζεθε από 

Μηιεζίνπο
13

, νη νπνίνη ζηνλ Διιήζπνλην θαη ζηε κηθξαζηαηηθή αθηή ηεο 

Πξνπνληίδαο ίδξπζαλ κηα ζεηξά από πόιεηο, ηελ Ζξάθιεηα, ηε Υαιθεδόλα, ηνλ 

Αζηαθό, ηελ Κίν
14

, ην Βξύιιεηνλ θαη άιιεο κηθξόηεξεο. Αλαθνξά ηνπ Βξπιιείνπ 

εληνπίζηεθε ζε επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζηελ Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη ην 487 π.Υ. νη θόξνπ ππνηειείο πόιεηο ηεο Πξνπνληίδαο ζηνπο 

Αζελαίνπο, κεηαμύ απηώλ θαη ην Βξύιιεηνλ
15

.  

Σελ ίδηα πεξίνδν ε Βηζπλία απνηειεί επαξρία ηνπ πεξζηθνύ θξάηνπο, κε έδξα ην 

Γαζθύιηνλ. Ζ πεξζηθή θπξηαξρία θαηαιύεηαη από ην Μέγα Αιέμαλδξν, σζηόζν 

κεγάιν ηκήκα ηεο βηζπληθήο ελδνρώξαο παξακέλεη ππό ηε δηνίθεζε Βηζπλώλ 

εγεκόλσλ. Σελ πεξίνδν (ησλ δηαδόρσλ ηνπ Αιεμάλδξνπ) πνπ αθνινπζεί, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά από ζπγθξνύζεηο θαη ζπλερείο κεηαβνιέο, ε επαθή κε ηνλ 

                                                 

 
11

 Κιεώλπκνο-Παπαδόπνπινο (1867: 43). 

12
 Κνπθνπιέο (1952: 126) όπνπ παξαπέκπεη ζηηο Δπηζηνιέο ηνπ Η. Υνύκλνπ (Boissonade, Anecdota 

Nova, 216, 218)
.
 βι. ζρεηηθά θαη Tomaschek (1891: 13)

.
 Heyd (1879, η. 2: 552). 

13
 Βι. ζρεηηθά, Δπαγγειίδεο (1934: 10-15)

.
 Μήιιαο (1992: 12).  

14
 Βι. ζρεηηθά, Δπαγγειίδεο (1892: 9)

.
 Λαζθαξίδεο (1966: 80)

.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 339), ε Κίνο 

απνηθία ησλ Μηιεζίσλ ηνλ 7
ν
 π.Υ. αη. 

15
 Βι. Δπαγγειίδεο (1834: 11-15). 
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ειιεληθό θόζκν είλαη θαηαιπηηθή. Ζ Βηζπλία θαη ε Πξνύζα, εμειιεληζκέλεο από ην 

2
ν
 αη. π.Υ., θαηαιακβάλνληαη ην 74 κ.Υ. από ηνπο Ρσκαίνπο

16
.  

Μηα ζεηξά επηγξαθώλ κε νλόκαηα ειιεληθά ή ιαηηληθά κεηαγξακκέλα ζην ειιεληθό 

αιθάβεην (ηηο νπνίεο νη θάηνηθνη ηεο Σξίγιηαο ζπρλά δηέζσδαλ εληνηρίδνληάο ηεο ζε 

δεκόζηα θηίζκαηα θαη εθθιεζίεο) βξέζεθαλ ζην ρσξηό θαη καξηπξνύλ ηελ ηζηνξηθή 

ηνπ ζπλέρεηα θαηά ηνπο ειιεληζηηθνύο θαη ξσκατθνύο ρξόλνπο
17

. 

Αλαθνξά ηνπ Βξπιιείνπ σο Bryalion απαληά ζηνλ Πιίλην ηνλ Πξεζβύηεξν ηνλ 1
ν
 αη. 

κ.Υ. (ΦΗ: V.XL144)
18

: «...postea sinus in quo flumen Ascanium, oppidum Bryalion, 

amnes Hylas et Cios cum eusdem nominis...». Δπίζεο όπσο αλαθέξεη ν Σξ. 

Δπαγγειίδεο
19

, ν θαινθαγάο ζηξαηεγόο Λνύθνπιινο από ηελ πεξηνρή ηνπ Κηαλνύ 

θόιπνπ πξνκεζεπόηαλ ςάξηα θαη ηδηαίηεξα ηελ ηξίγιε, έλα είδνο κπαξκπνπληνύ. 

Αλαθνξά ηνπ Βξπιιείνπ εληνπίδεηαη θαη ζηνλ Ζξσδηαλό (2
νο

 αη. κ.Υ.), ν νπνίνο 

αλαθέξεη: «Β π ύ λ λ ι ο ν  πόλιρ ἐν σῇ Πποπονσίδι, Ἔυοπορ δὲ ἐν σῷ εʹ Κίον αὐσήν 

υηςιν εἶναι»20
.  

Με ηελ νηθνδόκεζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ηνλ 4
ν
 αη., ε Βηζπλία κεηαηξέπεηαη ζε 

κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή, απνηειεί ρσξηζηή επαξρία κε πξσηεύνπζα ηε Νηθνκήδεηα θαη 

επσκίδεηαη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο
.
 

ην γεγνλόο απηό επλόεζε ηελ επηξξνή ηεο ζηα δεκόζηα πξάγκαηα ηεο απηνθξαηνξίαο. 

Ζ πεξηνρή ήηαλ πξνζθηιέο ζέξεηξν ησλ απηνθξαηόξσλ αιιά θαη θαηαθύγην όζσλ 

ζπγθξνύνληαλ κε απηνύο, ηδηαίηεξα γηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. Ο Μέγαο 

Κσλζηαληίλνο ζέηεη ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη ζπγθαιεί 

ζηε Νίθαηα ηελ Α΄ Οηθνπκεληθή ύλνδν (325 κ.Υ.)
21

. ηε Βηζπλία ν Υξηζηηαληζκόο 

άξρηζε λα δηαδίδεηαη από ηνλ 1
ν
 αη. Καηά ηα ηέιε ηνπ 3

νπ
 αη. ε Πξνύζα ήηαλ ήδε έδξα 

επηζθνπηθνύ ζξόλνπ. Ζ επαξρία Πξνύζαο, 13
ε
 θαηά ηελ ηάμε ζύκθσλα κε ην 

πληαγκάηην ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ήηαλ ζε ζρέζε κε άιιεο 

                                                 

 
16

 Πάππξνο Λαξνχο ζην ι. Βηζπλία
.
 Μήιιαο (1992: 37). 

17
 Βι. αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξαπνκπέο ζην Δπαγγειίδεο (1934: 11-15). 

18
 Pline l’ ancien, Histoire naturelle, libr. V, societe d’ edition «Les Belles Lettres», Paris 1950. 

19
 Δπαγγειίδεο (1934: 16). 

20
 TLG: Aelius Herodianus et Pseudo–Herodianus Gramm. et Rhet., De prosodia catholica. 

{0087.001}: 3,1.359.22 (A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.1. Leipzig: Teubner, 1867 (repr. 

Hildesheim: Olms, 1965). Αιινύ ζεκεηώλεη (ό.π.: 3,1.89.21): «Β ξ π ι ι ί ο  ρώξα ἐλ ηῇ Πξνπνληίδη». 

21
 Βι. ζρεηηθά Πάππξνο Λαξνχο ζην ι. Βηζπλία. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/H.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=0087&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=0087+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
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κεηξνπνιηηηθέο πεξηθέξεηεο πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε, νξίδνληαο δεθαηξείο 

θσκνπόιεηο θαη ρσξηά, κε ζεκαληηθόηεξεο ηελ Σξίγιηα, ηα Μνπδαληά, ην 

Νηεκίξληεζη, ην Νενρώξη, ηνπο Διηγκνύο θαη ην Παιιαδάξη. ηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αη. 

θαη πξηλ από ηνπο εθηνπηζκνύο ησλ Νεόηνπξθσλ ν ρξηζηηαληθόο πιεζπζκόο ηεο 

πεξηνρήο έθηαλε ηηο 25.000-30.000 νξζόδνμνπο Έιιελεο
 22

.  

Ήδε από ηνλ 5
ν
 αη. ζην Βηζπληθό Όιπκπν, πνπ νλνκαδόηαλ από ηνπο Σνύξθνπο Κεζίο 

Νηαγί, δειαδή Όξνο ησλ θαινγέξσλ, αλαπηύζζνληαη κεγάια θέληξα κνλαρηζκνύ
23

. 

ηελ πεξηνρή ηεο Σξίγιηαο, θαηά ηνλ 8
ν
 αη. ηδξύνληαη ε κνλή Αγίνπ Ησάλλνπ Θενιφγνπ 

ή Πειεθεηήο (709 κ.Υ.) θαη ε κνλή Σξηγιείαο (ή Παληνβαζίιηζζαο), ε κνλή Μεδηθίνπ ή 

ησλ Αγίσλ Παηέξσλ (780 κ.Υ.), ε Μνλή Αγίνπ ηεθάλνπ (ή Υελνιάθθνπ
24

) θαη ην 10
ν
 

αη. ε κνλή σηήξνο ή Βαζένο Ρχαθνο
25

. Ζ παξνπζία ησλ παξαπάλσ κνλώλ ζηελ 

πεξηνρή απνηέιεζε πηζαλόηαηα θαη ηελ αθεηεξία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ αξρηθνύ 

νηθηζκνύ ηεο Σξίγιηαο, θαζώο θαη ηζρπξό παξάγνληα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλόηεηαο ηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ
.
 αο ζεκεησζεί ν ζεκαληηθόο 

ζξεζθεπηηθόο θαη πνιηηηθόο-δηνηθεηηθόο ξόινο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ Παηξηαξρείνπ
26

 

ζηνπο Βπδαληηλνύο ρξόλνπο θαη ζηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Παηξηαξρηθά 

ζηγίιηα παξαζέηνπλ πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ κνλώλ όζν θαη 

γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε ηνπ ρσξηνύ θαηά ην 17
ν
 αη.

27
 

                                                 

 
22

 Αδακαληηάδεο (1939: 295) θαη (1959: 99). 

23
 Γιύθαηδε - Αξβειέξ (2009: 88). 

24
 Βι. ζρεηηθά Δπαγγειίδεο (1934: 32-35), o νπνίνο ηαπηίδεη ηε κνλή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ κε ηε κνλή 

Υελνιάθθνπ  θαη παξαζέηεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ  λανύ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πνξεία ηεο κνλήο ζηα ηέιε ηνπ 8
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 9
νπ

 αη.
.
 βι. θαη Hasluck (1906-07: 288-91), ν 

νπνίνο κε βάζε ηα κνλνγξάκκαηα ησλ παηξηθίσλ Νηθήηα θαη Μηραήι ηα νπνία ζσδόηαλ ζηα 

θηνλόθξαλα ηνπ λανύ, κία επηγξαθή θαζώο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ηνλ 

ηνπνζεηεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο αξρέο ηνπ 9
νπ

 αη. 

25
 Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηηο κνλέο ηεο Σξίγιηαο, βι. Hasluck (1906-07: 285-93)

.
 

Δπαγγειίδεο (1934: 31 θ.εμ.) 

26
 Horrocks (2006: 534-5), γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ κηιιέη (εζλώλ) ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο θαη ην ζεκαληηθό ξόιν ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ νξγάλσζε ηεο παηδείαο, ζηελ άζθεζε 

δηθαηνζύλεο θ.ά.
.
 βι. θαη Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 283 θ.εμ.). 

27
 Βι. Janin (1975: 185-87)

.
 Menthon (1980: 48-65)

.
 Mango - Ševčenko (1973: 236-40)

.
 Tomaschek 

(1891: 13)
.
 Εαθπζελόο (1929: 161-63)

.
 Πνιέκεο (1977-78: 113-4)

.
 Δπαγγειίδεο

 
(1934: 31-80). 
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Αλαθνξέο ηεο Σξίγιηαο εληνπίδνληαη θαη ζε μέλνπο πεξηεγεηέο θαη γεσγξάθνπο ηνπ 

17
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αη.
28

 Αο ζεκεησζεί όηη ε Σξίγιηα πεξηιακβάλεηαη ζηε Υάξηα ηεο 

Διιάδνο ηνπ Ρήγα όπνπ θαηαγξάθεηαη σο Σξπγιηά. Κάπνηεο από ηηο κνλέο επηβηώλνπλ 

κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αη. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαξθήο θαη έληνλε ζρέζε 

ησλ θαηνίθσλ κε ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο πνπ αθνξνύλ ηα κνλαζηήξηα ηνπ 

ρσξηνύ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηηο αθεγήζεηο ησλ ηξηγιηαλώλ πξνζθύγσλ πνπ 

δηαζώδνληαη ζην Κ.Μ.. (ρθ. Β΄ 164): α. απόζπαζκα γηα ηε κνλή Μεδηθίνπ ή ησλ 

Αγίσλ Παηέξσλ
29

: «Απέλαληη ζηε δεμηά πφξηα, ζηνλ ηνίρν, ήηαλ ηζηνξηζκέλε ε Παλαγία 

ε Αξάπηζζα· πνηνο μέξεη γηαηί ηελ ιέγαλ έηζη. Όιν ηνηρνγξαθίεο κεγάιεο είρε κέζα: θάηη 

Αξράγγεινη κε ηηο ραηδάξεο, θάηη άγηνη κε καηάξεο - πνχ λα θνηκεζείο ηε λχρηα άκα ηά 

‘βιεπεο! Μπαίλνληαο ζηελ θπξία είζνδν, απέλαληη, επάλσ ήηαλ ηζηνξηζκέλε ε Γεπηέξα 

Παξνπζία. Πέηξηλε ήηαλ ε εθθιεζία θη είρε κέζα δπν ζεηξέο θνιψλεο. Οιφγπξα είρε 

θακάξεο, δπν παηψκαηα είρε· ... Σν κεγάιν παλεγχξη γίλνληαλ ηε δεχηεξε κέξα ηνπ 

Πάζθα ζηελ Παληνβαζίιηζζα θαη ηελ Σξίηε ζην κνλαζηήξη ησλ Παηέξσλ θαη γίλνληαλ 

κνλνθιήζη (‘ζπιιείηνπξγν’). Ήηαλ κεγάιν κνλαζηήξη. Δίρε ηεηξαθφζηνπο θαινγέξνπο 

πξηλ...» β. απόζπαζκα γηα ηε κνλή Αγίνπ Ησάλλε ή Πειεθεηήο
30

: «Ο Ατ Γηάλλεο ήηαλ 

παιηφ κνλαζηήξη, κηαλ ψξα απφ ηελ Σξίγιηα, πξνο ηε Γχζε, ζηελ παξαιία· Ατ Γηάλλεο 

ηεο Κιίκαθνο, έηζη νλνκαδφηαλ ζηα ζπλαμάξηα. Λεγφηαλ θαη Μνλή Πειεθεηήο· ν 

θφζκνο έιεγε: Ατ Γηάλλεο Πειεθεηήο. Αθνχγακε απφ ηνπο παιηνχο φηη εθεί ήηαλ ε πέηξα 

πoπ θφςαλ ηνλ Ατ Γηάλλε ην Θενιφγν θαη δελ μέξνπκε πνηνο επηηήδεηνο δηθφο καο ηελ 

πνχιεζε. Δίραλ λα πνπλ αθφκα, φηη απ‘ απηή ηε Μνλή πήξε ν απηνθξάησξ ζαξάληα 

θαινγέξνπο θαη ηνπο έθνςε, γηαηί ήηαλ εηθνλνιάηξεο, ζηα παιηά ηα ρξφληα. Απηφ ήηαλ 

παηξηαξρηθφ κνλαζηήξη, αιιά κεηά ην χληαγκα ην πήξε ε δηθή καο θνηλφηεηα. Ζ 

εθθιεζία ήηαλ θαιή, παιηά κελ εθθιεζία, αιιά πέηξηλε δηαηεξνχληαλ θαιά... Πάλσ απφ 

                                                 

 
28

 Βι. θαη Δπαγγειίδεο (1887: 282-87).  

29
 Όπσο αλαθέξεη Hasluck (1906-07: 293), ε κνλή ηδξύζεθε ην 780 κ.Υ. θαη θαηά ηε καξηπξία ηνπ 

πεξηεγεηή Covel ην 1676 είρε είθνζη  πέληε κνλαρνύο.  Βι. αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία 

ηεο κνλήο ζην Δπαγγειίδεο (1934: 41-51). 

30
 Καηά ηνλ Hasluck (1906-07: 293), ε κνλή, πνπ απέρεη ηξία ρηιηόκεηξα από ηελ Σξίγιηα,  ηδξύζεθε ην 

709 κ.Υ. θαη θάεθε ζηα ρξόληα ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηνπ Κνπξώλπκνπ. Οθείιεη ην όλνκά ηεο ζε 

ιαμεπκέλν θειί ζην βξάρν θαη ην 1676, θαηά ηε καξηπξία ηνπ πεξηεγεηή Covel, είρε είθνζη κνλαρνύο. 

ην θηίξην δηαζώδνληαη ζπαξάγκαηα ηνπ καξκαξνζεηήκαηνο, θηνλόθξαλα θαη αλάγιπθα. Βι. ζρεηηθά 

θαη Δπαγγειίδεο (1934: 34-40), όπνπ θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο κνλήο από 

ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη.  
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ηελ πφξηα είρε επηγξαθή πνπ άξρηδε: ―Ο παλδακάησξ ρξφλνο...‘‘, αιιά ην ππφινηπν 

πνηνο ην ζπκάηαη...».  

 

1.1.2 Βσδαληηλοί τρόλοη - 1922 

Σνλ 8
ν
 αηώλα, πηζαλόηαηα μεθηλάεη ν ππξήλαο ίδξπζεο ηνπ ζπλνηθηζκνύ ηεο Σξίγιηαο, 

θαηά ηνλ Δπαγγειίδε, «ὑπό Θπακῶν Βιθτνῶν». Ζ ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε ζρέζε θαη 

επηθνηλσλία ησλ δύν πεξηνρώλ (Θξάθεο - Βηζπλίαο) ήδε από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο
 
–

εμάιινπ ε Βηζπλία νλνκάζηεθε έηζη από ηνπο Βηζπλνύο, ιαό πνιεκηθό, ζξαθηθήο 

θαηαγσγήο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ζηηο αξρέο ηεο 1
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ.– δελ 

απνθιείεη ηελ εθδνρή ηνπ Δπαγγειίδε.  

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο πεξίνδνη πνπ ζεκεηώζεθαλ αλάινγεο 

κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηε Βηζπλία. Μεηαθηλήζεηο ιάβσλ πξνο ηε Βηζπλία 

ζεκεηώλνληαη από ηνπο ηζηνξηθνύο ηνπο 7
ν
, 8

ν
 θαη 12

ν
 αηώλεο

31
. Καηά ηνπο 11

ν
, 12

ν
 

θαη 13
ν
 αη. ε πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο γλσξίδεη ηεξάζηηα δεκνγξαθηθή θάκςε

.
 ε 

αδπλακία ειέγρνπ ηεο πεξηνρήο από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ησλ βπδαληηλώλ 

απηνθξαηόξσλ
32

, έδσζε ζηνπο Σνύξθνπο ην πεξηζώξην επηδξνκώλ θαη ιεειαζηώλ
.
 ε 

εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο, ε πείλα θαη νη επηδεκίεο ζπρλά εμαλάγθαδε ηνπο 

πιεζπζκνύο λα κεηαθηλνύληαη πξνο ζηηο δπηηθέο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο, θαη 

θπξίσο πξνο ζηε Θξάθε
33

. Απηή ηελ επνρή ε ειιεληθή γιώζζα αξρίδεη λα 

πεξηνξίδεηαη είηε ζηηο δύζβαηεο θαη απξόζηηεο πεξηνρέο (Καππαδνθία, νξεηλό Πόλην) 

είηε ζηα δπηηθά παξάιηα. Σν 12
ν
 αη., κεηά ηελ επηηπρεκέλε εθζηξαηεία ηνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ηθνλίνπ, ν απηνθξάηνξαο Μαλνπήι Α΄ Κνκλελόο, κεηέθεξε ηνλ ειιεληθό 

                                                 

 
31

 Κσζηάθεο (1979: 37)
.
 Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. Θ΄, ζ. 24-26. 

32
 Πβ. ηελ πξναλαθεξζείζα επηζηνιή ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Κππξίνπ πξνο ηνλ απηνθξάηνξα 

Αλδξόληθν Β΄ Παιαηνιόγν (βι. σθξόληνο Λενληνππόιεσο 1909: 13-4), όπνπ δηακαξηύξεηαη γηα ηελ 

νηθηξή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο θαη ηηο ιεειαζίεο ζε Σξίγιηα, Κίν θ.α. Σελ άζρεκε θαηάζηαζε, ηελ 

εγθαηάιεηςε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο πεξηνρήο πεξηγξάθεη ην 13
ν
 αη. ν ηειεπηαίνο Βπδαληηλόο 

ηζηνξηθόο Γεώξγηνο Παρπκέξεο. 

33
 Βι. ζρεηηθά, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. Θ΄, ζ. 54

.
 βι. θαη Άκαληνο (1923: 335-36), όπνπ 

ζεκεηώλεη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ (θαηά ηνλ 13
ν
 – 14

ν
 αη.) από ηελ Μηθξά Αζία πξνο ηε Θξάθε θαη 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ιόγσ ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο από ηνλ 11
ν
 αη. 
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πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο ζηα βπδαληηλά εδάθε, ζηα νπνία πεξηιακβαλόηαλ θαη ε 

Βηζπλία, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην ειιεληθό ζηνηρείν
34

.  

Σν 1326 ε Πξνύζα θαηαιήθζεθε από ηνπο Σνύξθνπο θαη αλαθεξύρζεθε πξσηεύνπζα 

ηνπ λενζύζηαηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο. Ζ επνηθηζηηθή πνιηηηθή ησλ Σνύξθσλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ λα ζεκεησζνύλ ζπρλά κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκώλ ρξηζηηαληθώλ θαη κνπζνπικαληθώλ από ηε λόηηα Βαιθαληθή θαη από ηελ 

Διιάδα, νη νπνίεο εληείλνληαη θαηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 15
νπ

 θαη ην πξώην ηνπ 16
νπ

 

αη. «Δπξφθεηην γηα ρξηζηηαλνχο ζθιάβνπο, γηα βίαηα κεηαηνπηδφκελνπο πιεζπζκνχο 

(«ζεξγνχλεδεο») απφ πξφζθαηα θαηαθηεκέλεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ρψξεο θαη γηα 

εζεινληέο κεηαλάζηεο ή επνρηαθνχο εξγάηεο πνπ αλαδεηνχζαλ δνπιεηά. Έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ θαη απφ ηηο ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο δέρζεθε ε εχθνξε πεξηνρή ηεο Πξνχζαο»
35

. 

ύκθσλα κάιηζηα κε καξηπξία ηνπ Σνύξθνπ λαπηηθνύ θαη ραξηνγξάθνπ Πηξί Ρεΐδ, 

ζηηο κέξεο ηνπ (γύξσ ζηα 1500) έγηλαλ κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ από ηα 

Γσδεθάλεζα, άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηελ Κξήηε πξνο ηελ 

Πξνπνληίδα
36

. H πιεξνθνξία απηή επηβεβαηώλεηαη θαη από ην πιηθό ηνπ αξρείνπ ηνπ 

ΚΜ (ρθ. Β΄ 164). 

Πνιιέο παξαδόζεηο γηα ηελ θαηαγσγή ησλ θαηνίθσλ δηαθόξσλ θνηλνηήησλ ηεο 

Βηζπλίαο από πεξηνρέο όπσο ε Μάλε, ε Ήπεηξνο, ηα Άγξαθα, ε Πεινπόλλεζνο θ.ά. 

έρνπλ σο αθεηεξία απηή ηελ πεξίνδν. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηώζεηο ησλ 

Πηζηηθνρσξίσλ, ηεο Απνιισληάδαο, ησλ Κνπβνπθιίσλ, ηνπ Νηεκίξληεζη θ.ά.
37

 Ζ 

νζσκαληθή θαηάθηεζε ηεο Βηζπλίαο ζπλνδεύεηαη από βηαηνπξαγίεο θαη πηέζεηο πνπ 

αλαγθάδνπλ παξάιιεια έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ λα εγθαηαιείςεη ηελ 

πεξηνρή. ύκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, ηελ πεξίνδν απηή πνιινί Σξηγιηαλνί 

κεηαλάζηεπζαλ ζηε Θξάθε θαη ίδξπζαλ ην ρσξηό Σξνχιηα, πνπ αλήθε ζηελ επαξρία 

ηεο Βηδύεο. Όπσο ππνζηήξημαλ νη πιεξνθνξεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεύμεσλ, ε γιώζζα θαη ηα έζηκα ηνπ ρσξηνύ απηνύ ήηαλ ίδηα κε απηά ηεο 

Σξίγιηαο. Αξγόηεξα πνιινί από απηνύο επέζηξεςαλ ζηελ Σξίγιηα. Σν 17
ν
 αη. ζηελ 

                                                 

 
34

 Βι. ζρεηηθά, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. Θ΄, ζ. 24-6. 

35
 Παηξηλέιεο (1988-89: 13)

.
 πβ. θαη Danguitsis (1943: 22).  

36
 Γειεγηάλλεο (1938: 368-9).  

37
 Βι. Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 212-18), γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ θαη ηε δεκνγξαθηθή 

εμέιημε ηεο πεξηνρήο. Βι. θαη Γειεγηάλλεο (2002: 27-28)
.
 Γειεγηάλλεο-Μεζηηίδεο (1940: 425)

. 

Κιεώλπκνο-Παπαδόπνπινο (1867: 97-98). 
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θνηλόηεηα εγθαζίζηαληαη γύξσ ζηηο είθνζη νηθνγέλεηεο Σνύξθσλ θαη κεηαηξέπεηαη ν 

λαόο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ζε ηδακί
38

 (1661), ελώ παξάιιεια κέζα ζηνλ νηθηζκό ηεο 

Σξίγιηαο νηθνδνκνύληαη ρξηζηηαληθνί λανί (Άγηνο Γεώξγηνο Κππαξηζζηώηεο ή Δπάλσ, 

Άγηνο Γεώξγηνο ν Κάησ, Άγηνο Ησάλλεο ν Θενιόγνο, Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ).  

Όπσο ζεκεηώλεη ε . Αλαγλσζηνπνύινπ
39

: «ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη 

ζηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νχ

, νη δεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ πθίζηαηαη ν 

ρψξνο ηεο Μηθξάο Αζίαο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο, πνπ ζπληζηνχλ ηνκή ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο αηψλεο. Σνχηε ε δεκνγξαθηθή αλαηαξαρή, απφξξνηα ηεο νζσκαληθήο 

πνιηηηθήο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ζεηξάο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απφ ηελ άιιε, ζπληζηά 

θαη‘ εμνρήλ παξάγνληα απνδέζκεπζεο θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ζα ηξνπνπνηήζνπλ βαζηά 

ηφζν ηηο θνηλσληθέο δνκέο φζν θαη ηηο ―εζληθέο‖ ηζνξξνπίεο». Σελ πεξίνδν απηή ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηεο Πξνύζαο εγθαηαζηάζεθαλ επίζεο Έιιελεο από ηελ Κξήηε, ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηε Μάλε, ηελ Ήπεηξν θαη θπξίσο ηε Θξάθε (πνπ απνηέιεζε 

ζπρλά αθεηεξία κεηαλαζηεπηηθώλ θπκάησλ πξνο ηε Βηζπλία, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

γεηηλίαζεο θαη ηεο αλεπηπγκέλεο ζεξνηξνθίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνύζαο)
40

. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί όηη αξθεηά επώλπκα Σξηγιηαλώλ θαλεξώλνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από 

εζληθά ησλ πεξηνρώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, π.ρ. Κξαλίδεο, Νπδξαίνο, 

Σζηξηγηψηεο θ.ά. 

                                                 

 
38

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ησλ πξνζθύγσλ γηα ην γεγνλόο ζην Αξρείν ηνπ Κ.Μ.. (ρθ. Β΄ 

164): «Μεο ζην ρσξηφ ήηαλ ν Ατ-ηέθαλνο, κηα εθθιεζία πνπ ηελ πήξαλ νη Σνχξθνη θαη ηελ είραλ ηδακί. 

Παιηά ήηαλ Υξηζηηαληθή Μνλή θαη καδί κε ηεο Παληνβαζίιηζζαο ήηαλ νη πην αξραίεο εθθιεζίεο ηεο 

Σξίγιηαο. Απηή ε εθθιεζία ήηαλ Παλαγία ε Δπαγγειίζηξηα. Άιινη ιέλε φηη ηέθαλνο ήηαλ ν εγνχκελνο 

φηαλ ηελ πήξαλ νη Σνχξθνη, γη απηφ νλνκάζηεθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Δπεηδή είρακε πνιιέο εθθιεζίεο 

εκείο θαη νη Σνχξθνη δελ είραλ ηδακί, καο ηελ πήξαλ κε μεγέιαζκα. Μάδεςαλ ππνγξαθέο ζ‘ έλα ραξηί 

ηάραηεο ήηαλ αίηεζε λα θάλνπλ θάπνην θαιφ, αιιά πνηνο ήμεξε εθείλε ηελ επνρή ηνχξθηθα λα δηαβάζεη. 

Τπφγξαθαλ φηη δίλνπλ νη Ρσκηνί ηελ εθθιεζία ζηνπο Σνχξθνπο θαη πήγαλ κ‘ απηφ ην ραξηί ζην νπιηάλν 

θαη ηελ πήξαλ (1661)· απηφ έγηλε ζηελ επνρή ησλ παππνχδσλ ή ησλ πξνπαππνχδσλ καο. Έθαλαλ κηλαξέ 

κεηά. Σελ είραλ ζνπθαληίζεη κέζα, αιιά θάησ απφ ην ζνπβά είρε κεγάιε αξραηνινγία· ήηαλ βπδαληηλή 

εθθιεζία, είρε ηνηρνγξαθίεο. Όηαλ ήξζε ν ειιεληθφο ζηξαηφο ζηελ Σξίγιηα, ήξζε θη ν πξίγθες Νηθφιανο· 

απηφο ελδηαθεξφηαλ γηα η‘ αξραία θαη φηαλ νη δηθνί καο είπαλ λα θαζαξίζνπλ ην εζσηεξηθφ, ηνπο 

εκπφδηζε ιέγνληαο: Μελ ην πεηξάδεηε, ζα θέξνπκε εηδηθφ· απηά έρνπλ κεγάιε αμία. Οη ζηαπξνί θαίλνληαλ 

αθφκα ζθαιηζκέλνη επάλσ ζηηο θνιψλεο...» 

39
 Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 107-08). 

40
 Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 220-21). 
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Σν 18
ν
 θαη θπξίσο ην 19

ν
 αη. ην ειιεληθό ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο επεκεξεί ιόγσ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο παξαρώξεζεο πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ από ην νζσκαληθό 

θξάηνο ζηηο ρξηζηηαληθέο κεηνλόηεηεο
41

. ηελ πεξηνρή ηεο Πξνύζαο εγθαηληάδνληαη 

δίθηπα ζπγθνηλσληώλ θαη επηθνηλσληώλ, λαππεγεία θαη εξγνζηάζηα
42

. 

Σελ πεξίνδν απηή, ζύκθσλα κε ηηο δηεγήζεηο ησλ θαηνίθσλ, ε Σξίγιηα αλαπηύζζεηαη 

δπλακηθά ζηεξηδόκελε θπξίσο ζηηο εμαγσγέο ειηάο θαη ειαηόιαδνπ ζηε Ρνπκαλία, ηε 

Ρσζία θαη ηελ Αιεμάλδξεηα. «Ὅςον ἀυοπᾶ σὴν πέπιξ σῆρ κψμοπόλεψρ φώπαν, αὕση ἦσο 

κασάυτσορ ὑπό ελαιῶν, ςτκομψπεῶν καὶ ἀμπέλψν, αἱ ἐλαῖαι σῆρ Τπιγλείαρ ἦςαν αἱ 

ὀνομαςσώσεπαι, διόσι ἦςαν γλτκεῖαι καὶ εὒγετςσοι. Ἐπίςηρ καὶ ἡ μεσαξοςκψληκοσπουία 

ἦσο πποηγμένη»
43

. Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ ρσξηνύ απνηππώλεηαη ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ έθζεζε απσιεηώλ θνηλνηηθήο θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Μηθξάο Αζίαο
44

. Σν ρσξηό δηαηεξεί ζπρλή ζαιάζζηα επηθνηλσλία κε ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε θαζώο θαη κε ηελ Πξνύζα, πνπ απνξξνθά ηελ παξαγσγή ηνπ 

κεηαμηνύ ηεο πεξηνρήο. Ζ έληνλε εκπνξηθή θίλεζε πξνζειθύεη ζπρλά ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ δηπιαλώλ ρσξηώλ
45

. Ζ αλάπηπμε απνηππώλεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ρσξηνύ 

κε ηα δίπαηα θαη ηξίπαηα ζπίηηα, ηνπο ιηζόζηξσηνπο δξόκνπο θαη ηα επηβιεηηθά 

εθπαηδεπηήξηα. ηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αη. ζην ρσξηό θαηνηθνύλ 1.500 νηθνγέλεηεο 

                                                 

 
41

 ην πιαίζην ηνπ κεηαξξύζκηζεο (Σαλδηκάη) ηνπ Οζσκαληθνύ θξάηνπο, θαη ηδηαίηεξα κε ηα 

δηαηάγκαηα Υάηη-η εξίθ (1839) θαη Υάηη-η Υνπκαγηνχλ (1856) δεκηνπξγείηαη έλα πξνζηαηεπηηθό 

πιαίζην γηα όινπο ηνπο ππεθόνπο ηνπ νπιηάλνπ κε ξπζκίζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο, ηεο ηηκήο 

θαη ηεο πεξηνπζίαο θαζώο θαη ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο, λνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

γεγνλόο πνπ έδσζε ζεκαληηθή ώζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ θαηά ην 19
ν
 αη. Βι. 

Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 45, 256). 

42
 Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 79, 82-83, 105). 

43
 Αληίιαινη (1931: 282). 

44
 Βι. Αδακαληηάδεο (1957: 98). Από ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ραξαθηεξηζηηθό είλαη πσο ε Σξίγιηα 

είρε ηε κεγαιύηεξε θνηλνηηθή πεξηνπζία ηεο πεξηνρήο: Σξίγιηα: 900.000 / Μνπδαληά: 350.000 / 

Νηεκίξληεζη: 250.000 / Παιιαδάξη: 350.000 / Διηγκνί: 250.000 θαη από ηηο κεγαιύηεξεο ηδησηηθέο: 

Σξίγιηα: 2.000.000 / Μνπδαληά: 6.000.000/ Νηεκίξληεζη: 1.500.000/ Παιιαδάξη: 2.000.000 / Διηγκνί: 

1.500.000. 

45
 Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 156), «ε ζεξνηξνθία, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ πεξηνρή απηή, 

πξνζειθύεη έλα κεγάιν αξηζκό Ρσκηώλ, θπξίσο από ηε Θξάθε, πεξηνρή κε κεγάιε παξάδνζε ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία κεηαμηνύ». 
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Διιήλσλ, ρσξηζκέλνη ζε έμη ελνξίεο, θαη 30 νηθνγέλεηεο Σνύξθσλ
46

. Σν ρσξηό 

ρσξηδόηαλ ζε δύν «καραιάδεο». ηνλ απάλσ καραιά έκελαλ θπξίσο αγξόηεο, νη 

νπνίνη, όπσο ιέλε νη πξόζθπγεο, κηινύζαλ ζπληεξεηηθόηεξα ην ηδίσκα. ηνλ θάησ 

καραιά έκελαλ νη έκπνξνη, νη ςαξάδεο θαη νη κνξθσκέλνη, πνπ κηινύζαλ έλα ηδίσκα 

πην θνληά ζηελ θνηλή λέα ειιεληθή.  

Πέξα από ηνλ νζσκαλό δηνηθεηή, γηα ηελ θάιπςε ησλ εθθιεζηαζηηθώλ, ζρνιηθώλ θαη 

άιισλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ κεξηκλνύζε ν δήκαξρνο θαη ε δεκνγεξνληία πνπ 

εθιέγνληαλ από ην ιαό
47

. Σν πξώην ζρνιείν ηεο Σξίγιηαο ιεηηνύξγεζε ζηα ηέιε ηνπ 

18
νπ

 αη. Σν 1839 ηδξύεηαη αιιεινδηδαθηηθή δεκνηηθή ζρνιή θαη αξγόηεξα επηαηάμηα 

αζηηθή ζρνιή (κε 180 καζεηέο). Δπίζεο ιεηηνπξγνύζε παξζελαγσγείν θαη δύν 

λεπηαγσγεία (κε ζπλνιηθά 430 καζεηέο)
48

. Σν 1869 ηδξύεηαη ηνπηθή Φηιεθπαηδεπηηθή 

Αδειθόηεηα. «Οἱ κάσοικοι ἦςαν υιλόμοτςοι, ἐλάφιςσοι οἱ ἀγπάμμασοι, οὐκ ὀλίγοι δὲ 

ἀνεδείφθηςαν καλοὶ ἐπιςσήμονερ»
49

. Αο ζεκεησζεί όηη ζηα ζρνιεία νη καζεηέο 

δηδάζθνληαλ σο μέλεο γιώζζεο ηελ ηνπξθηθή θαη ηε γαιιηθή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο 

ζηηο αθεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηώλ πξώηεο γεληάο νη απνζηξνθέο πνπ αθνξνύλ ηε 

θνίηεζή ηνπο ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο επίζεκεο εμεηάζεηο παξνπζία 

ηνπ κεηξνπνιίηε θαη ησλ αξρώλ ηνπ ηόπνπ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Από ηελ Σξίγιηα 

θαηαγόηαλ ν κεηξνπνιίηεο Υξπζόζηνκνο κύξλεο (θαηά θόζκνλ Υξπζόζηνκνο 

Καιαθάηεο), ν νπνίνο θξόληηζε ηδηαίηεξα γηα ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ρσξηνύ 

θαη ηελ θαηαζθεπή ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηεξίσλ.  

Ζ επαλάζηαζε ησλ Νεόηνπξθσλ θαη νη πόιεκνη πνπ αθνινπζνύλ δεκηνπξγνύλ κηα 

λέα ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα γηα ηελ πεξηνρή. Σα «ηάγκαηα εξγαζίαο» θαη νη δηώμεηο 

                                                 

 
46

 Ο Hasluck (1906-07: 285-87), ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. πεξηγξάθεη ηελ Σξίγιηα σο πινύζην ρσξηό κε 

1000 ζπίηηα, κε πιεζπζκό απνθιεηζηηθά ζρεδόλ ειιεληθό, πεξηηξηγπξηζκέλν από ιόθνπο θαηάθπηνπο 

από ειηέο, ακπέιηα θαη κνπξηέο. Αλαθέξεη επίζεο όηη, παξόιν πνπ δελ είρε θπζηθό ιηκάλη, ζπρλά 

ζηακαηνύζαλ εθεί ηα αηκόπινηα πνπ πήγαηλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σέινο ζεκεηώλεη όηη 

πηζαλόηαηα ε πεξηνρή ήηαλ θαηνηθεκέλε από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο όπσο καξηπξνύλ νη επηγξαθέο 

πνπ βξέζεθαλ εθεί. 

47
 Γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ειιελνξζόδνμσλ θνηλνηήησλ ηεο Βηζπλίαο, βι. 

Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 151-59). 

48
 Αδακαληηάδεο (1959: 127)

. 
Αληίιαινη (1931: 40-41), όπνπ πίλαθαο θαη ζηνηρεία γηα ηα εθπαηδεπηήξηα 

ηνπ λνκνύ Πξνύζαο
.
 βι. ζρεηηθά θαη Δπαγγειίδεο (1934: 80-81). 

49
 Αληίιαινη (1931: 282). 
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νδεγνύλ πνιινύο θαηνίθνπο ζηε κεηαλάζηεπζε. Σν 1914 νη Έιιελεο ηεο Σξίγιηαο 

εμνξίζηεθαλ γηα ηέζζεξα ρξόληα ζηελ Πξνύζα. Οη ζθιεξέο ζπλζήθεο ηεο εμνξίαο, νη 

αξξώζηηεο θαη νη θαθνπρίεο απνδεθάηηζαλ ηνπο Σξηγιηαλνύο. Σν 1918 επέζηξεςαλ 

ζην ρσξηό νη κηζνί πεξίπνπ θαη κε κεγάιε πξνζπάζεηα θαηάθεξαλ γξήγνξα λα 

αλαδσνγνλήζνπλ ην ιεειαηεκέλν ρσξηό
50

. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1922, κεηά ηελ πηώζε 

ηνπ κηθξαζηαηηθνύ κεηώπνπ, νη θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ βίαηα γηα 

δεύηεξε θαη ηειεπηαία θνξά ηελ Σξίγιηα. Οη ηξηγιηαλνί πξόζθπγεο δηαζθνξπίζηεθαλ 

ζηελ Διιάδα.  

  

1.1.3 Σηε λέα παηρίδα  

Ο θύξηνο όγθνο ησλ ηξηγιηαλώλ πξνζθύγσλ, πεξίπνπ 300 νηθνγέλεηεο ζην ζύλνιό 

ηνπο, κνηξάζηεθε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα Σξίγιηα Υαιθηδηθήο θαη ζηε Ραθήλα 

Αηηηθήο.  

Ζ Νέα Σξίγιηα βξίζθεηαη ζην δπηηθό ηκήκα ηεο επαξρίαο ηνπ λνκνύ Υαιθηδηθήο ζε 

απόζηαζε πελήληα πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ λόηηα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηδξύζεθε σο 

θνηλόηεηα ην 1926. Οη θάηνηθνί ηεο είλαη θπξίσο πξόζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

εθεί κεηά ην 1922, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο Σξηγιηαλνί θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό από 

άιια ρσξηά ηεο Βηζπλίαο (Βειεηιέξ, Κηδδεξβέλη, Απνιισλία) θαη ηεο Α. Θξάθεο
.
 

ζηελ θνηλόηεηα επίζεο θαηνηθεί ζεκαληηθόο αξηζκόο εληνπίσλ, πνπ ήηαλ θάηνηθνη ηνπ 

νηθηζκνύ νπθιάξ (παιηά νλνκαζία ηεο πεξηνρήο ηεο Νέαο Σξίγιηαο από ηα ρξόληα 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο), πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή πξηλ από ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ. 

Ζ θνηλόηεηα ζύκθσλα κε ηελ πιεζπζκηαθή απνγξαθή ηνπ 2001 αξηζκεί 2.905 

θαηνίθνπο. Κύξηα αζρνιία ηνπο είλαη ε θηελνηξνθία, ε γεσξγία θαη, εηδηθόηεξα, ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, ζηηεξώλ θαη θεπεπηηθώλ.  

Ζ Ραθήλα Αηηηθήο ππνδέρζεθε επίζεο έλα κεγάιν ηκήκα ησλ ηξηγιηαλώλ 

πξνζθύγσλ. Ζ ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο θσκόπνιεο από πξόζθπγεο, 

αξαθαηζάλνπο, εξγάηεο θαη ςαξάδεο πξνεξρόκελνπο από ηελ Δύβνηα, ηηο Κπθιάδεο, 

ηελ Πεινπόλλεζν θαη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη ε έληνλε, αζηηθνύ 

ηύπνπ, αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο απνηέιεζε πεξηβάιινλ ζην νπνίν ην πξνζθπγηθό 

                                                 

 
50

 Αδακαληηάδεο (1939: 315-16). 
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ζηνηρείν, παξόιν πνπ δηαηήξεζε ζε κεγάιν βαζκό ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, σζηόζν, ιόγσ 

ησλ ζπλζεθώλ, αθνκνηώζεθε επθνιόηεξα. 

πγθξίλνληαο ην πεξηβάιινλ, γισζζηθό θαη πιεζπζκηαθό, ζηνπο δύν ηόπνπο 

εγθαηάζηαζεο, νη δηαθνξέο είλαη έληνλεο, γεγνλόο πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ πνξεία 

ηνπ ηδηώκαηνο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αγξνηηθνύ νηθηζκνύ ηεο Νέαο Σξίγιηαο, ε 

πιεζπζκηαθή ππεξνρή ησλ ηξηγιηαλώλ πξνζθύγσλ (έλαληη ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

πιεζπζκνύ ηνπ ρσξηνύ), παξάιιεια κε ηε ζπλνρή θαη ηελ ελόηεηα ηεο πξνζθπγηθήο 

θνηλόηεηαο, πνπ εκπεδώζεθε κέζα από δξάζεηο όπσο ε νηθνδόκεζε εθθιεζηώλ ζε 

αλάκλεζε ηεο παιηάο παηξίδαο, ε ίδξπζε ηνπηθώλ ζπιιόγσλ θαη ιανγξαθηθνύ 

κνπζείνπ, ε έθδνζε ηνπηθήο εθεκεξίδαο θ.ιπ., δεκηνύξγεζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζε 

κεγάιν βαζκό δηαθύιαμε αξθεηά ηζρπξή ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πξνζθπγηθνύ ζηνηρείνπ. 

Χζηόζν, ε πνιύρξνλε επηθνηλσλία κε ην ληόπην ζηνηρείν θαη θπξίσο ε θαηαιπηηθή 

επίδξαζε ηεο λενειιεληθήο θνηλήο θαη ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο απνηέιεζαλ 

ηζρπξνύο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή ππνρώξεζε ηνπ ηδηώκαηνο.  

 

1.1.4 Το ηοπωλύκηο Τρίγλια 

Γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηνπσλπκίνπ Σξίγιηα ππάξρνπλ δύν απόςεηο
51

. ύκθσλα κε 

ηελ πξώηε, πνπ ππνζηεξίδνπλ νη ληόπηνη κειεηεηέο, ην ηνπσλύκην πξνέξρεηαη από 

παξαθζνξά ηνπ αξραίνπ ηνπσλπκίνπ Βξχιιεηνλ (ίζσο < αξρ. βξχιινλ
52

 ή βξνχινλ  

‘ζπάξην, ζρνίλν’), ην νπνίν νη παιαηόηεξνη ζπγγξαθείο θαη ιεμηθνγξάθνη ηνπνζεηνύλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Σξίγιηαο, θάπνηνη κάιηζηα ην ηαπηίδνπλ κε απηήλ
53

. ύκθσλα κε ηε 

δεύηεξε εθδνρή, ην ρσξηό πήξε ην όλνκά ηνπ από ην ςάξη ηξίγιε θαη ηξίγια ‘είδνο 

                                                 

 
51

 Βι. Παπαδνπνύινπ (2003: 393-400). 

52
 Βι. Γεκεηξάθνο Λεμ., ζην ι. βξχιινλ

.
 Κξηαξάο Λεμ. ζην ι. βξχιιηνλ

. 
Liddel-Scott ζην ι. βξχιινλ.  

53
 Βπδάληηνο θ. ζην ι. Σξίγιηα: «Τπίγλια (ἡ), κώμη (παπαθαλ.) σῆρ Βιθτν. (εἰρ σὴν Πποπονσίδα· ἴςψρ 

σὸ Βπύλλιον, σὸ ἐθν. Βπτλλιανόρ, κοιν. Τπιγλιανόρ)».
 
Ο η. Βπδάληηνο (6

νο
 αη.) βαζηδόκελνο ζηνλ 

Ζξσδηαλό (βι. παξαπάλσ) ζην ι. Βξχιιηνλ αλαθέξεη (TLG: Stephanus Byzantius Gramm., Ethnica. 

{4028.001}: 187.14): «Β π ύ λ λ ι ο ν ,  πόλιρ ἐν σῇ Πποπονσίδι. Ἔυοπορ δὲ ἐν σῷ εʹ Κίον αὐσήν υηςιν 

εἶναι. σὸ ἐθνικὸν Βπτλλιανόρ, καὶ σὸ θηλτκὸν Βπτλλίρ ἡ φώπα, ἐν ᾗ Δαςκύλειόν ἐςσι μικπὸν 

πολιςμάσιον». 

http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=4028&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=4028+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/H.html
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κηθξνύ ςαξηνύ ίζσο ην κπαξκπνύλη’
54

, γηα ηελ αιηεία ηνπ νπνίνπ θεκηδόηαλ ν θόιπνο 

ηεο Κίνπ. ηνπο ληόπηνπο ζπγγξαθείο ζπλαληνύκε θαη ηηο δύν απόςεηο. Οη θάηνηθνη 

ππνζηεξίδνπλ ηε δεύηεξε άπνςε. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά απόζπαζκα από ηελ 

αθήγεζε πιεξνθνξεηή: «...απηνί νη σδνππνιίηεο ςάξεπάλε ‘θεη, απφ πάλνπ 

θαηεβαίλαλ ‘θεηπέξα, είρε πνιχ ςάξη. πλάκα ην ςάξη απηφ πξνέξρνπληάλε απέ ην ξέκα 

ην νπνίν είρε κέζα ην ρσξηφ θαη ςάξεπάλε ηα κπαξκπνχληα, ηα νπνία ζηε γιψζζα ηνπο 

ηά ‘ιεάλε ηξηγιηά, θη απφ ‘θεη ινηπφ ... πνχ ‘α πάκε; –ζηα ηξηγιηά, θαη νλνκάζηεθε ην 

ρσξηφ Σξίγιηα».  

Καη νη δύν εθδνρέο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο. Ζ πξνέιεπζε από ηνλ ηύπν Βξχιιεηνλ 

(κε ηξνπή ηνπ βξ>ηξ) δε θαίλεηαη πηζαλή, αθνύ, ζηo πιαίζηo ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε, 

δε καξηπξείηαη αλάινγε πεξίπησζε ηξνπήο ηνπ ζπκπιέγκαηνο βξ>ηξ. Πηζαλόηαηα ε 

εηπκνιόγεζε ηνπ Σξίγιηα σο θσλεηηθή εμέιημε ηνπ Βξχιιεηνλ πξνέθπςε αθελόο από 

ηε ζύγρπζε θαη ηαύηηζε ησλ δύν νλνκαζηώλ ζηνπο ιεμηθνγξάθνπο, γεσγξάθνπο θαη 

ηζηνξηθνύο, αιιά θπξίσο από ηελ ηάζε ησλ κειεηεηώλ ηεο επνρήο ηνπ ηέινπο 19
νπ

 θαη 

ησλ αξρώλ ηνπ 20
νύ

 αη. λα αλαδεηνύλ ζε θάζε ηη ζύγρξνλν ζπλδέζεηο κε ηελ αξραία 

Διιάδα. Χζηόζν θαη ε δεύηεξε εθδνρή, δειαδή ε πξνέιεπζε ηνπ ηνπσλπκίνπ 

Σξίγιηα από ην ςάξη ηξίγιε, ζεσξήζεθε αξρηθά επηζθαιήο, γηαηί ζπαλίδνπλ νη 

πεξηπηώζεηο πξνέιεπζεο ηνπσλπκίσλ από νλόκαηα ςαξηώλ.  

Μεηά από έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν ηξίγιε / ηξίγια, εληνπίζηεθε ζηνπο 

Γεηπλνζνθηζηέο ηνπ Αζήλαηνπ
55

 ην αθόινπζν απόζπαζκα ην νπνίν αλαθέξεη θαη ν 

Δπζηάζηνο
56

 ζηα ζρόιηά ηνπ ζηνλ Όκεξν: «Ἀθήνηςι δὲ καὶ σόπορ σιρ Τπίγλα καλεῖσαι, 

                                                 

 
54

 Πβ. Αξηζηνηέιεο (TLG: Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Historia animalium. {0086.014}: 

543α.5) γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ι.: «Καὶ ὁ σπιφίαρ δὲ καὶ σὰ πεσπαῖα δίρ (σίκσειν), ἡ δὲ σπίγλη μόνη 

σπίρ. Τεκμαίπονσαι δ’ ἐκ σοῦ γόνοτ…»
.
 βι. θαη Γεκεηξάθνο Λεμ. ζην ι. ηξίγιε

.
 Thompson (1947) ζην ι. 

ηξίγιε. 

55
 TLG: Athenaeus Soph., Deipnosophistae. {0008.001}: 7.126. 27 θαη 6 (G. Kaibel, Athenaei 

Naucratitae deipnosophistarum libri xv, 3 vols. Leipzig: Teubner, 1-2:1887; 3:1890 (repr. Stuttgart, 1-

2:1965; 3:1966). 

56
 TLG: Eustathius Thessalonicensis Philol. et Scr. Eccl., Commentarii ad Homeri Iliadem. 

{4083.001}: 4.373.9 (M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad 

Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4. Leiden: Brill): «...ὅσι δὲ καὶ σόπορ σιρ Ἀθήνῃςι Τπίγλη ἐκαλεῖσο, 

καὶ ὡρ ἀνάθημα ἦν ἐκεῖ Τπιγλαθήνῃ Ἑκάσῃ, δηλοῦςι καὶ αὐσὸ οἱ παλαιοί...». π β .  θ α η  Ζ ζ ύ ρ η ν  

( T L G :  Hesychius Lexicogr., Lexicon (Π—Ω). {4085.003}: η . 1 3 6 0 . 1  - M. Schmidt, Hesychii 

http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=0086&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=0086+014&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=0008&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=0008+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=4083&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=4083+001&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/asearch?aname=4085&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=4085+003&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=10&context=5&mode=c_search
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καὶ αὐσόθι ἐςσὶν ἀνάθημα σῇ Ἑκάσῃ Τπιγλανθίνῃ.  [ ] σῇ δὲ Ἑκάσῃ ἀποδίδοσαι ἡ σπίγλη διὰ 

σὴν σῆρ ὀνομαςίαρ κοινόσησα· σπιοδῖσιρ γὰπ καὶ σπίγληνορ…». Δπνκέλσο, θαηά ηνπο 

αξραίνπο ρξόλνπο ππήξρε ζηελ Αζήλα ηόπνο κε ηελ νλνκαζία Σξίγια ή Σξίγιε, όπνπ 

κάιηζηα βξηζθόηαλ αλάζεκα ηεο Δθάηεο. Από ηα παξαπάλσ θείκελα πξνθύπηεη όηη ε 

ζπλήζεο πξνζθνξά ζηε ζεά ήηαλ νη ηξίγιεο. Ζ Δθάηε
57

, ε νπνία απνθαιείηαη 

ηξηγιαλζίλε - ηξηγιαζήλε, ηξίγιαηο θειεπκέλα, θαίλεηαη πσο ζπλδεόηαλ κε ηελ αιηεία 

ησλ ηξηγιώλ. Δίλαη πηζαλόλ ε ζύλδεζε ηεο ζεάο κε ηελ ηξίγιε λα πξνέθπςε από 

παξεηπκνινγία ηεο πξνζσλπκίαο ηξίγιελνο
58

 (< ν έρσλ ηξεηο γιήλαο ‗νθζαικνύο’
59

) 

πνπ επίζεο απνδίδεηαη ζηελ Δθάηε. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα αλαίξεζαλ ηηο 

επηθπιάμεηο πνπ ππήξραλ γηα ηε δεύηεξε εθδνρή ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηνπσλπκίνπ 

Σξίγιηα, εθόζνλ βξέζεθε καξηπξεκέλε ε ύπαξμε αλάινγνπ ηνπσλπκίνπ.  

Μηα αθόκα πιεξνθνξία εδξαίσζε ηελ εθδνρή απηή θαη αηηηνιόγεζε ηελ επηινγή 

ηνπσλπκίνπ Σξίγια ή Σξίγιε ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε Σξίγιηα. Έηζη, ζύκθσλα 

κε ην W. Tomaschek
60

, ζηελ πεξηνρή ηεο Σξίγιηαο, όπνπ, όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, βξηζθόηαλ ην αξραίν Βξύιιεηνλ, πνπ ήηαλ απνηθία ησλ Αζελαίσλ: 

«Gewiss bestand schon in antiker Zeit an dieser Stelle eine nach der Seebarbe 

(ηξίγιε) benannte Station mit einem Heiligthum der Hekate;»
 
(«ζίγνπξα ππήξρε ήδε 

από ηελ αξραία επνρή ηόπνο πνπ πήξε ην όλνκά ηνπ από ην κπαξκπνύλη (ηξίγιε), κε 

ηεξό ηεο Δθάηεο»). Ο Σξ. Δπαγγειίδεο ζπκπιεξώλεη ηελ πιεξνθνξία: «Μέγα δὲ σῆρ 

σπιμόπυοτ θεᾶρ μαπμάπινον ἄγαλμα, ὑπὸ σοῦ ἐκ Πελλαδαπίοτ πλοτςίοτ ὁμογενοῦρ Κ. 

Ἰβάνψυ ἐν σῷ Πελλαδαπίῳ Παπθεναγψγείῳ ἦσο ἱδπτμένον, ἀγοπαςθὲν ἐν Τπιγλείᾳ πεπὶ σὸ 

1881...»61
. Από ηελ πιεξνθνξία απηή πξνθύπηεη όηη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

αξραίνπ Βξπιιείνπ ζα πξέπεη λα ππήξρε ηεξό ηεο Δθάηεο θαη επνκέλσο είλαη πνιύ 

πηζαλόλ λα ππήξρε ην ηνπσλύκην Σξίγια ή Σξίγιε, όπσο θαη ζηελ Αζήλα. Ζ ύπαξμε 

                                                                                                                                            

 
Alexandrini lexicon, vols. 3-4. Halle, 3:1861; 4:1862 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965) : « Τ π ί γ λ α  

ἰφθῦρ θαλάςςιορ. καὶ σόπορ σιρ».  

57
 Grimal, ζην ι. Δθάηε, πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεά. 

58
 Όιεο νη πξνζσλπκίεο ηεο ζεάο είλαη ζύλζεηεο κε ην αξηζκ. ηξία , ιόγσ ηεο ηξηπιήο κνξθήο ηεο, π.ρ. 

ηξίκνξθνο, ηξηνδίηηο, ηξηπξφζσπνο. 

59
 Ζζύρηνο (TLG: Hesychius Lexicogr., Lexicon (Π—Ω). {4085.003}: η.1361.1): «σπίγληνα. 

πολτθέασα· γ λ ῆ ν α ι  γὰπ οἱ ὀυθαλμοί…»
. 
βι. θαη Γεκεηξάθνο Λεμ. ζην ι. ηξίγιελνο. 

60
 Tomaschek (1891: 13).  

61
 Δπαγγειίδεο  (1934: 16). 
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ηνπσλπκίνπ Σξίγια ή Σξίγιε ζηελ πεξηνρή επηβεβαηώλεηαη ζηνπο κεζαησληθνύο 

ρξόλνπο, όπσο πξναλαθέξζεθε, από ηελ νλνκαζία ηεο κνλήο Σξηγιείαο ή 

Παληνβαζίιηζζαο (ηνλ 8
ν
 αη. πεξίπνπ), θαη από ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηνπσλπκίνπ 

Σξίγιεηα ζηηο επηζηνιέο ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Κππξίνπ, ζηελ Ηζηνξία ηνπ 

Ησάλλε Σ΄ Καληαθνπδελνύ θ.ιπ. Δίλαη πνιύ πηζαλό ην ηνπσλύκην Σξίγια λα 

πξνζδηόξηδε αξρηθά ηε ζηελή πεξηνρή όπνπ ππήξρε ην ηεξό ηεο Δθάηεο θαη αξγόηεξα 

λα επεθηάζεθε ζε επξύηεξν ρώξν θαιύπηνληαο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ αξραίνπ 

Βξπιιείνπ. ηελ πεξίπησζε Σξίγιηαο θαη Βξπιιείνπ ε ερεηηθή ζπλάθεηα ίζσο λα 

δηεπθόιπλε ηελ ηαύηηζε ησλ δύν νλνκαζηώλ. 

πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε όηη νη καξηπξίεο ζπγθιίλνπλ ζηελ πξνέιεπζε ηνπ 

ηνπσλπκίνπ Σξίγιηα πηζαλόλ από αλάινγν ηνπσλύκην πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή ήδε 

από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο, ην νπνίν πξνέξρνληαλ από ην ςάξη ηξίγια -ε. Ο ηύπνο 

ηξίγιηα, πνπ ζηηο πεγέο παξαδίδεηαη κε -εη- σο Σξίγιεηα, ελδέρεηαη λα πξνήιζε από ηνλ 

ηύπν ηξίγια κέζσ επηζέηνπ ηξίγιεηνο -εηα πνπ απνδηδόηαλ είηε ζηνλ ηόπν, είηε ζηελ 

ηνπηθή ζεόηεηα.  

 

 

1.2 Τα ιδιώμαηα ηης Βιθσνίας 

 

1.2.1 Περί κηθραζηαηηθώλ ηδηωκάηωλ 

Χο θπξίσο κηθξαζηαηηθέο «δηάιεθηνη» νξίδνληαη από ηνπο εξεπλεηέο, απηέο πνπ, 

απνζπαζκέλεο γηα γεσγξαθηθνύο θαη ηζηνξηθνύο ιόγνπο από ηελ επξσπατθή Διιάδα, 

εμειίρζεθαλ απηόλνκα θαη αθνινύζεζαλ κία εληειώο μερσξηζηή πνξεία. Ο 

Dawkins
62

 θαηεγνξηνπνηεί ηηο κηθξαζηαηηθέο δηαιέθηνπο θαη ηα ηδηώκαηα ησλ γεγελώλ 

ζηελ Αζία πιεζπζκώλ ή ηνπιάρηζηνλ απηώλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ζε πξν-

ηνπξθηθή επνρή, σο εμήο : 1. Πνληηαθή, 2. ηδηώκαηα ησλ θνηλνηήησλ κεηαμύ Πόληνπ 

θαη Καππαδνθίαο, 3. Καππαδνθηθή, 4. Φαξαζηώηηθν ηδίσκα, 5. ηδίσκα ίιιεο, 6. 

ηδηώκα Ληβηζηνύ, 7. ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο, θαη 8. ηδίσκα ηνπ ρσξηνύ Γθηνιληέ ηεο 

Λπδίαο. 

                                                 

 
62

 Dawkins (1916: 5). 
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ, όπσο νξίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, είλαη όηη δηαηήξεζαλ πνιιά γλσξίζκαηα ηεο ειιεληζηηθήο Kνηλήο θαη 

ηεο κεζαησληθήο γιώζζαο θαη δέρζεθαλ -ηδίσο ηα θαππαδνθηθά θαη ηα πνληηαθά- ηελ 

ηζρπξή επίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο. Σελ άπνςε απηή ζπκκεξίδεηαη θαη ν Browning
63

, 

πνπ ζεκεηώλεη: «Tα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα κηθξαζηαηηθά 

ηδηψκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα ειιεληθά, αλακθίβνια αληηθαηνπηξίδνπλ απηή ηελ 

πξψηκε απνκφλσζε απφ ηελ επίδξαζε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ θαη ηε ζηελφηεξε 

θαη νηθεηφηεξε επαθή πνπ είραλ νη Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο κε ηνλ ηνπξθφγισζζν 

πιεζπζκφ γηα πνιινχο αηψλεο...». Ο Dawkins παξαζέηεη απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο 

ζρεηηθέο κε ηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο κε βάζε γισζζηθό πιηθό πνπ είρε ζπιιέμεη από 

ηα ρσξηά Αξαθιεηά, Νηεκίξληεζη, Απνιισληάδα θαη ηνπο Βνπιγαξάηνπο ησλ 

Πηζηηθνρσξίσλ. Χζηόζν, δειώλεη όηη δελ πξόθεηηαη λα αζρνιεζεί κε ηα ηδηώκαηα ηεο 

Βηζπλίαο, θαζώο, όπσο αλαθέξεη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ, ζεσξεί όηη θαηά θύξην ιόγν 

νη πιεζπζκνί ηεο πεξηνρήο απηήο έρνπλ κεηαθεξζεί εθεί από ηελ επξσπατθή πιεπξά 

ηνπ Βόζπνξνπ
64

. 

Ο Μ. Σξηαληαθπιιίδεο
65

, αθνινπζώληαο ηνλ Dawkins, δηαηξεί ηα κηθξαζηαηηθά 

ηδηώκαηα ζε δύν γισζζηθέο νηθνγέλεηεο, ηε λνηηνδπηηθή θαη ηε βνξεηναλαηνιηθή. 

ηελ πξώηε θαηαηάζζεη ηα ηδηώκαηα ηεο ίιιεο θαη ηνπ Ληβηζηνύ, πνπ κνηάδνπλ θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ πεξηζζόηεξν κε ηα λενειιεληθά ηδηώκαηα ηεο κεηξνπνιηηηθήο 

Διιάδαο. ηε δεύηεξε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Καππαδνθηθή, ηελ Πνληηαθή θαη ην 

ηδίσκα ησλ Φαξάζσλ. Γεληθά, θαηά ηνλ Σξηαληαθπιιίδε, ηα κηθξαζηαηηθά ηδηψκαηα 

(ηα θαππαδνθηθά θαη ηα πνληηαθά) αλήθνπλ ζηα αλαηνιηθά ηδηώκαηα
66

, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θππξηαθά, ηα δσδεθαλεζηαθά, ηα ηδηώκαηα ηεο Υίνπ, ηεο 

Νάμνπ θαη θάπνησλ άιισλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ. Αλαθεξόκελνο γεληθά ζηα ηδηώκαηα 

ησλ βνξείσλ θαη αλαηνιηθώλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ζεκεηώλεη όηη «δελ είραλ 

ζπλήζσο ζρέζε κε ηα κεζαησληθά ειιεληθά θαη ζπγγέλεπαλ ιίγν πνιχ κε ηα ηδηψκαηα 

ησλ ηφπσλ απ‘ φπνπ είραλ κεηνηθήζεη ζηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο εθείλνη πνπ ηα 

                                                 

 
63

 Browning (1991: 2). 

64
 Dawkins (1916: 192). 

65
 Σξηαληαθπιιίδεο (1938: 273 θ.εμ.) 

66
 Βι. Σξηαληαθπιιίδεο (1938: 66-68), όπνπ ζεκεηώλεη σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαηνιηθώλ 

ηδησκάησλ: α. ηε δηαηήξεζε ηνπ ηειηθνχ -λ, β. ηελ αιιαγή ηνπ ρ κπξνο ζην ε, η, ζε παρύ ζ ή απιό ζ ,  γ .  

ηελ επίηαμε ηεο άηνλεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο. 
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κηινχζαλ»
.
 σζηόζν, παξαηεξεί κεξηθέο νκνηόηεηεο αλάκεζα ζηα ηδηώκαηα ρσξηώλ ηεο 

πεξηνρήο ηεο Πξνύζαο θαη ηεο Νηθνκήδεηαο θαη ζηα θαππαδνθηθά.  

Ήδε από ην 1916 ν Dawkins
67

 επηζεκαίλεη ηόζν ηνλ θίλδπλν εμαθάληζεο ησλ 

κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ, όζν θαη ην θελό ηεο δηαιεθηνινγηθήο έξεπλαο ζηελ 

πεξηνρή ηελ επνρή εθείλε θαη ηελ έιιεηςε αμηόπηζησλ πεγώλ, θαζώο ηα κηθξαζηαηηθά 

ηδηώκαηα δηαηεξήζεθαλ κόλν πξνθνξηθά θαη ηα γξαπηά κλεκεία πνπ δηαζώζεθαλ 

είλαη ειάρηζηα. Τπνγξακκίδεη, επηπιένλ, ηελ επηζθαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαλ ηα ηδηώκαηα ιόγσ ηνπ εληεηλόκελνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ, ν νπνίνο 

εθθξαδόηαλ κε ηηο δηώμεηο ησλ Διιήλσλ θαη ηνπο επνηθηζκνύο, αιιά θαη ιόγσ ηεο 

αθνκνίσζήο ηνπο από ηελ θνηλή ειιεληθή. Ο Dawkins πηζηεύεη όηη ε ειιεληθή 

γιώζζα κηιηόηαλ αδηάθνπα ζην κηθξαζηαηηθό ρώξν, παξόιν πνπ ζε γεληθέο γξακκέο 

νη Σνύξθνη θαη ε γιώζζα ηνπο είραλ εθηεηακέλε «θαηνρή» ζηε ρώξα, ώζηε ε 

πιεηνλόηεηα ησλ ρξηζηηαλώλ κηινύζε θαη ηνπξθηθά. Πέξα από ηνπο δίγισζζνπο ή 

ηνπο ηνπξθόθσλνπο Έιιελεο, δηαρσξίδεη σο ηδηαίηεξε νκάδα νκηιεηώλ ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ εκπνξηθώλ θνηλνηήησλ πνπ ππήξραλ ζε θάζε πόιε θαη ηνπο έιιελεο 

νκηιεηέο ηεο λεόηεξεο γεληάο, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ θαη 

ηνπ λένπ γισζζηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ πξνέθπςε από ηηο κεηαλαζηεύζεηο.  

Με δεδνκέλν όηη ν κηθξαζηαηηθόο ρώξνο ππήξμε πάληνηε έλαο ηόπνο αλνηρηόο, ηόπνο 

ζπλεύξεζεο θαη ζπλύπαξμεο δηαθνξεηηθώλ θπιώλ, ιαώλ, γισζζώλ θαη πνιηηηζκώλ 

ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο, είλαη πνιύ δύζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα ηε 

θπζηνγλσκία όισλ ησλ ηδησκάησλ ηα νπνία αλαπηύρζεθαλ εθεί. Με εμαίξεζε ηελ 

Καππαδνθηθή θαη Πνληηαθή δηάιεθην, νη νπνίεο ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ δηαηήξεζαλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη δηαζώζεθαλ, ηα κηθξαζηαηηθά ηδηώκαηα απνηεινύλ κηα 

ηδηαίηεξε πεξίπησζε σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζηε δηακόξθσζε θαη 

ηελ εμέιημή ηνπο. Δπηγξακκαηηθά, θάπνηνη από απηνύο είλαη: 

1. νη πνιιαπιέο εγθαηαζηάζεηο Διιήλσλ ζην κηθξαζηαηηθό ρώξν από δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη νη αλαγθαζηηθέο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ,  

2. ην εκπόξην θαη νη ζπλαιιαγέο, 
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 Dawkins (1916: v). 
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3.  ε ζπλύπαξμε κε αιιόγισζζνπο. Ο κειεηεηήο ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ 

ζα πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ην γεγνλόο όηη νη θνξείο ησλ 

ηδησκάησλ απηώλ ήηαλ ζηε πιεηνλόηεηά ηνπο δίγισζζνη.  

Μεηά ην 1922 ε δηαζπνξά ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ ζην λενειιεληθό γισζζηθό 

πεξηβάιινλ επεξέαζε κνηξαία ηελ εμέιημή ηνπο. Γηαηεξήζεθαλ θαιύηεξα ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δνύζαλ ζπκπαγείο πιεζπζκνί πξνζθύγσλ, σζηόζν ε επίδξαζε ηεο 

θνηλήο ΝΔ ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. ήκεξα πηα, εθηόο ίζσο από ηα 

«αλζηζηάκελα» πνληηαθά, ηα κηθξαζηαηηθά ηδηώκαηα κόλνλ ειάρηζηα έρνπλ δηαζσζεί 

ζην ιόγν ησλ θνξέσλ ηνπο
68

. 

Ζ κέρξη ηώξα έξεπλα γηα ηα κηθξαζηαηηθά ηδηώκαηα θαη εηδηθόηεξα γηα ηε Βηζπλία, 

ππήξμε απνζπαζκαηηθή θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Φαίλεηαη πσο θάησ από ηε ζθηά 

ησλ Καππαδνθηθώλ θαη Πνληηαθώλ, ε κειέηε ησλ ππνινίπσλ κηθξαζηαηηθώλ 

ηδησκάησλ θαη εηδηθόηεξα απηώλ ηεο Βηζπλίαο ππνβαζκίζηεθε. Ζ άπνςε όηη απηά 

απεηθνλίδνπλ θαηά θάπνην ηξόπν ηα ηδηώκαηα ησλ ηόπσλ πξνέιεπζεο ησλ πιεζπζκώλ 

πνπ επνίθηζαλ θαηά θαηξνύο ηε Μηθξά Αζία, κάιινλ απνηειεί κηα γελίθεπζε πνπ 

απνπξνζαλαηνιίδεη ηελ έξεπλα. Ζ δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ησλ ηδησκάησλ ηεο 

Βηζπλίαο θαη ην ηδηαίηεξν γισζζηθό πεξηβάιινλ ηνπ κηθξαζηαηηθνύ ρώξνπ απνηειεί 

επνκέλσο ηελ νπζηαζηηθή πξόθιεζε αιιά θαη ην «πξόβιεκα» γηα ηνλ εξεπλεηή. Σα 

θνηλσληνγισζζηθά θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα ζηε κειέηε απηώλ εηδηθά ησλ ηδησκάησλ, 

απνηεινύλ ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο ζύλζεζεο θαη ηεο 

εμέιημήο ηνπο, όρη κόλν ζην ρώξν πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη άλζηζαλ αιιά θαη ζην λέν 

πεξηβάιινλ πνπ ηα ππνδέρηεθε θαη επέδξαζε ζηελ πνξεία ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

1.2.2 Μειέηες γηα ηε Βηζσλία 

Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κειέηε ησλ ηδησκάησλ ηεο Βηζπλίαο είλαη νη 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο γηα ην Νηεκίξληεζη ηνπ C. Daguitsis, Etude descriptive du 

dialecte de Demirdesi, Paris 1943
69

, θαη ε πξόζθαηε δηαηξηβή γηα ηα Κνπβνύθιηα ηνπ 

Κ. Γειεγγηάλε, Κνπβνπθιηψηηθα, Αδειαΐδα 2002, νη νπνίεο κε επηζηεκνληθά έγθπξν 
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 Βι. ζρεηηθά, Σνκπαΐδεο (1992:245-49). 

69
 εκαληηθέο επηζεκάλζεηο θαη ζηνηρεία πεξηέρνληαη θαη ζηε βηβιηνθξηζία γηα ηε δηαηξηβή ηνπ C. 

Daguitsis από ηνπο H. θαη R. Kahane (1948: 212–225). 
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θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν απνηεινύλ ηηο κνλαδηθέο νινθιεξσκέλεο γισζζηθέο εξγαζίεο 

γηα ηελ πεξηνρή.  

Γεληθέο θαη κηθξήο έθηαζεο αλαθνξέο ζηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο εληνπίδνληαη ζηα 

βηβιία ηνπ Ν. Κνληνζόπνπινπ ηνπ Γηάιεθηνη θαη ηδηψκαηα ηεο Νέαο Διιεληθήο, 

Αζήλα 1994 θαη ηνπ R.M. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916. 

εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ έξεπλα ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο απνηεινύλ θαη νη 

πξόζθαηεο κειέηεο ηεο εξεπλήηξηαο ηνπ ΚΔΝΓΗ Μ. Κσλζηαληηλίδνπ, πνπ βαζίδνληαη 

ζε πιηθό πνπ ζπλέιεμε ζην πιαίζην γισζζηθώλ απνζηνιώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 

θαζώο θαη ζην πιηθό ηνπ Αξρείνπ ρεηξνγξάθσλ ηνπ ΚΔΝΓΗ. ηνηρεία γηα ηα ηδηώκαηα 

ησλ Πηζηηθνρσξίσλ θαηαγξάθνληαη ζην άξζξν ηνπ Α. Γ. Μπνπζκπνύθε, «Πνηκεληθή 

νξνινγία από ην ηδίσκα ησλ Πηζηηθνρσξίσλ Πξνύζαο». Νενειιεληθή Γηαιεθηνινγίαο 

4, Αζήλα 2003, ζ. 361-372. ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ησλ ηζαθσληθώλ ρσξηώλ ηεο 

Βηζπλίαο αλαθέξεηαη ε κειέηε ηνπ Θ. Κσζηάθε, Βάηηθα θαη Υαβνπηζί. Αζήλα 1979. 

Οη ππόινηπεο αλαθνξέο ησλ ηδησκάησλ ηεο Βηζπλίαο, ζε άξζξα ή βηβιία πνηθίινπ 

πεξηερνκέλνπ, παξέρνπλ απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία γηα ηε γισζζηθή θαηάζηαζε ηεο 

πεξηνρήο. Χζηόζν, ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ κηθξαζηαηηθνύ ρώξνπ σο πξνο ηε δπζθνιία 

αλεύξεζεο γισζζηθνύ πιηθνύ, θαζηζηά θάζε ζηνηρείν θαη δηαιεθηηθό πιηθό πνπ 

παξέρεηαη, ρξήζηκν γηα ηελ έξεπλα.  

 

1.2.3 Πιεζσζκηαθή θαη εζλοιογηθή δηαζηρωκάηωζε / 

θοηλωληοιογηθές παράκεηροη ποσ ζσληέιεζαλ ζηε δηακόρθωζε 

ηωλ ηδηωκάηωλ ηες Βηζσλίας. 

 

Σα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο δελ απνηεινύλ κηα εληαία γισζζηθή ελόηεηα θαη 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία. Δμεηάδνληαο γισζζηθά ηελ πεξηνρή, πεξηπηώζεηο 

όπσο ηα Βάηηθα θαη ην Υαβνπηζί, πνπ ν επνηθηζκόο ηνπο από Σζάθσλεο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ηα θαηαηάζζεη γισζζηθά ζε κία εληειώο μερσξηζηή πεξίπησζε, ή 

όπσο ηα Πηζηηθνρώξηα, πνπ απνηεινύλ κηα ηδηαίηεξε θαη από ηελ άπνςε ηεο γιώζζαο 

νκάδα ρσξηώλ ζηελ ελδνρώξα ηεο Βηζπλίαο, απνηππώλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηε 

γισζζηθή πνιπκνξθία ηεο πεξηνρήο.  
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Πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθεζεί γισζζηθά ν ρώξνο ηεο Σξίγιηαο κε θξηηήξην ηελ 

γισζζηθή επαθή ησλ πιεζπζκώλ ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο, ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ 

θαη ησλ επξύηεξσλ νηθνλνκηθνθνηλσληθώλ ζρέζεσλ κε άιιεο γισζζηθέο θνηλόηεηεο, 

ε έξεπλα επηθεληξώζεθε ζην ηξίγσλν πνπ γεσγξαθηθά ζρεκαηίδεηαη από ηελ Σξίγιηα, 

ηελ Κίν θαη ηελ Πξνύζα θαζώο θαη ζηελ απέλαληη από ηα παξάιηα ηεο Σξίγιηαο 

γισζζηθή δώλε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο
70

. (βι. ζρεηηθνύο ράξηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο)  

Σα ηδηώκαηα απηήο ηεο πεξηνρήο ηεο Βηζπλίαο κπνξνύκε λα ηα ρσξίζνπκε ζε απηά ηεο 

παξαιηαθήο δώλεο (Κίνο, Μνπδαληά, Σξίγιηα, Παιιαδάξη) θαη ζε απηά ηεο 

ελδνρώξαο (Νηεκίξληεζη, Κνπβνύθιηα). ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ηδηώκαηα ε Μ. 

Κσλζηαληηλίδνπ
71

 αλαθέξεη: «Σα ηδηψκαηα ηεο Βηζπλίαο... κε εμαίξεζε ηελ ηδηάδνπζα 

πεξίπησζε ησλ Πηζηηθνρσξίσλ, δελ παξνπζηάδνπλ θαλνληθά ηελ ηξνπή ηνπ άηνλνπ ν > 

νπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα βφξεηα ηδηψκαηα ηεο Νέαο Διιεληθήο. Αληίζεηα, ηα 

πεξηζζφηεξα έρνπλ θπξίαξρν λνηηνειιαδηθφ θσλεεληηζκφ, αλ θαη νξηζκέλα (Κίνο, 

Πξνχζα, Νηεκίξληεζη, Κνπβνχθιηα) εκθαλίδνπλ, άιινηε ζπνξαδηθά θαη άιινηε κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ην δεχηεξν απφ ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ 

βνξεηνειιαδηθψλ ηδησκάησλ, δει. ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ θαη /u/, ζηνηρείν ην 

νπνίν ηα ζπλδέεη κε ηα εκηβφξεηα ηδηψκαηα ηεο ΝΔ, θαη εγείξεη εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε 

ηελ έληαμή ηνπο ζηα λφηηα ηδηψκαηα». ε γεληθέο γξακκέο είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα 

ηελ πεξηνρή ε απνπζία νκνηνγέλεηαο απηώλ ησλ ηδησκάησλ ζε ζρέζε κε ην πξόηππν 

ησλ βνξείσλ θαη λνηίσλ ηδησκάησλ, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη πηζαλόλ ε γιώζζα ζηελ 

πεξηνρή εμειίρζεθε αλεμάξηεηα από κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε.  

ην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεξέαζαλ ηελ εμέιημε θαη πηζαλόλ 

εξκελεύνπλ ηε γεληθή γισζζηθή εηθόλα ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο, είλαη αλαγθαίν, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, λα εμεηαζηνύλ θαη ηα θνηλσληνγισζζηθά. 

Έηζη, παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ησλ πιεζπζκώλ, ηε 

δηακόξθσζε ηεο ζύλζεζήο ηνπο κέζα ζην ρξόλν, ηε δηαξθή θαη καθξόρξνλε 

ζπκβίσζή ηνπο κε ην ηνπξθηθό ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο, κέρξη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε 
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 Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 138), γηα ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ησλ Ρσκηώλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Πξνύζαο αλαθέξεη, «... έλα ηκήκα ηνπ βηιαγηέη ηεο Πξνύζαο θαηνηθείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από 

Ρσκηνύο, ζε άιια ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ βηιαγηέη, αλ δελ απνπζηάδεη εληειώο ην νξζόδνμν ζηνηρείν, 

απνηειεί έλα πνιύ πεξηνξηζκέλν δείγκα».  

71
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 302, ππνζεκ. 75). 
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έλα ειιεληθό κελ αιιά δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα, είλαη ζεκαληηθό λα 

ζθηαγξαθεζεί ν θφζκνο απηήο ηεο πεξηνρήο, ν ηξόπνο πνπ νη άλζξσπνη αθνκνίσζαλ 

όιεο ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο θαη κεηαβνιέο, θαη ηειηθά ην πώο νη πιεζπζκνί σο 

θνηλφηεηεο δηαρεηξίζηεθαλ θαη δηαθύιαμαλ ηελ ηαπηόηεηα θαη ηε γιώζζα ηνπο.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελόηεηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ε πεξηθέξεηα ηεο Πξνύζαο 

θαη ε πεξηνρή ηεο Σξίγιηαο απνηεινύλ ρώξν πνπ απνηθήζεθε από ηνπο αξραίνπο 

ρξόλνπο. Οη πεξηζζόηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνύλ επίζεο πσο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε 

βπδαληηλή πεξίνδν, ππήξρε ήδε ή άξρηζε λα δηακνξθώλεηαη εθεί ην πιεζπζκηαθό 

ππόζηξσκα ησλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Πξνύζαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

επηζήκαλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο από ηνλ Dawkins, ζε γισζζηθό ράξηε ηεο 

Μηθξάο Αζίαο πνπ παξαζέηεη, σο έλα ζεκείν όπνπ (καδί κε Πόλην θαη ηελ 

Καππαδνθία) κηιηόηαλ ε ειιεληθή γιώζζα
72

. Ο Κ. Άκαληνο
73

, ζρνιηάδνληαο ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ηνλ 11
ν
 αη., ηνπο εθηνπηζκνύο θαη εμηιακηζκνύο 

πνπ ππέζηεζαλ νη ειιεληθνί πιεζπζκνί, ζεκεηώλεη: «νη δηαζσζέληεο απψιεζαλ ηελ 

γιψζζαλ ησλ πιελ ηνπ Πφληνπ, ηεο Καππαδνθίαο θαη ελ κέξεη ηεο Βηζπλίαο, φπνπ 

παξέκεηλαλ ειιελφγισζζνη θνηλφηεηεο κεζαησληθαί». 

Πεξηγξάθνληαο ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ηεο πεξηνρήο θαηά ην 19
ν
 αη., ε . 

Αλαγλσζηνπνύινπ
74

 αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «... ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ βνξείνπ 

ηκήκαηνο ησλ παξαιίσλ, ζέζε πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ επαθή κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο –ηα παξάιηα ηνπ έρνπλ ζπλερή επαθή κε ηα λεζηά ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ, ελψ ην 

ππφινηπν επηθνηλσλεί κε ηε Θξάθε θαη ηε Μαθεδνλία αιιά θαη ηνλ Πφλην φπσο θαη κε 

ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο- δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

πιεζπζκψλ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Αλ ζε ηνχην πξνζζέζνπκε θαη ηηο 

πνηθίιεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε πεξηνρή ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ 

γεσγξαθηθψλ ελαιιαγψλ, ... ζα απνξξνθήζεη έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη, αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο πνπ πξνέξρνληαη θαη ησλ επαγγεικάησλ 

πνπ είλαη καζεκέλνη λα εμαζθνχλ, επηιέγνπλ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο: νη 

πξνεξρφκελνη απφ ηα λεζηά, έκπνξνη θαη γεσξγνί ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα παξάιηα θαη 

ηηο εχθνξεο πεξηνρέο, ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηνλ Πφλην ζα ηνπο πξνζειθχζνπλ νη 
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 Βι. ζην παξάξηεκα ην ζρεηηθό ράξηε από ην βηβιίν ηνπ Dawkins. 

73
 Άκαληνο (1923: 335). 

74
 Αλαγλσζηνπνύινπ (1997: 211). 
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πεξηνρέο ησλ κεηαιιείσλ, ελψ νη πξνεξρφκελνη απφ ηε Θξάθε ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο 

πεξηνρέο ζεξνηξνθίαο θαη επεμεξγαζίαο κεηαμηνχ. Όκσο ε πεξηνρή παξνπζηάδεη, σο 

πξνο ην ξσκέτθν πιεζπζκφ ηεο πάληα, θαη απφ κηαλ άιιε άπνςε ελδηαθέξνλ...: 

κπνξνχκε κε απφιπηε ζρεδφλ βεβαηφηεηα λα απνθαηαζηήζνπκε θάπνηεο απφ ηηο 

πεξηνρέο φπνπ ν νξζφδνμνο ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο επηδεηθλχεη κεγάιε ζπλέρεηα 

χπαξμεο, απφ ηνπο πξψηνπο νζσκαληθνχο ρξφλνπο, αλ φρη απφ ηνπο βπδαληηλνχο κέρξη 

ηνλ 20
ν
 αη. .... ράξε ζηηο κειέηεο ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 15

ν
 θαη 

16
ν
 αηψλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλνληαη απφ ηηο πεγέο ηνπ 19

νπ
 

αηψλα, φπνπ γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο θαη ζηελ πεξίνδν κεηαμχ 16
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα, 

κπνξνχκε κε αξθεηή αζθάιεηα λα εληνπίζνπκε ηηο πεξηνρέο απηέο».  

Ζ άπνςε ηνπ Γειεγηάλλε
75

 γηα ηα Κνπβνύθιηα, όηη «έλα αξρηθφ πιεζπζκηαθφ θαη 

γισζζηθφ ππφζηξσκα απνηεινχζε πάληνηε ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία εδξαησλφηαλ ην 

εθάζηνηε λέν επνηθηζηηθφ ζηνηρείν, ην επεξέαδε θαη επεξεαδφηαλ απφ απηφ θαη, ιφγσ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο, ζπληεινχζε ζηελ εμειηθηηθή δηακφξθσζε θαη ηνπ ηδηψκαηνο 

θαη ηεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθήο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ» απνδίδεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν 

ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ησλ ηδησκάησλ ζηελ πεξηνρή. 

Σν βέβαην είλαη όηη ε πεξηνρή ηεο Πξνύζαο ππέζηε πιεζπζκηαθέο αλαθαηαηάμεηο 

κέζα ζην επξύηεξν πιαίζην ησλ αλαγθαζηηθώλ ή εζεινύζησλ κεηαθηλήζεσλ 

πιεζπζκώλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ ελόηεηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, νη θαηά ηόπνπο παξαδόζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ θνηλνηήησλ από θάπνηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο 

δηαηεξήζεθαλ δσληαλέο ζηνπο πξόζθπγεο κέρξη θαη ηνλ 20
ό
 αη. Πνιύ ζπρλά νη 

γισζζηθέο ζπγγέλεηεο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ηδησκάησλ εξκελεύζεθαλ από ηνπο 

κειεηεηέο ηεο πεξηνρήο σο απνηέιεζκα επνηθηζκώλ. Υαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν 

πξνβιεκαηηζκόο ηνπ Γαγθίηζε
76

 γηα ην ηδίσκα ηνπ Νηεκίξληεζη (παξαζέησ ζε δηθή 

κνπ κεηάθξαζε): «Έηζη φπσο κηιήζεθε απφ ηνπο πξψηνπο επνίθνπο πνπ ήξζαλ απφ ηα 

Άγξαθα ηεο Ζπείξνπ ε δηάιεθηνο απηή θαίλεηαη λα αλήθεη ζηα βφξεηα ηδηψκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε θψθσζε ηνπ e θαη ηνπ ν θαη ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ i θαη u. 

Ωζηφζν δελ ππάξρεη θακία καξηπξία ηνπ e > i θαη ηνπ ν > u ζηε δηάιεθην ηνπ 

                                                 

 
75

 Γειεγηάλλεο (2002: 42). 

76
 Danguitsis (1943: 24-5)

.
 πβ. θαη Γειεγηάλλεο (2002: 38 θ.εμ.), όπνπ αλαπηύζζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό 

ηνπ γηα ην ζέκα εμεηάδνληαο ην ηδίσκα ησλ Κνπβνπθιίσλ. 
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Νηεκίξληεζη. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη είηε απηφ ην θαηλφκελν ηεο ηξνπήο είλαη 

κεηαγελέζηεξν ηεο απνρψξεζεο ησλ θαηνίθσλ απφ ηα Άγξαθα είηε φηη ήηαλ αθξηβψο 

ζηελ εθθίλεζε ηνπ θαη ράζεθε θαζψο εμειίρζεθε ζε δηάιεθην. Αληηζέησο, βξίζθνπκε ηε 

ρξήζε ηνπ ζειά / ζαιά γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ππνζεηηθνδπλεηηθήο έγθιηζεο πνπ 

απαληά ζηε Ήπεηξν. Ωζηφζν, παξά ηελ Ζπεηξψηηθε θαηαγσγή ηνπ ην ηδίσκα ηνπ 

Νηεκίξληεζη δελ αλήθεη ζηα βφξεηα λενειιεληθά ηδηψκαηα γηαηί δελ απαληά ζ‘ απηφ 

παξά κφλν ή απνβνιή ηνπ άηνλνπ i αλάκεζα ζε ζχκθσλα. Πξνθαλψο αλήθεη ζηηο 

δηαιέθηνπο ησλ αλαηνιηθψλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, 

νη νπνίεο είραλ σο πλεπκαηηθφ θέληξν ηελ Πφιε θαη ηελ γιψζζα ηεο σο γιψζζα 

θχξνπο...»
77

. Αλάινγε είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Φάιηε ζρεηηθά κε ην ηδίσκα ησλ 

αξάληα Δθθιεζηώλ
78

: «... ηα νιίγα ηηλά δελ δχλαληαη λα καο νδεγήζσζη εηο ηνλ 

αζθαιή θαζνξηζκφλ ηνπ κέξνπο, φζελ κεηέβεκελ εηο ηελ λπλ παηξίδα
.
 ελ ηνχηνηο είλαη 

ηθαλά λα δειψζσζηλ φηη πάλησο ήιζνκελ εθ ηηλνο ησλ κεζεκβξηλψλ κεξψλ, δηφηη 

άιισο δελ εμεγείηαη ε χπαξμηο ηνηαχηεο νκνηφηεηνο κεηαμχ εκψλ ηε θαη ησλ θαηνίθσλ 

ησλ κεζεκβξηλψλ ηεο Διιάδνο κεξψλ...». Γηαηππώλνληαο ηνλ αληίινγν ζηελ 

παξαπάλσ ζέζε ν Αλδξηώηεο
79

, αλαθεξόκελνο ζηηο παξαδόζεηο θαηαγσγήο ησλ 

Θξαθώλ από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θαηαιήγεη: «απφ πξνζσπηθή κνπ πείξα 

γλσξίδσ φηη ηέηνηεο παξαδφζεηο ησλ θαηνίθσλ ελφο ηφπνπ γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο 

θάπνηε έρνπλ θάπνηα βάζε, ζπρλφηεξα φκσο αιεζεχνπλ γηα νξηζκέλεο κφλν νηθνγέλεηεο 

πνπ ήξζαλ απ‘ αιινχ θη αλαθαηεχηεθαλ κε ηνλ παιαηφηεξν ληφπην πιεζπζκφ, θαη φρη 

ζπάληα πξνέξρνληαη απφ παξαλνήζεηο θαη δελ είλαη αιεζηλέο. Ο ειιεληζκφο ηεο 

Θξάθεο, εθηφο απφ ελδερφκελεο αιιά άγλσζηεο πεξηπηψζεηο κεηαθηλήζεσλ θαη 

κεηαλαζηεχζεσλ πεξηνξηζκέλεο ζεκαζίαο, είλαη απφγνλνο ηνπ βπδαληηλνχ ειιεληζκνχ 

ηεο Θξάθεο, φ,ηη απφκεηλε απφ ηνπο εθηνπξθηζκνχο θαη, αθφηνπ επάηεζαλ ην πφδη ηνπο 

νη Σνχξθνη ζηε Θξάθε, θαη απφ εθβνπιγαξηζκνχο, αθφηνπ ε βφξεηα Θξάθε 

παξαρσξήζεθε ζην βνπιγαξηθφ θξάηνο». 

                                                 

 
77

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ Γαγθίηζε γηα ηελ επεηξψηηθε θαηαγσγή ηνπ 

ηδηώκαηνο ηνπ Νηεκίξληεζη παξνπζηάδνπλ ηα αληεπηρεηξήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνθξηζία ησλ 

Kahane (1948: 214 θ.εμ.), όπνπ παξάιιεια ππνγξακκίδεηαη κε έκθαζε ε ζηελή ζρέζε ηνπ ηδηώκαηνο 

ηνπ Νηεκίξληεζη κε ηα ηδηώκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο.   

78
 Φάιηεο (1905: 15, 41). 

79
 Αλδξηώηεο (1943-44: 143). 
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Δξκελεύνληαο ηηο γισζζηθέο νκνηόηεηεο Κξήηεο θαη Μάλεο, πνπ ζπρλά απνδόζεθαλ 

από κειεηεηέο ζε επνηθηζκνύο, ν Γ. Βαγηαθάθνο αλαθέξεη
80

: «ζεκαληηθή αηηία 

δηαιεθηηθήο ζπγγέλεηαο είλαη ε καθξά γισζζηθή ηνπ Έζλνπο παξάδνζηο, σο αχηε 

θαζσξίζζε δηά ησλ αξραίσλ δηαιέθησλ, δηά ηεο Κνηλήο θαη ηεο κεηά ηαχηα 

δηακνξθψζεσο ηεο γιψζζεο θαηά ηελ Βπδαληηλήλ πεξίνδνλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

λέσλ δηαιέθησλ» θαη, αλαθεξόκελνο ζηελ πην ζπληεξεηηθή θαη απηόλνκε εμέιημε ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ηδησκάησλ, θαηαιήγεη: «Σα θνηλά ινηπφλ γισζζηθά ζηνηρεία Κξήηεο 

θαη Μάλεο δελ έρνπλ αηηίαλ ηνλ επνηθηζκφλ Μαληαηψλ εηο ηελ λήζνλ, αιι‘ είλαη θνηλή 

Βπδαληηλή θιεξνλνκία, ε νπνία δηέθπγελ απφ ηελ επίδξαζηλ ηεο εμειηζζφκελεο 

λενειιεληθήο θνηλήο έλεθα ησλ ηδηαίηεξσλ ηζηνξηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ζπλζεθψλ ππφ 

ηαο νπνίαο βξέζεθαλ επί καθξφλ αη δχν αχηαη πεξηνραί ηνπ θφζκνπ»
 81

.   

Δπηζηξέθνληαο ζηε Βηζπλία, ζηελ πεξηνρή πνπ εμεηάδνπκε δελ ππάξρεη ηζηνξηθά 

καξηπξεκέλνο επνηθηζκόο κεγάισλ ζπκπαγώλ πιεζπζκώλ ηθαλώλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ εμέιημε ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο, ην λα απνδίδνληαη νη νκνηόηεηεο 

θαη δηαθνξέο ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο ζηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη ζηηο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ εγείξεη πνιιά εξσηεκαηηθά. Αληίζεηα, όπσο είδακε ζηελ 

αξρή ηεο ελόηεηαο, είλαη βέβαην ηζηνξηθά όηη ζηελ πεξηνρή ήδε από ηνπο βπδαληηλνύο 

ρξόλνπο καξηπξείηαη ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα ησλ πιεζπζκώλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο θαη άξα ε δηεξεύλεζε ηεο γισζζηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα 

έρεη σο αθεηεξία έλα γισζζηθό ππόζηξσκα δηακνξθσκέλν ήδε από ηελ επνρή απηή. 

Ο Α. Σζνπαλάθεο
82

, κειεηώληαο ηελ θαηά ηόπνπο δηακόξθσζε ηεο Κνηλήο θαη ηελ 

θαηά ηόπνπο εμέιημή ηεο ζηνπο Βπδαληηλνύο ρξόλνπο, ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ επίδξαζε 

ηεο Πόιεο, δηαηππώλεη ηελ άπνςε όηη κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δύν γισζζηθέο 

δώλεο. ηελ πξώηε αλήθνπλ νη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο όπσο ηα Γσδεθάλεζα, ε 

                                                 

 
80

 Βαγηαθάθνο (1972: 37). 

81
 Πβ. θαη Αλδξηώηεο (1961: 14-5), όπνπ γηα ην ηδίσκα ηνπ Ληβηζηνύ: «Απηά φια δελ έρνπλ θακηά 

ηζηνξηθή ζπλάξηεζε κε ηνλ ειιαδηθφ βφξεην θσλεεληηζκφ, δείρλνπλ φκσο φηη νη θσλεηηθέο απηέο 

αιινηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα θαη κε άληζε ζπλέπεηα ζε 

δηάθνξνπο ηφπνπο άζρεηνπο κεηαμχ ηνπο, θαη ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηεο ακνηβαίαο επίδξαζεο, θαη 

θάλνπλ πηζαλή ηελ ππφζεζε φηη θαη ζην, θαηά ηα άιια θαζαξά λφηην, ηδίσκα ηνπ Ληβηζηνχ ήηαλ δπλαηφ 

λα δηακνξθσζεί αλεμάξηεην ην έλα απφ ηα γλσξίζκαηα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ, θαη κάιηζηα ππφ 

εληειψο ηδηφκνξθε ιεηηνπξγία, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ρσξίο θακηά εμσηεξηθή επίδξαζε».  

82
 Σζνπαλάθεο (1983: 284). 
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Σζαθσληά, ε Κάησ Ηηαιία, ν Πόληνο, ε Καππαδνθία, ε Κύπξνο πνπ ηηο ζεσξεί 

γισζζηθέο λεζίδεο όπνπ «ε κεζνγεηαθή θνηλή δηαζηαπξψζεθε απνθαζηζηηθφηεξα κε ηηο 

αξραίεο δηαιέθηνπο απηψλ ησλ πεξηνρψλ θη απνηέιεζε καδί ηνπο ηε λέα ηνπο 

θπζηνγλσκία, πξηλ αθφκα λ‘ αξρίζε ε αθηηλνβνιία ηεο Πφιεο» ελώ «αληίζεηα ζηε 

βφξεηα πεξηνρή (Θξάθε, Μαθεδ. Ήπεηξν, Θεζζαιία, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Μηθξάο 

Αζίαο) ε κεηαγελέζηεξε επίδξαζε ηεο Πφιεο ζα ππήξμε βαζχηεξε θαη ίζσο θαζφξηζε 

απνθαζηζηηθφηεξα ηε δηαιεθηηθή θαηάζηαζε πνπ ππήξρε απφ ηελ παιηφηεξε εμάπισζε 

ηεο Κνηλήο. Γη‘ απηφ λνκίδσ πσο είλαη αμηνπξφζεθηε ε παξαηήξεζε ηνπ Dieterich 

(Unters. 299), ν νπνίνο ζηα κηθξαζηαηηθά-λεζησηηθά ηδηψκαηα μερσξίδεη 4 ζηξψκαηα: 

1) αξραίν δηαιεθηηθφ κε δσξηθά θαη ησληθά ζηνηρεία, 2) αηηηθφ – θνηλφ, 3) κεζαησληθφ 

πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κηθξαζηαηηθή-αηγππηηαθή θνηλή, 4) έλα λενειιεληθφ θνηλφ 

ζηξψκα». 

Ζ Μ. Κσλζηαληηλίδνπ
83

, κειεηώληαο θνηλά δηαιεθηηθά ζηνηρεία ηεο Κύπξνπ θαη ηεο 

Βηζπλίαο, εληνπίδεη ηε ζύλδεζε ησλ δύν πεξηνρώλ κέζσ ηεο κεηαγελέζηεξεο Κνηλήο 

θαη ηεο δεκώδνπο κεζαησληθήο Διιεληθήο πνπ κηιήζεθε ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο 

Αλαηνιήο
.
 παξάιιεια δηαπηζηώλεη όηη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ θνηλώλ δηαιεθηηθώλ 

ζηνηρείσλ ησλ δύν πεξηνρώλ ζπληζηνύλ αξρατζκνύο πνπ αληρλεύνληαη ζε παιαηόηεξεο 

θάζεηο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο (αξραία, κεηαγελέζηεξε ή κεζαησληθή). Δπηπιένλ, 

ζεκεηώλεη δηαιεθηηθά θαηλόκελα πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θαη ππνζηεξίδεη όηη ε επηβίσζή ηνπο νθείιεηαη ζηνλ ζπληεξεηηθό 

ραξαθηήξα ησλ ηδησκάησλ ησλ δύν πεξηνρώλ, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

απνκόλσζεο.  

Σα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο δελ επηηξέπνπλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππνζηξώκαηνο ησλ ηδησκάησλ
84

. ε γεληθέο γξακκέο ηα 

ηδηώκαηα ηεο πεξηνρήο αλήθνπλ ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

ηδησκάησλ, κε ηελ ηδηαηηεξόηεηα όηη δηακνξθώζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ ζε έλαλ ρώξν 

αλνηρηό θαη ππό ηελ έληνλε επίδξαζε ηεο Πόιεο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή γηα ηελ 

έξεπλα είλαη έληαμε ησλ ηδησκάησλ απηώλ ζε κηα γεληθόηεξε νκάδα, απηή ηεο 

                                                 

 
83

 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 355-60). 

84
 Βι. ζρεηηθά Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 360) θαη (2009: 351), πνπ ζπλδέεη ην ηδίσκα ηεο Κίνπ κε 

αξρατθά αρατθά ππνζηξώκαηα.  
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Θξαθνβηζπληθήο Οηθνγέλεηαο, όπσο νξίζηεθε από ην Κ. Γειεγηάλλε
85

 κε βάζε ηελ 

νηθνλνκηθνπνιηηηζηηθή ελόηεηα πνπ αλέπηπμε ν ειιεληθόο πιεζπζκόο ηεο πεξηνρήο 

απηήο (Πξνπνληίδα, Θξάθε, Βηζπλία, Διιήζπνληνο, Κσλζηαληηλνύπνιε) από ηνπο 

Βπδαληηλνύο ρξόλνπο κέρξη ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ο Κ. Γαγθίηζεο
86

, 

δηεπξύλνληαο ηα όξηα, θαηαηάζζεη ην ηδίσκα ηνπ Νηεκίξληεζη ζηελ νκάδα ηδησκάησλ 

ησλ δπηηθώλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ησλ λεζηώλ ηνπ Αξρηπειάγνπο, κε 

θνηλό πλεπκαηηθό θέληξν ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη σο θύξηα γιώζζα ηελ γιώζζα 

ηεο. 

Ζ γεσγξαθηθή γεηηλίαζε κε ηελ Πόιε ζίγνπξα έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πεξηνρή 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ παξαιηαθή δώλε (Σξίγιηα, Μνπδαληά, Κίνο, Παιιαδάξη). Με κία 

πξώηε παξαηήξεζε θαίλεηαη όηη ζηα παξαπάλσ ηδηώκαηα ν λόηηνο θσλεεληηζκόο 

είλαη κάιινλ πην ζαθήο, ζε αληίζεζε κε ηα ηδηώκαηα ηεο ελδνρώξαο (Κνπβνύθιηα, 

Νηεκίξληεζη), όπνπ ην θαηλόκελν ηεο απνβνιήο ησλ άηνλσλ /i/ θαη /u/ (κε θαλνληθή) 

ζην ηέινο ιέμεο θαίλεηαη λα ηα ζπλδέεη κε ηα εκηβόξεηα ηδηώκαηα. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαινγία σο πξνο ηελ πνηθηιία θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

ηδησκάησλ (αλαηνιηθήο παξαιηαθήο δώλεο θαη ελδνρώξαο / γεηηλίαζεο θαη απόζηαζεο 

από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε) ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Ο Ν. Αλδξηώηεο
87

 ζεκεηώλεη: 

«ηελ Θξάθε ηα ζχλνξα ηνπ βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ, φπσο ζα θαζνξίζσ αθξηβέζηεξα 

πην θάησ, αξρίδνπλ απφ ηε Ραηδεζηφ, πεξλνχλ αλαηνιηθά ηνπ Λνπιέ Βνπξγάδ θαη δπηηθά 

ησλ αξάληα Δθθιεζηψλ»
.
 αλαηνιηθόηεξα εληνπίδεη ηα εκηβόξεηα ηδηώκαηα, ελώ ζηελ 

Πόιε θαη ηα πεξίρσξα ηεο επηθξαηνύλ ηα λόηηα ηδηώκαηα. Ζ αλαινγία ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο κε ηε Βηζπλία, όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ ηδησκάησλ 

θαίλεηαη εληνλόηεξα παξαθάησ: «Απφ γισζζνγεσγξαθηθή άπνςε ηα βφξεηα ηδηψκαηα 

ηεο Θξάθεο παξνπζηάδνπλ απέλαληη ζηα εκηβφξεηα κηα γεσγξαθηθή ελφηεηα ζπκπαγή. 

Δμαίξεζε θάλεη ην ηδίσκα ηνπ Αθαιάλ, πνπ, αλ θαη βφξεην, βξίζθεηαη απνκνλσκέλν 

πνιχ αλαηνιηθφηεξα, αλάκεζα ζε ηδηψκαηα εκηβφξεηα ηεο πεξηνρήο ησλ Μεηξψλ. Γελ 
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 Γειεγηάλλεο (2002: 41). 

86
 Danguitsis (1943: 25)

.
 βι. θαη Kahane (1948: 214 θ.εμ.), όπνπ ππνγξακκίδεη ηελ ηζρπξή γισζζηθή 

ζρέζε ησλ ηδησκάησλ ηεο Βηζπλίαο κε ηα ηδηώκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ζεσξώληαο κάιηζηα όηη ηα 

ηδηώκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ήηαλ απηά πνπ επεξέαζαλ ηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη θαηαγξάθεη 

κηα ζεηξά γισζζηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένπλ ην ηδίσκα ηνπ Νηεκίξληεζη κε ηα ηδηώκαηα ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο.  

87
 Αλδξηώηεο (1943-44: 137). 
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απνθιείεηαη, κειινληηθέο έξεπλεο λα παξνπζηάζνπλ θη άιιεο ηέηνηεο εμαηξέζεηο βνξείσλ 

ή εκηβνξείσλ ηδησκάησλ απνκνλσκέλσλ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο νκάδαο ηνπο. Απηφ ην 

ζεσξψ πηζαλφ θαη γηα ηα κεηαβαηηθά ζεκεία ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ πξνο ηα 

εκηβφξεηα, αιιά πνιχ πηζαλφηεξν γηα ηα εκηβφξεηα ηδηψκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

λνηίσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Πφιεο, γηαηί, φπσο εηφληζα, ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

εκηβνξείσλ ηδησκάησλ, δει. ε απνβνιή ησλ άηνλσλ i θαη u, δελ παξνπζηάδεηαη παληνχ 

κε ηελ ίδηα ζπλέπεηα, θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη εκηβφξεηα ηδηψκαηα πνπ απνηεινχλ 

κεηαβαηηθνχο ζηαζκνχο πξνο ηα λφηηα, θη άιια πάιη φπνπ ηφζν αξαηά θαη ζπνξαδηθή 

είλαη ε απνβνιή, ψζηε δελ κπνξεί θαλείο λ‘ απνθαζίζεη αλ πξέπε λα ηα θαηαηάμε ζηα 

εκηβφξεηα ή ζηα λφηηα. Ζ γεσγξαθία καο δηδάζθεη πσο ηα φξηα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ 

ζηε Θξάθε δελ είλαη ηπραία, παξά ζπκπίπηνπλ θαη κε άιια ζχλνξα θπζηθά θαη 

εζλνγξαθηθά....»
 88

.  

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε θέληξν ηελ Πόιε θαη αθεηεξία ηελ παξάιηα δώλε, ε 

θαηαλνκή ησλ ηδησκάησλ ζηηο δύν πεξηνρέο (Θξάθε θαη Βηζπλία) είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο αληίζηνηρε: δώλε λόηηνπ θσλεεληηζκνύ (παξάιηα / Σξίγιηα, Μνπδαληά, 

Παιιαδάξη, Κίνο
89

), δώλε εκηβόξεηνπ θσλεεληηζκνύ (ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εκηβνξείσλ εληνπίδνληαη ζηελ ελδνρώξα / Κνπβνύθιηα, Νηεκίξληεζη
90

), δώλε βόξεηνπ 

θσλεεληηζκνύ (ε γεσγξαθηθά απνκνλσκέλε πεξηνρή ησλ Πηζηηθνρσξίσλ
91

). Με 

βάζε ηα παξαπάλσ, ε ππό κειέηε πεξηνρή ηεο Σξίγιηαο θαίλεηαη λα θηλείηαη θαη λα 

εμειίζζεηαη γισζζηθά κεηαμύ ησλ εκηβνξείνπ ηύπνπ ηδησκάησλ ηεο ελδνρώξαο ηεο 

Βηζπλίαο θαη ησλ λνηίνπ ηύπνπ ηδησκάησλ ησλ παξαιίσλ Βηζπλίαο θαη Θξάθεο.  

 

εκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηδηώκαηνο ηεο 

Σξίγιηαο, όπσο θαη ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ γεληθόηεξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ είλαη: α. ε ζρέζε ηνπ ηδηώκαηνο κε ηελ επίζεκε γιώζζα 

ή ηε «γιώζζα ππεξνρήο» πξηλ θαη κεηά ην 1922, θαη β. νη επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο 

ρξήζεο ηνπ ζηα γισζζηθά πεξηβάιινληα, ζηα νπνία αλαπηύρζεθε, εμειίρζεθε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά πεξηόδνπο. 
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 Βι. Κνληνζόπνπινο (1994: 114)

. 
βι. όκσο θαη Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 339). 
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Ζ εμέιημε ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ κεηά ην 1922 ήηαλ θαηαιπηηθή. Σν ρξνληθό 

απηό ζεκείν νξίδεη ηελ πιήξε αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ ηεο θνηλσληθήο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο γισζζηθήο θαηάζηαζεο ησλ θνξέσλ ησλ ηδησκάησλ ηεο Βηζπλίαο, αιιά 

θαη γεληθόηεξα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ο βίαηνο εθπαηξηζκόο θαη ε αληαιιαγή ησλ 

πιεζπζκώλ, θαζώο θαη ε δηαζπνξά ησλ κηθξαζηαηώλ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, απνηειεί αλαηξεπηηθή παξάκεηξν γηα ηελ έξεπλα θαη 

δηακόξθσζε ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ. Αο ζεκεησζεί όηη κεηά ην 1922 νη 

ζπλζήθεο δσήο ησλ κηθξαζηαηώλ άιιαμαλ ξηδηθά, γεγνλόο πνπ επέδξαζε θαη ζηε 

γισζζηθή ηνπο εμέιημε. 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα όρη κόλν αλαθόπεθε ε νξγαληθή 

εμέιημε ησλ ηδησκάησλ, εθόζνλ νη θνξείο ηνπο δηαζθνξπίζηεθαλ θαη αλακίρζεθαλ κε 

άιινπο νκόγισζζνπο, αιιά θαη κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά ε θνηλσληθή ηνπο 

δηάξζξσζε θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή. 

 

Πρηλ ηο 1922 

 ηελ Σξίγιηα θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο θνηλόηεηεο ηεο πεξηνρήο θαηνηθνύζαλ είηε 

ακηγώο ειιεληθνί πιεζπζκνί είηε πιεζπζκνί όπνπ ην ειιεληθό ζηνηρείν ήηαλ 

θπξίαξρν. Δπνκέλσο ε ειιεληθή γιώζζα, ή θαιύηεξα ην ειιεληθό ηνπηθό 

ηδίσκα, ήηαλ ε γιώζζα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ειιελόθσλσλ θαηνίθσλ. 

 Δπίζεκε γιώζζα ζηελ πεξηνρή ήηαλ ε ηνπξθηθή
.
 ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνύ γλώξηδε ηνπξθηθά. Μεηαμύ ησλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ππήξραλ 

πνιιέο θνηλόηεηεο ακηγώο ηνπξθηθέο ή κε ηνπξθόθσλνπο ειιεληθνύο 

πιεζπζκνύο. Ζ επηθνηλσλία κε απηνύο γηλόηαλ ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ Διιήλσλ γλώξηδε ηελ ηνπξθηθή 

γιώζζα, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα εμαλαγθάζζεθε λα ηελ κάζεη θαη ηε 

ρξεζηκνπνηνύζε γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο είηε κε ην θξάηνο είηε κε ηνπο 

Σνύξθνπο θαη ηνπο ηνπξθόθσλνπο γεηηνληθνύο πιεζπζκνύο.  

 Σν ειιεληθό ζηνηρείν ήηαλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θπξίαξρν, ηόζν ζηελ 

Σξίγιηα όζν θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ζ γιώζζα «θύξνπο» ήηαλ ε 

ειιεληθή θαη όρη ε επίζεκε ηνπξθηθή. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζηηο θνηλόηεηεο 

ιεηηνπξγνύζαλ ην 19
ν 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νύ

 αη. ειιεληθά δεκνηηθά ζρνιεία
.
 

κάιηζηα ζηα κεγαιύηεξα θέληξα, όπσο ε Σξίγιηα (βι. ηνπηθή ηζηνξία), 
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ππήξραλ επηαηάμηα ζρνιεία, παξζελαγσγεία, «αζηηθέο» ζρνιέο θ.ιπ. ηα 

ζρνιεία απηά δηδαζθόηαλ ε θαζαξεύνπζα
92

.  

 Σν εκπόξην, ε νηθνλνκηθή άλζηζε θαη νη ππθλέο ζπλαιιαγέο, νη ζπρλέο επαθέο 

κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ εληόο θαη εθηόο ηνπ κηθξαζηαηηθνύ ρώξνπ, νη δεζκνί 

κε ηα αζηηθά θέληξα, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ηελ Πξνύζα, θαη κεηά ην 1830 

κε ηελ Αζήλα, εδξαίσλε δεζκνύο αλάκεζα ζηνπο θνξείο ησλ ηδησκάησλ θαη 

ζε λέα γισζζηθά πεξηβάιινληα, κε λέεο ζπλήζεηεο. Αλαθεξόκελνο ζηελ 

επίδξαζε πνπ είρε απηό ην γεγνλόο ζην ηδίσκα ηνπ Νηεκίξληεζη, ν Κ. 

Γαγθίηζεο ζεκεηώλεη
93

: «ηε ζπλέρεηα ν πφιεκνο ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ 

μεθίλεζε ζηελ Διιάδα μχπλεζε ηα παηξησηηθά αηζζήκαηα, άξρηζαλ λα κηινχλ 

γηα ηε Μεγάιε Διιάδα, ηελ ηζηνξία ηεο, ηνπο ήξσέο ηεο λα ηξαγνπδνχλ θιέθηηθα 

ηξαγνχδηα ζηηο νηθνγελεηαθέο ζπγθεληξψζεηο. Νένη πήγαηλαλ ζηελ Αζήλα είηε 

γηα λα ζπνπδάζνπλ είηε γηα εκπφξην θαη γπξλνχζαλ γεκάηνη ελζνπζηαζκφ θαη 

ζαπκαζκφ θαη ιαηξεία γηα ηελ θαηλνχξγηα Διιάδα. ην ζρνιείν κηα πλνή 

εζληθηζηηθή, παλειιεληζηηθή άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη επεξεάδνληαο θαη ηα 

γεηηνληθά ειιεληθά ρσξηά, άιια απφ ηα νπνία κπνξεί λα κηινχζαλ ειιεληθά θαη 

άιια ηνπξθηθά. Άξρηζε έηζη λα αλαπηχζζεηαη έλαο κεγάινο ελζνπζηαζκφο γηα 

ηελ αξραία Διιάδα. Γηα λα απνδείμνπλ απηή ηελ αγάπε ηνπο θαη ηνλ ζηελφ 

δεζκφ ηνπο κε ηελ αξραία Διιάδα έδηλαλ ζηα παηδηά ηνπο αξραία νλφκαηα φπσο 

Όκεξνο, Ζξαθιήο θ.ιπ. Ζ Αζήλα παξέκελε ην πλεπκαηηθφ θέληξν γηα ην 

Νηεκίξληεζη κέρξη θαη ην 1922. Απηή ε κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία σο ηφηε αζθνχζε κηα ελνπνηεηηθή επίδξαζε, 

ζηελ Αζήλα είρε σο απνηέιεζκα λα ράζεη ε δηάιεθηνο ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ 

ελφηεηά ηεο».  
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 Πβ. Danguitsis (1943: 27), όπνπ ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ γιψζζα ηεο εθθιεζίαο θαη ε γιψζζα 

ηεο παηδείαο αληί λα ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ ελνπνίεζε ηνπ ηδηψκαηνο, αληηζέησο ζπλέβαιαλ ζηελ 

απνζχλζεζή ηνπ επηηείλνληαο ην πξφβιεκα. Ζ ζχγρπζε μεθηλνχζε απφ ηε δηδαζθαιία ηεο θαζαξεχνπζαο 

ζην ζρνιείν, κηαο γιψζζαο πνπ ήηαλ εληειψο αθαηαλφεηε γηα ηνπο Νηεκηξληεζηψηεο θαη ηελ νπνία νη 

καζεηέο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα κάζνπλ λα αθνχλ, λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ. Ζ ηδέα ήηαλ φηη είλαη πνιχ 

πην αμηνπξεπέο λα ιέεη θαλείο κήηεξ, άξηνο, χδσξ αληί κάλα, ςσκί, λεξφ θ.ιπ. θαη φηη απνδίδεη θφξν 

ηηκήο ζηνπο πξνγφλνπο πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην λα κηιάεη ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα φπσο είρε 

δηακνξθσζεί. Έηζη πξνέθπςαλ θαη κηα ζεηξά απφ ζηξεβιψζεηο ζε ιέμεηο φπσο πρ. αισλπρηηά (αιψλη-

λχρηα) αληί γηα νινλπρηία, ιηλνβφζηα αληί αιιεινβνήζεηα θ.ιπ.» 
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 Danguitsis (1943: 25-8).  
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 Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, ε Σξίγιηα θαη νη 

θνηλόηεηεο ηεο πεξηνρήο ζπρλά έηπραλ ηδηαίηεξσλ πξνλνκίσλ από ηελ 

νζσκαληθή δηαθπβέξλεζε θαη έηζη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζνπλ ηα 

ήζε, ηα έζηκα θαη θπξίσο ηε γιώζζα ηνπο.  

Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη πξηλ ην 1922 θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δηακόξθσζε ησλ 

θνηηίδσλ ησλ ειιεληθώλ ηδησκάησλ ηεο Βηζπλίαο ην 19
ν
 αη., ε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ επλόεζε ηε δηαηήξεζε ησλ ηδησκάησλ απηώλ, 

θαζώο απνηεινύζαλ ην θπξίαξρν κέζν επηθνηλσλίαο ησλ πιεζπζκώλ πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ. 

 

Μεηά ηο 1922 

Ζ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή απνηέιεζε -εθηόο ησλ άιισλ- ην όξην γηα ηελ έλαξμε 

ηεο παξαθκήο ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ. Ζ αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ ζε όια ηα 

επίπεδα, θαη θπξίσο ε αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζεο ησλ ηδησκάησλ, νδήγεζε 

ζηε ζηαδηαθή ηνπο ππνρώξεζε. 

Δηδηθόηεξα, θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηώζεσλ, επηζεκάλζεθαλ ηα εμήο: 

 κεηά ην 1922 νη πιεζπζκνί ησλ θνηλνηήησλ ηεο Βηζπλίαο πνπ εμεηάδνπκε 

εγθαηαζηάζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

κάιηζηα δελ παξέκεηλαλ ζπκπαγείο. Γηα παξάδεηγκα, νη κηζνί πεξίπνπ 

Σξηγιηαλνί εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Υαιθηδηθή, νη άιινη κηζνί ζηελ Αηηηθή θαη 

θάπνηεο κηθξέο νκάδεο ζηελ Καβάια θαη ηε Θεζζαινλίθε. Ζ ζύλζεζε ησλ 

πιεζπζκώλ ζηνπο ηόπνπο εγθαηάζηαζεο, όπσο θαη ε ζπλύπαξμε ηνπο, ήηαλ 

ζπρλά πνιύπινθε. Δθηόο από ηνπο ληόπηνπο πιεζπζκνύο, ζπγθαηνίθεζαλ θαη 

κε πξόζθπγεο από άιιεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ην εύξνο ησλ επηξξνώλ θαη 

ησλ επηδξάζεσλ ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο λα δηακνξθσζεί θαη λα θιηκαθσζεί 

αλάινγα κε ηελ πιεζπζκηαθή ππεξνρή ησλ νκάδσλ. Έηζη, ελώ ζηε Νέα 

Σξίγιηα είλαη θπξίαξρν ην ηξηγιηαλό ζηνηρείν, δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηε 

Ραθήλα.  

 θαηά ηηο πξώηεο δύζθνιεο δεθαεηίεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νη πξόζθπγεο 

αληηκεησπίζηεθαλ από ηνπο ληόπηνπο κε θαρππνςία θαη επηθύιαμε. Έπαςαλ 
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λα έρνπλ ηελ θνηλσληθή ππεξνρή πνπ απνιάκβαλαλ ζηε Μηθξά Αζία. Σώξα 

πηα έπξεπε νη ίδηνη λα πξνζαξκνζηνύλ ζην λέν νκνεζλέο πεξηβάιινλ θαη λα 

αθνκνησζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζ’ απηό. Σν γεγνλόο απηό επέδξαζε 

ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο θαη αλακθίβνια ζηε γιώζζα. 

 ε λέα γισζζηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεηώπηζαλ ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή. 

Δπίζεκε γιώζζα ήηαλ ε ειιεληθή θαη όρη ε ηνπξθηθή. Ζ ρξήζε ηνπ ηδηώκαηνο 

απνηεινύζε ζηνηρείν δηαθνξεηηθόηεηαο θαη εκπόδηδε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

πξνζαξκνγή. Σα ειιεληθά ηνπο, ηα ειιεληθά ηδηώκαηα (ηα νπνία ζηελ 

Σνπξθία ήηαλ παξάγνληαο ζπλνρήο θαη γιώζζα θύξνπο, αιιά ηαπηόρξνλα θαη 

βαζηθό ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηνπο από ηνπο Σνύξθνπο καδί κε ηε 

ζξεζθεία), ζηελ Διιάδα δελ ήηαλ ηα «θαιά» ειιεληθά θαη νη θνξείο ηνπο 

ζεσξνύληαλ νη «Άιινη». Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ε δεύηεξε γεληά ησλ πξνζθύγσλ άξρηζε λα απνκαθξύλεηαη αθόκα 

πεξηζζόηεξν από ηα ηδηώκαηα, ηα νπνία ζηγά ζηγά άξρηζαλ λα ζβήλνπλ καδί 

κε ηνπο γλήζηνπο θνξείο ηνπο. Ζ θζνξά απηή ήηαλ βέβαηα εληνλόηεξε 

αλάινγα κε ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο, αλάινγα δειαδή κε ην αλ ζηελ πεξηνρή 

εγθαηάζηαζεο κηιηόηαλ έληνλα θάπνην άιιν ηδίσκα, αλ εγθαηαζηάζεθαλ ζε 

αζηηθό θέληξν θ.ιπ. πλνιηθά ε θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα : 

 

 επίζεκε γιώζζα γιώζζα επηθνηλσλίαο 

πξηλ ην 1922 ηνπξθηθή ηνπηθό ηδίσκα 

κεηά ην 1922 ειιεληθή ηδίσκα (κεηαμύ 

πξνζθύγσλ) 

θνηλή 

λενειιεληθή 

 

Όιεο απηέο νη παξάκεηξνη, παξάιιεια κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πιεξνθνξεηώλ θαη 

ησλ πνηθίισλ πεγώλ πιηθνύ απηήο ηεο δηαηξηβήο, απνηέιεζαλ βαζηθό νδεγό γηα ηελ 

εμέηαζε ηνπ ηδηώκαηνο.  
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1.3 Το σλικό 

Ζ κειέηε ησλ ηδησκάησλ βαζίδεηαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Χο εθ ηνύηνπ, ην 

ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ηεο έξεπλαο απηήο ηεο δηαηξηβήο θαη γεληθά ησλ κειεηεηώλ 

ησλ κηθξαζηαηηθώλ ηδησκάησλ, είλαη ε δπζθνιία εύξεζεο «αλεπεξέαζηνπ» πιηθνύ, 

αθνύ νη γλήζηνη θνξείο ησλ ηδησκάησλ απηώλ είλαη εδώ θαη ελελήληα ηνπιάρηζηνλ 

ρξόληα εθπαηξηζκέλνη θαη δηαζπαξκέλνη ζε όιε ηελ Διιάδα. ήκεξα νη πεξηζζόηεξνη 

από ηνπο πξώηεο γεληάο πξόζθπγεο έρνπλ πηα πεζάλεη, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο όρη κόλν ζηελ αλεύξεζε αιιά θαη ζηε δηαζηαύξσζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ήδε ππάξρνληνο πιηθνύ.  

H κειέηε ελόο πξνζθπγηθνύ ηδηώκαηνο έρεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα όηη εμεηάδεη έλα 

ηδίσκα, ην νπνίν ηε ζηηγκή πνπ κειεηάηαη δελ κηιηέηαη ζηελ αξρηθή θνηηίδα ηνπ. 

Δπηπιένλ, όπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη ππνζηεί αιινίσζε κέζα ζηελ ηζηνξηθή πνξεία 

ηνπ θαη κηθξήο ή κεγάιεο έθηαζεο επηδξάζεηο ζηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζθπγηθνύ πιεζπζκνύ. Ο εξεπλεηήο ζπρλά επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ην ηδίσκα 

βαζηδόκελνο ζε πξνεγνύκελεο καξηπξίεο θαη αξρεηαθέο πεγέο.  

Έηζη, βαζηθό ζηόρν απηήο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε ζπγθέληξσζε όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξνπ πιηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Ζ ζπιινγή ηνπ πιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε επηηόπηα έξεπλα ζηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ, θαζώο θαη κε 

έξεπλα ζηα αξρεία πνπ έρνπλ δηαζώζεη πιηθό από πξόζθπγεο. 

 

Ζ ζπιινγή πιηθνύ μεθίλεζε ζηε Ν. Σξίγιηα Υαιθηδηθήο, όπνπ εγθαηαζηάζεθε ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πξνζθύγσλ, θαη ζηε Ραθήλα Αηηηθήο, όπνπ βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλνη αξθεηνί Σξηγιηαλνί. Αθνινύζεζε έξεπλα ζην Κ.Δ.Ν.Γ.Η. (Κέληξν 

Δξεύλεο ησλ Νενειιεληθώλ Γηαιέθησλ θαη Ηδησκάησλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ), 

όπνπ βξίζθνληαη νη παιαηόηεξεο ζπιινγέο γισζζηθνύ πιηθνύ από ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο θαη ηνπο ηόπνπο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ, θαη ζην Κ.Μ.. 

(Κέληξν Μηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ζην νπνίν ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο πξόζθπγεο. Αξθεηέο ζπιινγέο πιηθνύ βξέζεθαλ επίζεο ζην Κ.Δ.Δ.Λ. (Κέληξν 

Διιεληθήο Λανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ). Υξήζηκε ήηαλ θαη ε έξεπλα ζην 

αξρείν ηνπ Γήκνπ Ν. Σξίγιηαο. Σέινο, ζηνηρεία γηα ην ηδίσκα βξέζεθαλ θαη ζηε 

ζρεηηθή κε ηελ πεξηνρή βηβιηνγξαθία.  
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Σν πιηθό πνπ πξνέθπςε από ηελ έξεπλα θαη επηιέρζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη 

ην αθόινπζν:  

1. πιινγή θαη θαηαγξαθή γισζζηθνύ πιηθνύ από ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ 

Διιάδα πξόζθπγεο. Σν πιηθό ζπγθεληξώζεθε κε επηηόπηα έξεπλα ζηε Ν. Σξίγιηα 

Υαιθηδηθήο θαη ζηε Ραθήλα Αηηηθήο (1995-8 θαη 2008) θαη νη πιεξνθνξεηέο ήηαλ 

πξόζθπγεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θπξίσο πξώηεο θαη ιηγόηεξν δεύηεξεο γεληάο. Ζ 

θνηλσληθή ηάμε, ην θύιν, ε κόξθσζε, ην επάγγεικα, απνηέιεζαλ παξακέηξνπο 

επηινγήο ώζηε ην πιηθό λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ αληηπξνζσπεπηηθό θαη λα κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη πιεξνθνξεηέο ηεο πξώηεο γεληάο πξνζθύγσλ γελλήζεθαλ ζηε Βηζπλία θαη ήξζαλ 

ζηελ Διιάδα ζε παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία
.
 θαηαγόηαλ θπξίσο από αγξνηηθέο 

νηθνγέλεηεο θαη θάπνηνη είραλ θνηηήζεη ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

ηεο Σξίγιηαο. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο κηινύζαλ θαη γλώξηδαλ αξθεηά θαιά ην 

ηδίσκα θαη ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ε έληνλε δηάζεζή ηνπο λα δηεγεζνύλ, λα 

επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε, λα πεξηγξάςνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ εηθόλεο από όιεο ηηο 

πιεπξέο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ βίνπ ηόζν ηεο παιηάο, όζν θαη ηεο λέαο ηνπο 

παηξίδαο. Καηά ζπλέπεηα, ην πιηθό ησλ ζπλεληεύμεσλ είλαη αξθεηά 

αληηπξνζσπεπηηθό σο πξνο ην ηδίσκα θαζώο ε δηαδηθαζία, νη ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 

θαη ην πεξηβάιινλ, επλόεζαλ ώζηε ζπρλά ν ιόγνο λα γίλεηαη εμνκνινγεηηθόο, πνιύ 

πξνζσπηθόο θαη θαζόινπ ηππηθόο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ε ηαπηόρξνλε παξνπζία 

πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο πιεξνθνξεηώλ επέηξεςε ηελ θαηαγξαθή δηαιόγσλ θαη 

δεκηνύξγεζε ηδηαίηεξα επλντθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ηόζν γηα ηελ παξαγσγή 

ηδησκαηηθνύ ιόγνπ, όζν θαη γηα ηε ζύγθξηζε, απνθαηάζηαζε θαη επηβεβαίσζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηδηώκαηνο.  

Οη πιεξνθνξεηέο πξώηεο γεληάο δελ βξίζθνληαη πηα ζηε δσή θαη έηζη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηε ζπγθέληξσζε ηδησκαηηθνύ πιηθνύ απνθηά ηδηαίηεξε αμία. Πξόθεηηαη γηα ηελ 

Καιιηόπε Γιαξάθε, ηνλ Υαξάιακπν θαη ηε Γέζπνηλα Μήηζνπ, ην Βαζίιε θαη ηελ 

Αλζνύια Καιπάθε, ηελ Καηίλα Μαζηξαληώλε, ηνλ Διηζζαίν Βνπδνύξε, ηελ 

Σξεςνύια Μακειεηδή, ηνλ Εαθείξε ηπιηαλό, ηελ Αζαλαζία Κνηδάζηξαηε θαη ηελ 

Μαξία Παπαδνπνύινπ. Αο ζεκεησζεί όηη από ηηο ζπλεληεύμεηο, παξάιιεια κε ην 

γισζζηθό πιηθό γηα ην ηδίσκα πξνέθπςαλ, όπσο είλαη θπζηθό, ηζηνξηθά θαη 
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ιανγξαθηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο γηα ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο πιεζπζκνύο πνπ ζπκβίσλαλ, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη ηνπο ηόπνπο εγθαηάζηαζεο. 

Οη πιεξνθνξεηέο δεύηεξεο γεληάο, Καηίλα αξξή, Γηώξγνο Καξαγηάλλεο, Άλλα 

Γηάλλαξνπ, Θαλάζεο Πηζηηθίδεο, Πξόδξνκνο Λαδόπνπινο, Σαζνύια Μαζηξαιέμε, 

Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο, ηάζεο Γεκεηξαθόο, αλήθνπλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Κάπνηνη 

είλαη θπζηθνί νκηιεηέο ηνπ ηδηώκαηνο, λνηθνθπξέο ή αγξόηεο ζην επάγγεικα, θαη 

θάπνηνη είλαη πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ αιιά ηδηαίηεξα θαινί γλώζηεο ηνπ 

ηδηώκαηνο, ηθαλνί ζπρλά λα ην κηινύλ πνιύ πεηζηηθά. ε όινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο 

δεύηεξεο γεληάο είλαη θαλεξή ε ππνρώξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηδηώκαηνο, 

ηδηαίηεξα έληνλε ζε απηνύο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο 

Ραθήλαο. Χζηόζν νη παξαηεξήζεηο ηνπο ζε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο βνήζεζαλ ώζηε 

λα δηεπθξηληζηνύλ δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηδηώκαηνο, θαη ζπρλά ηξνθνδόηεζαλ επνηθνδνκεηηθά ην πιηθό θαη ηελ θαηεύζπλζε 

ησλ εξσηήζεσλ ησλ ζπλεληεύμεσλ πξνο ηνπο πιεξνθνξεηέο ηεο πξώηεο γεληάο.    

 

2. Βηληενζθνπεκέλεο ζπλεληεύμεηο ηξηγιηαλώλ πξνζθύγσλ ζηνλ Ν. Μπόιθα θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ’80 πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζην δηαδίθηπν από ηνλ Αι. Κνθθαιά. Οη 

ζπλεληεύμεηο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνύ πξόθεηηαη γηα ην παιαηόηεξν 

ερνγξαθεκέλν γισζζηθό πιηθό από ηξηγιηαλνύο πξόζθπγεο. Οη πιεξνθνξεηέο είλαη 

κεγάιεο ειηθίαο, πξώηεο γεληάο πξόζθπγεο (θάπνηνη από απηνύο ήξζαλ ζηε Νέα 

Σξίγιηα ζε ειηθία κεγαιύηεξε ησλ 20 εηώλ) θαη επηιέρζεθε γισζζηθό πιηθό από ηνπο 

Απόζηνιν Αξβαλίηε, Αλησλία παλδσλή, σηήξε γνπξή θαη Απόζηνιν Σζίηεξ. 

 

3. Από ην αξρείν ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ησλ Νενειιεληθώλ Γηαιέθησλ θαη Ηδησκάησλ 

ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, επηιέρζεθαλ ηα παξαθάησ ρεηξόγξαθα: 

ρθ. 725 α θαη β (1958) ηνπ ΚΔΝΓΗ, ηνπ η. Μάλεζε : «Γισζζηθόλ πιηθόλ εθ ρσξίσλ 

ηεο Πξνπνληίδνο, Βηζπλίαο, Ησλίαο θαη Θξάθεο, ζπιιεγέλ εθ ησλ Υαιθηδηθήο 

εγθαηεζηεκέλσλ πξνζθύγσλ σο θαη εθ ησλ ελ ηε πεξηνρή Καβάιαο», ζ. 297 θαη 119. 

ην ρεηξόγξαθν βξέζεθαλ 33 ζειίδεο πιηθνύ, πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ Νέα 

Σξίγιηα από ηέζζεξηο πιεξνθνξεηέο (ηξεηο άλδξεο θαη κία γπλαίθα) ειηθίαο 75 έσο 
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92 εηώλ. Σν πιηθό απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηαηί απνηειεί ηελ παιαηόηεξε 

θσλεηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο.  

Γηα ηα ηδηώκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειεηήζεθαλ ηα ρθ.: 

Κίος: ρθ. 699 (1957), ηνπ Ν. Κνληνζόπνπινπ : «πιινγή γισζζηθνύ πιηθνύ εθ ηνπ 

πξνζθπγηθνύ ζπλνηθηζκνύ Νέαο Κίνπ (Αξγνιίδνο)», ζ. 146. 

ρθ. 725β (1958) ηνπ η. Μάλεζε : «Γισζζηθόλ πιηθόλ εθ πξνζθύγσλ ρσξίσλ ηεο 

Πξνπνληίδνο, Βηζπλίαο, Ησλίαο, Θξάθεο», ζ. 119 (βι. παξαπάλσ). 

Παιιαδάρη: ρθ. 1065 (1975) ηνπ ΚΔΝΓΗ, ηνπ Κ. Μαληά : «Σν Παιιαδάξηνλ 

Πξνύζεο Μ. Αζίαο», ζ. 372. 

Κοσβούθιηα: ρθ. 1078 (1976) ηνπ ΚΔΝΓΗ, ηνπ Α. Μπνπζκπνύθε: «πιινγή 

γισζζηθνύ πιηθνύ εθ Νανύζεο», ζ. 427. 

Νηεκίληεζη: Υ.Κ. 6663\1890-91 (αξ. ΥΗΛ 424) ηνπ ΚΔΝΓΗ, ηνπ Π. Μαθξή : Σεύρνο 

1νλ: Λεμηιφγηνλ ζπλεξκνζκέλνλ εθ Δεμίρ-Δεζίοσ ηεο Πξνχζεο, λαπηηθφλ 

νλνκαηνιφγηνλ εθ Καηηξιί, παζνινγίαλ δεκψδε θαη βνηαληθήλ εθ ηνπ απηνχ ρσξίνπ. 

Σεύρνο 2νλ: Παξακχζηα εθ ηνπ ρσξίνπ Αξκνπηιή (ζ. 27 θαη 55). 

 

4. Κέληξν Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ (ρθ. Β 164). 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ Σξίγιηα, 

πξνεξρόκελεο από ην Κέληξν Μηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ (γεσγξαθηθέο, πιεζπζκηαθέο, 

ιανγξαθηθέο, ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, κλεκεία ιόγνπ). ην αξρείν ηνπ θέληξνπ 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά 117 1/2 ζειίδεο πιηθνύ γηα ηελ Σξίγιηα, κε πιεξνθνξίεο 

Σξηγιηαλώλ πξνζθύγσλ, θαηνίθσλ ηόηε ηεο Νέαο Σξίγιηαο θαη ηεο Ραθήλαο. Σν πιηθό 

ζπγθεληξώζεθε ζηηο 17/11/1960 ζηελ Νέα Σξίγιηα θαη ζηηο 24/1/ 1972 ζηε Ραθήλα, 

από ηνλ εξεπλεηή ηνπ θέληξνπ Υαξάιακπν Νηθεθνξίδε. Οη πιεξνθνξεηέο ήηαλ 

ηέζζεξηο άλδξεο κεγάιεο ειηθίαο (πάλσ από 70 ρξνλώλ), πνπ έδσζαλ πάξα πνιιά 

ζηνηρεία θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ζρεηηθέο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηα ήζε θαη 

έζηκα, ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ ρσξηνύ.  

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ πιηθνύ αθνξά ηα ηνπσλύκηα (56 από ηηο 117 ζειίδεο), 

όπνπ δίλνληαη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπο. πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 90 ηνπσλύκηα. 
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Μνινλόηη δελ έρεη γίλεη θσλεηηθή θαηαγξαθή ηνπ πιηθνύ, ν εξεπλεηήο θαίλεηαη όηη 

πξνζπάζεζε λα δηαζώζεη ζηνηρεία ηνπ ηδηώκαηνο (ιέμεηο, θξάζεηο, επηηνληζκνύο, 

ζπληαθηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη θάπνηα θσλεηηθά ζηνηρεία). 

  

5. Τιηθό από ληόπηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο.  

α) Δπαγγειίδε Σξ. 1934: Βξχιιεηνλ - Σξίγιεηα. Ηζηνξηθή θαη Γεσγξαθηθή κειέηε απφ 

ηνπ Δ΄ αηψλνο κέρξη ησλ θαζ‘ εκάο. εθδ. Υαηδεησάλλνπ, Αζήλα.  

β) Σζίηεξ Απ. 1979: Σξίγιηα ηνπ Κηαλνχ θφιπνπ Πξνπνληίδνο, Νέα Σξίγιηα 

Υαιθηδηθήο, Ραθήλα Αηηηθήο. έθδ. πιιόγνπ ησλ Απαληαρνύ Σξηγιηαλώλ. 

Θεζζαινλίθε. 

γ) Μαξγαξίηεο η. 2002: Σξηγιηαλά Λανγξαθηθά. έθδ. πιιόγνπ ησλ Απαληαρνύ 

Σξηγιηαλώλ. Θεζζαινλίθε. 

δ) Πηζηηθίδεο Θ. 1983: Σξίγιηα Βηζπλίαο. Ραθήλα. 

ε) άξζξα ζηηο εθεκεξίδεο Σξηγιηαλά Νέα θαη Μειηέκη Αιιαγήο. 

ηηο παξαπάλσ πεγέο βξέζεθαλ απνζπάζκαηα ηδησκαηηθνύ ιόγνπ θαη πνηθίιν 

γισζζηθό πιηθό, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε επηθύιαμε θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο 

δηαζηαπξώζεθε ε αμηνπηζηία ηνπ. 

 

6. Αξρεηαθέο πεγέο: ζπιινγή πιηθνύ από ην αξρείν ηεο θνηλόηεηαο Ν. Σξίγιηαο 

(δεκνηνιόγην - νλνκαηνινγηθά ζηνηρεία - ζηαηηζηηθά δεδνκέλα - αλακείμεηο 

πιεζπζκώλ - εγθαηαζηάζεηο). Σα ζηνηρεία απηά ζπκπιεξώζεθαλ θαη από πνηθίιεο 

κειέηεο γηα ηελ πεξηνρή. 

 

Έλα βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο πνπ πξνέθπςε ζε ζρέζε κε ην πιηθό αθνξά ην θαηά 

πόζνλ απηό αληηπξνζσπεύεη ην ηδίσκα ζηε «απζεληηθή» ηνπ κνξθή, δειαδή απηή πνπ 

κηιηόηαλ ζηελ θνηηίδα ηνπ. Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη ην πιηθό πξνέξρεηαη από 

δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, εγείξεη εξσηήκαηα γηα ην πνηα αθξηβώο κνξθή ηνπ 

ηδηώκαηνο πεξηγξάθεηαη ζ’ απηή ηε κειέηε. Δίλαη βέβαην όηη νη πιεξνθνξεηέο δελ 

ρξεζηκνπνηνύλ πηα ην ηδίσκα ζηε κνξθή πνπ κηιήζεθε ζηε Μηθξά Αζία, θαη ζίγνπξα 

έρεη αιινησζεί έλα κέξνο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. πρλά, γηα νξηζκέλα 
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ παξακείλεη ζηελ ηδηόιεθην ησλ πιεξνθνξεηώλ, είλαη 

δύζθνιν λα απνθαλζεί θαλείο θαηά πόζνλ είλαη γλήζηα ηδησκαηηθά ή είλαη 

απνηέιεζκα επίδξαζεο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, αο ζεκεησζεί όηη νη ζπιινγέο ησλ ρεηξνγξάθσλ πνπ κειεηήζεθαλ δηαζώδνπλ 

θαηά θύξην ιόγν ηα έληνλα θσλεηηθά θαηλόκελα ησλ ηδησκάησλ θαη ζε κηθξόηεξν ή 

κεγαιύηεξν βαζκό κνξθνινγηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλόκελα θαη ιεμηιόγην, σζηόζν νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ είλαη απνζπαζκαηηθέο.  

Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ πνηθίια δεηήκαηα όζνλ αθνξά ηε κέζνδν 

πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνύ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηόλ ε 

αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ. Έηζη, ρξεηάζηεθε ζπρλά ζπζηεκαηηθή παξαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ πνηθίισλ πεγώλ πιηθνύ (πιεξνθνξεηέο, βηβιηνγξαθία, ρθ. ηνπ 

ΚΔΝΓΗ), ώζηε λα ειεγρζνύλ ηα γισζζηθά θαηλόκελα πνπ απνδειηηώζεθαλ θαη λα 

εμαθξηβσζεί, όπνπ ήηαλ δπλαηόλ, ε δηαρξνληθή ηνπο ππόζηαζε.  
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2 Φυνηηική 

 

ηελ πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο ζπλαληνύκε βνξείνπ, εκηβνξείνπ θαη λνηίνπ ηύπνπ 

ηδηώκαηα
1
. Σν γισζζηθό ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο αλήθεη ζηα λνηίνπ ηύπνπ ηδηώκαηα

2
. ην 

ηδίσκα θαίλεηαη λα απαληά ζπρλά ε ηξνπή ηνπ άηνλνπ [ν] > [u] θαη ζε ειάρηζηα 

παξαδείγκαηα ηνπ άηνλνπ [e] > [i] (ε απνθνπή ηνπ άηνλνπ [i] θαη [u] δελ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηδηώκαηνο), ε νπνία ζα κπνξνύζε λα πξνβιεκαηίζεη γηα ηελ 

θαηάηαμε ζηα εκηβόξεηα ηδηώκαηα. Ωζηόζν ην θαηλόκελν απηό, αθελόο δελ είλαη 

ζπζηεκαηηθό θαη αθεηέξνπ εξκελεύεηαη από ζπγθεθξηκέλα θσλεηηθά πεξηβάιινληα 

(βι. Φσλεηηθή / ζηξνγγχισζε). Ζ δηαπίζησζε απηή δηέιπζε ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο 

γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο ζηα λνηίνπ ηύπνπ ηδηώκαηα. 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηώκαηνο, ηα νπνία 

πξνέθπςαλ από κειέηε ηνπ πιηθνύ. Αο ζεκεησζεί όηη θάπνηα από απηά είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο θνηλήο ΝΔ θαη αξθεηά απαληνύλ θαη ζε άιια λενειιεληθά 

ηδηώκαηα.  

 

2.1 Φωλήεληα 

Σν ζύζηεκα ησλ θσλεέλησλ
3
 ηνπ ηδηώκαηνο ζπκπίπηεη κε ην ζύζηεκα ησλ 

θσλεεληηθώλ πξαγκαηώζεσλ ηεο θνηλήο ΝΔ. Πεξηιακβάλεη πέληε θσλήεληα [α], [e], 

[i], [o], [u], ηνληζκέλα ή κε, ηα νπνία κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε έλα ηξηγσληθό 

ζρήκα
4
 θαη δηαθξίλνληαη: α) κε βάζε ην βαζκό αλνίγκαηνο ζε: αλνηρηό [α], κεζαία 

[e], [o] θαη θιεηζηά [i] θαη [u], θαη β) αλάινγα κε ηνλ ηόπν άξζξσζεο ζε: πξόζζηα 

[e] θαη [i], θεληξηθό [α] θαη πηζηλά [o] θαη [u].  

                                                             

 
1
 Βι. θαη Κνληνζόπνπινο (1994: 114 θ. εμ.) 

2
 Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ηδησκάησλ ζε βόξεηα, εκηβόξεηα θαη λόηηα, βι. Αλδξηώηεο (1943-44: 131 

θ.εμ.)
. 
Χαηδηδάθηο (1905: 250-52). 

3
 Αο ζεκεησζεί όηη ηα θσλήκαηα ηνπ ηδηώκαηνο δελ δηαθέξνπλ από απηά ηεο θνηλήο ΝΔ. Γη‟ απηό δελ 

θξίζεθε ζθόπηκε ε εθηελήο θσλνινγηθή αλάιπζε ηνπ ηδηώκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ. 

4
 Troubetzkoy (1949: 101)

.
 πβ. θαη Nespor (1999: 46). 
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2.1.1  Αποβολέρ θυνηένηυν  

 

2.1.1.1 Έθθξνπζε 

ύκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηζρύνο ησλ θσλεέλησλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη από ην βαζκό 

αλνίγκαηνο ηνπ ζηόκαηνο θαηά ηελ πξνθνξά ηνπο
5
 ([α], [ν], [u], [e], [i]), θαηά ηε 

ζπλάληεζε αλόκνησλ θσλεέλησλ ζην εζσηεξηθό ή ζε αξκό ιέμεσλ, αλεμάξηεηα από 

ηε ζέζε ηνπ ηόλνπ, ζπρλά ην αζζελέζηεξν απνβάιιεηαη από ην ηζρπξόηεξν. 

Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ηηο πεξηπηώζεηο έθθξνπζεο θσλεέλησλ πνπ εληνπίζηεθαλ 

ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο. 

 

2.1.1.1.1 Έκθλιτη  

Πέξα από ηηο ζπλήζεηο εθζιίςεηο πνπ ζεκεηώλνληαη ζε όια ηα ηδηώκαηα θαη ζηελ 

θνηλή ΝΔ, ελδηαθέξνλ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ησλ 

ζπκπξνθνξώλ: πνχ ζα / λα > πνχ ’α > π’ ’ά θαη ηη ζα /λα > ηη ’α > η’ ’ά, δε ζα > δε ’α 

> δ’ ’ά,  όπνπ ζπρλά θαηά ηε ζπκπξνθνξά ηνπ [α] ηνπ κνξίνπ ζα / λα (> ’α) κε ηα 

[u], [i], [e] ησλ εξσηεκαηηθώλ πνχ, ηη θαη ηνπ κνξίνπ δε(λ), πξνθύπηεη [α], κε 

έθθξνπζε ηνπ πξνεγνύκελνπ θσλήεληνο, π.ρ. π’ ’ά πάκε
6
 [pά pάme] (< πνχ ’α πακε 

< πνχ ζα/λα πάκε), π’ ’ά ζπκεζψ [pά ζimiζφ] (< πνχ ’α ζπκεζψ < πνχ λα ζπκεζψ, 

π.ρ. ε, π’ ’ά ζπκεζψ, δελ ήκνπ γελλεκέλε / π’ ’ά θνηκεζείο φμσ, θνβάζαη / π’ ’ά ηα 

θάλεη, κπνξεί λα ληα θάλεη;), η’ ’ά λην θάλσ
7
 [tά do kάno] (< ηη ’α ην θάλσ < ηη λα ην 

θάλσ), δ’ ’ά ζην πσ [ðά sto pν] (< δε ’α ζην πσ < δελ ζα ζην πσ) θ.ά. πρλά σζηόζν 

ζεκεηώλνληαη θαη ηύπνη ρσξίο ηελ έθζιηςε, π.ρ. πνχ ’α βξίζνπ, ηη ’α ην θάλσ θ.ά., 

θαζώο θαη ηύπ. ηά ’α [tάα](< ηη ’α), πά ’α [pάα](< πνπ ’α), δά ’α [ðάα](< δε ’α), κε 

αθνκνίσζε ηνπ [i], [u] θαη [e] πξνο ην αθόινπζν [α] (< ζα / λα)
 8

.  

                                                             

 
5
 Βι. Χαηδηδάθηο (1905: 211)

.
 Makridge (1987: 83). 

6
 Πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 54) «π’ ’ά κπαγαίλ΄’ο < πνχ ζαλ’ παγαίλεηο;» (Κνπβνύθι.) 

7
 Πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 54) (Κνπβνύθι.)

.
  Μαληάο (1988: 94), «δελ έρεηο θαιά παηδηά, η‟ α (ηη λα) dν 

γθάλεηο dν βην». 

8
 Πβ. θαη Χαηδηδάθηο (1907: 142), όπνπ ζρνιηάδνληαο ην θαηλόκελν ζην ηδίσκα ησλ αξάληα 

Δθθιεζηώλ επηζεκαίλεη: «απνινπκέλνπ ηνπ ζ (ηνπ ζα) ηνπ ρσξίδνληνο πξόηεξνλ ηα δύν θσλήεληα η-α, 

νπ-α επήιζελ αθνκνίσζηο ηνπ αζζελεζηέξνπ απηώλ η, νπ πξνο ην ηζρπξόηεξνλ α, αιι‟ νύπσ 

ζπγρώλεπζηο εηο έλα απινύλ θαη δε βξαρύλ θζόγγνλ. Σα δύν όκνηα θαη ζπλεθθεξόκελα αα δύλαληαη, 
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Αο ζεκεησζεί όηη ζηελ πξναλαθεξζείζα έθθξνπζε, πέξα από ην γεγνλόο όηη ην [α] 

είλαη ηζρπξόηεξν ησλ θιεηζηώλ [u], [e] θαη [i], επηπιένλ σο κόξην ζα / λα > ’α, 

απνηειεί ζεκαληηθό ζεκαζηνινγηθό θαη ζπληαθηηθά ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν ε δηάζσζε 

ηνπ νπνίνπ είλαη απαξαίηεηε.  

 

2.1.1.1.2 Αθαίπεζη 

Ζ αθαίξεζε ησλ άηνλσλ αξθηηθώλ θσλεέλησλ, πνπ αληρλεύεηαη ήδε ζηε 

κεηαγελέζηεξε Διιεληθή
9
, πξνθύπηεη ιόγσ ηεο έθθξνπζεο ηνπ αξθηηθνύ θσλήεληνο 

από πξνεγνύκελν ηζρπξόηεξν ή ηε ζύκπηπμή ηνπ θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε 

πξνεγνύκελν όκνην θσλήελ θαη εζθαικέλν κνξθνινγηθό ρσξηζκό. Σν θαηλόκελν 

εληνπίδεηαη ζπρλά ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, θαζώο θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη 

εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηα ηδηώκαηα ηεο θνηλήο ΝΔ
10

. Αο ζεκεησζεί όηη ζην θαηλόκελν 

ηεο αθαίξεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη αξθεηέο πεξηπηώζεηο έθθξνπζεο ζηε 

ζπκπξνθνξά θαζώο ζην πιηθό ζεκεηώζεθαλ δηπινηππίεο, π.ρ. ’γαπψ θαη αγαπψ, 

’γνξάδσ θαη αγνξάδσ θ.ιπ., πνπ ζπρλά πξνθαινύλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην θαηά 

πόζνλ ζηνπο ηύπνπο πνπ εληνπίζηεθαλ έρεη απνθξπζηαιισζεί ή όρη ην απνηέιεζκα 

ηεο έθθξνπζεο.  

 

 

                                                                                                                                                                               

 

σο εηθόο, ελ ηε αξρή ηεο ζπλαινηθήο απηώλ έηη επξηζθόκελα, λα ππνιακβάλσληαη σο ελ καθξόλ 

θσλήελ. ηη δε ηνύηνπ ην πξώηνλ κέξνο ηνλίδεηαη ηζρπξόηεξνλ, είλαη θπζηθόλ, αθνύ ήδε πξόηεξνλ ε 

πξνεγνπκέλε ιέμηο πνχ, ηη εξσηεκαηηθή νύζα εμεθέξεην κεη‟ ηζρπξνηέξνπ ηόλνπ»
. 

πβ. θαη 

Παπαδόπνπινο (1927: 14) θαη Ψάιηεο (1905: 40), ηάα ην θάλσ / πάα παο. Καηά ηνπο Ψάιηε θαη 

Παπαδόπνπιν (ό.π.): «ελ αξεθθι. εθ ηεο θξάζεσο νηνπδήπνηε θσλήεληνο κεηά ηνπ α πξνθύπηεη α 

καθξόλ απαγγειιόκελνλ σο δηπινύλ εηο ηξόπνλ, ώζηε ην κελ πξώηνλ λα θέξεη ηνλ ηζρπξόηεξνλ ηόλνλ, 

ην δε δεύηεξνλ ηνλ αζζελέζηεξνλ, π.ρ. πνπ ζα πaο – πνπ α παο – πάα παο, ηη ζα ην θάλσ – ηάα ην 

θάλσ».
 
 

9
 πκεσλίδεο (2006: 18-36)

. 
Horrocks (2006: 163), ην θαηλόκελν ηεο αθαίξεζεο αξρηθνύ θσλήεληνο 

ζεκεηώλεηαη ζην ρώξν ηεο Μηθξάο Αζίαο από ηνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο. 

10
 Βι. ζρεηηθά Χαηδηδάθηο (1905: 218 θ.εμ.)

.
 Μελάξδνο (1925: 66-70)

.
 Παληειίδεο (1929: 2-6)

.
 

πκεσλίδεο (2006: 18-36)
.
 πκεσλίδεο (2006: 18-36)

. 
Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 296-8). 
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 αθαίπεζη [α] 
11

  

α. πήμαηα  

Ζ αθαίξεζε αξρηθνύ [α] ζηα ξήκαηα, όπσο πξναλαθέξζεθε, πξνθύπηεη θαηά ηε 

ζπκπξνθνξά κε πξνεγνύκελν [α] ησλ κνξίσλ ζα/ λα
12

, π.ρ. ’γνξάδσ [ɣνrάzν] (<’α 

’γνξάδσ <ζα/ λα αγνξάδσ), ’γαπψ [ɣapφ] (’α ’γαπψ < ζα/ λα αγαπψ), ’ιέζσ
13

 [léζν] 

(’α ’ιέζσ < ζα/λα αιέζσ), ’γγίδσ
14

 [ɟίzo] (’α ’γγίδσ < ζα/λα αγγίδσ), ’θνπκπψ
15

 

                                                             

 
11

 Πβ. ζηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθ., Γειεγηάλλεο (2002: 49-50) ’γνξάδσ, ’θνπληψ, ’λεβξά (αλαβιύδεη), 

’λεγθάδσ, ’λ΄εθαηψλσ, ’λειψ, ’λεζπψ, ’παληέρσ, ’πεζ’λίζθσ, ’πεηθάδσ / ’ξαρληά, ’λεγνχια, ’κάληα 

(ακάδα), ’λ΄εβαηφ, ’ζηξαπαιέθ΄’ (Κνπβνύθι.)
. 
Danguitsis (1943: 65) γάι’α - γάι’α (αγάιηα - αγάιηα), 

θξάλνηρηνο -ε -ν, ιελνβφζyα, κχγδαιν, κπγδαι’ά, ξαρλ’ά, θηί, θηαξάο (αθηάξαο) θαη 155 λεβξψ 

(αλαβξύσ), λεθαηψλσ, λεγνπι’ηάδσ, λεθνκbψλσ, λεθνχξθνπηα (αλαθνύξθνπδα) (Νηεκίξ.)
. 

Μαληάο 

(1983: 223) ’πνβξαδχο, ’πνθεχγσ, ’πνθνξκίδσ, ’πνθαζίδσ, ’πνδηαιέδσ, ’πφπαζρα, ’λεθαηεχσ, 

’λεγνπιηάδσ, ’λεηξηρηάδσ, ’θνχσ, ’ιαηίδσ, ’λάθησ, ’θνπκπψ, ’λνκάδνπκαη, ’ξκέγσ, ’ζεξληθφο, ’θηί θαη 

ζ. 247 ’πφςα (Παιιαδάξ.)
. 
Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 297) ’ζηαθφο, ’λνίσ, ’gάζηα,’πνζακέλνη, ’λέβεθάκε, 

’θξάην (Κίνο)
. 

Ψάιηεο (1905: 16), λεηξηρίαδσ, λεζηελάδσ, λεgάδσ, λεθαηψλσ θ.ά. θαη (1905: 17), 

πεξηπηώζεηο πνπ δηαηεξείηαη ην αξρηθό [α]: « α) όηε κεηά ηελ απνβνιήλ ηνπ α νθείιεη λα άξρεηαη ε 

ιέμηο από ησλ εμήο ζπκπιεγκάησλ ζπκθώλσλ ξθ, ξγ, γξ, ξκ: αγξά, αξθνχδα, αξγαιεηφ, αξρηλεχσ, 

αξκπξφο, αξθείδα, αξθεηνχκ’, β) ελ πάζαηο ηαηο ιέμεζη ηαηο κεηά ηνπ α ζηεξεηηθνύ ζπλζέηνηο: 

αλεζάξεηνο, αμεζθέπαζηνο» (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 284), ξαρληά, ζθνκαρψ, πνδψ (< απνδψ), 

ζηαθφο θ.ά. (Σζελη.) 

12
 Ζ αθαίξεζε αξρηθνύ [α], θαζώο θαη ηνπ [e] ζηα ξήκαηα, πέξα από ηελ έθθξνπζε θαηά ηε 

ζπκπξνθνξά κε πξνεγνύκελν [α], απνδίδεηαη ζπρλά από ηνπο κειεηεηέο, βι. Μελάο (1970: 30-31), 

Χαηδηδάθηο (1905: 213-14, 554), Hatzidakis (1975: 74), πκεσλίδεο (2006: 24-25), Μσπζηάδεο (2005: 

144), θαη ζηελ αλαινγία πξνο ξεκαηηθνύο ηύπνπο ρσξίο αξθηηθό θσλήελ, δει. ην αξρηθό [e] αληί [α] 

ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ εμειήθζε σο ζπιιαβηθή αύμεζε θαη γη‟ απηό αθαηξέζεθε ζηνλ ελεζηώηα. 

Έηζη θαηά ην ζρήκα εθάιεζα-θαιψ, εθψλαμα-θσλάδσ θ.ά. έγηλε θαη επάληεμα-παλdψ
.
 σζηόζν είλαη 

πηζαλόλ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν, δει. ε ζπιιαβηθή αύμεζε [e] λα 

αλαπηύρζεθε θαλνληθά ζηνπο ήδε από ηνλ ελεζηώηα αξρόκελνπο από ζύκθσλν ηύπνπο κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ αξθηηθνύ θσλήεληνο θαηά ηε ζπκπξνθνξά, π.ρ. ζα / λα ’γαπψ > αόξ. εγάπεζα.
 
Γηα ηνπο 

ιόγνπο ηεο αθαίξεζεο ηνπ αξρηθνύ [α] ζηα ξήκαηα θαη ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα ηδηώκαηα ηεο 

Κύπξνπ, ησλ λεζηώλ ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηεο Θξάθεο, βι. θαη πκεσλίδεο (2006: 25-28). 

13
 ΗΛΝΔ ζην ι. αιέζσ ν ηύπ. ’ιέζσ θαη Αλ. Θξάθ. (αξεθθι. θ.α.) Ησλ. (Κάη. Παλαγηά) Κύπξ. Μεγίζη. 

έξηθ. ύκ. Χίνο θ.α. 

14
 ΗΛΝΔ ζην ι. αγγίδσ ν ηύπ. ’γγίδσ πνιιαρ. Απνπι. Θήξ. Αλ. Θξάθ. (αξεθθι.) Κεθαιι. Κξήη. Νάμ. 

ύκ. ύξ. θ.α. 

15
 ΗΛΝΔ ζην ι. αθθνπκπψ, ν ηύπ. ’θνπκπψ Απνπι. (Καιεκ.) Κύπξ. θαη ’θνπκπίδσ Αλ. Θξάθ. 

(αξεθιι.)  
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[kubφ] (’α ’θνπκπψ < ζα/λα αθνπκπψ), ’θνχσ
16

 [kúν] (’α ’θνχσ < ζα/λα αθνχσ, π.ρ. 

νχηνο ’θνχεη δε γθξίλεη), ’πεινγηνχκαη [piloʝúme] (’α ’πεινγηνχκαη < ζα/λα 

απεινγηνχκαη), ’πνθφβνκαη [pokφvome] (’α ’πνθφβνκαη < ζα/λα απνθφβνκαη), 

’πνθνπξάδνκαη
17

 [pokurάzome] (’α ’πνθνπξάδνκαη < ζα/λα απνθνπξάδνκαη), 

’λεβαίλσ
18

 [nevéno] (’α ’λεβaίλσ < ζα/λα αλεβαίλσ), ’λεζθνπκπψλνκαη 

[neskubφnome] (’α ’λεζθνπκπψλνκαη < ζα/λα αλαζθνπκπψλνκαη), ’λεθαηεχσ
19

 

[nekαtévν] (’α ’λεθαηεχσ < ζα/λα αλαθαηεχσ), ’λεγνπιηάδσ
20

 [neɣuʎάzo] (’α 

’λεγνπιηάδσ < ζα/λα αλαγνπιηάδσ), ’λεγθάδσ
21

 [negάzν] (’α ’λεγθάδσ < ζα/λα 

αλαγθάδσ), ’ιάηηδσ [lαtίzo] (’a ’ιαηίδσ > ζα/λα αιαηίδσ, π.ρ. ’ιάηηζα ηηο ειηέο) θ.ά.  

Από ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα θαίλεηαη όηη ε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ [α] 

εληνπίδεηαη ζπρλά ζε ξήκαηα παξάγσγα κε ηα πξνζήκαηα απν- θαη αλα- > αλε-. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ, θαη ζηα ζύλζεηα κε ηηο ίδηεο πξνζέζεηο 

νλόκαηα π.ρ. ’πνιεηθάδη (< απνιεηθάδη), ’λέγθαζε (< αλάγθαζε) θ.η.ό.  

 

β. ονόμαηα  

Ζ αθαίξεζε αξρηθνύ [α] ζηα νλόκαηα νθείιεηαη ζηε ζπκπξνθνξά ηνπ κε ηειηθό [α] 

ηνπ άξζξνπ ηα, ηνπ αόξηζηνπ άξζξνπ έλα, κηα, ή πξνεγνύκελεο ιέμεο πνπ ιήγεη ζε 

[α], ιόγσ ιαλζαζκέλεο κνξθνινγηθήο δηαίξεζεο
22.

 επίζεο, ζηα ζύλζεηα κε ηα 

πξνζήκαηα αλα- θαη απν- νλόκαηα, ζεκεηώζεθε αθαίξεζε πηζαλόλ θαη αλαινγηθά 

πξνο ηα ξήκαηα απ‟ όπνπ πξνέξρνληαη. Π.ρ. ’θνπκπεζηήξη
23

 [kubistίri] (< ηα 

                                                             

 
16

 ΗΛΝΔ ζην ι. αθνχσ, ν ηύπ. ’θνχσ πνιιαρ. Απνπι. Ήπ. Ησλ. (Κξήλ.) Καιαβξ. (Μπόβ.) ίθλ. ύκ. 

Σήι. θ.α.  

17
 ΗΛΝΔ ζην ι. απνθνπξάδσ, όπνπ ηύπ. ’πεθνπξάδνκαη Ρόδ. ’πηθνπξάδνπκ’ Ίκβξ. ’πηθνπάδνπκ’ ακνζξ. 

«Μέζ. αλαπαύνκαη από ηνπ θόπνπ». 

18
 ΗΛΝΔ ζην ι. αλεβαίλσ ν ηύπ. ’λεβαίλσ θαη Αλ. Ρνπκει. (σδόπ.) Θεζζ. (ιπκπ.) Κάζ. Πξνπ. 

(Αξηάθ.) 

19
 ΗΛΝΔ ζην ι. αλαθαηεχσ ν ηύπ. ’λεθαηεχσ Α. Ρνπκει. (Μεζεκβξ.) θ.α. ’λεθαηεχγσ Αλ. Θξάθ. (Γέλ. 

αξεθθι. θνπ.) Κίκσι. ύκ. θ.α. 

20
 ΗΛΝΔ ζην ι. αλαγνπιηάδσ ν ηύπ. ’λεγνπιηάδσ θαη Αλ. Θξάθ. (αξεθιι.) Αλ. Ρνπκει. (σδόπ.)  

21
 ΗΛΝΔ ζην ι. αλαγθάδσ ν ηύπ. ’λεγθάδσ Πόλη. (Κεξαζ. Κνηύσξ. Οηλ. άλη. Σξαπ. Χαιδ.) θαη 

’λεgάδσ Αλ. Θξάθ. (αξεθθι.) Α. Κξήη. 

22
 Χαηδηδάθηο (1905: 220)

.
 Παληειίδεο (1929: 23). 

23
 ΗΛΝΔ ζην ι. αθθνπκπηζηήξη «εθ ηνπ νπδ. ηνπ κεζλ. επηζ. αθθνπκβηζηήξηνο πξνζιαβόληνο ζεκ. νπζ.» 
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’θνπκπεζηήξηα < ηα αθνπκπεζηήξηα ή < ’θνπκπψ < αθνπκπψ), ’λέγθαζε [négαsi] (< 

κηα ’λέγθαζε < κηα αλάγθαζε ή < ’λεγθάδσ < αλαγθάδσ), ’πνιεηθάδη [polifάði] (< ηα 

’πνιεηθάδηα < ηα απνιεηθάδηα), ’πνθφξη
24

 [pofφri] (< ηα ’πνθφξηα < ηα απνθφξηα), 

’θηί [ftί] (< ηα ’θηηά < ηα αθηηά), ’ζεξληθφο
25

 [sernikφs] (< ηα ’ζεξληθά < ηα 

αξζεληθά), ’καλέηη
26

 [manéti] (< ηα ’καλέηηα < ηα ακαλέηηα / ηνπξθ. emanet), ’καλέο
27

 

[manés] (έλα ’καλέ < έλα ακαλέ / ηνπξθ. emane, ηα δύν παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

πξνεξρόκελα από ηελ ηνπξθηθή έρνπλ λενειιεληθό ηύπ. ακαλάηη, ακαλέο κε 

αθνκνίσζε ηνπ [e] πξνο ην αθόινπζν [α]), ’θξάλνηρηνο
28

 [krάnixto] (< αθξαλνίγσ < 

άθξα + αλνίγσ
29

 / ’θξάλνηρηνο < πφξηα ’θξάλνηρηε < πφξηα αθξάλνηρηε), ’πφρα
30

 

[pφxa] (κηα ’πφρε < κηα απφρε) θ.ά. 

 

γ. επιππήμαηα  

αθαίξεζε θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε πξνεγνύκελν ηειηθό [α], ή αλαινγηθά πξνο άιια 

παξάγσγα κε ην πξόζεκα απν-, ζηα νπνία, όπσο δηαπηζηώζεθε παξαπάλσ, ζπρλά 

αθαηξείηαη ην αξθηηθό θσλήελ [α], π.ρ. ’πφςa
31

 [pφpsα] (< απ’ η’ απφςα < απφ ηα 

απφςα, π.ρ. ’πφςa δα γιεληήζνπκε..), ’πνπάλσ [popάno] (ηα ’πνπάλσ < ηα απφ 

πάλσ), ’πνθάησ [pokάto] (< ηα ’πνθάησ < ηα απφ θάησ), ’παλσηά
32

 [panotά] (< ηα 

                                                             

 
24

 ΗΛΝΔ ζην ι. απνθφξη ν ηύπ. ’πνθφξη θαη Ησλ. (Κξήλ.) Πεινπλ. (Αξθαδ.) Πξνπ. (Αξηάθ.) Ρόδ. 

25
 πκεσλίδεο (2006: 27-28) «(θαηά ηνλ G. Shipp) ... ίζσο ε κνξθή ζεξληθφο πξνέξρεηαη από ηελ 

ησληθή κνξθή κε εξζ- (δσξηθή κνξθή άξζ-)» 

26
 ΗΛΝΔ ζην ι. ακαλάηη ν ηύπ. ακαλέηη θαη Ήπ. Θήξ. Αλ. Θξάθ. (ειπβξ. θ.α.) Κξήη. 

27
 ΗΛΝΔ ζην ι. αθηί ν ηύπ. ’θηί θαη Αλ. Θξάθ. (Αδξηαλνύπ. αξεθθι. ειπβξ.) Ίκβξ. Ησλ. (κύξλ.) 

Κσλπι. Λπθ. (Ληβίζ.) άκ. 

28
 Δπαγγειίδεο (1934: 107) «Λανγξαθηθά εθ ηνπ Αξθηηθνχ θχθινπ: ... Κχηαμα ζην παλεζχξη θ’ ήηνλε θαη 

θξάλνηρην / θάζνπληαλ έλα θνξίηζη έκνξθν θαη δηαιερηφ». Βι. θαη Πνιίηεο (1904: 107, 194)
. 
πβ. θαη 

Danguitsis (1943: 65) πφξηα αθξάλνηρηε > θξάλνηρηνο -ε -ν (Νηεκίξ.)
. 
Ψάιηεο (1905: 17) ’θξάλνηρηα. 

29
 ΗΛΝΔ ζην. ι. αθξάλνηρηνο, όπνπ ν ηύπ. ’θξάλνηρηνο Βηζπλ. (Πξνπζ.) Θξάθ. (αξεθθι. ειύβξ.) 

30
 ΗΛΝΔ ζην ι. απφρε ν ηύπ. ’πφρα θαη Ήπ. (Εαγόξ. Ησάλλ.) Εάθ. Μαθεδ. (Καηαθύγ.) Σζαθσλ. θ.α. «ν 

ηύπ. ’πφρε κεζλ. ηδ. Αθνινπζ. παλνύ (έθδ. ELegrand Biblioth. 2, 44) κηα ’πφρε λεξφλ»  

31
 ΗΛΝΔ ζην ι. απφςε ν ηύπ. ’πφςα Αλ. Ρνπκει. (Μεζεκβξ. σδόπ.) Αλ. Θξάθ. (Αδξηαλ. Μάιγαξ. 

αξεθθι.) Καππ. «ν ηύπ. απφςα από ηνπ 7
νπ

 αηώλνο ... πξνήιζελ εθ κεηαπιαζκνύ θαηά ηα εηο -α 

επηξξ.»
. 
Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 340 ’πφςα (Παιιαδάξ.)

.
 Ψάιηεο (1905: 16), ’πφςα (αξεθθι.) 

32
 ΗΛΝΔ ζην ι. απαλσηά ν ηύπ. ’παλσηά Π. Παπαρξηζηνδνπι. Αξρ. Θξαθ. Θεζ. 3 (1936/7) 64. 
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’παλσηά < ηα απαλσηά / πηζ. θαη αλαινγηθά πξνο ηνλ θνηλ. ηύπ. πάλσ / π.ρ. ’παλσηά – 

’παλσηά ηα ’θαλε ηα παηδηά...) 

 

 αθαίπεζη [e]  

Ζ αθαίξεζε αξθηηθνύ [e], θαηλόκελν ζπρλό ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα, νθείιεηαη 

ζηε έθθξνπζε ηνπ [e] θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε ηζρπξόηεξν ηειηθό θσλήελ ([α], [ν], 

[u]) άξζξνπ, κνξίνπ ή πξνεγνύκελεο ιέμεο, ή ζηε ζύκπηπμή ηνπ κε πξνεγνύκελν 

[e]
33

, π.ρ.  

α. πήμαηα, ’ηνηκάδνκαη
34

 [timάzude] (< (ζ)α / (λ)α εηνηκάδνκαη), ’κπνδίδσ [boðίzo] 

(< (ζ)α / (λ)α εκπνδίδσ), ’πεζπκψ [peζimφ] (< (ζ)α / (λ)α επηζπκψ), ’μεκνινγψ 

[ksemoloγφ] (< (ζ)α / (λ)α εμνκνινγψ) θ.ά.  

β. ονόμαηα, ’θείλνο
35

 -ε -ν [cίnos] (< θαη εθείλνο), ’θθιεζάθη [kʎisaci] (< ην 

εθθιεζάθη), ’κάησκα [mάtoma] (< ην αηκάησκα), ’κνξξαγία [morαʝίa] (< κηα 

αηκνξξαγία), ’ιαθξνθάληαξν [lafrokάdaro] (< ην ειαθξνθάληαξν),’ιαθξχο [lafrίs] (< 

έλα ειαθξχ), ’θαηφ
36

 [kαtφ] (< ηα εθαηφ), ’μήληα
37

 [ksίdα] (< ηα εμήληα), ’κπφδην
38

 

                                                             

 
33

 Χαηδηδάθηο (1905: 219), γηα ηελ απνβνιή ηνπ [e] ζηελ αξρή ησλ ιέμεσλ
. 
πκεσλίδεο (2006: 28-32), 

αθαίξεζε [e] ζηα ηδηώκαηα Κύπξνπ, Νεζηώλ Αλ. Αηγαίνπ θαη Θξάθεο
. 
πβ. γηα ηε Βηζπλία, Γειεγηάλλεο 

(2002: 50-51) ’κπνδίδσ, ’θθηνξψλσ < επθαηξψ, ’ιάθ’, ’ζηηά, ’ζηηαηφπ’ θαη ζηηο ζύλζεηεο ι. κε ηελ 

πξόζεζε εθ > με : μεβαίλσ, μππάδσ (Κνπβνύθι.)
.
 Danguitsis (1943: 65) ’πεηάθηνο, bνδίδσ (Νηεκίξ.)

.
 

Μαληάο (1983: 223) ’βδνκάδα, ’θείλνο, ’θεί (Παιιαδάξ.)
.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 4) ’πεηπρία, 

’πνηθηζκφο < ν επνηθηζκφο, ’ηνηκάδακε, ’θθιεζίεο, ην ’ξγνζηάζην, ’κεηφο, ’ιαθξχ (Κίνο). 

34
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’ηνηκάδσ ΄Αλδξ. (Κόξζ.) Εάθ. (Μαραηξάδ.) Κέξθ. Κξήη. (Ζξάθι.) Πεινπλ. 

(Ξεξνθ.) Χίνο (Πηζπηι.) ΄Ζπ. (Κνπθνύι.) πξνζη. ’ηνηκάζνπ Αληίπαξ. ’dνηκάδσ ρηλνύζ. αόξ. κέζ 

’ηνηκάρηεθα Πεινπλ. (Βεξεζη.) ’ηνηκαζκέλε Πεινπλ. Πξνπ. (Μαξκαξ.) Μαθεδ. (Βνγαηζ.) 

35
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’θείλνο Βηζπλ. (Παιιαδάξ.) ’θείλνη Απνπι. (Καιεκ.) Βηζπλ. (Παιιαδάξ.) Κσο 

Πεινπλ. (Λάι.) θηάζ. θείλ(νη) / ’θείλε Δξεηθ. Ήπ. (Μαξγαξίη. Σζακαλη.) Πεινπλ. (Βεξεζη. Ππι.) 

θηάζ. Φνύξλ. ’θείλν Απνπι. (Καιεκ. Καζηξηλ. ηεξλαη.) Καιαβξ. (Γαιιηθ. Μπόβ.) Κνξζ. 

36
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’θαηφ Βηζπλ. (Κνπβνύθι. Παιιαδάξ.) Δύβ. (Άθξ.) Ήπ. (Γσδώλ.) Θεζζ. 

(Καιιηπεύθ.) Θήξ. Καιαβξ. (Μπόβ.) Καππ. (Γίι. Μηζζ. Οπιαγ. Σζνπθνύξ. Φάξαζ.) Κάξπ. Κνξζ. 

Λέζβ. Μαθεδ. (Γθηνπβ. Μεζνιαθθ.) Νάμ. (Απύξαλζ.) Πεινπλ. (Γπξξάρ. Κόθθηλ. Μάλ. Ξερώξ. Ξεξνθ. 

Παηδεκέλ.) Πξνπ. (Βάηηθ. Μαξκαξ.) θηάζ. ύκ. ύξ. Σζαθσλ. (Βάηηθ. Χαβνπηζ.)  

37
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’μήdα ακνζξ. ’μήληα Σζαθσλ. (Χηνλ.) Σήλ. 
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[bφðio] (< ην εκπφδην), ’ζσπαληέινλν [sopadélono] (< ην εζσπαληέινλν),’δηαθέξνλ 

[ðiαféron] (< ην ελδηαθέξνλ),’μψπνξηα [ksφporta] (< κηα εμψπνξηα), ’μψθπιιν
39

 

[ksφfilo] (< ην εμψθπιιν), ’πηδέμην
40

 [piðéksio] (< έλα επηδέμην), ’πίζεην [pίζeto] (< 

ην επίζεην), ’πεζπκηά [peζimɲά] (< κηα επηζπκία), ’πηηξνπή
41

 [pitropί] (< κηα 

επηηξνπή) θ.ά.  

Οη παξαθάησ ηύπνη πξνέθπςαλ κε έθθξνπζε ηνπ [e] θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε ηειηθό 

θσλήελ [ν] θαη πξνζζήθε ηνπ [ν] ζηελ αξρή ησλ ι.
42

 (ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

πηζαλόλ ζπληξέρνπλ θαη ιόγνη νπηζζνρσξεηηθήο αθνκνίσζεο): νρηξφο [oxtrφs] (< ν 

ερζξφο), νξγνιάβνο [νξγνlάvos] (< ν εξγνιάβνο, πβ. φξγν ‘έξγν’), φκππν
43

 [φbio] (< 

ην έκππν), νβξαίνο > νβξηφο [ovréos – ovriφs] (< ν εβξαίνο) θαη ηα επηξξ. νκπξφο 

[νbrφs] (< απφ εκπξφο), φμσ
44

 [φkso] (< απφ έμσ).  

γ. επιππήμαηα, εδσλά: (απφ) ’δσλά
45

 [ðonά], εδσλαπέξα: (απφ) ’δσλαπέξα
46

 

[ðνnapéra], εθεηλά: (απφ) ’θεηλά [cinά] θ.ά.  

Από ηα παξαδείγκαηα πξνθύπηεη όηη ε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ [e] ζην ηδίσκα ηεο 

Σξίγιηαο απαληά ζε όια ηα κέξε ηνπ ιόγνπ (νλόκαηα, ξήκαηα, επηξξήκαηα) θαη 

ζπρλά ζε παξάγσγα κε ηα πξνζήκαηα ελ-, επη-, εθ- / εμ- (με-).  
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 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’κπφδην Ακνξγ. Απνπι. (Καιεκ.) Βηζπλ. (Νηθνκήδ.) Δύβ. (Αγ. Άλλ.) Ήπ. 

(Κνπθνύι.) Θήξ. (Οία) Ηζάθ. Ηθαξ. Κάξπ. Κέξθ. Κεθαιι. Κύζεξ. Μεγίζη. Πεινπλ. (Κνληνγνλ.) Πξνπ. 

(Αξηάθ.) Ρόδ. ύκ. Σήλ. Χίνο (Βξνλη.) ’bφδην Ηζάθ. Νάμ. (Απύξαλζ.) 

39
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’μψθπιιν Εάθ. Κξήη. Μήι. Πόλη. (Χαιδ.) Πεινπλ. (Γ. Κνξηλζ.) Νάμ. 

(Γαιαλάδ.) Πξνπ. (Πάλνξκ.) 

40
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’πηδέμηνο Μαζξάθ. 

41
 Danguitsis (1943: 65) όπνπ ν ηύπ. ’πίηξνπνο (Νηεκίξ.) 

42
 Πβ. θαη Χαηδηδάθηο (1905: 233)

.
 Πάγθαινο (1955: 186-87). 

43
 Μελάξδνο (1925: 67) «ην ν ηνπ εληθνύ άξζξνπ πξνζεθνιιήζε εηο αθόινπζα: ην έκππνλ, ηφκππνλ, 

φκππνο...» 

44
 Χαηδηδάθηο (1905: 233) θαη (1934: 640-41) : «απφ έμσ > απφ ’μσ > φμσ» 

45
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’δσλά Άλδξ. Δύβ. (Γξακπ.) Θξάθ. (Αίλ.) Καξ. (Αιηθαξλαζζ.) Κέσο Κνπθνλήζ. 

Κύζεξ. Κύζλ. Κσο Μέγαξ. Ρόδ. ίθηλ. ύκ. Σήι. Σήλ. ’δνπλά Θξάθ. (Λνπιέκπ.) Λήκλ. Μαθεδ. 

(πνιιαρ.)
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 210) εδσλάο θαη (ε)δσλά (Κνπβνύθι.) 

46
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ’δψλα πέξα Αλ. Ρνπκει. (Μεζεκβξ.) 
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 αθαίπεζη [ν] 
47

  

Ζ αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ [ν], όπσο θαη ζηα άιια αξρηθά θσλήεληα, νθείιεηαη 

ζπλήζσο ζηελ έθθξνπζε ηνπ θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε πξνεγνύκελν ηζρπξόηεξν 

θσλήελ ή ζηε ζύκπηπμή ηνπ κε πξνεγνύκελν [ν]
48

, π.ρ. ’ξερηηθφ [rextikφ] (< ην 

νξερηηθφ), ’ινυξίδσ [loirίzo] (< (ζ)α / (λ)α νινγπξίδσ), ’λνκαηίδσ [nomatίzo] (< ην 

νλνκαηίδσ), ’δεηλίδσ
49

 [ðinίzo] (<(ζ)α / (λ)α νλεηδίδσ, π.ρ. ηψξα ζηα δίλεη, αξγφηεξα 

δα ζην ’δεηλίδεη), ’δνληνγηαηξφο [ðodνʝάtrφs] (< ν νδνληνγηαηξφο ή θαη αλαινγηθά 

πξνο ην δφληη), ’ρινβνή
50

 [xlovoί] (< κηα νρινβνή), ’πσξηθά
51

 [porikά] (< ηα 

νπσξηθά) θ.ά.
.
 πβ. θαη ηνλ ηύπ. θειί

52
 [feʎί] (< κεζλ. νθέιηνλ ππνθνξ. ηνπ *(ν)θέιια< 

ιαηηλ. offela) απ‟ όπνπ θαη ην ηνπσλ. Φειάθηα [felάcα].  

 

 αθαίπεζη [i]  

ζηε ζπκπξνθνξά ιόγσ έθθξνπζεο από ηζρπξόηεξν θσλήελ ή ζύκπηπμήο ηνπ κε 

πξνεγνύκελν [i]
53

, π.ρ. ’κεξψλσ [merφno] (<(ζ)α / (λ)α εκεξψλσ), ’θνλνκψ 

[konomφ] (<(ζ)α / (λ)α νηθνλνκψ), ’δνπνηψ [ðopiφ] (<(ζ)α / (λ)α εηδνπνηψ), ’ζηάδσ 
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 Πβ. ζηε Βηζπλία, Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 4) ’ινκνλάρε < νινκόλαρε (Κίνο)
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 50) 

’λεηδίδσ θαη δεηλψ < νλεηδίδσ, ’κληάδσ < νκνηάδσ θαη θειιί (Κνπβνύθι.)
. 

Danguitsis (1943: 63) 

νλεηδίδσ, λεηδίδσ > δεηλίδσ (Νηεκίξ.)
. 
Μαληάο (1983: 223) ’πίζνπ, ’πηζηνρψξεζε θαη ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 

294 ’λνκάδνκαη (Παιιαδάξ.) 

48
 Γηα ην θαηλόκελν, βι. Χαηδηδάθηο (1905: 220)

.
 Μελάο (1970: 31)

. 
πκεσλίδεο (2006: 34-36), 

αθαίξεζε [ν] ζηα ηδηώκαηα Κύπξνπ, Νεζηώλ Αλ. Αηγαίνπ θαη Θξάθεο.  

49
 Danguitsis (1943: 63) νλεηδίδσ, λεηδίδσ > δεηλίδσ (Νηεκίξ.)

. 
Γειεγηάλλεο (2002: 50) ’λεηδίδσ < 

νλεηδίδσ (Κνπβνύθι.)
. 
Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 52 ηέζζεξα ιένπζί ζε θη φιν ’δεηλίδνπληαη (= 

αιιεινυβξίδνληαη) Κίνο 
. 
Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 325 ’δεηλίδσ (Παιιαδάξ.) 

50
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 348 ηη ’ρινβνή έλαη φμσ (Παιιαδάξ.) 

51
 Δπαγγειίδεο (1934: 114) (Σξίγι.)

.
 πβ. θαη Αλδξηώηεο (1961: 33) ’πνπξηθφλ < νπσξηθφλ (Ληβίζ.) 

52
 Χαηδηδάθηο (1905: 646), όπνπ θειιί <*θέιια < ofella 

. 
Αξρείν ΚΔΝΓΗ θειιί πνιιαρ. θειι

d
η Ρόδ. θηιί 

θ'ιί Βόξ. Ηδηώκ. θηιιίλ Ληβίζ. ζθειί Πεινπλ. θειιίλ Πόλη. Ηθαξ. 

53
 Γηα ην θαηλόκελν, βι. Χαηδηδάθηο (1905: 220), (1907: 407) θαη (1977: 199)

.
 πκεσλίδεο (2006: 32-

34), αθαίξεζε [i] ζηα ηδηώκαηα Κύπξνπ, Νεζηώλ Αλ. Αηγαίνπ θαη Θξάθεο. Πβ. γηα ηε Βηζπλία, 

Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 4) ’πνδήκαηα, ’πεξέηξηα, (ηξεηο) ’πεξέηξηγηεο, ’θφλα (εηθφλα), ’ιερηξνιφγνο 

(Κίνο), Danguitsis (1943: 66) ’θαίλσ, ’γνχκελνο (Νηεκίξ.)
.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 294 ’ιφξηνο, 

’ξλίζηα (Παιιαδάξ.) 
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[sçάzo] (<(ζ)α / (λ)α ηζηάδσ), ’θαληά [fαdά] (< ηα πθαληά), ’πνκνλή [pomoɲί] (< ε 

ππνκνλή), ’θνλνζηάζη [konostάsi] (< ην εηθνλνζηάζη) θ.ά.  

 

2.1.1.1.3 Έκκποςζη ζηο εζυηεπικό λέξευν  

α. κονηά ζηο [α] :  

[α] - [u] > [α] π.ρ. καλάιη
54

 [mαnάʎi] (< καλνπάιη), 

[α] - [ν] > [α] π.ρ. αβγνθάο [αvɣνfάs] (< αβγνθάνο < αβγνθάγνο), θαιαθνχσ 

[kalakúo] (< θαιναθνχσ) θ.ά.  

Αο ζεκεησζεί όηη ζπρλά ζην ηδίσκα εληνπίζηεθε ν ηύπ. πα [pα] (< πάσ < πάγσ, π.ρ. 

’α πα λα δησ ηη έλαη...), όπνπ ζεκεηώλεηαη έθθξνπζε ηνπ [ν] πνπ κνξθνινγηθά 

ιεηηνπξγεί σο δείθηεο ηνπ α΄ ελ. πξνζ. Ωζηόζν πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν ηύπ. πα 

[pa] πνπ απαληά θαη ζε άιια πξόζ. ηνπ εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ, ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο ζπληάζζεηαη κε ππνηαθηηθή θαη ην ξεκαηηθό πξόζσπν δειώλεηαη από ην 

ξήκα ηεο δεπηεπξεύνπζαο πξόηαζεο, π.ρ. Κη απ’ απηνπλνχο ’α πα (παο) λα εχξεηο 

Παιπαηδίδεο Βαζίιεο... / ν γακπξφο λα πα (πάεη) λα πάξεη ληε λχθε... / λα πα (πάεη) λα 

δηεη λην λνηθνθχξε ληεο... / ’α πα (πάκε) λα πάξνκε θαη θακκηά γθαιίηζα... / δε κπα 

(πάηε) λα θέξεηε θείνλα ην κεγάιν... / ’α πα (πάλε) λα ’πξέςνπ έλα δψξν... / Άληε κπξε 

σηήξα (-ε) πα (πάλε / πήγαηλε) λα θέξεηο ληε κακή… Αο ζεκεησζεί όηη ζην β΄ πξόζ. 

ηνπ ελεζηώηα παξάιιεια κε ην ζπγθεθνκκέλν ηύπν πα εληνπίζηεθε θαη ν ηύπνο πάεηο 

πνπ δελ ππέζηε έθθξνπζε ηνπ [i], όπσο ζπκβαίλεη ζηελ θνηλή ΝΔ, π.ρ. Πνχ πάεηο 

κπξε ηξειιέ κ’ απηφ λην κατζηξν; 

[α] - [e] > [α] π.ρ. θάηαη
55

 [kάte] (< θάεηαη < θάζεηαη), παξαθθιήζη [pαrαkʎίsi] (< 

παξά+εθθιήζηνλ > κεζλ. παξεθθιήζηνλ > θνηλ. παξεθθιήζη) θ.ά.  

πρλά ζηα ζύλζεηα κε ην πξόζεκα με-, από ηελ αξραία πξόζεζε εθ / εμ- (με-)
56

, θαηά 

ηελ ζπκπξνθνξά [e] - [α] πξνθύπηεη [e] αληί [α], είηε αλαινγηθά πξνο άιια ζύλζεηα 

κε ην πξόζεκα με-, ηνπ νπνίνπ ε επηηαηηθή / εκθαηηθή ή ζηεξεηηθή ρξήζε ζην ιόγν 
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 Χαηδηδάθηο (1934: 598-99), γηα ηηο κεηαβνιέο μέλσλ ιέμεσλ ζηα ειιεληθά
. 
Παληειίδεο (1929: 4) «εθ 

ζπγθξνύζεσο α + νπ = α, καλνπάιηλ – καλάιιηλ Κύπξ.» 

55
 Βι. θαη απνβνιή ζπιιαβήο 

56
 Πβ. Χαηδηδάθηο (1977: 162), γηα ηελ πξνζζήθε ηεο με- αληί μα- μν- θ.ιπ. μεξαρληάδσ, μεζηεξηά, 

μεγθαζίδσ, μεζξαθίδσ, μεθεληεχσ, μεζκαξίδσ, μεξηψλσ θ.ιπ.  
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είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη πηζαλόλ γη‟ απηό λα δηαηεξείηαη, είηε από επίδξαζε ηεο 

αύμεζεο [e] ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ
.
 έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ με- αληί μα-, είλαη θαη ε πξνεγνύκελε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ [α] ζηνλ 

ελεζηώηα, ε νπνία ζεκεηώλεηαη ζπρλά ζην ηδίσκα, θαη ε κεηέπεηηα θαλνληθή 

πξνζζήθε ηνπ πξνζήκαηνο με- (βι. θαη αθαίξεζε αξρηθνχ [α])
.
 έηζη, π.ρ. με + ’δεηάδσ 

(< ζα/λα αδεηάζσ) > μεδεηάδσ, με + ’δξαρηίδσ (< ζα/λα αδξαρηίδσ
57

) > μεδξαρηίδσ 

θ.η.ό. Βι. θαη ηα μεξαρληάδσ
58

 [kseraxɲάzo] (αληί μαξαρληάδσ), μεξαρληζηήξα 

[kseraxɲistίra] (< μεξαρληάδσ), μεθνξκίδσ („βγαίλσ απ‟ ηε δύζθνιε ζέζε‟, με- + 

αθνξκίδσ
59

), μεπνβγάινκε
60

 (αληί μαπνβγάινκε, π.ρ. λα μεπνβγάινκε ηηο ηξεηο ιίξεο). 

Βι. θαη Μνξθνινγία – Παξαγσγή – πξφζεκα με-. 

β. κονηά ζηο [e] : 

[e] - [ν] > [ν] π.ρ. Λσλίδαο [loɲίðαο] (< Λεσλίδαο), Θνιφεο [ζolφis] (< Θενιφγνο), 

ηνπσλ. Άτ Θνδφηεο [αiζoðφtes] (< Άγηνη Θενδφηεο) θ.ά. 

πρλά ζην ηδίσκα ζεκεηώζεθε ν ηύπ. α΄ ελ. πξνζ. ισ [lν] (< ιέσ < ιέγσ), πνπ 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη παξελζεηηθά ζην ιόγν σο ιεθηηθό ζηήξηγκα
61

, π.ρ. θέθηεα, 

ισ, ηη έπαζα ’γψ ισ, κ’ έδηλε, ισ, ηφζα ιεθηά πνιιά, ισ, θαη ’γψ γχξεπα ιίγα, αιιά ηη 

’α ληνλε θάλεηο. Να κε θάκε θαη μχιν, ισ...
. 
πβ. θαη ην γ΄ ελ. ιέ’ [lé] (< ιέεη < ιέγεη, 

π.ρ. απηφ ιέ’ γχξεβα). 

 

2.1.1.1.4 Πεπιπηώζειρ μη ππαγμάηυζηρ ηηρ έκκποςζηρ    

ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο πνιύ ζπρλά ζεκεηώζεθαλ νη ηύπ. ηνπ β΄ ελ. πξνζ. ηνπ ελεζη. 

ησλ θσλεεληόιεθησλ ξεκάησλ ηξψεηο, αθνχεηο, θηαίεηο, θάεηο, ιέεηο, πιχεηο, θιείεηο 
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 Πβ. ζην ΗΛΝΔ ην ι. αδξαρηηάδσ „πεξηειίζζσ λήκα ή έξηνλ πεξί ηελ άηξαθηνλ‟. 

58
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ μεξαρληάδσ Χίνο Κξήη. Κύδηθ. μεξαρληάδνπκ’ Αλ. Θξάθ. (αξεθθι.) μεξαρλίδσ -

νκαη Βηζπλ. (Παιιαδαξ.) Λεμ. νκ. Βπδαλη. Weig. Αλ. Θξάθ. (Σζελη. Σζαθίι. Μέηξ. θνπ.) 

59
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αθνξκίδσ. 

60
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ μηπνπβγάδνπ Μαθεδ. (Γξπκ.) μεπεβγάδσ Αλ. Θξάθ. (θνπ.) „αληαπνδίδσ, 

μεπιεξώλσ ην ρξένο κνπ απέλαληη ζε θάπνηνλ‟ 
. 
πβ. ΗΛΝΔ ζην ι. απνβγάιισ ζεκ. 6 «Αληαπνδίδσ ην 

νθεηιόκελνλ, εμνθιώ Αλ. Θξάθ. (Αίλ. θ.α.) Πόλη. (Ακηζ. Κεξαζ. Κνηύσξ. άλη. Σξαπ. θ.α.)» 

61
 Ο ηύπ. θαη ζηελ Κίν, Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 16 «Ο πεξηζπώκελνο ηύπνο ισ ηνπ ξήκαηνο 

ιέσ (= ιέγσ) σο κόξηνλ ελ ηε νκηιία παξεκβαιιόκελνλ, σο ελ ηε Γπηηθή Κξήηε, π.ρ. -Δ πχξν ισ! 

Φέξε ηε ηδαέια θαη ηα ’ειάξηα (< θειάξηα) κνπ!» 
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θ.ιπ. πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ απνβνιή ηνπ κεζνθσλεεληηθνύ [ɣ] ή ηνπ [n] θαη 

ζρεκαηίζηεθαλ αλαινγηθά κε ην γ΄ πξνζ. ηξψεη, αθνχεη θ.η.ό. όπνπ ην [i] δελ 

εθθξνύεηαη δηόηη ιεηηνπξγεί σο κνξθνινγηθόο δείθηεο.  

 

2.1.1.2 Σπγθνπή θωλήεληνο  

Tν θαηλόκελν ηεο ζπγθνπήο άηνλνπ [i], πνπ θαηαγξάθεηαη παξαθάησ, απαληά 

ζπνξαδηθά ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο θαη δελ είλαη ζπζηεκαηηθό, ζε αληίζεζε κε 

θάπνηα γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη ηεο Αλ. Θξάθεο όπνπ ε ζπγθνπή άηνλσλ 

[i] θαη [u] εκθαλίδεηαη έληνλα
62

. Σν θαηλόκελν είλαη αλάινγν κ‟ απηό ησλ βνξείσλ 

ηδησκάησλ, σζηόζν πεξηνξίδεηαη ζε κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα θαη δεδνκέλνπ όηη ηα 

ινηπά θσλεηηθά θαηλόκελα ηνπ ηδηώκαηνο δελ ζπλαηλνύλ πξνο απηό ηνλ 

πξνζδηνξηζκό, εληάζζεηαη ζ‟ απηή ηελ επηκέξνπο πεξίπησζε.  

 [i] δίπια ζε πγξά, έξξηλα θαη ην [s]
63

, π.ρ. εξ’κηά [ermɲά] (< εξεκηά), ησξ’λάο
64

 

[tornάs] (< ησξηλάο), κεξ’θέο [mercés] (< κεξηθέο), π’ιαιψ [plalφ] (< πηιαιψ), 

θ’ιίθη [klίfi] (< θηιίθη, < ηνπξθ. kηlηf), πεξ’ρνχζεο [perxúses] (< πεξηρνχζεο), 

πεξ’ζζφηεξν [persφtero] (< πεξηζζφηεξν), πεξ’πέηεηεο [perpéties] ( < πεξηπέηεηεο), 

ζ’θψζεάκε [skφζiάme] (< ζεθσζήθακε), νξ’ζκέλνη [orzménη] (< νξηζκέλνη), 

θφπ’ηζα [kφptsa] (< θνηλ. λνειι. θφπηηζα / αλάινγα κε ηελ εηπκνινγία από ην 

ηνπξθ. kopça) θ.ά. 
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 Πβ. θαη γηα ην θαηλόκελν ζηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθ., βι. Danguitsis (1943: 41-42) (Νηεκίξ.)
.
 

Γειεγηάλλεο (2002: 33, 55-57) (Κνπβνύθι.)
.
 Ψάιηεο (1905: 21-22, 26-28, 37) (αξεθθι.)

.
 

Απνζηνιίδεο (1941: 287-88, 291-92) (Σζελη.) 

63
 Χαηδηδάθηο (1907: 407-08), πεξί ηεο απνβνιήο ηνπ [i] θαη (1905: 257-58), απνβνιή [i] δίπια ζε 

πγξά θαη ην [s].  

64
 Ψάιηεο (1905: 19), γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ησξλάο «αλ ζεσξεζή πξνειζνύζα εθ ηνπ ησξαλά, δελ 

δύλαηαη λα εξκελεπζή, ίζσο όκσο πξνήιζελ εθ ηνπ ησξηλά, όηε επθόισο εμεγείηαη ε απνβνιή η»
. 

Χαηδηδάθηο (1934: 224-26), ε αλάπηπμε ηειηθνύ -s θαη‟ αλαινγία πξνο ην ρζεο. Πβ. γηα ηνλ ηύπ. 

ησξ’λάο θαη Γειεγηάλλεο (2002: 124) (Κνπβνύθι.), Danguitsis (1943: 161) (Νηεκίξ.) 
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2.1.2 Αναπηύξειρ θυνηένηυν  

2.1.2.1 Πξόζεζε 

Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνζεκαηηθνύ θσλήεληνο, ην νπνίν είλαη ζρεδόλ πάληνηε ην [α], 

νθείιεηαη ζπλήζσο ζηε ζπλεθθνξά κε πξνεγνύκελν ηειηθό [α] άξζξνπ, κνξίνπ ή 

ιέμεο. 

 [α] 
65

  

α. ζηα ονόμαηα θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε ηειηθό [α] ηνπ άξζξνπ ηα (θαη εκπξόζεηνπ 

ζηα) ή ησλ αόξηζησλ άξζξσλ έλαο, κηα, έλα, π.ρ. αςειφο -ή -φ [αpsilφs -ί -φ] (< έλ’/ 

κη’ αςειφ -ή -φ < έλα / κηα (π)ςειφ -ή -φ), αςεισζηά [αpsilνsçά] (< κη’ αςεισζηά < 

κηα ςεισζηά), αμππφιεηνο -ε -ν [αksipφlitos -i -o] (< έλ’ / κη’ αμππφιεην -ε -ν < έλα / 

κηα μππφιεην -ε -ν), αιαδαξεηφ [αlαðαrʝφ] (< η’ αιαδαξεηά < ηα ιαδαξεηά), αζειπθηά -

φ [αζiʎicά -φ] (< κη’ / έλ’ αζειπθηά -φ < κηα / έλα ζειπθηά -φ), απνζακέλε 

[apoζaméni] (< κη’ απεζακέλε < κηα πεζακέλε), ακαζθάιε [αmaskάʎi] (< κη’ 

ακαζθάιε < κηα καζθάιε), αιεηπαλάβαην
66

 [αlipαnάvαto] (< έλ’ αιεηπαλάβαην < έλα 

ιεηπαλάβαην), αδηθφ [αðikφ] (< αηη. πιεζ. η’ αδηθά < ηα δηθά, π.ρ. Γηάλλε ηξψεηο 

αδηθφ ζνπ πξάκα…) θ.ά.. β. ζηα πήμαηα ζηε ζπκπξνθνξά κε ηειηθό [α] ησλ κνξίσλ 

ζα / λα, π.ρ. αςπρξαίλεη [αpsixréni] (< ’α ςπρξαίλεη, π.ρ. λην κήλα π’ αςπρξαίλεη), 

αξψηεμα [αrφtiksa] (<’α ξσηήζσ) θ.ά. γ. ζηα επιππήμαηα θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε 

ηειηθό [α] ηνπ εκπξόζεηνπ ζηα, π.ρ. αθξπθά [αkrifά] (< ζη’ αθξπθά < ζηα θξπθά < 
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 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 298-9) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ [α], θαηλόκελν πνπ απαληά ζπρλά ζηα 

πεξηθεξεηαθά ηδηώκαηα ηεο Νέαο Διιεληθήο (Πόληνο, Κύπξνο, Καππαδνθία, Ληβίζη Λπθίαο, 

Γσδεθάλεζα Σζαθσληά, Απνπιία, Καιαβξία), αληρλεύεηαη ήδε από ηελ επνρή ηεο Διιεληζηηθήο 

Κνηλήο θαη καξηπξείηαη θαη ζε δεκώδε θείκελα ηεο κεζαησληθήο γξακκαηείαο
.
 βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. α- 

πξνζεη.
.
 Χαηδηδάθηο (1905: 225-27)

. 
Μελάξδνο (1925: 64-74)

.
 Tsopanakis (1940: 22-25). Γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο, βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 5) αρειψλα, αιαηκαξγηά, ακαζράιε, αμππίιεη’, 

αδέλακ(ε), απνηέο, απνχ < πνπ (Κίνο)
.
 Danguitsis (1943: 66) αμάδξεθνο, αρειψλα, αζεξίδσ, αρσξίδσ, 

αθξπθφο, αιήγνξνο, αξαθή (Νηεκίξ.)
.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 294 αβδέιια, αρειψλα, αμππφιεηνο, 

αμεθνχξαζηνο (Παιιαδάξ.)
. 

Γειεγηάλλεο (2002: 61) αμππνιίδνπκαη, αβδέιια, αθξαληά, ακαζθάι’, 

αθνξάδα, απειαξγφο, αρειψλα, αξαθή, αγιήγνπξα, αζηάρ΄’, αρείι΄’, αζει΄’θφ, αθξπθά, αςειφο θ.ά. 

(Κνπβνύθι.)  

66
 Αλδξηώηεο (1930: 148) ιηπαλάβαηνο > αι’παλάβαηνπο (Ίκβξ.) 
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θξπθά), αγιήνξηο
67

 [αɣlίoris] θαη αγιήνξα [αɣlίorα] (< αγιήνξα < ζη’ αγιήνξα < ζηα 

γξήγνξα). 

 [e]  

ζπλήζσο πξηλ από ξήκαηα, όηαλ ε πξνεγνύκελε ιέμε ηειεηώλεη ζε -λ, -ο, π.ρ. 

ππνζεηηθό αλ, ζύλδεζκνο ζαλ, κόξηα αο, δελ πξνζσπηθέο αλησλπκίεο ηνλ, ηελ, καο, 

ζαο, θαη ην ξήκα αξρίδεη από ζύκθσλν ή ζπκθσληθό ζύκπιεγκα, ζεκεηώζεθε ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο αλάπηπμε επθσληθνύ [e], επέθηαζε κάιινλ ηεο αύμεζεο ησλ 

παξειζνληηθώλ ρξόλσλ, γηα ηελ απνθπγή ηνπ δπζπξόθεξηνπ ζπκπιέγκαηνο
68

, π.ρ. αλ-

ε-ζέισ, αο-έ-βγσ (π.ρ. αο έβγσ ζηγά ζηγά), δελ-ε-πήε (π.ρ. θαη μαλά δελ-ε-πήε πηα...), 

δελ-ε-θαηάιαβεο (π.ρ. Ακ δελ-ε-θαηάιαβεο επινεκέλε πνπ ν άληξαο ζνπ έρεη πνχληα;), 

ηνπο-ε-ιέσ, καο-ε-ιέλε θ.ά. θαη ζηε ζπκπξνθνξά κε ην επηξξ. ζαλ-ε-ηψξα (π.ρ. ηα 

ηξαγνχδηα πφ ’ιεαλε δελ έλαη ζαλ εηψξα, πνπ ην πηάλεηο θαη ην ηειεηψλεηο θη έλαη 

κεγάιν...). ηελ πεξίπησζε ησλ αλησλπκηώλ, από ηηο ζπκπξνθνξέο ηνπο κε ηελ 

αύμεζε [e] ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ, πξνέθπςαλ νη εθηεηακέλνη ηύπνη όπσο νη 

ηνλε, ηελε θ.ιπ.
69

, π.ρ. ηνλ-έπαηδα > ηφλε παίδσ θ.η.ό. Απηό ην ιεθηηθό [e] ησλ 

αλησλπκηθώλ ηύπσλ, πνπ ζηηο ζπκπξνθνξέο κε ηα ξήκαηα ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηε 

ζπιιαβηθή αύμεζε, δελ απνηειεί «ζπζηαηηθόλ ησλ ξεκάησλ ζηνηρείνλ»
70

 αθνύ 

εκθαλίδεηαη κόλν ζην ζπγθεθξηκέλν θσλεηηθό πεξηβάιινλ. 
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 Χαηδηδάθηο (1907: 423), ε ηξνπή ηνπ [r] > [l] θαη‟ αλνκνίσζε πξνο ην επόκελν [r]
.
 Χαηδηδάθηο 

(1934: 224-6), ε αλαπηπμε ηειηθνύ -s θαη‟ αλαινγία πξνο άιια επηξξ. ζε -s
. 
πβ. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. 

γξήγνξα όπνπ ηύπ. γιήνξηο Θήξ. Κύπξ. Κσο ίθλ. εγιήνξηο Νάμ. ίθλ. Χίνο αγιήγνξα Ήπ. Αλ. Θξάθ. 

(Αίλ.) Κέξθ. Μαθεδ. Πόλη. αγιήνξα Ήπ. Θξάθ. (Καξση.) Κέξθ. Μαθεδ. Πόλη.
.
 πβ. θαη Γειεγηάλλεο 

(2002: 61), όπνπ ηύπ. αγιήγνξα (Κνπβνύθι.) θαη Danguitsis (1943: 66), όπνπ ηύπ. αιήγνξα (Νηεκίξ.) 

68
 Σζνπαλάθεο (1949: 25)

.
 Πάγθαινο (1955: 185)

.
 Μελάο (1970: 49). 

69
 Χαηδηδάθηο (1977: 204) «Δθ ησλ κεηά ησλ αλησλπκηώλ καο, ζαο, ηνλ, ηελ θ.ιπ. ζπλεθθεξνκέλσλ 

ηύπσλ παξσρεκέλσλ ρξόλσλ ησλ από ηνπ ε αξρνκέλσλ αθεξέζε ην αξθηηθόλ ε θαη πξνζεηέζε εηο ηαο 

αλησλπκίαο ηαύηαο
. 
ήηνη θαηά ην καο έιεγε, ζαο έθεξε, ηνλ έπηαζε, ηελ εκπφδηζε, ησο εδψθεηε θ.ιπ., 

ειέρζε κάζε ιέγεη, ζάζε θέξλεη, ηφλε πηάλεη, ηήλε κπνδίδεη, ηψζε δίδεη. Σν ε ηνύην αλήθεη λπλ εηο ηαο 

αλησλπκίαο, δη ν ιέγεηαη δείξε ηνλε, αγάπα ηελε, δνο ησλε θ.ιπ.»
.
 πβ. θαη Μελάξδνο (1925: 70-73) γηα 

ηελ πξνέιεπζε ησλ ηύπσλ ηνλε, ηελε, κάζε
.
. 

70
 Χαηδηδάθηο (1905: 231-32) «ην ε ηνύην δελ απαξηίδεη αιεζώο ζπζηαηηθόλ ησλ ξεκάησλ ζηνηρείνλ, 

δηό θαη δελ ιέγνληαη νη ξεκαηηθνί ηύπνη κεηά ηνπ ε ελ αξρή πξνηάζεσο, νίνλ εβιέπσ, επέκπσ, ειέσ 

θ.ιπ.»
.
 πβ. θαη Αλδξηώηεο (1961: 23) (Ληβίζ.). 
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2.1.2.2 Αλάπηπμε ηειηθώλ θωλεέληωλ  

Ζ ηάζε γηα αλνηρηέο ζπιιαβέο είηε κε ηελ εκθάληζε επέθηαζεο [e] θαη [α] κεηά από 

ιεθηηθό [n], είηε κε ηελ απνβνιή ηνπ ιεθηηθνύ [n] εληνπίδεηαη ζπρλά ζην ηδίσκα, 

ηδηαίηεξα ζηηο αλησλπκίεο θαη ζηα ξήκαηα. Δηδηθόηεξα: 

 [α]  

ζηα πήμαηα:  

επέθηαζε [α] αλαπηύρζεθε ζηνπο εθηεηακέλνπο ηύπνπο ηνπ α΄ θαη β΄ εληθνύ πξνζ. 

ηνπ κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ, αλαινγηθά πξνο ην επίζεκ. [α] ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνζ. ηνπ ελεξγεηηθνύ παξαηαηηθνύ θαη αόξηζηνπ
71

, π.ρ. θάζνπκνπ [kάζumu] / 

θαζνχκνπλα [kαζúmuna], θάζνπζνπ [kάζusu] / θαζνχζνπλα [kαζúsuna] (βι. 

πεξηζζόηεξα, Μνξθνινγία – κεζνπαζεηηθή θσλή – παξαηαηηθφο). 

 ζηιρ ανηυνςμίερ
72

:  

α) ζηελ αηη. εληθνύ ηνπ αδύλαηνπ ηύπνπ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ηνλα-ληoλα, 

ηελα-ληελα όηαλ επηηάζζεηαη ηνπ ξήκαηνο, π.ρ. θείλνο ν δηθφο κνπ θσλάδεη ληνλα, 

θνβεξίδεη ληνλα, απηφο νχηε ζαιεχεη νχηε ιαιεί / γηα ’δέ ηνλα καξή καξψ / Βξε ε 

γαινπνχια, δψζ’ ηελα ηηο αζξψπνη ’δψ πέξα, ςφθηα, μεςφθηα, ’α ληε κπάξνπ θ.ά. (βι. 

πεξηζζόηεξα, Μνξθνινγία - Αλησλπκίεο).  

β) ζηελ θηεηηθή αλησλπκία γ΄ πξνζώπνπ, όπνπ απαληνύλ νη εθηεηακέλνη ηύπνη ηνπλα 

- ληνπλα [tuna – dunα] αληί ησλ ηνπ, ηνπο, π.ρ. ην ζπίηη ληνπλα (< ηνπο), ηα παηδηά 

ληνπλα (ηνπ) θ.ά. / Χσξάθηα δηθά ληνπλα (ηνπο) δελ είραλε / ηνπο έβγαιε φμσ απέ ην 

ρσξηφ ληνπλα (ηνπ) / Πάληε ηα ζην κέξνο ηνπλα (ηνπο) / Αξακπαηδήδεο ήληαλε 

καζηφξνη, ν κπακπάο ληνπλα (ηνπο), νη ίδηνη, καζηφξνη, δε κπνξνχζα λα θάλνπ έλα 

ζπίηη... θ.ά. (βι. πεξηζζόηεξα, Μνξθνινγία - Αλησλπκίεο).  

γ) ζηελ αηηηαηηθή εληθνύ ησλ αόξηζησλ, αλαθνξηθώλ θαη δεηθηηθώλ αλησλπκηώλ
73

, π.ρ. 

άιινλα [άlonα] (< άιινλ), θεί(λ)νλα [cί(n)onα] (< εθείλνλ), απηφλα [αftφnα] (< 

απηφλ), ηνχηνλα [tútona] (< ηνχηνλ), φπνηνλα (< φπνηνλ), θα(λ)έλαλα [ka(n)énana] (< 

θαλέλαλ) / Καη είραλε θη άιινλα πνπ έπαηξλε λην θφξν θαη ληνλ έιεάλε απηφλα δεθαηδή 
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 Βι. Μελάο (2004: 701). 

72
 Βι. θαη ζην θεθ. Μνξθνινγία, Αλησλπκίεο. 

73
 Γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο επέθηαζεο -λα ζηηο αλησλπκίεο, βι. Μελάο (2004: 435 θ.εμ.) θαη (2008: 97)

.
 

Χαηδηδάθηο (1907: 155-56)
.
 πβ. θαη Ψάιηεο (1905: 63). 
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/ γιέπεη ν έλαο κε ληνλ άιινλα / θαη πήαηλάκε ζε θείλελα γηα λα κάζνκε / ληελ 

αξπάδνκε ηφηεο ληελ απηήλα / ..λα ξσηήμεη, απηήλα ηα δίλεη; θ.ά. (βι. πεξηζζόηεξα, 

Μνξθνινγία - Αλησλπκίεο).  

ζηα επίθεηα: αλαινγηθά πξνο ηνπο ηύπνπο εθηεηακέλνπο ηύπνπο ησλ αλησλπκηώλ 

ζρεκαηίζηεθαλ θαη ηύπνη ηεο αηηηαηηθήο εληθνύ επηζέησλ β΄ θιίζεο, όπσο π.ρ. νχινλα 

[úlona] (< φινλ), κεγάινλα
74

 [meɣάlona] (< κεγάινλ), κηθξφλα [mikrφna] (< κηθξφ) 

θ.η.ό. (βι. πεξηζζόηεξα, Μνξθνινγία - Δπίζεηα). 

 

 [e]  

ζηα πήμαηα: ζην γ΄ πιεζ. πξνζ. ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ ελεζηώηα, παξαηαηηθνύ 

θαη αόξηζηνπ, όπνπ απαληνύλ εθηεηακέλνη ηύπνη ζε [-ne] αληί [-n] αλαινγηθά πξνο ηα 

επηζεκ. [-me] θαη [-te] ηνπ α΄ θαη β΄ πιεζ.
75

, π.ρ. γξάθνπλε [ɣrάfune], έβαλάλε 

[évαnάne], πήαηλάλε [pίenάne], έθαάλε [éfaάne] θ.ά. (βι. πεξηζζόηεξα ζην θεθ. 

Μνξθνινγία - Ρήκαηα). 

ζηιρ ανηυνςμίερ: 

ζηνπο αδύλαηνπο ηύπνπο ηεο αηηηαηηθήο ελ. θαη πιεζ. ηνπ γ΄ πξνζ. ησλ πξνζσπηθώλ 

αλησλπκηώλ όηαλ πξνηάζζνληαη ηνπ ξήκαηνο, π.ρ. ηνλε, ηελε, καζε
.
 νη εθηεηακέλνη 

αλησλπκηθνί ηύπνη πξνέθπςαλ από ζπλεθθνξέο ησλ αλησλπκίσλ κε ηελ αύμεζε [e] 

ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ, π.ρ. ηνλ έιε’α > ηφλε ιέσ θ.η.ό. / Άζηνλα κπξε Χξπζέ δε 

ληφλε γιέπεηο πνπ έλαη κεζπζκέλνο... / λα πάεη ζην γθάιθα („αξρηκάζηνξα‟) λα ληνλε 

δψζεη θαπάξν λ’ αξρίζνπ λα ρηίδνπ ζπίηη.../ αιιά ηη ’α ληνλε θάλεηο.../ λην ζεθψλσ 

ληνλε πεξλψ απέ ην παξάζπξν… / ληελ αξπάδνπκε, ληελε θέξλνπκε ’δψ πέξα.../ θαη γσ 

δε ληνλε πηέδσ... θ.ά.  
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 Πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 62) κεγάινλα, κηθξφλα θ.ά. (Κνπβνύθι.) 

75
 Βι. Χαηδηδάθηο (1977: 204)

. 
Danguitsis (1943: 34) αλάινγε αλάπηπμε θαη ζην Νηεκίξληεζη.  
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2.1.3 Τποπέρ θυνηένηυν 

 

2.1.3.1 Σπλίδεζε  

α) Tα θσλήεληα [i] θαη [e] ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, 

πθίζηαληαη θαλνληθά ζπλίδεζε
76

 θαηά ηε ζπκπξνθνξά ηνπο κε άιιν ηζρπξόηεξν 

θσλήελ, π.ρ. γηαηξφο [ʝαtrφs] (< ηαηξφο), Γεξνζφιπκα [ʝerosφlima] (< Ιεξνζφιπκα) θ.ά 

β) Από ηηο αθνινπζίεο +i+Φ, αλαιπηηθά ζεκεηώζεθαλ: 

α. θαηά ηε ζπκπξνθνξά πξόζζηνπ [i] κε πξνεγνύκελα άερα ζύκθσλα [p], [t], [f], 

[ζ], [s], [ts] πξνθύπηεη [ç], π.ρ. θηνχπηα [cúpçα], ρσξάθηα [xorafçα], ηέηνηα [tétça], 

ζπίηηα [spίtçα], βεξεζηά [veresçά], θεξαζηά [cerasçά], πηε [pçé], πξνκήζεηα 

[promίζça], αξξψζηηα [αrφstçα], παπνχηζηα [papútsça] θ.ά.  

β. θαηά ηε ζπκπξνθνξά πξόζζηνπ [i] κε πξνεγνύκελα ερεξά ζύκθσλα [v], [ɣ], [ð], 

[b], [d], [r], [z], [dz], απηό ηξέπεηαη ζε [ʝ], π.ρ. βηάζε [vʝάsi], κεξίδην [merίðʝo], 

γιενχδηα [ɣleúðʝa], ζηαλαρψξηα [stanaxφrʝa], δησ [ðʝφ] / δηε [ðʝé] (< δσ / ηδέ κε 

κεηάζεζε ηνπ [i]
77

), Γηνγέλεο [ðʝoʝénis], θνπκπηά [kubʝά], θαξπνχδηα [karpúzʝα], 

γαιέηδηα [ɣalédzʝa] θ.ά. 

γ. θαηά ηε ζπκπξνθνξά πξόζζηνπ [i] κε πξνεγνύκελν [k], [g], [ɣ], [x], [l], [n], 

πξνθύπηνπλ νπξαληθά [c], [ɟ], [ʝ], [ç], [ʎ], [ɲ], π.ρ. ζθνιεηφ [skoʎφ], παινχθηα 

[palúca], λνηάδεη [ɲάzi], ιαιάγγηα [lalάɟα], θησρηά [ftoçά], αγηάζκα [αʝάzma] θ.ά. 

δ. θαηά ηε ζπκπξνθνξά ηνπ [i] κε πξνεγνύκελν [m] πξνθύπηεη [mɲ], π.ρ. αδεμηκηά 

[αðeksimɲά], θακηά [kamɲά], κηα [mɲά], κπαιφ [mɲάlo], ζπθακηά [sikamɲά], ζπκηάκα 

[ζimɲάma] θ.ά. 

 

                                                             

 
76

 Γηα ην θαηλόκελν, βι. Χαηδηδάθηο (1905: 352, 408) θαη (1907: 143), Βαγηαθάθνο (1953-54: 97 θ.εμ.), 

νξηζκόο θαη εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ
.
 πβ. θαη Μελάο (2004: 674-80), ε ζπλίδεζε ησλ e, i ζηε 

Μεζαησληθή θαη Νέα Διιεληθή
. 
Tsopanakis (1940: 51-57, 63), γηα ηε ζπλίδεζε θαη ηελ επίδξαζή ηεο 

ζηνλ ηνληζκό
. 
βι. θαη Pernot (1907: 113 θ.εμ.)  

77
 Βι. ζρεηηθά, Χαηδηδάθηο (1934: 297). 
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2.1.3.2 Σηξνγγύιωζε 

Σν θαηλόκελν αθνξά ηελ ηξνπή ησλ κε ζηξνγγπιώλ θσλεέλησλ [α], [e], [i] ζε 

ζηξνγγπιά [ν], [u], ιόγσ ηεο επίδξαζεο γεηηνληθώλ ζπκθώλσλ, θπξίσο ρεηιηθώλ
78

. Ο 

όξνο ζηξνγγχισζε
79

 (αληί ρείισζε) πξνηηκήζεθε θαζώο απνδίδεη επζηνρόηεξα ην 

απνηέιεζκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπώλ.  

 [ν] > [u]  

Ζ ηξνπή, ηνληζκέλνπ αιιά θαη άηνλνπ, [ν] > [u] ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, όπσο θαη 

ζε άιια λενειιεληθά ηδηώκαηα
80

, εληνπίδεηαη ζπρλά δίπια θπξίσο ζε ρεηιηθά, 

ππεξσηθά θαη θαηληαθά ζύκθσλα. Σν θαηλόκελν αληρλεύεηαη ζηελ πεξηνρή ήδε από 

ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο (3
ν
-4

ν
 κ.Χ. αη.)

81
. ηελ πεξίπησζε ηεο Σξίγιηαο θαζώο 

θαη ησλ γεηηνληθώλ κε απηή ηδησκάησλ ηεο Βηζπλίαο θαη ηεο Α. Θξάθεο
82

, δελ 

εκθαλίδεη ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ θαλνληθόηεηα κε ηελ νπνία εληνπίδεηαη ζηα βόξεηα 

ηδηώκαηα ηεο Νέαο Διιεληθήο, αιιά πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα 

                                                             

 
78

 Πβ. θαη πκεσλίδεο (1972: 246) «Δίλαη γλσζηό όηη εθηόο από ηα ρεηιηθά ζύκθσλα αζθνύλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα ησλ γεηηνληθώλ θσλεέλησλ θαη άιια ζύκθσλα, ηδίσο ηα πγξά ι, ξ, 

ην έξξηλν λ, ηα νπξαληθά θ, γ, ιηγόηεξν ην ρ, ην ζπξηζηηθό δ...»  

79
 Βι. Μσπζηάδεο (2005: 97 θ.εμ.), όπνπ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζρόιηα γηα ην θαηλόκελν ηεο 

ζηξνγγύισζεο. Γηα ηνλ όξν ρείισζε, βι. πκεσλίδεο (1972: 239). 

80
 Βι. ζρεηηθά Χαηδηδάθηο (1905: 290-92, 490), ηξνπή [ν] > [u] ζηηο δηαιέθηνπο. 

81
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 3) ε ηξνπή ν> u ζε παιαηέο βηζπληαθέο επηγξαθέο ηνπ 3

νπ
-4

νπ
 κ.Χ. αη.

. 
πβ. θαη 

Μελάο (2004: 538-40), γηα ην θαηλόκελν ηεο ηξνπήο σ > νπ ζηελ Σζαθσληά θαη ζηε Μάλε, ηνλ 

εληνπηζκό ηνπ ζηελ Κνηλή θαη ηελ αλαγσγή ηνπ ζηηο αξραίεο ειιεληθέο δηαιέθηνπο
.
 βι. ζρεηηθά θαη 

Μαγνπιάο (1997: 74-8). 

82
 Πβ. Μπνπζκπνύθε, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1078: 403, 404 νχιλνη, έρνπ (Κνπβνύθιηα)

.
 Γειεγηάλλεο (2002: 69, 

212, 227, 245, 259) δγνπξαθηζκέλνο, δνπληαλφο, ςαικνπδία, ζνπιήλα, ςνπλίδσ, ςνπκί, βξνπκάλε, 

πνπιχ, αγιήγνπξα, θέηνπ, θνππξηά, θνχπαλνο, γνχινο θ.ά (Κνπβνύθι.)
. 

Danguitsis (1943: 38) 

δγνπξάθνο, δνπλάξ’, δνπληαλφο, κνπζθάξ’, πνπδάξ’, γνχινο, θνχπαλνο, θνχθα θ.ά. (Νηεκίξ.)
. 

Κσλζηαληηλίδνπ (2005: 7) κνπξέ, ρνπλί, νινπλψλ, ηνπλ(α) < ησλ, ρνπξγηφ, κνπζράξη, θνπηνπξλίζη, 

λνπκίδεηο, νπλφκαηα, θαλνπληθά, δτάθνπξα, πνπιιά, θνπκάηηα (Κίνο)
.
 Μαληάο (1983: 223) βνχινο 

(βψινο), γνχινο (φινο), θαιακπνχθη (θαιακπφθη), θνπκκάηη (θνκκάηη), θνχθα (θφθα), θαζνχιη (θαζφιη) 

(Παιιαδάξ.)
.
 Ψάιηεο (1905: 35), δνπλάξ’, πνχκα, ςνπλίδσ θ.ά. (αξεθθι.)

.
 Απνζηνιίδεο (1941: 286) 

δγνπξάθνο, κνπζθάξ, δνπλάξ, δνπdαλφο θ.ά. (Σζελη.) 
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όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιια λόηηα ηδηώκαηα
83

. Οη πεξηπηώζεηο έρνπλ θαηαηαγεί 

αλάινγα κε ην θσλεηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζπλέβε ε ηξνπή, θαζώο ε πεξίπησζε 

ηνπ βνξείνπ θσλεεληηζκνύ γηα ην ηδίσκα έρεη απνθιεηζηεί
84

. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο 

είλαη πεξηζζόηεξα από έλα ηα ζύκθσλα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηξνπή, ελώ γηα άιιεο 

ζπληξέρνπλ ιόγνη αθνκνίσζεο ή αλαινγίαο. 

α) δίπλα ζηα σειλικά ([p], [v], [f], [b], [m]): θνχπαλνο [kúpanos] ( < θφπαλνο), 

θνππάληδάλε [kupάɲizάne] (< θνπάληδαλ), έθνπβα [ékuva] (< έθνβα), θνππέια 

[kupélα] (< θνπέια), πνπιεηέο [pulités] (< πσιεηέο), πεξηπνπιία [peripulίa] (< 

πεξηπνιία), πεξίπνπιν [perίpulν] (< πεξίπνιν), ζνπθάο [sufάs] (< ζνθάο), 

ζνπθαληίδσ [sufadίzo] (< ζνθαληίδσ), θνπθηλάθη [kufinάci] (< θνθηλάθη), θνπθίλη 

[kufίni] (< θνθίλη) θαη θνχθα [kúfa] (< θφθα), θνπκκάηη [kumάti] (< θνκκάηη) αιιά 

θαη θνκκάηη [kνmάti] (< θνκκάηη), θνκκάη [komάi] (< θνκκάηη), κνπζθάξη [muskάri] 

(< κνζράξη), δνπκφο [zumφs] (< δσκφο), γνπκάξη [ɣumάri] (< γνκάξη), ηξνχκπα 

[trúbα] (< ηξφκπα < ηηαι. tromba / ζηελ πεξίπησζε απηή πηζαλόλ λα πξόθεηηαη γηα 

απόδνζε ηνπ ηηαιηθνύ [ν]
85

) θ.ά. 

Σν [ν] ηξέπεηαη ζε [u] ζηα ξεκαηηθά επηζήκαηα:  

 ζπρλά ζην α΄ ελ. πξνζ. θαη ζηνλ πιεζ. ηνπ κεζνπαζεηηθνύ ελεζηώηα ιόγσ 

ζηξνγγύισζεο ηνπ [ν] > [u] δίπια ζην [m], π.ρ. έξθνπκαη - εξθνχκεζηε - 

έξθνπληαη [érkume - erkúmeste - érkude] (< έξρνκαη θ.η.ό.), ζεθψλνπκαη 

[sikφnume] (< ζεθψλνκαη), βξέρνπκαη [vréxume] (< βξέρνκαη) θ.η.ό.  

 ζηνλ εληθό θαη ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηνπ κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ είηε ιόγσ 

ζηξνγγύισζεο ηνπ [ν] > [u] δίπια ζην [m], είηε (ζην α΄ ελ. θαη αλαινγηθά ζηα 

                                                             

 
83

 Πβ. Παληειίδεο (1929: 13)
. 
Πάγθαινο (1955: 175-76)

. 
Dieterich (1908: 37-39, 87-88)

. 
Χαηδηδάθηο 

(1907: 279 θ.εμ.) γηα ηελ ηξνπή θσλεέλησλ ζε [u] δίπια ζε ρεηιηθά [p], [v], [f], [m], ππεξσηθά [k], 

[ɣ], [x], [l] θαη ζπάληα ζε νπξαληθά ζπξηζηηθά [s], [z] 
.
 πβ. θαη Pernot (1907: 89-91). 

84
 Βι. θαη Μσπζηάδεο (2005: 99) «ηα λόηηα ηδηώκαηα (θαη επνκέλσο ζηε Νενειιεληθή Κνηλή) ε 

ζηξνγγύισζε εξκελεύεηαη βάζεη ηνπ θσλεηηθνύ πεξηβάιινληνο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε αθεηεξία ή ην 

πξόηππν κεηαβνιήο λα εηζήρζε είηε από ηα βόξεηα ηδηώκαηα είηε απεπζείαο από ηελ αξραία πεγή. Ζ 

πηνζέηεζε ηεο γλώκεο όηη όζεο ιέμεηο ησλ λνηίσλ ηδησκάησλ εκθαλίδνπλ ζηξνγγύισζε [ν] > [u] 

εηζήιζαλ από βνξξά ζα αληέβαηλε ζην πιήζνο ησλ παξαδεηγκάησλ θαη ζηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο 

ηξνπήο». 

85
 Βι. Μσπζηάδεο (2005: 102) θαη Αλδξηώηεο Δηπκνι. ζην ι. «νπ αληί ν ζε ιέμεηο ηηαι. θαηαγσγήο: 

θνπβέξηα, θνπξηίλα, θνπκάλην, θνπθέην θ.η.ό.» 
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άιια πξνζ.) ιόγσ πξνιεπηηθήο αθνκνίσζεο ηνπ [ν] πξνο ην επόκελν [u]
86

, π.ρ. 

γξάθνπκνπ [ɣrάfumu] / γξαθνχκνπλα [ɣrαfúmuna], γξάθνπζνπ [ɣrάfusu], 

γξάθνπληάλε [ɣrάfudane], γξαθνχκαζηα [ɣrαfúmαsta], γξαθνχζαζηα [ɣrαfúsαsta] 

γξάθνπλην [ɣrάfudo] θ.η.ό. (βι. αλαιπηηθά Μνξθνινγία – παξαηαηηθφο).  

β) δίπλα ζηα ςπεπυικά [k], [ɣ], [x]: δχζθνπια [ðίskula] (< δχζθνια), θνπξίηζη 

[kurίtsi] (< θνξίηζη), θνχξσζα [kúrosa] (< θφξσζα), ρνπξάθηα [xurάfça] (< 

ρσξάθηα), ρνπλί [xuɲί] (< ρσλί), μεβξάθνπηα [ksevrάkuta] (< μεβξάθσηα / π.ρ. θαη 

’λα ζνπξφ θνπξίηζηα μεβξάθνπηα…) θ.ά.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ηύπ. ανχξη [αuri] (< κεζλ. άγνπξνο - αγνχξηλ, κε απνβνιή 

κεζνθσλεεληηθνύ [ɣ] πνπ αλαπηύρζεθε ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο
87

, < κεηγλ. 

άγσξνο < αξρ. άσξνο) θαη αγνπξφπιν [αɣurφplo] (< αγνξφπνπιν), ε ηξνπή ηνπ [ν] > 

[u], πέξα από ηε γεηηλίαζε κε ην ππεξσηθό [ɣ] (πξηλ απηό απνβιεζεί), ζπλδέεηαη θαη 

κε ηελ απόδνζε ηνπ σ σο νπ. Δπηπιένλ ζηνλ ηύπ. ανχξη ε ζπκπξνθνξά ηνπ [ν] κε ην 

αλνηρηόηεξν [α] πηζαλόλ ζπκβάιιεη ζηελ εξκελεία ηεο ζηέλσζεο ηνπ [ν] > [u] ζηνλ 

ηύπν.  

γ) δίπλα ζηα θαηνιακά [s], [z]: δνπλάξηα [zunάrʝa] (< δσλάξηα), βξαθνδνχλα 

[vrakozúna] (< βξαθνδψλε), δνπληαλά [zudanά] (< δσληαλά), ςνπλεζηά [psunisçά] 

(< ςσλεζηά), ςνπλίδσ / ςνχλεζεο [psunίzo – psúnises] (< ςσλίδσ – ςψλεζεο) θαη 

θαη‟ αλαινγία ςνχληα [psúɲa] < ςψληα), ζνπξφ [surφ] (< ζσξφ), νινπζδηφινπ 

[olusðʝφlu] (< νισζδηφινπ), θαζνχιη [fasúli] (< θαζφιη) θ.ά. Ζ ζηξνγγύισζε δίπια 

ζηα θαηληαθά εκθαλίδεηαη ζπάληα
.
 έηζη, ζε θάπνηα από ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

ζηελ ηξνπή [ν] > [u] πηζαλόλ ζπληέιεζε θαη ε ηάζε ηεο ειιεληθήο λα απνδίδεη ην σ 

σο νπ
88

. 

                                                             

 
86

 Χαηδηδάθηο (1905: 237)
. 

γηα ην θαηλόκελν θαη ζηα γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη ηεο Αλ. 

Θξάθεο, πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 68) (Κνπβνύθι.)
. 
Ψάιηεο (1905: 34-5) (αξεθθι.)

.
 Danguitsis (1943: 

39) (Νηεκίξ.) 

87
 Χαηδηδάθηο (1907: 286) «άσξνο – άγσξνο, αγψξηλ Πξνδξ. Δ΄ 41 θαη λπλ αγψξη αιιά θαη άγνπξνο 

Γηγελ Legr. 263, θαη αγνχξηλ παιιεθάξηλ ήδε παξά Γιπθά 210»
.
 βι. θαη Κξηαξάο Λεμ. Μεζλ. ζην ι. 

αγφξη
.
 ΗΛΝΔ ζην ι. άγνπξνο

.
 Tonnet (1995: 83)

.
 πβ. ζηε Βηζπλία, Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 31 

ε, βε η’ανχξη κνπ! (Κίνο). 

88
 Μελάο (2004: 537-40), γηα ηελ ηξνπή ελδνιεμηθνύ θαζώο θαη ηειηθνύ σ > νπ, εξκελεία θαη αλαγσγή 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Κνηλή θαη ηηο αξραίεο ειιεληθέο δηαιέθηνπο.  
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Αο ζεκεησζεί όηη ζπρλά εληνπίζηεθε ηξνπή ηνπ ηειηθνύ [ν] > [u] ζηα επηξξήκαηα
89

, 

π.ρ. πίζνπ [pίsu] (< πίζσ), απάλνπ [αpάnu] (< απάλσ), θάηνπ [kάtu] (< θάησ), γχξνπ 

[ʝίru] (< γχξσ), ηξηγχξνπ [triʝίru] (< ηξηγχξσ), ηα νπνία πηζαλόλ ζρεκαηίζηεθαλ 

αλαινγηθά θαηά ηα ηνπηθά επηξξήκαηα απηνχ, φπνπ, αιινχ θ.η.ό.
90

  

 

 [i] > [u] 

Οη ηξνπέο [i] > [u], πνπ εληνπίδνληαη θαη ζε άιια ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο
91

, είλαη 

ζηξνγγύισζεηο πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ [i] κε ρεηιηθό, ππεξσηθό ή 

θαηληαθό ζύκθσλν
92

, π.ρ. ζνπκάδη [sumάði] (< ζεκάδη, π.ρ. ηα παηδηά κε ην ζαπάλη 

(„ζατηα‟) έβαλάζη ζνπκάδη θαη θνχιαλάζη ληε γθάηα...), δνπιεχεη - δνπιηάξεο [zulévi - 

zuʎάris] (< δειεχεη - δειηάξεο), παηνπκηά [patumɲά] (< παηεκηά < πάηεκα < παηψ, 

π.ρ. θη έπαηξλα ηηο παηνπκηέο θαη ηα γχξεπάλε απηνί...)
.
 ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ε 

ηξνπή [i] > [u] πηζαλόλ κπνξεί λα απνδνζεί, παξάιιεια κε ηελ επίδξαζε ησλ 

παξαθείκελσλ ζπκθώλσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο αξραίαο πξνθνξάο ηνπ π σο [u]
93

, 

π.ρ. μνπξάθη – μνπξίδσ [ksurάfi – ksurίzo] (< μπξάθη - μπξίδσ), ληνχκπαλν [dúbano] 

(< ηχκπαλν), δνπκάξη [zumάri] (< δπκάξη) θ.ά.  

 

 
                                                             

 
89

 Πβ. Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 303), «ε Κίν, Πξνύζα, Παιιαδάξη θαη ηελ Σξίγιηα, ην ηειηθό άηνλν σ 

ησλ επηξξεκάησλ θαη ησλ βαξύηνλσλ ξεκάησλ πξνθέξεηαη σο [u], όρη όκσο ζπζηεκαηηθά». 

90
 Χαηδηδάθηο (1907: 309).  

91
 Πβ. Danguitsis (1943: 37) δνπιέβγσ, δνπιηάξεο, μνπξίδσ, ζνπκάδ’, παμνπκάδ’, ρξνπζάθ’ θ.ά. 

(Νηεκίξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 66) δνπιεχγσ, παμνπκάδ’, ζνπκάδ’, θνπθάξ’, γηνχθηνο, Μνπράι΄’ο θ.ά. 

(Κνπβνύθι.)
.
 Μαληάο (1983: 223) δνχιεηα, δνπιηάξεο, δνπιεχσ, ζνπκάδη (ζεκάδη), πνππεξηά (πηπεξηά), 

ζνπθνπλίδεη (ζηθνπλίδεη) (Παιιαδάξ.)
.
 Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 45, 71, 83 ζνπκάδη, πνπγνχλη, 

μνπξάθη (Κίνο)
.
 Μάλεζεο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 725

α
 : 296 άγθνπξα < άγθπξα (Κίνο)

.
 Απνζηνιίδεο (1941: 290), 

δνχηνπια, ζνπκάδ, παμνπκαδ θ.ά. (Σζελη.)
.
 Ψάιηεο (1905: 30), δνχιηα, ζνπκάδη, ηξνχπσκα θ.ά. 

(αξεθθι.) 

92
 πκεσλίδεο (1972: 245) «κεηαβάιινληαη ζπλήζσο ην α θαη e ζε ν θαη ελδερνκέλσο u, ελώ ην i 

εμειίζζεηαη θαλνληθά ζε u θαη ζπαληώηεξα ζε ν. Σν απνηέιεζκα ηεο ρείισζεο u πξνθεηκέλνπ γηα ην i, 

πνπ αξζξσηηθά ζηέθεη πην θνληά ζην u παξά ζην ν, απνηειεί ην πξώην θαη βαζηθό ζηάδην ηεο εμέιημήο 

ηνπ»
.
 πβ. θαη Παληειίδεο (1929: 15-6). 

93
 Βι. Μελάο (2004: 235-36)

.
 Μσπζηάδεο (2005: 247-50)

.
 Tsopanakis (1955: 58)

.
 Hatzidakis (1975: 

104-10)
.
 Newton (1972: 19 θ.εμ.) 
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 [e] > [ν]  

Ζ ηξνπή ηνπ [e] > [ν], πνπ αληρλεύεηαη ήδε ζηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο
94

, ζην 

ηδίσκα Σξίγιηαο εληνπίζηεθε δίπια ζε δηρεηιηθά [p], [m] θαη ρεηινδνληηθά [v], [f] θαη 

είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ζηξνγγπιώζεσλ
95

 (ζε κεξηθά 

παξαδείγκαηα πηζαλόλ ζπληξέρνπλ θαη ιόγνη αθνκνίσζεο, παξεηπκνινγίαο θ.ιπ.), 

π.ρ. πνξπαηψ, πνξπαηεμηά θ.η.ό. [porpαtφ - porpatiksçά] (< πεξπαηψ - πεξπαηεζηά), 

Πνπφλεο [popφnis] (< Πεπφλεο / πηζ. θαη ιόγσ αθνκνίσζεο
96

), απνζακέλε 

[αpoζaméni] (< πεζακέλε), ξνβίζη - νξβίζη [rνvίζi - orvίζi] (< ξεβίζη, θαηά ην 

Χαηδηδάθη
97

 ν ηύπ. θαηά παξεηπκνινγία από ηε ι. ξφβη), ςφκα [psφmα] (< ςέκα), 

θξνκκχδη [kromίði] (< θξεκκχδη), θηνθάιη [cφfaʎi] (< θεθάιη), γηνκίδσ [ʝomίzo] (< 

γεκίδσ), γηνθχξη [ʝofίri] (< γεθχξη) θ.ά. 

 

2.1.3.3 Κξάζε  

Ζ θξάζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο [u] - [e] > [ν], πνπ αλάγεηαη ήδε ζηνπο κεζαησληθνύο 

ρξόλνπο θαη απαληά ζπρλά ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα
98

, ζεκεηώλεηαη ζπρλά θαη ζην 

                                                             

 
94

 Μσπζηάδεο (2005: 105). 

95
 Μσπζηάδεο (2005: 105). Πβ. γηα ηε Βηζπλία θαη Αλ Θξάθ., Danguitsis (1943: 35) νξβίζ’, ςφκα, 

πνξπαηψ, πνπφλ’, κνάινο (< κεγάινο), βνιφλα, πι΄νξψλσ, ξνπάλ΄’, θ΄νπθάι΄’ θ.ά. (Νηεκίξ.)
. 
Μαληάο 

(1983: 223) φθθαηξνο, ’ρηξφο, φμσ, φηνηκνο (έηνηκνο) (Παιιαδάξ.)
. 

Γειεγηάλλεο (2002: 67) φκπην, 

φξθνο, φθθαηξνο, πνξπαηψ, θηνθάι΄’, γηνκάηνο, πιηνξψλσ (< πιεξψλσ) θ.ά. (Κνπβνύθι.)
. 

Ψάιηεο 

(1905: 23-4), πνξπαηψ, ζθνdφλα θ.ά. (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 289), φbπνο, φθθαηξνο θ.ά. 

(Σζελη.) 

96
 Καηά ην Χαηδηδάθη (1905: 405), ν ηύπ. πνπφληλ ιόγσ αθνκνίσζεο. Πβ. θαη πκεσλίδεο (1972: 241): 

«ε ρεηισηηθή επίδξαζε πνπ αζθνύλ ηα παξαθείκελα ζύκθσλα ζην e είλαη ηόζν θαηαπηεζηηθή, ώζηε δελ 

ππάξρεη ιόγνο λα ππνζέζνπκε όηη ιεηηνύξγεζε ν λόκνο ηεο αθνκνίσζεο, ή ηνπιάρηζηνλ κόλνλ απηόο 

κνλνκεξώο». 

97
 Χαηδηδάθηο (1907: 211). 

98
 Χαηδηδάθηο (1905: 216-17) «νπρί ζπγρώλεπζηο ησλ δύν θζόγγσλ αιι‟ ππνθαηάζηαζηο άιινπ ηηλόο 

εηο απηνύο πξόθεηηαη»
.
 Παπαδόπνπινο (1927: 14) «θνηλόλ είλαη ην θαηλόκελνλ ηεο θξάζεσο, θαζ‟ ήλ 

εθ ηεο ζπκπινθήο δύν αλόκνησλ θσλεέλησλ κεηαμύ δύν ιέμεσλ πξνθύπηεη ν, νίνλ πνπ έθαλα – 

πφθαλα, πνπ έκαζα – πφκαζα, πνπ έξρηηη, - πφξρηηη.»
. 
Πάγθαινο (1955: 170) «πγρώλεπζηο: δηά ηεο 

ηειέζεσο κηαο κόλνλ δηακέζνπ αξζξώζεσο αληί ησλ απαηηνπκέλσλ δύν ηδηαηηέξσλ αξζξώζεσλ πξνο 

εθθώλεζηλ ησλ u θαη e: κνπ έξρεηαη > κφξρεηαη... ή κάιινλ ε θπζηνινγηθή, εμειηθηηθή ζεηξά είλαη: ue 

> uo > oo > o, δει. ην ue έπαζε πξώηνλ κεξηθήλ ζπλαίξεζηλ εηο uo θαη έπεηηα νιηθήλ εηο νν - ν: κνπ 



 

 
66 

ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, π.ρ. πφρεηο [pφçis] (< πνπ έρεηο), πφθαλεο [pφkanes] (< πνπ 

έθαλεο), πφθεξε [pφfere] (< πνπ έθεξε), πφθπεο [pφfies] (< πνπ έθπ(γ)εο) θ.η.ό. 

 

2.1.3.4 Από επίδξαζε πγξώλ θαη έξξηλωλ 

Πξόθεηηαη γηα ηξνπέο ησλ θσλεέλησλ [α], [ν] θαη [i] ζε [e], ιόγσ ηεο επίδξαζεο 

πγξώλ θαη έξξηλσλ ζπκθώλσλ, ηάζε πνπ αλάγεηαη ήδε ζηε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή 

θαη εληνπίδεηαη ζπρλά ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα
99

.  

 [α] > [e]
100

  

π.ρ. αξξεβσληαζκέλε [αrevoɲαzméni] (< αξξαβσληαζκέλε / θαη αξξεβσληαζκέλνο, 

αξξεβσληάζηεθαλ, αξξεβψλαο), θηεξλίδνκαη [fternίzome] (< θηαξλίδνκαη), 

θαζεξίδσ
101

 [kαζerίzo] (< θαζαξίδσ), ιαραξεκηά „ιάραλν ηνπξζί‟ [laxαremɲά] (< 

ιαραξακηά αλνκνησηηθή απνβνιή ηνπ [r] < ιαραξαξκηά αθνκνίσζε n-r > r-r],< 

ιαραλαξκηά έθθξνπζε [ν] < ιαραλ(ν)αξκηά < ιάραλνλ + άικε
102

, π.ρ. θακηά 

ιαραξεκηά ηεο βπηίλαο), παλεζχξη
103

 [pαneζίri] (< παξαζύξη), βειαληδηά [velαniðʝά] (< 

                                                                                                                                                                               

 

έξρεηαη > κνπ φξρεηαη > κν φξρεηαη > κ’ φξρεηαη > κφξρεηαη»
. 

Αλδξηώηεο (1956: 1-11), γηα ηε 

κεζαησληθή πξνέιεπζε θαη ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ
. 

Μελάο (2008: 55), γηα ην 

θαηλόκελν ζηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο (Καιιίκαρνο θαη Χξπζνξξφε, αριίθε, Φνξηνπλ., Χξνλ Μνξ.)
. 

Ψάιηεο (1905: 39), όπνπ ηύπ. πφθαλαλ (αξεθθι.) 

99
 Χαηδηδάθηο (1905: 239-40)

.
 Μσπζηάδεο (2005: 92-96)

.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 300-01) γηα ηελ 

ηξνπή [i] > [e] ζηε κεζαησληθή Κππξηαθή αιιά θαη ζε ηύπνπο βηζπληαθώλ επηγξαθώλ ηεο 

κεηαγελέζηεξεο θαη κεζαησληθήο Διιεληθήο
.
 Oeconomides (1908: 11-15)

.
 Μελάο (2004: 572), ε ηξνπή 

ζε έγγξαθα ηεο Μεζαησληθήο Διιεληθήο ζηελ Κάησ Ηηαιία θαη ηθειία. 

100
 Γηα ηελ ηξνπή, βι. Χαηδηδάθηο (1905: 238-9)

. 
Παληειίδεο (1929: 13)

. 
Πάγθαινο (1955: 175)

. 
Pernot 

(1907: 78-79)
.
 πβ. θαη Γειεγηάλλεο (2002: 65) (Κνπβνύθι.) 

101
 Χαηδηδάθηο (1907: 358) «άηνλνλ α ηξέπεηαη παξά ην ξ εηο ε, αλ ε αθόινπζνο ζπιιαβή πεξηέρεη 

θζόγγνλ ηηλά i, εληεύζελ θαζαξίδσ – θαζεξίδσ»
. 

Αλησληάδεο (1894: 110) «θαζαξίδσ, έζηηλ όηε ... 

γξαθόκελνλ θαζεξίδσ»
. 
πβ. θαη Αξρείν ΚΔΝΓΗ θαζεξίδσ Νάμ. (Απύξαλζ.) Κάξπ. Μαθεδ. (Μειέλ.) 

Πεινπλ. (πνιιαρ.) Ζπ. (Πσγώλ.) Σζαθσλ. (Βάηηθ.) Λεμ. Βπδαλη. νκ. θ.α. 

102
 Γειεγηάλλεο (2002: 63), όπνπ ν ηύπ. ιαραξηκληά (Κνπβνύθι.) 

103
 Χαηδηδάθηο (1905: 238), γηα ηελ ηξνπή παξαζχξη > παξεζχξη

. 
πβ. θαη Αξρείν ΚΔΝΓΗ όπνπ ν ηύπ. 

παλεζχξη θαη Πξνπ. (Μαξκαξ.) Κνξζ. Δύβ. (Απισλάξ.) Κίκσι. Πεινπλ. (πνιιαρ.) θ.α. θαη παλεζχξ’ 

Θξάθ. (Αίλ.)
.
 Σζνπθλίδαο (1994-95: 201), όπνπ ζεκεηώλνληαη νη ηύπνη ηεο ι. παξαζχξη ζηνπο νπνίνπο 

ην [α] εηξάπε ζε [e]: παξεζνχξη, παξεζχξη, παιεζχξη, παλεζνχξη θ.ά. θαζώο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο 

έθηαζε. 
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βαιαληδηά), πεξηζαιάζζην [periζalάsio] (< παξαζαιάζζην / ν ηύπ. πηζαλόλ θαη θαηά 

παξεηπκνινγία θαζώο νη ιόγηεο πξνζέζεηο ζπρλά νδεγνύλ ζε παξεηπκνινγήζεηο, 

όπσο ζηελ πεξίπησζε παξά – πεξί, όπνπ θαη νη δύν δειώλνπλ άθξα ηόπνπ
 
θαη ε 

ζεκαζηνινγηθή δηαθνξά ηεο πξόζεζεο πεξί σο πεξηβάιινπζα ην ρώξν δε γίλεηαη 

αληηιεπηή από ην ιατθό νκηιεηή
104

) θ.ά. Πβ. θαη ηνπσλ. Πεθιαφλα [peflαφnα] (< 

Παθιαγφλα / όπνπ ε ηξνπή [α] > [e] ιόγσ αλνκνίσζεο).  

 εκεηώλεηαη θαη ε εκθάληζε ζηνπο παξειζνληηθνύο ρξόλνπο ησλ ξεκάησλ 

ζπιιαβηθήο αύμεζεο [e] αληί [α], ε νπνία αλαπηύρζεθε ζε ξήκαηα πνπ 

ππέζηεζαλ ζηνλ ελεζηώηα αθαίξεζε ηνπ αξθηηθνύ [α] θαη έιαβαλ θαηόπηλ 

αύμεζε [e] (βι. αθαίξεζε αξρηθνχ [α]), π.ρ. εθνχκπεζα [ekúbisa] (αληί 

αθνχκπεζα / από ελεζη. ’θνπκπψ), εγφξαζα [eɣφrasa] (αληί αγφξαζα / από ελεζη. 

’γνξάδσ), έιεζα [élesa] (αληί άιεζα / από ελεζη. ’ιέζσ, π.ρ. απφ βξαδίο έιεζα 

θνπκκάηη θαθέ) θ.η.ό. (βι. θεθ. Μνξθνινγία – ξήκαηα – αχμεζε). 

Αλάινγν θαηλόκελν απαληά πνιύ ζπρλά ζηα ξήκαηα θαη ζηα παξάγσγα ηνπο νλόκαηα 

κε ην πξόζεκα αλα- > αλε-, ην νπνίν ζρεκαηίζηεθε αλαινγηθά από ηελ εζσηεξηθή 

αύμεζε [e] ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ
105

, π.ρ. ’λεζθνπκπψζεα [neskubφζia] (< 

αλαζθνπκπψζεθα) θαη ’λεζθνπκπψλνκαη [neskubφmome] (< αλαζθνπκπψλνκαη), 

’λεθάηεπε [nekάteve] (< αλαθάηεπε, π.ρ. ληε θαθή κε ην λεξφ ληε ’λεθάηεπε ληε 

’λεθάηεπε λα γέλεη ρπιφο) θαη ’λεθαηεχσ [nekatévo] (< αλαθαηεχσ), ’λεγνπιηάδσ 

[neɣuʎάzo] (< αλαγνπιηάδσ, π.ρ. ’λεγνπιηάδσ κφλε πνπ ληνλ-ε-γιέπσ), ’λεγθάδεζηε
106

 

[negάzeste] (< αλαγθάδεζηε) θαη ’λεγθάδσ [negάzo] (< αλαγθάδσ), Αλεγλψζηεο 

                                                             

 
104

 Βι. ζρεηηθά Χαηδηδάθηο (1907: 311) «άιινηε πξόζεζηο ηηο ππεηζέξρεηαη αληί άιιεο, νίνλ παξαθαιψ 

– πεξηθαιψ..»
. 
πβ. θαη Αξρείν ΚΔΝΓΗ πεξηζαιάζζην θαη Αλ. Θξάθ. (Μέηξ.) Αλ. Ρνπκει. (σδόπ.) Νάμ. 

(Απύξαλζ.) Οζσλ. Θεζζ. (Σξίθεξ.) Κάξ. (Γέξνλη.) Κύζεξ. Κσο άκ. Μαθεδ. (Διεπζεξ. ηαπξ.) 

Νίζπξ. Πάξ. Κίκσι. Κέξθ.  

105
 Χαηδηδάθηο (1977: 204) «ελ ηνηο κεηά ηεο πξνζέζεσο αλά ζπλζέηνηο ξήκαζηλ ε εζσηεξηθή ιεγνκέλε 

αύμεζηο νπ κόλνλ δηεηεξήζε, αιιά κεηεβηβάζζε εηο ηνπο αξθηηθνύο ρξόλνπο θαζ‟ νκαιηζκόλ, ώζηε 

άξρνληαη λπλ από ηνπ αλε-...»
.
 βι. θαη

 
Κνπθνπιέο (1931: 60 θ.εμ.) γηα ηελ πξόζεζε αλα- ζηε ΝΔ

. 
πβ. 

θαη Παληειίδεο (1929: 25)
. 
Μελάο (1970: ζ. 33-34)

.
 Κνληνζόπνπινο (1969: 68) θαη (1994: 114) γηα 

ηελ ηξνπή αλα- > αλε- ζηα λενειι. ηδηώκαηα
.
 πβ. γηα ηε Βηζπλία θαη ηελ Αλ. Θξάθ., Ψάιηεο (1905: 20), 

αλεγλψζηεο, ’λεgάδσ, ’λεζαίλσ, ’λεηξηρηάδσ θ.ά. (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 273) (Σζελη.)

.
 

Γειεγηάλλεο (2002: 34, 49) (Κνπβνύθι.)
 
 

106
 ΗΛΝΔ ζην ι. αλαγθάδσ, ν ηύπ. ’λεγθάδσ Πόλη. (Κεξαζ. Κνηύσξ. Οηλ. άλη. Σξαπ. Χαιδ.) θαη 

’λεgάδσ Αλ. Θξάθ. (αξεθθι.) Α. Κξήη. 



 

 
68 

[αneɣnφstis] (< Αλαγλψζηεο) θ.ά. Παξόκνηα ε αηηηνινγία θαη ζηα θαηειψ
107

 [kαtelφ] 

(< θαηαιχσ „θνκκαηηάδσ‟, π.ρ. ζθχιινη καχξνη θη αμππφιεηνη λα ηα ηξαβνχ θαη λα ηα 

θαηεινχ κεο ζηε κπαιάγθα „κεγάινο ιάθθνο‟), θαηεζθαζκέλε [kateskazméni] (< 

θαηαζθαζκέλε), όπνπ ε επίδξαζε ηεο εζσηεξηθήο αύμεζεο ζπλέβαιε ζηελ εκθάληζε 

[e] αληί [α].  

 

 [ν] > [e]
108

  

ε ηξνπή εληνπίζηεθε ζπάληα δίπια ζε πγξά, έξξηλα
.
 αο ζεκεησζεί όηη ζε θάπνηα από 

ηα παξαδείγκαηα πηζαλόλ γηα ηελ ηξνπή [ν] > [e] ζπληξέρνπλ παξάιιεια θαη ιόγνη 

αθνκνίσζεο, αλνκνίσζεο θ.ιπ., π.ρ. αληίληεξν
109

 [αdίdero] (< αληίδσξν), ζθεξβειέο 

[skervelés] (< κεηγλ. ζθέξβνινο), έκνξθνο [émorfos] (< φκνξθνο), κφλε [mφne] (< 

κφλν). Πβ. θαη αγησλύκην Ατ ίδεξνη [ai sίðerη] (< Ατ ίδεξνο < Ατ ίδσξνο < Άγηνο 

Ιζίδσξνο / πηζαλόλ θαη θαηά ηε ιατθή εηπκνινγία
110

 „απηόο πνπ καο θάλεη 

ζηδεξέληνπο, πγηείο‟).  

Πνιύ ζπρλά ζεκεηώζεθε ζην ηδίσκα ν ηύπ. απέ [apé] θαη ζπάληα ’πέ [pé], όπνπ ε 

εκθάληζε [e] αληί [ν] πξνήιζε από ζπλεθθνξέο όπσο π.ρ. απ’ εθεί, απ’ εδψ θ.η.ό.
111

, 

π.ρ. ηνπο έβγαιέ φμσ απέ ην ρσξηφ ληνπλα (ηνπ) / θαη ληελ επάληξεςε θάπνηνλα απέ 

’θεί ’πέ ληε κπαιηά Διιάδα / εγφξαζα ηα ερηέ ην θεληί απέ λην Λσλίδα λην Ληνληή... 

 

 

                                                             

 
107

 Αλδξηώηεο Δηπκνι. ζην ι. «θαηειψ: ηξώγσ
.
 από ην θαηέιπζα, αόξ. ηνπ αξρ. θαηα-ιχσ, θαηά ην 

ζρήκα: κίιεζα - κηιψ»
. 
πβ. θαη Αξρείν ΚΔΝΓΗ ζην ι. θαηαιχσ ηηο ζεκ. „θαηαζηξέθσ / θνλεύσ / ηξώσ 

θξέαο / ηξώσ άπιεζηα / παιαηώλσ ξνύρα, παπνύηζηα‟
. 

ν ηύπ. θαηειψ Χίνο Νάμ. (Απύξαλζ.) Ρόδ. 

Κάξπ. Καξ. (Αιηθαξλ.) Νίζπξ. Απνπι. (ηεξλαη.) Αλ. Θξάθ. (Δπηβάη.) Ησλ. (Μπνπξλ.) Μήι. Αληίπαξ. 

θ.α. 

108
 Παληειίδεο (1929: 14)

.
 Dieterich (1908: 39, 87-88). 

109
 Σζνπθλίδαο (1994-95: 201), όπνπ ε γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ ηύπνπ ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα

. 

Μελάο (2008: 48), ε ηξνπή ζηνλ ηύπ. ιόγσ ηνπ γεηηνληθνύ πγξνύ. 

110
 Μπνύηνπξαο (1912), ζην όλνκα Ιζίδσξνο

. 
Παληειίδεο (1929: 27). 

111
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απφ. 
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 [i] > [e] 
112

  

α) δίπια ζε πγξά ([l], [r]), π.ρ. άρεξν [άçero] (< άρπξν), αρεξψλα [açerφna] (< 

αρεξψλα), καγεξεχσ – κάγεξαο [maʝerévo – mάʝeras] (< καγεηξεχσ – κάγεηξαο), 

ζεκσληά [ζemoɲά] (< ζεκσληά), πιέξσλάλε [pʎérνnάne] (< πιεξψλαλε), απιέξσηνο 

[apʎérotos] (< απιήξσηνο), ξεκνπξθφ [remurkφ] (< ξπκνπιθφ), πεξεηφο θαη πεξηηφο 

[peretφs] (< ππξεηφο), ππεξεηψ [iperetφ] (< ππεξεηψ / πηζ. θαη ιόγσ αθνκνίσζεο), 

ππεξέηξηα [iperétriα] (< ππεξέηξηα / πηζ. θαη ιόγσ αθνκνίσζεο), ζεξφπη (θαη ζνξφπη) 

[serφpi] (< ζηξφπη), ζεξίνο [ζerίνs] (< ζεξίνο), γειέθη -ν [ʝeléci -ν] (< γηιέθν), 

Μειηηάδεο [meltiάðis] (< Μηιηηάδεο), Κεξηαθή - Κεξηαθνχια [cerʝαci - cerʝakúla] (< 

Κπξηαθή - Κπξηαθνχια), πάιε [pάle] (< πάιη), ρεξνπέδεο [çeropéðes] (<ρεηξνπέδεο), 

Πνιχεξνο [poʎίeros] (< Πνιχγπξνο), λνηθνθεξηά [nikocerʝά] (< λνηθνθπξηά), 

περιεβάλεο [pexlevάnis] (< περιηβάλεο < ηνπξθ. pehlivan), αιεζθεξίζη [αlesferίsi] (< 

αιηζβεξίζη < ηνπξθ. alηşveriş), κειενχλη [meleúni] (< κηιηνχλη < ηηαι. millione), 

πεξερψ [perexφ] (< πεξηρχλσ / πηζαλόλ θαη αλαινγηθά από ηελ αύμεζε [e] ησλ 

παξεινζνληηθώλ ρξόλσλ πεξέρπλα - πεξέρπζα) θ.ά.  

β) ζπαληόηεξε ε ηξνπή δίπια ζε έξξηλα [m], [n] : αλεςηφο [αnepsçφs] (< αληςηφο), 

αζηελνκία [αstenomία] (< αζηπλνκία), γηνξηελά [ʝνrtenά] (< γηνξηηλά), γελί [ʝeɲί] (< 

πλί), θηέλελε [ftéɲine] (< θηήλπλε < θηελαίλσ), γέλεηαη [ʝénete] (< γίλεηαη / 

αλαινγηθά από ην ζέκα ηνπ ανξ. εγελφκελ) θ.ά. 

ηνλ ηύπ. δεζάθη
113

 (< δηζάθη) ε ηξνπή [i] > [e] πηζαλόλ ιόγσ επίδξαζεο ηνπ ξ. δέλσ 

θαη ζηνλ ηύπ. επίινηπνο [epίlipos] (< ππφινηπνο) ιόγσ ζεκαζηνινγηθήο ζύγρπζεο ησλ 

πξνζέζεσλ επί - ππφ
114

.  

                                                             

 
112

 Πβ. θαη Χαηδηδάθηο (1905: 239-40)
.
 Πάγθαινο (1955: 178)

.
 Παληειίδεο (1929: 14-15), γηα ηελ 

ηξνπή [i] > [e] δίπια ζηα πγξά
.
 πβ. γηα ηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθ., Danguitsis (1943: 36) θεπαξίζ’, 

yελαίθα, ζεληβαζηηθφο,άρεξν, θιεξνλνκλ΄ά, Κεξyεθή, εξγφρεξν, καμειαξνζήθε, ειηθία θ.ά. (Νηεκίξ.)
.
 

Γειεγηάλλεο (2002: 67) Κεξηεθή, ζεγαηέξα, πίηεξν, γελαίθα, λνηθνθεξά, Φιψξελα θ.ά. (Κνπβνύθι.)
.
 

Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 51, 94, 107, 137 άρεξν, Κεξγηαθή, πάιε, κεληέξη (Κίνο)
.
 Μαληάο 

(1983: 223) πάιε, γελαίθα, άρεξν, κεξί θ.ά. (Παιιαδάξ.)
. 
Ψάιηεο (1905: 30), Δξεληψ, ζειηά, ζεκσληά, 

πίηεξα, καγεξεχσ θ.ά. (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 291), ζειπθψλσ, θειιάδα, κάgεξαο θ.ά. 

(Σζελη.) 

113
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ δεζάθθ(η) Αλ. Θξάθ. (Καδίθ. Μέηξ. Σζαθίι. θ.α.) Αλ. Ρνπκει. (σδόπ.) Πξνπ. 

(Μαξκαξ.) Λεης. Νάμ. Πεινπλ. Φνύξλ. Χίνο θ.α. 

114
 Βι. Μπαζέα (1996: 211). 
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2.1.3.5 Από αθνκνίωζε  

Αθνκνίσζε, πξνρσξεηηθή ή ππνρσξεηηθή, ζεκεηώζεθε ζηνπο παξαθάησ ηύπνπο: 

[ν] - [α] > [α] – [α], π.ρ. αξθαλφο [arfanφs] (< νξθαλφο) θαη αξθαλεχσ [arfanévo] (< 

νξθαλεχσ), αιάθεξνο [αlάceros] (< νιάθεξνο), αθαιφο [αfalφs] (< νκθαιφο), ζηα 

πξνεγνύκελα πξαδείγκαηα ην αξθηηθό [α] πηζαλόλ λα πξνέθπςε θαη από έθθξνπζε 

ηνπ [ν] θαηά ηε ζπλεθθνξά ηνπ κε πξνεγνύκελν [α] άξζξνπ θ.ιπ. π.ρ. αξθαλφο < έλα 

’ξθαλφ < έλα νξθαλφ θ.η.ό., αλαξνμηά
115

 [αnaroksçά] (< αλνξεμηά), ξαδαθί [razacί] 

(< ξνδαθί), καλαρφο
116

 [mαnαxφs] (< κνλαρφο), καλαζηήξη
117

 [mαnαstίri] (< 

κνλαζηήξη) θ.ά.  

[e] - [α] > [α] - [α], π.ρ. ζαξαπεχνκαη [ζαrαpévome]
118

 (< ζεξαπεχνκαη), απάλνπ 

[apάnu] (< επάλσ), άμαθλα [άksafna] (< έμαθλα / ή < ζηα ’μαθλα), αμαδέξθνο -ε 

[αksάðerfos] (< εμάδειθνο / ή < έλα ’μάδεξθν), θάζα [kάζα] (< θάζε), 

παξαμε’ήζεάλε [pαrαksηίζiάne] (< παξεμεγήζεθαλ), ζηαλαρψξηα - ζηαλαρσξηνχκαη, 

αζηαλαρψξεηνο θ.η.ό. [stanaxφrʝa - stanaxorʝúme - αstanaxφretos] (< ζηελαρψξηα - 

ζηελαρσξηέκαη - αζηελαρψξεηνο), δαξπάλη
119

 [ðarpάni] (< δεξπάλη), αξγάηεο 

[αrɣάtis](< εξγάηεο) θ.ά.  

[e] - [ν] > [ν] - [ν], π.ρ. ζπλνλλνγηνχκαη [sinonoʝúme] (< ζπλελλννχκαη), ξνθνζηφθα ( 

„ςειή, θακαξσηή γπλαίθα‟, π.ρ. ξνθνζηφθα έλαη απηή, αςειή, < ξνθνζηέθα < ξφθα + 

ζηέθα < ηηαι. stecca),  

[i] - [e] > [e] - [e], π.ρ. ηειέθσλν - ηειεθσλψ [teléfono - telefonφ] (< ηειέθσλν – 

ηειεθσλψ), ηειεφξαζε [teleφrasi] (< ηειεφξαζε). Σα παξαδείγκαηα αλάινγα κε άιια 

ζύλζεηα κε ην πξόζεκα ηειε- > ηειε-. Πηζαλόλ ε ηξνπή [i] > [e] θαη ιόγσ ηεο 

επίδξαζεο ηνπ γεηηνληθνύ πγξνύ. 

                                                             

 
115

 Πβ. θαη ηνλ ηύπ. φξνμε ζηα αλαηνιηθά λεζησηηθά ηδηώκαηα, βι. Παληειίδεο (1929: 17)
.
 Μελάο 

(1970: 38)
.
 Tsopanakis (1940: 35). 

116
 Πβ. θαη Danguitsis (1943: 39) (Νηεκίξ.)

.
 Γειεγηάλλεο (2002: 69, 70) καλαρφο, καλαζηήξ(η) 

(Κνπβνύθι.) 

117
 Βι. Κξηαξάο Λεμ. Μεζλ. ζην ι. κνλαζηήξη

. 
Χαηδηδάθηο (1905: 235), όπνπ ζεκεηώλεη γηα ηνπο ηύπ. 

καλαζηήξη θαη παλαγχξη πηζαλή επίδξαζε ησλ ηνπξθ. ηύπ. manastηr θαη panajer. 

118
 Χαηδηδάθηο (1905: 235), ε αθνκνίσζε αλάγεηαη ζηνπο αξραίνπο ρξόλνπο όπνπ ζαξαπεχσ θαη 

ζαξαπεπηήο αληί ηνπ ζεξαπεχσ. 

119
 Βι. θαη Σζνπθλίδαο (1994-95: 191-92), γηα ηνπο ηύπνπο ηεο ι. ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα. 
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[i] – [α] > [α] – [α], π.ρ. ιάξαγγαο [lάrαgαs] (< ιάξπγγαο, π.ρ. λα ζε θάηζεη ζην 

ιάξαγγα), άθξα [άkrα] (< άθξε, π.ρ. φια (ηα θαζάξηζε) ηά ’θαλε άθξα κ’ άθξα...),  

[i] – [ν] > [ν] – [ν], π.ρ. ζνξφπη – ζνξνπηάδσ [sorφpi – soropçάzo] (< ζηξφπη – 

ζηξνπηάδσ), 

[e] - [i] > [i] - [i], π.ρ. πνληηηθφο [poɲitikφs] (< πνλεηηθφο), ζηιηαζκφο
120

 [siʎasmφs] (< 

ζειεληαζκφο), ίςεκα [ίpsima] (< έςεκα
121

, π.ρ. ’α θάλσ θη έλα λνρηφ ινπθνχκηα, ’α ηα 

πεξερχζσ κε ίςεκα, απηά ηα ηξψκε νχινη καο) θαη ζην ηνπσλ. ηθήδεο (νη) [sifίðes] (< 

πηζ. ζεθήδεο
122

).  

                                                             

 
120

 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ζηιηαζκφο Ήπ. (Βαβνύξ. Εαγόξ.) Θεζζ. (Βαζύξξ. Μεζνρώξ. Πνιπλέξ.) 

Κάιπκλ. Καξ. (Αιηθαξλαζζ.) Κηκσι. Κξήη. (Αλαηνι.) Μαθεδ. (Διεπζεξ.) Μήι. Μύθ. Κέσο Κσο Νάμ. 

Νίζπξ. ύκ. 

121
 Liddell-Scott «έςεκα ην, παλ ην βεβξαζκέλνλ»

. 
Αξρείν ΚΔΝΓΗ ίςεκα Βηζπλ. (Σξίγι.) Αλ. Θξαθ. 

(Αίλ.) Πξνπ. (Μαξκαξ.), κνύζηνο, πεηηκέδη, είδνο κέιηηνο. 

122
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ζεθήδεο / ζηθήδεο „νη ζπλνξεύνληεο ζηα ρσξάθηα‟ Κξήη. Ήπ. ηελ Κξήηε 

απαληνύλ θαη ηα ζεθήο „γείησλ‟, ζεθεξιίθη „γεηηλίαζε‟.  
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2.2  Σύκθωλα  

Σν ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθνξέο από απηέο ηεο θνηλήο 

ΝΔ ζε ό,ηη αθνξά ηηο ζπκθσληθέο πξαγκαηώζεηο
123

, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαη 

θαηαλέκνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

   

ηόπορ / 

ηπόπορ 
δισειλικά 

σειλοδο 

νηικά 

μεζοδο 

νηικά 

οδονηικά θαηνιακά 
θαηνο-

οςπανικά 
οςπανικά ςπεπυικά 

κλειζηά p       b   t     d   c    ɟ k      g 

ηπιβόμενα  f      v ζ     ð  s     z  ç     ʝ  x      ɣ 

πινικά m   n  ɲ  ŋ 

πλεςπικά     l  ʎ  

παλλόμενο     r    

πποζηπιβή     ts   dz    

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη αιινηώζεηο θαη κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη 

ηα ζπκθσληθά θσλήκαηα ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο.  

 

                                                             

 
123

 Αο ζεκεησζεί όηη ηα θσλήκαηα ηνπ ηδηώκαηνο δελ δηαθέξνπλ από απηά ηεο θνηλήο ΝΔ. Γη‟ απηό δελ 

θξίζεθε ζθόπηκε ε εθηελήο θσλνινγηθή αλάιπζε ηνπ ηδηώκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ. Γηα 

ηνλ πίλαθα πβ. θαη Nepror (1999: 45-6). 
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2.2.1 Απλά ζύμθυνα 

2.2.1.1 Απνβνιή ζπκθώλωλ 

Ζ απνβνιή ησλ κεζνθσλεεληηθώλ [v], [ɣ], [ð], αλάγεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηε 

κεηαγελέζηεξε Διιεληθή θαη απαληά ζπρλά ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα θαη ηδηαίηεξα 

ζηα αλαηνιηθά, λεζησηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ηδηώκαηα (Μ. Αζία, Κύπξνο, 

Γσδεθάλεζα, Κξήηε, Κπθιάδεο, Σζαθσληά, Κάησ Ηηαιία)
124

. ην ηδίσκα ηεο 

Σξίγιηαο ε απνβνιή ηνπ [v] θαη [ð] εληνπίζηεθε ζε ειάρηζηνπο ηύπνπο, ελώ 

αληηζέησο ε απνβνιή ηνπ [ɣ] (ζε αξθηηθή ζέζε θαζώο θαη κέζα ζηε ιέμε), εκθαλίδεη 

πνιύ κεγάιε ζπρλόηεηα.  

 [v]
125

 (ζπάληα),  

π.ρ. παηζανχξα [pαtsάurα] (< παηζαβνχξα), θηνχξη [ciúri] (< θηβνχξη),  

 [ɣ] ([ʝ])
126

 (ππεξσηθνύ θαη νπξαληθνύ) 

α) μέζα ζηη λέξη, π.ρ. αξκεάο [armeάs] („ηα δώξα πνπ έζηειλε ε ληόπαληξε ζηνπο 

θνπκπάξνπο, ε αξξαβσληαζκέλε ζην γακπξό θ.ιπ.‟, < αξκεγάο
127

), πξνδπκνιφνο 

                                                             

 
124

 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 305-06), γηα ηε γεσγξαθηθή έθηαζε θαη ρξνλνιόγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

(2009: 342), εληνπηζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε Βηζπλία ζε επηγξαθέο από ηνλ 1
ν
 εσο θαη ην 16

ν
 αη.

. 

Μελάο (2004: 361-62, 371), γηα ηε ρξνλνιόγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλαγσγή ηεο απνβνιήο 

(ηδηαίηεξα ηνπ κεζνθσλεεληηθνύ [ɣ]) πξηλ από ην 300 π.Χ.
.
 βι. θαη Newton (1972: 60 θ.εμ.)

.
 

Παπαδόπνπινο (1941: 9-10)
. 
Μελάο (1970: ζ. 50), Πάγθαινο (1955: 192-95, ππνζεκ. 1), Dieterich 

(1908: 56-57, 89-90), Χαηδηδάθηο (1907: 417-19), γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα ΝΔ ηδηώκαηα
.
 

πβ. θαη ΗΛΝΔ ζηα ι. γ θαη δ. 

125
 Γηα ηελ απνβνιή ηνπ κεζνθσλεεληηθνύ [v], βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. β

.
 πβ. θαη ζηελ Κίν, 

Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 18, ηδαέια (< ηδαβέια) θαη Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 342) ’νπάια (< 

βνπβάια). 

126
 Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο, πβ. Danguitsis (1943: 61) αειάδα, κάεξαο, χςνο (< γχςνο), πααίλσ, 

θχιαελ, πήελ, έιεελ, αιήνξνο (< αγιήγνξνο), πεάδ’, ιαφο, κεάινο, ιφνο, κάνο θ.ά. (Νηεκίξ.)
. 
Μαληάο 

(1983: 224) θπιάσ, ιέσ, Παλαΐα, Παλαήο, θαηαήο, ’πκλάζην (γπκλάζην), ’εηηφληζζα (γεηηφληζζα) 

(Παιιαδάξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 71) όπνπ Λεγφξ’ο (< Γιεγφξεο), ιντθά, παξαιντδνπκε, ξαΐδσ θ.ά. 

(Κνπβνύθι.)
.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 306) όπνπ ’ίαdεο (< γίγαληεο), ηξψακ’, ζτά- ζτά, θάκ(ε) < 

θάγακε, γξένο (< γξέγνο), δξανκάλνο, ’χςνο (< γχςνο) θ.ά. θαη Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 55, 

79, 18, 61 όπνπ ηαή, ’χςνο, ηεάλη, αειάδα (Κίνο). 

127
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αξκεγάο „κεγάιν πηζάξη‟, ζπλήζσο δνρείν ηνπ πεηκεδηνύ θαη θαη‟ επέθηαζε ζην 

ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο „δνρείν ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη θαη πξνζθνκίδνληαη δώξα‟. 
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[prozimolφos] („δνρείν γηα ην πξνδύκη‟, < πξνδπκνιφγνο), πέιαν [pélao] (< πέιαγν), 

αιιαή [αlaί] (< αιιαγή), ιίν [ʎίo] (< ιίγν), γιενχδηα [ɣleúðʝa] (< γιεγνχδηα < 

*εθιεγψδηνλ
128

), γιήνξνο [ɣlίoros] (< γιήγνξνο < γξήγνξνο), αγιήνξηο [αɣlίoris] (< 

γιήγνξηο < γξήγνξα), ιντθά [loikά] (< ινγηθά), ανχξη [αuri] (< άγνπξνο - αγνχξηλ
129

 < 

αξρ. άσξνο), ξψα [rφa] (< ξψγα), πανχξηα [paúrʝa] (< παγνχξηα), θαεηφ [faitφ] (< 

θαγεηφ), κπφνο [bφνs] (< κπφγνο), αληξφπλν [adrφino] (< αληξφγπλν), αειάδα - 

αειάδη [aelάðα – aelάði] (< αγειάδα), θνιιήαδεο [koʎίaðes] (< θνιιήγαδεο), πενχλη 

[piúni] (< πεγνχλη), κπνπάδα [buάðα] (< κπνπγάδα), μεκπνπαδηάζσ [ksebuaðʝάzo] (< 

μεκπνπγαδηάδσ), ηεαλεηφ [tiαnitφ] (< ηεγαλεηφ), ηξανχδη [traúði] (< ηξαγνχδη), 

ηξανπδήζνπ [trauδίsu] (< ηξαγνπδήζνπλ), πιεή [pliί] (< πιεγή), θααλά [faαnά] (< 

θαγαλά), ’ινυξίδσ [loirίzo] (< νινγπξίδσ), παξαψλη [paraφni] (< παξαγψλη), 

νηθνέλεηα [ikoénia] (< νηθνγέλεηα), επινεκέλε [evloiméne] (< επινγεκέλε), θαινεξηθή 

[kaloericί] (< θαινγεξηθή), πξφζθπνη [prφsfii] (< πξφζθπγνη < πξφζθπγεο), άλνηε 

[άɲie] (< άλνηγε), πήα [pία] (< πήγα), καεξεχεηο [maerévis] (< καγεηξεχεηο), 

ζηνβξάζνπ [siovrάsu] (< ζηγνβξάζνπλ), ιναξηάδεη [loarʝάzi] (< ινγαξηάδεη), δπάδνπλ 

[ziάzun] (< δπγηάδνπλ) θ.ά.
.
 πβ. θαη ηα ηνπσλ. Πεθιαφλα [peflaφna] (< Παθιαγφλα), 

Βατλνχ [vαinú] (< πηζ. από αλδξσλ. βαγελνχ
130

 < βαγελάο „βαξειάο‟) θ.ά. 

πζηεκαηηθή απνβνιή ηνπ [ɣ] εκθαλίδνπλ ηα ξήκαηα ζε -γσ, π.ρ. θπιάεζαη [filάese] 

(< θπιάγεζαη), πλίεη [pɲίi] (< πλίγεη), πλίεθε [pɲίice] (< πλίγεθε), αλνίσ [αɲίν] (< 

αλνίγσ), ηξψεηο [trois] (< ηξψγεηο), έηξσάλε [étroάne] (< έηξσγαλ), έθαε [éfae] (< 

έθαγε) θ.η.ό. ιέεηο [léis] (< ιέγεηο), κπήεηο [bίis] (< κπήγεηο), ηξχεζάκε [trίisάme] (< 

ηξπγήζακε), άθνπα [άkua] (< άθνπγα), έθπα [éfia] (< έθπγα), θ.ά.  

β) ζηην απσή λέξηρ, π.ρ. ’χςνο [ίpsos] (< γχςνο), ’είηνλαο -ηζζα [ίtonas -isa] (< 

γείηνλαο -ηζζα), ’πξίδνπ [irίzu] (< γπξίδνπλ), ’χξεπε [ίreve] (< γχξεπε), ’πλαίθα 

[inéka] (< γπλαίθα) θ.ά.  
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 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. γιεγνχδη
. 
πβ. Κξηαξάο Λεμ. Μεζλ. ζην ι. εθιεγνχδη (< εθιέγσ + θαηάι. -νχδη ή < 

νπζ. *εθιεγψδηνλ)· Αλδξηώηεο (1961: 91) γθιηνχδηα (< αξρ. νπζ. γέιγε). 

129
 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 286).  

130
 ΗΛΝΔ ζην ι. βαγελάο, όπνπ βατλάο Μαθεδ. Θεζζ. Ήπ. βατλνχ Θεζζ. θαη ηνπσλ. ηνπ Βατλά ηεξ. 

Διι. 
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 [ð]  

Απνβνιή [ð] ζεκεηώζεθε ζπρλά ζηελ αξρή ιέμεο ζε κεζνθσλεεληηθή ζέζε θαηά ηε 

ζπλεθθνξά κε πξνεγνύκελν θσλήελ θαη αλαινγηθά επεθηάζεθε θαη εληνπίζηεθε ζηελ 

αξρή πξόηαζεο
131

 ζηνπο ηύπ. ’είηε [ίte](< γηα δείηε, π.ρ. ’είηε ’θεηλά), ’έ [é] (< γηα 

(η)δέ, π.ρ. γηα ’έ ηνλα),’ε [e] ( < δελ, π.ρ. ’ε κπνξψ λα ληνλ-ε-θάλσ δάθηη)
.
 ζπρλά 

απνβνιή [ð] θαηαγξάθεθε ζηνλ ηύπ. παξάεο (< παξάδεο, π.ρ. έδσθάκε πνιιέο 

παξά’εο θαη πιέξσζάκε ην κπεληέιη („ηίκεκα γηα ηελ εμαγνξά ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζεηείαο‟) θαη δε κπήε ζηξαηηψηεο ην παηδί καο... / ήξηαζη γηάλθηζηηδήδεο („θιέθηεο‟) θη 

έβαλάζη ην κααίξη (καραίξη) ζην δλίρη κνπ θαη πήξαζη νχιεο ηηο παξάεο κνπ... 

 

Σν θαηλόκελν ηεο απνβνιήο ησλ άερσλ [ζ] θαη [x] πνπ ζεκεηώλεηαη παξαθάησ 

πξνβιεκαηίδεη σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ. ύκθσλα κε θάπνηεο απόςεηο
132

, ε 

απνβνιή ησλ [ζ] θαη [x] ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ην θαηλόκελν ηεο 

απνβνιήο ησλ κεζνθσλεεληηθώλ [ð], [ɣ] θαη εξκελεύεηαη κέζσ ηεο ηξνπήο ηνπο ησλ 

[ζ] θαη [x] ζηα αληίζηνηρα ερεξά [ð] θαη [ɣ]
133

, ησλ νπνίσλ ε απνβνιή, ηδηαίηεξα ηνπ 

[ɣ], απαληά πνιύ ζπρλά ζηα ηδηώκαηα. 
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 Γηα ην θαηλόκελν ζηα ηδηώκαηα, βι. Παληειίδεο (1929: 32)
.
 Χαηδηδάθηο (1907: 418-19)

.
 Μελάο 

(1970: 51)
.
 Dieterich (1908: 78), θ.α.

.
 πβ. γηα ηε Βηζπλία, Γειεγηάλλεο (2002: 71) όπνπ ’είηε θαη ’είηελα 

(< δείηε < ηδείηε) (Κνπβνύθι.)
. 
Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 307) όπνπ παη(δ)ΐηζη, (δ)ελ, (δ)ειαδή, Μάπλην 

(αηη.) < Μάδπην (Κίνο). 

132
 Βι. ζρεηηθά, Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 342) γηα ηελ ηξνπή ησλ θ, ρ, ζ > β, γ, δ ζην ηδίσκα ηεο Κίνπ 

θαη ηελ απνβνιή ησλ δεπηεξνγελψλ β, γ, δ (από αξρηθά θ, ρ, ζ): ’ειάξηα < *βειάξηα < θειάξηα, ’αλάξη 

< *βαλάξη < θαλάξη, κααίξη < *καγαίξη < καραίξη, μέαζα (μέραζα), ’α < δα < ζα, θαφηαλ, θνβεήθακε
.
 

αο ζεκεησζεί όηη ηα παξαδείγκαηα ηεο ηξνπήο απηήο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο είλαη 

ειάρηζηα
.
 ε εκθάληζε όκσο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην γεηηνληθό θαη γισζζηθά ζπγγελέο ηδίσκα ηεο Κίνπ 

απνηειεί έλδεημε γηα ηελ πηζαλή ύπαξμε ηεο ηξνπήο θαη ζηελ Σξίγιηα
. 
πβ. θαη

 
Μελάο (2004: 243), γηα 

ηελ απνβνιή ζ / λ ζηα κόξηα ζα/λα ζηα Γσδεθαλεζηαθά ηδηώκαηα, όπνπ ζεκεηώλεη όηη ε απνβνιή 

«μεθίλεζε από ην όηη ην ζ ηνπ ζα αθνύζηεθε σο δ θαη ζηε ζπλέρεηα απνζησπήζεθε, όπσο ζηα θάνκαη 

Κάξπ., θαη από ην όηη πνιιέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο αλ πξόθεηηαη γηα κέιινληα ή 

ππνηαθηηθή».  

133
 Γηα ηελ ηξνπή, βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 342-43)

.
 πβ. θαη Παληειίδεο (1929: 39-40). 
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 [ζ]  

α) ζην κόξην ζα: ’α
134

 (< δα < ζα, π.ρ. ηη ’α γίλσ). Αο ζεκεησζεί, όηη ν ηύπ. δα αληί 

ζα, απαληά θαη ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο (π.ρ. ηψξα ζηα δίλεη, αξγφηεξα δα ζην 

’δεηλίδεη...) όπσο θαη ζε άιια ηδηώκαηα ηεο πεξηνρήο. Πβ. θαη ηνλ ηύπ. δα (< δε ’α < 

δε ζα). Ζ απνβνιή ζεκεηώζεθε θαη ζηνλ ηύπ. ηη ’αλάο [ti anάs], π.ρ. Μαξή αμαδέξθε, 

είπεο θαβέην, έρεηο θαλέλα κεγάιν λα βάισ ληνικάδεο, γηαηί ηα δηθά κνπ έλαη κηθξά, ’α 

βάισ θακπφζεο ειηέο ζειέδεθηηλ πνπ έλαη ζθέηεο ζηαπίδεο ηη ’αλάο ζέισ έλα κεγάιν. Ο 

ηύπ. πηζαλόλ πξνέθπςε σο εμήο: ηη ζελά (ζέισ) > ηη ’ελά > ηη ’αλά (κε αθνκνίσζε ηνπ 

[e] πξνο ην αθόινπζν [α]) > ηη ’αλάο, κε αλάπηπμε ηειηθνύ [s] αλαινγηθά πξνο ηνλ 

ζύλδεζκν επεηδή(ο) (βι. παξαθάησ αλάπηπμε [s]). 

β) ζπνξαδηθά, ζε ηύπνπο ηνπ ξ. θάζνκαη, π.ρ. θάεζαη [kάese] (< θάζεζαη), θάηαη 

[kάte] (θάεηαη < θάζεηαη), θάεζηε [kάeste] (< θάζεζηε), θάληαλε [kάdane] (< 

θάνπληάλε < θάζνληαλ)
135

 θ.ά., θαη ζηνλ ηύπ. ζηαήηε [staίte] (< ζηαζείηε).  

 

 [x]
136

  

ζηνπο ηύπ. κνλάνο [monάos] (< κνλάρνο), ειάηζην [elάisto] (< ειάρηζην), μέαζάκε 

[kséasάme] (< μεράζακε), ηνπιάηζην [tulάisto] (< ηνπιάρηζηνλ), έεηο [éis] (< έρεηο), 

κααίξη [maéri] (< καραίξη). 
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 Σα κόξηα ζα, λα πξνθέξνληαη σο ’α θαη ζηελ Κίν, βι. Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 17-18, ζηα 

Κνπβνύθιηα βι. Γειεγηάλλεο (2002: 132), ζην Παιιαδάξη βι. Μαληάο (1983: 224) ’α πάσ, ’α 

νξγψζσ, ’α θχγσ, ’α λέξησ
.
 πβ. θαη Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 292 λα > ’α «’α πάσ αληί λα πάσ» 

αιιά θαη ζ. 293 «δα πάσ αληί ζα πάσ» θαη ζ. 295 «δά πάσ -κε ην δά ηδηαηηέξσο ηνληζκέλν- αληί δελ ζα 

πάσ») (Παιιαδάξ.), ζην Νηεκίξληεζη, βι. Danguitsis (1943: 123, 128)
.
 πβ. θαη Ψάιηεο (1905: 53), ζα 

> ’α (αξεθθι.)
.
 βι. θαη Χαηδηδάθηο (1907: 419), παξαδείγκαηα απνβνιήο ηνπ [ζ] ζηε δηάιεθην ηεο 

Ηθαξίαο
. 
Παληειίδεο (1929: 33)

.
 Dieterich (1908: 58) θάεηαη, ’ελλά < ζελλά. 

135
 Πβ. θαη Γειεγηάλλεο (2002: 71) θάηαη, θάληαηλα, θάληαλα (Κνπβνύθι.)

.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 

311, ππνζεκ.198) θαφηαλ, θνβεήθακε.  

136
 Πβ. γηα ηε Βηζπλία, Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 18 μέαζα, κααίξη (Κίνο)

.
 Danguitsis (1943: 

60) μέαζα, κααίξ’ (Νηεκίξ.)
. 
Μπνπζκπνύθε ρθ. ΚΔΝΓΗ 1078: 404 μέ’αζακ ην (Κνπβνύθι.)

.
 πβ. θαη ην 

θξεηηθό θαηέσ – θαηέεηο, Κνληνζόπνπινο (1997: 97-100), γηα ηελ απνβνιή ησλ [x], [ç], ζηελ Κξήηε
.
 

Dieterich (1908: 58) φη < φρη, έεηο < έρεηο
.
 Pernot (1907: 504) ηνιάτζην, ςπηθφ (< ςπρηθφ), έ(ρ)εηο νη 

νπνίνη θαηά ην ζπγγξαθέα πξνέθπςαλ από αλνκνίσζε ηνπ [x] πξνο ην γεηηνληθό [s]. 
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 [z]  

Απνβνιή ηνπ [z] ζεκεηώζεθε ζηoλ ηύπ. καΐηζα
137

 [maίtsa] (< καδί + ππνθνξ. επίζεκ. 

-ηηζα, π.ρ. πάκε καΐηζα... / ζείε, ’ά ’ξησ θαη γσ καΐηζα ληνλε ιέεη..), θαη ζε δηάθνξνπο 

ηύπνπο ηνπ ξ. καδψλσ, π.ρ. κάσμάκε [mάoksάme] (π.ρ. κάσμάκε ηνπο βξψκνπο 

(„ζθνπιήθηα‟), θαηήβαζάκε ηηο ληάλεο... / πήακε ζην Γηαζθέιη κάσμάκε αγγφξληηζα 

(„άγξηα αριάδηα‟) / κάσμάκε δνρνί απέ ην ρσξάθη.../ κάσμάκε ’πε λην κπαμέ 

παπαδηφπνπια („ρακνκήιηα‟), έλαη θαιά γηα ην δηρνχλη („αθξναζηηθά‟)...), καψμνπζη 

[maφksusi] (π.ρ. πήαζη ζηε γθαξαθνθσιηά (Κνξαθνθσιηά ηνπσλ.) λα καψμνπζη 

ζαιηάγθνη...), κάσμάζη [mάoksάsi] (π.ρ. ήξηαζη ηδαληαξκάδεο („ρσξνθύιαθεο‟) ζην 

ρσξηά, κάσμάζη λην γθφζκν ζην κετληάλη, ’χξεπάζη λά βξνπ θαηζάθεδεο 

(„ιηπνηάθηεο‟)...), καψρλνπληαη [maφxnude] (π.ρ. καψρλνπληαη πάιε νχινη φπσο λην 

κπαιηφ λην γθαηξφ ζην ρακέλν ην ρσξηφ..), κασρηνχ [maoxtú] (π.ρ. ’α κασρηνχ νη 

Σξηγιηαλνί ζ’ έλα κέξνο λα θφςνπ ληε κπίηηα) θ.ιπ.  

Σν θαηλόκελν πξνβιεκαηίδεη, αθνύ ην [z] είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξό γηα λα απνβιεζεί. Ο 

ηύπ. καΐηζα, βπδαληηλό θαηάινηπν ηνπ καδίηζα
138

, απαληά ζηελ Αλ. Θξάθε θαη ηελ 

Πξνπνληίδα. πλππάξρεη κε ην επίξξ. καδί θαη ζηελ απνβνιή ηνπ [z], όπσο θαίλεηαη 

θαη από ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξαθάησ, πηζαλόλ επέδξαζε ε ελαιιαγή 

[z] - [ð] αλαινγηθά πξνο ην νκάδη - *νκαδίηζα, θαζώο ε απνβνιή ζεκεηώλεηαη ζε 

αλάινγν κνξθνινγηθό θαη ζεκαζηνινγηθό πεξηβάιινλ.  

Γηα ηνπο ηύπ. κάσμάκε [mάoksάme], καψρλνπληαη [maφxnude], κασρηνχ [maoxtú] 

θ.ιπ. ζην αξρείν ηνπ ΚΔΝΓΗ εληνπίζηεθαλ αλάινγνη ηύπνη ζηελ Αλ. Θξάθε, πνπ 

γισζζνγεσγξαθηθά αλήθεη ζηνλ ίδην ρώξν κε ηελ Σξίγιηα, αιιά θαη ζηε Εάθπλζν θαη 

ηελ Κέξθπξα
139

. Πηζαλόλ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ην [z] λα ελαιιάζζεηαη κε [ð] 

αλαινγηθά πξνο ην αληίζηνηρν ζεκαζηνινγηθά νκαδεχσ (> καδεχσ κε επίδξαζε ηνπ 

καδψλσ). ‟ απηή ηελ θαηεύζπλζε ραξαθηεξηζηηθόο είλαη θαη ν ηύπ. καδψβγσ από ηε 
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 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ καΐηζα Βηζπλ. ΧΚ. (Καηηξι.) Αλ. Ρνπκει. (σδόπ.) καδίηζα Αλ. Θξάθ. (Αδξηαλ. 

Αίλ. Γέλ. Καιιίπνι. αξεθθι. θνπ.) Γαξδαλ. Πξνπ. (Αξηάθ. Μαξκαξ.) Αλ. Ρνπκει. (ηελεκαρ.) 

Πόλη. (Ηλέπ.) Ησλ. (Βνπξι.)
. 
βι. θαη Georgacas (1982: 88) καδίηδα, νιεκεξίηδα ζηνλ Πόλην

.
 πκεσλίδεο 

(1987: 270) καδίηζα (Αίλνο, Κύδηθνο, Μεζεκβξία), καΐηζα (σδόπνιε)
.
 πβ. θαη Φηιήληαο (1984, η. Β΄: 

71) θαη Χαηδηδάθηο (1905: 116 θ.εμ.), ν ηύπ. καδίηζα σο απόδεημε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ καδί από ην 

(καδίνλ) κάδα.  

138
 Κξηαξάο Λεμ. Μεζλ. ζην ι. καδίηζα. 

139
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ καψλ’ Θξάθ. κάσμε - εκάσμε - καψμεο Εάθ. Κέξθ. 
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Θήξα πνπ, θαηά ην Χαηδηδάθη
140

, πξνήιζε από ζπκθπξκό ησλ καδψλσ θαη καδεχσ (< 

νκαδεχσ). Σν θαηλόκελν πξνβιεκαηίδεη ηνπο εξεπλεηέο νη νπνίνη, απνδερόκελνη ην 

παξάδνμν ηεο απνβνιήο ηνπ [z], επηρεηξνύλ λα ηελ αηηηνινγήζνπλ είηε κε αλνκνίσζε 

είηε κε αλαινγία. Ο Pernot
141

, εξκελεύνληαο εζθαικέλα ηνπο ηύπ. εκάεςεκ θαη 

καέβγσ από ηε ύκε, ζεσξεί πηζαλό λα πξνέθπςαλ αλαινγηθά από ηνλ αόξηζην κε 

αλνκνησηηθή απνβνιή ηνπ [z] πξνο ην αθόινπζν [s], εκάδεςα > εκάεςα > καέβγσ. 

Ωζηόζν νη παξάιιεινη ηύπνη ηνπ νκαδεχσ - καδεχσ ζηα Γσδεθάλεζα
142

, καξηπξνύλ 

όηη ηα καέβγσ – εκάεςελ, πξνήιζαλ από ην ξήκα νκαδεχσ θαη απνβνιή ηνπ [ð]
143

. 

Δπίζεο, ν ίδηνο
144

 γηα ηνλ ηύπ. αιιάεη (αιιάδεη) ηεο Χίνπ, παξαζέηεη ηνλ ηύπ. αιιάεη 

από ηελ Ηθαξία, ν νπνίνο πξνήιζε από ηύπ. αιιάγεη αληί αιιάζζεη όπσο ζεκεηώλεη ν 

Χαηδηδάθηο
145

, θαη ην ηεθκεξηώλεη παξαζέηνληαο ηνλ ηύπ. αιιάγνπλ ζην Γηγελή ΙΙΙ, 

1383, ππνζέηνληαο όηη δελ απεβιήζε ην [z] αιιά ην [ɣ].  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πηζαλόηαηα ζηνπο ηύπνπο κάσμάκε [mάoksάme], 

καψρλνπληαη [maφxnude], κασρηνχ [maoxtú] θ.ιπ. πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα ηεο 

Σξίγιηαο ε απνβνιή ηνπ [z] είλαη θαηλνκεληθή, αθνύ νη ηύπνη κάιινλ πξνέθπςαλ από 

ζπκθπξκό ησλ νκαδεχσ – καδεχσ – καδψλσ (απ‟ όπνπ ην [ν] αληί [e] ζηνπο ηύπ. ηεο 

Σξίγιηαο). Έηζη, ν ηύπ. κάσμάκε ζρεκαηίζηεθε θαηά ην ’κάεςάκε < (ν)’καδέςακε – 

καδέςακε, ν ηύπ. καψρλνπληαη θαηά ην ’καεχνπληαη < (ν)’καδεχνληαη – καδεχνληαη, ν 

ηύπ. κασρηνχ θαηά ην ’καεπηνχ < (ν)’καδεπηνχλ – καδεπηνχλ θ.η.ό.  

 

 

                                                             

 
140

 Χαηδηδάθηο (1907: 502). 

141
 Pernot (1907: 510-11), εκάεςεκ (πεληαθφζαηο) θαη καέβγεηαη ύκ. αιιάεη (αιιάδεη) θαη θαξπνχη 

(θαξπνχδη / γηα ηελ απνβνιή ππνζέηεη θάπνηα επίδξαζε ηνπ επηζήκαηνο νχδη > νχτ) από ηε Χίν. 

142
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ νκαδεχσ - καδεχσ: καδεχγσ Λέξ. καδεκέλεο ύκ. Ρνδ. καήβγθησ Ρόδ. καεχγσ 

ύκ. Νίζπξ. Κάξπ. καεχσ Κσο Νίζπξ. Σήι. καέςεηε Κσο καεχθσ Χάιθ. καέςε – καεπηνχλ Μεγίζη. 

εκαεχθηε - καέβγεη Λύθ. (Ληβίζ.) κάεςε (νκαδεχσ > καδεχγσ > καεχγσ, αόξ. κάδεςα > κάεςα) Νάμ. 

Κάιπκλ. εκέτςε Ρόδ. κάηδακ’ Καππ. (Μηζζ. Γίι.) κάτζθακ’ Καππ. (Μηζζ.) εκαεχηεζαλ - καεχγνπληαη 

ύκ.
.
 πβ. θαη Αλδξηώηεο (1961: 53) άξπατλ < άξπαδελ, καεχγνπ < καδεχσ, κατκέλα < καδεκέλα 

(Ληβίζ.) 

143
 Μελάο (1970: 31), γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηύπ. καεχgσ < νκαδεχσ. 

144
 Pernot (1907: 510). 

145
 Χαηδηδάθηο (1907: 417). 
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 [k] 

ζην επίζεκ. -εθα ζε όια ηα πξόζσπα ελ. θαη πιεζ. ηνπ παζεηηθνύ αόξηζηνπ
146

, π.ρ. 

θαηέβεα -εο -ε θ.η.ό. [kαtéviα] (< θαηέβεθα), θαηζηξληίζηεε [katsirdίstie] (< 

θαηζηξληίζηεθε), ληξάπεα [drάpia] (< ληξάπεθα), παξνπζηάζηεε [parusiάstie] (< 

παξνπζηάζηεθε), εγίλεε [eʝίnie] (< εγίλεθε), ζεθψζεα [sikφζia] (< ζεθψζεθα), 

αξξεβσληάζηεε [arevoɲάstie] (< αξξαβσληάζηεθε), δεκηνπξγήζεε [ðimiurʝίζie] (< 

δεκηνπξγήζεθε) θ.ά.  

 

 [n]  

1. μέζα ζηη λέξη, ζπνξαδηθά ζεκεηώζεθε ζηνπο ηύπ. θαέλαο – θαέλαλε [kaénas - 

kaénaλε] (< θαλέλαο – θαλέλαλ, ε απνβνιή ιόγσ αλνκνίσζεο ησλ επάιιεισλ [n]
147

, 

π.ρ. ζην καραιά δε θνβνχκνπ θαέλαλε...), αυπφθεξηνη [aipφferti] (< αλππφθεξηνη 

„αλππόθνξνη‟), θιείσ
148

 [klίν] (< θιείλσ, π.ρ. κπνπξκάο έλαη λα... λα ην θιείεηο.. / 

έβαλάλε ζην ηδεζκέ („πεγή‟) κνπζνπινχθη („θάλνπια‟), θιείνπ ληo ην βξάδπ, αλνίνπ 

λην ην πξσί...), πιχσ [plίν] (< πιχλσ, π.ρ. θαη αθνχ ηα πιχεηο (ηα ξνχρα), ηα 

’ξαδηάδεηο...).  

2. ζηο ηέλορ λέξηρ
149

  

α) απνβάιιεηαη ην ηειηθό [n] ηνπ νξηζηηθνύ / αόξηζηνπ άξζξνπ θαη ηεο 

ηξηηνπξόζσπεο αλησλπκίαο ηνλ, ηελ / έλαλ, κηαλ, ησλ κνξίσλ δελ, κελ, ζαλ, όπσο θαη 

ζηελ θνηλή ΝΔ, θαη επηπιένλ ην ηειηθό [n] ηνπ άξζξνπ ησλ ηεο γεληθήο πιεζπληηθνύ 

θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε επόκελν ηξηβόκελν ή ερεξό θιεηζηό ζύκθσλν (ελώ θαηά ηε 

ζπκπξνθνξά κε επόκελν άερν θιεηζηό ζύκθσλν αθνκνηώλεηαη ηξέπνληάο ην ζε 
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 Γηα ην θαηλόκελν, πνπ αλήθεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηώκαηνο, βι. Μνξθνινγία – κεζνπαζεηηθή 

θσλή - αφξηζηνο.  

147
 Πβ. Danguitsis (1943: 60) όπνπ θαέλαο, θαελνχ, εθεηνπλνχ, θαλgαέλαο, ε ’ελέ κ < ε λελέ κ (Νηεκίξ.)

.
 

Pernot (1907: 490), θαέλα, θαελνχ, ε απνβνιή ιόγσ αλνκνίσζεο πξνο ην επόκελν [n] θαη ππνζεκ. 1 

αλάινγνη ηύπ. ζε Μεγίζηε, ύκε θαη ζηελ Κάησ Ηηαιία
.
 Μελάο (1970: 76, 97) θαέλαο, θαελνχ, θαέλαλ. 

148
 Πβ. Κίν, Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 93 «ν ρξφλνο θιεί = ζπκπιεξνύηαη ην έηνο».  

149
 Βι. ζρεηηθά πκεσλίδεο (2006: 75-76), γηα ηελ απνβνιή ηνπ ηειηθνύ [n] ζηε γεληθή πιεζ. ησλ 

νλνκάησλ θαη ζην γ΄ πιεζ. ξεκάησλ ζηα ηδηώκαηα ηεο Θξάθεο, ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ 

Κύπξν. 



 

 
80 

ερεξό), π.ρ. ληε δαζθάια / ληε Θάιεηα / λην Λσλίδα / ληε θσλάδνπ / λην ζείν ληo 

ηαχξν /  λησ καραιάδσ / λησ κπαηεξάδσ θ.ά.  

β) ζηε γεληθή πιεζπληηθνύ ησλ νλνκάησλ, π.ρ. λησλ αζξψπσ (< ησλ αλζψπσλ), λησ 

κπαηδηψ (< ησλ παηδηψλ), λησ κπδπρψ (< ησλ ςπρψλ), νρηψ ρξνπλψ (< νθηψ 

ρξνλψλ), πνιιψ ινγηψ (< πνιιψλ ινγηψλ) θ.η.ό. (βι. πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα 

Μνξθνινγία – φλνκα) 

γ) ζπζηεκαηηθά ην ηειηθό [n] απνβάιιεηαη ζηα ξεκαηηθά επηζήκαηα: ηνπ γ΄ πιεζ. 

πξνζ. ηεο νξηζηηθήο ηνπ ελεξγεηηθνύ ελεζηώηα θαη ησλ δύν ζπδπγηώλ πνπ ιήγεη ζε -

νπ (-νχ) αληί -νπλ (-νχλ), π.ρ. ρηίδνπ [xtίzu] (< ρηίδνπλ), θσλάδνπ [fonάzu] (< 

θσλάδνπλ), παίδνπ [pézu] (< παίδνπλ), κηινχ [milú] (< κηινχλ) θ.ά., ηνπ γ΄ πιεζ. 

πξνζ. ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ αόξηζηνπ ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο θαη ησλ δύν 

ζπδπγηώλ πνπ ιήγεη ζε -α αληί -αλ, π.ρ. έγξαθα [éγrafa] (< έɣξαθαλ), θνξνχζα 

[forúsa] (< θνξνχζαλ), έπαημα [épeksa] (< έπαημαλ) θ.ά., ζηα επηζήκαηα ηνπ 

κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ -νπκνπ αληί -φκνπλ, -νπζνπ αληί -φζνπλ, π.ρ. γξάθνπκνπ 

[ɣrάfumu] (< γξαθφκνπλ), γξάθνπζνπ [ɣrάfusu] (< γξαθφζνπλ) θ.ιπ., θαη ζην α΄ θαη 

β΄ ελ. πξνζ. παξαηαηηθνύ ηνπ ξ. είκαη: ήκνπ [ίmu] (< ήκνπλ), ήζνπ [ίsu] (< ήζνπλ). 

(βι. Μνξθνινγία – θιίζε ξεκάησλ).  

 δ) ζε επηξξεκαηηθνύο ηύπνπο, π.ρ. θαηφπη [katφpi] (< θαηφπηλ), θαηεπζεία [katefζίa] 

(< θαηεπζείαλ), ινηπφ [lipφ] (< ινηπφλ), ηέινο πάλησ [télos pάdo] (< ηέινο πάλησλ), 

ηνπιάηζην [tulάisto] (< ηνπιάρηζηνλ) θ.ά. Αο ζεκεησζεί όηη αλάινγν θαηλόκελν 

εληνπίδεηαη θαη ζηα ιήγνληα ζε [s] επηξξήκαηα.  

 

3. ζηην απσή λέξηρ, ην [n] απνβάιιεηαη ζπρλά ζην κόξην λα
150

 π.ρ. ηη ’α / η’ ’ά θάλσ 

[t(i) a kάno] (< ηη λα θάλσ), πνπ ’α / π’ ’ά πάσ [p(u) a pάo] (< πνπ λα πάσ), ’α ην 

θέξσ [α to féro] (< λα ην θέξσ), δε κπφξ’ ’α πνξπαηήμεη [ðe bφr α porpatίksi] (< δελ 

κπνξεί λα πεξπαηήζεη), δε κπνξψ ’α θνπκαληαξηψ ληνλ εαπηφ κνπ [ðe bνrφ α 

kumadartφ don eaftφ mu] (< δελ κπνξψ λα θνπκαληάξσ ηνλ εαπηφ κνπ ...) θ.ά.  

                                                             

 
150

 Βι. θαη απνβνιή [ζ] ζην ζα
.
 Ο Μελάο (2004: 243) απνδίδεη ηνλ ηύπ. ’α ζηελ απνβνιή ηνπ [ζ] ηνπ 

ζα ζε δηάκεζν [ð] θαη ηελ απνβνιή ηνπ [n] ηνπ λα ζηε ζύγρπζε ππνηαθηηθήο θαη κέιινληα
.
 πβ. θαη 

Pernot (1907: 491), όπνπ ζεκεηώλεη όηη ν ηύπ. ’α < λα πηζαλόηαηα πξνέθπςε αλαινγηθά πξνο ηύπνπο 

πνπ πξνήιζαλ κε αλνκνησηηθή απνβνιή ηνπ λ ζε ζπκπξνθνξέο όπσο π.ρ. λαλέβσ, λαλαζηελάδσ ή λα 

ηνλ, λα ηελ, λα ησλ. 
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 [s] ηειηθό 

απνβάιιεηαη ζηα επηξξήκκαηα
151

, π.ρ. αλαιφγσ (< αλαιφγσο), θέην [féto] (< θέηνο), 

ερηέ [exté] (< ρζεο), πξνρηέ [proxté] (< πξνρζέο) θ.ά. (πβ. θαη αλάπηπμε ηνπ [s])  

Δπίζεο, ιόγσ αλνκνίσζεο
152

 ζεκεηώζεθε ζπνξαδηθά απνβνιή ηνπ [s] ζε ξεκαηηθνύο 

ηύπνπο όπσο, π.ρ. πεξάεηο [perάis] (< πεξάζεηο), δψεηο [ðφis] (< δψζεηο, π.ρ. ζέισ λα 

κε δψεηο dν ιφγν ζνπ...) θ.ά.  

 

 [t]  

ζηνλ ηύπ. θνκκάη
153

 [kνmάi] (< θνκκάηη, π.ρ. κπξε Γηψξγε εζχ είζαη θνκκάη 

γξακκαηηδνχκελνο.../ θνκκάη λεξφ ισ ηνπο λα ζε δψζνπ.../ ’α ραξνχκε θαη ζπ θνκκάη...) 

θ.ά. Παξάιιεια κε ηνλ ηύπ. θνκκάη ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη κάιηζηα κε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα, νη ηύπ. θνκκάηη θαη θνπκκάηη. Αο ζεκεησζεί όηη ν ηύπ. θνκκάη εληνπίζηεθε 

κόλνλ επηξξεκαηηθά κε ηελ ήδε κεζλ. ζεκ. „ιηγάθη‟
154

. Βι. πεξηζζόηεξα 

παξαδείγκαηα ζην θεθ. Μνξθνινγία – επηξξήκκαηα. 
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 Χαηδηδάθηο (1905: 369), ε απνβνιή αλαινγηθά, θέην θαηά ην ζήκεξν, ρηε θαηά ην νςέ θ.ιπ.  

152
 Χαηδηδάθηο (1907: 419), απνβνιή ηνπ ζ ιόγσ αλνκνίσζεο όηαλ αθνινπζεί άιιν ζ, π.ρ. λ’ αθνχεο, 

λα ρηππήεο, λα γιπηψεηο θ.ιπ.
. 
Παληειίδεο (1929: 50), γηα ηελ απνβνιή ηνπ [s] ζην β΄ πξνζ. ησλ ξ. 

ιόγσ αλνκνίσζεο λα ρηππήεο Ηθαξ. λα κηιήεο Μεγίζη. λα ζεξίεο Κύπξ.
. 
πβ. θαη Newton (1972: 83)

.
 βι. 

θαη Danguitsis (1943:59) όπνπ ζεκεηώλεη όηη ζην ηδίσκα ηνπ Νηεκίξληεζη νη ξεκαηηθέο θαηαι. -άζεο, -

έζεο, -ίζεο, -ψζεο > -άεο, -έεο, -ίεο, -ψεο: ’α πεξάεο, ’α θνξέεο, ’α δνθηκάεο, ’α yνκίεο, ’α ζεθψεο 

θ.ιπ.
.
 βι. θαη Παπαδόπνπινο (1927: 25-6), όπνπ αλαθεξόκελνο ζηελ αλάπηπμε εκηθώλνπ ζηα βόξεηα 

ηδηώκαηα, ζεκεηώλεη όηη κεηά ηε απνβνιή ηνπ [i] ζηε ζπλεθθνξά [sis], άιινηε ηα επάιιεια [s] κέλνπλ 

απαζή, π.ρ. αθήζ’ο θαη άιινηε κεηά ηελ απνβνιή ηνπ [i] αλαπηύζζεηαη εκίθσλν πξηλ από ην [s], ην 

νπνίν κεηά ηελ αλνκνησηηθή απνβνιή ησλ επάιιεισλ ζ-ο, ηξέπεηαη ζε απιό [i], π.ρ. αγνξάζεηο -

αγνξάεηο.  

153
 Πβ. θαη Αλδξηώηεο (1961: 53) θνπκκάτλ < θνκκάηηλ (Ληβίζ.) 

154
 Βι. Κξηαξάο Λεμ. Μεζλ. ζην ι. θνκκάηηνλ ζεκ. 1γ. 
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2.2.1.2 Αλάπηπμε ζπκθωληθώλ θωλεκάηωλ 

 [n] 

α) θαηά ηε ζπλεθθνξά ηεο αηη. ηνπ άξζξνπ ή άιισλ ιέμεσλ πνπ ιήγνπλ ζε [n] κε 

ιέμε πνπ αξρίδεη από θσλήελ ιόγσ εζθαικέλεο κνξθνινγηθήο δηαίξεζεο
155

, π.ρ. 

λψκνο (< ην-λ-ψκν < ψκνο), λνπξά (< ηε-λ-νπξά < νπξά) θ.ά.  

β) αλάπηπμε [n] ζηελ νξηζηηθή ηνπ κέιινληα θαη ζηελ ππνηαθηηθή ηνπ ελεζηώηα θαη 

ανξίζηνπ κεξηθώλ ξεκάησλ πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ, πηζαλόλ ιόγσ ζπκθπξκνύ κε 

ην κόξην ζαλα, π.ρ. ’α-λ-έξησ [αnérto] (< ’αλ’ έξησ < ζαλ’ έξησ < ζαλα έξζσ), ’a-λ-

είκαη [aɲίme] (< ’αλ’ είκαη < ζαλ’ είκαη < ζαλα είκαη) θ.ά.
156

 

 

 [ɣ], [ʝ] αλάπηπμε ζε κεζνθσλεεληηθή ζέζε (γηα ιόγνπο επθσλίαο)
157

 

α) θαηά ηε ζπκπξνθνξά άξζξνπ κε ην αξρηθό θσλήελ ηεο επόκελεο ιέμεο, π.ρ. ε 

γηάιιε [ʝάli] (< ε άιιε), ην γελί [ʝeɲί] (< ην πλί), ηα γνχια [ɣúla] (< ηα νχια),  
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 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 411)
.
 Αλδξηώηεο (1948: 27) (Φάξαζ.)

.
 Παληειίδεο (1929: 53), γηα ηελ 

πξνζζήθε λ ζηε ζπλεθθνξά
. 
πβ. γηα ηε Βηζπλία, Αλ. Θξάθε, Γειεγηάλλεο (2002: 75) λήιηνο, λήζθηνο, 

λχπλνο, λνληάο θ.ά. (Κνπβνύθι.)
. 
Danguitsis (1943: 67) λήιηνο, λψκνο, λχπλνο, λαθαιφο, λνπξά θ.ά. 

(Νηεκίξ.)
. 
Ψάιηεο (1905: 40), λψκνο, λνληάο, λνπξά, λχπλνο (αξεθθι.)

. 
Απνζηνιίδεο (1941: 298-99), 

λνdάο, λνπξά, λχπλνο θ.ά. (Σζελη.)
.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 292 κληά λψξα, κληά λνπξά, κληά λάιιε, 

η’ άγην Νφξνο, ηελ άγηα Νάλλα, ζην λψκν (Παιιαδάξ.) 

156
 Πβ. ζηε Βηζπλία, Αλ. Θξάθε, Γειεγηάλλεο (2002: 76) άκαλ έξη’ο, άκαλ έρ΄’ θ.ά. (Κνπβνύθι.)

.
 

Μαληάο (1983: 225) δα (ζα) λέρσ < δα έρσ, δα λέξησ < δα έξησ, δα λείκαη < δα είκαη θαη ’α λέρσ < 

λα έρσ, ’α λείκαη < λα είκαη, ’α λέξησ < λα έξζσ, ’α λέξθνκαη < λα έξθνκαη, ’α λέξησ < λα έξησ
.
 

Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 292 «λε πξν ξεκάησλ άδλε (αο λε) είρακε ή αο λείρακε, αο λε πά’αηλε, αο λε 

δηάβαηλε (Παιιαδάξ.)
. 
Danguitsis (1943: 98) αλ΄είκαη, αλ΄ είζαη θ.ιπ. (Νηεκίξ.)

.
 Ψάιηεο (1905: 40), λα 

λελ (λα είλαη), λα λέξηλα (λα έιζνπλ), ήια λέρνπκ’ (εζέινκελ έρεη), ζα λέβξεμε, ’α λέξρεηαη θ.ά. 

(αξεθθι.) 

157
 Βι. πκεσλίδεο (2006: 52-55), γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ [ɣ], ηε ρξνλνιόγεζε θαη ηε γεσγξαθηθή 

έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ
. 
Χαηδηδάθηο (1907: 327-28), πεξηβάιινληα θαη πεξηπηώζεηο αλάπηπμεο γ – j

.
 

Μελάο (1998:196-97), ε αλάπηπμε επθσληθνύ [ɣ] ήδε ζηε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή
.
 πβ. γηα ηε 

Βηζπλία, Γειεγηάλλεο (2002: 74-5) γπλί, γνχιεο, γνχια, γνχιν, ε jάιιε, jάιινο (Κνπβνύθι.)
. 
Danguitsis 

(1943: 61-62) γνχινο, Θεγφο, γαίκα, αγεηφο, αγέξαο θ.ά. (Νηεκίξ.)
.
 Μαληάο (1983: 224) μφγαλν (μφαλν), 

’θνχγσ (‘θνχσ), θηαίγσ (θηαίσ), ηειεηγψλσ (ηειεηψλσ) / γαίκα, γήιηνο, γνχινο (φινο), γλεχσ (λεχσ), ε 

jψξα, ε jάλζξσπνπο, ε jέλαο, ε jάιινο θ.ά. (Παιιαδάξ.)
.
 Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 72 γνχια, ηα 

(Κίνο). 
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β) κέζα ζηε ιέμε, π.ρ. βνπγάλε [vuɣάne] (< βνάλ, π.ρ. ηα κπαιά κνπ βνπγάλε θαη κ’ 

έξθεηαη δάιε), Θεγηέ κνπ [ζeʝé] (< ζεέ κνπ), αγέξαο [αʝéras] (< αέξαο), καθξπγηέο 

[makriʝés] (< καθξπέο), πξηγηφλη [priʝφni] (< πξηφλη), άξγεπε [άrʝeve] (< άξαηεπε
158

) 

θ.ά.  

 

 [s]  

ζην ηέινο ιέμεο, ζε επηξξήκαηα, πξνζέζεηο θαη ζπλδέζκνπο αλαινγηθά κε άιια 

επηξξήκαηα πνπ ιήγνπλ θαλνληθά ζε [s]
159

, ίζσο, ρηεο θ.ιπ., π.ρ. ηφηεο [tφtes] (< 

ηφηε), επεηδήο [epiðίs] (< επεηδή), αληίο [adίs] (< αληί), νηηδήπνηεο [otiðίpotes] (< 

νηηδήπνηε) θ.ά. Σν θαηλόκελν ηεο αλάπηπμεο ηνπ [s] ζην ηέινο ησλ επηξξεκάησλ 

βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε απηό ηεο απνβνιήο ηνπ [s], γεγνλόο πνπ δειώλεη 

ξεπζηόηεηα ζην θαηαιεθηηθό ζύζηεκα ησλ επηξξεκάησλ πνπ εκθαλίδεηαη κε 

ηδηαίηεξε πνηθηιία ζηηο δηαιέθηνπο θαη ζηα ηδηώκαηα. 

 

 

2.2.1.3 Τξνπέο  απιώλ ζπκθώλωλ 

Οη ηξνπέο απιώλ ζπκθώλσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο δελ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε έθηαζε. Οη πεξηζζόηεξεο αθνινπζνύλ ζπλζήθεο αλνκνίσζεο, 

αθνκνίσζεο, αλαινγίαο, παξεηπκνινγίαο, μελόγισζζεο επίδξαζεο θπξίσο ηεο 

ηνπξθηθήο, ή άιισλ αηηίσλ. Ωζηόζν ε παξάζεζε, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, αθόκα θαη 

κνλαδηθώλ παξαδεηγκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ θξίζεθε αλαγθαία, αλ ιάβνπκε ππόςε 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πιηθνύ θαη ην γεγνλόο όηη δηαζώδεη ζηνηρεία ελόο 

εθπαηξηζκέλνπ ηδηώκαηνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πιήξε ζρεδόλ ππνρώξεζε.  

 

 ηποπέρ [f], [x], [ζ] - [v], [ɣ], [ð]  

                                                             

 
158

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αξαηεχσ. 

159
 Βι. Μελάο (2004: 137)

. 
Χαηδηδάθηο (1934: 224-26). 



 

 
84 

Σν θαηλόκελν ηεο ελαιιαγήο [f], [x], [ζ] - [v], [ɣ], [ð] απαληά ηδηαίηεξα ζηα λεζηά 

ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαζώο θαη ζε άιια ηδηώκαηα θαη εληνπίδεηαη ζπνξαδηθά ζηε 

Βηζπλία
160

. ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο εληνπίζηεθαλ ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

 [v] > [f]
161

, π.ρ. ζνπθάο – ζνπθαληίδσ [sufάs – sufadίzo] (< ζνβάο – ζνβαληίδσ < 

ηνπξθ. sηva, π.ρ. θη έξηρλάλε λην ζνπθά απνχ πάλνπ, ζνπθάληηδάλε ηα ζπίηηα... ), 

 [ʝ] > [ç], ζηνλ ηύπ. θαηψρη
162

 [katφçi] (< θαηψγη, π.ρ. είρακε θαηψρηα κε πέηξεο.../ 

εδψ δελ είραλε θαηψρηα.. κε ηηο πιίζνη έθαλάκε ζπίηηα...), 

 [ζ] > [ð]
163

, ζην κόξην ζα πνπ εκθαλίδεηαη θάπνηεο θνξέο κε ηε κνξθή δα [ða] 

(π.ρ. ληε κπίηηα πνπ ’α θφςνπ, δα ληε βάλνπ ζε λνρηφ „είδνο ηαςηνύ‟ πξψηα...). Πβ. 

θαη απνβνιή [ζ], [x]. 

 

 ηποπέρ [v], [ɣ], [ð] 

ην πιαίζην ηνπ θαηλόκελνπ ηεο ελαιιαγήο ησλ ερεξώλ ηξηβόκελσλ [v], [ɣ], [ð]
164

, 

πνπ απαληά ζπνξαδηθά ζηε Βηζπλία, ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο ζεκεηώζεθαλ κόλνλ ηα 

παξαδείγκαηα: 

                                                             

 
160

 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 311-14) θαη (2009: 342-43) όπνπ ζρνιηαζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

εληνπηζκόο ηνπ ζηε Βηζπλία θαη ηελ Κύπξν
.
 βι. ζρεηηθά θαη Μελάο (2004: 404-05)

.
 πβ. θαη 

Καξαλαζηάζεο (1963: 53-4).   

161
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 313-14) από ηε Βηζπλία: θνπηζάο < βνπηζάο (Απνιισληάδα), θνχξηζα, 

θνπξηζίδσ, θαξδαθφο (< βαζξαθφο) (Κνπβνύθιηα) θ.ά.
. 
πβ. θαη

 
Χαηδηδάθηο (1907: 421) Φαιαληδjέο, 

Καξαθάο (< Καξαβάο) ζηελ Ηθαξ.
.
 Καξαλαζηάζεο (1964-5: 56) εμέιημε β πξνο ηα ζχκθσλα θ, κ, π ηεο 

απηήο θαηεγνξίαο: β > θ, αζνηθψ < αζνηβή, μεθνηαλίδσ < μεβνηαλίδσ θ.ά. (Κσο). 

162
 Πβ. Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 79 θαηψρη (Κίνο)

. 
Αλδξηώηεο (1961: 47) θαηψρηλ (Ληβίζ.)

. 
πβ. 

θαη Γειεγηάλλεο (2002: 256) θηεξνχρα (Κνπβνύθι.) 

163
 Πβ. Κίν, Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 342) δα αληί ζα θαη άιιεο πεξηπηώζεηο ηξνπήο ησλ άερσλ θ, ρ, ζ > 

ερεξά β, γ, δ, έβεξε, είγακε, είγαλ, έξγεηαη, ήδειε, βνεδνχζε, άλδξσπνο (Κίνο)
. 
Μαληάο (1983: 224) ζα 

> δα θαη ζπγρώλεπζε ηνπ δελ θαη ζα ζε δά ηνληζκέλν (Παιιαδάξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 78) παξακχδ’ 

(Κνπβνύθι.)
.
 πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ δα (αληί ζα) Κξήη. Θξάθ. Μαθεδ. Πεινπλ. 

164
 Γηα ην θαηλόκελν, βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 307-09) όπνπ ζρεηηθέο παξαπνκπέο θαη ζρνιηαζκόο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε Βηζπλία θαη ζηελ Κύπξν
.
 βι. θαη Παληειίδεο (1929: 36)

.
 Παπαδόπνπινο (1941: 9), 

ε ελλαιιαγή β – γ καξηπξείηαη ήδε από ηνλ 5
ν
 π.Χ. αηώλα

. 
Χαηδηδάθηο (1905: 292), ιαβνχο (< ιαγνχο), 

ξψβα (< ξψγα) Ηθαξ. εβψ (< εγψ) Ρόδ. θ.ά.
. 
πβ. θαη ηελ ηξνπή ζπκπιέγκαηνο [vl] > [ɣl]. 
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 [ɣ] > [v]
165

, π.ρ. θαιηβψλσ [kalivφno] (< θαιηγψλσ). Ζ παξάιιειε ύπαξμε θαη 

ηνπ ηύπ. θαιη’ψλσ [kaliφλν] ζην ηδίσκα θαζηζηά εμίζνπ πηζαλή θαη ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ ηύπ. θαιηβψλσ κε αλάπηπμε [v] < θαιη’ψλσ (κε απνβνιή ηνπ 

κεζνθσλεεληηθνύ [ɣ]) < θαιηγψλσ.  

 [vʝ] > [ðj]
166

, π.ρ. δηνιηά [ðʝoʎά] (< βηνιηά), 

 

 άλλερ πεπιπηώζειρ ηποπών:  

 [ζ] > [f], ζηνλ ηύπ. αζεληάδσ („ιπζζάσ, δπζηξνπώ‟, < αθεληάδσ) θαη ζηνλ 

ζπλήζε ηύπ. θεθάξη
167

 [fikάri] (< ζεθάξη), 

 [ζ] > [t], ζηνλ ηύπ. ιάπαηα [lάpata], παξάιιειν ηύπ. ηνπ ιάπαζνλ < ιαηηλ. 

lapathum < ειιελ. ιάπαζνλ
168

. Πηζαλή ε ηξνπή θαη ζηνλ ηύπ. μέηεια („νη ζειέο 

ηεο αγειάδαο‟, < μέζεια),  

  [f] > [p], ζηνλ ηύπ. ζηαπίδa
169

 [stapίðα] (< ζηαθίδa, π.ρ. κπξε νη ζηαπίδεο ηφηεζα 

ήληαλε ην γιπθφ καο...), 

                                                             

 
165

 Πβ. γηα ηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθ., Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 64, 65, 87, 102 θαιηβψλσ, 

θαιηβσηήο, ηξαβνχδη, βξφζνο (< γξφλζνο) (Κίνο)
. 
Danguitsis (1943: 50) θαιηβψλσ, ηξαβνχδ’, βξφζνο, 

βξνζyά (Νηεκίξ.)
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 75, 91, 204) ηξαβνπδψ, ηξαβνχδηα, βξφζνο (< γξφλζνο), βξνζηά 

(< γξνζηά) (Κνπβνύθι.)
.
 Ψάιηεο (1905: 55), ηξαβνπδψ, ηξαβνχδηα, θαιηβψλσ (αξεθθι.). 

166
 Βι. γηα αλάινγεο ηξνπέο, Παληειίδεο (1929: 36)

.
 Pernot (1907: 327-8)

.
 πβ. γηα ηε Βηζπλία θαη Αλ. 

Θξάθ., Danguitsis (1943: 48) δηνιηά, δyάδνκ’, δyαζηηθφο (Νηεκίξ.)
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 81) δηάδνπκαη, 

δηαζηηθφο, δηνιί (Κνπβνύθι.)
. 
Ψάιηεο (1905: 54), δηνιηά (αξεθθι.) 

167
 πκεσλίδεο (2006: 76-78), γηα ηελ ελαιιαγή [ζ] > [f] ζηα ηδηώκαηα ηεο Κύπξνπ, ηεο Θξάθεο θαη 

ησλ Νεζηώλ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ζ. 78 γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζεκαζηνινγηθή εμέιημε ηεο ι. 

θεθάξη
. 
βι. θαη Κξηαξάο Λεμ. Μεζλ. ζην ι. ζεθάξηλ

. 
Χαηδηδάθηο (1907: 420), γηα ηελ ελαιιαγή [ζ] > [f]

.
 

πβ. γαη ηε Βηζπλία, Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 310) παξθελαγσγείν, Γεθζεκαλή (Κίνο)
. 

Γειεγηάλλεο 

(2002: 77) θνπθάξ’ < ζεθάξη (Κνπβνύθι.)
. 

Danguitsis (1943: 49, 156) θεθάξ’, θειπθψλσ, 

μεθειπθψλσ (Νηεκίξ.) 

168
 Αλδξηώηεο Δηπκνι. ζην ι. ιάπαζν θαη ιάπαην

. 
ν ηύπ. ιάπαην θαη Γειεγηάλλεο (2002: 84) 

(Κνπβνύθι.)
.
 Danguitsis (1943: 30) (Νηεκίξ.)

.
 Ψάιηεο (1905: 53) (αξεθθι.) 

169
 Πβ. Πάγθαινο (1955: 211), αλάινγεο ηξνπέο ινππάδσ < ινπθάδσ, ζπάdαθαο < ζθάdαθαο, παεηφλη 

< θαεηφλη, ζηξνχboο < ζηξνχπνο < ζηξνχθνο, πβ. θαη αηηηθό θαλφο, ησλ. δσξ. παλφο
. 
πβ. ηνλ ηύπ. 

ζηαπίδα ζηε Βηζπλία, Danguitsis (1943: 48) (Νηεκίξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 77) (Κνπβνύθι.)

.
 Μαληάο 

(1983: 225) (Παιιαδάξ.)
.
 Ψάιηεο (1905: 54) (αξεθθι.)

.
 Απνζηνιίδεο (1941: 302). 
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 [x] > [f], πηζαλόλ ζηνλ ηύπ. ιανθίξηη [laofίrti] („είδνο ζάκλνπ‟, < ιαγνθίξηη < 

ιαγνθφξηη
170

 < ιαγνρφξηη), 

 [x] > [k], ζηνλ ηύπ. θνχθηαιν [kúftalo] (θνηλ. λενειι. ρνχθηαιν < θνχθηαιν < 

θνχπηαιν < θχπησ
171

), ν νπνίνο από ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο θαίλεηαη όηη 

βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ εηπκνινγηθή αξρή θαη πξνεγείηαη ηνπ θνηλ. λενειι.  

ηνπο ηύπ. ιάπαην, ζηαπίδα θαη θνχθηαιν θαη ηδηαίηεξα ζ‟ απηά πνπ ζεκεηώζεθε όηη 

αθνύγνληαη παξάιιεια ζρεδόλ κε ηα θνηλ. λενειι. αληίζηνηρά ηνπο, επηζεκαίλεηαη ε 

επηινγή ηνπ ηδηώκαηνο ζηνπο ηύπνπο κε θιεηζηά ζύκθσλα ([p], [k], [t]) ζηε ζέζε ησλ 

ηξηβόκελσλ ([f], [x], [ζ]). Πβ. θαη παξαθάησ θαη ηηο αλνκνηώζεηο δηαξθείαο ζηα 

ζπκπιέγκαηα. 

 [l] > [n], π.ρ. παξαηζνχθλη
172

 [paratsúkni] (< παξαηζνχθιη), ηζαγαιφο [tsaɣalφs] 

(„θάβνπξαο‟, < κεζλ. ηζαγαλφο < ηνπξθ. çağanoz), 

 [s] > [ts]
173

, ζηνπο ηύπ. ηζεξβνχιηα (< κεζλ. ζέξβνπια
174

 / ηνπξθ. tsarbül), 

ηζηθνιάηα
175

 [tsikolάta] (< ζνθνιάηα < ηνπξθ. çikolata / ηηαι. cioccolata), πηζ. 

ιόγσ επίδξαζεο ηεο εηπκνινγηθήο αξρήο. 

 

                                                             

 
170

 Πβ. θαη Αξρείν ΚΔΝΓΗ όπνπ ηύπ. ιανπθνχξη’ „είδνο αγθαζσηνύ ζάκλνπ κε άλζε γαιάδηα ζε ζρήκα 

ζθαηξνεηδέο. Δδώ ζπλήζσο ιόγσ ηεο ππθλόηεηάο ηνπ θξύβνληαη ιαγνί‟ Βηζπλ. (Πηζηηθνρ.) 

171
 Αλδξηώηεο Δηπκνι. ζην ι. ρνχθηαιν

.
 πβ. θαη Χαηδηδάθηο (1907: 296) θχπησ > θνχθηαιν

.
 ν ηύπ. θαη 

ζηελ Κίν, βι. Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 30. Βι. θαη Μπακπηληώηεο Λεμ. ΝΔ ζην. ι. ρνχθηαιν < 

ρνχθηα / θνχρηα + παξαγ. επίζεκ -αιν. 

172
 Αξρείν ΚΔΝΓΗ ν ηύπ. παξαηζνχθλη θαη Σζαθσλ. (Χαβνπηζ., ρθ. 91: 306). 

173
 Γηα ηνλ ηζηηαθηζκό [s] > [ts], βι. Μσπζηάδεο (2005: 118-19)

.
 πβ. θαη Danguitsis (1943: 49) 

ηζαξδέιια (< ζαξδέιια), κνπηζνθιαίσ (< κηζνθιαίσ), ηζνπξηνπθνχδ’ (< ζνπξηνπθνχδ’) (Νηεκίξ.)
. 

Παληειίδεο (1929: 42), νιφτηζα Αζηππ. ήζεηζε Αζηππ. ζάιαηζα, ηέηζαξα, κέιηηζα Κάξπ. θ.ά.  

174
 Ψάιηεο (1905: 52), όπνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεη ηελ πξνέιεπζε ηεο ι. από ην κεζλ. ζέξβνπια θαη 

απνθιείεη έηζη ηελ εηπκνινγία ηνπ Meyer από ην ηνπξθ. tsarbül αθνύ ν ηύπ. ζέξβνπια από ην 10
ν
 αη. 

ήηαλ ήδε ζε ρξήζε από ηνπο Έιιελεο
.
 Hatzidakis (1975: 246), νη ηύπ. ζέξβνπια, ηδεξβνπιηαλφο από 

ηνλ Πνξθπξνγέλλεην, de Administr. 153. 1 «όζελ θαη ζέξβνπια ε θνηλή ζπλήζεηα ηα δνπιηθώο θεζίλ 

ππνδήκαηα θαη ηδεξβνπιηαλνχο ηνπο ηα επηειή θαη πεληρξά ππνδήκαηα θνξνύληαο...»
.
 πβ. θαη Αξρείν 

ΚΔΝΓΗ ζεξβνχιη Λεμ. Βπδαλη. ζεξβίιη Κξήη. Meyer. Παιηό, πξόρεηξν παπνύηζη από βνδηλό ή 

γνπξνπλήζην δέξκα πνιιαρ. από πξνβηά Θξάθ. (Απδήκ.) Μ. Αζία (Κπδσλ.) από γατδνύξη Λήκλ. 

θαηζίθη ακνζξ. 

175
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ηζηθνπιάηνπ Μ. Αζία (Κπδσλ.) ηζηθνιάηα Ησλ. (κύξλ.) Κσο Χίνο. 
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2.2.1.3.1 Λόγυ αθομοίυζηρ 

 [l] - [ɣ] > [l] - [l], ζηνλ ηύπ. ’πνδηαιέιηα [apoðʝaléʎa] (< απνδηαιέγηα
176

, π.ρ. 

φπνηνο δηαιέδεη πνιχ, παίξλεη ηα ’πνδηαιέιηα).  

 [l] - [r] > [r]- [r] π.ρ. Βνχξγαξνο [vúrɣaros] (< Βνχιγαξνο), αξκπξφο [αrmirφs] (< 

αικπξφο). ηα παξαδείγκαηα πηζαλή θαη ε ελαιιαγή [l] - [r] . 

 

2.2.1.3.2 Λόγυ ανομοίυζηρ 

 [l] - [l] > [m] - [l], ζηνλ ηύπ. ’κειαδέξθηα
177

 [milaðérfça] (< αιιειαδέιθηα), 

  [l] - [l] > [l] - [n], ζηνλ ηύπ. ’ιελνβφζεηα
 178

 [linovφζça] (< αιιεινβνήζεηα), 

 [r] - [r] > [n] – [r], ζηνπο ηύπ. παλάζπξν
179

 [panάζiro] (< παξάζπξν / ιόγσ 

αλνκνίσζεο
180

 / πηζαλόλ θαη παξεηπκνινγηθά θαηά ην πάλσ ζχξα), παλεζχξη 

[paneζίri] (< παξαζχξη), πνξηνπαλέζπξα [portopanéζira] (< πνξηνπαξάζπξα),  

 [r] – [r] > [r] – [l]
181

, π.ρ. πειηζζφηεξν [pelisφtero] (< πεξηζζφηεξν, δελ είλαη 

απίζαλν ζηελ αλνκνίσζε λα επηδξά θαη ην ζέκα ηνπ ζεηηθνύ βαζκνύ ηνπ επηζ. 

πνιχο), θαιηθαηνχξα [kalikatúra] (< θαξηθαηνχξα), γιήνξνο -α [ɣlίoros (-a)] θαη 

αγιήνξηο [aɣlίoris] (< γξήγνξα). 

                                                             

 
176

 ΗΛΝΔ ζην ι. απνδηαιέγη Ησλ. Μεγίζη. απνπδηαιέγη Μεγίζη. ’πνδηαιέη ύκ. ’πνδηαι-ι
d
εγη Ρόδ.  

177
 Βι. θαη Μελάο (2008: 73) «Αλνκνίσζε ζπκθώλσλ δηαθνξεηηθώλ ζπιιαβώλ: ... 2. ι - ι > ι - κ ή κ - 

ι : αιιειαδέξθηα > κειαδέξθηα»
. 
Κνπθνπιέο (1919: 39) «αιιειάδεξθνο > αιιάδεξθνο – ιειάδεξθνο 

(εμ νπ ινάδεξθνο – ινπιάδεξθνο) θαη θαη‟ αλνκνίσζηλ κειάδεξθνο». 

178
 Βι. θαη Μελάο (2008: 73) «Αλνκνίσζε ζπκθώλσλ δηαθνξεηηθώλ ζπιιαβώλ: 1. ι - ι > ι – λ, 

αιιεινβνήζεηα > αιελννχζεηα Κάξπ.»  

179
 Σζνπθλίδαο (1994-95: 201), όπνπ ηύπ. ηεο ι. παξαζχξη > παξεζνχξη, παξεζχξη, παιεζχξη, παλεζνχξη 

θ.ά. θαζώο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο έθηαζε
.
 πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 78) παλαζχξ’ (Κνπβνύθι.) 

180
 Χαηδηδάθηο (1905: 105, 329-30), κεηαβνιή θζφγγνπ θαη’ αλνκνίσζηλ: παλαζχξη, πεληζηέξη Ρόδν θαη 

Κπδσλίαηο Κύπξ.
. 
Παληειίδεο (1929: 50-1), αληηθαηάζηαζηο ξ: ξ-ξ = λ-ξ παλάζπξν Μεγίζη. παλαζχξη(λ) 

Κύπξ. Μεγίζη. παλαζπξάθηλ Ηθαξ. πελίδξνκνο Μεγίζη. ύκ. θ.ά.  

181
 Χαηδηδάθηο (1907: 435-36), γηα ηελ αλνκνίσζε ζπκθώλσλ

. 
Παληειίδεο (1929: 50-1), 

αληηθαηάζηαζηο ξ : ξ-ξ = ι-ξ ή ξ-ι: αιηζηεξά Ρόδ. πειηζηέξη Κάιπκλ. Μεγηζη. ύκ. θιηζάξη ύκ. 

παιαζχξα ύκ. θ.ά.
.
 πβ. γηα ηε Βηζπλία, Γειεγηάλλεο (2002: 77, 78) παπαιίδσ < παπαξίδσ, πειηζηέξη, 

γιήγνξα (Κνπβνύθι.)
.
 Danguitsis (1943: 60) αιήνξ’ (< αιήγνξα < γξήγνξα), γιήγνξνο, Λεγφξ’ο (< 

Γξεγφξεο) (Νηεκίξ.)
.
 Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 52 γιήνξα (Κίνο)

.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 

293 Γιεγφξεο (< Γξεγφξεο) (Παιιαδάξ.) 
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2.2.1.4 Μεηάζεζε - αληηκεηάζεζε ζπκθώλωλ  

Ζ κεηάζεζε ζπκθώλσλ (ζπλεζέζηεξα ηνπ [r]), θαηλόκελν πνπ είλαη γλσζηό ζηα 

λενειιεληθά ηδηώκαηα αιιά θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, ζεκεηώλεηαη ζπλήζσο πξηλ ή κεηά 

από θσλήελ ή ζύκθσλν
.
 ζπαληόηεξα απαληά ε αληηκεηάζεζε ζπκθώλνπ κε άιιν 

ζύκθσλν
182

.  

[r] π.ρ. Πνχξζα [púrsa] (< Πξνχζα), ζεξληθφο [sernikφs] (< αξζεληθφο), δαξπάλη 

[ðαrpάni] (< δξεπάλη), ζθπξoδέξπαλν [sfiroðérpano] (< ζθπξνδξέπαλν), ξνκαζηά 

[romaζçά] (< αξκαζηά < κεηαγλ. νξκάζηνλ < αξρ. νξκαζφο
183

), πνξπνδηά
184

 

[porpνðʝά] (< πξνπνδηά < πξνπνδίδσ „θισηζώ‟), νξβίζη [orvίζi] (< ξεβίζη), ζην 

ηνπσλ. Σνπξιηά [turʎά] (< ππνθνξ. ηνπξιί(νλ) < ηνχξια  „ζηξνγγπιό ύςσκα, ιόθνο‟ 

κε κεηάζεζε ηνπ [r] < κεζλ. ηξνχιια (< ιαη. trullα „θνπηάια‟
185

) + ππνθνξ. επίζεκ. -

ί(νλ)
186

) θ.ά.  

 Ανηιμεηάθεζη ζςμθώνυν ζηνλ ηύπ. δεηλίδσ [ðinίzo] (< ’λεηδίδσ < νλεηδίδσ).  

 

2.2.1.5 Οπξάλωζε  

ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο ζε νξηζκέλα ζπκθσληθά θσλήκαηα ζπρλά ζεκεηώλεηαη 

νπξάλσζε ε νπνία νθείιεηαη είηε ζηελ επίδξαζε επόκελνπ πξόζζηνπ θσλήεληνο [e], 

[i], είηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκίθσλνπ κεηά ην ζύκθσλν ή ην ζπκθσληθό ζύκπιεγκα 

(βι. ζπλίδεζε). Σν θαηλόκελν δελ παξνπζηάδεη απζηεξή ζπζηεκαηηθόηεηα ζην 

ηδίσκα. Σν γεγνλόο όκσο όηη ζηα γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη ηεο Θξάθεο 

ζεκεηώλεηαη από ηνπο κειεηεηέο
187

, ίζσο λα απνηειεί έλαλ δείθηε όηη πηζαλόλ 

                                                             

 
182

 Βι. θαη Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 318) παξαδείγκαηα κεηάζεζεο ηνπ [r] ζηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο. 

183
 Αλδξηώηεο Δηπκνι. ζην ι. αξκαζηά. 

184
 Πβ. ηνλ ηύπ. πνξπνδηά ζηε Βηζπλία, Κνληνζόπνπινο (1994:115) (Κίνο)

.
 Danguitsis (1943: 62) 

(Νηεκίξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 240) (Κνπβνύθι.)  

185
 Γεκεηξάθνο Λεμ. ζην ι. ηνχξια.

 
 

186
 Μελάο (1978: 40-42), νπδέηεξα ππνθνξ. ζε -ί. 

187
 Πβ. Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 343) νπξάλσζε ι θαη λ πξηλ απφ i ζηελ Κίν, όρη όκσο ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο, θαη εληνπηζκόο ηνπ θαηλόκελνπ ζηε Βηζπλία (Νηεκίξληεζη, Κνπβνύθιηα, Μνπδαληά, 

Σξίγιηα, ηγή, Καηηξιί), ζηα παξάιηα ηεο Πξνπνληίδαο (Καιιίπνιε, Δπηβάηεο ζηελ Αλ. Θξάθε θαη 

Πάλνξκνο, Αξηάθε Πξνπνληίδαο) θαζώο θαη ζηε ίιιε Λπθανλίαο
. 

πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 40) ν 

ζπγγξαθέαο ζεκεηώλεη ην θαηλόκελν σο έλα από ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαιηαθώλ πόιεσλ 
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παιαηόηεξα λα ήηαλ πην έληνλν θαη ε απώιεηά ηνπ, όπσο απηή εληνπίδεηαη ζην 

ζρεηηθά πξόζθαην πιηθό, λα νθείιεηαη ζηελ γεληθόηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ ηδηώκαηνο. 

Ζ έιιεηςε ζπλέπεηαο ζηελ νκηιία ησλ πιεξνθνξεηώλ δπζρεξαίλεη ηελ ηππνπνίεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ κε απόιπηε αθξίβεηα, σζηόζν απνδίδεη ηε ζεκεξηλή γισζζηθή 

πξαγκαηηθόηεηα, όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηελ νκηιία ησλ θνξέσλ ηνπ ηδηώκαηνο.  

Έηζη πέξα από ηνπο επξύηαηα δηαδεδνκέλνπο νπξαληθνύο θζόγγνπο [c], [ɟ], [ʝ], [ç], 

[ʎ], [ɲ] ζηηο αθνινπζίεο +i+Φ (βι. ζπλίδεζε), ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο νπξαληθή 

πξνθνξά ησλ /l/ θαη /n/ ζεκεηώζεθε:  

 /l/ σο [ʎ] πξηλ από [i] π.ρ. αζειπθηά -φ [αζiʎicά -φ], ακαζθάιε [αmaskάʎi], 

θηνθάιη [cφfaʎi], θαιίηζα [kαʎίtsa] (< θαιίηζα „ζηάκλα‟), Πνιχεξνο [boʎίeros] (< 

Πνιχγπξνο) θ.ά. 

 /n/ σο [ɲ] πξηλ από [i] π.ρ. ’πνκνλή [pomoɲί] (< ε ππνκνλή), Λσλίδαο [loɲίðαο] 

(< Λεσλίδαο), ρνπλί [xuɲί] (< ρσλί), θηέλελε [ftéɲine] (< θηήλπλε), πιεκνλία 

[plemoɲία] (< πλεπκνλία), πλίεη [pɲίi] (< πλίγεη), αλνίσ [αɲίν] (< αλνίγσ) θ.ά. 

Αο ζεκεησζεί όηη ε νπξαληθή πξνθνξά ησλ /l/ θαη /n/ ηνπ ηδηώκαηνο πξηλ από [i] δελ 

είλαη αθξηβώο αληίζηνηρε κε απηή ησλ νπξαληθώλ [ʎ] θαη [ɲ] πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

ζπλεθθνξέο [l] ή [n] + [ia], [ie], [io] θ.ιπ., π.ρ. ήιηνο [ίʎνs], ληάηα [ɲata] θ.ά. (βι. 

ζπλίδεζε). Πξόθεηηαη γηα πξόζζηνπο νπξαληθνύο θζόγγνπο πνπ θαηά ηελ πξνθνξά 

ηνπο ε γιώζζα αγγίδεη ηελ πξόζζηα κνίξα ηνπ νπξαλίζθνπ θαη ην πίζσ κέξνο ησλ 

δνληηώλ
188

. Ωζηόζν, επεηδή είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβώο ε πνηόηεηα ησλ 

θζόγγσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα δηόηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, ην θαηλόκελν 

δελ είλαη ζπζηεκαηηθό, επειέγε ζηα ζεκεία πνπ εληνπίζηεθε λα απνδίδεηαη κε ηελ 

πιεζηέζηεξε θσλεηηθή απόδνζε πνπ είλαη απηή ησλ νπξαληθώλ [ʎ] θαη [ɲ]. 

Σέινο, ζεκεηώλνληαη θαη ηα κνλαδηθά παξαδείγκαηα νπξάλσζεο ησλ /l/, /n/ ζε [ʎ], 

[ɲ] πξηλ από ην πξόζζην [e]: άθεληε [αfiɲe] (< άθελε), πιέξσλάλε [pʎérνnάne] (< 

πιεξψλαλε), απιέξσηνο [apʎérotos] (< απιήξσηνο).  

                                                                                                                                                                               

 

ηεο Βηζπλίαο (Μνπδαληά, Σξίγιηα, ηγή, Μπζόπνιε, Πάλνξκν, Αξηάθε) θαη ζ. 77-78 ζηα Κνπβνύθιηα 

[ʎ], [ɲ] (πάληα) πξηλ από [i]
.
 Danguitsis (1943: 51) [ʎ], [ɲ] (πάληα) πξηλ από [i] ζην ηδίσκα ηνπ 

Νηεκίξληεζη.  

188
 Γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζηνλ πξνδηνξηζκό ησλ παξγκαηώζεσλ επραξηζηώ ηνλ γισζζνιόγν θ. Ν. 

Κνληνζόπνπιν. 
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2.2.2 Σςμθυνικά ζςμπλέγμαηα 

 

2.2.2.1 Απνβνιή ζπκθώλωλ ζε ζπκπιέγκαηα 

Ζ απινπνίεζε ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ [vm] θαη [ɣm] κε ηελ απνβνιή ησλ 

ζπκθώλσλ [v] θαη [ɣ] είλαη πνιύ ζπρλό θαηλόκελν ζηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο
189

. 

 [vm] > [m]
190

  

(απoβνιή ηνπ [v] ζην ζπκθσληθό ζύκπιεγκα [vm]) π.ρ. ζάκα [ζάmα] (< ζαχκα), 

ξεκαηηθά [remαtikά] (< ξεπκαηηθά „ξεπκαηηζκνί‟, π.ρ. λα θνπάζνπ ηα κνπδηάζκαηα... 

κηα ζηηγκή λα ζηακαηνχ θαη πάιε λά ’ξθνπληαη...ηα ξεκαηηθά δε κπεξλνχ...), 

ξεκαηίδνκαη [remαtίzome] („θεύγσ‟, < ξεπκαηίδνκαη „ξέσ σο ξεύκα‟), νηλφπλεκα 

[inφpnemα] (< νηλφπλεπκα), απαγνξεκέλε [αpaɣoreméni] (< απαγνξεπκέλε), απφγεκα 

[αpφʝema] (< απφγεπκα), πιεκνλία [plemoɲία] (< πλεπκνλία) θ.ά.  

 [ɣm] > [m]
191

 

(απoβνιή ηνπ [ɣ] ζην ζπκθσληθό ζύκπιεγκα [ɣm]), π.ρ. πξάκα [prάma] (< πξάγκα), 

βαζηάκαηα [vαstάmαtα] (< βαζηάγκαηα), θπιακέλνο [filαménos] (< θπιαγκέλνο), 

αλνηκέλνο [αɲiménos] (< αλνηγκέλνο), ηπιηκέλνο [tiliménos] (< ηπιηγκέλνο), πιεκέλνο 

[pleménos] (< πιεγκέλνο), πιεκάηη [plemάti] (< αξρ. πιεγκάηηνλ, ππνθνξ. ηνπ 

πιέγκα
192

) θ.ά.  

 

                                                             

 
189

 Πβ. Μελάο (2008: 72-73), όπνπ απνδίδεη ηελ απινπνίεζε ησλ ζπκπιεγκάησλ γκ θαη βκ ζε πηώζε 

ηνπ γ θαη ην β, αθνύ θαη ζηηο δηπισηηθέο δηαιέθηνπο πξνθέξεηαη απιό κ (< γκ, βκ), π.ρ. πξάκα, 

εξσηεκέλνο θ.ιπ. Σελ ίδηα άπνςε εθθξάδνπλ νη Χαηδηδάθηο (1977: 488-89) θαη Πάγθαινο (1955: 196). 

Ο Παπαδόπνπινο (1927: 41), γηα ην κελ βκ > κ ζεκεηώλεη όηη πξνεγήζεθε ηξνπή ηνπ β > κ θαη 

θαηόπηλ απινπνίεζε ησλ κκ: βκ > κκ >κ, γηα ην δε γκ > κ ζεκεηώλεη απιή απνβνιή ηνπ γ. 

190
 Πβ. γηα ηε Βηζπλία, Danguitsis (1943: 59) ζάκα, καεξεκέλνο, πλέκα θ.ά. (Νηεκίξ.)

. 
Γειεγηάλλεο 

(2002: 72) ζάκα, πιέκα (< πλεχκα), πιεκφλη (Κνπβνύθι.)
. 
Μαληάο (1983: 225) ζάκα, ξέκα, πλέκα, θάκα 

(Παιιαδάξ.)  

191
 Πβ. γηα ηε Βηζπλία, Danguitsis (1943: 59) πιεκάη’, πηληκέλνο, ζπαξακφο, dπιηκέλνο, ηξαβεκέλνο θ.ά. 

(Νηεκίξ.)
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 72) βξεκέλνο, πηληκέλνο, κπιεκέλνο θ.ά. (Κνπβνύθι.)

.
 Κνληνζόπνπινο, 

ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 70 πιεκάηη (Κίνο)
.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 338 πιεκάηη (Παιιαδάξ.) 

192
 Αλδξηώηεο Δηπκνι. ζην ι. πιεκάηη. 
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Ζ αθνκνίσζε ηνπ [n] κε επόκελν ηξηβόκελν ζύκθσλν [f], [x], [ζ] θαη ε κεηέπεηηα 

απινπνίεζή ηνπ, είλαη θαηλόκελν γλσζηό από ηελ αξραία θαη ηδηαίηεξα από ηελ 

ειιεληζηηθή πεξίνδν θαη απαληά ζπρλά ζηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο όπσο θαη ζηελ 

θνηλή ΝΔ
193

. Πέξα από ηελ πεξίπησζε ηεο αθνκνίσζεο, απνβνιή ηνπ [n] 

ζεκεηώλεηαη ζε κεξηθά παξαδείγκαηα ιέμεσλ ιόγηαο πξνέιεπζεο
194

.  

 [nx] ([ɣx]) > [x] 

 π.ρ. ζπρσξψ -κέλνο θ.η.ό. [sixorφ] (< ζπγρσξψ -κέλνο), ζπραξεηήξηα [sixaritίria](< 

ζπγραξεηήξηα), ζχρπζε [sίçisi] (< ζχγρπζε), 

 [nζ] > [ζ]
195

  

π.ρ. αζφλεξν
196

 [aζφnero] (< αλζφλεξν), κνιπζεί [moliζί] (< κνιπλζεί), άζξσπνο
197

 

[άζropos] (< άλζξσπνο),  

 [mf] > [f]  

π.ρ. αθαιφο
198

 [afalφs] (< νκθαιφο), αθηβνιία [afivolία] (< ακθηβνιία), ζπθέξν(λ) 

[siféro(n)] (< ζπκθέξνλ). 

                                                             

 
193

 πκεσλίδεο (2006: 74-75), γηα ηελ απινπνίεζε ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ γρ, κθ, λζ ζηα 

ηδηώκαηα ηεο Θξάθεο, ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ Κύπξν. «Ωο γλσζηόλ, ηα καθξά ζύκθσλα ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο άξρηζαλ λα ηξέπνληαη ζε απιά ήδε από ηνλ 3
ν
 αηώλα π.Χ., θαη ζην 2

ν
 αηώλα κ.Χ. ε 

εμέιημε απηή πέξαζε ζε όια ηα ειιεληθά ηδηώκαηα εθηόο από κεξηθά ιεγόκελα δηπισηηθά ηδηώκαηα 

ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ, όπσο ηεο Κύπξνπ, ηεο Χίνπ, ηεο Γσδεθαλήζνπ, ηεο Ηθαξίαο, ηεο 

εξίθνπ, ηεο Κύκεο, ηεο Καππαδνθίαο (ηνπ Ληβηζηνύ, ησλ Φαξάζσλ, ηνπ Οπιαγάηο), κεξηθά ηδηώκαηα 

ησλ Νόηησλ πνξάδσλ θαη ηεο Κάησ Ηηαιίαο. Δπνκέλσο νη αθνκνηώζεηο ησλ ππό ζπδήηεζε 

ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ πξέπεη λα έγηλαλ πξηλ από ηελ ηξνπή ησλ καθξώλ ζπκθώλσλ ζε απιά»
.
 

πβ. θαη Μελάο (2004: 337 θ.εμ.), όπνπ εθηελήο αλαθνξά ζην θαηλόκελν θαη απόςεηο ησλ εξεπλεηώλ 

γηα ηε ρξνλνιόγεζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ
. 
Χαηδηδάθηο (1905: 161) θαη (1907: 550), γηα ηελ απινπνίεζε 

ησλ ζπκπιεγκάησλ λζ, γρ, κθ.
 
 

194
 Κνληνζόπνπινο (1997: 297), απνβνιή ζπκθώλσλ ζε ζπκπιέγκαηα θαη ζε ιέμεηο ιόγηαο 

πξνέιεπζεο, π.ρ. απνγνήηεςε, εθδνχιεςε, επθέο, θαχθεκα, πνιπεδηαθεξζήθαλε, ζπραξεηήξηα θ.ά. 

195
 Πβ. ζηε Βηζπλία, Αλ. Θξάθε, Danguitsis (1943: 57) άζξσπνο, πεζεξφο, άζyα

. 
Μαληάο (1983: 224) 

μαζφο, γξφζνο, άζξσπνο, άζηα (Παιιαδάξ.)
.
Γειεγηάλλεο (2002: 72) άζξεπνο, πιίζνο, πεζεξφο θ.ά. 

(Κνπβνύθι.)
. 
Ψάιηεο (1905: 49), ην λ απνβάιιεηαη πξν ηνπ κεζνδνληηθνύ ζ: άζξσπνο, άζ’ (< άλζνο), 

Ξαζψ (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 299), Αζνχια, αζεξφο, άζξεπνο (Σζελη.) 

196
 Πβ. ΗΛΝΔ ζην ι. αλζφλεξν, όπνπ ηύπ. αζ-ζφλεξν Μεγίζη. Ρόδ. 

197
 Πβ. ΗΛΝΔ ζην ι. άλζξσπνο, όπνπ ηύπ. άζ-ζξσπνο Κάξπ. Μεγηζη. Κσο Νίζπξ. θ.α. 

198
 Πβ. ΗΛΝΔ ζην ι. αθαιφο, όπνπ ηύπ. αθ-θαιφο Αζηππ. Κάιπκλ. Κσο θ.α. 
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2.2.2.2 Τξνπέο ζπκθώλωλ ζε ζπκπιέγκαηα 

 

2.2.2.2.1 Ησηποποίηζη  

ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα κπ, γθ (γγ), λη , όπσο θαη απηά 

πνπ πξνήιζαλ από ηα αξραία κβ, λδ, γγ (γθ)
199

, ή απηά πνπ πξνέθπςαλ από ηε 

ζπλεθθνξά έξξηλνπ κε άερν [p], [k], [t], πξνθέξνληαη σο ερεξά ζηηγκηαία [b], [g], 

[d], δειαδή απεξξηλσκέλα.  

[b], [g], [d] < [p], [k], [t] 

Σα άερα ζύκθσλα [p], [k], [t], ηξέπνληαη ζε ερεξά ζηηγκηαία [b], [g], [d], θαηά ηε 

ζπλεθθνξά κε πξνεγνύκελν έξξηλν. ην ηδίσκα ερεξνπνίεζε απαληά θαη ζε 

πεξηβάιινληα όπνπ δελ πξνεγείηαη έξξηλν ζηνηρείν είηε ζηελ αξρή είηε ζην εζσηεξηθό 

αξθεηώλ ιέμεσλ
200

. Ζ ερεξνπνίεζε ησλ άερσλ [p], [k], [t], ρσξίο ηελ παξνπζία 

                                                             

 
199

 Bι. Χαηδηδάθηο (1924
2
, η. 1: 123-26), γηα ηελ αξραία πξνθνξά ησλ β, γ, δ

.
 Παπαδόπνπινο (1941: 6-

7), πνπ ζεκεηώλεη όηη ε αξραία πξνθνξά ησλ β, γ, δ σο b, g, d ππήξρε ήδε από ηνλ 4
ν
 π.Χ. αηώλα θαη 

δηαηεξήζεθε κόλνλ θαηόπηλ έξξηλνπ άλdξαο, κbαίλσ, άγγεινο
.
 πβ. θαη Κνπξκνύιεο (1949: 70 θ.εμ.) γηα 

ηελ αξραία πξνθνξά ησλ β, γ, δ, ηα νπνία πξνθέξνληαλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηνπο θιαζζηθνύο 

ρξόλνπο σο b, g, d, νπόηε άξρηζε θαηά ηόπνπο λα ππνρσξεί ε θιεηζηή πξνθνξά θαη λα ηξέπνληαη ζε 

δηαξθείο ερεξνύο θζόγγνπο. Καηά ην ζπγγξαθέα, ε αξραία θιεηζηή πξνθνξά ησλ β, γ, δ δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηελ ηξνπή ηνπο ζε θιεηζηά b, g, d ζηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο, θαζώο ήδε πξνθεξόηαλ 

σο θιεηζηνί θζόγγνη πνιύ παιαηόηεξα.  

200
 Πάγθαινο (1955: 215, ππνζεκ. 1), γηα ηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ άξξηλσλ b, g, d

. 
πβ. αλάινγεο 

ηξνπέο γηα ηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθε, Danguitsis (1943: 52) λ+π > λ+b: ηελ πίζηε > ε bίζηε / λ+ η > 

λ+d: ηνλ άγηνλ ηάθν > α λdάθνο/ λ+θ > λ+g: ηνλ θνπηζνχθ΄ > ε gνπηζνχθ΄ο, ζ. 46-48, ζηα δάλεηα ηεο 

ηνπξθηθήο [p] > [b] bαδάξ, bεξdέdεο θ.ά. [t] > [d] dαbαθάο, dαbιάο, dαζηηξdίδσ θ.ά. [k] > [g] αg΄ίξ, 

yαλg΄ίλ΄ (Νηεκίξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 77-78, 84) δνπκπίδσ, ήdαλα, φdε(λ), είπε dν < είπελ ην, απ’ η’ 

bνιιή η’ gνχξαζε (< απ’ ηελ πνιιή ηελ θνχξαζε) θ.ά. (Κνπβνύθι.)
.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 292 p, t, 

k > b, d, g κεηά από –n: ζα gισζηή < ζαλ θισζηή, dε bηλάθα < ηελ πηλάθα, κληα dξεράια < κηαλ 

ηξεράια, ηελ παξέα > dε bαξέα θαη 290 π > b , t > d, δ > d, φbνηνο (< φπνηνο), dνλ-dελ (< ηνλ – ηελ), 

adξχο (< αδξχο) θαη 8 ηζηbιηάδνπλα, bάλην, βξίζθνπdάλα, έξρνπdάλα θ.ά. (Παιιαδάξ.)
. 

Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 17 Φξάgνο, αgaξεηά, αgίζηξη, Λάbνο (< Χαξάιακπνο), bαgάζεο (< 

κπαγάζαο), ’ίαdεο (< γίγαληεο), είπαζί dν, ηξψζη dα, dπιίδσ θ.ά.
.
 Κσλζηαληίδνπ (2009: 341), αbνχ, 

έbεθηα, αθήgαλε, ιέιεgαο, ήdaλ, πξψda, ην dνπξζί (Κίνο)
. 
Ψάιηεο (1905: 46-48), κέζα b, g, d ζην 

ηδίσκα ησλ αξάληα Δθθιεζηώλ ζπgάθησ, κάgαλνο, αbέι’, θαbφζν, θνπbίδσ, κάdαινο, θνdά, dπιίδσ, 

dξέρσ (< ηξέρσ), t > d:, ήdαλ, φdε, πνdέ θ.ά.  
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έξξηλνπ, απνηειεί δήηεκα πνπ ζπρλά έρεη απαζρνιήζεη ηνπο κειεηεηέο
201

. πλνπηηθά, 

ε ερεξνπνίεζε ησλ κεζνθσλεεληηθώλ [p], [k], [t] εξκελεύεηαη: α) κε ηελ αλάπηπμε 

άινγνπ έξξηλνπ θζόγγνπ πξηλ από ηα άερα, θαηλόκελν πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζην 

κηθξαζηαηηθό ρώξν θαη αληρλεύεηαη θαη ζηελ αξραία αιιά ηδηαίηεξα ζηε κεζαησληθή 

θαη λέα ειιεληθή γιώζζα
202

, π.ρ. δνππψ > *δνπλπψ > δνπκπψ, β) κε ηελ 

απνθξπζηάιισζε ηνπ ερεξνύ θζόγγνπ θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε έξξηλν θαη ηελ 

αλαινγηθή επέθηαζή ηνπ θαη ζε άιια πεξηβάιινληα, π.ρ. ηνλ παιαηζηή > ην κπαιαηζηή 

> ν κπαιεζηήο θ.η.ό. (πβ. παξαθάησ ηελ πεξίπησζε [t] > [d] ζην άξζξν), θαη γ) κε 

αθνκνίσζε από γεηηνληθό ερεξό, π.ρ. ληaκπάθηθα (< ηακπάθηθα)
 203

.  

 

Πεπιπηώζειρ ησηποποίηζηρ: 

α) [b], [g], [d] < [n] + [p], [k], [t] (ζηη ζςμπποθοπά όπυρ και ζηην κοινή ΝΕ) 

 

                                                             

 
201

 Βι. θαη Μελάο (2004: 322 ππνζεκ. 4, 332-35), εθηελήο αλαθνξά ζηελ αθνκνίσζε εξξίλνπ κε ηνπο 

άερνπο θιεηζηνύο θζόγγνπο ζηηο δηαιέθηνπο, πεγέο γηα ηελ αλαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο αξραίεο 

ειιεληθέο δηαιέθηνπο -
 
εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη βηβιηνγξαθία

.
 πβ. θαη Αληηράξηζκα (1976: 2 θ.εμ.)

. 

Kretschmer (1896: 293 θ.εμ.), γηα ην θαηλόκελν ζηηο αξραίεο κηθξαζηαηηθέο δηαιέθηνπο.  

202
 Βι. Μελάο (2004: 345 θ.εμ.), όπνπ κεηά από ηελ επηζθόπεζε ησλ απόςεσλ θαη εξκελεηώλ ησλ 

κειεηεηώλ γηα ην θαηλόκελν, θαηαιήγεη όηη: «α) από ηηο αθνκνηώζεηο κβ>ββ, γρ>ρρ, κθ>θθ, λζ>ζζ, 

λο>ζζ, κπ>ππ, λη>ηη, γθ>θθ, πνπ ηειηθά ζηηο κε δηπιαζηαθέο δηαιέθηνπο πξνθέξζεθαλ σο απιά β, ρ, 

θ.η.ι. θαη β) από ηελ απόδνζε ησλ μεληθώλ b, d, g κε π, η, θ, θαηά ην δηάζηεκα πνπ ηα θαηλόκελα απηά 

δελ είραλ επηθξαηήζεη εληειώο, ήηαλ επόκελν λα πξνθιεζεί ε ζύγρπζε πνπ νδήγεζε ζηελ αληίζεηε 

θαηεύζπλζε: ηελ αλνκνίσζε ησλ δηπιώλ γηα ηελ πεξηνρή ησλ δηπιαζηαθώλ δηαιέθησλ ή ηελ αλάπηπμε 

εξξίλνπ γηα ηηο ππόινηπεο δηαιέθηνπο»
.
 Χαηδηδάθηο (1934: 209, ππνζεκ. 1), όπνπ εξκελεύνληαο ηύπνπο 

όπσο θνξφκπεια (< θνξφκεια), ζίdεξν (< ζίδεξν) θ.ά. πηζαλνινγεί όηη ξόιν ζηελ ερεξνπνίεζε 

έπαημαλ ηα πγξά ή έξξηλα ζύκθσλα ησλ ιέμεσλ παξόιν πνπ δελ βξίζθνληαη αθξηβώο πξηλ ηα άερα πνπ 

ηξάπεθαλ ζε ερεξά: «Δίλαη άμηνλ παξαηεξήζεσο όηη ελ πάζαηο ζρεδόλ ηαηο ιέμεζη, ελ αηο παξαηεξείηαη 

ηνηαύηε ηξνπή ηνπ άερνπ π ή η (θαη ηνπ δ) θαη ηνπ κ εηο b, d έρνπζη θαη άιιν πγξόλ ή έξξηλνλ
.
 ηνύην δε 

θαίλεηαη νλ ε αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ. Αιιά πεξί ηνύηνπ ίζσο Θενύ ζέινληνο άιινηε αθξηβέζηεξνλ». 

Βι. θαη Μσπζηάδεο (2005: 131-32), όπνπ κε αθνξκή ηελ εηπκνιόγεζε ηνπ ηύπ. ακπψζσ < απσζψ, 

ζπδεηάεη ηηο απόςεηο ησλ κειεηεηώλ ζε ζρέζε κε ην θαηλόκελν ηεο ερεξνπνίεζεο ησλ άερσλ. 

203
 ύκθσλα κε άιιεο απόςεηο, ε ερεξνπνίεζε απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ γεηηνληθώλ θσλεέλησλ, 

βι. Martinet (1987: 224), γηα ηελ ηάζε ηνπ [t] λα ερεξνπνηεζεί κεηαμύ θσλεέλησλ
. 
πβ. θαη Μαγνπιάο 

(1969-70: 345, ππνζεκ. 4), όπνπ ππνζηεξίδεη όηη ηα άερα θιεηζηά ηξέπνληαη εύθνια ζην αληίζηνηρν 

ερεξό πξηλ από θσλήελ ή κεηαμύ θσλεέλησλ, επεηδή ηα θσλήεληα είλαη θαηεμνρήλ ερεξνί θζόγγνη.  
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 [b] < [n] + [p]  

 π.ρ. (ηε) κπφιε [ti bφli] (< ηελ πφιε), (ηε) κπάξνπ [ti bάru] (< λα ηελ πάξνπλ), (δε) 

κπξφθακα [ðe brφkama] (< δελ πξφθακα), (ην) κπαληξεκέλν [to badreméno] (< ηνλ 

παληξεκέλν), (ηε) κπαξέα [ti baréa] (< ηελ παξέα), (ηε) κπαξαιινχ [ti baralú] (< ηελ 

παξαιινχ, π.ρ. έ’εη ηηο θφξεο, ληε κπαξαινχ, ληε γθνηηάδνπ, ληε κπιέλνπ...) θ.ά.  

 [d] < [n] + [t]    

π.ρ. (ηε) ληίλαδάκε [ti dίnazάme] (< ηελ ηηλάδακε), (ηε) ληειεφξαζε [ti deleφrasi] (< 

ηελ ηειεφξαζε), (ην) ληφθν [to dφko] (< ηνλ ηφθν) θ.ά.   

 [g]  ([ɟ] πξηλ από πξόζζην [e], [i]) < [n] + [k] 

 π.ρ. (ην) γθαηξφ [to ɟerφ] (< ηνλ θαηξφ), (ηε) γθαξέθια [ti gαréklα] (< ηελ θαξέθια), 

(ηε) γθνχθα [ti gúfa] (< ηελ θνχθα), (ηε) γθαθνθαίλεηαη [ti gakofénete] (< ηελ 

θαθνθαίλεηαη), (κε) γθξπψζεηο [mi griφsis] (< κελ θξπψζεηο) θ.ά.  

 

β) [b], [g], [d] (λόγυ ανάπηςξηρ άλογος έππινος, αναλογικήρ επέκηαζηρ ή 

αθομοίυζηρ) 

 [b] < [p]  

1. αλαινγηθή επέθηαζε, π.ρ. (ν) κπαιαηζηήο [bαlestίs] (< ηνλ παιαηζηή), κπαιεχσ 

[balévo] (< δελ παιεχσ), (ν) κπνληηθφο [bodikφs] (< ηνλ πνληηθφ) θ.ά. Πβ. θαη ην 

ηνπσλ. Μπνινλεξφο [bolonerφs] (< πνιχ + λεξφ· ζην πνιχ λεξφ > ζην(λ) κπoινλεξφ 

(κεηαβνιή ηνπ γέλνπο αλαινγηθά πξνο ην γέλνο ηνπ νπζ. ηφπνο, [p] > [b] ζηε 

ζπκπξνθνξά κε ην ηειηθό [n ηνπ εκπξόζεηνπ ζηνλ, θαη αθνκνίσζε ηνπ [i] πξνο ην 

πξνεγνύκελν [ν]). 2. αλάπηπμε άινγνπ έξξηλνπ π.ρ. δνπκπψ [zubφ] (< δνππψ / πηζ. < 

δνπλπψ), νινδνχκπερηνο [olozúbixtos] (< νινδνχπερηνο / πηζ. < νινδνχλπερηνο) θ.ά. 

3. αθνκνίσζε, π.ρ. κηζνκπαληξεκέλε [misobadreméɲη] (< κηζνπαληξεκέλε / 

αθνκνίσζε πξνο ην επόκελν ερεξό [d] ή αλαινγηθή επέθηαζε: ην(λ) κπαληξεκέλν 

θ.η.ό.) θ.ά.  

  [d] < [t]  

1. αλαινγηθή επέθηαζε, π.ρ. (ν) ληνξβάο [dorvas] (< ηνλ ηνξβά), (ε) ληαβέξλα 

[davérna] (< ηελ ηαβέξλα), (ε) ληνχκπα [dúbα] (< ηελ ηνχκπα), ληπιίδσ [diʎίδσ] 

(< ηνλ ηπιίγσ) θ.ά.  
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Χαξαθηεξηζηηθή γηα ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο είλαη ε ερεξνπνίεζε [t] > [d] ζηνπο 

ηύπνπο εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ ηνπ άξζξνπ: ην(λ) > ληo(λ), ηε(λ) > ληε(λ), ην > ληo 

θαη ησλ > λησ, ηα > ληa, ηηο > ληηο / ηδη (ηνπο / ηηο), ζηνπο αδύλαηνπο ηύπνπο ηεο 

πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ληνλε (ηνλ), ληελα (ηελ) θαη ζηελ θηεηηθή αλησλπκία γ΄ 

πξνζώπνπ ληνπ [du] (ηνπ), ληνπλα [dunα] (ηνπ - ηνπο) (βι. αλαιπηηθά Μνξθνινγία – 

άξζξν – αλησλπκίεο). Σν θαηλόκελν εμαθνινπζεί λα έρεη κεγάιε έθηαζε θαη ζήκεξα 

θαη απνηειεί ζεκείν πξνζδηνξηζκνύ ηεο θαηαγσγήο ησλ νκηιεηώλ
.
 αλάινγν 

θαηλόκελν εληνπίδεηαη ζηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη ηεο Αλ. Θξάθεο
204

. ύκθσλα 

κε ηνλ Μελά
205

, πνπ αλαθέξεηαη ζε παξόκνην θαηλόκελν ζηελ Σζαθσληά θαη ζηε 

Μάλε, ε ερεξνπνίεζε απηή νθείιεηαη ζε πξνεγνύκελν ηειηθό [n] ξεκαηηθώλ θαη 

νλνκαηηθώλ θαηαιήμεσλ πνπ ζπλέβε ίζσο ζε παιαηόηεξε επνρή. Ζ αλαινγηθή 

επέθηαζε ησλ ερεξνπνηεκέλσλ ηύπσλ ηνπ άξζξνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο αλησλπκίαο 

(θηεηηθήο αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο πνπ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο επηηάζζεηαη) από ην 

πξνεγνύκελν (παιαηόηεξν) ηειηθό [n] ηεο αηηηαηηθήο, αιιά θαη ην [n] ηεο γεληθήο 

πιεζπληηθνύ ησλ νλνκάησλ, όπσο θαη ηνπ ηειηθνύ [n] ησλ ξεκάησλ εξκελεύεη ην 

θαηλόκελν ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, θαη κάιηζηα αλ πξνζζέζνπκε ζε απηό θαη ηε 

γεληθόηεξε ηάζε γηα ερεξνπνίεζε ησλ άερσλ ζπκθώλσλ. Ζ επέθηαζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ερεξνπνηεκέλσλ ηύπσλ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά από ην γεγνλόο όηη απαληνύλ 

ζε όια ηα πεξηβάιινληα, δειαδή είηε ζηελ αξρή πξόηαζεο, όπνπ δελ πξνεγείηαη 

άιινο θζόγγνο, είηε κεηά από νπνηνδήπνηε ζύκθσλν, π.ρ. λα κε δψεηο (< δψζεηο) λην 

ιφγν ζνπ / πνηνο λην ιναξηάδεη / απηφο ληε κπαξάηεζε / φπνηνο πέθηεη κνλάνο ληνπ δε 

γθιαίεη... / ν ηαχξνο πήε, ληε γχξεςε κνλάνο ληνπ. Δθείλε ληνλ έδησρλε / είπαζη ληνλα, 

λα θχεη / ήξηε ε ψξα ληνπ θη απηφο / ληε θαθή κε ην λεξφ ληε ’λεθάηεπε ληε ’λεθάηεπε 

θαη ήληαλ ρπιφο θαη ληελ έηξσγάλε... / λην ηπιηαλφ ληνλ Αιέθν / ε γπλαίθα ληνπ πήξε 

                                                             

 
204

 Βι. θαη Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 341) όπνπ αλάινγα παξαδείγκαηα από ηελ Κίν κε do δήκαξρν, 

θέξακε dε Σξηρεξνχζα, κηα απεδψ, dνλ ερηππνχζε, ηα καμηιάξηα dεο, θαη εληνπηζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ηξνπήο ηνπ [t] > [d] ρσξίο ηελ παξνπζία έξξηλνπ ζε κεηαγελέζηεξεο θαη κεζαησληθέο πεγέο
. 

Ψάιηεο (1905: 48), ηνπο > dνπο (αξεθθι.) πάληνηε αλεμάξηεηα αλ πξνεγείηαη [n], ηα πνδάξηα dνπο, 

κνλάρ’ dνπο θ.ά.
.
 Απνζηνιίδεο (1942: 13) άξζξν αηη. dν(λ)

.
 πβ. θαη Κεζίζνγινπ (1951: 24) όπνπ 

αλαθέξεη άξζξν dν ζηηο ηξνπέο η > d ζην ηδίσκα ηνπ Οπιαγάηο
. 
Καπθαιάο (2000: 128 θ.εμ.) γηα ην 

αληίζηνηρν θαηλόκελν ζηελ Κξήηε. 

205
 Μελάο (2004: 547-48), όπνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη γηα ηνλ ηύπ. ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο dνπ 

ζηε Κξήηε θαη ζηηο Κπθιάδεο: «από ηε ζπλεθθνξά ηελ ηηκήλ ηνπ ηελ επνρή ηνπ Δξσηόθξηηνπ 

αξγόηεξα πξνέθπςε ε ηηκή dνπ, ηα πξάγκαηά dνπ...».  
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ηειέθσλν / απφ λην δησγκφ / ’πε ληε κάλα ζνπ / λην ζεην κνπ λην σηήξε / ηα ρέξηα 

ληνπ / ληε βξχζε ληελ έιεάλε πεηφλη / ν κπακπάο ληνπλα / έρνπ θη απηφ ληε ζεηξά 

ληνπλα / θαη λην γθαζνχξε (επώλ. Καζνύξεο) καδί ληνπλα / ηη ’α ληνλε θάλεηο / λα 

ληνλε δψζεη θαπάξν / λαη καξή, ήθνπά ληνλε / πέηα ληελα ’δψ θάηνπ ισ / θψλαμέ 

ληελα / μεάζακέ ληελα πηα / δε γθδέξνκε ηη ληηο (ηνπο) έθαλάλε νη Σνχξθνη θ.ά.   

2. αλάπηπμε άινγνπ έξξηλνπ, π.ρ. ήληαλε [ίdane] (< ήηαλ / πηζ. < ήληαλε), 3. 

αθνκνίσζε, π.ρ. ληπκπαλεηφ [dibaɲitφ] (< ηπκπαλεηφ, πηζ. ιόγσ αθνκνίσζεο κε 

ην επόκελν [b], π.ρ. Πήε καο δπν ηξία ρέξηα .. θαη κε ληπκπαλεηφ!), ληακπάθηθα 

[dabacika](< ηακπάθηθα, πηζ. ιόγσ αθνκνίσζεο κε ην επόκελν [b] ή αλαινγία 

από ηε ζπλεθθνξά ην(λ) ληaκπάθε) θ.ά. 

  

  [g] ([ɟ], πξηλ από πξόζζην [e], [i]) <  [k] 

 1. αλάπηπμε άινγνπ έξξηλνπ, π.ρ. εγθιαβή [eglavί](< εθιαβή („πξνηθνζύκθσλν‟) < 

ξ. εθιακβάλσ
206

 / ίζσο κε αλάπηπμε άινγνπ έξξηλνπ παξεηπκνινγηθά πξνο ηελ πξόζ. 

ελ αληί εθ, π.ρ. λα λην κπεηο λα θάλεη βξε θαη εγθιαβή, λα θσλάμεη θαη λην γθαζνχξε 

(επώλ. Καζνύξεο) κάξηπξα...), 2. αθνκνίσζε, π.ρ. κπαγθέην [bagéto] (< έρνπλ, 

δίλνπλ θ.η.ό. παθέην, ην [g] πηζ. ιόγσ αθνκνίσζεο πξνο ην πξνεγνύκελν [b], π.ρ. λην 

Μπίιηα λην ζθφησζάλε γηα έλα κπαγθέην ηφζν νθάδηθν θαπλφ) θ.ά.  

 

Παξαθάησ ζεκεηώλνληαη νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ερεξώλ [b], [g], [d] ζην ηδίσκα πνπ 

νθείινληαη:  

α) ζηελ απεξξίλσζε ησλ [mb], [nd], [ŋg] > [b], [d], [g] ζε εζσηεξηθή ζέζε όπσο 

ζπκβαίλεη ζπρλά θαη ζηελ θνηλή ΝΔ
207

: [b] < [mb], π.ρ. ακπέιη [αbéli] (< ακπέιη), 

θακπφζν [kabφso] (< θακπφζν), Λακπξή [labrί] (< Λακπξή), ’θνπκπίδσ [kubίzo] (< 

αθνπκπψ) θ.ά., [d] < [nd], π.ρ. πέληε [péde] (< πέληε), παληνχ [padú] (< παληνχ), 

                                                             

 
206

 Πβ. θαη Andriotis Archaismen ζην ι. εθιαβή (κεηγλ.): εγθιαβή Νίζ. Ρόδ. ακνζξ. ύκ. αλgιαβή 

Χάιθ. αγθιαή Ρόδ. αλ-εγθιαβή άκ. θαη Αλδξηώηεο (1961: 34) γθιαβή < εγθιαβή (Ληβίζ.)
. 

πβ. θαη 

Σζνπαλάθεο (1949: 31), αλgιαβή < εθιαβή
. 
Αξρείν ΚΔΝΓΗ εγθιαβή πνιιαρ. ηγθιαβή Πξνπ. (Μεραλ.) 

Λέζβ. αγθιαβή Νίζπξ. Κάιπκλ. ύκ. ακνζξ. Πξνπ. (Μαξκαξ.) Ρόδ. Χάιθ. Καππ. αλgιαβή Κσο α-

θιαβή, γιαβή, ηθιαβή Λέζβ. αλεγιαβή Ησλ. (κύξλ.) αληγθιαβή άκ. 

207
 Βι. ζρεηηθά Χαξαιακπόπνπινο (1992: 294-96, 302). 
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αληίθξπ [adίkri] (< αληίθξπ), αληάκσζε [adάmosi] (< αληάκσζε), ζαξάληα [sarάda] 

(< ζαξάληα), θέληξν [cédro] (< θέληξν), άληεξν [άdero] (< έληεξν) θ.ά. [g] ([ɟ]) < 

[ŋg] ([ŋɟ]) π.ρ. θεγγίηεο [feɟitis] (< θεγγίηεο), ’λεγθάδσ [negάzo] (< αλαγθάδσ), 

’γγίδσ [ɟίzo] (< αγγίδσ), ιάξαγγαο [lάraγθas] (< ιάξπγγαο), κάγγαλνο [mάganos] (< 

κάγγαλνο), εγγξάκκαηνο [egrάmatos] (< εγγξάκκαηνο), αγθίζηξη [aɟίstri] (< αγθίζηξη) 

θ.ά.  

β) ζε δάλεηεο ιέμεηο, ζηελ επίδξαζε ηεο εηπκνινγηθήο αξρήο, όπσο π.ρ. [b]: κπάιζακν 

[bάlsamo] (< ηηαι. balsamo, λενειι. βάιζακν), θακπνχθη [kabúci] (< ηνπξθ. kabuk, 

λενειι. θαβνχθη), άκπαθαο [άbakas] (< ηηαι. αbacus, λενειι. άβαθαο,) θ.ά. [d]: 

θάληξν [kάdro] (< ηηαι. quadro, λενειι. θάδξν), πνχληξα [púdra] (< γαιι. poudre, 

λενειι. πνχδξα), Μνπληαληά [mudαɲά] (ηνπσλ. Μνπδαληά, ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ηνπξθ. Mudanya), απ‟ όπνπ θαη κνπληαληψηηθν [mudaɲφtiko] θ.ά. 

 

εκείσζε: Έλα από ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ αλαηνιηθώλ ηδησκάησλ 

(Γσδεθαλήζνπ, Πόληνπ, Καππαδνθίαο, Κύπξνπ, Ρόδνπ, Μηθξάο Αζίαο) είλαη ε 

απόδνζε ησλ ερεξώλ θιεηζηώλ ζπκθώλσλ b, d, g ησλ δαλείσλ από μέλεο γιώζζεο κε 

ηα αληίζηνηρα άερα p, t, k, π.ρ. bora > πφξα, araba > αξαπάο, duvar > ηνπβάξηλ, 

deposito > ηηπφδηην, gâvur > θηανχξεο, gemi > θέκηλ
208

. Ωζηόζν ζην ηδίσκα ηεο 

Σξίγιηαο, εθηόο από πνιύ ιίγα παξαδείγκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ, όπσο θαη ζηα 

ηδηώκαηα ησλ αξάληα Δθθιεζηώλ, ησλ Κνπβνπθιίσλ, ηεο Κίνπ θαη ηνπ Νηεκίξληεζη, 

ηα ερεξά δηαηεξνύληαη ζηα δάλεηα. Οη εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ από ηνπο εξεπλεηέο 

πνηθίιινπλ
209

. Ζ αερνπνίεζε ησλ ερεξώλ ζηα δάλεηα ζηα αλαηνιηθά ηδηώκαηα 

εξκελεύεηαη σο απνηέιεζκα ηεο νπηζζνρσξεηηθήο αθνκνίσζεο ησλ έξξηλσλ από ην 

αθόινπζν άερν θαη ηε δεκηνπξγία καθξώλ (δηπιώλ) ζπκθώλσλ ζηηο δηπισηηθέο 

δηαιέθηνπο, θαη επηπιένλ δηόηη νη θζόγγνη b, g, d δελ γίλνληαη αληηιεπηνί μερσξηζηά 

παξά κόλνλ ζε ζπλδπαζκό κε ην πξνεγνύκελν έξξηλν ζην εζσηεξηθό ηνπ 

ζπληάγκαηνο ή ηεο ιέμεο θαη γη απηό «νη ιέμεηο επηζηξέθνπλ ζηελ ππνηηζέκελε 

“αξρηθή” κνξθή κε ηα αληίζηνηρα άερα π.ρ. ην ηνπξθ. dere [...] ζηε Ρόδν εκθαλίδεηαη 

                                                             

 
208

 πκεσλίδεο (2006: 65 θ.εμ.)
.
 βι. θαη Αλδξηώηεο (1961: 53-56), όπνπ εθηελήο αλάιπζε ηνπ 

θαηλόκελνπ. 

209
 Βι. Μελάο (2004: 341 θ.εμ.) 
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σο ηεξέο»
210

. Ζ άπνςε απηή θαίλεηαη λα εξκελεύεη πεηζηηθόηεξα ην θαηλόκελν. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ζηα ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, όπσο θαη ζηα ζπγγεληθά κε απηό ηδηώκαηα, 

πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζην όηη νη θζόγγνη b, g, d πξνθέξνληαη απεξξηλσκέλνη. 

 

2.2.2.2.1.1 Άιιεο πεξηπηώζεηο ερεξoπνίεζεο 

 Kαηά ηε ζπλεθθνξά ηειηθνύ [n] ηνπ άξζξνπ, αλησλπκηώλ, ξεκάησλ θ.ιπ. κε ηα 

δηπιά [ks], [ps] πξνθύπηνπλ ερεξά [gz], [bz] αληίζηνηρα, ρσξίο πξνεξξίλσζε: 

[gz] < [n] + [ks], π.ρ. γθδεδηαιίδσ [gzeðʝαʎίzo] (< ηελ μεδηαιίδσ < μεδηαιέγσ), 

γθδίθνο [gzίfos] (< ηνλ μίθν < ν μίθνο < ην μίθνο) θ.ά  

[bz] < [n] + [ps], π.ρ. κπδπρή [bziçί] (< ηελ ςπρή), κπδαξνληαβέξλα [bzarodavérna] 

(< ηελ ςαξνηαβέξλα), κπδνπλίδσ [bzunίzo] (< δελ ςσλίδσ) θ.ά. 

 [z] + [v, γ, ð, m, n, l, r] < [s] + ερεξά ζύκθσλα [v, γ, ð, m, n, l, r]
211

  

είηε κέζα ζηε ιέμε, είηε ζε αξκό ιέμεσλ, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, π.ρ. αδβέζηεο 

[αzvéstis] (< αζβέζηεο), δγνπξφο [zɣurφs] (< ζγνπξφο), ηηο δνπιεηέο [tiz ðuʎés] (< ηηο 

δνπιεηέο), θφδκνο [kφzmos] (< θφζκνο), πεξαδκέλα [perazména] (< πεξαζκέλα), ηηδ 

λνηθνθχξεδεο [tiz nikocίriðes] (< ηνπο λνηθνθχξεδεο), ηηδ ιακπάδεο [tiz labάðes] (< 

ηηο ιακπάδεο), ηηδ ξψεο [tiz rφes] (< ηηο ξψγεο) θ.ά.  

 

2.2.2.2.2 Ανομοίυζη διάπκειαρ 

πσο ζπκβαίλεη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, ηα ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα πνπ απνηεινύληαη από δύν άερα ηξηβόκελα ή δύν άερα θιεηζηά 

ζύκθσλα, ηξέπνπλ ην έλα από απηά ζην αληίζηνηρν θιεηζηό ή ζην αληίζηνηρν 

ηξηβόκελν
212

. Παξαζέησ παξαθάησ θάπνηα παξαδείγκαηα ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο.  

 

                                                             

 
210

 πκεσλίδεο (2006: 70-71). 

211
 Βι. Πάγθαινο (1955: 125-26)

.
 Χαηδηδάθηο (1905: 121)

.
 Παπαδόπνπινο (1927: 31), ζ > δ πξν ηνπ κ 

θαη άιισλ ζπκθώλσλ (έξξηλσλ θαη πγξώλ). 

212
 Χαηδηδάθηο (1905: 161), γηα ηηο ηξνπέο ζπκπιεγκάησλ ζύκθσλα κε ηνλ θζνγγνινγηθφ λόκν 

δαζχ+δαζχ / ςηιφ+ςηιφ > δαζχ+ςηιφ
.
 πβ. Tonnet (1995: 87-8), πνπ ηνπνζεηεί ηηο αλνκνηώζεηο ην 14

ν
 

αη. 



 

 
99 

α) ηξηβόκελν άερν + ηξηβόκελν άερν > ηξηβόκελν άερν + θιεηζηό άερν
213

: 

 [fζ] > [ft] π.ρ. Δπηπκία [eftimίa] (< Δπζπκία), ιεχηεξνο [léfteros] (< ειεχζεξνο),  

  [fç] > [fc], πξηλ από πξόζζην [i], π.ρ. επθή [efcί] (< επρή),  

 [xζ] > [xt] π.ρ. νρηξφο [νxtrφs] (< ερζξφο), ρηε [xte] (< ρζεο), 

 

β) θιεηζηό άερν + θιεηζηό άερν > ηξηβόκελν άερν + θιεηζηό άερν:  

 [pt] > [ft]
214

 π.ρ. άθησ [άfto] (< κεζλ. άθησ < αξρ. άπησ), θφθησ [kφfto] (< αξρ. 

θφπησ), ζθάθησ [skάfto] (< αξρ. ζθάπησ), βιάθησ [vlάfto] (< αξρ. βιάπησ), 

ξάθησ [rάfto] (< αξρ. ξάπησ), λίθησ [nίfto] (< αξρ. λίπησ) θ.ά. 

 [kt] > [xt] π.ρ. νρηψ [νxtφ] (< νθηψ) θ.ά. 

 

γ) [s] ή [r] ή [z] + ηξηβόκελν άερν > [s] ή [r] ή [z] + θιεηζηό άερν αληίζηνηρα
215

: 

 [sx] ([sç]) > [sk]
216

 ή [sc] (πξηλ από ηα πξόζζηα [e], [i])  

π.ρ. ζθεκαηίδσ [scimatίzo] (< ζρεκαηίδσ), ζθάξα [skάra] (< ζράξα), ζθνιείν [skolίν] 

(< ζρνιείν), ζθφιε [skφli] (< ζρφιε), ζθνιλψ [skolnφ] (< ζρνιψ), κνζθνπνπιψ 

[moskopulφ] (< κνζρνπνπιψ), κηζθνβνινχζαλ [miskovolúsan] (< κνζρνβνινχζαλ), 

κνπζθάξη [muskάξη] (< κνζράξη), κηζηφο [mistφs] (< κηζζφο), ζθέδην [scéðio] (< 

ζρέδην), Πάζθα [pάska] (< Πάζρα), παζθαιηέο [pαskaʎés] (< παζραιηέο), παζθίδσ 

[pascίzo] (< παζρίδσ), ζθίδσ [scίzo] (< ζρίδσ) θ.ά.  

 

 

                                                             

 
213

 Πβ. θαη Γειεγηάλλεο (2002: 83) επθή, πξνζεπθή (Κνπβνύθι.)
. 

Danguitsis (1943: 53) εθθή, 

εθθαξηζηψ (Νηεκίξ.) 

214
 Πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 82) άθησ, άθηξα (Κνπβνύθι.) 

215
 Χαηδηδάθηο (1905: 163), ηξνπή ζ, ρ > η, θ κεηά από ζ 

.
 Παληειίδεο (1929: 43), ηξνπή ζ, ρ > η, θ κεηά 

από ξ θαη ζ, ρ, θ > η, θ, π κεηά από ζ. 

216
 Παπαδόπνπινο (1941: 6-7), ε ηξνπή ήδε από ηνπο κεηαγελέηεξνπο ρξόλνπο

. 
πβ. Γειεγηάλλεο (2002: 

82) άζθεκνο, ακαζθάι’, Παζθαιηά, παζθίδσ, ζθνιεηφ θ.ά. (Κνπβνύθι.)
. 
Ψάιηεο (1905: 50), άζθεκνο, 

παζθίδσ, ζθάξα, ζθηζηφ, ζθνηλί, παζθαιηά θ.ά. (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 302), κνζθηά, παζθίδσ, 

ζθηζηφο θ.ά. (Σζελη.) 
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 [rζ] > [rt]
217

  

π.ρ. ήξηa [ίrta] (< ήξζa), νιφξηνο [olφrtos] (< νιφξζνο), θαπθαιήηξεο [kafkalίtres] 

(„αξσκαηηθό θπηό‟, < θαπθαιήζξεο < κεηγλ. θαπθαιίο), θνπκαληαξηψ [kumadartφ] (< 

θνπκαληαξ’ζψ < θνπκαληαξεζψ), (λα) παξηνχ [partú] (< (λα) παξζνχλ) θ.ά. 

 [rx] > [rk]
218

 ή [rc]  

π.ρ. έξθνπκαη [érkume] (< έξρνκαη), αξθίληαζα [αrcίɲαsa] (< αξρίλεζα π.ρ. ’α 

ηειεηψζσ ληελ ηζηνξία πνπ αξθίληαζα...), 

 [zɣ] > [sk], ζην ζύλεζεο ιηζθάξη
219

 [liskάξη] (< ιηζγάξη < αξρ. ιίζγνο). 

 

2.2.2.2.3 Άλλερ πεπιπηώζειρ 

 [l] + [m, t, ts, f] > [r] + [m, t, ts, f]  

Ζ ελαιιαγή πγξώλ [l] - [r], θαηλόκελν πνπ αλάγεηαη ζηε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή, 

παξαηεξείηαη ζπρλά θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, θαζώο θαη ζηα ηδηώκαηα θαη θπξίσο ζηα 

αλαηνιηθά λεζησηηθά ηδηώκαηα (Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο, Κξήηε, Κύπξν θ.α.)
220

. ην 

                                                             

 
217

 Χαηδηδάθηο (1907: 431-2), γηα ηελ ηξνπή ξζ > ξη
. 
πβ. γηα ηε Βηζπλία, Danguitsis (1943: 54) ήξηα, 

νιφξηνο, νξηφ θαη ζ. 49 νξηνχλ΄ηα (< ξνπζνχληα)(Νηεκίξ.)
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 82) ήξηα, άξηεθαο(< 

λάξζεθαο) (Κνπβνύθι.)
.
 Μπνπζκπνύθε, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1078γ: 412 δε λ΄ήξηε, ζ. 413 ζα λ΄έξη’ 

(Κνπβνύθιηα)
. 
Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 74 νιφξηνο (Κίνο)

. 
Μαληάο (1983: 225) ήξηα, νξηφ 

(νξζφ), λάξηεθαο (λάξζεθαο) (Παιιαδάξ.) 

218
 Χαηδηδάθηο (1907: 431-32), γηα ηελ ηξνπή ξρ>ξθ

. 
πβ. γηα ηε Βηζπλία, Αλ. Θξάθε, Danguitsis (1943: 

54, 142) έξθνκ’, άξθνλdαο, aξθνλdχλσ, αξθέβγσ (Νηεκίξ.)
. 
Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 85, 86, 

101 έξθνπκαη, αξθεχσ / άξθεςε λα ηζηβδίδεη ην ζαιφ (Κίνο)
. 
Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 325 «’πνπ πνπ 

έξθεζαη;» (Παιιαδάξ.)
. 

Γειεγηάλλεο (2002: 82) αξθεχσ, άξθνλdαο, έξθνπκαη (Κνπβνύθι.)
. 

Ψάιηεο 

(1905: 50), Αξθνdνχ, άξθνdaο, έξθνπκ’ (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 302), άξθνdαο, αξθεχσκ 

έξθνπκαη θ.ά. (Σζελη.) 

219
 O ηύπ. ιηζθάξ’ θαη Danguitsis (1943: 54) (Νηεκίξ.)

.
 Γειεγηάλλεο (2002: 82) (Κνπβνύθι.) 

220
 Μελάο (2008: 76), ε ηξνπή ι+ > ξ+ ήδε από ηε κεηαγελέζηεξε Διιεληθή

.
 πβ. γηα ηε 

γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη Dieterich (1908: 65-6, 90)
. 
Πάγθαινο (1955: 236)

.
 Παληειίδεο 

(1929: 44-45)
.
 Pernot (1907: 300 θ.εμ.)

. 
πβ. γηα ηε Βηζπλία, Danguitsis (1943: 51) όπνπ εξπίδσ, 

θνπξθαιψ (< θηινθαιψ), αξκπξφο, Βνχξγαξνο θ.ά. (Νηεκίξ.)
. 
Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 316) ηνπξπάλη, 

bαξηάο (< κπαιηάο), dνξκάδεο, έζηεξλε (< έζηειλε) θ.ά. (Κίνο)
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 75, 78) φξθνο < 

έιθνο, θνπξθαιψ (< θηινθαιψ) (Κνπβνύθι.) 
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ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο ζεκεηώζεθαλ ηα άξκε [άrmi] (< άικε), βφξηα [vφrtα] (< βφιηα), 

θάξηζα
221

 [kάrtsa] (< θάιηζα), αμαδέξθε [αksaðéξrfi] (< εμαδέιθε) θ.ά.  

 

  [vl] > [ɣl]
222

 

 π.ρ. γιέπσ
223

 [ɣlepo] (< βιέπσ), γιέθαξα [ɣléfara] (< βιέθαξα) θαη ζηε ι. ζνπγιί 

[suɣlί] (< κεζλ. ζνπγιίλ < ζνπβιίνλ
224

) θαη ηα παξάγσγά ηεο όπνπ δηαηεξείηαη ν 

κεζλ. ηύπ. ζνπγιί(λ), π.ρ. ζνπγιί [suɣlί], ζνπγιεξφο [suɣlerφs] (< ζνπβιεξφο), ζνπγιψ 

[suɣlφ] (< ζνπβιψ < ζνπβιίδσ)
.
 πβ. θαη ηνπο παξάιιεινπο ηύπ. ηεο ι. ζην ηδίσκα, 

ζνπγθιί [suglί], ζνπγθιεξφ [suglerφ], ζνπγθιψ [suglφ] θαη ην ηνπσλ. νπγθισηέο 

[suglotés] (< ζνπγθιί (< ζνπγιί) + ην παξαγσγ. επηζεκ. -σηφο, -ή, -φ > ζνπγθισηφο
.
 ν 

ηύπ. ζηνλ πιεζ. αξηζκό θαη ζην ζειπθό γέλνο αλαινγηθά πξνο ην ελλννύκελν νπζ. 

πέηξεο). Πβ. θαη ηελ ηξνπή [vr] > [ɣr], ζηνλ ηύπ. γξνχθα
225

 („είδνο άγξηνπ ρόξηνπ‟, < 

κεζλ. βξνχβα). 

 

 [ζr] > [fr]
226

 

 ζην ηνπσλ. Μαιαθξάο [mαlαfrάs] (< καιαθξάο
227

 < καιαθξηάο (κε ηξνπή ηνπ [ζr] > 

[fr]) < καιαζξηάο (ζπλίδεζε eα > eά > iά) < πεξηεθη. κεζλ. καιαζξέαο
228

 < κεζλ. 

κάιαζξνλ
229

). 

                                                             

 
221

 Πβ. θαη Ψάιηεο (1905: 56), θάξηζα (αξεθθι.)
.
 Dieterich (1908: 59), θάξηζα, βφξηα. 

222
 Παπαδόπνπινο (1927: 31), ηξνπέο ηνπ β > γ πξηλ από ι

. 
πβ. γηα ηε Βηζπλία, Αλ. Θξάθε, Danguitsis 

(1943: 48) ζνπγιί, γιέπσ (Νηεκίξ.)
.
 Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 75, 84 γιέπσ, ζνπγιί Κίνο)

. 

Γειεγηάλλεο (2002: 78) γιέπσ (Κνπβνύθι.)
.
 Μαληάο (1983: 224) γιέπσ (Παιιαδάξ.)

. 
Ψάιηεο (1905: 

54) ζνχγια, ζνπγιψ (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 294), γιέπσ, ζνχγια, ζνπγιί (Σζελη.) 

223
 Βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. βιέπσ ν ηύπ. γιέπσ Βηζπλ. Εάθ. Θήξ. Θξάθ. (Μέηξ.) Κέξθ. Κεθαιι. Κξήη. 

Κύπξ. Πόλη. Πεινπλ. Μαθεδ. θ.α. «ν ηύπ. γιέπσ θαίλεηαη αξραίνο σο πηζηνύηαη ππό ηνπ παξ‟ Αιθκ. 1, 

75 πνηηγιέπνη». 

224
 Αλδξηώηεο Δηπκνι. ζην ι. ζνπγιί

.
 πβ. θαη Tonnet (1995: 82), ν ηύπ. ζνπγιίλ ήδε από ηνλ 4

ν
 αη. 

225
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βξνχβα, όπνπ ν ηύπ. γξνχβα Θξάθ. (Αίλ.) Εάθ. Ίκβξ. Κέξθ. Κεθαιι. Κύπξ. Λέζβ. 

θ.ά. 

226
 Πβ. Liddell - Scott ζην ι. « ζξίζζα, ε, ε θνηλώο θξίζζα...»

.
 Φηιήληαο (1984, η. 3: 69), ηξνπέο ζξ>θξ, 

π.ρ. ζξίζζα>θξίζζα, ζξεζθεία>θξεζθεία, ζξαθάιη>θξαθάιη θ.ά.  

227
 Μελάξδνο (1970: 88). 

228
 Χαηδηδάθηο (1907: 273 θ.εμ.), γηα ηελ πεξηεθηηθή θαηάι. θπηώλ -έαο. 
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2.3 Aπινινγία  

πσο ζηελ θνηλή ΝΔ, έηζη θαη ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν 

ηεο αθαίξεζεο ζπιιαβήο όηαλ ζηελ ίδηα ιέμε ζε αιιεπάιιειεο ή γεηηνληθέο 

ζπιιαβέο επαλαιακβάλνληαη όκνηα ζύκθσλα ή όκνηα θσλήεληα, π.ρ. δηαιάσ 

[ðʝαlάν] (< δηαιαιάσ), ζπλ(λ)νεζνχκε [sinoiζúme] (< ζπλελλνεζνχκε), μεκπνπθίδσ 

[ksebucίzo] (< με-κπνπκπνπθίδσ), αδεμηκηφο [αðeksimɲφs], αδεμίκη [αðeksίmi] (< 

αλαδεμηκηφο / αλαδεμίκη) θαη ζηνλ ηύπ. κπαο [bαs] (< κπακπάο, π.ρ. ν κπαο κνπ έιεε 

θείλν λην γθαηξφ...) πνπ απαληά ζπνξαδηθά ζην ηδίσκα.  

 

2.4 Τνληζκόο 

Έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο είλαη ε ζπρλή 

εκθάληζε δεύηεξνπ ηόλνπ θαηά ηνλ ηνληζκό ησλ ξεκάησλ. Ο δεύηεξνο ηόλνο είλαη 

ιηγόηεξν ηζρπξόο από ηνλ θύξην ηόλν, αλήθεη ζηελ ίδηα ηνληθή ελόηεηα θαη 

εκθαλίδεηαη ζηε δεύηεξε ζπιιαβή κεηά ηνλ θύξην ηόλν
230

.  

Οη πεξηπηώζεηο εκθάληζεο δεύηεξνπ ηόλνπ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζηνλ πιεζπληηθό ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ ησλ ξεκάησλ
.
 ν ηόλνο 

δηαηεξείηαη, αλαινγηθά κε ην α΄ ελ. πξνζ., ζε ζπιιαβή αλώηεξε από ηελ 

πξνπαξαιήγνπζα κε απνηέιεζκα, θαηά ηελ επέθηαζε ηεο ιέμεο κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

θιηηηθώλ κνξθεκάησλ ή επέθηαζεο -e, λα αλαπηύζζεηαη δεύηεξνο (αδύλαηνο) ηόλνο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαβηαζηεί ν λόκνο ηεο ηξηζπιιαβίαο
231

, π.ρ. ήξθνπληάλε 

                                                                                                                                                                               

 
229

 Γεκεηξάθνο Λεμ. ζην ι. κάιαζξνλ. 

230
 Βι. Garde (1968: 53-57), όπνπ δηαθξίλνληαο ην δεύηεξν από ηνλ δεπηεξεύνληα ηόλν, θαηαιήγεη πσο 

ην κόλν θνηλό ηνπο ζηνηρείν ζπλίζηαηαη ζην όηη είλαη αζζελέζηεξνη από ηνλ θύξην ηόλν. Ο δεύηεξνο 

ηόλνο θαζνξίδεηαη σο πξνο ηε ζέζε ηνπ από ηνλ θύξην ηόλν, δειαδή αλήθεη ζηελ ίδηα ηνληθή ελόηεηα 

κε ηνλ θύξην ηόλν, ελώ ν δεπηεξεύσλ ηόλνο απνηειεί κέξνο κηαο άιιεο ηνληθήο ελόηεηαο από ό,ηη ν 

θύξηνο ηόλνο. 

231
 Πβ. Παπαδόπνπινο (1927: 49), εληνπηζκόο ηνπ δεύηεξνπ θαη δεπηεξεύνληα ηόλνπ ζηα βόξεηα 

ηδηώκαηα
.
 πβ. θαη Κνληνζόπνπινο (2003: 291) «πλεζέζηαηνη είλαη νη παξεθηεηακέλνη κε ηε ζπιιαβή 

–λε ηύπνη .... γειάζνκέλε, επαίδακελέ, ειέακέλε ... Παξαηεξνύκε πεξηπηώζεηο ηόλνπ ζηελ ηέηαξηε από 

ηεο ιεγνύζεο ζπιιαβή θαη αλάπηπμε ή κε δεπηεξεύνληνο ηόλνπ ζηελ παξαιήγνπζα» (Αιηθαξλ.)
.
 

Πάγθαινο (1955: 337) «έξρνκέζηαλε αληί εξρφκεζηαλε θαη‟ αλαινγίαλ ηνπ β΄ θαη γ΄ πξνζ. έξρεζηε – 
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[ίrkudάne] (< έξρνληαλ), ήθαλάκε [ίkanάmε] (< θάλακε), ππφθεξλάκε [ipφfernάme] 

(< ππνθέξακε), πφηηδάλε [pφtizάne] (< πφηηδαλ), άλαβάλε [άnavάne] (< άλαβαλ), 

έιεάλε [éleάne] (< έιεγαλ), έηξσάλε [étroάnε] (< έηξσγαλ), αξθίληαζάλε 

[αrcίɲiasάne] (< άξρηζαλ), καδεχνπληάλε [mazévudάne] (< καδεχνληαλ)
232

 θ.ά. 

Αο ζεκεησζεί όηη ζπρλά εληνπίζηεθαλ θαη πεξηπηώζεηο κε εκθάληζεο δεύηεξνπ ηόλνπ 

κνινλόηη παξαβηάδεηαη ν θαλόλαο ηεο ηξηζπιιαβίαο, θαηά ηε ζπκπξνθνξά ξεκάησλ 

κε ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία πνπ ζην ηδίσκα επηηάζζεηαη, π.ρ. ηζάθσζαζη ληoλα 

[tsάkosasi donα] (< ηνλ ηζάθσζαλ), έδεηξαζη ληνλα [éðirasi dona] (< ηνλ έδεηξαλ), 

αξψηεμαζη ληνλα [arφtiksasi dona] (< ηνλ ξψηεζαλ) θ.ιπ. ηηο θαηαγξαθέο ηα 

εθθσλήκαηα αθνύγνληαη ζπλεθθεξόκελα θαη κε ηδηαίηεξν επηηνληζκό. 

Ζ εκθάληζε ηνπ δεύηεξνπ ηόλνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηδηώκαηνο
.
 δηαπηζηώζεθε όηη, ελώ ζηνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο 

πιεξνθνξεηέο ην θαηλόκελν εληνπίδεηαη πνιύ ζπρλά, ζηνπο λεόηεξνπο πιεξνθνξεηέο 

ην θαηλόκελν πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά. Γείγκα απηήο ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο 

δπλακηθήο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ ηδηώκαηνο απνηεινύλ νη δηπινί ηύπνη, κε έλαλ ή κε 

δύν ηόλνπο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, ζην ιόγν ηνπ 

ίδηνπ πιεξνθνξεηή επηζεκάλζεθε αξθεηέο θνξέο ε ρξήζε ή όρη ηνπ δεύηεξνπ ηόλνπ, 

                                                                                                                                                                               

 

έξρνπdαη» (Κξήη.)
.
 πβ. θαη Σξηαληαθπιιίδεο (1938: 244)

. 
εηάηνο (1974: 56), γηα ην δεχηεξν ηφλν ζηελ 

θνηλή ΝΔ.  

232
 Γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα γεηηνληθά ηδηώκαηα, πβ. Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699, ζ. 

13, όπνπ «ηνληζκόο εηο ηελ ηεηάξηελ από ηεο ιεγνύζεο ζπιιαβήλ Α) ξεκαηηθώλ ηύπσλ θάζνπκαζηα, 

καδψλνπκαζηα, έθαακε, ήξρνπdαλε θαη ελ ζπλαινηθή ξεκαηηθνύ ηύπνπ κεηά ηνπ πνπ: πφ ’θηαζακε. Β) 

νλνκαηηθώλ ηύπσλ ηνπινχκπαηδεδεο» (Κίνο). Ο Κνληνζόπνπινο ζην ρθ. δελ ζεκεηώλεη δεύηεξν ηόλν. 

ύκθσλα κε ηελ Μαγδαιελή Κσλζηαληηλίδνπ, εξεπλήηξηα ηνπ ΚΔΝΓΗ πνπ πξόζθαηα ζπλέιεμε πιηθό 

από ηε Νέα Κίν (Αξγνιίδνο), όπσο θαη ν Κνληνζόπνπινο, ν ηόλνο ζην ηδίσκα δηαηεξείηαη ζηελ 

ηέηαξηε ζπιιαβή θαη πνιύ ζπρλά ζεκείσζε ηελ εκθάληζε δεύηεξνπ ηόλνπ.
. 

Μαληάο (1983: 223) 

«δεπηεξεύνλ ηόλνο: ηζάπηδάκε, πάγαηλάηε, ράξεθάλα» (Παιιαδάξ.)
.
 Danguitsis (1943: 30), ζην ηδίσκα 

ηνπ Νηεκίξληεζη θαηαγξάθεηαη δεπηεξεύσλ ηόλνο ζε ξεκαηηθνύο ηύπνπο, π.ρ. έξθνπκαζηαλά, 

μέξνκεηνλά, παξάλgεηιελά, έγξαςακέ θ.ιπ. αιιά θαη κεηαθίλεζε ηνπ θύξηνπ ηόλνπ ζηελ 

πξνπαξαιήγνπζα από ηελ 5
ε
 ή ηελ 4

ε
 ζπιιαβή πνπ ζα έπξεπε θαλνληθά λα βξίζθεηαη, π.ρ. 

ζεθσζάλdνλα, εδσζάλdνλα, θαιεζάλdνλα θ.ιπ.
. 
Γειεγηάλλεο (2002: 44), ζύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, 

ζηα Κνπβνύθιηα, παξόιν πνπ ν λόκνο ηεο ηξηζπιιαβίαο δελ ηεξείηαη απαξέγθιηηα ζην ηδίσκα, δελ 

αλαπηύζζεηαη δεύηεξνο ηόλνο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξαβηάδεηαη, έηζη έθαγελα, έθαγεηελα, 

δεζηαίλνπκεζηελα θ.ιπ.
.
 γηα ην θαηλόκελν ζηελ Αλ Θξάθ., βι. Απνζηνιίδεο (1942: 8) (Σζελη.)

.
 Ψάιηεο 

(1905: 74, 77). 
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π.ρ. εκείο ηηο λνκίδακε (αληί λφκηδάκε) γηα Σξηγιηαλνχο... / ... ηα ρηίζαλε (αληί ηά 

’ρηηζάλε) κνλάρνη ληνπο ηα ζπίηηα..., αιιά θαη (ν ίδηνο) ...Χξηζηνχγελλα καο έδσζάλε 

δπν ζχθα απφ ξνκαζηά, κηα γθνπηαιηά καχξε ζηαπίδα... κπνκπάξδηδάλε η’ αεξνπιάλα...  

Μεηαβνιέο ζηνλ ηνληζκό ζεκεηώζεθαλ ζπνξαδηθά ζε ηύπ. όπσο π.ρ. θαηεξγαξία 

[katerɣarίa] (αζπλίδεην, < θαηεξγαξηά), αγηάζκα [αʝάsma] (κε ζπλίδεζε < αγίαζκα), 

άμηλα [άksina] (< αμίλα, κόλν ζην παξάδεηγκα ηελ άμηλα ληελ έιεάλε ηζφθν...), 

πξνκήζεηα [promίζça] (κε ζπλίδεζε < πξνκήζεηα, π.ρ. πξνκήζεηα καο...έλα πιαζηφ 

ςσκί...), ρψξηο [xφris] (< ρσξίο, π.ρ. θάζνπκαη ρψξηο ράπηα, ρψξηο ελέζεο.../ κε 

γθάζεζαη ρψξηο ζαθάθη, ζα πνπληηάζεηο...). Γηα ζπζηεκαηηθέο ηνληθέο κεηαβνιέο ζηα 

νπζηαζηηθά, βι. θεθ. Μνξθνινγία – Κιίζε νπζηαζηηθψλ.  
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3 Μνξθνινγία 

3.1 Σα Μέξε ηνπ Λόγνπ 

3.1.1 Άξζξν 

3.1.1.1 Οξηζηηθό 

Εληθόο Πιεζπληηθόο 

 Αξζ. Θει. Οπδ. Αξζ. Θει. Οπδ. 

Ολ. μ [o] δ [i] ημ [to] / 

κηo [do] 

μζ [i] μζ [i] ηα [ta] / 

κηa [da] 

Γελ. ημο [tu] ηδξ [tis] ημο [tu] ης(κ) 

[to(n)] / 

κης(κ) 

[do(n)] 

ης(κ) [to(n)] / 

κης(κ) [do(n)] 

ης(κ) 

[to(n)] / 

κης(κ) 

[do(n)] 

Αηη. ημ(κ) 

[to(n)] / 

κηo(κ) 

[do(n)] 

ηδ(κ) [tin] 

/ κηδ(κ) 

[di(n)] 

ημ [to] / 

κηo [do] 

ηζξ [tis] / ηζζ 

[tsi] / ηγζ 

[dzi] 

ηζξ [tis] / ηζζ 

[tsi] / ηγζ [dzi] 

ηα [ta] / 

κηa [da] 

 

Παξαηεξήζεηο 

 Σν άξζξν ηεο αηηηαηηθήο πιεζπληηθνύ ηνπ αξζεληθνύ ημοξ [tus] εκθαλίδεηαη κε ηε 

κνξθή ηζξ [tis] θαη είλαη ίδην κνξθνινγηθά κε ηνπ ζειπθνύ
1
 π.ρ. ηζξ άκηνμζ [tis 

άdri] (ηνπο άλδξεο), ηζξ πθμφζζμζ [tis plúsii] (ηνπο πινύζηνπο) / ζα ιπαζδί 

εοιμφιαζ ηζξ ιαπαθάδεξ εηεί πένα, ηα ζπίηζα, κημ κηενέ (‘ξέκα’) πμο είπαιε.../ ’α 

                                                           
1
 Αο ζεκεησζεί όηη ζηα γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Κίνπ, ηνπ Νηεκίξληεζη, ηνπ Παιιαδαξίνπ θαη Αλ. 

Θξάθεο, απαληά γεληθή ηνπ αξζεληθνύ άξζξνπ ηδ αληί ημο
.
 βι. Κνληνζόπνπινο ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 10 

(Κίνο)
.
 Ψάιηεο (1905: 60) (αξεθθι.)

.
 Απνζηνιίδεο (1941: 13) (Σζελη.)

.
 Μαληάο (1983: 226) 

(Παιιαδάξ.) Μάιηζηα ζην Νηεκίξληεζη ζηελ νλνκαζηηθή εληθνύ ηνπ αξζεληθνύ άξζξνπ απαληά ε 

κνξθή /i/ αληί /μ/,
 
βι. Danguitsis (1943: 69). ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο δελ εληνπίζηεθε αλάινγνο ηύπνο 

γεληθήο. Ζ αηη. πιεζ. ηνπ αξζεληθνύ ζηα παξαπάλσ ηδηώκαηα απαληά κε ηηο εμήο κνξθέο: ηζ (Νηεκίξ. 

Παιιαδάξ.) / η’ξ (Κνπβνύθι.) / ηζζ (Σζελη.) / ηζξ (Κίνο αξεθθι. Σξίγι.) Βι. θαη Αλαγλσζηόπνπινο 

(1922: 186), γηα ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ ηύπ. ηζξ (ημζξ) θαη ηζζ (ηζμζ). 
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ζηακαπςνέζμοιε ηζξ αενχπμζ...θ.ά. ύκθσλα κε ην Μελά
2
, πνπ αλαθέξεηαη 

δηεμνδηθά ζηελ αλαινγηθή πξνέιεπζε ηνπ ηύπνπ ηζξ (ημζξ) ηεο αηη. πιεζ. ησλ 

αξζεληθώλ θαη ησλ ζειπθώλ, «θαηά ηα εληθά μ-ημκ ηνπ αξζ. θαη δ-ηδκ ηνπ ζει. 

έγηλαλ θαη ηα πιεζπληηθά μζ-ημζξ ηνπ αξζ. θαη αζ-ηαζξ ηνπ ζει., ηα νπνία (ζειπθά) 

αληηθαηαζηάζεθαλ από ηα αληίζηνηρα αξζ. μζ-ημζξ, ην αζ από ην μζ λσξίηεξα, ην 

ηεξ από ην ημζξ αξγόηεξα» (ην αζ > μζ ζηε κεηαγελέζηεξε ή ηελ πξώηκε 

κεζαησληθή Διιεληθή, ελώ ην ηζξ αληί ημοξ θαη έπεηηα αληί ηνπ ηεξ εκθαλίδεηαη ην 

15
ν 

θαη 16
ν
 αη.

3
). πνξαδηθά απαληά ζηελ αηη. πιεζ. αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ θαη ν 

ηύπ. ηζζ (ηγζ)
4
, ν νπνίνο, πηζαλόλ πξνέθπςε κε ηζηηαθηζκό ηνπ /t/ πξηλ από ην /i/

5
 

θαη ελ ζπλερεία κε αλνκνησηηθή απνβνιή ησλ επάιιεισλ /s/ ([tis] > [tsis] > 

[tsi])
6
. Π.ρ. Όζηενζξ, ηζζ ιεβάθεξ βζμνηέξ, ζα κηέημζεξ βζμνηέξ, βφνζγε μ παζαάκηδξ. 

 Χαξαθηεξηζηηθή γηα ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο είλαη ε ερεξνπνίεζε /t/ >/d/ ζε όινπο 

ηνπ ηύπνπο εληθνύ / πιεζπληηθνύ ηνπ άξζξνπ: ημ(κ) / κηo(κ), ηδ(κ) / κηδκ, ημ / κηo 

θαη ης(κ) / κης(κ), ηα / κηa , ηζξ / ηζζ / ηγζ (ημοξ / ηζξ), ε νπνία νθείιεηαη ζε 

πξνεγνύκελν ηειηθό /n/ ξεκαηηθώλ θαη νλνκαηηθώλ θαηαιήμεσλ πνπ ζπλέβε ίζσο 

ζε παιαηόηεξε επνρή θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνθξπζηάιισζε ησλ ερεξώλ 

θζόγγσλ ζηνπο ηύπνπο (βι. αλαιπηηθά Φςκδηζηή – δπδνμπμίδζδ). 

 Πνιύ ζπρλά ζηνπο ηύπνπο ηεο αηη. εληθνύ, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, αιιά 

επηπιένλ θαη ζηε γεληθή πιεζπληηθνύ, ην ηειηθό /n/ ηνπ άξζξνπ είηε απνβάιιεηαη 

ζηε ζπκπξνθνξά κε επόκελα εμαθνινπζεηηθά ζύκθσλα, είηε αθνκνηώλεηαη από 

επόκελν αξρηθό θιεηζηό άερν ζύκθσλν ηξέπνληάο ζην ζε ερεξό, π.ρ. κηδ 

βηανέηθα (< ηδκ ηανέηθα), κης ιπαζδζχ (< ηςκ παζδζχκ) θ.η.ό. 

                                                           
2
 Μελάο (2008: 87). 

3
 Αλαγλσζηόπνπινο  (1922: 182)

.
 Χαηδηδάθηο (1905: 571, 574-75). 

4
 Βι. Μελάο (2008: 86), όπνπ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη απόςεηο ησλ Χαηδηδάθη, Φηιήληα, Tonnet 

θαη Πάγθαινπ γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ηύπσλ ηζξ (ημζξ) θαη ηζζ (ημζξ)
.
 Πάγθαινο (1965: 259-60, ππνζεκ. 

3), όπνπ ζεκεηώλεη όηη ν ηύπ. ηζζ πξνήιζε από ζπκθπξκό ησλ ημοξ  + μζ
.
 Χαηδηδάθηο (1905: 576), ν 

ηύπ. ηζζ (αληί ηδξ / ημοξ) ιόγσ ζπγθνπήο ησλ άηνλσλ i θαη μο θαη αλάπηπμεο αζζελνύο θζόγγνπ [i] 

κεηά ην [s] ([tis] / [tus] > [ts] > [tsi]). Ο Μελάο (2008: 87), ζρνιηάδνληαο ην Χαηδηδάθη ζεσξεί πηζαλή 

ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηζζ κε αλάπηπμε αξρηθά [i] κεηά ην [s] θαη θαηόπηλ ζπγθνπή ηνπ θσλήεληνο ηνπ 

άξζξνπ ([tis] > [tisi] > [tsi]). 

5
 Βι. Μσπζηάδεο (2005: 125), /t/ > [ts] πξηλ από /i/, π.ρ. αμοηζίμκ < αμοηίμκ, δνςηζίθα < ζδνςηίθα θ.ά. 

6
 Σελ άπνςε απηή δηαηύπσζε ζε ζπλεξγαζία καο ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θ. Κ. Οηθνλόκνπ. 
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3.1.1.2 Αόξηζην 

Σν αόξηζην άξζξν θιίλεηαη σο εμήο:  

 

 Αξζ. Θει. Οπδ. 

Ολ. έκαξ [énαs] ιζα [mɲά] / ιζάκα 

[mɲάna] 

έκα [énα] 

Γελ. εκμφξ
7
 [enús] ιζάκαξ [mɲάnαs]/ ζπάλ. 

ιζακήξ [mɲαnίs] 

εκμφξ [enυs] 

Αηη. έκα(κ) [énα(n)] 

/ έκακε [énαne]/ 

έκακα [énαna] 

ιζάκα [mɲάna] έκα [énα] 

 

 νη εθηεηακέλνη ηύπνη έκακε / έκακα, ιζάκαξ / ιζακήξ / ιζάκα, ζρεκαηίζηεθαλ 

αλαινγηθά πξνο εθηεηακέλνπο αλησλπκηθνύο ηύπνπο όπσο ειέκακε, αοηδκήξ 

θ.η.ό.
8
, π.ρ. είπακε έκακα ζα θοθαηζζιέκμ.../ ηεθεοηαία πήνε ιζάκα πμο κηδκ ήεεθε μ 

Χανάθαιπμξ.../ Αοηυξ ήκηακε ιζάκαξ άθθδξ... Πβ. ην αλάινγν θαηλόκελν ζηηο 

αλησλπκίεο.  

3.1.2 Όλνκα 

Ήδε από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο θαη κεζαησληθνύο ρξόλνπο, άξρηζε λα ζπληειείηαη ε 

αλαδηάξζσζε ηνπ θιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο κε θπξηόηεξε αιιαγή 

ην ζπγθξεηηζκό ηεο πξώηεο θαη ηξίηεο θιίζεο
9
. Ζ απινπνίεζε ζηα θιηηηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ νλόκαηνο εκθαλίδεηαη εληνλόηεξα ζηα ηδηώκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

θνηλή ΝΔ, θαζώο ζε απηά ε ιόγηα επίδξαζε ππήξμε πεξηνξηζκέλε.  

                                                           
7
 Χαηδηδάθηο (1907: 16), ην [u] ηνπ ηύπ. ιόγσ ζπκθπξκνύ ηνπ επηζήκ. ηεο γελ. -μο θαη ηνπ αξρ. -υξ.. 

8
 Βι. θαη Ψάιηεο (1905: 71), «πεξηηηόλ λα είπσκελ όηη ε γελ. ικζακμφ, ηαικζακμφ εζρεκαηίζζε θαηά ην 

ζειπθόλ ικζακήξ, ηαικζακήξ, όπεξ πάιηλ εζρεκαηίζζε θαηά ηα αθθδκήξ, αοηδκήξ, άηηλα θαηά ην 

ηεζκήξ»
.
 Χαηδηδάθηο (1907: 156), γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ εθηεηακέλσλ ηύπσλ ησλ αλησλπκηώλ θαη ηνπ 

αόξηζηνπ άξζξνπ αλαινγηθά αξρηθά πξνο ηα θιηηηθά επηζήκαηα ηεο γεληθήο ησλ εηεζκμφ -κήξ, -κχκ 

(ηνληζκέλα θαηά ηα αοημφ -ηήξ, -ηχκ) θαη ηελ επέθηαζε από ηε γεληθή θαη ζηηο άιιεο πηώζεηο
.
 βι. θαη 

Μελάο (2008: 97), νη ηύπ. ειέκακε,  εζέκακε, όπσο θαη ν ηύπ. έκακε έιαβαλ ην -ε από ηα ειέ, εζέ.    

9
 Βι. ζρεηηθά, Αλδξηώηεο (1995: 45-48)

.
 Browning (1991: 83-85). 
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Ζ θαηαλνκή ησλ νλνκάησλ ζε θιηηηθέο ηάμεηο απαζρόιεζε πνιινύο κειεηεηέο ηεο 

ΝΔ γιώζζαο θαη βαζίζηεθε θαηά θαηξνύο ζε δηάθνξα θξηηήξηα. Δμεηάδνληαο ζε 

γεληθέο γξακκέο ηηο βαζηθόηεξεο κειέηεο ηεο ΝΔ, ηα θξηηήξηα ηνπ γξακκαηηθνύ 

γέλνπο (αξζεληθό – ζειπθό – νπδέηεξν) θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπιιαβώλ ζε εληθό θαη 

πιεζπληηθό (ηζνζύιιαβα – αληζνζύιιαβα), απνηέιεζαλ ηηο θπξηόηεξεο παξακέηξνπο 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηαρσξίδνληαη ηα νλόκαηα ζε ηξεηο θιηηηθέο ηάμεηο από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο
10

. Οη Κιαίξεο-Μπακπηληώηεο
11

 δηαρσξίδνπλ ηα νλόκαηα ζε 

δηθαηάιεθηα θαη ηξηθαηάιεθηα κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ ζπγθξεηηζκνύ ησλ κνξθώλ, 

ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ εκθαλίδνπλ ηα νλόκαηα ζηηο βαζηθέο πηώζεηο 

(νλνκαζηηθή-γεληθή-αηηαηηθή). Έλαλ άιιν δηαρσξηζκό πξνηείλεη ε Ράιιε
12

 κε βάζε 

ηε ζοζηδιαηζηή αθθμιμνθζηή πμζηζθία ηςκ εειάηςκ θαη ηε ιμνθή ημο ζοκυθμο ηςκ 

ηθζηζηχκ επζεδιάηςκ πνπ ζπλδένληαη κε απηά, δηαρσξίδνληαο ηα νλόκαηα 

(νπζηαζηηθά θαη επίζεηα) ζε δέθα θιηηηθέο ηάμεηο. 

Ζ θαηάηαμε ησλ νλνκάησλ ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο, πνπ αθνινπζεί παξαθάησ, 

γίλεηαη κε βάζε ην γξακκαηηθό γέλνο θαη ηα επηζήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο εληθνύ, θαη 

παξάιιεια ηε δηάθξηζή ηνπο ζε ηζνζύιιαβα θαη αληζνζύιιαβα. Ζ θαηαλνκή ησλ 

νλνκάησλ κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα επηιέρζεθε, θαζώο απνηειεί, παξόιεο ηηο 

αδπλακίεο ηεο, ην επξύηεξα γλσζηό ζύζηεκα πεξηγξαθήο ηεο νλνκαηηθήο θιίζεο θαη 

αληαπνθξίλεηαη επαξθώο ζηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο πνπ είλαη ε 

επηζήκαλζε ησλ δηαθνξώλ ηνπ ηδηώκαηνο από ην ζύζηεκα ηεο θνηλήο ΝΔ γιώζζαο, 

όπσο θη αλ απηό πεξηγξάθεηαη.  

 

 Σν νλνκαηηθό θιηηηθό ζύζηεκα ηνπ ηδηώκαηνο δελ παξεθθιίλεη πνιύ από ην 

ζύζηεκα ηεο θνηλήο ΝE θαη παξνπζηάδεη απνθιίζεηο πνπ θπξίσο εζηηάδνληαη ζηελ 

ηάζε κείσζεο ηεο πνιπηππίαο ησλ νπζηαζηηθώλ ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό κε ηε 

ζύκπησζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηε ζπξξίθλσζε 

ηεο ρξήζεο ηεο γεληθήο, πνπ αληηθαζίζηαηαη ζπρλά από πεξηθξάζεηο
13

, π.ρ. 

νεηγέθζα έκαζ μ ιμφζημξ απυ ημ ζηαθφθζ... / ήνηακε μνβμθάαμζ απ’ ημ ηνάημξ ηζ 

έπηζγάκε... / απ’ κηδ βηίμ (Κίμ) ζηα πςνζά (ζηα ρσξηά ηεο Κίνπ) έζθαλάκε ημοξ 

                                                           
10

 Σξηαληαθπιιίδεο (1988: 213 θ.εμ.)
.
 Σζνπαλάθεο (1994: 214 θ.εμ.)

.
 Holton-Mαkridge-Wαrburton 

(1999: 50 θ.εμ.) 

11
 Κιαίξεο-Μπακπηληώηεο (1996-99, ηόκ. 1: 17 θ.εμ.) 

12
 Ράιιε (2005: 116-23), όπνπ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ησλ πξνεγνύκελσλ ζέζεσλ. 

13
 Βι. ζρεηηθά, Ράιιε-Μειηζζαξνπνύινπ-Σζηάκαο (2004: 568 θ.εμ.) 
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Ανιεκαίμοξ... θ.ά. Αο ζεκεησζεί όηη όπνπ απαληά γεληθή πιεζπληηθνύ ζηελ θιίζε 

ησλ  νλνκάησλ ζεκεηώλεηαη ε απνβνιή ηνπ ηειηθνύ -κ
14

.  

 

3.1.2.1 Μεηαπιαζκνί 

Παξαθάησ ζεκεηώλνληαη κεξηθνί κεηαπιαζκνί (αιιαγή θιίζεο ή γέλνπο) πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα, νη νπνίνη νθείινληαη ζηε ζύκπησζε ησλ ιεθηηθώλ ησλ  

θιηηηθώλ επηζεκάησλ ησλ δηαθόξσλ θιηηηθώλ ηάμεσλ ή γξακκαηηθώλ γελώλ (θπξίσο 

ζηελ αηηηαηηθή εληθνύ θαη ζηε γεληθή πιεζπληηθνύ), ελώ γηα ηηο πεξηπηώζεηο αιιαγήο 

γέλνπο, επηδξά επηπιένλ ε ζεκαζηνινγηθή αλαινγία κε νπζηαζηηθά άιινπ γέλνπο, ε 

αλάπηπμε κεγεζπληηθώλ ή ππνθνξηζηηθώλ επηζεκάησλ θ.ά.
15

: 

3.1.2.1.1 αιιαγή θιίζεο  

 πρλά, πξνπαξνμύηνλα αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε -μξ κεηαπιάζηεθαλ ζε -αξ ιόγσ 

ηεο ζύκπσζεο ησλ θιηηηθώλ επηζεκάησλ ζηε γελ. πιεζ. ησλ ζε -αξ θαη -μξ 

νπζηαζηηθώλ, π.ρ. ζηαηγυπεναξ < ζηακηγυπμζνμξ (ηςκ ζηαηγμπμίνςκ) θαη ηα 

ζπλήζε έιπμναξ < έιπμνμξ (ηςκ ειπυνςκ), Φίθζππαξ < Φίθζππμξ (ηςκ Φζθίππςκ) 

θ.ά. 

 Αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε -ςκ κεηαπιάζηεθαλ ζε -μξ ή ζε -μκηαξ, θαζώο ην 

επίζεκ. -ςκ ηεο νλνκαζηηθήο ζεσξήζεθε -μκ ηεο αηηηαηηθήο θαη έηζη ζρεκάηηζε 

νλνκαζηηθή ζε -μξ
16

, π.ρ. Σνφθμξ (< Σνφθςκ), Λέμξ (< Λέςκ) θαη ηα ζπλήζε 

δνάημξ θαη δνάημκηαξ (< δνάηςκ), άνημκηαξ (< άνπςκ) θ.ά.  

3.1.2.1.2 αιιαγή γέλνπο
17

  

                                                           
14

 Βι. ζρεηηθά πκεσλίδεο (2006: 75-76). 

15.
 Βι. θαη Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε (2003: 16-9, 34-41), όπνπ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

εμσζπζηεκαηηθώλ (αλάγθεο ηνπ θαζεκεξηλνύ ιόγνπ, δαλεηζκόο) θαη ελδνζπζηεκαηηθώλ (θσλνινγηθέο 

κεηαβνιέο, ν δείθηεο αξζεληθόηεηαο -μξ, ε ζύλδεζε ηνπ νπδέηεξνπ γέλνπο κε ην ραξαθηεξηζηηθό [-

έκςπρν], ν ππνθνξηζκόο θ.ά.) παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηε κεηαβνιή ηνπ γέλνπο
.
 βι. θαη Χαηδηδάθηο 

(1907: 2 θ.εμ.), γηα ηνπο αλαινγηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο ησλ νπζηαζηηθώλ. 

16
 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 8-9)

.
 Μελάο (2008: 88). 

17
 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 57 θ.εμ.), ε αιιαγή γέλνπο ζπλήζσο αλαινγηθά πξνο ζρεηηθνύο 

ζεκαζηνινγηθά ηύπνπο άιινπ γέλνπο, είηε γηα λα δνζεί ππνθνξηζηηθή ή κεγεζπληηθή απόρξσζε ζηε ι. 
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 Αξζεληθά ζε -αξ κεηαπιάζζεθαλ ζε ζειπθά ζε -α
18

, π.ρ. δ αννεαχκα (< μ 

αννααχκαξ), δ αεένα (< μ αζεέναξ, π.ρ. εηεί απάκμο δ αεένα ήιμο ’βχ, υ,ηζ έθεα 

εβχ βέκμοκηάκε...), 

 Θειπθά νπζηαζηηθά ζε -μξ θαη -α κεηαπιάζζεθαλ ζε αξζεληθά
19

, π.ρ. μ ζαμφναξ 

θαη ζαμφνμξ (< δ ζαμφνα) θαη ην ζύλεζεο μ άιιμξ (< δ άιιμξ), 

 Οπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -ια / -μ / -μξ κεηαπιάζζεθαλ ζε αξζεληθά ζε -αξ / -μξ, 

π.ρ. μ ηγζ(β)άνμξ (< ημ ηζζβάνμ / πηζ. θαηά ην νπζ. ηαπκυξ ή κε κεγεζπληηθή 

δήισζε), μ λίθμξ (‘μηθνιόγρε’, < ημ λίθμξ, π.ρ. μ βηναξ έκαζ ηυζμ ιαηνφξ, 

ηνίβςκμξ ηαζ δε κημκε αάζηαλα εβχ κημ βηγίθμ / ην -ξ δείθηεο αξζεληθόηεηαο), μ 

ζηυιαξ (< ημ ζηυια / κεγεζπληηθή δήισζε
20

) θ.ά. 

3.1.2.2 Κιίζε νπζηαζηηθώλ 

Με θξηηήξην ην γξακκαηηθό γέλνο θαη ην θιηηηθό επίζεκα ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ εληθνύ 

θαηαγξάθνληαη παξαθάησ νη εμήο θαηεγνξίεο νπζηαζηηθώλ: 

 αξζεληθά (ηζνζύιιαβα-αληζνζύιιαβα) ζε -αο (-άο), -νο (-όο), -εο (-ήο), -νύο, -

έο, 

 ζειπθά (ηζνζύιιαβα-αληζνζύιιαβα) ζε -α, -ε, -ε, -ώ, -νύ, 

 νπδέηεξα (ηζνζύιιαβα-αληζνζύιιαβα) ζε -ν (-ό), -η (-ί), -κα, -αο, -νο, -ζηκν. 

3.1.2.2.1 αξζεληθά 

Πίλαθαο επηζεκάηωλ 

Εληθόο 

Ολ. -άο -αο -όο / -νο -νύο -έο 

Γελ. -ά -α / -όο / -νπ -νύ / -νπ -νύ -έ 

Αηη. -ά -α -ό / -ν -νύ -έ 

                                                           
18

 Βι. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε (2003: 25), γηα ηε κεηαθίλεζε αξζεληθώλ ζην ζειπθό γέλνο κέζσ ηνπ 

ζεκαηηθνύ θσλήεληνο ηεο αηηηαηηθήο βάζε ηνπ νπνίνπ κεηαβάιιεηαη ην γέλνο ηνπ νπζηαζηηθνύ 

αλάινγα κε ην πξσηνηππηθό γέλνο, π.ρ. ζηναηχκαξ – ζηαηχκα > δ ζηναηχκα.   

19
 Βι. θαη Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε (2003: 28), ν κεηαπιαζκόο ησλ ζειπθώλ ζε -μξ ζε αξζεληθά 

νθείιεηαη ζην -ξ πνπ είλαη ν δείθηεο αξζεληθόηεηαο
.
 ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαμφναξ ν κεηαπιαζκόο είηε 

από ηελ θνηλή αηηηαηηθή -α αξζ. θαη ζει., είηε ην επίζεκ. -αξ πηζαλόλ εκπεξηέρεη κεγεζπληηθή δήισζε.  

20
 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 60). 
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Πιεζπληηθόο 

 αληζνζύιιαβα αληζνζύιιαβα ηζνζύιιαβα ηζνζύιιαβα αληζνζύιιαβα αληζνζύιιαβα 

Ολ. -άδεο -αδεο / 

-εδεο 

-νη / 

-εο 

-νί / -νη -νύδεο -έδεο 

Γελ. -άδω -άδω -ω / -ώ -ώ /-ω -νύδω -έδω 

Αηη. -άδεο -αδεο / 

-εδεο 

-νη / -εο -νί / -νη -νύδεο -έδεο 

 

Εληθόο 

Ολ. -ήο -εο 

Γελ. -ή -ε 

Αηη. -ή -ε 

Πιεζπληηθόο 

 αληζνζύιιαβα ηζνζύιιαβα 

(ζπάληα) 

αληζνζύιιαβα ηζνζύιιαβα 

Ολ. -ήδεο -έο -εδεο / -άδεο -εο / -αίνη 

Γελ. -ήδω -ώ -εδω / άδω -ώ / -ω 

Αηη. -ήδεο -έο -εδεο / -άδεο -εο / -αίνη 

 

Παξαδείγκαηα θιίζεο αξζεληθώλ 

α) ηζνζύιιαβα ζε -αο  

πξνπαξνμύηνλα δζηαηάθδηηα / ηνζηαηάθδηηα 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

Ολ. πνυζθοαο 

[prυsfias] 

πνυζθονη 

[prυsfii] 

δαίιμκαο 

[ðémonas] 

δαζιυκνη 

[ðemυni] 

Γελ. πνυζθοα 

[prυsfia] 

πνμζθφσ 

[prosfίμ] 

δαζιυκνπ 

[ðemυnu] 

δαζιυκσ 

[ðemυno] 

Αηη. πνυζθοα 

[prυsfia] 

πνυζθονη 

[prυsfii] 

δαίιμκα 

[ðémona] 

δαζιυκνη 

[ðemυni] 

παξνμύηνλα δζηαηάθδηηα / ηνζηαηάθδηηα 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

Ολ. αβχκαο [αɣυnas] αβχκεο 

[αɣυnes] 

άκηναο [άdras] άκηννη 

[άdri] 
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Γελ. αβχκα [αɣυna] αβχκσ [αɣυnμ] aκηνόο [αdrυs] aκηνώ [αdrυ] 

Αηη. αβχκα [αɣυna] αβχκεο 

[αɣυnes] 

άκηνα [άdras] άκηννη 

[άdri] 

 

β) ηζνζύιιαβα ζε -νο / -όο 

νμύηνλα – παξνμύηνλα - πξνπαξνμύηνλα 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθ

όο 

Ολ. γμοιόο 

[zumυs] 

γμοινί 

[zumί] 

δνυινο 

[ðrυmos] 

δνυινη 

[ðrυmi] 

άενςπνο 

[άεropos] 

αενχπνη 

[αεrυpi] 

Γελ. γμοινύ 

[zumú] 

γμοιώ 

[zumυ] 

δνυινπ 

[ðrυmu] 

δνυισ 

[ðrυmμ] 

αενχπνπ 

[αεrυpu] 

αενχπσ 

[αεrυpμ] 

Αηη. γμοιό 

[zumυ] 

γμοινί 

[zumί] 

δνυιμ 

[ðrυmo] 

δνυινη 

[ðrυmi] 

άενςπν 

[άεropo] 

αενχπνη 

[αεrυpi] 

 

γ) ηζνζύιιαβα ζε -εο  

νμύηνλα– παξνμύηνλα 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

Ολ. ζδνοηήο 

[iðritίs] 

ζδνοηέο 

[iðrités] 

ιεζίηεο 

[mesίtis] 

ιεζίηεο 

[mesίtes] 

Γελ. ζδνοηή [iðritί] ζδνοηώ 

[iðritυ] 

ιεζίηε 

[mesίti] 

ιεζζηώ 

[mesitυ] 

Αηη. ζδνοηή [iðritί] ζδνοηέο 

[iðrités] 

ιεζίηε 

[mesίti] 

ιεζίηεο 

[mesίtes] 

 

δ) αληζνζύιιαβα ζε -αο / -άο  

νμύηνλα– παξνμύηνλα 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

Ολ. ιαπαθάο 

[mαxαlάs] 

ιαπαθάδεο 

[mαxαlάðes] 

ηάθθαο 

[kάlfαs] 

ηάθθαδεο 

[kάlfαðes] 

Γελ. ιαπαθά 

[mαxαlά] 

ιαπαθάδσ 

[mαxαlάðμ] 

ηάθθα 

[kάlfα] 

ηαθθάδσ 

[kαlfάðμ] 
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Αηη. ιαπαθά 

[mαxαlά] 

ιαπαθάδεο 

[mαxαlάðes] 

ηάθθα 

[kάlfα] 

ηάθθαδεο 

[kάlfαðes] 

 

 

ε) αληζνζύιιαβα ζε -ήο / -εο 

νμύηνλα - παξνμύηνλα 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

Ολ. ιπαθαζζηήο 

[balestίs] 

ιπαθαζζηήδεο 

[balestίðes] 

ιμοκημφνεο 

[mudúris] 

ιμοκημφνεδεο 

[mudúriðes] 

Γελ. ιπαθαζζηή 

[balestί] 

ιπαθαζζηήδσ 

[balestίðμ] 

ιμοκημφνε 

[mudúri] 

ιμοκημφνεδσ 

[mudúriðμ] 

Αηη. ιπαθαζζηή 

[balestί] 

ιπαθαζζηήδεο 

[balestίðes] 

ιμοκημφνε 

[mudúri] 

ιμοκημφνεδεο 

[mudúriðes] 

παξνμύηνλα 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

Ολ. δεζπυηεο 

[ðespυtίs] 

δεζπμηάδεο 

[ðespotάðes] 

κμζημηφνεο 

[nikocίris] 

κμζημηοναίνη 

[nikociréi] / 

κμζημηφνεδεο 

[nikocίðes] 

Γελ. δεζπυηε 

[ðespυtί] 

δεζπμηάδσ 

[ðespotάðμ] 

κμζημηφνε 

[nikocίri] 

κμζημηοναίσ 

[nikociréμ] / 

κμζημηφνεδσ 

[nikocίriðo]  

Αηη. δεζπυηε 

[ðespυtί] 

δεζπμηάδεο 

[ðespotάðes] 

κμζημηφνε 

[nikocίri] 

κμζημηοναίνη 

[nikokiréi]/ 

κμζημηφνεδεο 

[nikocίðes] 

 

ζη) αληζνζύιιαβα ζε -νύο, -έο 

 εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

Ολ. παππνύο 

[papús] 

παππνύδεο 

[papúðes] 

πεθηέο 

[peltés] 

πεθηέδεο 

[peltéðes] 
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Γελ. παππνύ 

[papú] 

παππνύδσ 

[papúðμ] 

πεθηέ 

[pelté] 

πεθηέδσ 

[peltéðμ] 

Αηη. παππνύ 

[papú] 

παππνύδεο 

[papúðes] 

πεθηέ 

[pelté] 

πεθηέδεο 

[peltéðes] 

 

Παξαηεξήζεηο ζηελ θιίζε ηωλ αξζεληθώλ  

 Σα πξνπαξνμύηνλα ηζνζύιιαβα αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε -αξ ζρεκαηίδνπλ ηε 

γεληθή εληθνύ θαλνληθά ζε -α. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ιόγσ ηεο ζύκπησζεο ζηε 

γελ. πιεζ. ησλ ζε -αξ θαη -μξ νπζ., κεξηθά νπζ. ζε -αξ ζρεκαηίδνπλ ηε γεληθή 

εληθνύ ζε -μο, δει. θαηά ηα ζε -μξ, π.ρ. (β)εζηυκμο, ημνάημο, δαζιυκμο θ.η.ό. κε 

κεηαθίλεζε ηνπ ηόλνπ ζηελ παξαιήγνπζα. Κάπνηα νπζ. πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

αξραία ηξίηε θιίζε ζρεκαηίδνπλ ηε γεληθή εληθνύ ζε -μξ αληί -α, π.ρ. άκηναξ – 

ακηνυξ, ιήκαξ – ιδκυξ. Ζ νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ζρεκαηίδεηαη 

θπξίσο κε ην επίζεκα -μζ, π.ρ. πνυζθομζ αληί πνυζθοεξ, αλαινγηθά κε ην επίζεκα -

μζ ησλ ζε -μξ νπζηαζηηθώλ (ιόγσ ηεο ζύκπησζεο ησλ ζε -αξ θαη -μξ ζηελ γελ. 

πιεζ.
21

), θαη ζπαληόηεξα κε ηελ θνηλή λενειι. -εξ. ζα ζρεκαηίδνπλ ηε γελ. 

εληθνύ ζε -μο, ζηελ νλ. θαη αηη. πιεζπληηθνύ κεηαθηλνύλ ηνλ ηόλν ζηελ 

παξαιήγνπζα αλαινγηθά πξνο ηνλ ηόλν ηεο γεληθήο ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ
22

, 

π.ρ. (β)εζηυκμο > (β)εζηυκμζ θ.η.ό.  

 Σα πξνπαξνμύηνλα ηζνζύιιαβα αξζεληθά ζε -μξ ζηε γεληθή εληθνύ θαη ζηνλ 

πιεζπληηθό κεηαθηλνύλ ηνλ ηόλν ζηελ παξαιήγνπζα αλαινγηθά πξνο ηνλ ηνληζκό 

ηεο γεληθήο πιεζπληηθνύ, π.ρ. αενχπς – αενχπμζ /  ηαθμένς – ηαθμένμζ θ.η.ό.  

 Χαξαθηεξηζηηθή ζην ηδίσκα είλαη ε ζύκπησζε ηεο νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο 

ηνπ πιεζπληηθνύ ησλ αξζεληθώλ νλνκάησλ ζε -μξ, ιόγσ ηεο αλαινγηθήο 

επίδξαζεο ηεο νλνκαζηηθήο πιεζπληηθνύ ζηελ αηηηαηηθή
23

, π.ρ. δνυιμζ, γμοιμί (βι. 

παξαδείγκαηα θιίζεο).  

                                                           
21

 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 13-14), γηα ην κεηαπιαζκό ηνπ πιεζπληηθνύ θαη ηεο γεληθήο εληθνύ ησλ 

ηξηηνθιίησλ θαηά ηα δεπηεξόθιηηα ιόγσ ηεο θνηλήο γεληθήο πιεζπληηθνύ. 

22
 Βι. ζρεηηθά Χαηδηδάθηο (1907: 3-5)

.
 Πάγθαινο (1955: 266)

.
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. -μζ. 

23
 Βι. ζρεηηθά Πάγθαινο (1955: 268 ππνζεκ. 3), ην θαηλόκελν απαληά ζηα βόξεηα ηδηώκαηα θαζώο θαη 

ζηα ηδηώκαηα ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο
.
 πβ. θαη Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 344) (Κίνο). 
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 Σα παξνμύηνλα αληζνζύιιαβα νπζηαζηηθά ζε -αξ ζρεκαηίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή 

θαη αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ θπξίσο κε ην επίζεκα -αδεξ, π.ρ. ηάθθαξ - ηάθθαδεξ 

θαη ζπαληόηεξα ζε -δδεξ, π.ρ. αένδδεξ θαηά ηα αληζνζύιιαβα ζε -δξ.  

 Σα παξνμύηνλα ηζνζύιιαβα αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε -δξ ζρεκαηίδνπλ ηνλ πιεζ. 

κε ην επίζεκα -εξ, π.ρ. ηεπκίηεξ, ελώ, ζπρλά, ζε αληίζεζε κε ό,ηη ηζρύεη ζην 

αληίζηνηρν θιηηηθό ζύζηεκα ηεο θνηλήο ΝΔ, ζρεκαηίδνπλ ηνλ πιεζπληηθό θαηά ηα 

ζε -δξ αληζνζύιιαβα, κε ην επίζεκ. -δδεξ, π.ρ. πςνζάηδδεξ θαη ζπαληόηεξα κε ην 

επίζεκ. -άδεξ
24

 θαηά ηα ζε -άξ αληζνζύιιαβα, π.ρ. ηζαβηανάδεξ, δεζπμηάδεξ θ.ά. 

Σα νμύηνλα αξζεληθά ζε -ήξ, π.ρ. αζηδηήξ, ιαεδηήξ θ.ά. δελ απαληνύλ πνιύ ζπρλά 

ζηνλ πιεζ. κε ην θνηλό λενειι. επίζεκ. -έξ θαη ζρεκαηίδνπλ ηνλ πιεζ. θαηά ηα ζε 

-δξ θαη -άξ αληζνζύιιαβα, π.ρ. αζηδηήδεξ, θμνηςηήδεξ, εενζζηήδεξ, 

ηναβμοδζζηάδεξ, ιαεδηάδεξ θ.ά. 

 Σα νμύηνλα αληζνζύιιαβα νπζηαζηηθά ζε -άξ, -ήξ (θαη παξνμύηνλα ζε -δξ), -μφξ 

θαη -έξ θιίλνληαη θαλνληθά όπσο ζηελ θνηλή ΝΔ. Αο ζεκεησζεί όηη ζε κεξηθά 

παξνμύηνλα αληζνζύιιαβα ζε -δξ εληνπίζηεθε θαη ην επίζεκ. -αίμζ, κμζημηοναίμζ, 

ηαααθθαναίμζ, αληί ηνπ θνηλνύ λενειι. -δδεξ. 

 Σέινο, νη ηύπνη ηεο γεληθήο πιεζπληηθνύ ησλ αξζεληθώλ απαληνύλ ζπάληα θαη 

όπνπ θαηαγξάθνληαη, ζεκεηώλεηαη ε απνβνιή ηνπ ηειηθνύ -κ.  

 

 

3.1.2.2.2 ζειπθά 

Πίλαθαο επηζεκάηωλ 

Εληθόο 

Ολ. -α -ά -ε -ή -νύ -έ -ώ 

Γελ. -αο -άο -εο -ήο -νύο  -ώο 

Αηη. -α -ά -ε -ή -νύ -έ -ώ 

Πιεζπληηθόο 

 ηζνζύιιαβα ηζνζύιιαβα / 

αληζνζύιιαβα 

ηζνζύιιαβα / 

αληζνζύιιαβα 

ηζνζύιια

βα 

αληζνζύι

ιαβα 

αληζνζύι

ιαβα 
 

Ολ. -εο -έο / -άδεο -εο / 

-άδεο 

-έο -νύδεο -έδεο - 

                                                           
24

 Βι. ζρεηηθά Χαηδηδάθηο (1907: 20). 
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Γελ. -ώ -ώ / -άδω -ώ / -άδω -ώ -νύδω -έδω - 

Αηη. -εο -έο / -άδεο -εο / -άδεο -έο -νύδεο -έδεο - 

 

 

Παξαδείγκαηα θιίζεο 

α) ηζνζύιιαβα ζε -α (-ά) / -ε, (-ή) (πνμπανμλφημκα – πανμλφημκα – μλφημκα):  

εληθόο 

Ολ. εάθαζζα 

[εάlasa] 

χνα 

[υrα] 

πανά [xarά] ηάιανε 

[kάmari] 

ηυνε 

[kυri] 

ροπή 

[psiçί] 

Γελ. εάθαζζαο 

[εάlasas] 

χναο 

[υrαs] 

πανάο 

[xarάs] 

ηάιανε 

[kάmari] 

ηυνεο 

[kυris] 

ροπήο 

[psiçίs] 

Αηη. εάθαζζα 

[εάlasa] 

χνα 

[υrα] 

πανά [xarά] ηάιανε 

[kάmari] 

ηυνε 

[kυri] 

ροπή 

[psiçί] 

πιεζπληηθόο 

Ολ. εάθαζζεο 

[εάlases] 

χνεο 

[υres] 

ραξέο 

[xarés] 

ηάιανεο 

[kάmares] 

ηυνεο 

[kυres] 

ροπέο 

[psiçés] 

Γελ. εaθαζζώ 

[εαlasυ] 

- - - - ροπώ 

[psixυ] 

Αηη. εάθαζζεο 

[εάlases] 

χνεο 

[υres] 

ραξέο 

[xarés] 

ηάιανεο 

[kάmares] 

ηυνεο 

[kυres] 

ροπέο 

[psiçés] 

 

β) αληζνζύιιαβα ζε -ά, -νύ, -έ, -ε θαη θπξηώλπκα ζε -ώ 

εληθόο 

Ολ. μηά 

[μkά] 

θμοθνύ 

[fufú] 

κεκέ 

[nené] 

κφθε [nίfi] Μανζβώ [mariɣυ] 

Γελ. μηάο 

[μkάs] 

θμοθνύο 

[fufús] 

*κεκέο 

[nenés] 

κφθεο [nίfis] Μανζβώο 

[mariɣυs] 

Αηη. μηά 

[μkά] 

θμοθνύ 

[fufú] 

κεκέ 

[nené] 

κφθε [nίfi] Μανζβώ [mariɣυ] 

πιεζπληηθόο 

Ολ. μηάδεο 

[μkάðes] 

θμοθνύδεο 

[fufúðes] 

κεκέδεο 

[nenéðes] 

κφθεο [nίfes] / 

κοθάδεο [nifάðes] 

- 



 117 

Γελ. μηάδσ 

[okάðo] 

θμοθνύδσ 

[fufúðμ] 

κεκέδσ 

[nenéðo] 

κοθάδσ [nifάðo] - 

Αηη. μηάδεο 

[μkάðes] 

θμοθνύδεο 

[fufúðes] 

κεκέδεο 

[nenéðes] 

κφθεο [nίfes] / 

κοθάδεο [nifάðes] 

- 

 

 Ζ θιίζε ησλ ζπιεθώλ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηα 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα, δελ δηαθνξνπνηείηαη από ηελ θνηλή ΝΔ, εθηόο από ηε 

γεληθή πιεζπληηθνύ όπνπ απνβάιιεηαη ην ηειηθό -κ. Αο ζεκεησζεί όηη πνιύ 

ζπρλά, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζην ηδίσκα απνπζηάδεη ε γεληθή 

πιεζπληηθνύ, πνπ αληηθαζίζηαηαη κε πεξηθξάζεηο. 

3.1.2.2.3 νπδέηεξα 

Πίλαθαο επηζεκάηωλ 

Εληθόο 

 ηζνζύιιαβα αληζνζύιιαβα 

Ολ. -ν / -ό -η / -ί -νο -κα -ζηκν -αο 

Γελ. -νπ / -νύ -ηνύ -νπο   -αηνο 

Αηη. -ν / -ό -η / -ί -νο -κα -ζηκν -αο 

Πιεζπληηθόο 

Ολ. -α / -ά -ηα / -ηά -ε / -εηα -καηα -ζίκαηα -αηα 

Γελ. -ω -ηώ -ω -κάηω  -άηω 

Αηη. -α / -ά -ηα / -ηά -ε / -εηα -καηα -ζίκαηα -αηα 

 

 

Παξαδείγκαηα θιίζεο 

α) ηζνζύιιαβα ζε -ν / -ό (πνμπανμλφημκα – πανμλφημκα – μλφημκα)  

εληθόο 

Ολ. άθμ(β)ν [άlo(β)o] λφθν [ksίlo] πςνζό [xorʝυ] 

Γελ. aθυ(β)νπ [alυ(β)u] λφθνπ [ksίlu] πςνηνύ [xorʝú] 

Αηη. άθμ(β)ν [άlo(β)o] λφθν [ksίlo] πςνζό [xorʝυ] 

πιεζπληηθόο 
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Ολ. άθμ(β)a [άlo(β)a] / 

αθυ(β)αηα [αlυ(β)αta] 

λφθa [ksίla] πςνζά [xorʝά] 

Γελ. αθυβσ [αlυβμ] λφθσ [ksίlμ] πςνζώ [xorʝυ] 

Αηη. άθμ(β)a [άlo(β)a] / 

αθυ(β)αηα [αlυ(β)αta] 

λφθa [ksίla] πςνζά [xorʝά] 

 

β) ηζνζύιιαβα ζε -η / -ί, -νο  

 εληθόο 

Ολ. ηνα(β)μφδη [tra(ɣ)úði] ιαβαγί [maɣαzί] αάννο [vάros] 

Γελ. ηνα(ɣ)μοδηνύ 

[tra(β)uðú] 

ιαβαγηνύ [maɣαzʝú] αάννπο [vάrus] 

Αηη. ηνα(β)μφδη [tra(ɣ)úði] ιαβαγί [maɣαzί] αάννο [vάros] 

 πιεζπληηθόο 

Ολ. ηνα(β)μφδηα 

[tra(ɣ)úðiα] 

ιαβαγηά [maɣαzʝά] αάνε [vάri] / αάνεηα 

[vάrita] 

Γελ. ηνα(β)μοδηώ 

[tra(ɣ)uðiυ] 

ιαβαγηώ [maɣαzʝυ] αανώ [varυ] 

Αηη. ηνα(β)μφδηα 

[tra(ɣ)úðiα] 

ιαβαγηά [maɣαzʝά] αάνε [vάri] / αάνεηα 

[vάrita] 

 

γ) αληζνζύιιαβα ζε -κα (πανμλφημκα – πνμπανμλφημκα), -αο, -ζηκν 

 εληθόο 

Ολ. πνάκα [prάma] ηνέαο [kréas] θένζηκν [férsimo] 

Γελ.  ηνέαηνο [kréatos]  

Αηη. πνάκα [prάma] ηνέαο [kréas] θένζηκν [férsimo] 

 πιεζπληηθόο 

Ολ. πνάκαηα [prάmata] ηνέαηα [kréata] θενζίκαηα 

[férsimata] 

Γελ.  ηνεάησ [kreάto]  

Αηη. πνάκαηα [prάmata] ηνέαηα [kréata] θενζίκαηα 

[férsimata] 
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Παξαηεξήζεηο 

 ζε κεξηθά νπδέηεξα ζε -μξ, ζηελ νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ζπρλά 

εληνπίζηεθαλ δηπινί ηύπνη, π.ρ. ηένδδ – ηένδδηα, αάνδ – αάνδηα, εάννδ – 

εάννδηα, αληί ηνπ θνηλνύ λενειι. -δ, αλαινγηθά πξνο ην ιεθηηθό -ηα άιισλ νπδ., 

όπσο π.ρ. πνάβιαηα, πνπ ζεσξήζεθε πεξηζζόηεξν ελδεηθηηθό ηνπ πιεζπληηθνύ 

αξηζκνύ
25

.  

 αλαινγηθή επέθηαζε ηνπ επηζήκαηνο -ηα ησλ νπδεηέξσλ εληνπίζηεθε θαη ζηνπο 

πιεζ. αθυ(β)αηα, παναζήιαηα, π.ρ. ηζ αοηυξ ημ ηαπέθμ κημο έπεζ παναζήιαηα... 

 πνιύ ζπρλά θαη ζηα νπδέηεξα, ηδηαίηεξα ζηα αληζνζύιιαβα, ζεκεηώλεηαη απνπζία 

ηεο γεληθήο εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ, ε νπνία, όπσο ζεκεηώζεθε παξαπάλσ, 

αληηθαζίζηαηαη από πεξηθξάζεηο. Χαξαθηεξηζηηθή θαη ζηελ θιίζε ησλ νπδεηέξσλ 

είλαη ε απνβνιή ηνπ ηειηθνύ -κ ζηνπο ηύπνπο ηεο γεληθήο πιεζπληηθνύ. 

 

3.1.2.3 Κιίζε επηζέησλ 

Tα επίζεηα ηνπ ηδηώκαηνο είλαη ηξηγελή θαη ηξηθαηάιεθηα θαη θιίλνληαη αλάινγα κε 

ην θιηηηθό ηνπο επίζεκα θαηά ηα αληίζηνηρα νπζηαζηηθά. Ο ζρεκαηηζκόο ησλ 

επηζέησλ γίλεηαη κε ηα ζπλήζε παξαγσγηθά επηζήκαηα (βι. ζρεηηθά ζην θεθ. 

Παναβςβή).  

ηζνζύιιαβα 

 -νο -ε -ν, π.ρ. ηαθυξ -ή -υ / -νο -α -ν, π.ρ. ςναίμξ -α, -μ / -όο -ηά -ό, π.ρ. βθοηυξ -ζά 

-υ / ηαηυξ -ζά -υ,  

 -ύο -ηά -ύ, π.ρ. παπφξ -ζά -φ / -ήο -ηά -ί, π.ρ. αοζζζκήξ -ζά -ί, 

αληζνζύιιαβα 

 -εο -α -ηθν, π.ρ. γδθζάνδξ -α -ζημ / -εο -ηζζα -ηθν, π.ρ. λίηδξ -ζζζα -ζημ, 

 -άο -νύ -ίδηθν / -άδηθν, π.ρ. ιεναηθήξ -μφ -ίδζημ / θςκαηθάξ -μφ -άδζημ, 

Παξαηεξήζεηο 

 ην ζειπθό ησλ επηζέησλ ζε -ζημξ ζπλήζσο ζρεκαηίδεηαη ζε -ζηζά αληί -ζηδ, π.ρ. 

ηναηζηυξ - ηναηζηζά - ηναηζηυ, γυνζημξ - γυνζηζα - γυνζημ θ.ά. όπσο θαη θάπνησλ 

επηζ. ζε -μξ, π.ρ. ηαηυξ - ηαηζά - ηαηυ, ιαθαηυξ - ιαθαηζά - ιαθαηυ θ.ά. 

                                                           
25

 Χαηδηδάθηο (1905: 401-02)
.
 Πάγθαινο (1955: 264)

.
 Μελάο (1970: 86). 
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 ζπρλά ζηελ αηηηαηηθή εληθνύ ησλ επηζέησλ β΄ θιίζεο απαληνύλ εθηεηακέλνη ηύπνη 

ζε -(κ)α, π.ρ. μφθμκα (< υθμκ), ιεβάθδκα (< ιεβάθδ), ιεβάθμκα (< ιεβάθμκ), 

ιζηνυκα (< ιζηνυ) θ.η.ό. Πβ. ην αληίζηνηρν θαηλόκελν ζηηο ακηςκοιίεξ. 

 

Παξαθάησ θαηαγξάθεηαη ε θιίζε ησλ ηζνζύιιαβσλ επηζ. ζε -ύο -ηά -ύ θαη ηνπ πνιύο, 

πνιιή, πνιύ, πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζε θάπνην από ηα θιηηηθά παξαδείγκαηα ησλ 

νπζηαζηηθώλ. 

εληθόο αξηζκόο 

 αξζεληθό ζειπθό νπδέηεξν αξζεληθό ζειπθό νπδέηεξν 

Ολ. ααεύο 

[vaείs] 

ααεηά 

[vaεçά] 

ααεύ 

[vaεί] 

πμθύο 

[polίs]/ 

[poʎίs] 

πμθθή 

[polί]/ 

[poʎί] 

πμθύ [polί] / 

[poʎί] 

Γελ.       

Αηη. ααεύ 

[vaεί] 

ααεηά 

[vaεçά] 

ααεύ 

[vaεί] 

πμθύ 

[polί] / 

[poʎί] 

πμθθή 

[polί] / 

[poʎί] 

πμθύ [polί] / 

[poʎί] 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολ. ααεηνί 

[vaεçί] 

ααεηέο 

[vaεçés] 

ααεηά 

[vaεçά] 

πμθθνί 

[polί] / 

[poʎί] 

πμθθέο 

[polés] 

πμθθά 

[polά] 

Γελ.    πμθθώ 

[polυ] 

πμθθώ 

[polυ] 

πμθθώ 

[polυ] 

Αηη. ααεηνί 

[vaεçί] 

ααεηέο 

[vaεçés] 

ααεηά 

[vaεçά] 

πμθθνί 

[polί] / 

[poʎί] 

πμθθέο 

[polés] 

πμθθά 

[polά] 

 

3.1.2.3.1 Παξαζεηηθά ηωλ επηζέηωλ 

 

 Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ ησλ επηζέησλ δελ δηαθέξεη από ηελ θνηλή 

ΝΔ:  

α) κνλνιεθηηθόο κε ην επίζεκ. -ηενμξ, π.ρ. ηαθφηενμξ, ιζηνυηενμξ θ.η.ό. θαη β) 

πεξηθξαζηηθόο κε ην πνζνηηθό επίξξ. πζμ, π.ρ. πζμ ηαθυξ, πζμ ιζηνυξ θ.η.ό. 
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 Ο ζρεηηθόο ππεξζεηηθόο βαζκόο ζρεκαηίδεηαη πεξηθξαζηηθά κε ην άνενμ + ηνλ 

κνλνιεθηηθό ή πεξηθξαζηηθό ζπγθξηηηθό, π.ρ. μ πζμ ηαθυξ ή μ ηαθφηενμξ θ.η.ό. 

 Ο απόιπηνο ππεξζεηηθόο βαζκόο ζρεκαηίδεηαη: α) πεξηθξαζηηθά κε ην επίξξ. πμθφ 

ή πάνα πμθφ + ην ζεηηθό βαζκό, π.ρ. (πάνα) πμθφ ηαθυξ θ.η.ό. θαη β) κνλνιεθηηθά 

από ηνλ ζεηηθό κε ην επίζεκ. -ηαημξ, π.ρ. ηαθυηαημξ θ.η.ό., π.ρ. ηαθή δ κφθδ ζμο.. 

ηαθυηαηδ... / Ο παηέναξ ιμο, ηαθυξ, ηαθυηαημξ, Θευξ ζ’πςνέζ’ ημκα.../ Ο κμοκυξ 

ιμο ηαθυξ ηαζ δ κμοκά ιμο ηαθή, Βαζζθζηή, ηαθυηαημζ παθαζμί αενχπμζ... 

 Ο ππεξζεηηθόο βαζκόο δειώλεηαη ζπρλά ζηα παξάγσγα κε επηηαηηθά  πξόζεκαηα 

όπσο υθμ- (π.ρ. μθμημονμφκηζζηδ, μθμηαιάνςηδ θ.η.ό.), ηαηα- (π.ρ. ηαηάηαθμξ, 

ηαηάλακεμξ θ.η.ό.), εεμ- (π.ρ. εεμκήζηζημξ, εεμπάθααμξ θ.η.ό.), θαη ζηα ζύλζεηα κε 

α΄ ζπλζεηηθό αξηζκεηηθά όπσο ηνζζ-, ηεηνα-, πεκηα- (π.ρ. ηνζζηαηάναημξ, 

ηεηναπέναημξ, πεκηάνθακμξ θ.η.ό.) θ.ά. 

 

3.1.3 Αληωλπκίεο 

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη κόλνλ νη αλησλπκίεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηελ θνηλή ΝΔ. Γεληθά, ραξαθηεξηζηηθνί ζηελ θιίζε ησλ αλησλπκηώλ ηνπ 

ηδηώκαηνο είλαη νη εθηεηακέλνη ηύπνη. Δηδηθόηεξα:  

 επέθηαζε -ε ζεκεηώζεθε ζηνπο αδύλαηνπο ηύπνπο ηεο αηηηαηηθήο ελ. θαη πιεζ. ηνπ 

γ΄ πξνζ. ησλ πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ, π.ρ. ημκε, ηδκε, πνπ πξνέθπςαλ από ηηο 

ζπλεθθνξέο κε ηελ αύμεζε /e/ ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ θαη ελ ζπλερεία 

απνηέιεζαλ ζηνηρείν ηεο αλησλπκίαο θαη όρη ηνπ ξεκαηηθνύ ηύπνπ πνπ αθνινπζεί, 

π.ρ. ημκ έθεα > ηυκε θές
26

 (βι. παξαδείγκαηα παξαθάησ), 

 επέθηαζε -α ζεκεηώλεηαη ζηελ θηεηηθή αλησλπκία γ΄ πξνζώπνπ, όπνπ απαληνύλ 

νη εθηεηακέλνη ηύπνη  ημοκα - κημοκα [tuna – dunα] αληί ησλ θνηλώλ λενειι. ημο, 

ηςκ, ημοξ (βι. παξαδείγκαηα παξαθάησ). 

 εθηεηακέλνη ηύπνη εληνπίζηεθαλ ζηε γεληθή θαη αηηηαηηθή ηνπ γ΄ πξνζ. ησλ 

πξνζσπηθώλ, θαζώο θαη ησλ δεηθηηθώλ, νξηζηηθώλ, αόξηζησλ θαη εξσηεκαηηθώλ 

αλησλπκηώλ, π.ρ. αοημοκμφ, αοηυκα θαη αοηυκακε, αοηςκχκ, ’ηείκμκα, πμζακμφ 

                                                           
26

 Χαηδηδάθηο (1977: 204)
.
 πβ. θαη Μελάξδνο (1925: 70-73). 
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θ.ιπ., πνπ ζρεκαηίζηεθαλ αλαινγηθά πξνο άιινπο αλησλπκηθνύο ηύπνπο
27

 (βι. 

παξαδείγκαηα παξαθάησ).  

3.1.3.1 Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο  

εληθόο αξηζκόο 

 α΄ πξόζωπν β΄ πξόζωπν 

Ολ. εβχ [eɣυ] / ’βχ [ɣυ] εζφ [esί] / ζο [si] 

Γελ. ιμο [mu] ζμο [su] 

Αηη. ειέκα [eménα] / ειέκακε [eménαne] 

/ ιε [me] 

εζέκα [esénα] / 

εζέκακε [esénαne] / ζε [se] 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολ. ειείξ [emίs] / ’ιείξ [mίs] εζείξ [esίs] / ’ζείξ [sίs] 

Γελ. ιαξ [mas] ζαξ [sαs] 

Αηη. ειάξ [emάs] / ιαξ [mas] εζάξ [esάs] / ζαξ [sαs] 

γ΄ πξόζωπν 

εληθόο αξηζκόο 

 αξζεληθό ζειπθό νπδέηεξν 

Ολ. αοηυξ [αftυs] /  

εοηυξ
28

 [eftυs] 

αοηή [αftί] αοηυ [αftυ] /  

εοηυ [eftυ] 

Γελ. αοημοκμφ [αftunú] / ημο 

[tu] / κημο [du] / ημοκα 

[tunα] / κημοκα [dunα] 

αοηδκήξ [aftinίs] / αοηήκαξ 

[aftίnas] / ηδξ [tis] / κηδξ 

[dis] 

αοημοκμφ [aftunú] / 

ημο [tu] / κημο [du] 

/ ημοκα [tunα] / 

κημοκα [dunα] 

Αηη. αοηυκα [αftυnα] / αοηήκα [αftίnα] / αοηήκακε αοηυ [αftυ] / ημ [to] 

                                                           
27

 Βι. Μελάο (2004: 435 θ.εμ.), γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο επέθηαζεο -κα ζηηο αλησλπκίεο αλαινγηθά πξνο 

ηνπο ηύπ. ειέκα(κ), εζέκα(κ)
.
 Μελάο (2008: 97) «κεξηθέο αλησλπκίεο παξεθηείλνληαη κε ηηο θαηαιήμεηο 

-κμφ / -κήξ, -κχκ... Ο ζρεκαηηζκόο απηόο πξέπεη λα έρεη αξρίζεη από ηα εηεζκμφ / -κήξ / -κχκ (αληί 

εηείκμο θ.η.ι.), ηνληζκέλα θαηά ην αοημφ...»
.
 Χαηδηδάθηο (1907: 155-56)

.
 πβ. θαη Ψάιηεο (1905: 63) 

«Πεξί ηεο αξρήο ηεο θαηαιήμεσο λνκίδσ όηη ηνύην δύλακαη λα είπσ όηη πξώηνλ αλεπηύρζε ελ ηε 

δεηθηηθή αλησλπκία: ηείκμκ κα = ζδμφ εηείκμκ, δηά ηεο πξνζζήθεο ηνπ δεηθηηθνύ κνξίνπ κα
.
 όζελ 

κεηελέρζε θαη εηο ηαο ινηπάο αλησλπκίαο: πμζυκα, υπμζμκκα, ηακείκακκα, όζελ θαη εηο όια ηα επίζεηα 

κεηεπήδεζε» (αξεθθι.)
.
 ΗΛΝΔ ζην ι. αοηυξ. 

28
 Χαηδηδάθηο (1907: 504) «εοηυξ εθ ηνπ εηείκμξ – αοηυξ»

.
 βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. αοηυξ.  
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αοηυκακε [αftυnαne] / 

ημκ(ε) [tμn(e)] / κημκ(ε) 

[don(e)] / ημκα [tμnα] / 

κημκα [donα] 

[αftίnαne] / ηδκ(ε) [tin(e)] / 

κηδκ(ε) [din(e)] / ηδκα 

[tinά] / κηδκά [dinα] 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολ. αοημί [αftί] αοηέξ [αftés] αοηά [αftά] 

Γελ. αοηςκχκ [αftonυn] / 

ημοκα [tunα] / κημοκα 

[dunα] 

αοηςκχκ [αftonυn] / ημοκα 

[tunα] / κημοκα [dunα] 

αοηςκχκ [αftonυn] 

/ ημοκα [tunα] / 

κημοκα [dunα] 

Αηη. αοημφκμοξ [αftunús] / ηζξ 

[tis] / κηζξ [dis] 

αοηέξ [αftés] / ηζξ [tis] / 

κηζξ [dis]/ κηεξ [des] 

(ζπάληα) 

αοηά [αftά] / ηα [ta] 

/ κηa [dα] 

 

Παξαηεξήζεηο 

 ζην γ΄ πξνζ. ν αδύλαηνο ηύπνο ηεο αηηηαηηθήο πιεζπληηθνύ ηνπ αξζ. ηζξ [tis] / κηζξ 

[dis] είλαη ν ίδηνο κε απηόλ ηνπ ζειπθνύ αληί ηνπ θνηλνύ ημοξ
29

, π.ρ. ηζξ Σνζβθζακμί 

ηζξ αβαπμφζε πμθφ.../ πμφ ηζξ είπεξ ηζξ πανά(δ)εξ.../ μζ άθθμζ δεκ ηζξ ηαηαθαααίκς 

πμζμζ έκαζ... παληόηεξα θαηαγξάθεθε ν ηύπ. κηεξ, π.ρ. νμοκηίγς (‘θαξηθώλσ’) 

ηάνηζεξ, έκαζ ιάθθζκεξ, έθαε κηεξ δ αυηνζδα... 

 ε αηη. εληθνύ ηνπ γ΄ πξνζ. ηνπ αδύλαηνπ ηύπνπ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο έρεη 

ηελ εθηεηακέλε κνξθή ημκε / κημκε – ηδκε / κηδκε όηαλ πξνηάζζεηαη, θαη ημκα-

κηoκα, ηδκα-κηδκα όηαλ επηηάζζεηαη ηνπ ξήκαηνο, π.ρ. κα πάεζ ζημ βηάθθα 

(‘αξρηκάζηνξα’) κα κημκε δχζεζ ηαπάνμ κ’ ανπίζμο κα πηίγμο ζπίηζ.../ αθθά ηζ ’α κημκε ηάκεζξ.../ κημ 

ζδηχκς κημκε πενκχ απέ ημ πανάεονμ… / κηδκ ανπάγμοιε, κηδκε θένκμοιε ’δςπένα.../ ηαζ ’βχ δε 

κημκε πζέγς.../ αημφεζ κημ Θευ, κηδκε παζδεφεζ.../ ημ παζδί δεκ έθεε δε κημκε εέθς... // ’ηείκμξ μ δζηυξ 

ιμο θςκάγεζ κημκα, θμαενίγεζ κημκα, αοηυξ μφηε ζαθεφεζ μφηε θαθεί / βζα ’δέ ημκα, ιανή ιανχ / μ 

δζηυξ ιμο θέεζ ηζάηςζαζζ κημκα κηδκ χνα πμο λέαδε κα πάεζ ζημ βζαθυ κα έιπεζ (κπεη) ζημο 

Καζμφνδ ημ ιμηυνζ / Αιέζςξ ιανή πέναζαζζ κημκα ημοξ ηεθερέγεξ, έαακαζζ κημκα ζηδ ιέζδ / λένς 

κημκα εβχ, έκαζ ιεγεηγήξ / Βνε δ βαθμπμφθα, δχζ’ ηδκα ηζξ αενχπμζ ’δςπένα, ρυθζα, λερυθζα, ’α 

κηδ ιπάνμο / Λέεζ, αάθ’ ηδκα, αάθ’ ηδκα θέεζ κηδ ιδηένα ζμο / ηζ ηεναζζά ιε θμανζάγεζξ, λέαζαιε 

κηδκα πζα / δ εεζα ιμο δ Ραθμφ πμθφ ’βαπχ κηδκα / βζαηί ’δχ ηάκμοζζ κηδκα πζηυπθα ηαζ δίκμο έκα 

πζηυπθμ ζημ βηαεέκα / ηνίκς ηδκα κηδκ ’οκαίηα ηυζδ χνα, ’ηείκδ μφηε ’πδθμήεδ, μφηε ηίπμηεξ / 

αάκς κηδκα, πμο θέεζξ, ηζ εβχ ιπνμφιοηα θ.ά.  

                                                           
29

 Πβ. γηα ηνλ ηύπν ζηε Βηζπλ. θαη Αλ. Θξάθ., Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 344)
.
 Κνληνζόπνπινο ρθ. 699: 

10, ηζξ (Κίνο)
.
 Ψάιηεο (1905: 67) ημζξ (αξεθιι.) 
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3.1.3.2 Κηεηηθέο αλησλπκίεο  

Από ηηο θηεηηθέο αλησλπκίεο μερσξίδεη ν ηύπνο ηεο γεληθήο εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ  

ημοκα - κημοκα [tuna – dunα] αληί ησλ θνηλώλ ημο, ηςκ, ημοξ, π.ρ. ημ ζπίηζ κημοκα 

(ημοξ), ηα παζδζά κημοκα (ημο) θ.ά. Ο ηύπ. ημοκα / κημοκα
30

, πνπ απαληά ζηα ηδηώκαηα 

ηεο Βηζπλίαο θαη ζηνλ Πόλην
31

, απνηειεί εθηεηακέλν ηύπ. ηνπ ήδε κεζαησληθνύ ηύπνπ 

ηεο γεληθήο πιεζ. ημοκ
32

 θαη αλαινγηθά επεθηάζεθε ζην ηδίσκα θαη ζηε γεληθή 

εληθνύ. Π.ρ. Χςνάθζα δζηά κημοκα (ηνπο) δεκ είπακε / έαβαθε ημοξ υλς απέ ημ πςνζυ κημοκα (ηνπ) / 

Πάκηε ηα ζημ ιένμξ ημοκα (ηνπο) / Αναιπαηγήδεξ ήκηακε ιαζηυνμζ, μ ιπαιπάξ κημοκα (ηνπο), μζ ίδζμζ, 

ιαζηυνμζ, δε ιπμνμφζακ κα ηάκμο έκα ζπίηζ... / Έπμο ηζ αοημί κηδ ζεζνά κημοκα (ηνπο) ηαζ παίνκμο ηαζ 

κημ Καζμφνδ ιαγί κημοκα / Να βίκμο μφθα ιε κηδ ζεζνά κημοκα / βζα ’δέ ιανή πμο πηοπμφ ηα πυδζα 

κημοκα ηαζ ζδηχκμο ηυγζ (‘ζθόλε’)... / Αοημί ήκηακε βεςνβμί ηαζ έηζζ ήκηακε πζμ δζαθμνεηζηή δ βθχζζα 

κημοκα ζημκ απάκμο ιαπαθά
.
 πμο ’α ανίζμο, πμο ’α πμο (πνπλ) ηαηυ, ακαιεηαλφ κημοκα αβαπδιέκμζ, 

ροπνή μιζθία δε εοιμφιεζηε... / ήνηακε ιε κηδ ιπγοπή κημοκα μφθμζ.../ ηα παζδζά κημοκα (ηνπο) ηα 

ζπμφδαγάκε... / Σμο βαιπνμφ ιαξ ημ ζπίηζ, ημο Πανπαηγή ημο Ακηχκδ ... ημ ζπίηζ κημοκα ήκηακε ακηίηνο 

ζημ ζημθείμ... / Γζηυξ κημοκα δεκ ήκηακε αθθά ιε κημ Μήηζμο κημκ είπακε... 

 

3.1.3.3 Δεηθηηθέο αλησλπκίεο  

Χαξαθηεξηζηηθό ζηελ θιίζε ησλ δεηθηηθώλ αλησλπκηώλ, όπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη 

ην όηη ζπρλά ζεκεηώλνληαη εθηεηακέλνη ηύπνη: 

 -λα ζηελ αηηηαηηθή ελ., π.ρ. ημφημκα / ημφηδ, (ε)ηεί(κ)μκα / (ε)ηείκδκα, ηέημζμκα / 

ηέημζακα, αοηυκα / αοηήκα θαη αοηυκακε / αοηήκακε // ηαζ πήαζκάιε ζε ’ηείμκα βζα 

κα ιάεμιε... / Καζ βζα ’δέ (δεο) έημρα ηαζ ’ηείκδκα κηδκ υνκζεα κηδ βοικμθαίια / 

κηδκ ανπάγμιε ηυηεξ κηδκ αοηήκα... / κα νςηήζεζ αοηήκα ηα δίκεζ; / Πεζηίνζ είκαζ δ 

πεηζέηα. Ζ πεηζέηα. Αοηήκακε, δ ιζηνή, πμο ζημοπζγμφιεζηε...θ.ά. 

                                                           
30

 πβ. Χαηδηδάθηο (1977: 200), ε ερεξνπνίεζε ηνπ [t] > [d] ζηνπο ηύπ. dμο / dμοκα, ιόγσ ηεο 

ζπλεθθνξάο κε πξνεγνύκελν ηειηθό -κ, «ην ηειηθόλ κ ηεο ελ. αηη. θαη ην ηεο γεληθήο πιεζ. ζπλήθζε 

κεηά ησλ ηύπσλ ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο ημο, ηδξ, ηςξ (= ηςκ), ηζζ θαη νύησο εγέλεην κημο, κηδξ, κηςξ, 

κηγζ, ήηνη από ησλ θξάζεσλ ημ ζπαείκ ημο, ηδκ ηυνδκ ημο, ηςκ παζδζχκ ημο, ημ παζδίκ ηζζ θ.ιπ. 

νξκεζέληεο νη θηεηηθήο ζεκαζίαο ηύπνη νύηνη κεηά ηνπ κ εγέλνλην κημο, κηδξ, κηςξ, κηγζ..»
.
 

31
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αοηυξ

. 
πβ. θαη γηα ηε Βηζπλία, Κνληνζόπνπινο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 699: 16 ημ πςνάθζ dμο 

(ημο) / ημ ζηυια dμοκα (Κίνο)
. 
Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 344-45) μζ παηένεξ ημοκ, ζημ ζεκημφηζ dμοκα θ.ά. 

(Κίνο)
.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 266 δ πανά dμοκα (ηνπο) (Παιιαδάξ.)

.
 Danguitsis (1943: 42) δ 

αδενθυξ ημοκα, ημ παζδί ημοκα (ηςκ), δ ηυνδ ημοκα (Νηεκίξ.) 

32
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αοηυξ.
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 -λνύ / -λήο, -λώλ ζηε γελ. ελ. θαη ζηε γεληθή πιεζ. (ζπάληα) κε κεηαθίλεζε ηνπ 

ηόλνπ ζηε ιήγνπζα, π.ρ. ημοημοκμφ / ημοημοκχκ, ’ηεζκμοκμφ, αοημοκμφ / αοηδκήξ / 

αοημοκχκ // δ ιάκα κημο, ημο Νίημο δ ιάκα, ημο Μπυθηα ημοημοκμφ, έημαζε 

ζαν’θίηζα αοηή... / ’ηεζκμοκμφ ημ ζπίηζ ήκηακε ζημκ απάκμο ιαπαθά.../ ηα ζμοζμφιζα 

’ηεζκςκχκ δε θέβμοκηαζ! / αοημοκχκ ημ πμφζ (‘ζπλήζεηα’) ήκηακε κα πάκε ηάεε 

ιένα ζημ ράνεια... / ημοημοκχκ έκαζ ιπνε ημ πςνάθζ, ιδ ιζθάξ! θ.ά. 

 -λνύο ζηελ αηηηαηηθή πιεζ. κε κεηαθίλεζε ηνπ ηόλνπ ζηε ιήγνπζα, π.ρ. 

ημοημοκμφξ, ’ηεζκμοκμφξ, αοημοκμφξ / αοημοκμφξ ’α ημοξ ηακμκίζς ’βχ.../ ημοξ 

βθέπεζξ ’ηεζκμοκμφξ απάκμο; / ημοξ λένεζξ ημοημοκμφξ ηζ ζυζ έκαζ... θ.ά. 

 

ηηο δεηθηηθέο αλησλπκίεο μερσξίδεη ε δηαηήξεζε ηεο ρξήζεο ηεο αξραίαο αλησλπκίαο 

μφημξ, π.ρ. ιανή ιανχ μ αθήξ δεκ έκαζ μφημξ πμο ημοκεί πένζα, πυδζα.../ ηζάης ηζξ 

κηεκεηέδεξ ηαζ πμνπάηεζε βζαηί μφημξ ιε ηζξ θςκέξ ημο ’α ιαξ αάθεζ ηαζ ζημ ζηάκ-ημ.../ 

Γε ιε θεξ, ιανή, μφημξ ιε κηδ θαηένκα πμζμξ έκαζ μ Καιίκδξ βζά μ Κζχηδξ;  

πνξαδηθά εληνπίζηεθε ζηνλ πιεζπληηθό ηνπ νπδεηέξνπ ν ηύπ. μφηα, π.ρ. μφηα 

ιζθμφζζ ηα ηαθά ηα ημονηζηά.../ Αβάθζ ιανή κα ζε πνμηάκς, ιε μφηα ηα βαθέηγζα άια 

π’θαθχ... 

Παξαδείγκαηα θιίζεο 

εληθόο αξηζκόο 

 αξζεληθό ζειπθό νπδέηεξν 

Ολ. ημφημξ [tútos] / μφημξ 

[útos] 

ημφηδ [túti] ημφημ [tútμ] 

Γελ. ημοημοκμφ [tutunú] ημφηδξ [tútis] ημφημο [tútu] 

Αηη. ημφημκα [tútona] ημφηδ [túti] / ημφηδκα 

[tútina] 

ημφημ [tútμ] / 

ημφημκα [tútona] 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολ. ημφημζ [túti] ημφηεξ [tútes] ημφηα [tútα] / μφηα 

[útα] 

Γελ. ημοημοκχκ [tutunυn] ημοημοκχκ [tutunυn] ημοημοκχκ 

[tutunυn] 

Αηη. ημφημοξ [tútus] / 

ημοημοκμφξ [tutunús] 

ημφηεξ [tútes] ημφηα [tútα] 
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εληθόο αξηζκόο 

Ολ. (ε)ηείκμξ [(e)cίnos] (ε)ηείκδ [(e)cίni] ’ηείκμ [cino] 

Γελ. ’ηεζκμοκμφ [cinunú] ’ηεζκδκήξ [cininίs] ’ηεζκμοκμφ [cinunú] 

Αηη. ’ηεί(κ)μκα [cinona] ’ηείκδκα [cinina] ’ηείκμ [cino] 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολ. ’ηείκμζ [cini] ’ηείκεξ [cίnes] ’ηείκα [cina] 

Γελ. ’ηεζκςκχκ [cinonυn] ’ηεζκςκχκ [cinonυn]  

Αηη. ’ηεζκμοκμφξ [cinunús] ’ηείκεξ [cίnes] ’ηείκα [cina] 

 

3.1.3.4 Αλαθνξηθέο αλησλπκίεο 

Από ηηο αλαθνξηθέο αλησλπκίεο σο πξνο ηελ θιίζε μερσξίδεη ε υπμζμξ -α, -μ, ιόγσ 

ησλ εθηεηακέλσλ ηύπσλ ζηε γεληθή θαη ηελ αηηηαηηθή εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ: 

εληθόο αξηζκόο 

 αξζεληθό ζειπθό νπδέηεξν 

Ολ. υπμζμξ [υpçμs] υπμζa [υpçα] υπμζμ [υpçμ] 

Γελ. μπμζακμφ [μpçαnú] μπμζακήξ [μpçαnίξ] μπμζακμφ [μpçαnú] 

Αηη. υπμζμκα [υpçμna] υπμζακα [υpçαnα] υπμζμ [υpçμ] 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολ. υπμζμζ [υpçi] υπμζεξ [υpçes] υπμζa [υpçα] 

Γελ. μπμζακχκ [μpçαnυn] μπμζακχκ [μpçαnυn] μπμζακχκ [μpçαnυn] 

Αηη. υπμζμζ [υpçi] υπμζεξ [υpçes] υπμζa [υpçα] 

 

3.1.3.5 Εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο 

Από ηηο εξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο σο πξνο ηελ θιίζε ηδηαηηεξόηεηεο παξνπζηάδεη ε 

πμζμξ -α, -μ, ζηελ νπνία ζεκεηώζεθαλ εθηεηακέλνη ηύπνη ζηε γεληθή θαη ηελ αηηηαηηθή 

εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ (π.ρ. αοηά ηα παζδυπθα; πμζμξ λένεζ πμζακμφ έκαζ.../ ήημοζα 

ηαζ θχκαγεξ .. ιε ηα πμζυκα ηά ’πεζξ;): 
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εληθόο αξηζκόο 

 αξζεληθό ζειπθό νπδέηεξν 

Ολ. πμζμξ [pçμs] πμζa [pçα] πμζμ [pçμ] 

Γελ. πμζακμφ [pçαnú] πμζακήξ [pçαnίs] πμζακμφ [pçαnú] 

Αηη. πμζυκα [pçυna] πμζάκα [pçάnα] πμζμ [pçμ] 

πιεζπληηθόο αξηζκόο 

Ολ. πμζμζ [pçi] πμζεξ [pçes] πμζa [pçα] 

Γελ. πμζακχκ [pçαnυn] πμζακχκ [pçαnυn] πμζακχκ [pçαnυn] 

Αηη. πμζμζ [pçί] πμζεξ [pçes] πμζa [pçα] 

 εκεηώλεηαη όηη άπαμ θαηαγξάθεθε θαη ν αλησλπκηθόο ηύπ. ηίκμοξ [tίnus] (< 

ηίκμξ) ζε ζηίρν ηξαγνπδηνύ
33

: ηίκμοξ ηζμφνζ (< ηζαμφνζ) πεθεηάξ, ηίκμοξ ηζμφνζ 

θηζάκεζξ;  

3.1.3.6 Αόξηζηεο αλησλπκίεο  

Καη ζηηο αόξηζηεο αλησλπκίεο νη κόλεο δηαθνξέο πνπ επηζεκάλζεθαλ από ηελ θιίζε 

ηεο θνηλήο ΝΔ είλαη νη εθηεηακέλνη ηύπνη ηεο γεληθήο θαη αηηηαηηθήο εληθνύ θαη ηεο 

γεληθήο πιεζπληηθνύ, όπνπ ππάξρεη, π.ρ. 

 ηα(κ)έκαξ, ηαιζά, ηα(κ)έκα: γελ. ηαεκμφξ, ηαιζακήξ, ηαεκμφξ / αηη. ηα(κ)έκακε, 

ηαιζάκα, ηα(κ)έκα. πρλά ζηνπο ηύπνπο ηεο αλησλπκίαο ηακέκαξ ζεκεηώζεθε 

πηζαλόλ ιόγσ αλνκνίσζεο απνβνιή ηνπ /n/, ηαέκαξ, ηαέκακε, ηαέκα θ.η.ό., π.ρ. 

άια ηζ έκαζ ηαέκαξ ζα κηδ νμημζηυηα έκαζ αοηή... / ζημ ιαπαθά δε θμαμφιμο 

ηαέκακε.../ ηαεκμφξ πνμκμφ δομ... 

 ηάπμζμξ, ηάπμζα, ηάπμζμ: γελ. ηαπμζακμφ, ηάπμζακδξ, ηαπμζακμφ / αηη. ηάπμζμκα, 

ηάπμζακα, ηάπμζμ(κα) / θνηλή γελ. πιεζ. ηαπμζακχκ, π.ρ. ηαζ κηδκ επάκηνερε 

ηάπμζμκα απέ ’ηεί ’πέ κηδ ιπαθζά Δθθάδα... / ηαπμζακμφ εεκά ’καζ, ηζ λένς... 

 άθθμξ, άθθδ, άθθμ: γελ. αθθμοκμφ, άθθδκδξ, αθθμοκμφ / αηη. άθθμκα, άθθδκα, 

άθθμ(κα) / θνηλή γελ. πιεζ. αθθςκχκ, π.ρ. Καζ είπακε ηζ άθθμκα πμο έπαζνκε κημ 

θυνμ ηαζ κημκ έθεάκε αοηυκα δεηαηγή.../ μ Νίημξ ρανεφμοκηακε ιε ιζάκα άθθδκα.../ 

πήε ι’ αθθμοκμφξ ιαγί π’ αζηήηεοακ.../ κηςκ αθθςκχκ ηα πνάιαηα ηα έηακάιε 

πένα... 

                                                           
33

 Βι. Παξάξηεκα, Ο Κςκζηακηίκμξ μ ιζηνυξ, ζη. 29, από ηε ζπιινγή Γ. Παρηίθνπ (1888-1904). 
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 εκεηώλεηαη όηη ε αιιεινπάζεηα πεξηθξαζηηθά δηαηππώλεηαη ζπρλά κε ηε θξ. μ 

έκαξ (ιε) κημκ άθθμκα, π.ρ. Να ιδκ κηo αθέπεζ μ έκαξ ιε κημκ άθθμκα πμο έκαζ 

ημκηά, μ έκαξ κημκ άθθμκα, μζ μζημ(β)έκεζεξ.../ δεκ έαβαζκάιε υλς έλμκ ακ 

βκςνζγμφιαζηάκε μ έκαξ ιε κημκ άθθμκα ηαζ βέκμοκηα ηα πνμλεκζά... / έπαζγάιε 

ζηθάαα (ηααάθα έηακε μ έκαξ κημκ άθθμκε), ηζζθίηζ, ζαμφνα...
.
 θαη κε ηελ πξόζ. 

ακαιεηαλφ, π.ρ. Απυ ημ ιεεφζζ ακαιεηαλφ ιαξ πηοπζμφιαζηάκε... / ήκηακε ακαιεηαλφ 

κημοκα αβαπδιέκμζ... 

 ην αόξηζην ηίπμηα εληνπίζηεθε ζην ηδίσκα θαη κε ηνλ ηύπ. ηίπμηεξ, π.ρ. ’ηείκδ μφηε 

’πδθμήεδ μφηε ηίπμηεξ... 

 

Οη ππόινηπεο αλησλπκίεο νξηζηηθέο (ίδζμξ, ιυκμξ, ιμκαπυξ θ.ιπ.), απηνπαζείο (ημο 

εαοημφ ιμο / ημκ εαοηυ ιμο θ.ιπ.) δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ θιίζε ηνπο 

από ηελ θνηλή ΝΔ. Ηδηαίηεξεο δηαθνξέο δελ επηζεκάλζεθαλ θαη ζην ζρεκαηηζκό θαη 

ηελ θιίζε ησλ αξηζκεηηθώλ, εθηόο από ηελ απνβνιή ηνπ ηειηθνύ -κ ζηε γεληθή 

πιεζπληηθνύ, π.ρ. ηνζχ πνμκχ, ηεζζάνς θ.η.ό. 

 

3.1.4 Ρήκα 
 

Σα ξήκαηα ζην ηδηώκα ηεο Σξίγιηαο, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, ρσξίδνληαη ζε δύν 

ζπδπγίεο. ηελ α΄ ζπδπγία αλήθνπλ ηα παξνμύηνλα ξήκαηα πνπ ιήγνπλ ζε -ς ζηελ 

ελεξγεηηθή θσλή ηνπ ελεζηώηα θαη -μοιαζ (-μιαζ) ζηε κεζνπαζεηηθή. ηε β΄ ζπδπγία 

αλήθνπλ ηα νμύηνλα ξήκαηα πνπ ιήγνπλ ζε -χ ζηελ ελεξγεηηθή θσλή ηνπ ελεζηώηα 

θαη -ζμφιαζ, -ζέιαζ θαη -μφιαζ ζηε κεζνπαζεηηθή θσλή. Αθνινπζεί παξάζεζε ησλ 

θιηηηθώλ κνξθεκάησλ, παξαδείγκαηα θιίζεο, θαζώο θαη ζρόιηα γηα ηηο δηαθνξέο ηνπ 

ηδηώκαηνο από ηελ θνηλή ΝΔ. 

3.1.4.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο  

 ζπρλά ξήκαηα ηεο α΄ ζπδπγίαο πνπ ζηελ θνηλή ΝΔ ιήγνπλ ζε -γς εληνπίζηεθαλ 

ζην ηδίσκα ζρεκαηηζκέλα θαηά ηε β΄ ζπδπγία ζε -χ, ιόγσ ηεο ζύκπησζεο ησλ ζε 

-γς κε ηα ζε -χ ξήκαηα ζηνλ αόξηζην, π.ρ. ζημνπχ [skorpυ] (ζημνπίγς), γειαηχ 

[zematυ] (γειαηίγς), θοβχ [liɣυ] (θοβίγς), ζμοβθχ – ζμοβηθχ [suɣlυ – suglυ] 

(ζμοαθχ < ζμοαθίγς), ανπχ [αrpυ] (ανπάγς), πμκμηεθαθχ [ponocefalυ] 

(πμκμηεθαθζάγς), βηνεικχ [gremnυ] (βηνειίγς), ζηεπχ [skepυ] (ζηεπάγς), 
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ηζαηχ [tsakυ](< ηζαηίγς, π.ρ. ηζαημφκε (‘θόβνληαη, δηπιώλνληαη’) ηα πμδάνζα 

ιμο) θ.ά.  

 ζεκεηώζεθε αλάπηπμε /n/ ζε πγξόιεθηα ξεκαηηθά ζέκαηα
34

. Ζ αλάπηπμε πηζαλόλ 

εξκελεύεηαη αλαινγηθά
.
 έηζη, από ηνπο αόξηζηνπο, πρ. απέθοζα, εζπυθαζα, 

επάθαζα θ.ιπ. θαηά ην ζρήκα εενήκδζα - ενδκχ, επείκαζα - πεζκχ θ.η.ό.
35

, 

ζρεκαηίζηεθαλ νη ελεζη. απμθκχ [αpolnυ] (< απμθφς -χ), λαπμθκχ [ksαpolnυ] 

(< κεζλ. λαπμθχ < ελαπμθχ), ζημθκχ [skolnυ] (< ζπμθάς -χ), παθκχ [xalnυ] 

(ήδε κεζλ. ηύπ. ηνπ παθάς -χ). Αλάινγνη νη ηύπ. οπμθένκς [ipoférno] (< 

οπμθένς, π.ρ. πζάζηδε ημ πμδάνζ ιμο, οπμθένκς απ’ αοηά ηα ένδια ηα νειαηζηά!) 

θαη πενζθένκς [periférno] (< πενζθένς, π.ρ. ...ζα κηδ Μαηίκα κηδ ιπενζθένκς 

‘παξνκνηάδσ’), ζηνπο νπνίνπο ε αλάπηπμε ηνπ /n/ ζπλέβε ήδε ζηνπο 

κεζαησληθνύο ρξόλνπο κέζσ ηνπ ανξίζηνπ έθενα θαηά ην ζρήκα έζονα-ζένκς, 

έδεζνα-δένκς
36

.  

 ζην ηδίσκα απαληνύλ νξηζκέλα ξήκαηα κεηαπιαζκέλα ζε -ίζης
37

, επίζεκα πνπ 

δειώλεη ηελ έλαξμε ή ηε δηάξθεηα κηα θαηάζηαζεο, π.ρ. βζακίζης [ʝaɲίsko] (< 

αόξ. έβζακα < βζαίκς
38

 / οβζαίκς, π.ρ. αοηή δ πθδβή δε βζακίζηεζ εφημθα...), 

ιείζης
39

 [mίsko] (< ιεζκίζης < αόξ. έιεζκα / ιέκς, π.ρ. ηα ζηαθφθζα ηα ηεθεοηαία 

πμο ιείζημο ζη’ αιπέθζα...), πεεκίζης [peεnίsko] (< ελεζη. πεεαίκς, αλαινγηθά 

πξνο ην απμεκήζης
40

, π.ρ. ανε η’ αμφνζα ιμο! Πχξ πεεκίζημο μζ αενχπμζ; 

Πανάλεκμ πνάια!)  

                                                           
34

 Γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο δηαιέθηνπο θαη ηα ηδηώκαηα, βι. Καηζνύδα (2007α: 244-46). 

35
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. -κχ

.
 Χαηδηδάθηο (1905: 292 θ.εμ.) 

36
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. -κς

.
 Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην ι. θένς. 

37
 Βι. Θαβώξεο (2000: 74), όπνπ ππνζηεξίδεη όηη πξόθεηηαη γηα λενειιεληθό παξαγσγηθό επίζεκα (-κ-

ίζης) πνπ πξνήιζε από αλαινγηθό κεηαπιαζκό θαηά ην ζρήκα απέεκδζηα - απμεκήζης, 

αληηθξνύσληαο ηηο απόςεηο άιισλ κειεηεηώλ πνπ θαηαηάζζνπλ ην επηζήκα -ίζης ζηνπο ηδησκαηηθνύο 

αξρατζκνύο
.
 βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 323-26), γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ επηζήκαηνο θαη ηελ έθηαζε 

ηνπ ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα
.
 πβ. γηα ηε Βηζπλία θαη ηελ Αλ. Θξάθε, Γειεγηάλλεο (2002: 110, 114) 

(Κνπβνύθι.)
.
 Danguitsis (1943: 113) (Νηεκίξ.)

.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 291, 339 (Παιιαδάξ.)

.
 

Ψάιηεο (1905:102) (αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1942: 61) (Σζελη.)

.
 βι. θαη Kahane (1948: 219), γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηνπ επηζήκαηνο ζηελ Κύπξν θαη ηε Μηθξά Αζία. 

38
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βζακίζης

. 
γηα ην ζρεκαηηζκό ζηε κεζλ. ειιεληθή, βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. 

βζακίζης.  

39
 Ο ζρεκαηηζκόο ήδε κεζλ., βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. ιεζκίζης. 

40
 Βι. Ακηζπάνζζια (1976: 240). 
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 ξήκαηα ηα νπνία ζηελ θνηλή ΝΔ εκθαλίδνληαη κε ρεηιηθό ραξαθηήξα /v/, π.ρ. 

ζηνίας, ηυας θ.η.ό. θαη πξνέθπςαλ από ηνλ αόξηζην αλαινγηθά (ηυας < έημρα < 

ηυπης) θαηά ην ζρήκα έζηνζρα > ζηνίας, έεθζρα > εθίας, ζην ηδίσκα ηεο 

Σξίγιηαο εμειίρζεθαλ δηαθνξεηηθά κε αλνκνίσζε δηαξθείαο ηνπ ζπκπιέγκαηνο 

[pt] > [ft] (ηθεζζηυ άδπμ + ηθεζζηυ άδπμ > ελαημθ. άδπμ + ηθεζζηυ άδπμ), π.ρ. 

άθης [άfto] (< αξρ. άπης), ηυθης [kυfto] (< αξρ. ηυπης, π.ρ. δε ζε ηυθηεζ ηα 

(‘θαζόινπ’) ιανή...), ζηάθης [skάfto] (< αξρ. ζηάπης), αθάθης [vlάfto] (< αξρ. 

αθάπης), νάθης [rάfto] (< αξρ. νάπης), κίθης [nίfto] (< αξρ. κίπης). 

 ζπνξαδηθά εληνπίζηεθαλ ξεκαηηθνί ηύπ. ζε -γς αληί -βς, πρ. δζαθέγς [ðʝalézo] (< 

δζαθέβς), κηοθίγς [diʎίzo] (< ηοθίβς), νη νπνίνη ζρεκαηίζηεθαλ αλαινγηθά από 

ηνπο αόξ. εδζάθελα - εηφθζλα θαηά ην ζρήκα εηνυιαλα – ηνμιάγς
41

. 

 

Γηα ηα ινηπά παξαγσγηθά επηζήκαηα ζρεκαηηζκνύ ησλ ξεκάησλ ηνπ ηδηώκαηνο, βι. 

ζην θεθάιαην ηεο παναβςβήξ. 

3.1.4.1.1 Αύμεζε  

Ζ αύμεζε ζηνπο παξειζνληηθνύο ρξόλνπο ησλ ξεκάησλ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο 

εκθαλίδεη ηηο παξαθάησ ηδηαηηεξόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλή ΝΔ: 

 ε ζπιιαβηθή αύμεζε, όηαλ είλαη άηνλε, ελώ ζηελ θνηλή ΝΔ απνζησπάηαη, ζην 

ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο άιινηε δηαηεξείηαη θαη άιινηε ράλεηαη, π.ρ. εβίκδηα, 

ειάγερα, ειίθδζα, επήνα θ.ά. Π.ρ. Καζ έηακε ηαζ θμφνκμ. Δπήνε ηαζ άενςπμ επί 

ημφημο πμο εα γοιχκεζ ρςιί κα ηζξ θαΐζεζ.../ επήε ζημ βζαθυ κα έιπεζ ζημο 

Καζμφνδ ημ ιμηυνζ... θ.ά. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαηεξείηαη πηζαλόλ λα επέδξαζε 

ε αλάπηπμε επθσληθνύ /e/ ζε ζπλεθθνξέο όπσο ηυκ-ε-ιίθδζα, ηυκ-ε-πήνα θ.η.ό. 

από όπνπ ιόγσ ιαλζαζκέλνπ κνξθνινγηθνύ ρσξηζκνύ πξνέθπςαλ ηύπ. όπσο 

ειίθδζα, επήνα θ.η.ό. πνπ αλαινγηθά επαπμεκέλνη απαληνύλ ζε άιια 

πεξηβάιινληα
42

.  

                                                           
41

 Χαηδηδάθηο (1905: 280), γηα ην ξεκαη. επηζεκ. -γς αληί -βς αλαινγηθά από ηνλ αόξ. θαη γηα ην 

γεσγξαθηθό εληνπηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε Πεινπόλλεζν, ηεξεά Διιάδα, Δπηάλεζα θαη Μηθξά 

Αζία
.
 πβ. θαη Γειεγηάλλεο (2002: 77) δζαθέγς, κηοθίγς (Κνπβνύθι.)

.
 Ψάιηεο (1905: 55), δζαθέγς 

(αξεθθι.) «είλαη θαλεξόλ όηη εζρεκαηίζζε δηά ηελ νκνηόηεηα ησλ ανξίζησλ: έθθαλα, δζάθελα, θάγς, 

δζαθέγς». 

42
 Πβ. Μελάο (2004: 135-36, 440). 
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 ζπρλά ζεκεηώζεθε θαη ε δηαηήξεζε ηεο αύμεζεο ζηνπο ππεξηξηζύιιαβνπο ηύπνπο 

ησλ δηζύιιαβσλ βαξύηνλσλ ξεκάησλ, π.ρ. έβναθάιε, έπαζγάιε θ.ά. ηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο δηαηεξείηαη ν ηόλνο ζηε ζπιιαβή πνπ ηνλίδεηαη ζην πξώην 

πξόζσπν ηνπ παξαηαηηθνύ ή ηνπ αόξηζηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ν λόκνο 

ηεο ηξηζπιιαβίαο, αλαπηύζζεηαη δεύηεξνο ηόλνο (βι. θαη θεθ. Σμκζζιυξ).  

 ζεκεηώλεηαη ε εκθάληζε ζηνπο παξειζνληηθνύο ρξόλνπο ησλ ξεκάησλ 

ζπιιαβηθήο αύμεζεο /e/ αληί /α/, ε νπνία αλαπηύρζεθε ζε ξήκαηα πνπ ππέζηεζαλ 

ζηνλ ελεζηώηα αθαίξεζε ηνπ αξθηηθνύ /α/ θαη έιαβαλ θαηόπηλ αύμεζε /e/
43

 (βι. 

θαη αθαίνεζδ ανπζημφ /α/), π.ρ. εημφιπδζα [ekúbisa] (αληί αημφιπδζα / από ελεζη. 

’ημοιπχ π.ρ. ’ηεί πμο κηυκ-ε-ημφιπδζα...), εβυναζα [eɣυrasa] (αληί αβυναζα / από 

ελεζη. ’βμνάγς / π.ρ. εβυναζα ηαζ ημιιάζ μναίεζ, ’α ημ ιαενέρς ζήιενζξ...), έθεζα 

[élesa] (αληί άθεζα / από ελεζη. ’θέες / π.ρ. απμαναδίξ έθεζα ημοιιάηζ ηαθέ...) 

θ.ά.  

 ζπιιαβηθή αύμεζε /i/, αλαινγηθά πξνο ηε ρξνληθή
44

, απαληά ζπάληα ζε ξήκαηα 

πνπ αξρίδνπλ από ζύκθσλν, π.ρ. ήπζκα, ήζηααα, δφνα, ηαηήααζκα ήβθεπα, ήθενκα, 

ήπδαζκακ, π.ρ. πςξ ηαηήααζκεξ, εδχ ήκηακε ημ ζπίηζ κημοκα ηαζ ηάης εδχ ήκηακε 

ημ ζπμθείμ... / Ήπδαζκακ μζ βοκαίηεξ ’ηεί πένα, γφιςκάκε ρςιί, πμο ήκηακε πμθφξ 

ηυζιμξ βζα, ενβάηεξ κα πηίζμο, κα ηάκμο, ήεεθάκε κα θάκε αοημί... / ηάεμοιμο ζημ 

ιπαθηυκζ ηζ ήβθεπα απυ πμο ’ά ’νημο αοημί.../ ηα πνμπηέ ήιμο ζηδ Βασκμφ ηαζ 

ήζηααα η’ αιπέθζ θ.ά. Ζ αύμεζε /i/ όπσο θαίλεηαη από ηα παξαδείγκαηα είλαη 

πάληα ηνληζκέλε θαη δηαηεξείηαη ζε όια ηα πξόζσπα εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ, ελώ 

ζε άιιεο πεξηνρέο ζηνλ πιεζπληηθό δελ ηνλίδεηαη θαη ηξέπεηαη ζε ζπιιαβηθή /e/
45

. 

ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζεκεηώζεθε ε εκθάληζε ζπιιαβηθήο αύμεζεο /i/ ζηνλ 

                                                           
43

 Γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ζε θείκελα ηεο κεζαησληθήο γξακκαηείαο θαη ζηηο λενειιεληθέο 

δηαιέθηνπο, βι. Μαλσιέζζνπ-Νηθαδόπνπινο (2000: 308). 

44
 Πβ. Χαηδηδάθηο (1905: 32-33) θαη (1907: 447)

.
 Μελάο (2004: 135, 438)

.
 Παπαδόπνπινο (1927: 87)

.
 

βι. θαη Μελάο (2004: 438 θ.εμ.), γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο αύμεζεο /i/ αλαινγηθά πξνο ηνπο ηύπ. ήημοα-

ήημοζα, ήθπζγα θ.η.ό. θαη ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο ζηα πεξηζζόηεξα λεζηά ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη 

ησλ Κπθιάδσλ, ζηελ Ηθαξία, ηε άκν, ηε Χίν, ηε Μπηηιήλε, ηελ Κξήηε, ηελ Κάησ Ηηαιία θαη ηνλ 

Αίλν. 

45
 Πβ. Μελάο (1970: 91)

.
 Πάγθαινο (1955: 317). 
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ελεζηώηα, ε νπνία επεθηάζεθε αλαινγηθά πξνο ηε ρξνληθή αύμεζε ησλ 

παξειζνληηθώλ ρξνλώλ
46

, π.ρ. δεκ δλένς.../  άια δθέζζ, εα δθές θ.ά.  

 ζεκεηώζεθε επίζεο ηνληζκέλε ρξνληθή αύμεζε θαη ζε θάπνηα ξήκαηα πνπ ζηνλ 

ελεζηώηα αξρίδνπλ από /α/ ή /e/
47

, π.ρ. ήρα (< άθης < άπης), ήημοα - ήημοζα (< 

αημφς), ήνημοιμο - ήνημοκηάκε (< ένημοιαζ < ένπμιαζ) θ.ά. 

 ηέινο, αο ζεκεησζεί θαη ε επίδξαζε ηεο αύμεζεο ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

ελεζησηηθνύ ζέκαηνο ζηα παξάγσγα ξήκαηα κε πξνζήκαηα από πξνζέζεηο όπσο ε 

ακα- > ακε-
.
 όπσο ζρνιηάζηεθε θαη ζην θεθ. ηεο Φςκδηζηήξ, αλαινγηθά κε ηνπο 

παξειζνληηθνύο ρξόλνπο ζεκεηώλεηαη (λόζα) εζσηεξηθή αύμεζε ζηελ νξηζηηθή 

ελεζηώηα θαη ζην κέιινληα
48

, π.ρ. (εα) ’κεηαηεφς [nekatévo] (< ακαηαηεφς), (εα) 

’κεβμοθζάγς [neɣuʎάzo] (< ακαβμοθζάγς), (εα) ’κεβηάγς [negάzo] (< 

ακαβηάγεζηε), (εα) ’κεζημοιπχκμιαζ [neskubυmome] (< ακαζημοιπχκμιαζ) θ.ά. 

θαζώο θαη ζηελ πξνζηαθηηθή ελεζηώηα θαη αόξηζηνπ, π.ρ. ’κεηάηςκε [nekάtone] / 

’κεηάηςζε [nekάtose]. Αλάινγν θαηλόκελν θαηαγξάθεηαη θαη ζην πξόζεκα ηαηα- 

> ηαηε-, π.ρ. ηαηεθχ [kαtelυ] (< ηαηαθφς ‘θνκκαηηάδσ’), ηαηεζηαζιέκδ 

[kateskazméni] (< ηαηαζηαζιέκδ) θ.ά.
.
 πβ. θαη ηνλ ηύπ. ηαηέκηδζα [katédisa] (< 

ηαηάκηδζα) όπνπ ζεκεηώλεηαη εζσηεξηθή αύμεζε αλαινγηθά πξνο ηα παξάγσγα 

κε ην πξόζεκα ηαηα- > ηαηε- ξήκαηα. 

 

3.1.4.2 Κιίζε ξήκαηνο 

ηελ θιίζε ησλ ξεκάησλ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο αμηνζεκείσηα είλαη ηα εμήο:  

 Ζ ρξήζε ηνπ αξραίνπ επηζήκ. -μοζζ ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηνπ ελεζηώηα θαη ζηελ 

ππνηαθηηθή ανξίζηνπ
 
θαη -αζζ (επίζεκα πνπ, είηε δεκηνπξγήζεθε αλαινγηθά πξνο 

ην επίζεκ. -μοζζ ηνπ ελεζη. ή από ηνλ αξραίν παξαθείκελν, πέξαζε αλαινγηθά ηελ 

επνρή ηεο Κνηλήο ζηνλ αόξηζην θαη ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο ζην ζρεκαηηζκό 

                                                           
46

 Βι. Μελάο (2004: 440), γηα ηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ζε ρξόλνπο πνπ δελ παίξλνπλ αύμεζε ηεο 

άηνλεο ζπιιαβηθήο αύμεζεο /e/ θαη /i/ (Κύπξνο, Ληβίζη, Καζηειιόξηδν, Κάιπκλνο, Χάιθε, ύκε, 

Κσο)
.
 βι. ζρεηηθά θαη Μπακπηληώηεο (1972: 152-53). 

47
 Πβ. Μελάο (2004: 438-39)

.
 βι. θαη Μπακπηληώηεο (1972: 152-53).  

48
 Χαηδηδάθηο (1977: 204)

. 
Κνπθνπιέο (1931: 60 θ.εμ.) γηα ηελ πξόζεζε ακα- ζηε ΝΔ

.
 γηα ηε ξεκαηηθή 

αύμεζε ζηα ζύλζεηα κε ηηο πξνζέζεηο ακα- θαη ηαηά- ζηα θείκελα ηεο κεζαησληθήο γξακκαηείαο, βι. 

Μαλσιέζζνπ-Νηθαδόπνπινο (2000: 305-06, 308-09)
.
 βι. θαη ζην θεθ. Φςκδηζηή – Σνμπή /α/ > /e/.
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ηνπ παξαηαηηθνύ
49

) ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ (ελεξγεηηθνύ θαη 

παζεηηθνύ) αόξηζηνπ. Παξάιιεια κε ηα αξραία επηζήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

ηα λεόηεξα -μο(κε) θαη -ακε αληίζηνηρα. Σν επίζεκα -μοκ εκθαλίδεηαη ηε βπδαληηλή 

επνρή (5
ν
 αη. κ.Χ.)

50
 θαη αξρίδεη λα αληηθαζηζηά ην -μοζζ. Ωζηόζν, καδί κε ην 

επίζεκ. -αζζ δηαηεξείηαη ζηηο δηαιέθηνπο θαη ζηα ηδηώκαηα θαη άιισλ πεξηνρώλ 

όπσο ζηελ Κύπξν, Γ. Κξήηε, Χίν, Ρόδν, Θήξα, Κάξπαζν, Μάλε, Σζαθσληά, 

Κάησ Ηηαιία, Αλαηνιηθή Ρνπκειία, Ληβίζη Λπθίαο
51

. ηε Βηζπλία ηα επηζήκαηα 

απαληνύλ ζηελ Κίν θαη ηελ Σξίγιηα θαζώο θαη ζηε κεζαησληθή Πξνύζα
52

. Π.ρ. Να 

αάθς ζημ μηγάηζ ηαέκα κημιπνμφηζ (‘κεγάινο θνξκόο’) ηαζ ηαέκα ημοημφηζ κα ένεμοζζ ηα παζδζά κα 

γεζηαεμφζζ, ’α ηάκς ηα ηαζ ηακέκα θαθάββζ κα βθοηαεμφζζ ηα ηζαιέκα... / ...ηαζ ημ Ασηυπζ (ηνπσλ.) 

εαννχ κηoκ έηαλάζζ ζημ Λαιάνδ (ηνπσλ.), ζηα Ψαεζκά (ηνπσλ.) δεκ δλένς... / Μανή λεηανδίζηδα, 

ζε ηαθυ ιαξ, πμο ηα δφναζζ ηαζ ηα είπαζζ!. / Πάςκάζζ (‘πάγσλαλ’) ηαζ ηα ιμοζμοθμφηζα 

(‘κπαηαξίεο ηεο βξύζεο’) ηαζ ηα πεηυκζα (‘βξύζεο’) ηαζ μζ ηζεζιέδεξ (‘πεγέο’) ηαζ πάθε ηυζμ 

ραζηίηζ (‘πνιύ θξύν’) δεκ έηακε ... / ’α πάιε ιαγί ιανή βζαηί ημ δζηυ ιαξ ιενηέπζ (‘γατδνύξη’), 

ηαηζζνκηίζηδε (‘έθπγε’) ηαζ ημοηζάεδε πμο ημ ηοκδμφζαζζ ηαζ πςξ ’α πάιε; / Έπεζε ζημ βηαηήθμνμ 

ηαζ βέκδαζζ μφθα κηάνιαπμφζζ (‘άλσ θάησ’), έαβαθε ημ ιενί κημο... / Δίπαζζ ’α ηάκμο ηαζ θαθάββζα, 

κζζαζηέκζμ παθαά, ’α δχζμο ηαζ ηαθζθάζεξ (‘γιπθό κε θαξύδηα)’. / Έκαζ είπαζζ ιε ηαθά, αναζηενά... 

/ Άθζζμο ιάθζζμο, πέηνα ζημ ηεθάθζ ζμο, ηγίηγανμξ ζημ ’θηί ζμο ηαθυ ζηδκ ακηεθθή ζμο, ήνηαζζ 

δζααυθμζ κα ηθέρμο ημ πςνζυ ιαξ... θ.ά.  

 Γεληθή είλαη ε ηάζε ηνπ ηδηώκαηνο γηα αλνηρηέο ζπιιαβέο. Έηζη ηα ξήκαηα ζην γ΄ 

πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ ελεξγεηηθνύ ελεζηώηα θαη ησλ δύν 

ζπδπγηώλ ζπρλά εκθαλίδνληαη κε δύν κνξθέο, κηα ζπγθεθνκκέλε -μο (-μφ) θαη κία 

εθηεηακέλε ζε -μοκε (-μφκε), π.ρ. βνάθμο, βνάθμοκε / θμνμφ, θμνμφκε θ.η.ό.
53

 Σν 

ίδην ζπκβαίλεη ζηνλ παξαηαηηθό θαη ζηνλ αόξηζην ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο όπνπ 

                                                           
49

 Βι. ζρεηηθά Αλδξηώηεο (1961:69)
.
 Κάξια – Μπαζέα (2008: 215-16)

.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 323). 

50
 Βι. Χαηδηδάθηο (1905: 381). 

51
 Γηα ηελ εμέιημε θαη ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ επηζεκάησλ -μοζζ θαη -αζζ (Γσδεθάλ. (Κάξπ. Ρόδ.), 

Χίνο, Ηθαξ. Θήξ. Νάμ. Βηζπλ. Λπθ. (Ληβίζ.) Κύπξ. Κξήη. (θαθ.) Μάλ. Σζαθσλ. Κάη. Ηηαι. Α. 

Ρνπκει.), βι. Χαηδηδάθηο (1905: 37, 381)
.
 Βαγηαθάθνο (1972: 12-13)

.
 Dieterich (1908: 125)

.
 Αλδξηώηεο 

(1961: 69)
. 
Κνληνζόπνπινο (1994: 114)

.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 323)

. 
Πάγθαινο (1955: 321)

.
 Κάξια – 

Μπαζέα (2008: 215-16). 

52
 Βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 321-23). 

53
 Χαηδηδάθηο (1977: 204) «Δπεηδή ην πξώηνλ πιεζ. πξόζσπνλ κεηά ηελ απνβνιήλ ηνπ ηειηθνύ κ ιήγεη 

εηο ιε, όπσο θαη ην δεύηεξνλ εηο -ηε, ηάκμιε, ηάκεηε..., ην ε ηνύησλ κεηεδόζε θαη εηο ην γ΄ πιεζ. θέβμοκε, 

εθέβακε, θαη θέβμοζζκε, εθέβαζζκε. Σνηνπηξόπσο εζρεκαηίζζεζαλ ηύπνη θέξνληεο δύν ηόλνπο, θύξηνλ, 

ηνλ αξραίνλ, θαη άιινλ δεπηεξεύνληα, λεώηεξνλ, ζδηχκμοζίκε, εαβάκμοζίκε, εηάιαζίκε θ.ιπ.»
. 

Danguitsis (1943: 34) αλάινγε αλάπηπμε θαη ζην Νηεκίξληεζη.  
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απαληνύλ αληίζηνηρα ζπγθεθνκκέλνη θαη εθηεηακέλνη ηύπνη ζε -α θαη -ακε, π.ρ. 

έβναθα (-ρα), έβναθάκε (-ράκε) / θμνμφζα (αόξ. θυνεζα), θμνμφζακε (αόξ. 

θυνεζάκε) θ.η.ό. Αλάινγo θαηλόκελν ζεκεηώλεηαη θαη ζηα επηζήκαηα ηνπ 

κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ πνπ ιήγνπλ ζε -μοιμο, -μοιμοκα / -μοζμο, -μοζμοκα, 

π.ρ. βνάθμοιμο -μφιμοκα, βνάθμοζμο -μφζμοκα θ.η.ό. (βι. πεξηζζόηεξα παξαθάησ 

ζηελ θιίζε ησλ ξεκάησλ). Αο ζεκεησζεί όηη ε επέθηαζε ησλ ξεκαηηθώλ 

επηζεκάησλ ηνπ ελεζηώηα ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο είλαη /e/ ελώ ζηα γεηηνληθά 

ηδηώκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ε επέθηαζε /α/
54

. 

 

3.1.4.2.1 Α΄ πδπγία  

3.1.4.2.1.1 Ελεξγεηηθή Φσλή 

3.1.4.2.1.1.1 Οξηζηηθή 

3.1.4.2.1.1.1.1 Ελεζηώηαο 

εληθόο πιεζπληηθόο 

-ς [μ] -μοιε [ume] / 

-μιε [ome] 

-εζξ [is] -εηε [ete] 

-εζ [i] -μο [u] / -μοκε [une] / 

-μοζζ [usi] 

π.ρ. βνάθς [ɣrάfo], βνάθεζξ [ɣrάfis], βνάθεζ [ɣrάfi], βνάθμοιε [ɣrάfume] / βνάθμιε 

[ɣrάfome], βνάθεηε [ɣrάfete], βνάθμο [ɣrάfu] / βνάθμοκε [ɣrάfune] / βνάθμοζζ 

[ɣrάfusi] θ.η.ό. 

 ην γ΄ πιεζ. πξόζ. πνπ ζρεκαηίδεηαη, είηε κε ην αξραίν επίζεκα -μοζζ (βι. 

παξαπάλσ), ή κε ην ζπγθεθνκκέλν -μο θαη άιινηε κε ην εθηεηακέλν -μοκε, π.ρ. 

ηάκμοζζ [kάnusi] / ηάκμο [kάnu] / ηάκμοκε [kάnune], θςκάγμοζζ [fonάzusi] / 

θςκάγμο [fonάzu] / θςκάγμοκε [fonάzune], έπμοζζ [éxusi] / έπμο [éxu] / έπμοκε 

                                                           
54

 Βι. Γειεγηάλλεο (2002: 111-13 (Κνπβνύθι.)
.
 Μαληάο (1983: 229-30) (Παιιαδάξ.)

.
 Danguistis 

(1943: 101) (Νηεκίξ.)
.
 Ψάιηεο (1905: 73) (αξεθθι.) 
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[éxune] θ.η.ό. / ’βμνάγμο βηενεζηέ (‘μπιεία’) βζα κα ηάκμο ζπίηζ../ ιε δίκμο έκα 

ζηαικί κα ηάηζς.../ Δ! δε θηάκμο αοηά; / ...ζαπάκζ έκαζ ημ ηδ(β)άκζ πμο ηδ(β)ακίγμο 

ράνζα, αοβά...// ...κα ένεμοζζ ηα παζδζά κα γεζηαεμφζζ / ’Α βζμιίζς ηα ζεθένηαζζα 

(‘ζθεύνο θιεηζηό, κεηαιιηθό πνπ έβαδαλ θαγεηό’) ηαζ ηα ηααέηα (‘μύιηλν ζθεύνο 

πνπ έβαδαλ θαγεηό’) ιμο ηζ αξ θάμοζζ υ,ηζ εέθμοζζ... / βζαηί ’δχ ηάκμοζζ κηδκα 

πζηυπθα ηαζ δίκμο έκα πζηυπθμ ζημ βηαεέκα // ζακ αοηά πμο ηυαμοκε ημ ηνέαξ.../ 

βοκαίηεξ, παζδζά άθθμζ ιεξ ηδ εάθαζζα κα πθέμοκε ηαζ κα πκίβμοκηαζ / κα 

πθενχκμοκε παπάδεξ, δαζηάθμζ... / έαακάκε ζημ ηγεζιέ ιμοζμοθμφηζ, ηθείμο κηo ημ 

ανάδο, ακμίμο κημ ημ πνςί... Απν ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ πξνέθπςε όηη 

κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε ζρέζε κε ηα άιια δύν εκθαλίδεη ην ζπγθεθνκκέλν 

επίζεκ. -μο. 

 ην α΄ πιεζ. πξνζ. ζρεκαηίδεηαη ζπρλόηεξα κε ην επίζεκ. -μοιε θαη πην ζπάληα 

εληνπίζηεθε ην επίζεκ. -μιε.  

 ζην β΄ ελ. θαη πιεζ. πξόζ. ηεο νξηζηηθήο θαη πξνζηαθηηθήο ηνπ ελεζη. θαη ηεο 

ππνηαθηηθήο ανξίζηνπ ησλ θσλεεληόιεθησλ ξεκάησλ θαζώο θαη όζσλ ηύπσλ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ απνβνιή κεζνθσλεεληηθνύ /β/ ή ηνπ /n/, πνπ ζηελ θνηλή ΝΔ 

ιόγσ έθθξνπζεο απνβάιινπλ ην αζζελέο θσλήελ ηνπ επηζήκαηνο, π.ρ. αημφξ, 

αημφιε, αημφηε θ.η.ό., ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο πνιύ ζπρλά θαηαγξάθνληαη ηύπ. 

όπνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έθθξνπζε, π.ρ. αημφεζξ, αημφεηε θ.η.ό. Οη ηύπνη 

απηνί ζρεκαηίζηεθαλ αλαινγηθά πξνο άιια πξόζσπα π.ρ. ην γ΄ ελ. αημφεζ, θέεζ 

θ.η.ό. όπνπ δελ ζεκεηώλεηαη ε έθθξνπζε γηα λα πξνζηαηεπζεί ην θιηηηθό κόξθεκα 

/i/ ηνπ γ΄ πξνζ., π.ρ. ηνχεζξ [trυis] (ηνςξ), αημφεζξ [akúis] (αημφξ), θηαίεζξ [ftéis] 

(θηαζξ), θάεζξ [fάis] (θαξ), θέεζξ [léis] (θεξ), πθφεζξ [plίis] (πθφκεζξ), ηθείεζξ [klίis] 

(ηθείκεζξ) / αημφεηε [akúete] (aημφηε), ηνχεηε [trυete] / άημοε [άkue] (άημο) θ.ιπ. 

// Γζάκκδ ηνχεζξ αδζηυ ζμο πνάια…/ ε δίκεζ ημ παζαπυνηζ ηαζ θεφβεζξ. Πάεζξ πμο 

ζ’ έκα αοηυ ηαζ ζε δίκεζ ημ πανηί, ημ παζαπυνηζ ηαζ παίνκεζξ δνυιμ πζα. Γε ιπάεζξ 

λακά.../ ... Έπαζνκεξ απ’ κηδ βημζκυηδηα, απέ ημ αοηυ έπαζνκεξ ή απ’ κηδκ 

αζηεκμιία, υ,ηζ ήκηακε, κα πάεζξ ζ’ έκα πςνζυ άθθμ, ζ’ έκα, Μμοκηακζά κα παξ, 

Πνμφζα κα πάεζξ, ζηδ ιπυθδ (Πόιε) κα πάεζξ... / πασκηυξ έκαζ κα ζηαιαηήζεζξ κα 

θάεζξ, έηακάκε πασκηυξ αοημί.../ ιπνε ηαονάηζ, άκμζλε κηδ ιπυνηα ιπνε λίηδ, 

ηαημφ πνυκμο κα ’πεζξ, κα πάνεζξ ρςιζά κα θάεζξ ηγάιπα.../ Πμφ πάεζξ ιπνε ηνεθθέ 

ι’ αοηυ κημ ιαΐζηνμ; Δζφ ηχνα πμο θοηεφεζξ αοηέξ ηζξ κημοηζέξ εα πνμηάκεζξ κα 
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θάεζξ κημφηζα.../ βζαηί ηθαίεζξ;.../ Αημφεηε ’δςπένα πμο ζαξ ηνίκς (‘κηιώ’)... / 

ιπμονιάξ (‘θάλνπια ηεο βξύζεο’) έκαζ κα..., κα ημ ηθείεζξ... 

 

 

3.1.4.2.1.1.1.2 Παξαηαηηθόο 

εληθόο πιεζπληηθόο 

-a [a] -aιε [ame] 

-εξ [es] -aηε [ate] 

-ε [e] -ακε [ane] / -α 

[α] / -αζζ [asi] 

π.ρ. έβναθα [éɣrafa], έβναθεξ [éɣrafes], έβναθε [éɣrafe], έβναθάιε [éɣrafάme] / ζπάλ. 

εβνάθαιε [eɣrάfαme], έβναθάηε [éɣrafάte] / ζπάλ. εβνάθαηε [eɣrάfate], έβναθάκε 

[éɣrafάne] / ζπάλ. εβνάθακε [eɣrάfane] / έβναθa [éɣrafa] / εβνάθαζζ [eɣrάfαsi] / 

έβναθάζζ [éɣrαfάsi] θ.η.ό. 

 ην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο ζρεκαηίδεηαη εθηεηακέλν ζε -ακε
55

 αληί 

-κ αλαινγηθά πξνο ηα επηζήκ. -αιε θαη -αηε ησλ α΄ θαη β΄ πξνζ.
56

 θαη ζπάληα 

ζπγθεθνκκέλν (ρσξίο ην ιεθηηθό -κ) ζε -α ή κε ην αξραίν επίζεκ. -αζζ, π.ρ. 

έαακάκε [évαnάne], ζηακαπςνέεδ(η)άκε [stanaxoré(k)άne], έηνςάκε [étroάne], 

πήαζκάκε [pίenάne] θαη πήαζκα [pίena] (π.ρ. ηα παζδζά δε ιπήαζκα αθθμφ κα ηάκμο 

ιμκάπμζ κημοξ παγάνζα...), έθαάκε [éfαάne] – έθακε [éfαne] θαη έθα’ [éfα] (π.ρ. 

ζημ δζηυ ιμο κημ βάιμ δεκ ήηακαιε ηίπμηα, κα έθακε ιυκμ, υνβακα ιυνβακα δε 

εοιμφιαζ, ιυκμ έθακε... / Έθα’ κημκα (‘ηνπ θάγαλε’) μφθα ηα θεθηά κημο...), 

ήλενάκε [ίkserάne] θαη ήλενα [ίksera] (π.ρ. ήλενα κηα μφθα ηαζ έηακάζζ κηa 

ηαιπμφθζ (‘ηα θξύςαλε, ηα ζθεπάζαλ’), έηακάκε [ékαnάne] θαη έηακα [ékαna] 

(π.ρ. Δδχ πζα, κηαβζάκηζζάιε πζα. Έηαηζάιε πζα. Έηακα μ ηυζιμξ ζπίηζα...), 

έπαζνκα [éperna] (π.ρ. Έηαηζάκε πυζμ βηαζνυ ’ηεί πένα, υζμζ ήκηακε ημκηά ζηδ 

                                                           
55

 Αο ζεκεησζεί όηη ζηα ηδηώκαηα ηεο πεξηνρήο ε επέθηαζε ηνπ γ΄ πιεζ. είλαη /α/ (-ακα) αληί /e/ (-ακε), 

βι. Ψάιηεο (1905: 75) (αξεθθι.)
.
 Μαληάο (1983: 229) (Παιιαδάξ.)

.
 Γειεγηάλλεο (2002: 111) 

(Κνπβνύθι.)
.
 Danguitsis (1943: 102) (Νηεκίξ.) 

56
 Βι. Χαηδηδάθηο (1977: 204).  
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ανφζδ, έπαζνκα κενυ ηαζ πενκμφζακε απέ κηδ ανφζδ...), ηαιανχκαζζ [kamarυnasi] 

(π.ρ. Καζ κημ Μακυθδ κα πζάκαζζ έηζζ δα (< δεκ εα) ηαιανχκαζζ έηζζ...) θ.ά.  

 ζε όια ηα πξόζ. ηνπ πιεζ. δηαηεξείηαη θαη ε ηνληζκέλε αύμεζε ησλ εθηεηακέλσλ 

θαη κε δεύηεξν ηόλν ηύπσλ, θαζώο θαη θάπνηεο θνξέο άηνλε, ε νπνία παξέκεηλε 

αλαινγηθά, π.ρ. έβναθάκε / εβνάθακε (βι. παξαπάλσ Αφλδζδ).  

3.1.4.2.1.1.1.3 Αόξηζηνο 

εληθόο πιεζπληηθόο 

-a [a] -aιε [ame] 

-εξ [es] -aηε [ate] 

-ε [e] -ακε [ane] / -αζζ [αsi] / 

-a [a] 

π.ρ. έβναρα [éɣrapsa], έβναρεξ [éɣrapses], έβναρε [éɣrapse], έβναράιε [éɣrapsάme] 

/ ζπάλ. εβνάραιε [eɣrάpsαme], έβναράηε [éɣrapsάte] / ζπάλ. εβνάραηε [eɣrάpsαte], 

έβναράκε [éɣrapsάne] / ζπάλ. εβνάρακε [eɣrάpsαne] / εβνάραζζ [eɣrάpsαsi] / 

έβναράζζ [éɣrαpsάsi] / έβναρα [éɣrapsa] θ.η.ό. 

 ην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο ζρεκαηίδεηαη θπξίσο κε ηελ επέθηαζε -ε 

(-ακε) θαη ζπαληόηεξα κε ην αξραίν επίζεκ. -αζζ (βι. παξαπάλσ), π.ρ. είπαζζ 

[ίpαsi] / είπακε [ίpane], έθαζζ [éfasi] / έθαάκε [éfαάne] θ.η.ό. Δηείκμξ ήκηακε ζημ 

πςνάθζ ηαζ απ’ εδχ μζ αηγζθήδεξ εημίιαζακε κημ βάιμ.../ εζφ εβχ κηδκ έαβαθάκε 

ηναβμφδζ ηαζ κηδ βεθμφζακε πμο άθδζε κημκ άκηνα κηδξ, ηα παζδζά ηαζ πήε ηαζ πήνε 

αβαπδηζηυ ηζ έθοε... / απαβυνεράκε ηζξ ηναβζάζηεξ ηαζ πήναιε ηεηζέδεξ, ηζξ 

δμφθεοάκε ιε ημ ηζαπμφκζ.../ απ’ κηδ βηίμ (Κίμ) ζηα πςνζά έζθαλάκε ημοξ 

Ανιεκαίμοξ.../ Αιέζςξ ιανή πέναζά κημκα ημοξ ηεθερέγεξ, έαακά κημκα ζηδ ιέζδ 

ηαζ ηνάαδλάκε βζα ημ ημκάηζ.../ Δ πνυζθομζ ήκηακε ’ηείκα ηα πνυκζα... ιαξ έδζςλάκε 

απέ ’ηεί, ήνηακε ιε κηδ ιπγοπή κημοκα υθμζ.../ ηάεε πνυκμ έηακάζζ ημ πακαΰνζ βζαηί 

ημ είπακε ακηέηζ (‘έζηκν’).../ έθαζζ, ήπζαζζ ηαζ πυνεράζζ.../ άκμζλάζζ ιζa κηνφπα ζημ 

κημοαάνζ, ζέιπδάζζ (‘κπήθαλ’) ζημ απηάνζημ (‘ςηιηθαηδήδηθν’) ηαζ πήναζζ πμθθά 

πνάιαηα.../ ήνηαζζ κηαβθήδεξ (‘αγξηάλζξσπνη’). Ήνηαζζ, έθαζζ, νήιαλάζζ ηζ 

έθοάζζ... θ.ά.  

 ζπνξαδηθά ζεκεηώζεθε ελζεκαηνπνίεζε ηεο αλησλπκίαο ζην ξεκαηηθό επίζεκα: 

Άιζα Μανία ’α ηα πμφιε (ηα θάιαληα); -είπακηάζζ (< είπαζί κηα) ιπνε παζδζά ιμο, 
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βζα ημ ηαθυ ’α ζαξ δχζς ηαθζθάζεξ ηαζ ζηαπίδεξ... / ήλενα κηα μφθα ηαζ 

έηακάκηαζζ (< έηακάζζ κηα) ηαιπμφθζ (‘ηα θξύςαλε, ηα ζθεπάζαλε’) / έθενάζιαζζ 

(< έθενάζζ ιαξ) απέ κηδ Μζηνά Αζία ιε ημ παπυνζ ζηδ αθμκίηδ...  

 ζπαληόηεξα ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ζεκεηώζεθε θαη ην ζπγθεθνκκέλν επίζεκ. -α, ην 

νπνίν είλαη όκνην κε ην επίζεκ. ηνπ α΄ ελ. θαη δηαθξίλεηαη από απηό από ηα 

ζπκθξαδόκελα, π.ρ. ηυηεζα μζ ημζκμηζημί έβναρα πμθφ βηυζιμ ζηα ηαηάζηζπα... / 

πχξ ιαξ πήνα, πχξ ιαξ ζθάλα... / ηζμοαάθζαζά κημκα ηαζ πήνα κημκα υ,ηζ πανά’εξ 

(παξάδεο) είπε... 

 αο ζεκεησζεί όηη ζην ηδίσκα εληνπίδεηαη ζπρλά ν ζρεκαηηζκόο ηνπ ελεξγεηηθνύ 

αόξηζηνπ θάπνησλ ξεκάησλ ζε -λα (αληί -ζα), ν νπνίνο ζρεκαηίζηεθε αλαινγηθά 

κε ηνπο αόξηζηνπο ζε -λα ξεκάησλ κε ππεξσηθό-νπξαληθό ραξαθηήξα (π.ρ. 

εηάναλα, έιπθελα θ.η.ό.)
57

, π.ρ. ανχηδλα [αrυtiksα] (< νχηδζα, π.ρ. ανχηδλα κημκα 

άια ηαζ εέθεζ κά ’νηεζ...), ζααμφνκηδλα [savúrdiksa] (< ζααμφνκηδζα ‘πέηαμα’, 

π.ρ. ηα ζααμφνκηδλα ηάημο...), έθηαλα [éftaksa] (< έθηαζα), ζηυνπδλα [skorpiksa] 

(< ζηυνπδζα / π.ρ. αθθά εβχ δε κηζξ έθηαλα αοημί (απηνύο) ζηυνπδλάκε..), ζθάθδλα 

[sfάliksa] (< ζθάθδζα, π.ρ. ζθάθδλα(κε) ηα ιάηζα κημο ηαζ δεκ ελακαιίθδζε...), 

ζπμφδαλα [spúðaksα] (< ζπμφδαζα / π.ρ. κηδ ζπμφδαλακ κμζμηυια...), ιάηζαλα 

[mάtçaksa] (< ιάηζαζα), ζηέβκςλα [stéɣnoksα] (< ζηέβκςζα), εγήηδλα [ezίtiksa] (< 

γήηδζα) θ.ά. 

3.1.4.2.1.1.1.4 Μέιινληαο κε ζπλνπηηθόο - ζπλνπηηθόο 

 Ο κέιινληαο ζρεκαηίδεηαη θαλνληθά κε ην κόξην εα (ην νπνίν ζπρλά ζηo ηδίσκα 

εκθαλίδεηαη ζπρλά κε ηε κνξθή ’α θαη δα) θαη ζπαληόηεξα κε ην βνεζεηηθό εεθά
58

 

(εαθά / εεκά / εακά) θαη ηνπο ηύπνπο ηνπ ξ., π.ρ. εα / δα/ ’α / εαθά βνάθς [ɣrάfo] - 

βνάρς [ɣrάpso] θ.η.ό. / ιδ ζδηχκεζξ αάνμξ, δα πέζεζ μ αθαθυξ ζμο../ ’πυρα δα 

βθεκηήζμοιε.../ Καιζά θμνά ένηεηαζ ζημ ιοαθυ ιζα ημοαέκηα, πμο ’α ηφπεζ κα κηδκε 

πεζξ, κηδ θεξ. Ένηεηαζ. Έηζζ ηοπαία. Δζδέ, κα ηάηζεζξ κα ημ εοιδεείξ, δα (< δελ ζα) ημ 

εοιδεείξ ηχνα. Χνυκζα πέναζάκε.../ ηάζε αε, ’α ζημ αάθς ιε ημ μοζμφθζ ηαζ δα (< δελ 

                                                           
57

 Σν επίζεκα απαληά επίζεο ζηελ Κξήη. Ρόδ. Αζηππ. Θήξ. Άλδξ. Μεγηζη. Ηθαξ. Κσ Νάμ. Αλ. Θξάθ., 

βι. Πάγθαινο (1955: 324)
. 

Βαγηαθάθνο (1972: 15)
.
 Χαηδηδάθηο (1907: 453) θαη (1892: 135-37)

.
 

Hatzidakis (1975: 135-37)
.
 Dieterich (1908: 138)

.
 Ψάιηεο (1905: 51).  

58
 Γηα ηε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνύ εεθά / εαθά, βι. πεξηζζόηεξα ζην θεθ. οκηαηηζηέξ παναηδνήζεζξ. 
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ζα) πμκέζεζξ ηαευθμο.../ Έπμοιε δομ ιάκεξ εδχ, ’α κημ ημζηάλμο.../ ημ γμοιάνζ κημοκα 

’α λζκίζεζ, ’α βεκεί αθαηγάκζ... / αφνζμ εακά πάιε ζηδξ Μανίαξ κα ηάκμοιε ηασθά... 

3.1.4.2.1.1.1.5 Παξαθείκελνο – Τπεξζπληέιηθνο - πληειεζκέλνο κέιινληαο 

Οη ζπληειηθνί ρξόλνη παξαθείκελνο θαη ππεξζπληέιηθνο ζρεκαηίδνληαη θαλνληθά κε 

ηα βνεζεηηθά ξ. έπς / είπα + ηελ αηηηαηηθή ηεο παζεηηθήο κεηνρήο θαη ζπαληόηεξα κε 

ην έπς / είπα + απαξέκθαην ζε -εζ. Αληίζηνηρα ν ζπληειεζκέλνο κέιινληαο 

ζρεκαηίδεηαη ζπρλόηεξα κε ηα εα (εεθά / εαθά / εεκά / εακά) + έπς + ηελ αηηηαηηθή 

ηεο παζεηηθήο κεηνρήο θαη ζπαληόηεξα κε ηα εα (εεθά / εαθά / εεκά / εακά) + έπς + 

απαξέκθαην ζε -εζ. Π.ρ. παξαθ.- ππεξζ.: έπς / είπα βναιιέκμ, έ(π)εζξ / είπεξ βναιιέκμ, 

έ(π)εζ / είπε βναιιέκμ, έπμοιε / είπαιε βναιιέκμ, έπεηε / είπαηε βναιιέκμ, έπμο(ζζ) / 

είπα(ζζ) βναιιέκμ θ.η.ό. // ζπληειεζκέλνο κέιι.: εα / εακ-έπς βναιιέκμ, εα/ εακ-

έ(π)εζξ βναιιέκμ, εα / εακ-έ(π)εζ βναιιέκμ, εα / εακ-έπμοιε βναιιέκμ, εα / εακ-έπεηε 

βναιιέκμ, εα / εακ-έπμο(ζζ) βναιιέκμ θ.η.ό. Π.ρ. κηoκ έπς ααθηζζιέκμ... / μζ άκηνμζ 

έπμο ζημηςεεί ζημ ιπυθειμ.../ Ναζ ιανή είδεξ ηαζ ’βχ εαννμφζα πμο ήκημ ζηδκ 

Αιενζηή θεοβάημξ ηαζ ’ηείκδ κημκ είπε ηνοιιέκμ έλζ ιήκεξ.../ ημ είπε δειέκμ ζημ ηζαΐνζ 

ηαζ ηαηζζνκηίζηδε (‘δξαπέηεπζε, έθπγε’)... / κημκ είπε πςιέκμ απάκς ζημ ζεναάκζ 

(‘ζνθίηα’).../ ιαξ είπακε ζδηχζεζ πνυζθομζ ζηδ ιπνμφζα (Πξνύζα), έκα πνυκμ είπα 

ιαξ απαβμνειέκμζ...  

3.1.4.2.1.1.2 Τπνηαθηηθή 

Ζ ππνηαθηηθή ζρεκαηίδεηαη θαλνληθά όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ. 

ελεζηώηαο: κα / ’α βνάθς, κα / ’α βνάθεζξ, κα / ’α  βνάθεζ θ.η.ό. 

αόξηζηνο: κα / ’α  βνάρς, κα / ’α  βνάρεζξ, κα / ’α  βνάρεζ θ.η.ό. 

παξαθείκελνο: κα έπς βναιιέκμ, κα  έ(π)εζξ βναιιέκμ, κα  έ(π)εζ βναιιέκμ θ.η.ό. 

πσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ ε άξλεζε ζηελ ππνηαθηηθή ζρεκαηίδεηαη κε ην κόξην ιδ(κ), 

π.ρ. κα / ’α ιδ βνάθς θ.η.ό. ελώ ε άξλεζε ζηελ νξηζηηθή δειώλεηαη κε ην κόξην δε(κ). 

3.1.4.2.1.1.3 Πξνζηαθηηθή  

Ο ζρεκαηηζκόο ηεο πξνζηαθηηθήο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο δε δηαθέξεη από απηόλ ηεο 

θνηλήο ΝΔ :  

ελεζηώηαο: π.ρ. βνάθε, αξ (κα) βνάθεζ – βνάθεηε, αξ (κα) βνάθμο(κε) θ.η.ό. Π.ρ. 

Αημφεηε ’δςπένα πμο ζαξ ηνίκς.../ Άκηε, ημηυκεξ, γεζηάκεηε ημ κενυ ηαζ ζειπείηε... / 
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μοξ ιανή ηαζ δνμθφης ’ηεί πένα ηαζ θένε ηαζ ημ άθθμ ημ ιπμοηαθυπθμ ιε ημ ναηί κα 

ζε δείλς εβχ ηζ ζυζ πμνεφμο... / άκηε λέααζκε (‘βγαίλε’) ηχνα... / άνερε (‘αξαίσζε’) ηα 

ιανμφθζα, έκαζ πμθφ ποηκά... 

αόξηζηνο: π.ρ. βνάρε, αξ (κα) βνάρεζ – βνάρ(ε)ηε, αξ (κα) βνάρμο(κε) // λέαα (< 

λεααίκς), αξ (κα) λεααίκεζ – λεαείηε, αξ (κα) λεαμφ(κε) θ.η.ό. Π.ρ. Άκηε ιανή Καθθζυπδ, 

αάθε ηαιπυζα ηζμφνηα (‘κηθξά μύια, πξνζαλάκκαηα’) κ’ ακάρμο ηαζ ρήζε ηακέ βηαθέ 

κα πζμφιε ηαζ φζηενζ ιαγέρηε κηδ βηανηζμθή (‘αλαθαησκέλα ξνύρα θαη πξάγκαηα’) 

ζαξ κα ηαηδθμνίγμοιε ζζβά ζζβά. Φςκάληε ηαζ ηα κοπημιαγχιαηά ζαξ κα ιδ παεμφ πμο 

παίγμο ιέζ’ ηα νμοιάκζα ηαζ ανακηίγμοιε κα ηα ανμφιε... / βζακβηίκζ ιανή, ηαζμφιεζηε, 

λέαα (‘βγεο’) υλς κα βζαδείξ... (λα δεηο) / έιπα (‘κπεο’) ηζ έιεζκεξ λχναξ... / Νζημθυ, 

ιπνε παζδί ιμο, έπανε κημ βημοναπά (‘θιαδνθόθηεο’) ηαζ ηυρε ηαιπυζα λφθα βζα ημ 

ιμοθπάηζ (‘κεγάιν ηδάθη’) βζαηί μ κμοκυξ ζμο έθοε ημ πμονκυ ηαζ πάεζ ζημ πηήια.../ 

Άρε ημ θμονκί ανε ’οκαίηα ηαζ ζζάλε ηαιζά ηαηαπυπζηηα ’α θάιε ιε ηαέκα βανάημ... 

 Χαξαθηεξηζηηθνί ζην ηδίσκα είλαη νη ζπγθεθνκκέλνη ηύπνη ηεο πξνζηαθηηθήο ζην 

β΄ ελ. πξόζ. ηνπ αόξηζηνπ ησλ ξ. ζε -χκς θαη -άγς
59

, π.ρ. βνάπς [ɣrάpo] (< 

βνάπςζε), ηζάης [tsάko] (< ηζάηςζε), δνμθφης [ðrolίko] (< δνμθφηςζε), ζηαφνς 

[stάvro] (< ζηαφνςζε), βζυις [ʝυmo] (< βέιζζε), ιάθς [mάlo] (< ιάθςζε), θχκα 

[fυna] (< θχκαλε), ηίκα [tίna] (< ηίκαλε) θ.ά. Αοηυξ έκαζ ιανή, ιυκε ηζάης ηζξ 

κηεκεηέδεξ ηαζ πμνπάηεζε βζαηί μφημξ ιε ηζξ θςκέξ ημο ’α ιαξ αάθεζ ηαζ ζημ ζηάκ-ημ 

(‘δεκνπξαζία’, ζα καο εθζέζεη)... / ηξαγ. ημ θαβυκ επζάζαιε ηαζ ημκ εηνειάζαιε 

ιεξ ζηα ζηυνδα, ιεξ ηα πνάζα, ηζάης ημ, ημ ηαθυ παζδί... / Άκηε αάκε, βζυις πνχηδ 

κηδ βηαθίηζα (‘ζηάκλα’) πνχηδ κα ζε θφεζ δ ζηάζδ... / βνάπς ηυκα ’πε ημ πυδανζ.../ 

δνμθφης ιανή ’α βεκείξ ηαθά.../ ιάθς ημ, ημ ζαθυ ημ παζδί εέθεζ θυαμ.../ ζηαφνς 

ηα πένζα ζμο.../ ηίκα ηα νμφπα ιανή ’α πάνμο αένα...θ.ά. 

 εκεηώλεηαη επίζεο ε αθαίξεζε ηνπ ηειηθνύ /s/ ζην β΄ ελ. πξόζ. ηνπ αόξηζηνπ ησλ 

ξ. αθέπς (είδα), θές (είπα), πίκς (ήπζα): δε [ðe] / δζε [ðʝe] (< δεξ), πε [pe] (< 

πεξ), πζε [pçe] (< πζεξ).   

Αο ζεκεησζεί όηη ζην ηδίσκα, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ,  ε πξνζηαθηηθή δελ παίξλεη 

άξλεζε. 

 

 

                                                           
59

 Πβ. γηα ην αλάινγν θαηλόκελν ζην Παιιαδάξη, Μαληάο (1983: 231).  
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3.1.4.2.1.1.4  Μεηνρή 

Ζ ελεξγεηηθή κεηνρή ζρεκαηίδεηαη, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ κε ην επίζεκ. -μκηαξ, 

έρνληαο επηξξεκαηηθή ζεκαζία, π.ρ. Διείξ ήιαζηα ζημ ηέκηνμ, δδθαδή ηαηδααίκμκηαξ, 

ακάιεζα ζημ ηέκηνμ ιε ημ φρςια, πμο ακέααζκεξ απάκμο... / πςξ έκαζ μζ βμκείξ, εα 

βίκμο ηαζ ηα παζδζά ηαθά. φιθςκα ιε ζοιαμοθή πμο εα πάνμο ηα παζδζά 

ιεβαθχκμκηαξ εα πνάλμο ηζ εηείκα... 

 

3.1.4.2.1.2 Μεζνπαζεηηθή Φσλή  

3.1.4.2.1.2.1 Οξηζηηθή 

3.1.4.2.1.2.1.1 Ελεζηώηαο  

εληθόο πιεζπληηθόο 

-μοιαζ [ume] / 

-μιαζ [ome] 

-μφιεζηε [úmeste] 

-εζαζ [ese] -εζηε [este] / 

*-μφζεζηε [úseste] 

-εηαζ [ete] -μοκηαζ [ude] 

π.ρ. βνάθμοιαζ [ɣrάfume] / βνάθμιαζ [ɣrάfome], βνάθεζαζ [ɣrάfese], βνάθεηαζ 

[ɣrάfete], βναθμφιεζηε [ɣrafúmeste], βνάθεζηε [ɣrάfeste] / *βναθμφζεζηε
60

 

[ɣrafúseste], βνάθμοκηαζ [ɣrάfude] θ.η.ό. 

ηα επηζήκαηα ηνπ ελεζηώηα δηαπηζηώζεθε πνιπηππία ε νπνία πηζαλόλ νθείιεηαη ζηε 

ξεπζηόηεηα ηνπ ηδηώκαηνο ιόγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θάησ από ηελ επίδξαζε ηεο 

θνηλήο ΝΔ. Έηζη: 

 ην α΄ ελ. πξνζ. ηνπ κεζνπαζεηηθνύ ελεζηώηα ζρεκαηίδεηαη κε ην επίζεκ. -μοιαζ 

θαη ζπαληόηεξα κε ην θνηλό λενειι. -μιαζ. Σν επίζεκα -μοιαζ αληί -μιαζ, όπσο θαη 

ην /u/ ηνπ -μφιεζηε ζην α΄ πιεζ. πξόζ., πξνέθπςε είηε αλαινγηθά πξνο ην επίζεκ. 

                                                           
60

 Πβ. αλάινγνπο ζρεκαηηζκνύο αην α΄ θαη β΄ πιεζ. πξόζ. ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο θαη Αλ. 

Θξάθ., Γειεγηάλλεο (2002: 112) πθφκμοιεζηεκα – πθφκεζεζηεκα (Κνπβνύθι.)
.
 Μαληάο (1983: 230) 

θμφγμοιέζηε – θμφγεζηε (Παιιαδάξ.)
.
 Danguistis (1943: 102) θφκμιεζηε – θφκεζηε (Νηεκίξ.)

.
 Ψάιηεο 

(1905: 76) δενκυιεζηε – δενκυζεζηε (αξεθθι.) 
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-μφιαζ ησλ ξ. ηεο β΄ ζπδπγίαο είηε ιόγσ ζηξνγγύισζεο ηνπ /μ/ > /u/ δίπια ζην 

ρεηιηθό /m/
61

, π.ρ. ένημοιαζ [érkume] (< ένπμιαζ), ηά(ε)μοιαζ [kάume] (< 

ηάεμιαζ), ζδηχκμοιαζ [sikυnume] (< ζδηχκμιαζ), ανέπμοιαζ [vréxume] (< 

ανέπμιαζ) θ.ά.  

 ην α΄ πιεζ. πξνζ. -μφιεζηε
62

, αληί ηνπ θνηλ. -υιαζηε, ζρεκαηίζηεθε αλαινγηθά 

πξνο ην β΄ πιεζ. πξόζ. ή θαη ιόγσ αθνκνίσζεο ηνπ /α/ πξνο ην επόκελν /e/, π.ρ. 

θοκμφιεζηε, ζημοπζγμφιεζηε, ενημφιεζηε θ.ά. / μοξ ιανή ζάζημνμ (‘αθεξεκέλνο, 

ν άλζξσπνο πνπ ηα έρεη ρακέλα’) ηζ ηαζμφιεζηε, λέπαζέξ ημ;... / ηαθά ηαεμφιεζηε, 

αθθά δε ιπμνχ ’α ημοιακηανηχ κημκ εαοηυ ιμο ηαζ πέθης.../ ηάεε πνυκμ 

βναθμφιεζηε ζημ βζαηνυ ημκηυηα (‘εηήζηα ακνηβή ηνπ γηαηξνύ ζε είδνο’)... 

 ην γ΄ πιεζ. πξνζ. ζρεκαηίδεηαη κε ην επίζεκ. -μοκηαζ αληί ηνπ θνηλνύ λενειι. -

μκηαζ, αλαινγηθά από ην επίζεκ. -μοκ(ε) ηνπ γ΄ πιεζ. ηνπ ελεξγεηηθνύ ελεζη.
63

  

 

3.1.4.2.1.2.1.2 Παξαηαηηθόο  

εληθόο πιεζπληηθόο 

-μοιμο [umu] / 

-μφιμοκα [úmuna] 

-μοιαζηα
64

 [umasta] / 

-μοιαζηακε [umastane] 

-μοζμο [usu] 

*-μφζμοκα [úsuna] 

-μοζαζηα
65

 [usasta] / 

*-μοζαζηακε [usastane] 

-μοκηα(κ) [uda(n)] / 

-μοκηακε [udane] / 

-μοκηα(κ) [uda(n)] / 

-μοκηακε
66

 [udane] / 

                                                           
61

 Βι. Μελάο (2004: 691), όπνπ θαη ε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο -μοιαζ ζηηο δηαιέθηνπο θαη ηδηώκαηα 

(Κύπξ. Ρόδ. Κάιπκλ. Κξήη. Αζηππ. ύξ. Καππ. -Αμόο- Χίνο Πόλη. σδόπ. Πεινπλ. Απνπι.) 

62
 Γηα ην επίζεκ., βι. Μελάο (2004: 694-95), όπνπ ην εληνπίδεη ζε Καιπκλ. Ηθαξ. θαη Χίν, σο –υιεζηε 

ζε Ρόδ. Χίν αξεθθι. Φηιηππνππ. ελώ σο -΄μοιέζηε ζε Ρνδ. θαη Καππ. (Αμόο). 

63
 Χαηδηδάθηο (1907: 452)

.
 Μελάο (2004: 699), όπνπ ε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο -μοκηαζ (Γσδεθαλ. 

Κύπξ. Ηθαξ. Χίνο) / -μοdαζ (Κξήη. Πάξ. Πεινπλ. Κνξζ. αξεθθι.)
.
 ην /u/ ηεο -μοκηαζ πξνήιζε 

αλαινγηθά πξνο ην επίζεκ. ηνπ α΄ πιεζ. -μφιεεα. 

64
 Πβ. Μελάο (2004: 714) όπνπ ηα επηζήκ. α΄ πιεζ. –μφιαζηα(κ) ζε Κύπξ. Ρόδ. Θεζζ. Λέζβ. θαη  -

μοιάζηακα ζε Πξνπ. (Κύδηθ.) 

65
 Πβ. Μελάο (2004: 717) όπνπ ηα επηζήκ. β΄ πιεζ. -μφζαζηακ  (Λέζβ.) θαη -μοζάζηακα Πξνπ. (Κύδηθ.) 

66
 Πβ. Μελάο (2004: 721) όπνπ ηα επηζήκ. γ΄ πιεζ.  -μφκηακε (Κύπξ. Χίνο κύξλ.), -μοκηακε (Κπθιαδ.) 

–μοdακε (Κξήη.), –μφdακα (αξεθθι.) 
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-μοκημ [udo]  -μοκημ [udo] / -μοκηυκε [udυne] 

π.ρ. βνάθμοιμο [ɣrάfumu] / βναθμφιμοκα [ɣrαfúmuna], βνάθμοζμο [ɣrάfusu] / 

*βναθμφζμοκα [ɣrafúsuna], βνάθμοκηα(κ) [ɣrάfuda(n)] / βνάθμοκηάκε [ɣrάfudane], 

βναθμφιαζηα [ɣrαfúmαsta] θαη βνάθμοιάζηα [ɣrάfumάsta] / βνaθμφιαζηάκε 

[ɣrαfúmαstάne] θαη βνάθμοιάζηακε [ɣrάfumάstαne], βναθμφζαζηα [ɣrαfúsαsta] θαη 

βνάθμοζάζηα [ɣrάfusάsta] / *βνaθμφζαζηάκε [ɣrafúsastάne] θαη *βνάθμοζάζηακε 

[ɣrάfusάstαne], βνάθμοκηα(κ) [ɣrάfuda(n)] / βνάθμοκηάκε [ɣrάfudane] / βνάθμοκημ 

[ɣrάfudo] / βνάθμοκηυκε [ɣrάfudυne] θ.η.ό. 

 Σν α΄ ελ. πξόζ. ηνπ κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ ζρεκαηίδεηαη ζε -μοιμο (θαη 

εθηεηακέλν -μοιμοκα
67

) αληί ηνπ θνηλνύ ΝΔ -υιμοκ
68

. Σν επίζεκ. -μοιμο(κ) 

πξνέξρεηαη από ην -υιδκ κε αλαβηβαζκό ηνπ ηόλνπ θαηά ην β΄ θαη γ΄ πξόζ. ήδε 

ζηε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή
.
 ε ηξνπή ηνπ /μ/ > /u/ είηε ιόγσ ζηξνγγύισζεο ηνπ 

/i/ θαη ηνπ /o/ > /u/ δίπια ζην ρεηιηθό /m/, είηε κε πξνεγνύκελε ζηξνγγύισζε ηνπ 

/i/ > /u/ ζηε ιήγνπζα θαη κε νπηζζνρσξεηηθή αθνκνίσζε ην /o/ > /u/ ζηελ 

παξαιήγνπζα
69

. Σν επίζεκα ρσξίο ιεθηηθό -κ απαληά ζηελ θξεηηθή ινγνηερλία 

ηνπ 14
νπ

 θαη 16
νπ

 αη.
70

 Αο ζεκεησζεί όηη ηα ζπγθεθνκκέλα επηζήκ. -μοιμο θαη -

μοζμο εκθαλίδνληαη ζην ηδίσκα πνιύ ζπρλόηεξα από ηα αληίζηνηρα εθηεηακέλα. 

 Δθηεηακέλνη ηύπνη ζεκεηώζεθαλ ζην α΄ ελ. ζε -μφιμοκα θαη ζην γ΄ ελ. θαη πιεζ. 

πξόζ. -μοκηακε
.
 όπσο θαη νη ηύπ. ρσξίο ιεθηηθό -κ, έηζη θαη νη εθηεηακέλνη 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ηάζεο ηνπ ηδηώκαηνο γηα αλνηρηέο ζπιιαβέο. Οη 

επεθηάζεηο /α/ θαη /e/ πξνήιζαλ αλαινγηθά από πξνο ηα επηζήκ. /α/ θαη /e/ ησλ 

                                                           
67

 Αλάινγν επίζεκα θαη ζηα γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη ηεο Αλ. Θξάθεο, πβ. Γειεγηάλλεο 

(2002: 68, 112) (Κνπβνύθι.)
. 

Μαληάο (1983: 230) (Παιιαδάξ.)
.
 Danguitsis (1943: 103) (Νηεκίξ.)

.
 

Ψάιηεο (1905: 34-5) (αξεθθι.)  

68
 Γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ επηζήκ. -μιμοκ από ηελ αξραία -υιδκ, ιόγσ ζηξνγγύισζεο ηνπ /i/ > /u/ 

δίπια ζην ρεηιηθό /m/, βι. Μελάο (2004: 700).  

69
 Βι. Μελάο (2004: 520-21, 700, 702), όπνπ θαη αλάιπζε ησλ απόςεσλ ησλ κειεηεηώλ γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ επηζήκ. -μοιμοκ θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπ έθηαζε ζηηο δηαιέθηνπο θαη ηα ηδηώκαηα 

(Γσδεθάλ. Κύπξ. Ληβίζ. Πάξ. Νάμ. Χίνο Ηθαξ. Κξήη. Βειβελη. Μειέλ. Πόλη.)
.
 βι. θαη Χαηδηδάθηο 

(1907: 293) θαη (1905: 236-37), όπνπ γηα ηελ εμέιημε -υιδκ > -μοιμοκ, ζεσξεί όηη αξρηθά ππήξμε 

ζίγεζε ηνπ /i/ > -μικ θαη ελ ζπλερεία αλάπηπμε ηνπ /u/ δίπια ζην /m/ > -μιμοκ θαη κε αθνκνίσζε > -

μοιμοκ.  

70
 Μελάο (2004: 702)

.
 Tonnet (1995: 107). 
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αληίζηνηρσλ πξνζ. ηνπ ελεξγεηηθνύ παξαηαηηθνύ θαη αόξηζηνπ
71

. Δπηπιένλ ζηνπο 

εθηεηακέλνπο ηύπνπο όισλ ησλ πξνζώπσλ ελ. θαη πιεζ. ζεκεηώλεηαη είηε 

κεηαθίλεζε είηε εκθάληζε δεύηεξνπ ηόλνπ. Έηζη ζην α΄ ελ. ν ηόλνο κεηαθηλείηαη 

ζηελ πξνπαξαιήγνπζα ηνπ ζπγθεθνκέλνπ ηύπνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ εθηεηακέλν 

πνπ ηνλίδεηαη αλαινγηθά κε ην β΄ θαη γ΄ πξόζ. π.ρ. βνάθμοιμο / βναθμφιμοκα. ην 

γ΄ ελ. θαη πιεζ. πξόζ. ζηνπο εθηεηακέλνπο ηύπνπο ζπρλά ν ηόλνο παξακέλεη 

ακεηαθίλεηνο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζην α΄ ελ. θαη εκθαλίδεηαη δεύηεξνο ηόλνο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ν λόκνο ηεο ηξηζπιιαβίαο. Σέινο, ζην γ΄ ελ. θαη πιεζ. 

πξόζ. νη εθηεηακέλνη είλαη πνιύ ζπρλόηεξνη από ηνπο ηύπνπο ρσξίο ιεθηηθό -κ. 

 ην β΄ ελ. πξόζ. (*βναθμφζμοκα) θαη ζην β΄ πιεζ. (*βνάθμοζάζηακε / 

*βναθμφζαζηάκε) δελ εληνπίζηεθαλ εθηεηακέλνη ηύπνη ζην πιηθό. Ωζηόζν είλαη 

πνιύ πηζαλό λα ππήξραλ ζην ηδίσκα αθνύ θαη ζηα γεηηνληθά ηδηώκαηα 

ζεκεηώλνληαη αλάινγα επηζήκαηα
72

.  

 ηα γ΄ ελ. θαη πιεζ. πξόζ. ζεκεηώζεθε θαη ην επίζεκ. -μοκημ(κε), ην νπνίν 

ζρεκαηίζηεθε αλαινγηθά πξνο απηό ηνπ γ΄ πιεζ. πξνζ. ηεο αξραίαο -μκημ κε 

ηξνπή ηνπ /μ/ > /u/ αλαινγηθά πξνο ην επίζεκ. ηνπ α΄ ελ. -μοιμο ή ην γ΄ πιεζ. -

μοκηαζ ηνπ ελεζη.
73

.  

 

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο πνιπηππίαο ηνπ κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ πβ. ηα 

παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

α΄ ελ. Σζ ήηακε κα ι’ αβαπήζεζξ ’ηεί πμο ηάεμοιμο ηαθά... / ένημοιμο ζπίηζ βζαηί δ 

ιδηένα ιμο είπε εθμκμζία... /... ηαζ κηνέπμοιμο.. / ημ ζηέπημοιμο, ημ ζηέπημοιμο δεκ 

ήλενα ηζ ’α πς../ ηάεμοιμο ζημ ιπαθηυκζ ηζ ήβθεπα απυ πμο ’ά ’νημο αοημί.../ εβχ 

                                                           
71

 Βι. Μελάο (2004: 701). 

72
 Πβ. Ψάιηεο (1905: 77) -μοι’κα / -μοζκα / -υιαζηάκα / -υζαζηάκα / -μφdακα (αξεθθι.)

.
 Μαληάο 

(1983: 230) -΄μοιμφκα / -μοζμφκα / -μοιάζηακα / -μοζάζηακα / -μοdάκα (Παιιαδάξ.)
.
 Danguitsis (1943: 

103) -μοι’κα / -μοζκα / -μοιαζηακ(α) / -μοζαζηακ(α) / -μοdακ(α) (Νηεκίξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 112) -

μοι’κα / -μοζ’κα /-μοιαζηακα / -μοζαζηακα / -(μο)κηακα (Κνπβνύθι.)
.
 Βι. θαη Μελάο (2004: 706) όπνπ 

ε γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ επηζεκ. –μοζμοκ (Κύπξ. Γσδεθαλ, Ληβίζ. Πάξ. Νάμ. Ηθαξ. Χίνο Κξήη. Ήπ. 

Βειβέλη. Λέζβ. Πόλη.) θαη –μοζ’κα (Λνθξ. Αηησι. Λέζβ. άκ. Αλ. Θξαθ. (Αίλ. αξεθιι. Μαδπη.) 

Κύδηθ. Κπδσλ.  

73
 Βι. θαη Μελάο (2004: 709, 720), γηα ηα επίζεκ. -μοκημ θαη -μοκημκ ζην γ΄ ελ. (Ρόδ. Πόλη.) θαη γ΄ 

πιεζ. (Γσδεθάλ. Κύπξ.)
.
 πβ. θαη Πάγθαινο (1955: 338) γηα ην επίζεκ. γ΄ ελ. -μοdμ(κε) ζηελ Κξήηε. 
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ζδηχκμοιμο έθεοβα... // Δβχ ενπμφιμοκα, δδθαδή κηδκ εαδμιάδα ηακε δομ θμνέξ, 

ηνεζξ, ζημ ζπίηζ ’δςπένα...  

β΄ ελ. Καναιπμονκάηζ, Σμφιπα έηακάιε έκα βηαιανί ηαζ ηάεμοζμο δ μζημβέκεζα.... / Α’ 

δεκ ένημοζμο Δθέκδ δε εα ζ’ έβθεπα.... / ηα Κνεικά (ηνπσλ.) ήκηακε ζημ αοηυ ήκηακε... 

πυνπμοζμο απέ ηα Μμοκηακζά...  

γ΄ ελ. Πήαζκε αθμοκίηδ ηζ ένημοκηάκε... / μ Νίημξ ρανεφμοκηάκε ιε ιζάκα άθθδκα... / 

ηαζ κηδ ανίζηεζ εηεί πμο ’νβάγμοκηάκε ζημ ζπίηζ.../ ιε πνμλεκζά πακηνεφμοκηάκε μ 

ηυζιμξ.../ Ναζ, βζαηί κηνέπμοκηάκε βζα.../ αθθά θαίκμοκηακε ιζηνή... / βζαηί δέκμοκηα πζμ 

εφημθα ημ ζημζκί...  

α΄ πιεζ. ημ δνυιμ πμο ενπμφιαζηα, δδθαδή ιεξ ημ ααπυνζ... / κηδ κφπηα ημζιμφιαζηα, 

κηδκ διένα ηά(ε)μοιάζηα ’ηεί πένα ζημ πθάζ υλς... / ημ ανάδο ιαγεφμοιάζηακε ηζ 

έηακάιε αλαιηγζθίηζ (‘γιέληη’)...  

β΄ πιεζ. ’ηεί πμο ηάεμοζάζηα ήνηαζζ ηζ άθθμζ.../ ειείξ βνάθμοιάζηακε Σνίβθζα, εζείξ 

βνάθμοζάζηα Μμοκηακζά, άθθμξ υπμο ήεεθε...  

γ΄ πιεζ. ημοαακμφζακε ιεγέδεξ ’ηεί πένα ηαζ λδιενχκμοκηάκε ιέπνζ ημ πνςί πυηακάκε 

ηναπακυ ηζ έηνςάκε... / ηζ έαβαζκάκε ζημκ ήθζμ ηαζ λεναίκμοκηάκε.../ Μαγεφμοκηάκε 

υθεξ πανέα... / Φμνηχκμοκηάκε ηα ηγμοαάθζα μζ ιπαιπάδεξ.../ θμζ αοημί 

πθενχκμοκηάκε... / Σα παζδυπθα ιαγεφμοκηάκε, έπαζγακε... / Οφθμ ηαζ 

λεκηενίγμοκηα...(ηα παηδηά) / πμο δεκ αημφμοκηάκε ζημ βηυζιμ.../ Αοημί ιπα ιπα ιπα 

ιπα! Γεκ εδέπμοκηακε... / ηαηαθαααίκμοκηυκε ηα ράνζα υηζ ήκηακε απυ δοκαιίηδ.../ ’ηεζ 

πμο ηάεμοκημ ζημ ιζκηένζ εφνε κημκα κηαιπθάξ (‘εγθεθαιηθό’), κηαιπθακηίζηδε... 

 

3.1.4.2.1.2.1.3 Αόξηζηνο 

εληθόο πιεζπληηθόο 

-δα [ia] / -δηα [ika] -δaιε [iame] / -δηaιε [ikame] 

-δεξ [ies] / -δηεξ [ikes] -δaηε [iate] / -δηaηε [ikate] 

-δε [ie] / -δηε [ike] -δακε [iane] / -δηακε [ikane] / 

 -δαζζ [iasi] 

π.ρ. βνάθδ(η)α [ɣrάfi(k)a], βνάθδ(η)εξ [ɣrάfi(k)es], βνάθδ(η)ε [ɣrάfi(k)e], 

βνάθδ(η)άιε [ɣrάfi(k)άme], βνάθδ(η)άηε [ɣrάfi(k)άte], βνάθδ(η)άκε [ɣrάfi(k)άne] θαη 

ζπάλ. βνάθδάζζ [ɣrafiάsi] θ.η.ό. 
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 Πνιύ ζπρλά ζην ηδίσκα ζεκεηώζεθε απνβνιή ηνπ /k/ ζην επίζεκ. -δηα ζε όια ηα 

πξόζσπα ελ. θαη πιεζ. π.ρ. ηαηέαδα -εξ -ε θ.ιπ. [kαtéviα] (< ηαηέαδηα), 

ηαηζζνκηίζηδε [katsirdίstie] (< ηαηζζνκηίζηδηε), κηνάπδα [drάpia] (< κηνάπδηα), 

πανμοζζάζηδε [parusiάstie] (< πανμοζζάζηδηε), εβίκδε [eʝίnie] (< εβίκδηε), 

ζδηχεδα [sikυεia] (< ζδηχεδηα), αννεαςκζάζηδε [arevoɲάstie] (< 

αννααςκζάζηδηε), δδιζμονβήεδε [ðimiurʝίεie] (< δδιζμονβήεδηε) θ.ά. Σν 

θαηλόκελν παξνπζηάδεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ. Πηζαλόλ λα κελ 

πξόθεηηαη γηα απνβνιή ηνπ /k/ αιιά γηα αλαινγηθό ζρεκαηηζκό, πξηλ ηελ 

απνθξπζηάιισζε ηεο ρξήζεο ηνπ επηζήκαηνο -δηα
74

 ζην ηδίσκα. Έηζη, ην γ΄ ελ. 

πξόζ. ηνπ παζεηηθνύ αόξ. εβίκδ, εθμφεδ θ.η.ό. πηζαλόλ ζεσξήζεθε θελό θιηηηθνύ 

επηζήκαηνο θαη επεθηάζεθε αλαινγηθά κε ην επίζεκα -ε ηνπ γ΄ ελ. ηνπ 

ελεξγεηηθνύ αόξηζηνπ
.
 ελ ζπλερεία ζρεκαηίζηεθαλ θαη’ αλαινγία θαη ηα 

ππόινηπα πξόζσπα, π.ρ. εθμφεδ > (ε)θμφεδε > θμφεδα θ.η.ό.
75

 Πβ. θαη ην 

ζρεκαηηζκό αβαπά > αβαπάεζ. Ωζηόζν, ειάρηζηα παξαδείγκαηα παζεηηθνύ 

αόξηζηνπ ζε -δκ /-εδκ εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα, π.ρ. ’πδθμήεδ, π.ρ. Κνίκς κηδκα 

κηδκ ’οκαίηα ηυζδ χνα, ’ηείκδ μφηε ’πδθμήεδ μφηε ηίπμηεξ... (πβ. παξαθάησ θαη ηηο 

πξνζηαθηηθέο θμφεδζε, πθφεδζε θ.ιπ.) Αο ζεκεησζεί όκσο όηη παζεηηθόο αόξηζηνο 

ζε -δκ / -εδκ απαληά ζηα αλαηνιηθά λεζησηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ηδηώκαηα 

(Γσδεθάλεζα, Κύπξνο, Καππαδνθία, Κάησ Ηηαιία, Ληβίζη, Μάλε θ.α.)
76

, κε ηα 

νπνία ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο θαίλεηαη, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, λα έρεη θνηλά 

θαηλόκελα.  

 Καηά ηελ θιίζε ν ηόλνο παξακέλεη ζηαζεξόο ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζην α΄ ελ. 

πξόζ. κε απνηέιεζκα ζηνλ πιεζπληηθό κε ηελ επέθηαζε ησλ επηζεκάησλ λα 

αλαπηύζζεηαη δεύηεξνο ηόλνο, π.ρ. βνάθδάκε, πανμοζηζάζηδάκε θ.η.ό. 

 Σν γ΄ πιεζ. πξόζ. ζρεκαηίδεηαη κε ηελ επέθηαζε -ε αλαινγηθά πξνο ηα επηζήκ. 

ησλ α΄ θαη β΄ πιεζ. πξνζ. θαη ζπαληόηεξα εληνπίζηεθε ν ζρεκαηηζκόο ηνπ κε ην 

επίζεκ. -αζζ (γηα ην επίζεκ. βι. παξαπάλσ. ηθίζδ νήιαημξ). 

 

                                                           
74

 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 547-49), γηα ηελ εκθάληζε ηνπ επηζήκ. -δηα αλαινγηθά πξνο ην επίζεκ. -ηα 

ηνπ ελεξγεηηθνύ παξαθεηκέλνπ από ην 15
ν
 αη. 

75
 Ζ ζπγθεθξηκέλε εξκελεπηηθή εθδνρή γηα ην θαηλόκελν πξνέθπςε ζε ζπλεξγαζία καο κε ηελ 

εξεπλήηξηα ηνπ ΚΔΝΓΗ Γ. Καηζνύδα. 

76
 Βι. Μελάο (2004: 722-29). 
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Παξαδείγκαηα:  

α΄ ελ. ηέθηδα, θς, ηζ έπαεα εβχ, θς, ι’ έδζκε, θς, ηυζα θεθηά πμοθθά, θς ηαζ ’βχ 

βφνεοα θίβα.../ Γε ζηέθηδα αηυιδ.../ αννεαςκζάζηδα 18 πνμκχ.../ Θοιήεδα ημ 

πνμρεζζκυ ιε ημ Κςηζυ ηδξ Ακάζηαξ.../ ημ εοιήεδα εβχ...Φένκς ημ γμοιί κα ημ πζεζ κα 

λεθμαδεεί. πζ ιε θέεζ δεκ εθμαήεδα. Έηζζ δε κημ ήπζε... // φζηενα ηαθηζχεδηα, 

κηφεδηα.../ Ήημοζα ημ παηζνκηί ηαζ ηαηέαδα ηάημο.../ δηχεδα, έθοα.../ Μανή 

λεηανδίζηδα, ζε ηαθυ ιαξ, πμφ ηα δφναζζ ηαζ ηα είπαζζ!  

β΄ ελ. ζηδ βημφθα (Κμφθα) ημονεφηδεξ; / θχκαγε, θςκμημπμφζε πμο ημονάζηδεξ... 

αάθηα ηάημο... / Ρςηχ κηδκα φζηενζξ: ιανή πα ηαζ θμαήεδεξ; 

γ΄ ελ. κηδ δαζηάθα πήνε. Νηνάπδε ηαζ κηδ ιπήνε... / Αοηυξ κηδ ιπανάηδζε, λένς ’βχ ηζ 

έβζκε ηαζ ζδηχεδε ηαζ έθοε.../ ζήηςζε ηάηζ κημιπνμφηζα (‘κεγάινπο θνξκνύο’) κα ηα 

θμνηχζεζ ζημκ αναιπά ηαζ ...ημοηζμζηαονίζηδε.../ Όζηενα ιπακηνεφηδε, έβθεπε κηδ 

θαιίθζα κηδξ, έβθεπε ημ ζπίηζ κηδξ.../ έημρε ημ ζημζκί ηαζ έθοε ηαζ ηαηζζνκηίζηδε.../ 

ιαγχπηδε ημ πενίπμοθμ... / δ Σνίβθζα πςνίζηδε ζε δομ ηιήιαηα / ηυηεξ ήημκε... 

εημοααθήεδε, πηίζηδε.../ ’κέαδε (‘αλέβεθε’) ημ ζημοθίηζ. Έηακε ηάκκα (‘ην εμσηεξηθό 

λήκα ζαλ αξάρλε ηνπ θνπθνπιηνύ’) / δ ηαθαηζάκα, είδεξ πμο θέεζ, αανζά, ’πμηυπδε δ 

ιέζδ ιμο, πζάζηδε ημ ζηαονί ιμο, πμκεί ιε ηαζ ημ ’θηί ιμο. Νηάνζηα (‘δύζθνια’) 

ημοκζμφιαζ.../ Ξυακμ είιαζ αε κα ζε πς ρυιαηα; Έηακέξ ιε ηαζ ’πζπφζηδα (‘ζύκσζα’) 

έκα ζυζ.../ Άζηα, πήε μ ηζαιέκμξ κα ηάκεζ ημιιάηζ πμθμφηζ (‘άξνηξν’) ζημ Παθζμπχνζ, 

ζηζάπηδε ημ άθμβμ, πζθαθμφζε κημνκηαθά, έπεζε ζημ βηαηήθμνμ ηαζ βεκήαζζ μφθα 

κηάνιαπμφζζ (‘άλσ θάησ’), έαβαθε ημ ιενί κημο... 

α΄ πιεζ. Απμζαονζμφ, ζοτνίζηδηάιε, ’ημζιάζηδάιε βζα κηδ αεββένα... / κα πάηε ζημ 

Βυθμ, ηαθυ ιένμξ, κα πάηε εηεί, ηαθυ ιένμξ ηαζ λεζδηχεδάιε... / ηζ υηακ ηαηέαδάιε κα 

πάιε ζηδ ιπαναθία ’α θφμοιε, ’α ιπμφιε ζηδ αάνηα κα πάιε ζημ παπυνζ... ιαξ-ε-θέεζ 

ανε παζδζά, πμο ’α πάηε δ ιζα κηδ βημφηθα, δ άθθδ κημ ζηφθμ.. / υθμζ βέκδάιε 

αδνέθζα...// Ψήεδηάιε. Κααμονκηίζηδηάιε Άζηα. Έβζκάιε κμζημηονέξ ηυηεξ. Παζδυπθα 

ήιαζηα... 

β΄ πιεζ. Πα ηαζ ’πζπφζηδάηε (‘ζπκώζαηε’); Άζ πζα ημονέιαηα... / Σζ βνάθδάηε ηαζ 

λεβνάθδάηε, εδχ δε ιπενκμφ αοηά.../ Καηέαδάηε ’δςηάημο βζα ημ ηίπμηα ιαξ έθεάκε...  

γ΄πιεζ. Πήαιε εηεί πένα, πανελδβήεδακε εηεί.../ δηχεδακε, πμο θεξ εζφ, 

δμφθεοάκε.../ ηαηέαδακε υθμζ ζημ πενζεαθάζζζμ ηαζ κημκ επήνακε απάκμο πμο ήνηε απ’ 

ηα Ηενμζυθοια ηαζ ήκηακε ηαθυβενμξ.../ αοηά ιανάεδακε...// Πάθε ζοκ(κκ)μήεδηάκε ηζ 
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υκμια ’α ημ αάθμο... / δ ιάκα ιμο δεκ ένημοκηακε / ζημ ηέθμξ δ ιάκα ιμο ήνηε εδχ ηαζ 

ιπακηνεφηδηακε ηαζ άια πς κημ βάιμ πυηακάκε ζηδξ Μςνέθζεκαξ ημ ζπίηζ... / ηαζ 

βνάθδηάκε ακαβηαζηζηχξ ηαζ μ παηέναξ ιμο πμο ήνηε, είπε υηζ ήκηακε δδθαδή 

ηεπκίηδξ... / Όζηενα ιμζνάζηδηακε ηαζ πήναιε υθμζ ιαξ ηαζ ειείξ ηαζ πήνακε ηαζ μζ 

εκηυπζμζ...// Γέκδαζζ πμο θέεζξ έκα ιπνάια ηζθανίηζ.../ ηυπδε ημ ζημζκί πμο άπθςζάιε 

ηα νμφπα, έπεζάζζ ηαζ θενχεδάζζ, έαακάιε υλς πίζμο ιπμοάδα... / ήνηαζζ 

ιμοζαθίνδδεξ ηαζ εηάζζά ημοξ μναίεζα ηαζ εθζέξ. Δίιεζηε ζηακάπςνα ηαζ έαακά κημοξ 

ηαζ ημζιήεδαζζ ηςθμιφηδ.../ Έηνζρα ηα ζακίδζα ιε ημ ηεθενυπεηζμ ηαζ βέκδαζζ ζα κηα 

ιπαιπάηζα... / Γέκδαζζ ηα ημοημφθζα, ηνοήζαιέ κηα... 

 

3.1.4.2.1.2.1.4 Μέιινληαο κε ζπλνπηηθόο - ζπλνπηηθόο 

Ο κέιινληαο ζρεκαηίδεηαη θαλνληθά όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ κε ην κόξην εα (ην 

νπνίν ζπρλά ζηo ηδίσκα εκθαλίδεηαη ζπρλά κε ηε κνξθή ’α θαη δα) θαη ζπαληόηεξα κε 

ην βνεζεηηθό εεθά
77

 (εαθά / εεκά / εακά) θαη ηνπο ηύπνπο ηνπ ξ.,  

κε ζπλνπηηθόο: ’α / εεθά βνάθμοιαζ / βνάθμιαζ, ’α / εεθά βνάθεζαζ, ’α / εεθά 

βνάθεηαζ, ’α / εεθά βναθμφιεζηε, ’α / εεθά βνάθεζηε, ’α / εαθά βνάθμοκηαζ θ.η.ό. 

ζπλνπηηθόο: ’α / εαθά βναθ(η)χ, ’α / εαθά βναθ(η)είξ, ’α / εαθά βναθ(η)εί, ’α / εαθά 

βναθ(η)μφιε, ’α / εαθά  βνάθ(η)είηε, ’α / εαθά βναθ(η)μφκε θ.η.ό. 

3.1.4.2.1.2.1.5 Παξαθείκελνο - Τπεξζπληέιηθνο – πληειεζκέλνο κέιινληαο 

Οη ζπληειηθνί ρξόλνη παξαθείκελνο θαη ππεξζπληέιηθνο ηεο κεζνπαπαζεηηθήο θσλήο 

ζρεκαηίδνληαη κε ην βνεζεηηθό ξήκα είιαζ / ήιμο(κ) αληίζηνηρα θαη ηελ παζεηηθή 

κεηνρή ζε -ιεκμξ
.
 ν ζπληειεζκέλνο κέιινληαο ζρεκαηίδεηαη κε ην κόξην εα (’α / δα) ή 

ην βνεζεηηθό εεθά ( εαθά / εεκά / εακά)  + είιαζ + κεηνρ. -ιεκμξ.  

παξαθείκελνο: είιαζ βναιιέκμξ... π.ρ. έκαζ ηνοιιέκμξ, είιεζηε θαμφιεκμζ θ.ά. 

ππεξζπληέιηθνο: ήιμο βναιιέκμξ... π.ρ. ήιμο παδιέκμξ, ήιμοκα αννεαςκζαζιέκμξ, 

ήιαζηα θενιέκμζ θ.ά. 

ζπληειεζκέλνο κέιινληαο: εα(-κ-)είιαζ βναιιέκμξ... π.ρ. εα-κ-έκαζ ηνοιιέκμξ ζε 

ζίβμονμ ιένμξ...  

                                                           
77

 Γηα ηε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνύ εεθά / εαθά, βι. πεξηζζόηεξα ζην θεθ. οκηαηηζηέξ παναηδνήζεζξ. 
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3.1.4.2.1.2.2 Τπνηαθηηθή 

Ζ ππνηαθηηθή ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο ζρεκαηίδεηαη θαλνληθά όπσο ζηελ θνηλή 

ΝΔ.  

ελεζηώηαο: κα / ’α βνάθμοιαζ... 

αόξηζηνο: κα / ’α βναθ(η)χ... 

παξαθείκελνο: κα / ’α είιαζ βναιιέκμξ, κα / ’α είζαζ  βναιιέκμξ θ.η.ό 

Ζ άξλεζε, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, ζρεκαηίδεηαη κε ην κόξην ιδ(κ), π.ρ. ’α (< κα) ιδ 

βνάθμοιαζ θ.η.ό. ελώ ε άξλεζε ζηελ νξηζηηθή δειώλεηαη κε ην κόξην δε(κ). 

 

3.1.4.2.1.2.3 Πξνζηαθηηθή 

Ζ πξνζηαθηηθή ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο ηνπ ελεζηώηα ηεο α΄ ζπδπγίαο 

ζρεκαηίδεηαη κε ηα επηζήκ. -μο θαη -εζηε ζην β΄ ελ. θαη πιεζ. πξόζ. αληίζηνηρα π.ρ. 

βνάθμο, πηεκίγμο - βνάθεζηε, πηεκίγεζηε θ.η.ό. Π.ρ. Άκηε Σγζαακυ ζδηχκμο ’α θφμοιε... 

/ πηεκίγμο ηαθά ιανή, βζμνηή έκαζ.../ θμνηχκμο ιπνε ημ ηάνμ ’α πάιε ζηα Μμοκηακζά... 

Σν β΄ ελ. ηνπ αόξηζηνπ, πέξα από ην θνηλό επίζεκ. -μο, π.ρ. βνάρμο, ζρεκαηίδεηαη θαη 

κε ην κεζαησληθό επίζεκ. -δζε
78

, π.ρ. δέπηδζε, θμφεδζε θ.ά., αιιόκνξθα ηνπ νπνίνπ 

εληνπίδνληαη θαη ζηα ηδηώκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
79

. Π.ρ. θμφεδζε ηαζ πθφεδζε 

έθεάκε... / δέπηδζε ημιιά’ζ (< ημιιάηζ ‘βνήζεζε ιηγάθη’). Σν β΄ πιεζ. ζρεκαηίδεηαη κε 

ην επίζεκ. -είηε, π.ρ. δεπηείηε, θμοεείηε θ.η.ό.  

Αο ζεκεησζεί όηη ζην ηδίσκα, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ,  ε πξνζηαθηηθή δελ παίξλεη 

άξλεζε. 

 

                                                           
78

 Χαηδηδάθηο (1905: 81, ππνζεκ. 1), αλάινγνη ηύπνη ζηε κεζαησληθή γξακκαηεία πζζηεφεδζε, 

δζαηάπεδζε, αεααζχεδζε, λεπςνίζεδζε θ.ά. 
.
 Κνπθνπιέο (1936: 162) «Καηά ηνπο γλσζηνύο θαη θνηλνύο 

ηύπνπο ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ ελεξγ. ανξίζηνπ βνάρε, άημοζε, ιίθδζε θ.ιπ., ήδε θαηά ηνπο Βπδαληηλνύο 

ρξόλνπο εζρεκαηίζζεζαλ ηύπνη κέζνπ θαη παζεηηθνύ ανξίζηνπ νίνη κεηνχεδζε, δμοθχεδζε, 

ζοβηθίεδζε θ.ά.» 

79
 Πβ. γηα αλάινγνπο ζρεκαηηζκνύο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, Danguistis (1943: 104), όπνπ ηύπ. 

πξνζηαθη. θφπηζε (< θφεδζε), εοιήπηζε (< εοιήεδζε), ηνοαήπηζε (< ηνοαήεδζε) (Νηεκίξ.)
. 
Γειεγηάλλεο 

(2002: 113, 120) πθφε’η’ζε (Κνπβνύθι.)
.
 Ψάιηεο (1905: 81) ημζιήε-ηζε, πνζηάε-ηζε (αξεθιι.)

.
 

Απνζηνιίδεο (1942: 43, 45, 47), ηθχεηζε, , ηνίθηζε, θοθάπηζε (Σζελη.) 
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3.1.4.2.1.2.4 Μεηνρή 

Ζ κεηνρή παζεηηθνύ παξαθεηκέλνπ ζρεκαηίδεηαη θαλνληθά ζην ηδίσκα όπσο θαη ζηελ 

θνηλή ΝΔ, π.ρ. βναιιέκμξ, ζθαθζζιέκμξ, ηνοςιέκμξ θ.ιπ. 

Δπηπιένλ ζην ηδίσκα εληνπίζηεθαλ ζπνξαδηθά κεηνρέο ελεζηώηα ζε -μφιεκμξ (< -

υιεκμξ θαη’ αλαινγία ησλ νμύηνλσλ
80

 κε ζηξνγγύισζε /μ/ > /u/ δίπια ζην /m/) 

ζπλήζσο κε νλνκαηηθή ρξήζε, π.ρ. πνεζαγμφιεκμξ [xriazúmenos], παναζηεημφιεκμξ 

[parastekúmenos], πνεπμφιεκμξ [prepúmenos]. Πβ. θαη ηηο ηαθμφιεκμξ [kalúmenos], 

θαμφιεκμξ [faúmenos] (< θαβςιέκμξ, π.ρ. έθαιε, είιεζηε θαμφιεκμζ).  

3.1.4.2.2 Β΄ ζπδπγία 

Σα ξήκαηα ηεο δεύηεξεο ζπδπγίαο δηαθξίλνληαη ζην ηδίσκα ζε δύν ηάμεηο αλάινγα κε 

ηα επηζήκαηα ηνπ εληθνύ ηεο νξηζηηθήο ηνπ ελεζηώηα: α. -χ, -άξ / -άεζξ, -ά / -άεζ θαη β. 

-χ, -είξ, -εί. πσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζηα ηδηώκαηα έηζη θαη ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο 

ζπρλά εληνπίδνληαη δηαηαξαρέο σο πξνο ηελ θιίζε θαη είλαη ζύλεζεο ην θαηλόκελν ηα 

ξήκαηα λα κεηαπεδνύλ από ηε κία ηάμε ζηελ άιιε ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θνηλή ΝΔ. Έηζη ξ. πνπ ζηελ θνηλή ΝΔ θιίλνληαη θαηά ηελ α΄ ηάμε ζην 

ηδίσκα αθνινπζνύλ ηελ ηζηνξηθή κνξθνινγία θαηά ηελ θιίζε ηνπο θαη θιίλνληαη 

θαηά ηε β΄ ηάμε, π.ρ. πμκχ – πμκείξ – πμκεί αληί ηνπ θνηλνύ πμκάξ – πμκάεζ, ηναηχ – 

ηναηείξ, ημοκχ – ημοκείξ, πμνπαηχ – πμνπαηείξ, ιζθχ – ιζθείξ θ.ά. Π.ρ. πζάζηδε ημ 

ζηαονί ιμο, πμκεί ιε ηαζ ημ ’θηί ιμο... / βζα ’δέ ημκα ιανή ιανχ μ αθήξ δεκ έκαζ 

μφημξ πμο ημοκεί πένζα, πυδζα ηαζ παναιζθά;  

ηε κεζνπαζεηηθή θσλή ηα ξ. ζην α΄ ελ. πξόζ. ζρεκαηίδνληαη θπξίσο θαηά ηε β΄ ηάμε 

ζε -ζμφιαζ θαη -μφιαζ (αληί -άιαζ)
81

 θαη ζπαληόηεξα θαηά ηελ α΄ ηάμε ζε -ζέιαζ. ηα 

ππόινηπα πξόζσπα θιίλνληαη θαηά ηελ α΄ ηάμε (-ζεζαζ, -ζεηαζ / -αζαζ -αηε). 

 

                                                           
80

 Χαηδηδάθηο (1905: 13, 17), ν ζρεκαηηζκόο θαηά ηηο παιαηόηεξεο κεηνρέο δδθμφιεκμξ, ηναημφιεκμξ, 

εαννμφιεκμξ, θαθμφιεκα θ.ιπ.
. 

πβ. θαη Danguitsis (1943: 105), όπνπ αανμφιεκδ, βναιιαηζγμφιεκμξ, 

ημοκάιεκμξ, πνερμφιεκμξ, πνεζαγμφιεκμξ, ρμφιεκμξ, ηνεπμφιεκμξ θ.ά. (Νηεκίξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 

119) αανμφιεκ’, βεθαγμφιεκμξ, παναζηεημφιεκμξ, πνεπμφιεκα, πνεζαγμφιεκα, ηαεμφιεκα θ.ά. 

(Κνπβνύθι.)
. 

Ψάιηεο (1905: 82, 86-87) πεναγμφιεκμξ, παναζηεηάιεκμξ, θεβάιεκμξ, βεκμφιεκμξ 

(αξεθθι.)  

81
 Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ξ. ζε -μοιαζ (-αιαζ), -αζαζ, -αηαζ ζηελ α΄ ηάμε, αθνινπζήζεθε ε δηαίξεζε ηεο 

Καηζνύδα (2007: 186).  
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3.1.4.2.2.1 Ελεξγεηηθή Φσλή 

3.1.4.2.2.1.1 Οξηζηηθή 

3.1.4.2.2.1.1.1 Ελεζηώηαο  

α΄ ηάμε β΄ ηάμε 

εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

-χ [υ] -μφιε [úme] -χ [υ] -μφιε [úme] 

-άξ [άs] / 

-άεζξ [άis] 

-άηε [άte] -είξ [ίs] -είηε [ίte] 

-ά [ά] / -άεζ [άi] -μφ [ú] / 

-μφκε [úne] / 

-μφζζ [úsi] 

-εί [ί] -μφ [ú] / 

-μφκε [úne] / 

-μφζζ [úsi] 

α΄ ηάμε: π.ρ. ηζιχ [timυ], ηζιάξ [timάs] / ηζιάεζξ [timάis], ηζιά [timά] / ηζιάεζ [timάi], 

ηζιμφιε [pernúme], ηζιάηε [timάte], ηζιμφ [timú] θαη ηζιμφκε [timúne] θ.η.ό. 

β΄ ηάμε: π.ρ. θμνχ [forυ], θμνείξ [forίs], θμνεί [forί], θμνμφιε [forúme], θμνείηε 

[forίte], θμνμφ [forú] / θμνμφκε [forúne] θ.η.ό. 

 Σν β΄ θαη γ΄ ελ. πξόζσπν ηεο α΄ ηάμεο ζρεκαηίδνληαη θπξίσο ζε -άξ, -ά ελώ 

ζπαληόηεξα ζεκεηώζεθαλ ηα επηζήκ. -άεζξ, -άεζ. 

 Από ηα επηζήκ. ηνπ γ΄ πιεζ. πνιύ ζπρλά εληνπίζηεθε ην ζπγθεθνκκέλν επίζεκ. -

μφ (εθηεηακέλν -μφκε), ελώ ζπάληα εληνπίζηεθε ην αξραίν επίζεκ. -μφζζ, π.ρ. ηζ 

πάζηνα έκαζ αοηή, μφθα θαιπμημπμφζζ.../ μφηα ιζθμφζζ ηα ηαθά ηα ημονηζηά... 

Παξαδείγκαηα γ΄ πιεζ. ζε -μφ: ’ηεί βζα ’δέ ιανή πμο πηοπμφ ηα πυδζα κημοκα ηαζ 

ζδηχκμο ηυγζ (‘ζθόλε’)... / πεζιχκαξ έκαζ, παθηά θμνμφ δς... / ιζα ζηζβιή κα 

ζηαιαημφ.. / εζέκα ζε αβαπμφ, ζ’ εηηζιμφ μζ ’εζηυκζζεξ... / Άθθδ θμνά ημιιάηζ 

άημοα…ηχνα ηίπμηα.. πμο ιζθμφ μ Νίημξ, πμο ένηεηαζ μ ηυζιμξ.../ ’ηείκα ηα πνυκζα, 

άια ήκηακε κ’ αννεαςκζάζμο παζδζά, ηα παζδζά δε ιπήαζκα αθθμφ κα ηάκμο ιμκάπμζ 

κημοξ παγάνζα, κ’ αβαπδεμφ ηαζ κα πανημφ ηαζ κα πμφ’ (< πνύλε) ημοξ βμκείξ ημοκα, 

ιπαιπά εβχ αβάπδζα κηδ κηάδε (ηάδε), ηαθυ ημνίηζζ, ’α κηδ ιπάνς ή ηαζ κημ κηάδε, 

ηαθυ παθζηάνζ, ’α ημ πάνς... / βζαηί ιε ημ νεφια απεδχ απεηεί αέναξ, πηοπμφ ηα 

ηγάιζα.... / ιμοηγμφνζ, έκαζ πμο ιεηνμφ ζη’ αθχκζα, ζα κηεκεηέξ έκαζ.../ εα ηάκς άθθμ 

υζμ ααζημφ ηα πένζα.../ κα ηά ’πμο ζ’ έκα ιένμξ πμο κα ιδ ιπμνμφ κα ηά ’ανμο... / 
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ιπμνεί ’κα (< λα είλαη) πζμ κέμζ αθθά δε ααζημφ πζμ πμθφ.. / α(κ) ανμκημφ ηαζ δε 

ανμκημφ... / εζφ εα ζε παναθθμφ άθθμζ... 

3.1.4.2.2.1.1.2 Παξαηαηηθόο 

α΄ ηάμε - β΄ ηάμε 

εληθόο πιεζπληηθόο 

-μφζα [úsa] -μφζαιε [úsame] 

-μφζεξ [úses] -μφζaηε [úsate] 

-μφζε [úse] -μφζα [úsa] / -μφζακε [úsane]/ 

 -μφζαζζ [úsasi] 

 

α΄ ηάμε: ηζιμφζα [timúsa], ηζιμφζεξ [timúses], ηζιμφζε [timúse], ηζιμφζαιε 

[timúsame], ηζιμφζαηε [timúsate], ηζιμφζα [timúsa] θαη ηζιμφζακε [timúsane] θ.η.ό. 

β΄ ηάμε: π.ρ. θμνμφζα [forúsa], θμνμφζεξ [forúses], θμνμφζε [forúse], θμνμφζαιε 

[forúsame], θμνμφζαηε [forúsate], θμνμφζα [forúsane] θαη θμνμφζακε [forúsane] 

θ.η.ό. 

 Σν γ΄ πιεζ. ζρεκαηίδεηαη κε ην ζπγθεθνκκέλν επίζεκ. -μφζα θαη εθηεηακέλν -

μφζακε, π.ρ. Γζαηί έβθεπακ κηδκ μζημβέκεζα, πμο ήκηακε μ ιπαιπάξ, δ ιάκα ηαθή ηαζ 

πενκμφζα ηαθά ηαζ ήκηακε ηζιδιέκμζ ηαζ δμλαζιέκμζ.../ ημ ιπεζμφηζ ήκηακε πμο 

ημοκμφζα ηα παζδζά.../ ηαζ ηα θμνμφζα μζ άκηνμζ... / βεθμφζα μζ δαζηάθμζ.../ κημκ 

έβθεπα ιεξ ημ δεζάηζ είπε ηα ηαηζζηυπθα κημοκα βζα δε ιπμνμφζα κα πμνπαηήλμο.../ 

εβχ έαακα η’ ακηνυξ ιμο ηα νμφπα ηαζ κηφεδηα ηανκααάθζ... ιαξ ηενκμφζα ηακά 

βθοηυ... βφνζγάιε ηα ζπίηζα.../ Κζ έηνςακε εθζέξ ηαζ πμοθμφζα, ηζ έηακακε ηαζ 

πμοθμφζακε.../ ηαζ ζηεπμφζακε ηα ιμοκηένζα.../ ηζξ ημοαακμφζακε εζδζημί ενβάηεξ.../ 

ιπμημφνζα ηά ’θεβάκε. Καζ ηάνηζεξ υπζ ημκηέξ. Ωξ απάκμο, ςξ απάκμο. Καζ απυ 

πάκμο εδχ, δε θμνμφζα πακηεθυκζ. Φμνμφζακε αναηζά θανδζά... 

παληόηεξα ζην γ΄ πιεζ. εληνπίζηεθε θαη ην επίζεκ. -μφζαζζ, π.ρ. ’α πάιε ιαγί ιανή 

βζαηί ημ δζηυ ιαξ ιενηέπζ, ηαηζζνκηίζηδε ηαζ ημοηζάεδε πμο ημ ηοκδβμφζαζζ ηαζ πςξ ’α 

πάιε;/ πήαζκάκε ζηα βφνς ηαζ πμοθμφζαζζ ηναζί, ζηαθφθζα... 

 ην γ΄ ελ. εληνπίζηεθαλ ηύπ. όπσο θυνεζε, ηζαθααμφηεζε θ.η.ό. πνπ καξηπξνύλ 

ύπαξμε, ζε παιαηόηεξε ίζσο επνρή, ηύπσλ ηνπ παξαηαηηθνύ ζε -μοκ, -εζξ, -εζ, π.ρ. 
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εθυνμοκ -εζξ -εζ. ηνπο ηύπνπο απηνύο, ζην β΄ θαη γ΄ πξνζ. πνπ έιεγε ζε -εζ [i] 

αλαινγηθά από ηνλ παξαηαηηθό ησλ ξ. ηεο α΄ ζπδπγίαο αλαπηύρζεθε ιεθηηθό -ε, 

π.ρ. εθυνεζεξ - εθυνεζε, πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ζαθέζηεξα ην β΄ θαη γ΄ ελ. πξνζ. 

κε ην ραξαθηεξηζηηθό ιεθηηθό θσλήελ ηνπ παξαηαηηθνύ
82

, π.ρ. έθεάζζ ’ηείκα ηα 

πνυκζα υηζ μ Γζάκκδξ ηδξ Μανίαξ ήκημ ανμκημθςκζάξ, ηναβμφδεζε (ηξαγνύδαγε) ζα 

κηεκυνμξ... / ημ ηαθμηαίνζ θυνεζε ιζα ράεα, κημ πεζιχκα έαακε έκα θμφηνζκμ 

(ςεπηηθή γνύλα) / ηζαθααμφηεζε μφθδ κηδ ιένα ζηα κενά, ανάπδε ηζ έκαζ 

ιμφζηεια... / μ ρανάξ πμφθεζε ράνζα, παιρζά, θμαμφιεζηε ’α θάιε βζαηί θένκμο 

εένιδ.../ έπαεα γμονθαιά, ζηνααμπάηδζα ηζ πυκεζε πμθφ ημ πμδάνζ ιμο... / έπζαζέ 

κημκα ηζμφνθα (‘δηάξξνηα’), μφθδ κηδ κφπηα π’θάθεζε ζημ απυπαημ... 

3.1.4.2.2.1.2 Πξνζηαθηηθή 

Ζ πξνζηαθηηθή ελεξγεηηθνύ ελεζηώηα ηεο β΄ ζπδπγίαο ζρεκαηίδεηαη ζηελ α΄ ηάμε ζην 

β΄ ελ. ζε -α θαη ζην β΄ πιεζ. ζε -άηε, π.ρ. ηίια – ηζιάηε θ.η.ό. Σα ξήκαηα πνπ θιίλνληαη 

θαηά ηε β΄ ηάμε ζρεκαηίδνπλ ην β΄ ελ. κε ηελ επέθηαζε -ε, αλαινγηθά πξνο ην 

αληίζηνηρν επίζεκ. ησλ ξ. ηεο α΄ ζπδπγίαο
83

, θαη ην β΄ πιεζ. ζε -είηε, π.ρ. θυνεζε - 

θμνείηε / ιυκε ηζάης ηζξ κηεκεηέδεξ ηαζ πμνπάηεζε.../ θς κημ Μπαθαθή: ημοαάκεζε 

ζφηα.../ Άκηε ανε ζηοθμημφηααμ π’θάθεζε ζημ κηενέ (‘ξέκα’) ηαζ θένε ιε ηακά δομ 

θφθθα πεκηάκεονμ... / ηνάηεζε ’ηεζκαπένα... / Φυνεζε ιπνε η’ αμφνζ ιμο ιδ ’ονίγεζξ 

ηζεπέθδξ (‘μεζθνύθσηνο’)... 

Ζ πξνζηαθηηθή ηνπ αόξηζηνπ ζρεκαηίδεηαη θαλνληθά κε ηα επηζήκαηα ησλ ξ. ηεο α΄ 

ζπδπγίαο, π.ρ. ηίιδζε – ηζιήζ(ε)ηε // θυνεζε – θμνέζ(ε)ηε θ.η.ό. 

Σα γ΄ ελ. θαη πιεζ. πξόζ. θαη ησλ δύν ρξόλσλ ζρεκαηίδνληαη πεξηθξαζηηθά κε ηα 

κόξηα κα / αξ, π.ρ. αξ / κα ηζιά, ηζιήζεζ θ.η.ό.  

Αο ζεκεησζεί όηη ζην ηδίσκα, όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ,  ε πξνζηαθηηθή δελ παίξλεη 

άξλεζε. 

 Οη ππόινηπνη ρξόλνη, ε ππνηαθηηθή θαη ε κεηνρή ζρεκαηίδνληαη όπσο νη 

αληίζηνηρνη ησλ ξεκάησλ ηεο α΄ ζπδπγίαο. 

                                                           
82

 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 45). 

83
 Χαηδηδάθηο (1905: 44 θ.εμ.)

. 
Πάγθαινο (19955: 347)

.
 πβ. γηα αληίζηνηρν ζρεκαηηζκό ζηε Βηζπλία θαη 

Αλ. Θξάθ., Γειεγηάλλεο (2002: 117) ιπυν’βε, ημφκηζε (Κνπβνύθι.)
.
 Danguitsis (1943: 108) ημφκ΄ε 

(Νηεκίξ.)
.
 Ψάιηεο (1905: 86) πμφθεζε (αξεθθι.)

.
  Απνζηνιίδεο (1942: 77), πάηεζε (Σζελη.) 
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3.1.4.2.2.2 Μεζνπαζεηηθή Φσλή 

3.1.4.2.2.2.1 Οξηζηηθή 

3.1.4.2.2.2.1.1 Ελεζηώηαο  

α΄- β΄ ηάμε 

εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

-ζμφιαζ [iúme] / 

-ζέιαζ [iéme] 

-ζμφιεζηε [iúmeste] -μφιαζ [úme] -μφιεζηε [úmeste] 

-ζέζαζ [iése] -ζέζηε [iéste] -άζαζ [άse] -άζηε [άste] 

-ζέηαζ [iéte] -ζμφκηαζ [iúde] -άηαζ [άte] -μφκηαζ [úde] 

α΄ - β΄ ηάμε: π.ρ. *ηζιζμφιαζ [timúme] / ηζιζέιαζ [timɲéme], ηζιζέζαζ [timɲése], 

ηζιζέηαζ [timɲéte], ηζιζμφιεζηε [timɲúmeste], ηζιζέζηε [timɲéste], ηζιζμφκηαζ [timɲúde] 

θ.η.ό. // *θμνζμφιαζ [forʝúme], θμνζέζαζ [forʝése], θμνζέηαζ [forʝéte], θμνζμφιεζηε 

[forʝúmeste], θμνζέζηε [forʝéste], θμνζμφκηαζ [forʝúde] θ.η.ό. // εοιμφιαζ [εimúme], 

εοιάζαζ [εimάse], εοιάηαζ [εimάte], εοιμφιεζηε [εimúmeste], εοιάζηε [εimάste], 

εοιμφκηαζ [εimúde] θ.η.ό.  

Παξαδείγκαηα: 

α΄ ελ. απμαναδίξ ημ ζοκ(κ)μβζμφιαζ ηζ ’α ηάκς.../ κηάνζηα (‘δύζθνια’) ημοκζμφιαζ.../ 

’πδθμβζμφιαζ ’βχ αιέζςξ... // αοηά δε κηα εοιμφιαζ, κηδκ αθήεεζα... 

β΄ ελ. Δ, θέεζ, δε αανζέζαζ.../ ηονακκζέζαζ, ημπζ-άγεζξ υθδ ιένα Καηίκα... 

γ΄ ελ. Σμ ζίδενμ γεζηυ, θέεζ, ημοπακζέηαζ.../ μ ζπυνμξ ιζηνμζημπζέηαζ (‘εμεηάδεηαη ζην 

κηθξνζθόπην’)...  

α΄ πιεζ. ηνεθθμί υθμζ κα πεηζμφιεζηε ιεξ ζηα ααπυνζα βοκαίηεξ, παζδζά...// έκα 

ιπάπθςια ηαζ εηεί πένα ημζιμφιεζηε υθμζ... / ροπνή μιζθία δε εοιμφιεζηε...  

β΄ πιεζ. δεκ εοπανζζηζέζηε ’ηεζπένα... // ιδ θμαάζηε ηαευθμο θέεζ... 

γ΄ πιεζ. δε βεθζμφκηαζ ηα ιάηζα ιμο, μ Γζάκκδξ έκαζ...// νίληε ηα απάκμο υθα ηζ αξ πα 

κα ημζιμφκηαζ (ηα παηδηά)... 
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3.1.4.2.2.2.1.2 Παξαηαηηθόο 

α΄ - β΄ ηάμε 

εληθόο πιεζπληηθόο 

-(ζ)μφιμο [(i)úmu] / 

-(ζ)μφιμοκα [(i)úmuna] 

-(ζ)μφιαζηα [(i)úmasta]/ 

-(ζ)μφιaζηάκε [(i)úmastάne] 

-(ζ)μφζμο [(i)úsu] 

-(ζ)μφζμοκα [(i)úsuna] 

-(ζ)μφζaζηα [(i)úsastα]/ 

-(ζ)μφζaζηακε [(i)úsastαne] 

-(ζ)μφκηα [iúda] / 

-(ζ)μφκηακε [iúdane] / 

-(ζ)μφκηo [(i)údo] 

-(ζ)μφκηα [iúda] / 

-(ζ)μφκηακε [(i)údane] / 

-(ζ)μφκηo [(i)údo] 

Σα επηζήκαηα ηνπ παξαηαηηθνύ ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο ηεο β΄ζπδπγίαο είλαη 

αλάινγα κε απηά ηεο α΄ ζπδπγίαο. Γηα ηελ πνιπηππία ζην γ΄ πιεζ. βι. αληίζηνηρα 

ζηελ α΄ ζπδπγία. 

α΄ - β΄ ηάμε: εοπανζζηζμφιμο [efxaristçúmu] / εοπανζζηζμφιμοκα [efxaristçmuna], 

εοπανζζηζμφζμο [efxaristçúsu] / εοπανζζηζμφζμοκα [efxaristçúsuna], εοπανζζηζμφκηa 

[efxaristçúda] / εοπανζζηζμφκηaκε [efxaristçúdane] / εοπανζζηζμφκημ [efxaristçúdμ], 

εοπανζζηζμφιαζηα [efxaristçúmasta] / εοπανζζηζμφιαζηάκε [efxaristçúmastάne], 

εοπανζζηζμφζαζηα [efxaristçúsasta] / εοπανζζηζμφζαζηάκε [efxaristçúsastάne], 

εοπανζζηζμφκηa [efxaristçúda] / εοπανζζηζμφκηaκε [efxaristçúdane]/ εοπανζζηζμφκημ 

[efxaristçúdμ] θ.η.ό. 

εοιμφιμο [εimúmu] / εοιμφιμοκα [εimúmuna], εοιμφζμο [εimúsu] / εοιμφζμοκα 

[εimúsuna], εοιμφκηα [εimúda] / εοιμφκηακε [εimúdane], εοιμφιαζηα [εimúmαstα] / 

εοιμφιαζηάκε [εimúmastάne], εοιμφζαζηα [εimúsαsta] / εοιμφζαζηάκε 

[εimúsastάne], εοιμφκηακε [εimúdane] θ.η.ό. 

Παξαδείγκαηα:  

α΄ ελ. εβχ ’ηείκα ηα πνυκζα ηα εοπανζζηζμφιμο ηαθφηενα πμο πέναζάκε... 

εοπανζζηζμφιμο / αξ ήιμο ηαθά κα παναθθζμφιμο (‘λα θξόληηδα ηνλ εαπηό κνπ’)...// 

ζημ ιαπαθά δε θμαμφιμο ηαέκακε.../ ηζ απά ζηζξ ιπάθεξ (‘δέκαηα’) άπονα ημζιμφιμο 

’βς.../ κημ ιπαππμφ ζαξ κημκε εοιμφιμοκα... 

β΄ ελ. εοπανζζηζμφζμο βθέκηζ ηαζ πανέα.../ άια ηαζ ημ εοιμφζμοκα έθεεξ ημ ζημκ 

άθθμκα... 
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γ΄ ελ. ηαζ πενκμφζε κηδ θμφκηα πμο ηνέιμοκηάκε ’δχ... // έκα ζμοθά κημκ έθεάκε, έκα 

ηνεαάηζ ιε ζακίδζ, ημζιμφκηα μ Κμοθμφνδξ ιε κηδ βημοθμφναζκα (Κνπινύξαηλα).../ ημ 

θμσηυ ηδξ ήκηακε ζημ κηυπμ, εοιμφκηακε.../ θμαμφκηακε (δ πεεενά ιμο)... 

α΄ πιεζ. ηα ηαηχπζα ηά ’παιε έηζζ ηαζ παναθθζμφιαζηα... / Απυ ημ ιεεφζζ ακαιεηαλφ 

ιαξ πηοπζμφιαζηακε.../ ειείξ θμαμφιαζηάκε...// ηαζ πήαζκάιε απάκμο κηδ κφπηα 

ημζιμφιαζηα.../ δε ζηακαπςνζμφιαζηα... βθέκηζα...ηαζ μζ βοκαίηεξ ηαζ μζ άκηνμζ ιαγί... 

β΄ πιεζ. ζεζξ ζηακαπςνζμφζαζηα πμθφ ια δεκ έθεάηε θέλδ.../ ...ηονακκζμφζαζηάκε ιέζα 

ζηα πςνάθζα... 

γ΄ πιεζ. βζα ’δέ αοημί αβαπζμφκημ πνζκ πάεζ αοηυξ ζηδκ Αιενζηή... Κάεε ανάδο 

λδιενχκμοκημ ηάης απέ ημ πακεεφνζ κηδξ... / Κνέιμοκημ ηζ απ’ ηα ηζαηζά (‘ζθεπή, ηα 

θεξακίδηα θαη ε βάζε όιε’) ηα ηαζμφνζα (‘θξύζηαιια’) ίζα ιε ’ηείκα ηάημο // ηαζ 

εαναπεφμοκηακε μ ηυζιμξ ιε η’ αβζάζια.../ Σονακκζμφκηακε πμθφ ιε ηα ημοημφθζα.../ 

Έπεζξ κηδκ εοπανίζηδζδ κα πάνεζ κημ βζμ κηδξ, κα κηυκε ηάκεζ βαιπνυ; 

οκ(κ)μβζμφκηακε.../ ηα ζπίηζα κημ βηαζνυ πυ ’πζακε ζεζζιυ ημοκζμφκηακε...// 

ημζιμφκηακε υλς ηα παζδζά... 

3.1.4.2.2.2.2 Πξνζηαθηηθή 

Ζ πξνζηαθηηθή ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο ηνπ ελεζηώηα ηεο β΄ ζπδπγίαο ζην β΄ ελ. 

πξνζ. εληνπίζηεθε ζην πιηθό ζην κνλαδηθό παξάδεηγκα: ςηήνδ ζθαθμφ ιέζα ζημ 

ζπίηζ βζαηί μζ ηγακηανιάδεξ ράπκμοζζ βζα ηαηζάηδδεξ (‘ιηπνηάθηεο’). Ωζηόζν κε βάζε 

ηνλ αληίζηνηρν ζρεκαηηζκό ησλ βαξύηνλσλ ξεκάησλ θαη ηνπο αλάινγνπο 

ζρεκαηηζκνύο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηα ηδηώκαηα ηεο πεξηνρήο
84

, κπνξεί λα ππνηεζεί όηη 

ζρεκαηίδεηαη όηη κε ηα επηζήκ. -μφ θαη -είζηε / -άζηε, π.ρ. ζθαθμφ, ημζιμφ / ζθαθείζηε, 

*ημζιάζηε. 

Σν β΄ ελ. ηνπ αόξηζηνπ, πέξα από ην θνηλό επίζεκ. -μο, π.ρ. ’θπανζζηήζμο, εοιήζμο, 

ζρεκαηίδεηαη θαη κε ην κεζαησληθό επίζεκ. -δζε, π.ρ. ημζιήεδζε, ζοκεκκμήεδζε θ.ά., 

π.ρ. Πάκε ζημ βημοιπάνμ, ζημ εεζυ ημ ςηήνδ, πάκε ηαζ ζοκεκκμήεδζε (αληί 

ζοκεκκμήζμο) ηαζ άια ζε πεζ ηαζ ζε αθήζεζ κα ημ ααθηίζεζξ... (γηα ην επίζεκ. -δζε, βι. 

παξαπάλσ πνμζηαηηζηή ιεζμπαεδηζηήξ α΄ ζογοβίαξ). Σν β΄ πιεζ. ζρεκαηίδεηαη 

θαλνληθά κε ην επίζεκ. -είηε, π.ρ. ’θπανζζηδεείηε // εοιδεείηε θ.η.ό. 

                                                           
84

 Πβ. ζηελ Αλ. Θξάθ. θαη Βηζπλία, Ψάιηεο (1905: 86) ημζιμφ, πθμβμφ, θδβμφ, ηθεζμφ, ηοθζμφ
. 

Γειεγηάλλεο (2002: 118) ημοκηζμφ – ημοκηζέζεζηεκα // ημοκηήε’η’ζε – ημοκηδεήηεκα. 
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 Οη ππόινηπνη ρξόλνη, νη εγθιίζεηο θαη θαη ε κεηνρή ζρεκαηίδνληαη όπσο νη 

αληίζηνηρνη ησλ ξεκάησλ ηεο α΄ ζπδπγίαο. 

3.1.4.2.3 Σν ξήκα είκαη 

ελεζηώηαο παξαηαηηθόο 

εληθόο πιεζπληηθόο εληθόο πιεζπληηθόο 

είιαζ [ίme] είιεζηε [ίmeste] ήιμο [ίmu] / 

ήιμοκα [ίmu] 

ήιαζηα [ίmasta] / 

ήιαζηάκε 

[ίmastάne] 

είζαζ [ίse] είζηε [ίste] ήζμο [ίsuna] / 

ήζμοκα  [ίsuna] 

ήζαζηα [ίsasta]/ 

ήζαζηάκε 

[ίsastάne] 

έκαζ [éne] έκαζ [éne] ήκηα [ίda] / 

ήκηακε [ίdane] / 

ήκηo [ίdo] 

ήκηα [ίda] / 

ήκηακε [ίdane] / 

ήκηo [ίdo] 

 ην γ΄ ελ. θαη πιεζ. πξόζσπν ελεζηώηα απαληά ν ηύπ. έκαζ αληί ηνπ είκαζ. Ο 

ηύπνο έκαζ πξνέξρεηαη από ην αξρ. έκζ > κεζλ. έκαζ αλαινγηθά πξνο ην επίζεκα -αζ 

ηνπ α΄ θαη β΄ πξνζ. είιαζ, είζαζ
85

, π.ρ. Σα βθεμφδζα έκαζ ηα ημοθέηα.../ Σμ ζαθυ έκαζ 

ημ παζδί, ημ ιζηνυ, πμο βεκκζέηαζ.../ Κεαεγέξ έκαζ πμο ιζθάεζ αζηεία.../ ημ ιοαθυ δεκ 

έκαζ έκηαλεζ... / Σα παζδζά ιμο έκαζ θαακά... θ.ά. 

 Ο ηύπ. είιεζηε < είιαζηε ζρεκαηίζηεθε κε πξνιεπηηθή αθνκνίσζε, π.ρ. υθμζ 

είιεζηε ακεηαηςιέκμζ.../ έλζ εθηά είιεζηε ηζ είιεζηε.../ ει είιεζηε θμαέηγμοθμζ 

ιανή... θ.ά. 

 Ο παξαηαηηθόο ζρεκαηίδεηαη είηε ζπγθεθνκκέλνο (ρσξίο ην ιεθηηθό -κ) ήιμο, 

είηε εθηεηακέλνο ζε -α θαη -ε, ήιμοκα – ήκηακε, π.ρ.  

α΄ ελ. εηεί απάκμο δ αεένα ήιμο ’βχ, υ,ηζ έθεα εβχ βέκμοκηάκε... / Ήιμο επηά πνμκχ, 

ελήιζζζ, επηά, πμο πήαιε ζηα κήπζα.../ Δβχ πήαζκα, ιζα ηαδιέκδ έβθεπα, ήιμο 

κμζημηονά βζα.../ αξ ήιμο ηαθά κα παναθθζμφιμο.../ ε, πα εοιδεχ, δεκ ήιμο 

βεκκδιέκδ…// Κζ ’βχ ήιμοκα αννεαςκζαζιέκμξ ζηδ Γέζπμζκα... / εβχ ιζηνυ ήιμοκα 

ηυηεξ...θ.ά. 

                                                           
85

 Γηα ηνλ ηύπ. έκαζ, βι. Χαηδηδάθηο (1905: 449, 564)
.
 Παγθαινο (1955: 356-57)

.
 Βαγηαθάθνο (1972: 

12). 
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β΄ ελ. δεκ ήζμο κα ιε ζδηχζεζξ.../ ακ ήζμοκα ’ηεζ ηάημο ’α πήαζκεξ ιαηνζά.... θ.ά.  

γ΄ελ. ήκηα εάθαζζα βζα εηεί... ήιαζηα παναθία... // δ Πυθδ ήκηακε δζεεκέξ είπε 

Δββθέγμζ, είπε Γάθθμζ.../ Διείξ ήιαζηάκε πανέα. Ήκηακε μ ηέθζμξ μ Παπαθελακηνήξ.../ 

ήκηακε ιζα ιπέηνα έηζζ ηαζ πηοπμφζε δ εάθαζζα ιέζα.../ πηεξ ήκηακε κηααακημφνζ 

ιεβάθμ.../ απυ ημ ζενυ ιενζά ήκηακε ιάνιανα ιαηνζά... θ.ά. 

α΄ πιεζ. Ναζ. Έηζζ ήιαζηα. Καζ πνζκ πμφ ’ιμοκα πακηνειέκμξ, κα πμφιε, ιε κηδκ 

άθθδκα.../ ηαζ ζηδ ιπαηνίδα ήιαζηα βεζηυκμζ.../ Γζαηί δεκ ήιαζηα ζηδ κηνίβθζα 

Σξίγιηα).../ Διείξ ήιαζηα ζημ ηέκηνμ, δδθαδή ηαηδααίκμκηαξ, ακάιεζα ζημ ηέκηνμ ιε 

ημ φρςια, πμο ακέααζκεξ απάκμο.../ Γζαηί ζε θές ιζηνά παζδζά ήιαζηα... // ’ηείκα ηα 

πνυκζα ήιαζηάκε, πμο θεξ, δ πανέα.../ ηακ παίγαιε, ήιαζηάκε ιζηνμί, έπαζγάιε 

αθεημφηδδεξ...θ.ά.  

β΄ πιεζ. εζείξ ήζαζηα ηαηαζηειέκμζ ηαθά ’ηεζ πένα... / δεκ ήζαζηάκε πμθθμί... 

γ΄ πιεζ. δεκ ήκηα ιαεδιέκμζ ζηα ζηάνζα...// ηα ιπέγζα ήκηακε ηα πάκζα πμο αάγμο 

απάκμο ζηζξ πζκαηςηέξ.../ βζαηί ήκηακε ζπαζηά ηα ιαθθζά κημο.../ ήκηακε δζηδβυνμζ, 

ζπμφδαγάκε, κης θμβζχκ κης θμβζχ.. παπάδεξ... ει ηζ λένς ’βχ ηα μκυιαηά κημοκα ’βχ 

κα ηα πς θς...ηζ ηα λένς.../ μζ ημοκημφνεξ ήκηακε πμκηνά απμφ ηάημο ηαζ υθμ ιε 

πέηαθα, ζηνμββοθά ηανθζά, ηαιπανάδεξ (‘πξόθεο’)...θ.ά. 

 ζην γ΄ ελ. θαη πιεζ. ηνπ παξαηαηηθνύ ζεκεηώζεθε ζπάληα θαη ν ηύπ. ήκηo [ίdo], ν 

νπνίνο πηζαλόλ ζρεκαηίζηεθε αλαινγηθά από ην επίζεκ. -μοκημ ηνπ παξαηαηηθνύ 

ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο, π.ρ. Ναζ ιανή είδεξ ηαζ ’βχ εαννμφζα πμο ήκημ ζηδκ 

Αιενζηή θεοβάημξ ηαζ ’ηείκδ κημκ είπε ηνοιιέκμ έλζ ιήκεξ.../ Ήκημ μ ιμοκημφνδξ 

(‘δηθαζηήο’) ηαζ δφμ γαπηζέδεξ (‘ρσξνθύιαθεο’).../ μ Γζάκκδξ ’ηείκμ κημ βηαζνυ 

ήκηo άννςζημξ.../ ’ηείκα ηα πνυκζα ήκημ δφζημθα... / ημ κημνίδζημ ημ άθμβυ ιαξ έκαζ 

ηζαιμφζζημ (‘αηίζαζν, δσεξό’), υκηακ ημ πήναιε ήκημ ήζοπμ, ημ είπαζζ 

αθζμκζζιέκμ (‘λαξθσκέλν’) ιε ηαζηάζζ (‘είδνο παπαξνύλαο πνπ έβαδαλ ζηε κύηε 

ηνπ δώνπ’) ηαζ ημ γάθζζάκε... / ήπζαζζ μφθμ ημ κενυ απ’ κηδ ηγυηνα (‘μύιηλν 

δνρείν’) βζαηί ήκημ ηέκηνζκδ (‘από θέδξν’) ηαζ ημ κενυ ιμζημαμθδηυ 

(‘κνζθνβνινύζε’)... / πήαιε ζημ Ρμφζζημ ζημ κμζμημιείμ κα βζαδμφιε (λα δνύκε) 

κηδ Μανία πμο ήκημ άννςζηδ.../ έθεάζζ ’ηείκα ηα πνυκζα υηζ μ Γζάκκδξ ηδξ Μανίαξ 

ήκημ ανμκημθςκζάξ... 

Μέιινληαο: εα / δα / ’α / εεθά (εαθά / εεκά / εακά) είιαζ, είζαζ θ.η.ό. /  Τπνηαθηηθή: 

κα είιαζ, είζαζ θ.η.ό. 
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3.1.5 Επηξξήκαηα 

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη ραξαθηεξηζηηθά επηξξήκαηα ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο 

θαζώο θαη θάπνηα θνηλά πνπ παξνπζηάδνπλ θσλεηηθέο θαη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο 

από ηνπο αληίζηνηρνπο επηξξεκαηηθνύο ηύπνπο ηεο θνηλήο ΝΔ. Δπηξξεκαηηθή 

ιεηηνπξγία εθηόο από ηα επηξξήκαηα έρνπλ θαη άιιεο γξακκαηηθέο ελόηεηεο ή 

κνλάδεο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο όπσο νη κεηνρέο, νλνκαηηθέο ή πξνζεηηθέο θξάζεηο 

θ.ιπ.
86

, π.ρ. ηα επηέ, απυ ηα επηέ, ιε ημ μοζμφθζ, έκα βηενειέ θ.ά. (βι. παξαθάησ)  

 γεληθά ηα επηξξήκαηα ζπλήζσο ζρεκαηίδνληαη κε ην επίζεκα -α [a] (π.ρ. αηνοθά) 

ελώ ζπαληόηεξα απαληνύλ ηα επηζήκαηα -ζ(ξ) [i(s)] (π.ρ. ζήιενζ) θαη -ς(ξ) [o(s)] 

(π.ρ. ακαθυβς(ξ)).  

 αλαινγηθνί ζρεκαηηζκνί ζεκεηώζεθαλ ζε επηξξήκαηα πνπ επεθηείλνληαη κε ηελ 

πξνζζήθε ηειηθνύ -s
87

 θαηά ηα επηξξήκαηα πνπ ιήγνπλ ζε -ξ (κςνίξ, πηεξ θ.ά.), 

π.ρ. ηίπμηεξ [tίpotes], ηυηεξ [tυtes], ηςνκάξ [tornάs] (< ηςνζκά < ηςνζκυξ) θ.ά. 

πρλά αλαινγηθά ζεκεηώζεθε θαη ην αληίζηξνθν θαηλόκελν ηεο απνβνιήο ηνπ 

ηειηθνύ -ξ
88

, π.ρ. ακαθυβς [αnalυβμ] (< ακαθυβςξ), θέημ [féto] (< θέημξ), επηέ 

[exté] (< πεεξ), πνμπηέ [proxté] (< πνμπεέξ), ζήιενζ [sίmeri] (< ζήιενα, π.ρ. 

ζήιενζ έπμοιε θαείνζ βζα θαΐ), ερέ [epsé] (< ερέξ, π.ρ. είπα ημ ερέ ημ απυβεια κα 

πάεζ υλς κα θένεζ ηαιζά θμφκα (‘δεκάηη’) πμνηάνζ...) θ.ά. 

 ε αλαινγία επέδξαζε θαη ζηα επηξξήκαηα πνπ ιήγνπλ ζε -μο αληί -ς, π.ρ. πίζμο 

[pίsu] (< πίζς), απάκμο [αpάnu] (< απάκς) θ.ιπ. ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ θαηά 

ηα ηνπηθά επηξξήκαηα αοημφ, πμο, υπμο, αθθμφ θ.η.ό.
89

  

 ζπρλά ζεκεηώζεθαλ επηξξεκαηηθνί ηύπνη κε ην πξόζεκα /α/ ην νπνίν 

αλαπηύρζεθε θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε ην ηειηθό /α/ ηνπ εκπξόζεηνπ ζηα, π.ρ. 

αηνοθά [αkrifά] (< ζη’ αηνοθά < ζηα ηνοθά < ηνοθά), αβθήμνζξ
90

 [αɣlίoris] (< 

αβθήμνα < ζη΄ αβθήμνα < ζηα βνήβμνα). 

                                                           
86

 Βι. ζρεηηθά Νάθαο (1987: 11-12). 

87
 Βι. Μελάο (2004: 137)

. 
Χαηδηδάθηο (1934: 224-26). 

88
 Χαηδηδάθηο (1905: 369), ε απνβνιή αλαινγηθά, θέημ θαηά ην ζήιενμ, πηε θαηά ην μρέ θ.ιπ.  

89
 Χαηδηδάθηο (1907: 309).  

90
 Χαηδηδάθηο (1907: 423), ε ηξνπή ηνπ /r/ > /l/ θαη’ αλνκνίσζε πξνο ην επόκελν /r/

.
 Χαηδηδάθηο (1934: 

224-6), ε αλαπηπμε ηειηθνύ -s θαη’ αλαινγία πξνο άιια επηξξ. ζε -s
. 
πβ. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. βνήβμνα 

όπνπ ηύπ. βθήμνζξ Θήξ. Κύπξ. Κσο ίθλ. εβθήμνζξ Νάμ. ίθλ. Χίνο αβθήβμνα Ήπ. Αλ. Θξάθ. (Αίλ.) 

Κέξθ. Μαθεδ. Πόλη. αβθήμνα Ήπ. Θξάθ. (Καξση.) Κέξθ. Μαθεδ. Πόλη.
.
 πβ. θαη Γειεγηάλλεο (2002: 

61), όπνπ ηύπ. αβθήβμνα (Κνπβνύθι.) θαη Danguitsis (1943: 66), όπνπ ηύπ. αθήβμνα (Νηεκίξ.) 
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 αληίζηξνθα, ζπρλά ζεκεηώζεθε ε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ /α/ θαηά ηε ζπκπξνθνξά 

κε πξνεγνύκελν ηειηθό /α/, ή ζηα παξάγσγα κε ην πξόζεκα απμ- αλαινγηθά πξνο 

άιια παξάγσγα κε ην πξόζεκα απμ-, ζηα νπνία ζην ηδίσκα ζπρλά αθαηξείηαη ην 

αξθηηθό θσλήελ /α/ (βι. θαη Φςκδηζηή – αθαίνεζδ ανπζημφ /α/), π.ρ. ’πυρa 

[pυpsα] (< απ’ η’ απυρα < απυ ηα απυρα, π.ρ. ’πυρa δα βθεκηήζμοιε..), ’πμπάκς 

[popάno] (ηα ’πμπάκς < ηα απυ πάκς), ’πμηάης [pokάto] (< ηα ’πμηάης < ηα 

απυ ηάης), ’πακςηά [panotά] (< απακςηυξ / πηζ. θαη αλαινγηθά πξνο ηνλ θνηλ. 

ηύπ. πάκς). Αλάινγε θαη ε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνύ /e/, ιόγσ έθθξνπζεο θαηά ηε 

ζπκπξνθνξά κε πξνεγνύκελν ηζρπξόηεξν θσλήελ, π.ρ. (απυ) ’δςκά [ðonά] (< 

εδςκά), (απυ) ’δςκαπένα [ðμna-péra] (< εδςκα-πένα), (απυ) ’ηεζκά [cinά] (< 

εηεζκά) θ.ά.  

 ηα ηνπηθά επηξξήκαηα απαληνύλ ζπρλά κε ηελ επέθηαζε -κά
91

, π.ρ. ’δςκά [ðonά], 

’ηεζκά [cinά] θ.η.ό. 

 ραξαθηεξηζηηθό ζην ηδίσκα είλαη όηη νη επηξξεκαηηθέο δειώζεηο ηξόπνπ θαη 

πνζνύ απνδίδνληαη πνιύ ζπρλά κε δάλεηα από ηελ ηνπξθηθή. Αληηζέησο νη 

δειώζεηο ρξόλνπ θαη ρώξνπ (ηόπνπ) γίλνληαη κε επηξξήκαηα ηεο ειιεληθήο. Ζ 

δηείζδπζε ηεο ηνπξθηθήο ζηα πεδία δήισζεο ηξόπνπ θαη πνζνύ πηζαλόλ 

εξκελεύεηαη από ην γεγνλόο όηη νη δύν παξαπάλσ δειώζεηο αλήθνπλ 

θνηλσληνγισζζηθά ζηε ζθαίξα ησλ ζπλαιιαγώλ θαη άξα απνηεινύλ ζεκείν 

ηδηαίηεξα έληνλεο επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο θνξείο ησλ δύν 

γισζζώλ.  

 ζπρλά ζην ίδην επίξξεκα ζεκεηώζεθε πνιπηππία, π.ρ. φζηενζ(ξ) / φζηενα / φζηενμ, 

δείγκα ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ ηδησκαηηθνύ ιόγνπ θαη απνηέιεζκα ησλ επηδξάζεσλ 

πνπ δέρζεθε θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ ζην ρξόλν θαη ηηο πεξηνρέο πνπ κηιήζεθε.  

 ηα παξαζεηηθά ησλ επηξξεκάησλ ζρεκαηίδνληαη όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ: α) ν 

ζπγθξηηηθόο ζε -ηενα, π.ρ. ςναζυηενα, θαη πεξηθξαζηηθά κε ην επίξξ. πζμ + ην 

ζεηηθό βαζκό ηνπ επηξξήκαηνο, π.ρ. πζμ ςναία, θαη β) ν ππεξζεηηθόο ζε -ηαηα, π.ρ. 

ςναζυηαηα, θαη πεξηθξαζηηθά κε ην επίξξ. (πάνα) πμθφ + ζεηηθό βαζκό, π.ρ. 

(πάνα) πμθφ ςναία.  

                                                           
91

 Βι. Μελάο (2004: 435 θ.εμ.), γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ πνμζπδιαηζζιμφ -κά. 
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3.1.5.1 Σξνπηθά  

 αγάιη [αɣάli] ‘αξγά’ (< κεζλ. αβάθζ < επίξξ. αβαθδκά < αξρ. επίζ. βαθδκυξ
92

), π.ρ. 

aβάθζ ιανή κα ζε πνμηάκς... θ.ά.  

 αγιήνξηο [αɣlίoris] θαη γιήγνξα [ɣlίβora] (< βνήβμνα, βι. παξαπάλσ), π.ρ. 

Μυθαζηα θς. Π’θαθχ αβθήμνζξ ζηδκ ’οκαίηα ιμο... // επεζδήξ δεκ είπακε άθθμ παζδί 

κα αάθεζ ημ υκμιά κηδξ ηαζ πέεακε βθήβμνα, ένηεηαζ ιζα ιένα ζημ ζπίηζ ιαξ... θ.ά. 

 αθξπθά [αkrifά] (< ζηα ηνοθά), π.ρ. πςνίξ ’α κημ ιπάνμο παιπάνζ, αηνοθά…/ 

αηνοθά ηα πμοθμφζακε ζημ πςνζυ... Καη εκπξόζεην, π.ρ. απ’ αηνοθά ηαιζά θμνά 

βέκμοκηάκε ηζ αοηά ηα ζθάθιαηα... θ.ά. 

 ακάθα [αmάka] ‘δσξεάλ, κε έμνδα άιινπ’ (< ηηαι. θξ. a macca
93

 ‘άθζνλα, 

πινπζηνπάξνρα’), π.ρ. αιάηα πήνε ημ άθμμ, δεκ εημονάζηδε.../ έηαηζε ηζ έθαε 

αιάηα... θ.ά.  

 αξάλ ηνπθάλ(η) [αrάn tufάn(i)] ‘άλσ θάησ’ (πηζ. από ηελ ηνπξθ. πξνζηαθη. aran < 

aranmak ‘ςάπκς’ + ηνπξθ. tufan ‘πιεκκύξα, θαηαθιπζκόο, ρακόο’ > aran tufan 

‘ςάμε ζην ρακό’), π.ρ. ιαξ έηακάζζ ανάκ ημοθάκ... / ηχνα άια ιπεζξ ’δχ ιέζα ζημ 

ζπίηζ ηαζ έκαζ υθα ανάκ ημοθάκ ηαζ υθα πεηαιέκα άθθα ’δχ άθθα ’ηεί ηαζ έκαζ ανάκ 

ημοθάκζ έκαζ ημ ζπίηζ.../ ημοσθάκηζζάκε (‘ζύκσζαλ’) κημ βηενζάημ (Κπξηάθν) ζημ 

βηαθεκέ ηζ έηακά ηα μφθα άνακ ημοθάκ... θ.ά. 

 θνπηνπξνύ [kuturú] ‘απεξίζθεπηα, ζηε ηύρε’ (< ηνπξθ. götürü), π.ρ. κα ηυ ’θεβα 

ηαθυ ηοπενυ ….ημοημονμφ ηζ λένς ηζ ’α πς.. Καη σο επίζ. αοηυξ έκαζ ημοημονμφ 

άενςπμξ... θ.ά. 

 καΐηζα
94

 [maίtsa] (< ιαγί + ππνθνξ. επίζεκ. -ίηζα), π.ρ. πάιε ιαΐηζα... θ.ά. 

 κάλη-κάλη [mάni mάni] θαη κάλε-κάλε [mάne mάne] ‘πνιύ γξήγνξα, βηαζηηθά’ (< 

ηηαι. θξ. di mano in mano ‘από ρέξη ζε ρέξη’
95

), π.ρ. ιάκζ ιάκζ εά ’νηεζ ημ 

ιεζδιένζ.../ θάε ιάκε ιάκε ηαζ πάκε ζηδ δμοθεζά.../ ιάκζ ιάκζ κα πάεζξ ’ηεζ ηάημο...  

 ληάξηθα [dάrika] ‘δύζθνια’ (< ηνπξθ. dar ‘ζηελόο, αλεπαξθήο’ + παξαγ. επίζεκ. 

-ζημξ > -ζηα), π.ρ. κηάνζηα ημοκζμφιαζ... θ.ά. 

 ληνγξνύ [doβrú] ‘θαηεπζείαλ, ίζηα’ (< ηνπξθ. doğru), π.ρ. ηνάαα κημβνμφ ζημ 

βηάημο ιαπαθά... θ.ά. 
                                                           
92

 Βι. ΛΚΝ ζην ι. αβάθζ. 

93
 Βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. αιάηηα. 

94
 Γηα ηνλ ηύπ. βι. θαη θεθ. Φςκδηζηή – απμαμθή ζοιθχκςκ (/z/). 

95
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ιάκζ-ιάκζ. 
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 ληάξ(α)καρνύζη [dάr(a)maxusi] ‘άλσ θάησ’ (πηζ. ζρεηηθό κε ην ηνπξθ. 

darmadağζn ‘δηαζθνξπηζκέλνο’), π.ρ. κηάν(α)ιαπμφζζ έκαζ πμο βέκμοκηαζ άκμο 

ηάημο.../ ζηζάπηδε ημ άθμβμ, πζθαθμφζε κημνκηαθά, έπεζε ζημ βηαηήθμνμ ηαζ 

βέκδαζζ μφθα κηάνιαπμφζζ, έαβαθε ημ ιενί κημο... θ.ά. 

 (λησ) ινγηώλ λησ ινγηώ [do loʝυn do loʝυ] ‘δηαθόξσλ εηδώλ’ (< κεζλ. θξ. θμβζχκ 

θμβζχκ
96

), π.ρ. είπαιε βζαηνμί ζημ πςνζυ ιαξ... ήκηακε δζηδβυνμζ, ζπμφδαγάκε, κης 

θμβζχκ κης θμβζχ... / πυζα θμοθμφδζα έπεζ μ ηάιπμξ; -κης θμβζχκ κης θμβζχ!! / 

πήαιε ζημ ιαβαγί ηαζ πμοθμφζε θμβζχκ κημ θμβζχ ηζεζίηζα (‘πνηθηιίεο’)... θ.ά. 

 ’μεπίηεδεο [ksepίtiðes] ‘επίηεδεο’ (< αξρ. ελεπίηδδεξ), π.ρ. ηυ ’ηακε ’λεπίηδδεξ... 

θ.ά. 

 ’παλσηά
97

 [panotά] ‘δηαδνρηθά’ (< (α)πάκς + παξαγ. επίζεκα -ηυξ / -ηά), π.ρ. 

πακςηά – πακςηά ηά ’ηακε ηα παζδζά... θ.ά. 

 ηακάκ [tamάι] ‘αθξηβώο’ (< ηνπξθ. tamam), π.ρ. ιαξ ήνηε ηαιάι... θ.ά. 

 θαηζηξκά [kαtsirmά] ‘ιαζξαία, θξπθά’ (< ηνπξθ. kaçζrmak ‘θπγαδεύσ’), π.ρ. 

αοηυ ημ ιζηνυ ημ Ακηςκυ ημ έηακάκε ηαηζζνιά (‘ρσξίο λα ζέινπλ’)... θ.ά. 

 ραξακπάηη [xarabάti] ‘άλσ θάησ’ (< ηνπξθ. harabati ‘δηάζπαξηα, αθαηάζηαηα’), 

π.ρ. έηακάζζ ημ ζπίηζ παναιπάηζ... θ.ά. 

 κε ην νπζνύιη [me to usúli] ‘ζηγά ζηγά, κε ηξόπν’ (< ηνπξθ. usul ‘ηξόπνο, 

κέζνδνο’), π.ρ. ηάζε αε, ’α ζημ αάθς ιε ημ μοζμφθζ ηαζ δα πμκέζεζξ ηαευθμο... 

θ.ά. 

 ηεπέ ηαθιά [tepe taklά] ‘ηα πάλσ θάησ’ (< ηνπξθ. tepe ‘ιόθνο, ύςσκα’ + takla 

‘ηνύκπα’), π.ρ. κημκ έθενε ηεπέ ηαηθά... / ’ηείκμξ δεκ ήεεθε αθθά ’ηείκδ δ ηζακ-ηέγα 

κημκ έθενε ηεπέ ηαηθά, κημκ έθενε ζηδ βκχιδ ηδξ.../ εβχ ’α κηυκε θένς ηεπέ ηαηθά, 

’α κημκε ημοιπάνς... θ.ά. 

 ζίκηληηθ [sίmidik] ‘ακέζσο’ (< ηνπξθ. şimdi θαη ιατθ. şimdiη ‘ηώξα, ακέζσο’), 

π.ρ. έηνελάκε ηα παζδυπθα ηαζ ήνηακε ζίιζκηζη... θ.ά. 

 ζηκ ζαθ [sim sak] ‘ακέζσο’ (πηζ. παξαθζνξά ηνπ ηνπξθ. επηθσλ. şip şak ‘ηζάθα 

ηζάθα, γξήγνξα’ ή από ην ηνπξθ. şimşek ‘αζηξαπή’), π.ρ. ήνηακε ζζι ζαη... θ.ά. 

                                                           
96

 Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην ι. θμβήξ «ν η. ηεο γελ. πιεζ. θμβζχκ (κεζλ.) πηζ. από ηελ αλακελόκελε 

γελ. θμβχκ (ηνπ θμβή) κε νπξαληθή πξνθνξά ηνπ [j] ηνπ -β- ή, ζύκθσλα κε άιιε εθδνρή, από ηε γελ. 

πιεζ. ηνπ θυβζμκ κε θαηαβηβαζκό ηνπ ηόλνπ (θαηά ην ζρήκα ησλ νπδ. ζε -μξ, πβ. είδμξ – εζδχκ – εζδή, 

δ)». 

97
 ΗΛΝΔ ζην ι. απακςηά. 
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 όμσ πίζνπ [υkso pίsu] ‘μαλά’, π.ρ. ηυπδε ημ ζημζκί πμο άπθςζάιε ηα νμφπα, 

έπεζάζζ ηαζ θενχεδάζζ, έαακάιε υλς πίζμο ιπμοάδα... θ.ά. 

 θσινκύηε [kolomίti] ‘αληίζηξνθα’, π.ρ. ήνηαζζ ιμοζαθίνδδεξ ηαζ εηάσζά ημοξ 

μναίεζα ηαζ εθζέξ. Δίιεζηε ζηακάπςνα ηαζ έαακά κημοξ ηαζ ημζιήεδαζζ ηςθμιφηδ... 

θ.ά. 

 βεξεζέ [veresé] ‘κε πίζησζε, δσξεάλ’ (< ηνπξθ. veresi), π.ρ. έθαζζ, ήπζαζζ 

αενεζέ... θ.ά. 

 ζαικά [salmά] ‘ειεύζεξα’ (< ηνπξθ. salma), π.ρ. άθδβηάζζ ηα γχα ζαθιά... θ.ά. 

 θαξζί [farsί] ‘απηαίζησο’ (< ηνπξθ. farsi), π.ρ. ιζθάεζ ηα θανζί ηα ημονηζηά... θ.ά. 

 ιακπίθν [labίko] ‘πνιύ θαζαξά’ (< κεζλ. θαιπίημκ
98

), π.ρ. έηακε ηα θαιπίημ.... 

θ.ά. 

3.1.5.2 Υξνληθά  

 (α)πόςα [pυpsα] (< απ’ η’ απυρα
99

 < απυ ηα απυρα), π.ρ. ’πυρa δα 

βθεκηήζμοιε... / Απυρα έηακε ηνφμ βηεαβηίνζ (‘πνιύ θξύν’), ένζλα δομ ιπαηακίεξ 

κα γεζηαεχ... θ.ά.  

 απνβξαδίο [αpovraðίs] (< απυ + επίξξ. ανάδο, θαηά ηα επηξξ. ζε -ίξ, π.ρ. 

μθδιενίξ θ.ά.
100

), π.ρ. Καζ βζα ’δέ ’δςκά, ρςιί κα ιδ ιπάνεζξ δζηυ ζμο ηαζ βέκεζ 

παθθμφηζ (‘πνιύ μεξό’), εβχ ε’ ακάρς ημ θμονκί απμαναδίξ κα ζζάλς έκα 

ιαηγζνεηιέζ κα έκαζ ιαθαηυ.../ απμαναδίξ έθεζα (άιεζα) ημοιιάηζ ηαθέ ηαζ ηυ 

’αακα πάθε απάκμο ζημ ηαιπθαιπάγζ... θ.ά. 

 απνζαπξηνύ [αposavriú] ‘ηελ επόκελε κέξα’ (< πξόζ. απυ + αξρ. ζπλεθθνξά εζξ 

αφνζμκ
101

), π.ρ. βζαηί απμζαονζμφ μφθμζ μζ Σνζβθζακμί ’α ιαμπημφ, ’α ηάκμο 

αεββένα... θ.ά. 

                                                           
98

 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. θαιπίημξ, «κεζλ. < αξαβ. al-ambīq ή κέζσ ηνπ βελεη. lambico < ειι. 

άιαολ». 

99
 ΗΛΝΔ ζην ι. απυρε ν ηύπ. ’πυρα Αλ. Ρνπκει. (Μεζεκβξ. σδόπ.) Αλ. Θξάθ. (Αδξηαλ. Μάιγαξ. 

αξεθθι.) Καππ. «ν ηύπ. απυρα από ηνπ 7
νπ

 αηώλνο ... πξνήιζελ εθ κεηαπιαζκνύ θαηά ηα εηο -α 

επηξξ.»
. 
Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 340 ’πυρα (Παιιαδάξ.)

.
 Ψάιηεο (1905: 16), ’πυρα (αξεθθι.) 

100
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απμαναδφξ. 

101
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. *απμζαονζμφ, πνπ απαληά θαη ζην Ληβίζ.  
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 απνζπεξί(ο) [αposperί(s)] (< θξ. απυ εζπέναξ θαηά ηα επηξξ. ζε -ίξ
102

), π.ρ. 

απμζπενίξ ήνηε κα ιαξ-ε-ηάκεζ αίγζηα... / Δίπα κα ημζιήζς ημιιάηζ μναίεζ 

απμζπενί βζαηί μ Ακαζηάζδξ ιμο εέθεζ ημ ιε ηα εθζυπθα... θ.ά. 

 εζθηνύ πνπζθηνύ [escú puscú] ‘πνιύ παιηά’ (< ηνπξθ. eski ‘παιηόο’ / κε 

δηπιαζηαζκό γηα επίηαζε ηεο ζεκαζίαο), π.ρ. παθαζά πνάβιαηα. Δζηζμφ πμοζηζμφ. 

θ.ά. 

 ερηέ [exté] θαη ερηέο [extés] (< αξρ. επεέξ / πεεξ), π.ρ. επηέ πήα ζηα Μμοκηακζά... // 

επηέξ δεκ ήιμο ηαθά, ηζ κα ζε πς απμεαιέκδ ηζ άεαθηδ…
. 
θαη έλαξζξν (< εκπξόζ. 

απυ ηα επηέ), π.ρ. αβυναζα ηα επηέ ημ ηεκηί (‘απόγεπκα’) απέ κημ Λςκίδα κημ 

Λζμκηή... θ.ά.  

 εςέ [epsé] θαη εςέο [epsés] ‘ρζεο βξάδπ’ (κεζλ. < αξρ. μρέ, ν ηύπ. ζε -ξ θαηά ην 

επεέξ), π.ρ. ’ηείκμ ημ ιζηνυ ημ καθέηζημ (‘αλαζεκαηηζκέλν’), είπα ημ ερέ η’ απυβεια 

κα πάεζ υλς.../ μ Γζμβέκδξ έθενε ερέ απέ κημκ Ακαζηάζδ ιπμοιπάνζ ηαζ ηγζένζ.../ 

ερέ ιε ημ θένακε ιε ημ ηεθάθζ κημο ζπαζιέκμ ιέζα ζηα αρίιαηα (‘εξεζηζκνύο’)...// 

κα αμοηήλεζξ ηακέ ιμοζημημφθμονμ, πμο ηά ’ηακα ερέξ ηαζ ηα θέιε... θ.ά. 

 λπρηεκεξίο (< κφπηα + ιένα + επηξξ. επίζεκ. -ίξ), π.ρ. κοπηδιενίξ δμφθεοάκε βζα 

κα ηεθεζχζμο κηδ δμοθεζά κημοκα... θ.ά. 

 μώξαο [ksυras] ‘αξγά’ (< αξρ. θξ. ελ χναξ
103

), π.ρ. λχναξ ήνηα... / άκηε ιανή πμο 

’ονίγεζξ; έιπα ηζ έιεζκεξ λχναξ... θ.ά. 

 πάξσξα ‘πέξα από ηελ θαλνληθή ώξα, αξγά’ (< κεηγλ. πάνςνα < επίζ. 

πάνςνμξ
104

), π.ρ. πάθε πάνςνα ήνηε... Πβ. θαη ην επίζ. πανχνζ ‘αλόεηνο’, π.ρ. 

Καθά είπα ζε ζάζημνμ (‘αλόεηε, αθεξεκέλε’) πανχνζ Μμοκηακζχηζημ δε ζε ηυθηεζ 

ηα ιανή... 

 πξνζώξαο [prosυras] ‘γηα ηελ ώξα’ (< κεζλ. θξ. πνμξ χνακ
105

), π.ρ. ζηαιάηδζάκε 

πνμζχναξ αθθά πάθε εα λεηζκήζμο... θ.ά. 

 πξνρηέο [proxtés] θαη πξνρηέ [proxté], π.ρ. πνμπηέξ δομ ηνεζξ ιένεξ ήκηακε κηδκ 

άθθδ θμνά μ ειέημξ! ’α λεννζγχζμο ηα ιέζα κημο, απυ ηανδζάξ!
.
 θαη έλαξζξν (< 

εκπξόζ. απυ ηα πνμπηέ), π.ρ. Σα πνμπηέ ’ηεζ πμο πμνπαημφζα, ’ημφς ιζα θςκή: 

                                                           
102

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απμζπένα. 

103
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. λχναξ. 

104
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πάνςνα. 

105
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πνμζχναξ. 
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Απμζημθυ!, ηαπιίκα (‘ππνιόγηζε’), θς ιε κημ κμο ιμο, Σνζβθζακυξ έκαζ ημφημξ... 

θ.ά. 

 πξνςέο [propsés], π.ρ. κα ’πμημοναζηεί ηαζ ηαιζά κχνα βζαηί πνμρέξ ζήηςζε ηάηζ 

κημιπνμφηζα (‘θνξκνύο μύινπ’) κα ηα θμνηχζεζ ζημκ αναιπά ηαζ 

ημοηζμζηαονίζηδε... θ.ά. 

 ζήκεξη [sίmeri] θαη ζήκεξα [sίmerα], π.ρ. Γε ιε θεξ ιανή, ηζ θασ ηάκεζξ ζήιενζ;/ 

είπε κα πάκε ζήιενζ κα ηα ιζθήζμο.../ Καζ βζα ’δέ ιανή Θοιία θάηε υ,ηζ θάηε ζήιενζ 

βζαηί αφνζμ εα πενάζμο ηαηζζαέθεξ... // ήιενα πμο ηνχκε ηαζ ράνζα έπς 

ηαιπυζα.../ Καζ θέεζ, αδενθή ζήιενα λένεζξ βζαηί ήνηα; θ.ά. 

 ηόηεο [tυtes] θαη ηόηεζα [tυtesa] (< ηυηεξ + επίζεκ. -α, αλαινγηθά πξνο άιια 

επίξξ. ζε -α) θαη έλαξζξν ηα ηόηεο (< εκπξόζ. απυ ηα ηυηεξ), π.ρ. ηαζ ηυηεξ είπαιε 

ηζμοθάθζα (‘ζθνύθνη κε γνύλα’).../ ηυηεξ πμο πήαιε πνυζθομζ ζηδ ιπνμφζα 

(Πξνύζα).../ ηυηεξ ζημ παθαζυ πςνζυ.../ ’α ηα λακαπμφιε ίζαιε ηα ηυηεξ.../ Συηεξ 

πμο ηάδηε ημ ζπίηζ ημ δζηυ ζαξ…/ ηυηεξ είπακε βεθάδζα ηαζ πήαζκάκε εδχ ζηδ 

βηγοκή (ηνπσλ. Ξοκή) απάκμο... // ηυηεζα έηακάιε ιε ηάιπμηα νμφπα.../ ειείξ ηζξ 

πείναγάιε βζαηί ιζθμφζακε παναζμφγμοθα ηυηεζα.../ ηυηεζα δ ιάκα ιμο είπε ιζα 

λαδένθδ.../ είπε ηυηεζα ημηυπμοθα.../ ...γμφζε ηυηεζα;/ Δίπε πάνα πμθθά πμζνζκά ηαζ 

ηυηεζα ’ηεί ζηα Σνίηαθα.../ ηυηεζα δε βίκμοκηάκε ηέημζα πνάιαηα.../ κηνάπδε ηαζ κηδ 

ιπήνε. Συηεζα κηνέπμοκηάκε, έηακάκε.../ ηαζ πήαζκακε ηυηεζα ηαζ ηάμοκηάκε 

απάκμο πνφζεξ, ηζξ έθεακ παζηαθζέξ ηζξ έθεάκε αοηέξ... / ηυηεζα πήαζκα ηα ημνίηζζα 

’ηεί ηαζ δμφθεοάκε... / ήκηακε ηα πθζεζά, πμκηνμκημφαανμ ηά ’ηακάκε ηυηεζα απ’ 

υλμο ηα κημοαάνζα... θ.ά.  

 ησξλάο
106

 [tornάs] ‘κόιηο ηώξα’ (< ηςνζκά θαηά ηα επηξξ. ζε -ξ < επίζ. ηςνζκυξ), 

π.ρ. ηςν’κάξ έθεα ζαξ βζα ημ μναίεζ ηαζ βζα ηζξ βζαηνεζέξ... θ.ά. 

 ύζηεξη(ο) [ίsteri(s)] / ύζηεξν [ίstero] / ύζηεξα [ίsterα], π.ρ. ηαζ φζηενζ ιαγέρηε 

κηδ βηανηζμθή (‘αλαθαησκέλα ξνύρα θαη πξάγκαηα’) ζαξ κα ηαηδθμνίγμοιε ζζβά 

ζζβά.../ φζηενζ αβήηαιε ζηα Μμοκηακζά.../ ’a κημ ηζμονμοθθίζμοιε ηαζ φζηενζ ηζ 

βέκεηαζ; / Ρςηχ κηδκα φζηενζξ: ιανή πα ηαζ θμαήεδεξ;/ ’a βζα’μφιε (λα δνύκε) 

φζηενζξ ηζ ’α πμφιε...// δ ιάκα ιμο ηα θέεζ ηχνα ηαζ η΄ άημοα εβχ φζηενμ πμο 

βεκκήεδηα.../ φζηενα ηαθηζχεδηα, κηφεδηα... θ.ά.  

                                                           
106

 Πβ. ηνλ ηύπ. θαη Ψάιηεο (1905: 19) (αξεθθι.)
.
 Γειεγηάλλεο (2001: 124) (Κνπβνύθι.)

.
 Danguistis 

(1943: 161) (Νηεκίξ.) 
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 κπαξηαληάζσξα [barʝadάsora] ‘πνιύ αξγά, θαζπζηεξεκέλα’ (< πανά + 

ακηάζμναξ < ηνπξθ. θξ. ondan sonra ‘κεηά ηαύηα’
107

), π.ρ. πενίιεκά κημκα κα 

ένηεζ, αοηυξ δε θάκδε, ήνηε ιπανζακηάζςνα... θ.ά. 

3.1.5.3 Σνπηθά 

 ηα ηνπηθά επηξξήκαηα ζπλήζσο ιήγνπλ ζε -μο αληί -ς, αλαινγηθά πξνο άιια 

επηξξ. ζε -μο, π.ρ. αοημφ, υπμο θ.ά. π.ρ. πίζμο [pίsu] (< πίζς), απάκμο [αpάnu] (< 

απάκς), ηάημο [kάtu] (< ηάης), βφνμο [ʝίru] (< βφνς), ηνζβφνμο [triʝίru] (< 

ηνζβφνς) θ.η.ό. δε ιπήα έβς πίζμο.../ κα αοημφ ήκηακε υθμζ ζημκ απάκμο ιαπαθά.../ 

ηα ιπέγζα ήκηακε ηα πaκζά πμο αάγμο απάκμο ζηζξ πζκαηςηέξ.../ ’δχ ηνζβφνμο 

λένμο.../ ’ηεί πένα πμο ήιαζηα ζηδκ εηηθδζία βφνμο βφνμο ηα ζπίηζα υθα θ.ά. 

 η’ αλάπιαα [αnάplαα] ‘ηηο πιαγηέο’ (< ακάπθαβα < επίζ. ακάπθαβμξ < νπζ. 

ακάπθαβμ, επηξξεκαη. ‘θαηά ηα πιάγηα, πξνο ηα πιάγηα κέξε ηνπ βνπλνύ’ < πξνζ. 

ακά + ην νπζ. πθάβζ
108

), π.ρ. έπαζάιε ημ ιμοζηάνζ ηζ έηνεπάιε ζ’ υθμ κημ ιενά, 

έπζαζάιε η’ ακάπθαα.../ θξ. έπζαζε η’ ακάπθαα (‘έπηαζε ηα πην καθξηλά κέξε, 

έθπγε καθξηά’). 

 αληίθξπ ‘απέλαληη’ [adίkri], π.ρ. Δίπε ανφζδ ’ηεζ ημκηά, ακηίηνο ζημκ Αδ Γζχνβδ... 

θ.ά.  

 απηνύ [αftú] θαη απηνπ-πέξα [αftu-péra], π.ρ. Αοημφ έιεζκε, δεκ έθοε λακά.../ 

είπαιε ιζα ιεβάθδ ανφζδ αοημο-πένα.../ Έηακε κηδκ εηηθδζία ηαζ γμφζε αοημο-

πένα... θ.ά. 

 αςειά [αpsilά], π.ρ. ειείξ ήιαζηάκε αρδθά ζ’ έκα ιένμξ ηαζ υλς απυ ημ πμονζυ, 

είπε θζυδεκηνα ’ηεζ πένα... θ.ά. 

 κεξηά [merʝά] / από + (νπζ. (έλαξζξ.) / αλησλ. / επίξξ. + κεξηά [αpυ ... merʝά] / 

ζε + αλησλ. + κεξηά [se ... merʝά], ’δώ-κεξηά [ðυ-merʝά] θ.ιπ., π.ρ. απυ ημ ζενυ 

ιενζά ήκηακε ιάνιανα ιαηνζά.../ ηάκηακε (ηάεμκηακ) απ’ ημο Βαθζάκμο ιενζά.../ 

ηαζ ιαξ έθεε, α πακείηε (πεγαίλεηε) απεηεί ιενζά ηαζ ηάκεηε πανέα .../ έκαζ ηζ άθθδ 

κφθδ ’ηεζ ηάημο ιενζά... / ζηδ κηνίβθζα (Σξίγιηα), πένα ηεζ ιενζά ήκηακε ζηδ 

βηανμοθμφ (Κανμθμφ ηνπσλ.).../ ’δχ-ιενζά έκαζ ημ ζπίηζ κημο.../ κα πενάζς απεηεί 

ιενζά ιέ ’δα (είδαλ) μζ άθθμζ ζηναηζχηεξ.../ είπε έκα παναεονάηζ απυ ιαξ ιενζά ηζ 

                                                           
107

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. ακηάζμναξ επηξξ. Κύπξ. 

108
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. ακάπθαβα. 
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έαβαζκε απεηεί... / πανα ’δχ ιενζά... / ημ ζημθεζυ ήκηακε ζε ιαξ ιενζά, ζημ ιπάκμο 

ιαπαθά... θ.ά. 

 δσλά [ðμnά] (< εδχ κα) θαη ’δσλα-πέξα [ðμnα-péra], ’δσλα-κέζα [ðμnα-mésa], 

π.ρ. Μάκα! ’δςκά βζα(δ)είηε ’α ηάρμο κημ ηυζιμ μφθμκα, ζηνααχεδα ’δςκα-

πένα.../ ηζ ηάεζαζ ηαζ κηέθεζε (‘αζρνιείζαη, ηπξξαληέζαη’) ’δχκα-ιέζα, δε βθέπεζξ 

ηα κημοιάκζα, ηζξ θςηζέξ; βζακβηίκζ ιανή, ηαζμφιεζηε! λέαα υλς κα βζαδείξ (λα 

δεηο).../ ιάκα ’δςκά βζα (δ)είηε ηεπεγεθίηζα (‘ξεδηιίθηα’) πνάιαηα, ηα κηακημφθζα 

(‘αδύλακνη, εηνηκόξξνπνη’) ηαζ ηα δομ πμο ’α λεείνμο κα πέζμο κα ζημηςεμφ.../ 

πήαζκα ιέπνζ ’δςκά ιε ηζάηςκε ημ πενίπμοθμ.../ Καζ βζα ’δέ ’δςκά, ρςιί κα ιδ 

ιπάνεζξ δζηυ ζμο... θ.ά.  

 θεηλά [cinά] (< εηεί κα) θαη ’θεηλα-πέξα [cinα-péra], π.ρ. ιπμνεί κα ’πε ’δςκά 

’ηεζκά, αθθά εβχ δεκ άημοζα.../ αάθ’ ημ ’ηεζκα-πένα... θ.ά.  

 όμσ [υkso] (< έλς), π.ρ. μ ηζκηζνιέξ (‘αλόεηνο’) έκαζ ιέζα υλς, πυηε θέεζ έηζζ πυηε 

αθθζχξ.../ ημοξ έαβαθέ υλς απέ ημ πςνζυ.../ ζηδ ιπυνηα βθέπς υλς ήκηακε ιζα 

ημοαάνα ζημοπίδζα... θ.ά. 

 πνύπεηα [púpeta] ‘πνπζελά, ηίπνηα’ (< κεζλ. πμφπεηα πηζ. < πμφπεηε < πμο πμηέ 

θαηά ην ζπλσλ. πμοεεκά
109

), π.ρ. δε κημκέ ανδηάκε πμφπεηα... / πμφπεηα έκαζ ηίπμηα 

θ.ά. 

 

3.1.5.4 Πνζνηηθά  

 θνκκάηη [komάti] θαη θνπκκάηη [kumάti], θνκκάη [komάi] ‘ιηγάθη’
110

, π.ρ. Έκαζ 

ημιιάζ πζηνμφηζζημ, άια κα ημ πάνεζξ, ιδ ηοπυκ ηαζ ηζασκηίζεζξ (‘ακειήζεηο’).../ 

ιπνε Γζχνβδ εζφ είζαζ ημιιάζ βναιιαηζγμφιεκμξ.../ Κμιιάζ κενυ θς ημοξ κα ζε 

δχζμο.../ Άια ηαζ ιε θέεζξ κηδκ αθήεεζα ένημοιαζ. ’Α πανμφιε ηαζ ζο ημιιάζ. ’Α 

πμφιε ηαζ ημιιάζ βζα κηδ Βασκμφ. Κμιιάζ βζα ημ ενβί. Κμιιάζ βζα κηδ Μφηδ, κηδ 

ιπθαηακζά...// κα ζε δχζεζ ιζα ιπθάηα ζαπμφκζ άζονημ, ημοιιάηζ θάδζ ηζ έκα 

ηενί.../ Άζηα πήε μ ηζαιέκμξ κα ηάκεζ ημιιάηζ πμθμφηζ (‘άξνηξν’) ζημ Παθζμπχνζ... 

// Δίπα κα ημζιήζς ημιιάηζ μναίεζ απμζπενί βζαηί μ Ακαζηάζδξ ιμο εέθεζ ημ ιε ηα 

εθζυπθα ηαζ ηακέ βανάημ (‘αικπξό’) ηαθυ έκαζ.../ Κάηζε ιανή γεαγέηα ημιιάηζ 

αηυια, δε βθέπεζξ πμο έκαζ ημηγά ηαηάκα.../ Να θς κα ηάκς ημιιάηζ βζμοθηά ιε ηζξ 
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 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πμφπεηα. 

110
 Ζ ζεκ. ήδε κεζλ., βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. ημιιάηζμκ ζεκ. 1γ. 
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ηζζθανέδεξ.../ Έαακα ημ ημιιάηζ ιπμκηζηυθαδμ, έδςζα ημ ζμοθθάημ ηαζ αάκς ημ κα 

ημζιδεεί.../ ’δχ έθα κα βζαδείξ (λα δεηο) πμο ένημοκηαζ μζ ιμοζμονάδεξ, ’α πενάζμο 

απ’ εδχ ιπνμζηά, λέαα κα ημοξ βζαδείξ κα βεθάζεζξ ημιιάηζ.../ απμαναδίξ έθεζα 

(άιεζα) ημοιιάηζ ηαθέ ηαζ ηυ ’αακα πάθε απάκμο ζημ ηαιπθαιπάγζ.../ ’ηείκμξ μ 

δζηυξ ζμο μ Σγζαάκδξ άια πζεζ ημιιάηζ ναηυπθμ δα (< δελ ζα) αθήζεζ ηίπμηα 

βενυ.../ Πήνα ηαζ ημιιάηζ ηονί πμο ηυ ’ηακα απέ κηδ ηαηζίηα ιαξ, πήνα απέ κημ 

Μααίθδ ηάιπμζα παμφνζα ηζ έαναζά ηα.../ Καιζά ιεβάθδ πμο έηακε ημιιάηζ κημ 

κέμ: άκηε ηαζ ζο κζυθεββμ ηχνα είζαζ.../ Καζ ήνηακε εοηοπχξ αοημί ηαζ ιπήηακε 

ιέζα ζηδ ζηναηχκα ηαζ γέζηακε ημιιάηζ.../ ηαζ ημκ έηακα ημιιάηζ ζμφπα.../ Άθθδ 

θμνά ημιιάηζ άημοα…ηχνα ηίπμηα.../ δ ιάκα ήκηακε ημιιάηζ ζηνζββθμφ, δε ιε 

ήεεθε.../ ηχνα ημιιάηζ ημ παηά ημ πυδζ…/ έηαηζάιε, λάπθςζάιε ημιιάηζ, ήνηε ημ 

Εαπανζυ…θ.ά. 

 κπάξηκ [bάrim] ‘ηνπιάρηζηνλ’ (< ηνπξθ. bari + ην ηνπξθ. θηεηηθό -m), π.ρ. 

ιπάνζι κα ιαξ έθενκε ημιιάζ ηαθέ.../ κα ένημοκηάκε ιπάνζι κα έβθεπάιε ηζ ’α 

ηάκμοιε... θ.ά.  

 ληηπ [dip] ‘εληειώο’ (< ηνπξθ. dip), π.ρ. αοηυξ έκαζ κηζπ παγυξ... θ.ά. 

 έλα γθεξεκέ [éna ɟéreme] ‘πάξα πνιύ, άθζνλα’ (< ηνπξθ. kerem ‘γελλαηνδσξία, 

κεγαζπκία’
111

), π.ρ. Ο βζαηνυξ μ Πεθαδανζκυξ είδε ημκα, εα βεκεί ηαθά αιέ πνέπεζ 

κα ηάηζεζ ζημ βζαηάηζ ηάιπμζεξ ιένεξ ηαζ κα ηνχεζ έκα βηενειέ βζαηί έπεζ 

πμκμηεθάθμοξ... / ηνχεζ έκα βηενειέ, έκα πμζυ ιεβάθμ, έκα παηιάκζ... θ.ά.  

 έλα παηκάλη [éna patmάni] ‘πάξα πνιύ’ (< ηνπξθ. batman ‘κέηξν βάξνπο 2-8 

νθάδσλ’), π.ρ. Σνχεζ έκα παηιάκζ ηαζ ζημ ηέθμξ ζδηχκεηαζ ι’ έκα θεθί ρςιί ζημ 

πένζ ηαζ θεφβεζ. Χμνηαζιυ δεκ έ’εζ...θ.ά. 

 θάξγα [kάrβa] ‘γεκάην’ (< βελεη. carga), π.ρ. βέιζζάιε κημ ηάνβα... 

 έλα θηακέηη [éna caméti] ‘πνιύ’ (< ηνπξθ. kiyamet ‘ζπληέιεηα, ράνο, ρακόο’), π.ρ. 

έαακα ζημ ιπαλέ έκα ζηοθυζημιμ (‘κηθξό θνκκάηη’) ηνμιιφδζα ηαζ ηχνα έπς έκα 

ηζαιέηζ... 
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 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βηενειέξ ζεκ. 2 β, «Δπηξξεκαη. ... θξ. έκα βηενειέ ... εηο αθζνλίαλ, πάξα πνιύ 

Θήξ. Κξήη. (θαθ. θ.α.) Νάμ. (Απύξαλζ. Γαιαλάδ.)...». ην ΗΛΝΔ ε ι. εηπκνινγείηαη από ην ηνπξθ. 

göremek ‘ζπλήζεηα’, εηπκνινγία πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο άιιεο ζεκαζίεο ηηο ι. αιιά όρη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πνπ πηζαλόηαηα ζρεηίδεηαη κε ην ηνπξθ. kerem.  
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3.1.5.4.1 αξλεηηθό 

 θα [kα] ‘θαζόινπ’ (< ηακ < αξρ. ηἄκ < ηαὶ ἀκ
112

), π.ρ. Μυκε ζμοξ, ηα ιδ θαθείξ.../ 

δε ζε ηυθηεζ ηα ιανή.../ δε ι’ αημφξ ηα... / νχηδζά κημκα κα ιε πεζ ηαζ ημφημξ ηα 

ιζθζά, αμοααζζά ημο παππμφ ιμο! 

3.1.6 Πξνζέζεηο  

ην ηδίσκα εληνπίζηεθαλ όιεο νη πξνζέζεηο ηεο θνηλήο ΝΔ (ιε, ζε, βζα, ςξ, πνμξ, ηαηά 

ιεηά, πανά, ακηί, απυ, πςνίξ, δίπςξ, ίζαιε). Παξαθάησ ζεκεηώλνληαη απηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θσλεηηθέο δηαθνξέο (πβ. θαη ηα παξαγσγηθά πξνζήκαηα από πξνζέζεηο 

ζην θεθ. Παναβςβή):  

 αληίο [adίs] (< ακηί), π.ρ. ηαζ ακηίξ κα αάκμιε ημονεθμφ, έααθάκε ’ηείκμ ημ 

’θζμπάκζ... / ακηίξ βζα ιέκα γήηδλε κημ Γζάκκδ...θ.ά. 

 από [apυ] / απέ [apé] (< απ’ εδχ, απ’ εηεί
113

) θαη ζπάληα ’πέ [pé] θαη απνύ [apú] 

(< απυ), π.ρ. ημοξ έαβαθέ υλς απέ ημ πςνζυ κημοκα…/ ηαζ κηδκ επάκηνερε 

ηάπμζμκα απεηεί ’πέ κηδ ιπαθζά Δθθάδα.../ ιπασθκηζζα πζα απέ κενυ, απ’ κηδ 

γέζηα.../ ήκηακε απυ πάκς, απέ ημ Μπανζαηθί (ηνπσλ.).../ απέ ημ πνςί δεκ 

άδεζαζα... // απμφ ιέζα... / ηαζ απμφ ηάημο είπε ζίδενμ... / ηζ έιζζηε απμφ ηάημο μ 

γμοιυξ.../ άθδκάιε ημ ιπμοηάιζζμ απμο-πάκμο...  

 θαηά [katά], πέξα απ’ ηε ζπλήζε ρξήζε ζεκεηώζεθε ζε ζηεξεόηππεο θξ. όπσο 

π.ρ. αοηυξ άια πάεζ ηαηά Θεμφ ηαζ πάεζ ιε πίζηδ ημο Θεμφ.../ ηαζ έθεάκε ηαηά 

βμκζμφξ ηαζ ηέηκα... 

 ίζακε [ίsame] (ζπρλά ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν + επίξξ.) π.ρ. πήε ζημ ιεσκηάκζ ηαζ 

ιπάθεοε ιε ηα ημονημφδζα ίζαιε ηα ιεζάκοπηα.../ ηαζ ηναμφδζ ηζ κα ζε πς, ίζαιε ημ 
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 Πβ. Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην ι. ηακ «...Από ηελ αξρηθή ζεκ. ‘αθόκε θαη’ θαη ηε ρξήζε ηνπ 

κνξίνπ ζε ππνζ. πξνη., ε ι. απέθηεζε ηελ αξλεηηθή ζεκ. ‘θαζόινπ’»
.
 βι. θαη Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην 

ι. ηακ: «...10) Κακ πμζχξ· α) (κε άξλ.) = θαζόινπ: Βέιζ. 459· β) (ρσξίο άξλ.) = ηνπιάρηζην ιίγν: 

Χξνλ. Μνξ. Ζ 2665. 11) Κακ ρίπα· α) (ρσξίο άξλ.) = έζησ ιίγν, ειάρηζηα: Γιπθά, η. 202· β) (κε άξλ.) 

= θαζόινπ: Γιπθά, η. 122. 12) Οοδέ ηακ = νύηε θαλ: Γηγ. Z 686». 

113
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απυ, γηα ηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ ηύπ. απέ, ’πέ «ν ηύπ. απέ θαη κεζλ. ... ν 

κεηαπιαζκόο εθ ηεο ζπλεθθ. νίνλ: απ’ εδχ, απ’ εηεί, απ’ έλς θηη.»
.
 πβ. γηα ηε Βηζπλία Γειεγηάλλεο 

(2002: 127) απέ (Κνπβνύθι.)
.
 Μαληάο, ρθ. ΚΔΝΓΗ 1065: 319 αθάνβα ’πέ ηέημζμοξ αενχπμοξ 

(Παιιαδάξ.) 
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πνςί.../ ’α ηα λακαπμφιε ίζαιε ηα ηυηεξ.../ πήνε ημ ιενηένπζ κα πάεζ ίζαιε ημ 

Παθαζπχνζ.../ ίζαιε κα πάς ζημ ζπίηζ.../ ηζ έκαζ ίζαιε ηα ηεναιίδζα...  

3.1.7 ύλδεζκνη  

Οη ζύλδεζκνη ηνπ ηδηώκαηνο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο από ηελ θνηλή 

ΝΔ. Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη νη πεξηπηώζεηο ζπλδέζκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαηηεξόηεηεο θαζώο θαη απηνί πνπ απνηεινύλ δάλεηα ηεο ηνπξθηθήο. Ζ ρξήζε 

δάλεησλ ζπλδέζκσλ θαηαγξάθεθε θπξίσο ζηε ζύκπιεμε θαη ζηε δηάδεπμε, π.ρ. κε – 

κε, κηε – κηε θ.ιπ. θαη ε ρξήζε ηνπο ζπρλά ζπλνδεύεηαη ζην ιόγν κε ηδηαίηεξν 

επηηνληζκό.  

 ζπκπιεθηηθνί:  

λε [ne] (< ηνπξθ. ne ‘νύηε’), π.ρ. κε βαθα κε ηίπμηα.../ κε είδεξ, κε ήημοζεξ.../ κε 

έθαιε, κε ήπζαιε... θ.ά. 

εκ [em] ‘όρη κόλν ... αιιά θαη’ (< ηνπξθ. hem ‘θαη’), π.ρ. ει δεκ άημοεξ ηζ έθεα, ει 

θεξ εέθεζξ κα ιζθάξ... θ.ά.  

ληε [de] (< ηνπξθ. de ‘επίζεο, θαη, νύηε’), π.ρ. πήαζκεξ ζημ βηαθεκείμ άια ηαζ 

ήεεθεξ εζφ κηε κα κμζηζάζεζξ, κηε κα ζπείνεζξ ’α πα έανεζξ κημ βηνάηδ (επώλ. 

Κνάηδξ)... / κηε κα θάιε, κηε κα πζμφιε πέναζάζζ μζ χνεξ...θ.ά. 

 δηαδεπθηηθόο:  

γηά [ʝά] (< ηνπξθ. yα ‘ή’), π.ρ. Θέθεηε εζείξ, βζά δεκ εέθεηε; / Γε ιε θεξ ιανή μφημξ 

ιε κηδ θαηένκα πμζμξ έκαζ μ Καιίκδξ βζά μ Κζχηδξ; θ.ά.  

 αληηζεηηθνί:  

άκα [άmα] / άκε [άme] (< ηνπξθ. αma / amma ‘αιιά, όκσο, κα’)
114

, π.ρ. Έκαζ 

ημιιάζ πζηνμφηζζημ, άια κα ημ πάνεζξ, ιδ ηοπυκ ηαζ ηζασκηίζεζξ (‘ακειήζεηο’).../ μ 

κηενέξ ήκηακε, κα, πενκμφζε ιεξ ηδ ιέζδ ημο πςνζμφ κενυ. Άια απμφ πάκμο κημκ 

είπακε ηθεζζηυ ιε ζακίδζα, ιε ζηφθμοξ ηαζ απμφ ηάημο ήκηακε, ηαηήααζκε ημ κενυ.../ 

μ βζαηνυξ μ Πεθαδανζκυξ είδε ημκα, εα βεκεί ηαθά, άιε πνέπεζ κα ηάηζεζ ζημ βζαηάηζ 

ηάιπμζεξ ιένεξ... / Ο δζηυξ ιμο μ ααακάηδξ πηεξ έθενέ ιε λφθα ηαζ ι’ έηακε ημ 

ηαηχπζ κηάναιαπμφζζ, άιε εα ημ ζθμοββανίζς πζα κηδ ιπαναιμκή βζα κα λειείκεζ 

ηαεανυ... θ.ά. 
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 Πβ. παξαθάησ θαη ην κόξην αι / αιέ. 
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κόλε [mυne] (< ιυκμ) ‘αιιά, όκσο’, π.ρ. Αοηυξ έκαζ ιανή ιυκε ηζάης ηζξ 

κηεκεηέδεξ ηαζ πμνπάηεζε βζαηί μφημξ ιε ηζξ θςκέξ ημο ’α ιαξ αάθεζ ηαζ ζημ ζηάκ-

ημ.../ ηζ ’α ημ ηάκμο βζα, αθθά ιυκε πμο ιε θμαενίγμο ειέκα.../ Μάκα ’δςκά βζα ’δέ 

’α ιε ηάκεζξ ιμφζηεια ίζαιε κα πάς ζημ ζπίηζ, ιυκε κα πνμηάκς κα πςεχ ζημ 

ζπίηζ ηδξ αλαδένθδξ ιμο πμο έκαζ ’δχ ημκηά.../ ιυκε κα ιδ βηγεπάζμιε κα πάνμιε 

ηαζ ημ ιααίνζ ιαξ ιαγί.../ πμνπάηεζε, βζυις ιυκε κα ζε πνμηάκς...θ.ά. 

 αηηηνινγηθνί: γηαηί [ʝatί], γηα [ʝα] (< ζύληκεζε ηνπ βζαηί), πνπ [pu], επεηδήο 

[epiðίs], αθνύ [afú], π.ρ. κημκ έβθεπα ιεξ ημ δεζάηζ είπε ηα ηαηζζηυπθα κημοκα βζα 

δε ιπμνμφζα κα πμνπαηήλμο.../ ’α πάιε ιαγί ιανή βζαηί ημ δζηυ ιαξ ιενηέπζ, 

ηαηζζνκηίζηδε ηαζ ημοηζάεδε πμο ημ ηοκδβμφζαζζ ηαζ πχξ ’α πάιε...
115

/ ηαζ κημ 

πεζιχκα, επεζδήξ ηαζ αοηδκήξ μ ιπαιπάξ πέεακε ζημ ζηναηυ, μ ιπαιπάξ ιαξ.../ 

Δπεζδήξ ημ πςνζυ ιαξ ήκηακε ζε νειαηζά.../ ’α θφμοιε ’α πάιε, αθμφ βνάθμο 

βεςνβμί ζηα πςνζά, ’α πάιε ζε ηακά πςνζυ.../ αθμφ δεκ ένηεηαζ, η’ ’α (< ηζ κα) ημ 

ηάκς, ηθαίεζ...θ.ά.) 

 ρξνληθόο - ππνζεηηθόο: άκα
116

 [άmα] ‘όηαλ, αλ’. Χαξαθηεξηζηηθή ζην ηδίσκα 

είλαη ε ζύληαμε ηνπ ζύλδ. άια κε επηηαζζόκελν ηνλ ζύλδ. ηαζ εηζάγνληαο 

ππνζεηηθέο πξνηάζεηο. Π.ρ. Αβάθζ ιανή κα ζε πνμηάκς ιε μφηα ηα βαθέηγζα άια 

π’θαθχ πάς ζα κηακημφθζ (‘αδύλακνο, εηνηκόξξνπνο’).../ ’ηείκμξ μ δζηυξ ζμο μ 

Σγζαάκδξ άια πζεζ ημιιάηζ ναηυπθμ δα (< δελ ζα) αθήζεζ ηίπμηα βενυ.../ Δ, κα πμο 

ζημοπίγεζαζ άια θμοεείξ.../ άια έηακε κηδκ εηηθδζία, έηακε ηαζ ζπίηζα.../ άια ιε 

πάεζ ιέκα εα θφμο ’ηείκεξ.../ άια ηαζ εέθεζξ ’α πάιε ηάημο.../ Καζ ζε θέεζ, άια ηαζ 

πεεάκεζ, πυηε εα ιπακηνεοημφιε φζηενα;/ εά ’νηεζ μ δζηυξ ιμο.. ηαζ εα αάθεζ ηζξ 

θςκέξ άια θείπς.../ Να αοηυ ημ ιπαΐνζ άια ’κέαμοιε θηάζαιε.../ Ακ πάεζ ηακέκα κα 

’πμο κα ιείκμο. Ξέκμζ άια πάκε.../ Άια ημ εοιδεχ κημ βνάθς.../ Γδθαδή, άια έκαζ 

ημ ηέθμξ, ιδ ιαηανίγεζξ, ιδ θέεζξ ημ ηαθυ. Γε βηγένεζξ απ’ κηδκ άηνα ημο ηέθμοξ ηζ 

’α βέκεζ.../ αοηυξ άια πάεζ ηαηά Θεμφ ηαζ πάεζ ιε πίζηδ ημο Θεμφ.../ Άια ήκηακε κα 

λδιενχζεζ, ήκηακε πανάιαηα ηαζ λδιένςκε, πηοπμφζε μ παζαάκηδξ ηαζ έθεε 

«μνίζαηε ζηδκ εηηθδζία».../ ’ηείκα ηα πνυκζα, άια ήκηακε κ’ αννεαςκζάζμο παζδζά, 

ηα παζδζά δε ιπήαζκα αθθμφ κα ηάκμο ιμκάπμζ κημο παγάνζα.../ Άια έκαζ μ βμκέμξ 
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 Αο ζεκεησζεί όηη ν αηηηνινγηθόο ζύλδεζκνο πμο ζην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη κε ξήκα πνπ δελ 

δειώλεη ςπρηθό πάζνο όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηελ θνηλή ΝΔ. 

116
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. άια, «ην αξρ. επηξξ. άια. Ο ηύπ. άιακ θαη σο ζύλδ. θαη’ επίδξαζηλ ηνπ επίζεο 

ρξνληθνύ ζπλδ. υηακ...»  
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ηαθυξ, εα βίκμο ηαζ αοηά ηαθά παζδζά. Άια δεκ έκαζ ηαθυξ, δεκ εα βίκμο.../ Δ, κα, 

άια ηαζ πήαζκεξ, πήαζκεξ πζμ θεφηενα... / Γζακβηίκζ έθεάκε άια ηαζ ηάκεζ ηαζ πάνεζ 

θςηζά, ’ονίγμο ηαζ θςκάγμο «βζακβηίκ ααν, βζακβηίκ ααν, βζακβηίκ».../ Άια ηαζ δεκ 

ένηεζ μ Μπανιπαιακςθίδδξ ηαζ ειείξ δεκ ένημοιάζηε ζηδ δμοθεζά.../ Άια ηαζ ιε 

θέεζξ κηδκ αθήεεζα ένημοιαζ../ ηχνα ’α ζαξ πς ηζ ’α ηάκεηε άια ηαζ ημθοιπήζεηε 

ηαζ κηδκ χνα πμο ηάκεηε νμοββθί (‘βνπηηά’), πάεζ κενυ ζημ ’θηί ζαξ... / ε άια ηαζ 

θφμο κςνίξ ’α πάς ιαγί ημοξ...θ.ά. 

 ππνζεηηθόο: εηδέ [iðé] ‘έηζη θαη, ζε πεξίπησζε πνπ, αλ’ (< αξρ. ζπλεθθ. εζ 

δε
117

), π.ρ. Καιζά θμνά ένηεηαζ ζημ ιοαθυ ιζα ημοαέκηα, πμο ’α ηφπεζ κα κηδκε 

πεζξ, κηδ θεξ. Ένηεηαζ. Έηζζ ηοπαία. Δζδέ, κα ηάηζεζξ κα ημ εοιδεείξ, δα (< δελ ζα) 

ημ εοιδεείξ ηχνα. Χνυκζα πέναζάκε... 

 

3.1.8 Μόξηα  

 ηα κόξηα ζα θαη λα πνιύ ζπρλά ζην ηδίσκα απνβάιινπλ ηα αξρηθά ηνπο ζύκθσλα 

θαη απαληνύλ κε ηε κνξθή ’α [α] (βι. θαη Φςκδηζηή - απμαμθέξ ζοιθχκςκ), π.ρ. 

βζααάκδξ έκαζ ηακέκαξ πμο πάεζ ζζβά ζζβά δε ιπμν’ ’α (< κα) πμνπαηήλεζ.../ Άρε ημ 

θμονκί ανε ’οκαίηα ηαζ ζζάλε ηαιζά ηαηαπυπζηηα ’α (< κα) θάιε ιε ηαέκα βανάημ../ 

αθθά δε ιπμνχ ’α (< κα) ημοιακηανηχ κημκ εαοηυ ιμο.../ ’α (< εα) πάς ζημ πεηυκζ 

κα ημ βζμιίζς κα θένς κενυ.../ Βνε πάνε κηδ ιακααέθα απ’ ηα πένζα κημο! ’Α (< εα) 

ζημηςεμφ αοημί! / Μάκα ιανή πμο ’α (< εα) παξ, δε βθέπεζξ πμο ηαηέααζε κενυ; ’Α 

(< εα) αναπμφ ηα πυδζα, ’α (< εα) πάνεζξ ηάκε ηνφςια.... 

πρλά ην κόξην εα εκθαλίδεηαη θαη κε ηε κνξθή δα (βι. Φςκδηζηή ζηελ ελαιιαγή 

/f/, /x/, /ε/ - /v/, /β/, /ð/), π.ρ. ιδ ζδηχκεζξ αάνμξ , δα πέζεζ μ αθαθυξ ζμο... 

 γηα [ʝa], κόξην βεβαησηηθό (< ηνπξθ. επηθώλ. ya!
118

) πνπ ηίζεηαη ζην ηέινο 

πξόηαζεο γηα επηβεβαίσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, π.ρ. ε, ηα παναζηέηεηαζ βζα, ηα 

παναζηέηεηαζ, ’βαπά ηα ηαθά (ν Βαζίιεο ηα ινπινύδηα).../ Ήπδαζκακ μζ βοκαίηεξ 

’ηεί πένα, γφιςκάκε ρςιί, πμο ήκηακε πμθφξ ηυζιμξ βζα, ενβάηεξ κα πηίζμο, κα 

ηάκμο.../ Καζ μ ιπαιπάξ ζμο, πμο θεξ, έηνεπε ηαζ ’ηείκμ ιεξ ζηδ βηάπκα. Γζηυ ημο 

ζπίηζ βζα./ Ναζ, βζαηί κηνέπμοκηάκε. Μζηνή ήκηακε βζα! / Δβχ πήαζκα, ιζα ηαδιέκδ 
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 Βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. εζδέ. 

118
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βζα (ΗΗΗ, ζεκ. 2). 
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έβθεπα, ήιμο κμζημηονά βζα! / Όζηενα πνχηδ ηάλδ πήα, υπζ δεφηενδ ηάλδ... Γε 

ιπνυηακα. Πνυζθομζ ήνηαιε βζα! / πμο ’α πάηε δ ιζα κηδ βημφηθα, δ άθθδ κημ 

ζηφθμ... Ναζ, αθθά ’ιείξ αοηά ήεεθάιε βζα! / απέ κηδ κηνίβθζα (Σξίγιηα) κηδ ιπήνε 

βζα! / ηζ ’α ημ ηάκμο βζα! / ηέζζενα παζδζά ήιαζηα βζα! / Σζ ηάκεζξ βζα; -Ψυθδζα 

ιανή, ηνφμ ραζηίηζ! // ’a βζα’μφιε (γηα λα δνύκε) φζηενζξ ηζ ’α πμφιε... 

 γηα [ʝa], κόξην πξνηξεπηηθό (κεζλ. βζα < αξρ. επηθώλ. εία
119

) ζηε ζπλεθθνξά ηνπ 

ζπλήζσο κε ηελ πξνζηαθηηθή ’(δ)έ (< ζδέ / (δ)είηε (< είδα) επηηείλεη ηελ έλλνηα ηεο 

θξ., όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, π.ρ. Μάκα ’δςκά βζα ’δέ ’α ιε ηάκεζξ ιμφζηεια.../ 

Καζ βζα ’δέ αοημί αβαπζμφκημ.../ Μάκα ’δςκά βζα (δ)είηε ’α ηάρμο κημ βηυζιμ.../ 

Μάκα ’δςκά βζα (δ)είηε ηεπαγεθίηζα (‘ξεδηιίθηα’) πνάιαηα... θ.ά. Δλδηαθέξνλ ζην 

ηδίσκα παξνπζηάδεη ε ζπλεθθνξά ηνπ βζα κε όια ηα πξόζσπα ελ. θαη πιεζ. ηεο 

ππνηαθηηθήο δς ηνπ αόξ. είδα ζε ζπληάμεηο θπξίσο κε ην κόξην κα θαη ζπαληόηεξα 

κε ην κόξην εα: κα / εα  βζαδχ, κα / εα βζαδείξ θ.η.ό., π.ρ. ’α ημ ιπνμοιοηίζς κα 

βζα’μφιε ηζ έκαζ ’πμ ηάημο.../ βζακβηίκζ ιανή, ηαζμφιεζηε, λέαα (‘βγεο’) υλς κα 

βζαδείξ... / πήαιε ζημ Ρμφζζημ ζημ κμζμημιείμ κα βζαδμφιε κηδ Μανία πμο ήκημ 

άννςζηδ.../ ’δχ έθα κα βζαδείξ πμο ένημοκηαζ μζ ιμοζμονάδεξ, ’α πενάζμο απ’ εδχ 

ιπνμζηά... / λέαα κα ημοξ βζαδείξ κα βεθάζεζξ ημιιάηζ.../ δχζε ηαζ κηδ βηαηίκα 

Καηίλα) κα ηα βζαδεί.../ υθμ βηεαεγεθίηζα (‘θιπαξίεο, ζρόιηα’) ηαζ ημνζυγζηα 

(‘αζηεία’) ιε θέεζ υηακ εα ιε βζαδεί... θ.ά. Σν θαηλόκελν, πνπ θαηαγξάθεθε θαη 

ήηαλ γλσζηό ζε όινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο, είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηδηώκαηνο. 

Ζ πξνέιεπζε ηεο ζπλεθθνξάο είλαη δύζθνιν λα δηαθξηζεί
.
 αθελόο θαίλεηαη λα 

πξόθεηηαη γηα αληηζηξνθή ηνπ ζύλδεζκνπ βζα κα > κα βζα θαηά ηε ζύληαμε κε ην 

δς γηα ηε δεκηνπξγία ηειηθώλ πξνηάζεσλ. Αθεηέξνπ, ε ρξήζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ 

θαη κε ην κόξην εα, θαζώο θαη ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αληηζηξνθήο ηνπ 

βζα κα απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, πηζαλόηαηα δείρλεη 

πσο ίζσο πξόθεηηαη γηα αλαινγηθή επέθηαζε ηεο ζπλεθθνξάο ηνπ πξνηξεπηηθνύ 

βζα + πνμζηαηηζηή ’(δ)έ (< ζδέ / (δ)είηε > βζα + δς, δεζξ θ.η.ό., ηελ νπνία νη 

νκηιεηέο αληηιακβάλνληαη σο κηα ιεμηθή κνλάδα βζα-δς θ.ιπ., πνπ γηα ιόγνπο 

επίηαζεο ηε ρξεζηκνπνηνύλ ζηα πεξηβάιινληα πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  
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 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βζα (ΗΗ). 
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 ακ [αm] θαη ακέ [αmé] (< αιιέ < αιιή < ακ ιδ ‘αιι’ όκσο’
120

), π.ρ. Αι δεκ 

εηαηάθααεξ εοθμδιέκδ πμο μ άκηναξ ζμο έπεζ πμφκηα; / Αι ηζ εαννείξ ιανή 

γεαγέηα.../ Αιέ ήλενα πμο έπνεπε κα ζε θένς παιπένζ πζμ ιπνμζηά εζέκα.../ Αιέ η’ 

άθθμ. Σζ βθέπεζξ; Οονακυ. - Σζ παηείξ; -Μάνιανα.../ αιέ ηζ ηάκεηε;  

 κε [mi] ‘κήπσο’ κόξην εξσηεκαηηθό (< αξρ. ιδ), π.ρ. ...ιδ εέθεζξ κενυ Καηίκα; ιδ 

εέθεζξ κα ηαημονήζεζξ; θ.ά. 

 κπα θαη [ba ce] θαη πα θαη [pa ce] ‘κήπσο’ κόξην εξσηεκαηηθό (< κεζλ. ιπαξ 

(ηαζ) < θξ. ιδ παξ (ηαζ)
121

), π.ρ. Πα ηαζ ’πζπφζηδαηε (‘ζπκώζαηε’); Χμθμζηάκς 

ιυκε ιπα ηαζ ’πζπφζηδαηε.../ ’α ζε θένς ημ ανάδο θαΐ κα θαξ; Έπεζξ; ιπα ηαζ δεκ 

έπεζξ; / ιμκάπδ ’α ηάηζεζξ; ιπα ηαζ δεκ έπεζξ αενχπμοξ κά ’νημοκε κα ζε δζμφκε; 

θς ιπα ηαζ δεκ έθαεξ, κα ζε δχζς.../ ηυζα πζηυπθα πά ’α ηα ηυρμο πςνίξ ια’αίνζ, 

πα ηαζ ’καζ ηαηαπυπζηηεξ κα ηυαμοκηαζ εφημθα; / Ρςηχ κηδκα φζηενζξ: ιανή πα ηαζ 

θμαήεδεξ; πα ηαζ εφιςζεξ; θ.ά. 

 

3.1.9 Επηθωλήκαηα  

 εκ [em] (< απν ηε επηθσλ. θξ. ε ια
122

), π.ρ. Δι ηζ λένς ’βχ ηα ’κυιαηά κημοκά ’βχ 

κα ηα πς θς...ηζ ηα λένς; / ει είιεζηε θμαέηγμοθμζ ιανή! / Δι, ε ηζ ’α εοιδεχ!  

 βξε [vre] - βε [ve] θαη κπξε [bre] (< ιςνέ
123

), θιεηηθέο πξνζθσλήζεηο, π.ρ. ιπνε 

Γδιδηνυ! ιπνε ηαονάηζ, / Νζημθυ ιπνε παζδί ιμο έπανε κημ βημοναπά.../ ιπνε 

ηαηυ πνυκμ κα ’πεζξ εζέηαθαθδ (‘γατδνπξνθέθαιε’).../ Έθα ’δχ ανε απνυκζαζηε... / 

Άρε ημ θμονκί ανε ’οκαίηα ηαζ ζζάλε ηαιζά ηαηαπυπζηηα ’α θάιε ιε ηαέκα 

βανάημ.../ Ξυακμ είιαζ αε ’α ζε πς ρυιιαηα; Θοιάζαζ ηα αε ζηοθμημφηααμ; θ.ά. 
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 Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζηα ι. αι θαη αιέ. Αο ζεκεησζεί όηη ιεμηθνγξαθηθά ηα αι – αιέ, όπσο θαη ην 

ει, ραξαθηεξίδνληαη αιινύ σο κόξηα θαη αιινύ σο ζύλδεζκνη θαη ην ει σο επηθώλεκα. Πβ. θαη 

Αλδξηώηεο Δηοιμθ. θαη ΛΚΝ ζηα αληίζηνηρα ι. ηελ θαηάηαμε πνπ επηιέρζεθε παξαπάλσ δελ 

αθνινπζήζεθε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δεδνκέλνπ όηη ε ιεηηνπξγία ησλ κνξίσλ ζε θάζε 

εθαξκνγή είλαη δηαθνξεηηθή, επεξεάδεηαη από ηνλ επηηνληζκό θαη ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, γεγνλόο 

πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπο. Πβ. θαη ηελ ιεμηθνγξαθηθή θαηάηαμε 

ησλ ανε θαη ιπνε πνπ πξνζδηνξίδνληαη αιινύ σο κόξηα θαη αιινύ σο επηθσλήκαηα.  

121
 ΛΚΝ ζην ι. ιπαξ ηαζ. 

122
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ει. 

123
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. ανε. Καηά ην ΛΚΝ (βι. ζηα ι. ανε θαη ιπνε ) < κεζλ. ανε < ηνπξθ. bre, bire. 
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 ζνπο [sus], π.ρ. μοξ ιανή ζάζημνμ.../ μοξ ιανή γεαγέηα..../ Μυκε ζμοξ ηα ιδ 

θαθείξ... 

 ληε [de] θαη ηζνπο [tsus] (παξαθίλεζε πξνο δών), π.ρ. κηε κα θφεζ, ηζμοξ κα 

ζηαιαηήζεζ ημ βαδμφνζ...θ.ά. 

 ληε(ε) [de(e)] (δεισηηθό κεγάιεο απόζηαζεο), π.ρ. πήαιε ζε ’ηείκμ ημ ιένμξ ηαζ 

ήκηακε κηεε ζη’ ακάεεια...θ.ά. 

 καξή [marί] (κε ζειπθό) θαη ιανέ
124

 [maré] (ζπλήζσο κε αξζ., νπδ. θαη πιεζ.)
.
 

θιεηηθή πξνζθώλεζε, π.ρ. Άκηε ιανή λίηζζζα πμο ’πζπήγεζαζ (‘ζπκώλεηο’) ιε 

ηέημζα πνάιαηα.../ βζα ’δέ ημκα ιανή ιανχ.../ Άκηε ιανή πμο ’ονίγεζξ;/ ια εα 

πέζς ’βχ ιανή ηυνδ ιμο! / Μανή ηυνδ θέεζ, ιπα ηζ είδεξ ’ηείκμ ημ Καηζκζυ ημο 

ηοθζακμφ.../ Άζηα ιανή ηυνδ.../ Μανέ η’ αμφνζ ιμο! / Μανέ ηζ ’α ηάκεηε εζείξ... 

θ.ά. 

 κάλα [mάna] (δεισηηθό έθπιεμεο), π.ρ. Μάκα! ’δςκά βζα ’δέ ’α ιε ηάκεζξ 

ιμφζηεια.../ Μάκα! ’δςκά βζα (δ)είηε ’α ηάρμο κημ βηυζιμ.../ Μάκα ’δςκά βζα 

(δ)είηε ηεπαγεθίηζα (‘ξεδηιίθηα’) πνάιαηα... / Μάκα! βζα ’δέ ημκα ιανή ιανχ μ 

αθήξ δεκ έκαζ μφημξ πμο ημοκεί πένζα, πυδζα ηαζ παναιζθά; / Μάκα ιανή λέπαζά 

ημ! / Μάκα! ζηάζε ιανή πμο κα ζε ηάκεζ ηάρςια! / Μάκα! πμο κα ζε πανχ έηζζ 

πμο έβζκεξ, βέκδεξ μθυζδζμξ πνςημζφββεθμξ! / Μάκα ιανή ιδ ιε ημ θεξ ’πζπφζηδα 

(‘αλαζηαηώζεθα’)... / Μάκα κηo βηαιυ (θακό) ιμο. Σχνα ηζ ’α ηάκμιε; 

 ρα [xa], πξνηξεπηθό, π.ρ. άκηε πα κα βζαδμφιε (λα δνύκε) ηζ εα βεκμφιεζηε.../ πα 

ηαζ πα κα ηεθεζχζμοιε κηδ δμοθεζά ιαξ... θ.ά. 
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 Καηά ην Χαηδηδάθη (1934: 629) «ηα ιανέ θαη ιανή εθ ζπκθπξκνύ ηνπ ζπλήζνπο ανέ (< α νε!) θαη 

ιςνέ». 
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3.2 Παξαγσγή 

ην θεθάιαην ηεο παξαγσγήο θαηαγξάθνληαη θπξίσο ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα θαη 

πξνζήκαηα ηεο ΝΔ πνπ δίλνπλ δηαιεθηηθά παξαδείγκαηα θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ην ηδίσκα. πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο παξαγσγηθά επηζήκαηα πνπ πξνήιζαλ από 

δάλεηα ζπλήζσο από ηελ ηνπξθηθή (-ηγήξ, -θακηίγς θ.ά.) ηα νπνία πξνζαξκόζηεθαλ 

ζύκθσλα κε ην ειιεληθό θιηηηθό ζύζηεκα θαη έδσζαλ παξάγσγα ειιεληθήο αξρήο. 

Οη θαηεγνξίεο ιέμεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ παξαγσγή θαη εμεηάδνληαη 

παξαθάησ είλαη ηα νπζηαζηηθά, ηα επίζεηα, ηα ξήκαηα θαη ηα επηξξήκαηα. ε 

ηδηαίηεξε ππνελόηεηα θαηαγξάθνληαη ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα ζρεκαηηζκνύ ιέμεσλ 

νλνκαηνινγηθήο δήισζεο. 

3.2.1 Επηζήκαηα 

Σα παξαγσγηθά επηζήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη παξαθάησ δίλνληαη καδί κε ηα θιηηηθά 

επηζήκαηα θαη ε θαηαλνκή ηνπο έγηλε κε βάζε ηελ θαηεγνξία από ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη θαη ηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

3.2.1.1 Παξάγσγα νπζηαζηηθά  

3.2.1.1.1 Από νλόκαηα 

3.2.1.1.1.1 Τπνθνξηζηηθά 

αξζεληθά 

-νύιεο: δναημφθδξ (‘κηθξόο δξάθνο, αβάθηηζην αξζεληθό βξέθνο’, < δνάημξ), 

πμοιπμφθδξ (‘αλόεηνο’, < ηνπξθ. hob ‘δαηκόλην, θαιηθάληδαξνο, μσηηθό’, π.ρ. Άκηε 

ανε πμοιπμφθδ! / πμοιπμφθδξ έκαζ πμο δε κημ θμβανζάγεζξ...), ηζμοηζμφθδξ (‘μ 

άκενςπμξ πμο έπεζ ηάκεζ ζμοκέηζ ‘πεξηηνκή’, έκαζ ιμοζμοθιάκμξ’, < ημοηζμφ ‘πένο’) 

θ.ά. Πβ. θαη ην γενγεαμφθδξ (‘δσεξόο, δηαβνιάθνο’, < αενγεαμφθδξ < Βεεθγεαμφθ ‘ν 

αξρεγόο ησλ δηαβόισλ’
125

 κε ηελ πξνζζήθεο ηνπ επηζεκ. -εο), 
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 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. αενγεαμφθδξ. 
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ζειπθά 

-ίηζα
126

: βνζίηζα, ηανδίηζα, πεηνίηζα θ.ά. Πβ. θαη ηα ηνπσλ. Πδβαδίηζα, δ (< πδβάδζ), 

Γμονκίηζεξ, μζ (< βμφνκα).  

-νύια: ζπλήζ. ζηα ζειπθά πξνζσπσλύκηα, π.ρ. Σενρμφθα, Πναλμφθα, Εαπανμφθα, 

Α(κ)εμφθα, Κενζαημφθα θ.ά. 

 

νπδέηεξα 

Χαξαθηεξηζηηθό ππνθνξηζηηθό επίζεκα ηνπ ηδηώκαηνο είλαη ην -υπθμ (< -υπμοθμ), 

πνπ απαληά επίζεο ζηνλ Πόλην θαη ζε ηδηώκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο
127

:  

-όπιν: ναηυπθμ, ζημοιπνυπθo, ιπμοηαθυπθμ, ηαηζζηυπθo, πζηυπθμ, α(β)μονυπθμ (< 

αμφνζ < αβυνζ), πεηνυπθμ, αζηζυπθα, εθζυπθα, ζημοθδηυπθμ, πμοθυπθμ (< πμοθί, π.ρ. ημ 

ηνέαξ ήκηακε πμοθυπθμ ‘πνιύ καιαθό’) θ.ά. 

Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθό είλαη θαη ην επίζεκα -ί (< -ζμκ)
128

:  

-ί: παπθςιαηί, ηανεηθί, ημονηί, αζηζί, πμνηί (π.ρ. έζηορα κα πενάζς ημ πμνηί ηαζ 

πηφπδζα κημ βηαθά ιμο), ηαιανί, πθζεί, θμονκί θ.ά. Πβ. θαη ηα αενβί, ζηαονί (‘κέζε’), 

κεθνί, λοζηνί (‘κεηαιιηθή βνύξηζα’, π.ρ. λφζηνζζα ημ άθμ(β)μ ιε ημ λοζηνί ηαζ πυηζζά 

ημ) θ.ά. πνπ έρνπλ ράζεη ηελ ππνθνξηζηηθή ηνπο ζεκαζία. 

-άθη: ιαβαγάηζ, ημοθζκάηζ, ιπαζμοιάηζ (‘γπλαηθεία παληόθια’, < ηνπξθ. başmak), 

ζαθάηζ (< ζάθα), νμοζάηζ (‘είδνο κπινύδαο’, πηζ. < * νμοζζηάηζ < νμφζζημξ ‘ξσζηθόο’ 

< κεζλ. νμοζζζηυξ, ή απεπζείαο < Ρμφζζμξ / Ρχζμξ, π.ρ. νμοζάηζα ήκηακε ιπθμφγεξ 

ιε ημοιπζά ιπνμζηά... πβ. ην θνηλ. γαπμκέ), παηεθάηζ (‘πιαηηά πέηξα πνπ πεηνύζαλ 

ζηε ζάιαζζα’, πηζ. < κεηγλ. πάηεθθα ‘πηάην’ < ιαη. patella), ζηαονμοδάηζ θ.ά. λενειι.  

-έιη: παζδανέθζ (‘κηθξό παηδί’, < παζδάνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. παζξ), 

-έξη: δαζηαθένζ, ηζμοηγμοηθένζ (‘κηθξό παηδί’, < ηνπξθ. çocuk), 

-ίηζη
129

: πςιαηίηζζ (< ρώκα, π.ρ. δ εάθαζζα είπε αάθημ εηεί...αοημί πςιαηίηζζ ήεεθάκε, 

εδχ έπεζ πςιαηίηζζ ηαθυ, πχια ηαθυ, άθδζα κηδ εάθαζζα ηζ ήνηακε ζηδ ζηενζά...), 

-νύδη: ημθζανμφδζ, εηηθδζμφδζ, γενκηεθμφδζ (< γένκηεθμ ‘βεξίθνθν’) , ημονημφδζ (< 

Σμφνημξ), εεμφδζα (‘ηα αζηέξηα’) θ.ά. 

                                                           
126

 Γηα ην επίζεκ., βι. Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. -ίηζα
.
 Georgacas (1982: 57-59)

. 
πκεσλίδεο (1987: 

251 θ.εμ.)  

127
 Βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 346) (Κίνο)

.
 Οηθνλνκίδεο (1958: 371) (Πόλη.)

.
 Ψάιηεο (1905: 121) 

(αξεθθι.)
.
 Απνζηνιίδεο (1941: 283). 

128
 Βι. ζρεηηθά Χαηδηδάθηο (1905: 390 θ.εμ.) 

129
 Γηα ην επίζεκ., βι. Georgacas (1982: 56-7)

.
 πκεσλίδεο (1986: 71 θ.ά.). 
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-νύιη: ηνμπμφθζ (< ηνμπυξ), βνμιπμφθζ (‘κηθξό εμόγθσκα, νίδεκα’, < βνυιπμξ 

‘ζξόκβνο, νίδεκα’
130

) θ.ά.  

-νύλη
131

 π.ρ. ηζαπμφκζ (‘είδνο ζθαπάλεο’, < ηζάπα < ηηαι. zappa, π.ρ. δμφθεοάκε ιε ημ 

ηζαπμφκζ..), ζημοθμφκζ (‘θάιηζα’, < ζημφθμξ / ζημφθζα < ηηαι. cuffia). Πβ. θαη ηα ήδε 

κεζλ. αμογμφκζ (‘απόζηεκα, ζππξί’, < *αμφγα < αφγα
132

, π.ρ. έαβαθα έκα αμογμφκζ...), 

πμοβμφκζ (‘πηγνύλη’, < κεζλ. πζβμφκζκ < πμοβμφκζκ < κεηγλ. πςβχκζμκ ππνθνξ. ηνπ 

αξρ. πχβςκ
133

, π.ρ. ζημφπζζε ημ πμοβμφκζ ζμο μφθμ θάδζα έκαζ...) θ.ά. 

-ό / -ηό: ηα θύξηα νλόκαηα, αξζεληθά θαη ζειπθά, πνιύ ζπρλά απαληνύλ 

ππνθνξηζηηθά ζε -ό / -ηό (< -ίμκ κε ζπλίδεζε
134

), π.ρ. (ημ) Θακαζυ, (ημ) Μανζυ, (ημ) 

Αθνυ, (ημ) ςηδνυ, (ημ) Νζημθζυ, (ημ) Βαζζθυ, (ημ) Αηγμοθζυ, (ημ) Γζμβεκζυ, (ημ) 

Εαπανζυ, (ημ) Κςηζυ, (ημ) Σγζαακυ, (ημ) Γζςνβ(ζ)υ, (ημ) Παοθυ, (ημ) Κςζηακηυ, (ημ) 

Χαναθαιπυ, (ημ) Φνμζυ, (ημ) Ακεζηυ (Ακέζηδξ), (ημ) Χνοζυ, (ημ) Ανηειζυ θ.ά.
.
 θαη ζε -

νπιηό (< μφθδξ, -μφθα), π.ρ. (ημ) Γδιδηνμοθζυ, (ημ) Αεμοθζυ θ.ά. 

3.2.1.1.1.2 Μεγεζπληηθά  

αξζεληθά  

 ηα κεγεζπληηθά ησλ αξζεληθώλ εληνπίζηεθαλ ηα ζπλήζε επηζήκαηα, όπσο -αο, 

π.ρ. αμφγμοκαξ (‘κεγάιν ζππξί’, < αμογμφκζ), θάναββαξ (< θάνοββαξ, κεγεζ. σο 

πξνο ην θανφββζ), -αθιαο, π.ρ. άκηναηθαξ, -αθαο
135

, π.ρ. αχθαηαξ θαη αςθάηα 

(‘ρνληξόο βώινο’) θ.ά. -αξάο
136

, π.ρ. ιαβηθανάξ (‘κεγαιόζσκνο’, πηζ. < 

ιέβηθμξ
137

), ηθεθηανάξ, ημζθανάξ, πμνεοηανάξ θ.ά., -αξνο
138

, π.ρ. ηζάιπανμξ 

(‘κεγάιν ηζακπί’), ιμφκανμξ (π.ρ. θξ. ηδξ παπαδζάξ μ ιμφκανμξ ηαζ ηδξ 
                                                           
130

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βνμιπμφθζ. 

131
 Χαηδηδάθηο (1977: 528), -μφκζ < -χκζ(μκ). 

132
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αμογμφκζ

.
 πβ. θαη Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. όπνπ ε εηπκνι. < αογί + -μφκζ. 

133
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πζβμφκζ. 

134
 Βι. Μελάο (2008: 148). Πβ. θαη ηα ζει. ζε -ζχ

.
 βι. θαη Χαηδηδάθηο (1934: 404), όπνπ ηύπνη 

νπδεηέξνπ γέλνπο αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ θπξίσλ νλνκάησλ κε ππνθνξηζηηθή ζεκαζία ζε -ζυ θαη -υ. 

135
 Βι. Μελάο (1978: 154), γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ κεγεζ. επηζήκ. -αηαξ (< αξρ. ζε -αλ) από ηελ 

αληηδηαζηνιιή κε ην ππνθνξ. -αηζ, π.ρ. αχθαλ > αχθαηαξ – αςθάηζ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο 

θαη ηελ απνθξπζηάιισζε ηεο ρξήζεο ηνπ σο κεγεζ. ηε κεζαησληθή πεξίνδν.  

136
 Μελάο (1978: 170), γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ επηζήκαηνο θαη’ αληηδηαζηνιιή κε ην ππνθνξ. -άνζμκ / -

άνζ > κεγεζ. -ανμξ κε αλαβηβαζκό ηνπ ηόλνπ. Πβ. θαη ηελ εμέιημε ηνπ επηζεκ. -άνα. 

137
 Βι. Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην ι. ιαβηθανάξ

.
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ιαβηθανάξ. 

138
 Γηα ηελ πξνέιεπζε θαη εμέιημε ηνπ επηζήκ., βι. Μελάο (1978: 119-20). 
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επζηνμπίκαξ) θ.ά., -νο, π.ρ. ημφημοθμξ (‘δηπιό θνπθνύιη’), ηζάηαθμξ (< ηζαηάθζ, 

‘δηραισηό μύιν’ < ηνπξθ. çatal, ζηε θξ. έθαάκε ηζάηαθμ ‘έθαγαλ πνιύ μύιν’). 

ζειπθά 

 Σα κεγεζπληηθά επηζήκαηα ησλ ζειπθώλ είλαη ηα ζπλήζε, -α (ζπλήζσο κεγεζ. 

νπδ. ζε -ζ), π.ρ. ζημφθδηα (< ζημοθήηζ, πηζ. θαη από ην αξζ. ζημφθδηαξ), ηθάνα (< 

ηθανί), θζηίθα (< θζηίθζ, π.ρ. αβάθε ηδ θζηίθα ‘κύμα’ ζμο), πμοθζάνα (‘κεγάιε 

θνπηάια’, < πμοθζάνζ), ημοημφηα (‘βαξηά, βξαδπθίλεηε’, < ημοημφηζ < ηνπξθ. 

kütük, π.ρ. ’α ημοκδεεί, ’α ημοκδεεί ηαζ ζα βημοημφηα πάεζ...), παηγάνα (‘κεγάιν 

καραίξη’, < παηγάνζ), αανέθα, ιαπαίνα θ.ά., -άξα
139

, π.ρ. πμνηάνα, ηνμιάνα, 

ημπεθάνα, ημζθάνα θ.ά., -έθια
140

 ζην κνλαδηθό παξάδεηγκα ημνέηθα (‘κεγάιε 

θνπέια’, αληί ηνπ ζπλήζ. -άηθα), θ.ά. 

Γεληθά ηα κεγεζπληηθά ζπρλά έρνπλ κεησηηθή δήισζε ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαη 

εληζρύεηαη από ηα ζπκθξαδόκελα, ηα εμσγισζζηθά θαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία. 

3.2.1.1.1.3 Σνπηθά 

Σα δεισηηθά ηόπνπ νπζηαζηηθά ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο κε ηα επηζήκαηα: -αξεηό (< 

κεζλ. -ανείμ): αθαδανεζυ (‘ειαηνηξηβείν’), ηεναιανεζυ (‘θεξακνπνηείν’), αζαεζηανεζυ, 

ηδθδκανεζυ (κεηση. ‘κεγάινο ηεκπέιεο’, π.ρ. αοηυξ έκαζ ηδθδκανεζυ, μφθδ κηδκ διένα 

έκαζ ζηα ηαθεκεία...) θ.ά. -άδηθν, π.ρ. ρανάδζημ, ναηάδζημ θ.ά. -ίδηθν, π.ρ. 

παθααηγίδζημ, θμοημοιαηγίδζημ θ.ά. -(ε)ηό / -είν, π.ρ. ιαενεζυ, ηειπεθπακείμ (κεηση. 

‘κεγάινο ηεκπέιεο’ < ηειπεθπακάξ < ηνπξθ. tembelhane ‘θαηνηθία ηεκπέιεδσλ’), 

ακαβηζυ (‘απνρσξεηήξην’, < κεζλ. ακαβηαίμκ νπδ. ηνπ επίζ. ακαβηαίμξ < αξρ. νπζ. 

ακαβηαίμκ), ιεζζυ (‘ν ρώξνο αλάκεζα ζε δύν ζθάιεο’, < ιεζαίμ νπδ. ηνπ επίζ. 

ιεζαίμξ) θ.ά., -ηθν (νπζηαζηηθνπνηεκέλα νπδ. επηζ. ζε -ζημξ, -ζηδ, -ζημ), π.ρ. απηάνζημ 

(‘ςηιηθαηδήδηθν’, < ηνπξθ. aktar, π.ρ. ’α πάνεζξ απυ ημ απηάνζημ εηαηυ δνάιζα 

θζκανυζπμνμ,...), ζανάθζημ (‘αληαιιαθηήξην’, < ηνπξθ. sarif), ζπεηζζένζημ 

(‘θαξκαθείν’, < ζπεηζζένδξ < ηηαι. speciere), ιπαηάθζημ (< ιπαηάθδξ -ζημξ, < ηνπξθ. 

                                                           
139

 Μελάο (1978: 110-11), γηα ηελ πξνέιεπζε θαη εμέιημε ηνπ επηζήκ. από ηελ αληηδηαζηνιιή κε ην 

ππνθνξ. -άνζμκ / -άνζ, π.ρ. αξρ. ηαιάνα > ππνθνξ. ηαιάνζμκ / ηαιάνζ > κεγεζ. ηαιάνα, απ’ όπνπ 

αλαινγηθά ζρεκαηίζηεθαλ κεγεζ. κε ην επίζεκ. -άνα. 

140
 Μελάο (1978: 95), ην κεγεζ. επίζεκ. -εηθα εληνπίδεηαη ζπρλά ζηε Θάζν.   
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bakkal), ιπαλεαάκζημ (< ιπαλεαάκδξ -ζημξ, < ηνπξθ. bahçζvan), ηαζάπζημ (< ηαζάπδξ 

-ζημξ, < ηνπξθ. kasap) θ.ά.  

Βι. παξαθάησ θαη ηα δεισηηθά ηόπνπ παξαγσγ. επηζήκ. -ζά θαη -ηήνζ. 

3.2.1.1.1.4 Επαγγεικαηηθά – ηδηόηεηαο 

Σα δεισηηθά επαγγέικαηνο ή ηδηόηεηαο νπζηαζηηθά ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο κε ηα 

επηζήκαηα: 

 

 -άο (δεισηηθό επαγγέικαηνο): ημοκημονάξ (‘παπνπηζήο’, < ημοκημφνα ‘έηδνο 

παπνπηζηνύ’), αμοηζάξ (‘βαξεινπνηόο’, < αμοηζί ‘βαξέιη’), θακανάξ (‘απηόο πνπ 

μαίλεη ην καιιί κε ην ιαλάξη’, κεηαθ. ‘θαιηθάληδαξνο’, < θακάνζ), αθεονάξ 

(‘κπισλάο’, < αθεφνζ), γεοβανάξ (‘απηό πνπ νξγώλεη κε δεπγάξη δώσλ’, < γεοβάνζ), 

παπθςιαηάξ (‘απηόο πνπ θηηάρλεη παπιώκαηα’, < πάπθςια) θ.ά. Πβ. θαη ηα επώλ. 

Βαιααηάξ (‘παπισκαηάο’), Καηνακάξ (‘πηζζαδόξνο’, < ηνπξθ. katran), Ψαεάξ 

(‘ςαζνπνηόο’), Σζζπμονάξ (‘ηζηπνπξνπνηόο’), Πνζμκάξ (‘αθνληζηήο πξηνληώλ’) θ.ά.  

 -αξεο / -ηάξεο: αζαεζηάνδξ (‘απηόο πνπ πνπιάεη ή παξάγεη αζβέζηε’), αανηάνδξ, 

ηααενκζάνδξ θ.ά. λενειι. Πβ. ην επίζεκ. θαη παξαθάησ επίεεηα πανάβςβα απυ 

μκυιαηα. 

 -ηδήο: ην επίζεκα -ηγήξ εηζήιζε ζηελ ειιεληθή κέζσ ησλ ηνπξθηθώλ παξάγσγσλ 

κε ην επηζήκ. -ci / -cζ / -cu / -cü / -çi / -çζ / çu / -çü, πνπ πξνζαξκόζηεθαλ ζην 

ειιεληθό θιηηηθό ζύζηεκα ζε -ηγήξ, ην νπνίν έδσζε παξάγσγα ειιεληθώλ θαη 

άιισλ, εθηόο ηεο ηνπξθηθήο, δάλεησλ ζεκάησλ, π.ρ. θμναηγήξ (< θυνμξ), δεηαηγήξ 

(‘εηζπξάθηνξαο δεθάηεο’, < δεηάηδ ‘είδνο θόξνπ’), ημκηναιπαηγήξ 

(‘ιαζξέκπνξνο’, < ηηαι. contrbbando + παξαγ. επίζεκ. -ηγήξ), αιαηαηγήξ (‘απηόο 

πνπ δεη ζε βάξνο άιισλ’, < αιάηα + παξαγ. επίζεκ. -ηγήξ), ηςθμημφιπαηγδξ 

(‘απηόο πνπ αιιάδεη εύθνια γλώκε’) θ.ά. Πβ. θαη ηα θνηλά λενιι. παηςιαηγήξ, 

αενζηγήξ, αζπνζηγήξ, αζμθζηγήξ θ.ά. Πβ. θαη ηνπξθηθά δάλεηα πξνζαξκνζκέλα ζηελ 

ειιεληθή θαηά ηα ζε -δξ αξζ.: ζηζηγήξ (‘κπαισκαηήο, αδέμηνο ηερλίηεο’, < ηνπξθ. 

eskici), ιεγεηγήξ (‘απηόο πνπ ηνπ αξέζνπλ νη κεδέδεο’, < ηνπξθ. mezeci), 

βζακηζζζηγήξ (‘θαθνπνηόο, θιέθηεο’, < ηνπξθ. yankesici ‘πνξηνθνιάο’), βζαθαηγήξ 

(‘ςεύηεο’, < ηνπξθ. yalancı), ανασηγήξ (‘ανασηγήξ έκαζ πμο εα ζηαθίλεζ πνχηα κα 

ανεζ κα πάνεζ’, < ηνπξθ. araci ‘αληρλεπηήο, ν επξίζθσλ’) θ.ά. (Βι. πεξηζζόηεξα 

παξαδείγκαηα ζην θεθ. Λελζθυβζμ – Γάκεζα ημονηζηήξ πνμέθεοζδξ) Πβ. θαη ηα 

επώλ. Βμβζαηγήξ / Μπμβζαηγήξ (‘βαθέαο’, < ηνπξθ. boyacζ), Σγζαζηγήξ 
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(‘θαηαζθεπαζηήο θαξθηώλ’, < ηνπξθ. çivici ‘θαηαζθεπαζηήο θαξθηώλ’), 

Μμοιηγήξ (‘θεξνπνηόο’, < ηνπξθ. mumcu), Πεκζνηγήξ (‘ηπξνθόκνο’, < ηνπξθ. 

peynirci) θ.ά. 

Σα ζειπθά ησλ ζε -ηγήξ ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο ζε -νύ ή ζε -ίλα, π.ρ. ιεγεηγμφ, 

ζηζηγμφ, αιαηαηγμφ θ.ά. θαη παιαιηγίκα, αναιπαηγίκα θ.ά. 

3.2.1.1.1.5 Επηζήκαηα κε πνηθίιεο ζεκαζίεο 

 

ζειπθά 

 

 -ηά:  

-ηά ηδηόηεηα: αηζαθζά (‘αθαηαζηαζία’, < άηζαθμξ), βαθζθζά (‘θνιαθεία’, < βαθίθδξ < 

ηηαι. gaglioffo), ηαθπζά (‘ηεκπειηά’, < ηάθπδξ < ηνπξθ. kalp ‘ςεύηηθνο’), αλοπμθδηζά 

(< λοπυθδημξ), ηακηερζγζά (‘γξνπζνπδηά’, < ηακηερίγδξ < ηνπξθ. kademsiz 

‘γξνπζνύδεο’, π.ρ. είπαζί ιαξ υηζ έκαζ ηακηερζγζά η’ Αδ Μυδεζημο κα αάκμοιε κα 

δμοθέρμοζζ ηα ηηδκά...), ιαθαηςζζά (‘καιαθόο θαηξόο’, < ιαθάηςζδ < ιαθαηχκς), 

αθεπμοδζά (‘παλνπξγία’, < αθεπμφ -μφδεξ + επίζεκ. -ζά), ιαηζαημκζά (κεηαθ. 

‘θαηεξγαξηά’, < ιαηζαηυκζ
141

 ‘κεγάιν ζθπξί’) θ.ά.  

-ηά ελέξγεηα (πνπ γίλεηαη κε απηό πνπ εθθξάδεη ε πξσηόηππε ι. ή θαη ην απνηέιεζκα 

ηεο ελέξγεηαο απηήο): ια(π)αζνζά (< ιαπαίνζ), ιπεθμκζά (< αεθυκζ), κηειπεζζνζά 

(‘κνιπβηά, θαη ην κνιύβη πνπ έγξαθαλ νη καγαδάηνξεο ηα ρξέε’, έαακα ιζα 

κηειπεζζνζά αηυια βζαηί κημ βηαθέ δε κημκ επθένςζεξ..., < κηειπεζίνζ < ηνπξθ. tebeşir 

‘θηκσιία’), κηζγζά (‘απιαθηά’, πηζ. < κηίγα
142

 ‘θαιώδην’, π.ρ. ανε ιζα κηζγζά (αοθαηζά) 

έκαζ αηυια, πάκε - βφνκα, έκα ημκημαυδζ -ήκηακε ηα βονίζιαηα απυ πάκμο ζημ υνβςια- 

έπμοιε αηυια), ιπαηζηζά (‘ε πξώηε επίζθεςε ηνπ γακπξνύ ζην ζπίηη ηεο λύθεο’, < 

κεζλ. παηίηζκ
143

 ‘παληόθια’), αζηζζά (‘ρηύπεκα κε βίηζα’, κεηαθ. ζηδκ ηνίπα! έκαζ 

αζηζζά ‘θαζαξά’), ηαιηζζηζά θ.ά. Πβ. θαη ην ζπεηζανία (‘ε δεκηνπξγία θαξκάθνπ’, < 

ζπεηζζένδξ ‘θαξκαθνπνηόο’, π.ρ. άθηαζημ βζαηνζηυ βζα ζπεηζανίεξ, πυνημ ηζ ’νπμφκηακε 

’πέ κηδ Μοηζθήκδ). Βι. ην επίζεκ. -ζά (ελέξγεηα) θαη ζην μοζ. πανάβςβα απυ ν. 

                                                           
141

 Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην ι. ιαηζαηυκζ (< ηηαι. mazza + αηυκζ, ή πιενλαζηηθό λόζν ζύλζ. < 

ιαηζα- < ηνπξθ. massat ‘αθόλη’ + αηυκζ). 

142
 ΛΚΝ ζην ι. κηίγα < γεξκ. Düs(e) -α ή κέζσ ηνπ γαιι. duse. 

143
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. παηίηζ (< παηχ + -ζηζμκ). 
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-ηά δέληξα / θπηά: ιζζζνζά (‘θαιακπνθηά’), γενκηεθζά (‘βεξπθνθηά’), παθζμονζά (‘είδνο 

ζάκλνπ’), ανμοθζά (‘ην ζπάξην’), θοανζά, ζονημααηζζκζά (‘είδνο ζάκλνπ’, κεηαθ. 

‘ηδηόηξνπνο, ζηξηκκέλνο’), ζοηαιζά (‘κνπξηά’, π.ρ. ζοηαιζέξ είπαιε ζοηαιζέξ...) θ.ά. 

λενειι. 

-ηά κέηξν / πνζόηεηα: θμοπηζά (‘ρεξηά’, π.ρ. ι’ έδςζε ιζα θμοπηζά ζηαπίδεξ), 

θοηζανζά (< θηοανζά), θασκζά (‘ην πεξηερόκελν ηεο ζηάκλαο’), εειςκζά (‘ζσξόο από 

δεκάηηα ζηηεξώλ’), νμιαεζά (‘αξκαζηά’) θ.ά. Πβ. θαη ηα πεξηιεπηηθά απζζηνζά (‘ηα 

ραιηλάξηα ηνπ αιόγνπ’), παθαιανζά (‘μύιηλν εξγαιείν πνπ θνξνύζαλ νη ζεξηζηέο γηα 

λα κελ θόβνπλ ηα δάρηπια ηνπο’, < παθαιάνζ ‘μύιηλo δάρηπιν ζεξηζηή’, πηζ. θαη από 

ην παθάιδ + παξαγ. επίζεκ. -ανζά).  

-ηά ηόπν / ρξόλν: πμδανζά (π.ρ. μ βφνμξ έκαζ δομ ημιιάηζα, έκα έκαζ ζημ πνυζςπμ 

ιαηνφξ ηαζ η’ άθθμ έκαζ πμδανζά, πζμ ημκηυξ), ζζδενμζηζά (‘ππξνζηηά’), βςκζά 

(‘ηδάθη’), κοπηζά (‘λύρηα’), θμοζημδεκηνζά (‘ε πξηλ από ηελ άλνημε επνρή’) θ.ά. 

-ηά ηξόθηκα (κε θύξην ζπζηαηηθό απηό πνπ εθθξάδεη ε πξσηόηππε ι.): θαπανειζά 

(‘ιάραλν ηνπξζί’, < θαπακμανιζά
144

, π.ρ. ηαιζά θαπανειζά ηδξ αοηίκαξ), αθεονζά 

(‘κνπζηαιεπξηά’) θ.ά.  

-ηά νζκή: ιμζηζά (‘επσδία’), ζζμοδζά (‘βξσκηά, βξώκηθνο άλζξσπνο’) θ.ά. 

 

 -άδα (< κεζλ. επίζεκ. -άδα): ααεμοθμοιάδα (‘βαζνύισκα’, < ααεμφθςια), 

ημοηζμοκάδα (‘ην θπηό πνπ θάλεη ηελ παπαξνύλα’, < ημηηζκάδα κε ηζηηαθηζκό, < 

ηυηηζκμξ) θ.ά. λενειι. 

 -άδα (< βελεη. -ada): πακάδα (‘είδνο πξόρεηξνπ θαγεηνύ’, < πάκα ‘κνύρια ζε 

ηξόθηκα’), θαζμοθάδα θ.ά. λενειι. 

 -α: λένα (< επίζ. λενυξ, π.ρ. έθαέ ιαξ θέημ δ λένα...), γέζηα (< επίζ. γεζηυξ), ηέθα 

(< ηέθδξ ‘θαιαθξόο’, < ηνπξθ. kel) θ.ά. 

 -ίια (δεισηηθό ρξώκαηνο, δηάζεζεο, δπζάξεζηεο κπξσδηάο): ηζηνζκίθα, ιαονίθα, 

πμδανίθα, ρανίθα θ.ά. 

 -ίλα (επίζεκα ζειπθώλ από αξζ. -αξ, -μξ, -δξ, δεισηηθό επαγγέικαηνο, 

ηδηόηεηαο): ειπμνίκα, επζηνμπίκα, παηγίκα (‘ε πξνζθπλήηξηα ζηα Ηεξνζόιπκα’), 

πασιαηγίκα, ιπμοηγεηηζίκα (‘εξγάηξηα κεηαμηνύ’, < ιπμοηγεηηζήξ < ηνπξθ. böcek 

‘έληνκν’, π.ρ. ημ ιπνχημ δζςβιυ ιε κηδ Μανία πήαιε ζηδ ιπνμφζα (Πξνύζα) 

                                                           
144

 Ο ηύπ. θαπανειζά < θαπαναιζά αλνκνησηηθή απνβνιή ηνπ /r/ < θαπανανιζά αθνκνίσζε n- r > r-r, 

< θαπακανιζά έθθξνπζε /μ/ < θαπακ(μ)ανιζά < θάπακμκ + άθιδ. 
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ιπμοηγεηηζίκεξ...) θ.ά. Σν επίζεκ. θαη αλδξωλπκηθό, π.ρ. αηγδθίκα, Μμοιμβθίκα 

θ.ά. (βι. παξαθάησ ακδνςκοιζηά) 

 -ηζζα (επίζεκα ζειπθώλ από αξζ. -αξ, -μξ, -δξ, δεισηηθό επαγγέικαηνο, 

ηδηόηεηαο): δαζηάθζζζα (< δάζηαθμξ), κμζηαηυνζζζα (< κμζηάημναξ, < κεζλ. 

εκμζηάημναξ), ’εζηυκζζζα (< βείημκαξ), ιπαηάθζζζα (< ιπαηάθδξ < ηνπξθ. battal 

‘άρξεζηνο, άθνκςνο’), Σμφνηζζζα (< Σμφνημξ), ιπαιπαΐηζζζα (‘εύξσζηε’, < 

ηνπξθ. babayiğit ‘γελλαίνο, αλδξνπξεπήο’), ζαηάηζζζα (‘αλάπεξε’, < ζαηάηδξ < 

ηνπξθ. sakat) θ.ά. Πβ. θαη ην ζςιαηάδζζζα (< ζςιαηχδζζζα < επίζ. ζςιαηχδδξ, 

π.ρ. δ αεοθδηζά έκαζ δ ζςιαηάδζζζα). παληόηεξα ζεκεηώζεθε ην επίζεκα -

έζζα
145

, π.ρ. θανιαημπζέζζα, δδιανπέζζα. 

 -νύ (δεισηηθό επαγγέικαηνο, ηδηόηεηαο κε κεγεζπληηθή / κεησηηθή ζεκαζία, θαη 

γηα ην ζρεκαηηζκό αλδξσλπκηθώλ, ζπλήζσο από αξζ. ζε -άξ, -ήξ / -θήξ / -ηγήξ 

θ.ά.): ιοθςκμφ, παπθςιαημφ, ημζθανμφ, βθςζζμφ, θαβμφ, πεζθμφ, ηαιςιαημφ 

(‘απηή πνπ θάλεη λάδηα ή πείζκαηα’), ζηνζββθμφ, ηζζιπθμφ, θ.ά.  

 -νύδα: ζημοθανζημφδα (‘είδνο θάκπηαο’, < ζημοθανίηζ + -μοδα), αιιμφδα (< 

άιιμξ) θ.ά.  

 -νύζα: θεπμφζα (‘ιερώλα’, < θεπμφ < θεπχ, κε επίδξαζε ηνπ ζει. επηζήκ. -

μφζα
146

). Πβ. θαη ηε ι. θά(β)μοζα (‘δεξκαηηθή αξξώζηηα’, κεηαθ. ‘γπλαίθα 

γθξηληάξα θαη θαθή, ζηξίγγια’, π.ρ. ηαηυ πνυκμ κά ’εζξ, ακάεειά ζε, πμο κα ζε 

έανεζ δ θά(β)μοζα ι’ αοηά πμο ηάκεζξ... < αξρ. θαβμφζα, ζει. κεηνρ. ανξ. θαβχκ 

ηνπ εζείς, κε αλαβηβαζκό ηνπ ηόλνπ
147

) θ.ά. 

 -ηέξα
148

 ( δεισηηθό αληηθείκελσλ): ιπμογζένα (‘παγσληέξα’, ηνπξθ. buz ‘πάγνο’), 

θνμοηζένα, βηαγζενυ (< βηαγζένα < γαιι. gαzière) θ.ά. Πβ. θαη ηε ι. ιπακζενυ (‘ην 

καγηό’, < ιπάκζμ). 

 

νπδέηεξα  

 Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη παξάγσγα νπζηαζηηθά κε ηα επαπμεκέλα επηζήκαηα -

άδζ (< -άδζμκ), -άνζ (< -άνζμκ), -ίδζ (< -ίδζμκ) πνπ ζρεκαηίζηεθαλ από ιέμεηο κε ζ. 

                                                           
145

 Γηα ην επίζεκ., βι. Χαηδηδάθηο (1907: 74)
.
 Ψάιηεο (1905: 111-12).  

146
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. θεπμφζα. 

147
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. θάβμοζα. 

148
 Γηα ην επίζεκ., βι. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε (1994: 88). 
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ζε -άδ-, -άν-, -ίδ- + ην ππνθνξ. επίζεκ. -ζ (< -ζμκ)
.
 ηα επηζήκαηα έρνπλ ζηελ θνηλή 

ΝΔ ράζεη ηελ ππνθνξηζηηθή ηνπο ζεκαζία: 

-άδη: πνςζιάδζ (‘πξώηκνο θαξπόο ή ιαραληθό’, < επίζ. πνχζιμξ), απ’ όπνπ θαη ε ι. 

πνςιάδζα (‘είδνο ζηαθπιηώλ’), πανηζάδζ (‘θνκκάηη’, < ηνπξθ. parça), αθθάδζ 

(‘γλώκνλαο’, < άθθα), θςθάδζ
149

 (‘απηόο πνπ ηα έρεη ρακέλα’, < θςθυξ / ζην πιηθό 

ζεκεηώζεθε θαη ν ζρεηηθόο ηύπ. θςθάβζμ) θ.ά. Πβ. θαη ηνλ ηύπ. ’πμθεζθάδζ 

(‘ππόιεηκκα από ζαπνύλη’, κεηαθ. ‘κηθξόζσκνο’, < *απαθεζθάδζμκ < *απαθείθζμκ
150

). 

-άξη: ρζιάνζ (‘αγαζόο’, πηζ. < *μρζιάνζ < υρζιμξ
151

, π.ρ. αοηυξ έκαζ ρζιάνζ ‘ηνπ 

ρεξηνύ κνπ’), πθαηάνζα, ηα (‘πιάηε’, < πθαηάνζ < πθάηδ + -άνζ), βμοιάνζ (‘αθηιόηηκνο, 

γατδνύξη’, < κεζλ. βμιάνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. βυιμξ
152

), ημηηάνζ (‘κηθξνί βνιβνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα ζπόξνπο ζηελ θαιιηέξγεηα θξεκκπδηνύ’, < κεηγλ. ημηηάνζμκ, 

ππνθνξ. ηνπ αξρ. ηυηημξ
153

), ηνειαζηάνζ (‘θάζε ηη θξεκαζκέλν, θαξπόο ηνπ 

θαινθαηξηνύ πνπ ηνλ θξεκάκε από ην ηαβάλη γηα λα δηαηεξεζεί ην ρεηκώλα’, < κεζλ. 

ηνειαζηάνζμκ ‘θαληειέξη’ < ηνειαζηυξ
154

), θζζηάνζ (< κεηγλ. θζζβάνζμκ ππνθνξ. ηνπ 

θίζβμξ
155

), ιμοζηάνζ (‘κνζράξη’, < κεηγλ. ιμζπάνζμκ ππνθνξ. ηνπ ιυζπμξ), θδηάνζ 

(‘ζήθε’, < κεηγλ. εδηάνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. εήηδ
156

), πμοθζάνζ (‘θηπάξη’, < πμοπθζάνζ 

/ πμπθζάνζ < κεηγλ. ημπθζάνζμκ, ππνθνξ. ηνπ αξρ. ημπθίαξ
157

) θ.ά.  

-ίδη: μνιίδζ (‘εξγαιείν ςαξά’, < *μνιίδζμκ < ππνθνξ. ηνπ αξρ. μνιζά
158

), ζαονίδζ 

(‘είδνο ςαξηνύ’, < κεζλ. ζαον-ίδζμκ, ππνθνξ. ηνπ ζαφνμξ
159

), ζημνπίδζ (‘είδνο 

ςαξηνύ’, < κεηγλ. ζημνπίδ-ζμκ, ππνθνξ. ηνπ αξρ. ζημνπίξ, π.ρ. ηαζ πμνεφεζ μ βζμξ ιμο μ 

Γζάκκδξ ηαζ πμνεφεζ ηζ μ κημοναάξ ημο ηζ έπεζ ιέζα δομ ζημνπίδζα ηαζ πμνεφμοζζ ηαζ 

’ηείκα....) θ.ά. Βι. ην παξαθάησ ην επίζεκ. -ίδζ ζηα μοζ. πανάβςβα απυ νήιαηα. 

 

                                                           
149

 ην Αξρείν ΚΔΝΓΗ ε ι. θςθάδζ απαληά ζε  Ίκβξ. ακνζξ. 

150
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απμθεζθάδζ. 

151
 ΛΚΝ ζην ι. ρζιάνζ. 

152
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. βυιμξ. 

153
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ημηηάνζ. 

154
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ηνειαζηάνζ. 

155
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. θζζβάνζ. 

156
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. θδηάνζ. 

157
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πμοθζάνζ. 

158
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. μνιίδζ. 

159
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ζαονίδζ. 
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 -ηθό (ζπλήζσο νπζηαζηηθνπνηεκέλα νπδ. από επίζ. ζε -ζηυξ): πενζηυ (‘ζεθηέο’, < 

*πενζηυξ < πένζ
160

, π.ρ. μφημξ έ(π)εζ ηαθυ πενζηυ...), εοιδηζηυ (‘κλήκε’, < λεώη. 

επίζ. εκεοιδη-ζηυξ < εκ-εοιμφιαζ
161

, π.ρ. δεκ έπς ηαευθμο εοιδηζηυ, λεπκχ... / έπεζ 

ηνίζδ έπεζ εοιδηζηυ...,), ιενδζηυ (‘απηό πνπ παίξλεη θαλείο κεηά από κνηξαζηά’, < 

κεζλ. ιενηζηυκ < κεηγλ. ιενζηζηυκ, νπδ. ηνπ επηζ. ιενζηζηυξ < αξρ. ιενίηδξ < ιένμξ
.
 

ν ηύπ. ιενδζηυκ κεζλ. από ζπκθπξκό ησλ ι. ιενηζηυκ θαη ιενίδζμκ
162

), ημπζηά 

(‘ηνπηθέο ελδπκαζίεο, εξγόρεηξα’, < επίζ. ημπζηυξ, π.ρ. ημπζηά ήκηακε ηα οθακηά ηα 

δζηά ημοξ, ημπζηά πυ ’ηακε ηάηζ ημπζηά...), βμκζηυ -ά (‘ε πεξηνπζία από ηνπο 

γνλείο’, < βμκζηυξ, π.ρ. ιέζα ζηα βμκζηά κημοκα πηίγμο...), θαδζηυ (‘ειαηνδνρείν’, < 

κεζλ. θαδζηυκ, κεηαθ. ‘θνπηζνκπόια θαη θηινθαηήγνξε γπλαίθα’, π.ρ. έκαζ έκα 

θαδζηυ αοηή!) θ.ά. Πβ. θαη ηνλ ηύπ. λίηζηα (‘αλνεζίεο’, < νπδ. λίηζημ < λίηδξ < 

ηνπξθ. eksik ‘ιεηςόο’, π.ρ. έθεε λίηζηα ηζ ακάθαηα...
. 
πβ. επίζεο ηνλ ηύπ. λζηζηά, π.ρ. 

ημοσθακηίζηδηα βζαηί μφθδ κηδκ διένα έθεά ιαξ λζηζηά!) θ.ά. Πβ. θαη ηα 

πεξηιεπηηθά, δειαηζηυ (‘πιεμνύδα από ζηηεξά κε ηελ νπνία έδελαλ ηα ζηηεξά’), 

θμοηνζηά (‘ηα είδε ηνπ ινπηξνύ’), όπσο θαη ηηο ι. θμοηνζηυ (‘είδνο γνύλαο’, < 

γαιι. loutre, π.ρ. θξ. αοηυξ έκαζ έλ’ ααβά ημ θμοηνζηυ ‘δε ηνλ λνηάδεη ηίπνηα’) θαη 

ρεοηζηή (‘άρξεζηα πξάγκαηα’, < ρεφηζημξ, π.ρ. ηαγίηςζέ ιαξ (‘καο μεγέιαζε’) μ 

ηαηζίαεθμξ, υ,ηζ έδςηέ ιαξ έκαζ ρεοηζηή). 

 

3.2.1.1.2 Από ξήκαηα 

ηελ παξαγσγή νπζηαζηηθώλ απν ξήκαηα, ηα παξάγσγα νπζηαζηηθά ζρεκαηίδνληαη 

άιινηε από ην ζέκα ηνπ ελεζηώηα θαη άιινηε από ην ζέκα ηνπ αόξηζηνπ κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ παξαγσγηθώλ επηζεκάησλ θαη δειώλνπλ:  

3.2.1.1.2.1 ην πξόζσπν πνπ ελεξγεί 

 -ηεο (-ηήξ, -δηήξ / -ήηδξ / -ςηήξ, -ζηήξ / -ζηδξ / -ζζηήξ, -ηηήξ / -ηηδξ, -πηδξ, -θηδξ, -

πηήξ / -πηδξ, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπ ξεκαηηθνύ ζέκαηνο από ην νπνίν 

παξάγσληαη): ηςθμζφνηδξ (‘ζνπζνπξάδα’, < ζένκς), ιπήπηδξ (‘γπλαηθάο’, < 

ιπήβς), πκίπηδξ (‘ζαπηνθάξαβν’, < πκίβς), βδάνηδξ (< βδένκς), ηζαθααμφηδξ 

                                                           
160

 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πενζηυ. 

161
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. εοιδηζηυ. 

162
 Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην ι. ιενηζηυ. 
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(‘απηόο πνπ αλαθαηώλεηαη ζε όια’, < ηζαθααμοηχ), ηνοβδηήξ (‘απηόο πνπ παίξλεη 

κέξνο ζην ηξύγεκα ησλ ζηαθπιηώλ’, < ηνοβχ), Θενζζηήξ (‘ν κήλαο Ηνύληνο’, < 

εενίγς), Αθςκζζηήξ (‘ν κήλαο Ηνύιηνο’, < αθςκίγς), ηασζηήξ (‘ν ηξνθνδόηεο κε 

ζηηεξά ζηελ αισληζηηθή κεραλή’, < ηαΐγς) θ.ά. Πβ. θαη ηε ι. θμονκέπηδξ 

(‘θνπξλόμπιν’, < θμονκεφηδξ < *θμονκεφς < θμφνκμξ θαηά ην ιαβεζνεφς
163

).  

3.2.1.1.2.2 ελέξγεηα ή ην απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο 

 -α: θάηνα (‘ε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνύ’, < θαηνεφς), πάζα (ζηε θξ. βέκδηε πάζα, 

εβζκήηαζζ πάζα μφθμζ ‘έθπγαλ, εμαθαλίζηεθαλ’, < ανξ. ζ. (έ)παζ-α < πάκς
.
 πβ. ην 

θνηλ. πάζδ), θίια (‘κεγάιε πείλα, θιπαξία’, < θζιάγς, π.ρ. έπζαζε κηδ θίια ηαζ 

έπαζε ημ θεςθμνείμ) θ.ά.  

 -άια: ηνεπάθα (< ηνέπς), πζθάθα (< πζθαθχ), ηαράθα (‘θνξκόο δέληξνπ πνπ 

κηζνθαίεη’, < ηαραθίγς), ημοηνμοαάθα (‘γύξηζκα αλάπνδα, ηνύκπα’, < 

ημοηνμοααθχ), πανπάθα (‘αλήζηθε, πξόζηπρε γπλαίθα’, πηζ. < πανπαθεφς 

‘παζπαηεύσ’) θ.ά. 

 -νύξα: ’κεηαηςζμφνα (< ζ. αόξ. ακαηαηχζ(α) + -μφνα), παζμφνα (< ζ. αόξ. 

(έ)παζ(α) + -μφνα) θ.ά. 

 -εηα / -εηά: θδκμαυεεζα (< αθθδθμαμήεεζα < αθθδθμαμδεχ, π.ρ. ’ηείκα ηα πνυκζα 

εηάκαιε θδκμαυεεζα), πακηνεζά (< πακηνεφς), βζαηνεζά (< βζαηνεφς) θ.ά. 

 -εηό: π’θαθδηυ (‘ηξεράια’, < πζθαθχ), ρζπαθδηυ (‘ςηράιηδσ’, < ρζπαθίγς), 

αμββδηυ (< αμββάς) θ.ά. Αλαινγηθά ζρεκαηίζηεθε θαη ν ηύπ. κηοιπακδηυ (π.ρ. 

Πζάκεζ ιαξ πμο θέεζξ... ιπμφνκηζζέ ιαξ. Πήε ιαξ δομ ηνία πένζα .. ηαζ ιε 

κηοιπακδηυ!!!). Πβ. θαη ην ηνπσλ. Πεθεηδηή (< πεθεηχ). 

 -αιν: ημφθηαθμ (θνηλ. λενειι. πμφθηαθμ ‘ππεξήιηθαο’ < ημφθηαθμ < ημφπηαθμ < 

ηφπης
164

 ή από ην νπζ. πμφθηα / θμφπηα + -αθμ), ενάραθμ (‘είδνο θαιακαξηνύ’, < 

ενφραθμ < ενφρ- (< ενφπης)
165

). Πβ. θαη ηε ι. ηυηζαθμ (‘θξύγαλν, ηα ρνληξά 

απνκεηλάξηα από ην ιίρληζκα’, πηζ. < ηυηζζ + -αθμ) θ.ά. 

                                                           
163

 Βι. Χαηδηδάθηο (1934: 528-29). 

164
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πμφθηαθμ

.
 πβ. θαη Χαηδηδάθηο (1907: 296) ηφπης > ημφθηαθμ

.
 βι. θαη 

Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην. ι. πμφθηαθμ < πμφθηα / θμφπηα + παξαγ. επίζεκ -αθμ. 

165
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ενάραθμ. 
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 -ηό: ηαεζζζυ (< ηάεζζα < ηαείγς), ζοβονζυ (‘ηαθηνπνίεζε’, < ζοβονίγς 

ππνρσξεη.), πηζηζυ (‘θπκαηίσζε’, < κεζλ. ηηζηζυ < ηηζηζάγς
166

, π.ρ. μ Γζάκκδξ 

αννχζηδζε, ανήηε κημκα πηζηζυ, δ ακαεειαηζζιέκδ δ θείζδ...) θ.ά. 

 -ην (-εην): ζοπχνζμ (‘ε ζπρώξεζε λεθξνύ από ην Θεό’, < ζο(β)πςνχ), λεεάννεζμ 

(‘ζάξξνο’, π.ρ. δεκ είιαζ βζα λεεάννεζμ, κα λεεαννεοηχ δε ιπμνχ, < λεεαννεφς 

ππνρσξεη.), ζοκήεεζμ (‘ζπλήζεηα’, < ζοκδεχ -νξζνγξ. θαηά ην ζοκήεεζα- ή < 

ζοκήεεζα ζει. ελ. πνπ ζεσξήζεθε νπδ. πιεζ.
167

, π.ρ. έηζζ ηυ ’ηακάκε βζα 

ζοκήεεζμ...) θ.ά.  

 -ηά: ηαηεααζζά (‘ρείκαξξνο, λεξνπνληή’, < ηαηεααίκς), πμνπμδζά (‘θισηζηά’, < 

πνμπμδζά < πνμπμδίγς), ηνζβονζζζά (‘θξάρηεο ζε ζρήκα θύθινπ’, < ηνζβονίγς), 

πεναζζά (‘δηάβαζε’, < πενκχ), πμνπαηδλζά (< πμνπαηχ), πεεοιζά (‘επηζπκία’, < 

επζεοιχ), ρμοκζζζά (‘ςώληζκα’, < ρςκίγς), ιακηερζά (< ιακηεφς) θ.ά. Πβ. θαη ηε 

ι. ζθμοββζά / ζθμφββζα (‘βξώκηθν ύθαζκα’, κεηαθ. γηα γπλαίθα ‘βξσκηάξα’, π.ρ. 

μοξ ιανή ζθμφββζα κα ιδ ζε δχζς ηαιζά λεζηνειέκδ (‘ραζηνύθη’) ιεξ ημοξ 

ηζεκζέδεξ ηαζ ζε πάνμο ηα ζρήιαηα.., πηζ. < ζθμοββίγς < κεζλ. ζθμββίγς < αξρ. 

ζπμββίγς) θ.ά. Πβ. θαη ηα αλαινγηθά πξνο ηα παξαπάλσ ζρεκαηηζκέλα ηοθθαζζά 

(‘ηπθιόηεηα’, < ηοθθχκς, π.ρ. δε βθέπς ηαθά δφνε ιε ηοθθαζζά.../ δε βθέπς ηαθά 

δφνε ιε ηοθθαζζά, δφνε ιε ιπενκηέξ ‘θαηαξξάρηεο’), αμοααζζά (‘βνπβακάξα’, < 

αμοααίκς, π.ρ. αμοααζζά κα ζε ημθθήζεζ...), ημοθαζζά (‘θνπθόηεηα’, < ημοθαίκς) 

αληίζηνηρα ησλ θνηλώλ λενειι. ηοθθαιάνα, αμοααιάνα, ημοθαιάνα. 

 -κα (-α-ια, -δ-ια, -ς-ια, -ζ-ια)
168

: ακειμπφνςια (‘δεξκαηηθή πάζεζε’, < 

πονχκς), ιάγεια (‘πνιύο θόζκνο καδεκέλνο’, < ιαγεφς, π.ρ. Πήα ζημ ιπαηάθδ 

ηαζ ανήηα ιάγεια...), παζπάηεια (‘ςειάθηζε’, < παζπαηεφς), ηάιςια (‘παξάμελε 

ζπκπεξηθνξά’, < ηαιχκς), ζηναββμφθδια (‘δηάζηξεκκα’, < ζηναββμοθχ
169

, π.ρ. 

έπαεα ζηναββμφθδια ηαζ πμκεί ημ πένζ ιμο...), αθθάδζαζια (< αθθαδζάγς), 

δζαυθζζια (‘ην όξγσκα ηνπ ρσξαθηνύ γηα δεύηεξε θνξά’, < δζαμθίγς), 

ιμοηζμφκζζια (‘κνξθαζκόο απνδνθηκαζίαο’, < ιμοηζμοκίγς < ιμοηζμφκα), 

λέναζια (‘εκεηόο’, κεηαθ. λενάζιαηα ‘αλνεζίεο, θιπαξίεο’ < λενκάς), γμφθδια (< 

γμοθχ / πεηναγμφθδια ‘όηαλ θάπνην πεηξαδάθη πιεγώζεη ην πόδη καο’, π.ρ. 

                                                           
166

 ΛΚΝ ζην ι. πηζηζυ. 

167
 ΛΚΝ ζην ι. ζοκήεεζμ. 

168
 Γηα ην επίζεκ., βι. Σζνπαλάθεο (1994: 663-65). 

169
 Πβ. Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ζηναιπμοθίγς: «< κεζλ. ζηναιπμοθίγς θαη ζηναββμοθίγς, ζπκθπξ. 

ησλ ηηαι. strambare θαη stragolare...». 
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Πεηναγμφθδια έπεζξ απνυκζαζηε, πακείηε ’α θένεηε θαμθίνηζα ηαζ δεκηνμθίαακμ...), 

ιπμνμζηέπαζια (< ιπμνυ ‘κπνπθέο’ + ζηέπαζια < ζηεπάγς, π.ρ. δεκ έπεζξ 

ιπμνμζηέπαζια...), ακάενειια (‘ό,ηη αλαηξάθεθε’, < ακάενεθς, π.ρ. έκαζ βέκκδια 

ηζ ακάενειια...), θμφζηςια (‘θνπξηνύλα’, < θμοζηχκς, π.ρ. πήαιε ζημ βοαθυ, 

έηακε ιε(β)άθμ θμφζηςια, έαβακε πμθθά ηεθεπμφνζα ‘μύια, όζηξαθα’), ιάηςια 

(‘αίκα πνπ πξνέξρεηαη από ξήμε αγγείνπ’, < ιαηχκς), ηνάπςια (‘πξνίθα’, < 

*ηναπχκς ‘πξνηθίδσ κε ηναπφ, αζεκέλην λόκηζκα’
170

, π.ρ. ημ πςνάθζ αοηυ έκαζ 

ηνάπςια ’πέ (από) κηδ βοκαίηα ημο.../ Καζ δε ιε θεξ ηζ κηήκε δίκμο; Έπεζ 

ηνάπςια;), ίρδια (‘πεηηκέδη’, < έρδια < αόξ. έρδζα < αξρ. έρς ‘ςήλσ, θαίσ, 

βξάδσ’. Πβ. θαη ηε ι. αθέρδια. Π.ρ. Έηακα ηαζ ηάηζ θαθάββζα ηαζ πενέποζα ηα ιε 

ίρδια βζαηί η’ ανέζεζ μ Σγζαάκδξ ιμο... / ’a ηάκς ηζ έκα κμπζυ θμοημφιζα, ’α ηα 

πενεπφζς ιε ίρδια...), ημίθζζια (‘βαζύ ηζάπηζκα’, πηζ. < κεηγλ. ημζθυς
171

 < 

ημίθμξ ‘βαζνπιόο’), ηνζαμοθίζια (‘εξεζηζκόο από ηξύπεκα, ηζίκπεκα’, π.ρ. ηα 

πμδάνζα ιαξ ηνζαμοθίζιαηα έηακάκε ηζ έααγάιε ιαβζά κα ημ θάεζ, πηζ. < ηνζαέθζζια 

< ηνζαεθίγς, πηζ. θαη από ην αγθάζη ηνζαυθζ > ηνζαμθίγς > ηνζαυθζζια > 

ηνζαμφθζζια) θ.ά. 

 -κόο (-βιυξ, -ζιυξ)
172

: βθζηςιυξ (< βθζηχκς), ζδηςιυξ (< ζδηχκς), ηαιυξ (< 

ηαίς, π.ρ. Πάα ’α (< πνπ λα) θφεζξ! Μάκα ζημ βηαιυ ιμο!), πααζιυξ (< πααίκς), 

πεεαιυξ (< πεεαίκς), ζζθζαζιυξ (< ζεθδκζαζιυξ < ζεθδκζάγμιαζ), δζςβιυξ (< 

δζχης, π.ρ. ήνηε παιπάνζ υηζ ’α πααίκμιε ζηδ ιπνμφζα (Πξνύζα),’α ιαξ εηάκμο 

δζςβιυ) θ.ά. 

 -ζε (-λδ, -ρδ): ημφνςζδ (‘κεγάιε δέζηε’, < ημνχκς), ακάβηαζδ (< ακαβηάγς), 

ηνίζδ (‘άπνςε, γλώκε’, < ηνίκς, π.ρ. ηνίζδ, βζα ’δέ ηνίζδ!), μνιήκεοζδ 

(‘ζπκβνπιή’, < μνιδκεφς), ζηάζδ (‘κεγάιε ζηελνρώξηα’, < ζηάς) θαη πμθυζηαζδ 

(< πμθμζηάκς), ροπμπθάηςζδ (‘ζηελαρώξηα’, < πθαηχκς), αζάζδ (‘βηαζύλε’, < 

αζάγς), δέζδ (‘δέζηκν’, < δέκς), ζφαναζδ (< ζο(κ)ανάγς), γήζδ (‘δσή’, < γς), 

εδθφηςζδ (‘άξζξσζε’, π.ρ. πμκμφ μζ ανιμί ιμο, μζ εδθοηχζεζξ ιμο... < εδθοηχκς 

‘θνπκπώλσ’), δμφθερδ (< δμοθεφς), θείζδ (‘θπκαηίσζε’, < θείκς, π.ρ. μ Γζάκκδξ 

αννχζηδζε, ανήηε κημκα πηζηζυ, δ ακαεειαηζζιέκδ δ θείζδ...,), ρήζηδ (‘θάςα, 

                                                           
170

 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ηνάπςια. 

171
 Βι. Liddell-Scott ζηα ι. ημζθυς θαη ημίθμξ

.
 βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. ημίθμξ ‘βαζνπιόο’. 

172
 Γηα ην επίζεκ., βι. Χαηδηδάθηο (1905: 416-17). 
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δέζηε’, πηζ. < ρήζδ < ρήκς, αλαινγηθά πξνο ην ρήζηδξ, π.ρ. ιεξ ηδ ιπγήζηδ, ιεξ 

ημκ ήθζμ...) θ.ά. 

 -ζηκν (-λζιμ, -ρζιμ): βκέρζιμ (‘λεύκα’, < αόξ. έβκεζα), κίρζιμ (‘πιύζηκν’, < αόξ. 

έκζρα), ζείζζιμ (‘ην ηξάληαγκα’, < αόξ. έζεζζα < ζείς), ηάλζιμ (‘ππόζρεζε’, < 

αόξ. έηαλα), άρζιμ
173

 (‘εξεζηζκόο’, < άθης) θ.ά. 

 -νο: πνέρμξ (‘νκνξθηά, κεγαινπξέπεηα’, < αόξ. έπνερα < πνέπς, π.ρ. Σζ πνέρμξ 

ηα πζυκζα ιαξ! Κνέιμοκημ ηζ απ’ ηα ηζαηζά ηα ηαζμφνζα (‘θξύζηαιια’) ίζα ιε 

’ηείκα ηάημο...), πήδμξ (< πδδχ), ανυκημξ (< ανμκηχ).  

3.2.1.1.2.3 ην όξγαλν, ζθεύνο ή ην κέζν ηεο ελέξγεηαο θαη ν ηόπνο 

 -ηήξα: λεναπκζζηήνα (< αόξ. λεναπκζάζα, π.ρ. ιε ιζα λεναπκζζηήνα ιεβάθδ...), 

νακηζζηήνα (< αόξ. νάκηζζα) θ.ά.  

 -ηξα (-ζηνα): λφζηνα (< λφς), βασδμονμηοθίζηνα (‘άγνλε θαη κηθξή έθηαζε’, < 

ηοθχ), απθχζηνα (< απθχκς) θ.ά. λενειι. 

 -ηήξη (-ζηδνζ): ’ημοιπδζηήνζ (< αημοιπχ, π.ρ. είπαιε εα ανμφιε ’ημοιπδζηήνζ 

εηεί, ηίπμηα δεκ είπαιε...), βθοηήνζ (< εηθοηήνζμκ < εηθφς ή απεπζείαο από ην ξ. 

βθφς
174

, π.ρ. βθοηήνζ... έκα λφθμ ιε δομ ηανθζά, ημ έκα έκαζ έηζζ ηζαηάθζ, δζπάθα ηαζ 

ηάημο είπε έκα ηανθί ιεβάθμ ηαζ κηφθζγεξ ηθςζηή ηαζ ιεηά ηυ ’ανεπεξ), πζεζηήνζ (< 

πζέγς, π.ρ. πζεζηήνζ έκαζ μ ημφπακμξ...), πεζναπηήνζ (‘απηόο πνπ ζπλεζίδεη λα 

πεηξάδεη ηνπο άιινπο’, < πεζνάγς), ραπηήνζ (‘έξεπλα’, π.ρ. ιαξ έηακάκε 

ραπηήνζ...μζ Γενιακμί, < ράπκς) θ.ά. 

 -ίδη: ιεηνίδζ (< ιεηνχ, π.ρ. ιμοηγμφνζ, έκαζ πμο ιεηνμφ ζη’ αθχκζα, ζα κηεκεηέξ 

έκαζ, έκα ιεηνίδζ ήκηακε 20-25 ηζθά δε βηγένς), ζηεπαζίδζα (‘ιεπηά άζπξα 

πθάζκαηα ηνπ αξγαιεηνύ γηα ζθέπαζκα’, π.ρ. ιμοκηένζα είπαιε ιε ζηεπαζίδζα 

άζπνα... ηεκηδιέκα.. / ζηεπαζίδζα ήκηακε αοηά πμο αάγακε ’δχ ζηα έπζπθα..., < 

ζηεπάγς), ηεκηνίδζ (‘βνύθεληξν’, < ηεκηνίγς), ανζζίδζ (< ανίγς) θ.ά. Βι. 

παξαπάλσ ην επίζεκ. -ίδζ θαη ζηα μοζ. πανάβςβα απυ μκυιαηα.  
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 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. άρζιμ. 

174
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βθοηήνζ. 
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3.2.1.1.3 Από επηξξήκαηα 

ην ηδίσκα ζεκεηώζεθαλ ηα παξαθάησ νπζηαζηηθά (θάπνηα από ηα νπνία απαληνύλ 

ζηελ θνηλή ΝΔ θαη ζε άιια ηδηώκαηα) πνπ πξνήιζαλ από επηξξήκαηα κε ηελ 

πξνζζήθε παξαγσγηθώλ επηζεκάησλ: ιπνμζηέθα (‘πνδηά’, κεζλ. ιπνμζηέθα < 

ειπνμζηέθα < ειπνμζη(ά) + -έθα (ηηαι. ππνθνξ. επίζεκ.) ή < ζιαβ. *prestela κε 

παξεηπκ. ιπνμζηά
175

) θαη αλαινγηθά ην πζζζκέθα (‘δεξκάηηλε δώλε πνπ θνξάεη ην 

άινγν γηα λα θξελάξεη ην θάξν όηαλ είλαη δεκέλν’, π.ρ. αάκεζ ζημ ηάνμ κηδ ιπζζζκέθα 

ηαζ ημ ζηαθχκεζ βζα κα ιδ κημ παίνκεζ ηαζ θεφβεζ..), παιάδα (‘ε ειηά πνπ πέθηεη ράκσ’, 

< επίξξ. πάις + παξαγ. επίζεκ. -αδα
176

), βζααάζδξ (‘αξγόο’, < επίξξ. βζααάξ < ηνπξθ. 

yavaş ‘ζηγά, αξγά, αλαινγηθά πξνο ηα ζε -δξ αξζ.), ηάνβαξ (‘παιηθαξάο’, < επίξξ. 

ηάνβα, θαηά ηα ζε -αξ αξζ., π.ρ. Μδ ιμο ηάκεζξ ειέκα κημ βηάνβα!). 

3.2.1.1.4 Από επηθωλήκαηα - ερνκηκεηηθά 

αθίιμκμξ (‘θαθνκνίξεο’, < επηθώλ. αθίιμκμ θαηά ηα ζε -μξ αξζ., π.ρ. πνυζθομζ 

αθίιμκμζ είιεζηα, υθα ιαξ ηα πήνακε μζ Σμφνημζ...), πυπαθα (‘αλόεηνο’, < επηθώλ. 

υπαθα / ηνπξθ. hoppala, π.ρ. μφημξ έκαζ πυπαθα, ημ ιοαθυ ημο δεκ έκαζ έκηαλεζ...), 

αμοναμοηζμοθζά
177

 θαη αμοναμοηζεθζά (‘πνιύο θόζκνο καδεκέλνο, νριαγσγία’, 

ερνκηκεηηθή ι.), κηζνκηίνζα (‘θιπαξίεο’). Πηζαλόλ ερνκηκεηηθέο θαη νη ι. παπίηεξ 

(‘αλαπήδεζε πιαηηάο πέηξαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο’ πηζ. από ηνλ ήρν πνπ 

θάλνπλ όηαλ αλαπεδνύλ, π.ρ. ’α πάνεηε ιζα πέηνα θηεκή ζηνμββοθή απέ ’ηείκεξ πμο 

ηάκμο παπίηεξ... / παπίηεξ έκαζ αοηά πμο πεηάιε ζηδ εάθαζζα, ηζξ πέηνεξ, ηα 

παηεθάηζα...), νμοββθζά
178

 (‘κηα θαηαπνζηά, γνπιηά’, από ηνλ ήρν ηεο θαηάπνζεο 

αλαινγηθά πξνο ην βμοθζά, πηζαλόλ θαη ζπκθπξκόο ησλ νμοθδλζά + βμοθζά, π.ρ. ήπζα 

ιζα νμοββθζά κενυ...
.
 πβ. θαη ηε ι. νμοββθί ‘βνπηηά’), ηζάηκμ (‘μεξό θιαδάθη γηα 

πξνζάλακκα’, κεηαθ. ‘αδύλαηε γπλαίθα’, πηζ. από ηνλ ήρν ηζαη θαηά ην θνφβακμ ή < 

ξ. ηζαηίγς
179

). 
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 ΛΚΝ ζην ι. ιπνμζηέθα. 

176
 Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΔ ζην ι. παιάδα. 

177
 Πβ. ΗΛΝΔ ζην ι. αμοναμοηζμοθζυ, όπνπ ηππ. αμοναμοηζεθζυ (Κσλπνι.) ‘νριαβνή, νριαγσγία’. 

178
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ νμοββθζά ‘ξνπθεμηά, γνπιηά’ Βηζπλ. Αλ. Θξάθ. (ειπβξ.) / νμοββθχ ‘ξνπθώ 

ιαίκαξγα’ Αζήλ. Δύβ. Μέγαξ. Πεινπλ. Πξνπ.
.
 πβ. θαη Κσζηάθεο Λελ. ζην ι. νμοββθίγς ‘θαηαπίλσ 

ιαίκαξγα’, ι. ερνκηκ.  

179
 ΛΚΝ ζην ι. ηζάηκμ. 
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3.2.1.2 Παξάγσγα επίζεηα 

Παξαθάησ ζεκεηώληαη ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα ζρεκαηηζκνύ επηζέησλ θαη 

ηδηαίηεξα όζα από απηά δεκηνπξγνύλ παξαδείγκαηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηώκαηνο. 

3.2.1.2.1 Από ξήκαηα  

 -ηνο (-ζζ-ημξ, -δ-ημξ, -ς-ημξ): βδοηυξ (‘απηόο πνπ έρεη βγάιεη ηα ξνύρα ηνπ’, < 

βδφκς), θςηζυηαοημξ (‘αλαζεκαηηζκέλνο’, < θςηζμηαίς, π.ρ. ήνηε δ θςηζυηαοηδ ηζ 

έηακέ ιαξ άκμο ηάημο.../ έθενάζζ ηαζ ηζμφνηα ιε ημ ιενηέπζ απέ ηα νμοιάκζα βζα κα 

ακάρμο ηζξ ηαηάκεξ ηα θςηζυηαοηα.../ κα ζε ηάθηεζ δ ιμίνα ζμο ιπνε 

θςηζυηαοημ...), αζθάθζζημξ (‘μεθιείδσηνο, αλαζθάιηζηνο’, < *αζθαθζζηυξ < 

αζθαθίγς
180

 κε αλαβηβαζκό ηνπ ηόλνπ γηα ηε δήισζε ηεο αληίζεζεο, π.ρ. άθδζε 

κηδ ιπυνηα αζθάθζζηδ...), λεδζαθζζηυξ (< κεζλ. λεδζαθφγς, π.ρ. αοηέξ έκαζ 

λεδζαθζζηέξ (μζ θςημβναθίεξ)... κηδ Μανίηα κηδ βηαηάθααα...), παναβειζζηυξ (< 

παναβειίγς, π.ρ. ηαζ ηγζένζ κα ημ ηάκς παναβειζζηυ ιε πθζμφνζ...), ηζαηζζηυξ (< 

ηζαηίγς, π.ρ. ηαιζά θαπανειζά ηδξ αοηίκαξ, ηαιζά ηζαηζζηή εθζά ημο ενμφιπμο...), 

μθμημονμφκηζζηδ (‘θνξδσκέλε, θακαξσηή’, πηζ. < ημονμοκηίγμιαζ < ημονκηίγμιαζ 

ίζσο θαη κε επίδξ. ηνπ ηνπξθ. kurulmak ‘νξγαλώλνκαη, ηδξύνκαη, ζηήλνκαη, 

θνπξληίδνκαη’, π.ρ. μθμημονμφκηζζηδ, πάεζ, μθμηαιάνςηδ, ημονμοκηίγεηαζ, πάεζ 

ημονμοκηζζιέκδ, ηαιανςηή), ιμζημαμθδηυξ (< ιμζημαμθχ, π.ρ. ήπζαζζ μφθμ ημ 

κενυ απ’ κηδ ηγυηνα (‘μύιηλν δνρείν’) βζαηί ήκημ ηέκηνζκδ (‘από θέδξν’) ηαζ ημ 

κενυ ιμζημαμθδηυ...), ημθθδηυξ (< ημθθχ, π.ρ. έηακάζζ πμνμζπενίδα ηαζ πυνεοάζζ 

ημθθδημί πμνμί! Α ιαξ ηάρεζ δ Πακασα), ζηνςηυξ (‘επίπεδνο’, < ζηνχκς, π.ρ. ζε 

ηέημζμ ίζζμ ιένμξ, ημ έααγάιε ηαζ ημ βφνζγάιε υπμο ήκηακε ιένμξ ζηνςηυ, ιε πχια 

ηαθυ...) θ.ά.  

 -ηηθόο (-ζζηζηυξ): πμκζηζηυξ (‘ζπκπνλεηηθόο’, < πμκεηζηυξ, < κεζλ. πμκεηζηυξ < 

πμκχ, π.ρ. μ ηαφνμξ! ηζ ’α πεζξ, πμκζηζηυξ, ηαθυξ έκαζ...), βεθαζηζηυξ (‘απηόο πνπ 

πξνθαιεί γέιηα’, < βεθάς), ηαεζζηζηυξ (‘απηόο πνπ θάλεη θάπνηα εξγαζία πνπ δελ 

απαηηεί θίλεζε, πνπ είλαη μεθνύξαζηε’, < ηαείγς, π.ρ. ζημκ απάκμο ιαπαθά 

βεςνβμί ήκηακε, μζ ηάημο ήκηακε ηαεζζηζημί, είπακε άθθεξ δμοθεζέξ...) θ.ά. 
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3.2.1.2.2 Από νλόκαηα 

 -(η)άξεο (δεισηηθό ραξαθηεξηζηηθώλ / ηδηνηήησλ ζπλήζσο αξλεηηθώλ
181

): 

βμοθζάνδξ (‘ιαίκαξγνο’, < βμφθα), νζγζηάνδξ (‘ηπρεξόο’, < νζγζηυ), ροπζηζάνδξ 

(‘πνλόςπρνο’, < ροπζηυ), θζιάνδξ (‘ιαίκαξγνο’, < κεζλ. *θζιάνδξ (πβ. κεζλ. 

θζιάνζημξ) < θίι(α) + -άνδξ
182

), ζαθζάνδξ (‘θιύαξνο, εξσηηάξεο’, < ζάθζμ) θ.ά. 

Πβ. θαη ην νπζηαζηηθνπνηεκέλν δναιζανί (‘κεγάιν ζθάγη’, π.ρ. πήαζζ ζημ ηοκήζ 

ηαζ ζηα θοζίββζα πμο είπαζζ έαακάκε δναιζανί βζα κα ζημηχζμο αβνζμβμφνμοκα, < 

δναιζάνζ < δναιζάνδξ < δνάιζ < κεζλ. δνάιζμκ). Πβ. ην επίζεκ. θαη παξαπάλσ 

πανάβςβα μοζζαζηζηά - επαββεθιαηζηά. 

 -άδηθνο (< ζέκα ζε -αδ- αληζνζύιιαβσλ αξζ. νπζ. ζε -άξ κε πξνζζήθε ηνπ 

επηζήκαηνο -ζημξ
183

): μηάδζημξ θαη μηαδζάνζημξ (‘απηόο πνπ δπγίδεη κηα νθά, απηό 

πνπ κπνξεί λα ρσξέζεη κηα νθά’, π.ρ. κημ Μπίθζα (Μπίθζαξ παξσλ.) κημ ζηυηςζάκε 

βζα έκα ιπαβηέημ ηυζμ μηάδζημ ηαπκυ.../ μηαδζάνζημ ιπμοηάθζ...), ιζζμηάδζημξ 

(‘απηόο πνπ δπγίδεη κηζή νθά’, π.ρ. ’α θάεζ ηζ έκα ρςιάηζ ιζζμηάδζημ κα πάνεζ 

ιαγί κημο), ηαιπάδζημξ (‘ρνληξνθνκκέλνο’, < ηνπξθ. kaba ‘ηξαρύο, άγξηνο, 

ρνληξόο’, π.ρ. ήκηακε ηαιπάδζηα, ιε πμθφ ηζέθθμ...), ρανάδζημξ θ.ά. λενειι. 

 -(η)άηηθνο: αβζμααζζθζάηζημξ (‘πξσηνρξνληάηηθνο’, κεηαθ. ‘ςεύηηθνο’), κοθζάηζημξ, 

ζημθζάηζημξ (‘γηνξηηλόο’) θ.ά. Πβ. θαη ην νπζηαζηηθνπνηεκέλν αβζμδδιδηνζάηζημ 

(‘ρξπζάλζεκν’). 

 -άηνο: βανάημξ (‘αικπξόο’, < βάνμξ), ηναζάημξ (< ηναζί), δνμζάημξ (< δνμζζά, 

π.ρ. κα πζεζξ κενυ δνμζάημ), ημνδάημξ (‘ραιβάο πνπ όηαλ έζηαδε από ην θνπηάιη 

έθαλε θόξδα’, < ηυνδα ‘ρνξδή’, π.ρ. παθαάξ ημνδάημξ...ιε κημ ιμφζημ, ηανφδζ 

ιπυθζημ ηζ έααγάιε θίβμ κζζαζηέ ηαζ θίμ αθεφνζ κα δέζεζ ηζ έηακε ηυνδα...), 

θμοζάημξ (‘απηόο πνπ έρεη ληπζεί κε πνιπηέιεηα’, < θμφζμ < ηηαι. lusso), 

ιπμογάημξ (< ιπμφγζ, < ηνπξθ. buz ‘πάγνο’, π.ρ. μφηδ δ ηυνδ έκαζ ιπμογάηδ 

‘άζπξε, ζαλ ην θξύν ην λεξό’) θ.ά. Καη από ξ., π.ρ. θεοβάημξ (< θεφβς), ηνζγάημξ 

(< ηνίγς) θ.ά. 

 -έληνο (δεισηηθό ύιεο): αθαηγέκζμξ (< αθαηγάξ), ιαθθέκζμξ (< ιαθθί), δαθκέκζμξ (< 

δάθκδ), ηζζβηέκζμξ (< ηζίβημξ < ηηαι. zinco), κηεθέκζμξ (‘ζπξκάηέληνο’ < ηέθζ < 
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ηνπξθ. tel ‘λήκα, ζύξκα’), ηεναιζδέκζμξ (< ηεναιίδζ), ιπαιπαηζέκμξ (< ααιαάηζ), 

κζζαζηέκζμξ (< κζζεζηέξ < ηνπξθ. nişasta ‘ακπιάιεπξν’) θ.ά.  

 -ηλνο: λφθζκμξ, πήθζκμξ θ.ά θνηλά λενειι.  

 -εξόο: (από νλόκαηα) π.ρ. ηανπενυξ (< ηανπυξ), αιιμοδενυξ (< ακκνύδα, π.ρ. 

εθαθφ, αιιμοδενυ πχια), ιζζενυξ (‘αζζεληθόο’, < ιζζυξ), ζμοβθενυξ θαη 

ζμοβηθενυξ (‘κπηεξόο’, < ζμοβθί) θ.ά. Πβ. θαη ην νπζηαζηηθνπνηεκέλν πθαηενυ 

(‘κηθξό ηαςί κε θαπάθη’, π.ρ. ημ πθαηενυ έκαζ εηείκμ πμο έπεζ ηαπάηζ απάκμο ηαζ 

έκαζ πθαηενυ..., < πθαηέ < γαιι. plaqué). Καη από ξ., π.ρ. αναζηενυξ (< ανάγς), 

πνεπενυξ (‘ηαηξηαζηόο, αξκόδσλ’, < πνέπς, π.ρ. Δίπε ηαζ έκα θμοζηάκζ πνεπενυ...) 

θ.ά.  

 -ήο (δεισηηθό ρξώκαηνο / ραξαθηεξηζηηθνύ): ζαννήξ (‘θνθθηλνηξίρεο, μαλζόο’, < 

ηνπξθ. sarζ ‘θίηξηλνο, μαλζόο’), ρανήξ (‘γθξηδνκάιιεο’, < αξρ. ρανυξ κέζσ ηνπ 

νπδ. ρανί
184

), αοζζζκήξ θ.ά. Πβ. θαη ην επώλ. βμονήξ. 

 -(η)αθόο: βηανδζαηυξ (‘αδειθηθόο’, < ηανδζά), γμπαδζαηυξ (‘απηόο πνπ ππνθέξεη 

από αηκνξξνΐδεο’, κεηαθ. ‘ηδηόηξνπνο’, < γμπάδα), ιεζζαηυξ (‘απηόο πνπ αλήθεη 

ζε δπν πξόζσπα κηζόο- κηζόο’, < κεζλ. ιζζζαηυξ < ιζζυξ + παξαγ. επίζεκ. -ζαηυξ 

κε παξεηπκνι. επίδξαζε ηνπ ιέζδ / ιέζμξ, π.ρ. ιεζζαηυ πςνάθζ...) θ.ά. 

 -ηθνο (θπξίσο ζε ηνπξθηθά δάλεηα): ιαηγίνζημξ (‘επηειήο, θηελόο’, < ιαηγίνδξ 

‘πξόζθπγαο, ηαιαίπσξνο’, < ηνπξθ. muhacir ‘πξόζθπγαο, κεηαλάζηεο’, π.ρ. 

ιαηγίνζημ φθαζια...), ιπυζζημξ (‘ραιαξόο’, < ηνπξθ. boş ‘θελόο, άδεηνο, άλεηνο’, 

π.ρ. ημ ιπυζζημ ημ ιένμξ ‘ε ζπιήλα), πάζζημξ (‘θαζαξόο, εθιεθηόο’, < ηνπξθ. has 

‘θαζαξόο, αγλόο, ιεπθόο’, π.ρ. πάζζημ ρςιί ‘ην άζπξν ςσκί’), καθέηζημξ 

(‘αλαζεκαηηζκέλνο’, < ηνπξθ. nalet ‘θαηαξακέλνο’, π.ρ. ’ηείκμ ημ ιζηνυ ημ 

καθέηζημ, είπα ημ ερέ ημ απυβεια κα πάεζ υλς κα θένεζ ηαιζά θμφκα πμνηάνζ βζα ηα 

γμοκηακά), κημφγζημξ (‘νκνηόκνξθνο, δηαιερηόο’, < ηνπξθ. düz ‘νκαιόο, ζηξσηόο, 

όξζηνο’, π.ρ. κημφγζημ, αμθζηυ, ηαθυ... / ηα ζπανηά θέημξ έκαζ κημφγζηα, έπμοζζ ηαθυ 

ζηάπο ηαζ ηαθυ φρμξ...), παγίνζημξ (‘έηνηκνο’, < ηνπξθ. hazır ‘έηνηκνο, 

πξνεηνηκαζκέλνο’, π.ρ. ιε ημ θένκμο παγίνζημ ημ θαΐ... / άζπνα ρμοιζά 

παγίνζηα...), ιπέηζημ (‘ην πνιύ βαξύ θαΐ’, < ηνπξθ. bet ‘θαθόο, άζρεκνο’, π.ρ. ημ 

θαΐ αοηυ έκαζ πμθφ ιπέηζημ...), ζένηζημξ (‘ηζνπρηεξόο’, < ηνπξθ. sert), λίηζημξ 

(‘ιεηςόο’, < ηνπξθ. eksik), ημνζυγζημξ (‘αζηείνο’, < ημνζυγμξ, πηζ. < ηηαι. curioso, 

π.ρ. αοηυξ ήκηακε ημνβζυγζημξ άενςπμξ... / Δθάηε ιανή ’α ηάκμιε ηασθά, δ εεζα ιμο 
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δ Ραθμφ πμθφ ’βαπχ κηδκα, κηεαεηέθζζζα (‘γελαηόδσξε’) ’οκαίηα, υθμ βηεαεγεθίηζα 

(‘θιπαξίεο, ζρόιηα’) ηαζ ημνζυγζηα ιε θέεζ υηακ εα ιε βζαδεί...), πίηζζημξ (‘κηθξόο’, 

< ηνπξθ. piç), ζαηάηζημξ (< ζαθάηεο, < ηνπξθ. sakat ‘αλάπεξνο’ π.ρ. ημ πένζ 

ζαηάηζημ), βζααάζζημξ (‘αξγόζηξνθνο’, < βζααάζδξ < ηνπξθ. yavas ‘αξγόο’), 

ηαζάπζημξ (< ηνπξθ. kasap ‘ραζάπεο’, π.ρ. ηα ηαζάπζηα ηα γχα...), γυνζημξ 

(‘δύζθνινο’, < ηνπξθ. zor), βζαιμφηζημξ (‘ζηξαβόο, αλώκαινο’, < βζαιμφηδξ < 

ηνπξθ. yamuk ‘αλώκαινο, ινμόο’), ηζζκζάνζημ (γηα άινγν ‘απείζαξρν’, < ηζζκζάνδξ 

< ηζζκζά ‘θισηζηά’), ηαγέδζημξ (‘θξέζθνο’, < ηνπξθ. taze ‘θξέζθνο, λένο’ π.ρ. ηα 

ράνζα έκαζ ηαγέδζηα), αενάιζημ (‘παλί πνιύ ςηιό, επηειέο’, < αζνάκζημξ
185

 < 

αζνάκζ < ηνπξθ. viran ‘θαηεζηξακκέλνο’), ηγαπείθζημξ (‘άβγαιηνο’, < ηγαπείθδξ 

‘πξσηάξεο’, < ηνπξθ. cahil ‘ακαζήο’ π.ρ. ηγαπείθζημ παζδί...) θ.ά. 

 -ηθόο: αενζηυξ (‘επάεξνο’, < αέναξ, π.ρ. ζ’ έκα αενζηυ ιένμξ), παζηνζηυξ 

(‘θαζαξόο’, κεηαθ. ‘αλήζηθε γπλαίθα’, < πάζηνα) θ.ά. 

 -ίδηθνο (< ζ. νπζ. ζε -δδ- (πιεζ. -ήδεξ) κε πξνζζήθε ηνπ επηζήκ. -ζημξ
186

 / 

ζπλήζσο ζε ηνπξθηθά δάλεηα πνπ ιήγνπλ ζε -li): βζαβθίδζημξ (‘ιηπαξόο’, < ηνπξθ. 

yağ(lζ) ‘ιάδη, ιίπνο’), ιεναηθίδζημξ (< ιεναηθήξ < ηνπξθ. meraklζ), ιπειπεθίδζημξ 

(‘ξνδ’, < ηνπξθ. bebe(li) ‘κσξό’, π.ρ. ιανχ ιμο ημ θμοζηάκζ ζμο ιπειπεθίδζημ!), 

κημνίδζημξ (‘θόθθηλνο’, < κημνήξ < ηνπξθ. doru ‘θαζηαλνθόθθηλνο, 

θνθθηλόκαπξνο’, π.ρ. ημ κημνίδζημ ημ άθμ(β)μ ιαξ έκαζ ηζαιμφζζημ ‘αηίζαζν’), 

ζεηενθίδζημ (νπζηαηηθ. ‘δαραξνπιαζηείν’, < ζεηενθίδζημξ, < ηνπξθ. şeker(li) 

‘δάραξε’) θ.ά. 

 -ίζηνο: ηζανζίζζμξ (‘αγνξαηόο’, < ηνπξθ. çarşı, π.ρ. ηζανζίζζμ παθί...), παζδζηίζζμξ 

(< παζδζηυξ, π.ρ. ηυρε ιε έκα παζδζηίζζμ..), πααακίζζμξ (< πααάκζ ‘γνπδί πνπ 

ηξίβνπλ ιαζξαία ηνλ θαπλό, < ηνπξθ. havan, π.ρ. ηαπκυξ πααακίζζμξ), 

ημοθμοιίζζμξ (< ηνπξθ. tulum ‘αζθόο’, π.ρ. ημοθμοιίζζμ ηονί...), πνμααηίζζμξ (< 

πνυααημ, π.ρ. πήαζζ ζηα Μπυγαθα (ηνπσλ.) ηζ έθενάζζ βάθα πνμααηίζζμ βζα κα 

ηάκμο βζμοθηά ηαζ ηναπακά...) θ.ά. 

 -ίηηθνο (ζύλζεην επίζεκ. < -ίη(δξ) + -ζημξ): αμδίηζημξ (π.ρ. αμδίηζηα αιάλζα ’πυ 

’ααγάκε κημ γου (γοβυ) ηα αυδζα ηαζ ηνααμφζακε...), βμονμοκίηζηα (π.ρ. 

βμονμοκίηζηα ηζεναμφθζα (‘ηζαξνύρηα’), απυ αμδζκά ηαζ βμονμοκίηζηα δένιαηα ηζ 
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έημοαεξ έκα βημοιάηζ έηζζ ηαζ ηα κηφθζγεξ ζηα πυδζα ζμο ιε ηγμοαάθζα...) αληί ησλ 

θνηλώλ λενειι. αμδίζζμξ, βμονμοκίζζμξ. 

 -ωηόο: αιοβδαθςηυξ (ζην νπδ. ‘γιπθό κε ςίρα ακύγδαινπ’, < αιφβδαθμ), 

ηζαηαθςηυξ (‘δηραισηόο’, < ηζαηάθζ < ηνπξθ. çatal), πεηζςηυξ (‘αδύλαηνο’, < 

πεηζί, π.ρ. πεηζςηή έβζκεξ... πεηζςηή, ηυθθδζάκε η’ άκηενά ζμο...) θ.ά. Πβ. θαη ην 

ηνπσλ. μοβηθςηέξ (< ζμοβηθί < ζμοβθί). 

3.2.1.2.3 Από επηξξήκαηα 

Δπίζεηα παξάγσγα από ηνπηθά ή ρξνληθά επηξξήκαηα: -ηλόο: ιπνμζηζκυξ, απμρζκυξ, 

ηςνζκυξ, ρεζζκυξ θ.ά. Αλαινγηθά πξνο ηα -ζκμξ θαη ην παθζηαζνζκυξ (‘παιηόο’, π.ρ. 

αοηά ήκηακε παθζηαζνζκά), -(η)αλόο: ζζβακυξ, παναηαηζακυξ, ηεκηζακυξ 

(‘απνγεπκαηηλόο’, < ηνπξθ. ikindi) θ.ά. -ίζηνο: παναπακίζζμξ, -ηόο: απακςηυξ θ.ά.  

 

3.2.1.3 Παξάγσγα Ρήκαηα 

3.2.1.3.1 Από νλόκαηα 

 -(η)άδω: ’κεβηάγς (‘αλαγθάδσ’, < ακάβηδ), πανςνζάγς (‘θάλσ αλνεζίεο’, < 

πανχνζ < πανάςνμξ), πμοκηζάγς (‘θξπώλσ’, < πμφκηα, π.ρ. ιδ βηάεεζαζ πχνζξ 

ζαηάηζ, εα πμοκηζάζεζξ...), λμδζάγς (‘μνδεύσ’, π.ρ. ιδ βηγμδζάγεζξ ηα θεθηά ζμο... 

< έλμδμξ), αθθαδζάγς (< αθθάδζ), βακζάγς (‘ζθνπξηάδσ’, κεηαθ. ‘αγσληώ’, < βάκα 

‘επίρξηζκα’), ηαπιζκζάγς (‘ππνινγίδσ’, < ηαπιίκζ < ηνπξθ. tahmin ‘ππνινγηζκόο’), 

εδθζάγς (‘θάλσ ζειηά, ζπλδέσ εθαξκνζηά’, < εδθζά), ιπεθμκζάγς (< αεθυκζ), 

’κεβμοθζάγς (< ακαβμφθα), κηεβηζάγς (‘θηηάρλσ κπόγνπο’, < ηέβηζ ‘κπόγνο’, π.ρ. 

Χνοζή, κηεβηζάζηε (θηζάληε κηέβηζα), θεφβμιαζ...), λειπμοαδζάγς (‘πιέλσ’, < 

ιπμοβάδα, π.ρ. Σχνα εέθς κα λειπμοαδζάζς. Έπς ζηδ ηγμφηα γεζηυ ημ 

εμθυζηαηημ...), λμιπθζάγς (‘ζηνιίδσ θάηη’, κεηαθ. ‘ιέσ ζπθνθαληίεο ζε βάξνο 

θάπνηνπ, θαθνινγώ’, < λυιπθζ), ζενζειζάγς (‘απνβιαθώλσ’, < ζενζέιδξ 

‘αλόεηνο’, < ηνπξθ. sersem), κενμοθζάγς (< κενμοθυξ) θ.ά. 

 -αίλω: αηνζααίκς (< αηνζαυξ), ιαηναίκς (< ιαηνφξ) θ.ά. θνηλά λενειι. 

 -εύω: ηζιανεφς (‘πεξηπνηνύκαη’, < ηνπξθ. tζmar ‘πεξηπνίεζε’, π.ρ. κημ ιπήαζκάκε 

ζημ πμηζιάηζ (‘αζηπλνκηθό ηκήκα’) κα κημ κηζιανέρμο ‘μπινθνξηώζνπλ’), ηεθεφς 

(‘ηειεηώλσ’, < ηέινο), ανζεφς (‘αξαηώλσ’, < αναζεφς < αναζυξ), ανηεφς 



 196 

(‘αξρίδσ’, < ανπή, π.ρ. ανηεφς εβχ ιε ’ηείκμ κημ...), ανθακεφς (‘νξθαλεύσ’, < 

μνθακυξ), αανααηεφς (‘δπλακώλσ’, < ααναάημξ), ιζζενεφς (‘ζαθαηεύσ’, < 

ιζζενυξ), πμνεφς (‘εμαζθαιίδσ ηα απαξαίηεηα’, < πυνμξ), πζζιακεφς 

(‘κεηαληώλσ’, < ηνπξθ. pişman ‘κεηαλησκέλνο’, απ’ όπνπ θαη ε κεηαθ. θξ. πζζιάκ 

ηαθυενμξ ‘απηόο πνπ αιιάδεη εύθνια γλώκε’) θ.ά. 

 -ίδω: θεοβαηίγς (‘δηώρλσ’, < θεοβάημξ, π.ρ. κημ βζμθάκηζζα εα πεζ κημκ εθεοβάηζζα, 

έθοε), ’πακςηίγς (< απακςηυξ), ακεααηίγς (< ακεααηυξ ‘γηα ςσκί, δύκε θ.ά., 

απηόο πνπ έρεη θνπζθώζεη’), λοζηνίγς (< λοζηνί ‘κεηαιιηθή βνύξηζα’, π.ρ. 

λφζηνζζα ημ άθμ(β)μ ηαζ πυηζζά ημ...), ’κμιαηίγς (< μκμιαηίγς < υκμια), 

ζμοζμοιίγς (‘θάλσ κνξθαζκνύο’, < ζμοζμφιζ), ιπαηζνίγς (‘ρξενθνπώ’, < 

ιπαηίνδξ), βαιπνίγς (‘ςάρλσ γακπξό’, < βαιπνυξ), αθεονίγς (‘παζπαιίδσ κε 

αιείξη’, < αθεφνζ), νεκηίγς (< νεκηέξ < ηνπξθ. rende), θζζηανίγς (‘ηζαπίδσ κε ην 

ιηζγάξη’, < θζζβάνζ), ’δεζκίγς (‘κέκθνκαη’, < μκεζδίγς < υκεζδμξ), ηγενειεηίγς 

(‘παζαίλσ δεκηά’, < ηγενειέξ < ηνπξθ. cereme ‘πξόζηηκν’, π.ρ. ήνηε αοηυξ ηαζ ιε 

είπε υηζ έβζκε ηαηυ ηαζ ’βχ ηγενειεηίζηδηα...), ηζαηιαηίγς (‘ππξνβνιώ’, < 

ηζαηιάηζ < ηνπξθ. çakmak ‘αλαπηήξαο’, π.ρ. έζηδζα κημκα ηανηένζ, ηζαηιάηζζέ 

κημκα ιε ημ κημοθέηζ, θααχεδε ζημ πυδζ...), αμονθίγς (‘ηαξάδσ, ηξειαίλσ’, < 

ανμφθμ) θ.ά. Βι. παξαθάησ θαη νήιαηα απυ επζθςκήιαηα – δπμιζιδηζηά. 

 -ώλω: ηεναιζδχκς (‘ηνπνζεηώ θεξακίδηα’, < ηεναιίδζ, π.ρ. Ρςηδλάιε, ηζ ηάκμο 

ζημκ άθθμ βηυζιμ μζ κμζημηοναίμζ ιαξ; Δίπε ιαξ υηζ μ έκαξ πμηίγεζ ηα θμοθμφδζα 

ηαζ μ άθθμξ ηεναιζδχκεζ κημ ιπανάδεζζμ...), ζηαονχκς (‘δηαζηαπξώλσ’, < αξρ. 

ζηαονχ < ζηαονυξ, π.ρ. εα ακεαμφιε ’α ζηαονχζμιαζ κημ δνυιμ εα ηνααήλμιαζ 

ηαηεοεεία βζα ηα Γνεαεκά...), ζηανχκς (‘ζρεδηάδσ’, < ζηανί), ζααμονχκς 

(‘ηνπνζεηώ ζαβνύξα’, κεηαθ. ‘ηξώσ ππεξβνιηθά’, < ζααμφνα), πεηζχκς 

(‘κπαιώλσ παπνύηζηα’, < πεηζί), εδθοηχκς (‘θνπκπώλσ’, < εδθφηζ ‘θνπκπί’, π.ρ. 

εδθφηςζε κηδ βηυπζηζα...), ηαθζ’χκς (‘πεηαιώλσ’, < κεζλ. ηαθθίβζμκ < ππνθνξ. 

ηνπ ιαη. caliga ‘ζηξαηησηηθό ππόδεκα’
187

, π.ρ. ηαθζ’χκς ημ άθμ(β)μ / πα’ κα 

ηαθζ’χζς η’ άθμ(β)μ...), ημονχκς (‘ππξώλσ’, κεηαθ. ‘θάλσ θάπνηνλ λα ζπκώζεη 

πνιύ’, < αξρ. ηυνμξ ‘ρόξηαζκα, ζξάζνο’ 
188

), ’ιενχκς (‘εκεξώλσ’, < αξρ. διενχ 

< ήιενμξ, π.ρ. Δ, ’α ηθάρεζ ’α ιενχζεζ θς. Παζδί έκαζ...), παηζηχκς (‘ζπκπηέδσ’, < 

παηίηζ ‘παληόθια’), πμοιχκς (‘ζηελαρσξώ, ζπκώλσ’, < πμφια < πχια + -ςκς), 

                                                           
187

 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην. ι. ηαθζβχκς. 

188
 Χαηδηδάθηο (1905: 146). 



 197 

δεοηενχκς (‘επαλαιακβάλσ, νξγώλσ δεύηεξε θνξά’, < κεηγλ. δεοηενχ < 

δεφηενμξ), αναηχκμιαζ (‘θνξώ βξαθί, ληύλνκαη’, < ανάηα), γαθζηχκμιαζ 

(‘θνξηώλνκαη ζηελ πιάηε’, < γαθίηζ), ηαιχκμιαζ (‘πξνζπνηνύκαη’, < ζ. αόξ. 

έηαιμκ-ηάις ηνπ ηάικς + -χκς
189

, π.ρ. ηαιχκμιαζ ηαζ ζηάς), ραζηζηχκς 

(‘ηξώσ ππεξβνιηθά, δειεηεξηάδσ’, π.ρ. ήνηε ραζηζηχεδε ιζα ηαθά ηαθά, έπεζε, 

ημζιήεδε..., < ραζηίηζ ‘δειεηήξην’, π.ρ. μφημζ υθμ ραζηίηζα ‘θαθίεο’ θέζζ (ιέλε)... / 

θξ. ηνφμ ραζηίηζ ‘ηζνπρηεξό θξύν’. Πβ. ην ζύλεζεο ηδησκαηηθό ραηχκς 

‘δειεηεξηάδσ’) θ.ά.   

 

Δάλεηα ξεκαηηθά επηζήκαηα 

 -άξω (παξαγ. επίζεκ. ηεο κεζλ. θαη ΝΔ, ηηαιηθήο πξνέιεπζεο
190

): ημοιπάνς 

(‘αλαπνδνγπξίδσ’, < ημφιπα, π.ρ. ’α κημκε ημοιπάνς), ιπμζζηάνς (‘ραιαξώλσ’, < 

ιπυζζημξ < ηνπξθ. boş), ηανβάνς (‘γεκίδσ’, < ηάνβα < βελεη. cargar, π.ρ. έκαζ 

ηανβανζζιέκμ ημ ηάνμ)
.
 θαη απεπζείαο από ηελ ηηαιηθή, π.ρ. ηαθάνς (‘καδεύσ ηα 

παληά ηνπ πινίνπ, ξίρλσ δίρηπα ζηε ζάιαζζα’, < ηηαι. calare), ημκηναζηάνς 

(‘ελαληηώλνκαη’, < ηηαι. contrastare), ηαναηάνς (‘ππνινγίδσ’, < ηηαι. caratare), 

ηναηάνς (‘θεξλάσ’, < ηηαι. trattare, π.ρ. ’Α ζε ηναηάνς. ’Α ηάκς ηάκα βηαθέ κα 

πζμφιε...) θ.ά.  

 -(ια)ληίδω (θπξίσο ζε δάλεηα από ηελ ηνπξθηθή < ζ. απαξέκθ. ιήγεη ζε -lα-mak, 

π.ρ. zorla-mak + ζ. ηνπξθ. ανξ. α΄ -di(m), -dζ(m), -du(m),-dü(m)
191

, π.ρ. zorlαdζ(m) 

+ παξαγ. επίζεκ. -ζγς): γμνθακηίγς (‘δνξίδσ’, < ηνπξθ. ανξ. zorlαdζm), βζμθακηίγς 

(‘δηώρλσ’, < ηνπξθ. yoladim, ζηε θξ. κημ βζμθάκηζζα ‘ηνλ έδησμα’, βζμθακηίζηδε 

‘έθπγε πνιύ γξήγνξα’), πανηζαθακηίγς (‘θνκκαηηάδσ’, < ηνπξθ. αόξ. 

parçaladζm), ζμονμοηθεκηίγς (‘ηξαβάσ’, < ηνπξθ. αόξ. sürükledim), 

κηαιπθακηίγς (‘παζαίλσ εγθεθαιηθό’, < ηνπξθ. αόξ. damladζm < ηνπξθ. damla, 

π.ρ. ’ηεζ πμο ηάεμοκημ ζημ ιζκηένζ εφνε κημκα κηαιπθάξ, κηαιπθακηίζηδε...), 

ημοσθακηίγς (‘ζπκώλσ’, < ηνπξθ. ανξ. huyladζm, π.ρ. ημοσθάκηζζάκε κημ βηενζάημ 

(Κπξηάθν) ζημ βηαθεκέ ηζ έηακά ηα μφθα άνακ ημοθάκ... / ημοσθακηίζηδηα βζαηί 

μφθδ κηδκ διένα έθεά ιαξ λζηζηά! / είπε ιε πμθθά θυβζα ηαζ ’βχ ημοσθακηίζηδηα ηαζ 

                                                           
189

 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην. ι. ηαιχκμιαζ. 

190
 Γηα ην επίζεκ., βι. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε (1994: 197 θ.εμ.) 

191
 Βι. Εεγθίλεο – Χηδίξνγινπ (1995: 123, 129-30).  
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είπα κημκα ηα άλζα ημο...), μθθακηίγς (‘αλαζηελάδσ’, < ηνπξθ. ανξ. ofladζm). Πβ. 

θαη ηα αλαινγηθά κε ηα παξαπάλσ ζρεκαηηζκέλα ιπεθμβνακηίγς (‘κπιέθσ ρσξίο 

λα ην ζέισ, βξίζθσ κπειά’, πηζ. < ιπεθάξ, < ηνπξθ. bela, π.ρ. ’κεηαηχεδα ι’ 

αοημοκμφξ ηαζ ιπεθμβνάκηζζα), ζαραθακηίγς (‘ράλσ ην ρξόλν κνπ άζθνπα’, < 

ζαράθδξ, < ηνπξθ. şαpşal ‘αλόεηνο’, π.ρ. ...πμο ’ονίγεζ ηαζ ’ονίγεζ ηαζ 

ζαραθακηίγεζ, ηαζ παζμοιενάεζ ηαζ δε δμοθεφεζ. Σζ ηάεεζαζ ηαζ ζαραθακηίγεζξ 

ιπνε; Πζάζε δμοθεζά.), ζαθκηίγς (‘νξκώ, επηηίζεκαη’, < ηνπξθ. saldırmak), 

θμονθaκηίγς (‘ζπκώλσ’, < θμφνθα < ηηαι. πξνζηαθη. frulla ηνπ ξ. frullo 

‘πεξηζηξέθνκαη γξήγνξα’)
.
 θαη ην ειιεληθήο αξρήο αλαινγηθά ζρεκαηηζκέλν 

ημναηθακηίγς (‘δηςάσ ππεξβνιηθά’, < ημναηζάγς, π.ρ. ημναηθακηίζηδα, ζηέβκςλε 

μ θάναββάξ ιμο...).  

3.2.1.3.2 Από επηξξήκαηα 

 ιπνμοιοηίγς (‘γπξίδσ’, < επίξξ. ιπνμφιοηα, π.ρ. ’α ημ ιπνμοιοηίζς κα βζα ’μφιε 

(γηα λα δνύκε) ηζ έκαζ ’πμ ηάημο...), ζζιχκς (< επίξξ. ζζιά) θ.ά. 

3.2.1.3.3 Από επηθωλήκαηα – ερνκηκεηηθά 

Σν θαηεμνρήλ παξαγσγηθό επίζεκα ησλ ξεκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ήρνπο 

είλαη ην -ηδσ, π.ρ. αμοναμοθίγς (‘βξίζσ’, < αμοναμφθα ι. ερνκηκεηηθή
192

, π.ρ. 

αμοναμοθίγεζ πκίεζ ιε ‘ζέισ λα ην πσ αιιά δελ ην ιέσ’), ηαηακίγς (‘γειώ δπλαηά’, < 

ήρν ηα), ιαιμοθίγς (‘καζώ ρσξίο δόληηα’, < ήρν ιαι), αααίγς (‘γαπγίδσ’, < ήρν ααα, 

π.ρ. αοηυξ δεκ έκαζ ηαθυξ άενςπμξ, άια ηαζ ένηεζ δ χνα κημο εα αααίλεζ...), ηγζηγζνίγς 

(< από ήρν ηγζ, π.ρ. ηγζηγζνίγεζ ημ ηδάκζ, ιανή ηζ πενζιέκεζξ; ημ ηδάκζ έκαζ ζηδ θςηζά ηαζ 

ηγζηγζνίγεζ...) 

3.2.1.4 Παξάγσγα επηξξήκαηα 

Γηα ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα ζρεκαηηζκνύ ησλ επηξξεκάησλ ηνπ ηδηώκαηνο, βι. 

παξαπάλσ Κθίζδ – ιένδ ημο θυβμο / επζννήιαηα. 
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 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αμοναμοθίγς. 
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3.2.1.5 Ολνκαηνινγηθή παξαγσγή 

3.2.1.5.1 εζληθά / παηξηδωλπκηθά 

ρεκαηίδνληαη ζπλήζσο κε ηα θνηλά λενειι. επηζήκαηα: -ηηεο (ζει. -ηηηζζα): 

Κςζηακηζκμοπμθίηδξ, Αναακίηδξ (θαη επώλ.), -ηάηεο (ζει. -ηζζα): Μζηναζζάηδξ, -

(η)ώηεο (ζει. -ηζζα): Μμοκηακζχηδξ, Κζχηδξ, Πμονζχηδξ (< Πυνμξ), Κμοθμονζχηδξ 

(επώλ.), Κοπνζχηδξ (επώλ.) θ.ά. -ηαλόο (ζει. -ηαλή): Σνζβθζακυξ, Φθμβδηζακυξ θ.ά. -

ηλόο (ζει. -ηλή): διακηνζκυξ, ζβζκυξ (ηγή), -ηόο (ζει. -ηά): ιονκζυξ, Μοηζθδκζυξ, 

αθμκζηζυξ θ.ά. -ιεο (ζει. -ηλα): Ηιπζνθήξ (Ίιανζμξ, επώλ.), Καηζνθήξ (< Καηζνθί), 

Μπνμφζαθδξ θαη Πνμφζζαθδξ (< Πνμφζα) θ.ά.  

3.2.1.5.2 αλδξωλπκηθά 

Σα ζπλήζε επηζήκαηα γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ αλδξσλπκηθώλ (θπξίσο από επώλπκα) 

είλαη: -(η)αηλα: Κμοθμφναζκα, Καθπάηαζκα, Μαζηναθέλαζκα, Κμοανάηαζκα, 

Μαθαηυγαζκα, αθιάκζαζκα, Καιπάκζαζκα, Μζζμημίθζαζκα, Πμπυκζαζκα θ.ά. -ίλα: 

αηγδθίκα, Γζακμβθίκα θ.ά. -νύ: Κμημημφ, Μμοθμφ, Μοθςκμφ, Γζακκανμφ θ.ά. 

3.2.1.5.3 επώλπκα  

Σα παξαγσγηθά επηζήκαηα ησλ επσλύκσλ ηνπ ηδηώκαηνο είλαη ηα ζπλήζε επηζήκαηα 

ηεο θνηλήο ΝΔ. Μεγάινο αξηζκόο επσλύκσλ πξνέξρνληαη από ηελ ηνπξθηθή θαη 

πξνζαξκόζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνύ θιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, είηε κε ηελ 

πξνζζήθε θιηηηθώλ επηζεκάησλ -ξ, -αξ, -δξ θ.ιπ., π.ρ. Καθάδξ (‘θαζζηηεξσηήο’, < 

ηνπξθ. kalay), Καθαθάηδξ (‘κάζηνξαο λαππεγίνπ’, < ηνπξθ. kalafat), Καθπάηδξ 

(‘θαπεινπνηόο’, < ηνπξθ kalpak), Μμοηάθδξ (‘ζρηλνπνηόο’, < ηνπξθ. mutaf), 

Μπανμφηδξ (‘ππξηηηδνπνηόο’, < ηνπξθ. barut) θ.ά. (βι. θαη παξαπάλσ ζηα 

αληίζηνηρα επηζήκαηα -άξ, -ηγήξ, -ήξ, -θήξ), είηε κε ηελ πξνζζήθε παξαγσγηθώλ 

επηζεκάησλ όπσο π.ρ. -υπμοθμξ, -ίδδξ θ.ιπ., π.ρ. Καβζυπμοθμξ (< ηνπξθ. kaya), 

Κααμοκίδδξ (< ηνπξθ. kavun) θ.ά. 

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα παξαγσγηθώλ επηζεκάησλ γηα 

ην ζρεκαηηζκό επσλύκσλ ηνπ ηδηώκαηνο: 

-(η)άδεο: Ακηςκζάδδξ, Ανβονζάδδξ, Βαζζθεζάδδξ, Γνδβμνζάδδξ, Γδιδηνζάδδξ θ.ά. -

ηδεο: Απμζημθίδδξ, Γζακκαηίδδξ, Γακζδθίδδξ, Δοαββεθίδδξ, Ημνδακίδδξ, Ηςακκίδδξ, 
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Κνοζηαθθίδδξ, Νζημθασδδξ, Μζπαδθίδδξ, ηαονίδδξ, ηεθακίδδξ, Φζθζππίδδξ, 

Κμθζαίδδξ, Κμοναπίδδξ, Λμοηγίδδξ / Λμοηζίδδξ, Σζαηιαηίδδξ θ.ά. -όπνπινο: 

Νζηυπμοθμξ, Γαιζακυπμοθμξ, Μαηνυπμοθμξ θ.ά. -αθεο: Χαηγδεοβεκάηδξ, 

Γζαημοαάηδξ, Γζαιακηάηδξ, Καναβζακκάηδξ, Νημοαανηγάηδξ, Παηαπμοδάηδξ, 

Βμοθβανάηδξ θ.ά. -αξνο: Γζάκκανμξ, -νγινπ
193

 (< ηνπξθ. μğlan ‘παηδί, παιιεθάξη’) 

θαη -νγιεο : Νζημθάημβθμο, Πεηνάημβθμο, Καθθυβθμο, Γηίημβθμο – Γηίημβθδξ, 

Γένμβθμο, Λμφηγμβθμο, Γεαεηγυβθμο, Μμοπηάνμβθμο, Μμφιμβθμο, Μπαπάνμβθμο, 

Γζαηγζηγυβθδξ / Γζαηγζηγυβθμο, Νζημθάημβθμο, ίνηζμβθδξ θ.ά. 

 επώλπκα κε ιεμηθά πξνζήκαηα 

παπα-: Παπαθελακηνήξ, Παπακζηυθαξ, Παπαπμονιμφγδξ, Παπακζημθάμο θ.ά. ραηδε- 

(< haci ‘πξνζθπλεηήο’): Χαηγδακαζηαζίμο, Χαηγδακέζηδξ, Χαηγδεοβεκάηδξ, 

Χαηγδζμνδάκδξ, Χαηγδπανάζπμξ ή Χαηγδπανάζπμο, Χαηγδαπμζηυθμο θ.ά. καζηξν-: 

Μαζηναθέλδξ, Μαζηνακηχκδξ, Μαζηνμβζάκκδξ θ.ά. θαξα- (< ηνπξθ. kara ‘καύξνο’): 

Καναααζίθδξ, Καναβζάκκδξ, Καναδζαιακηήξ, Κανάεακμξ, Καναηάζμξ θ.ά. θαιν-: 

Καθμπακαβζχηδξ θ.ά. δειή- / ληειή- (< ηνπξθ. deli ‘ηξειιόο’): Γεθδιακχθδξ θ.ά. 

ζαξή- (< ηνπξθ. sarζ ‘μαλζόο, ρισκόο’): ανδβζάκκδξ θ.ά. θνηδά- (< ηνπξθ. koca 

‘κεγάινο, ηεξάζηηνο’): Κμηγάζηναηδξ θ.ά. θνπηζό-: Κμοηζακηχκδξ θ.ά. 

Οηθνγελεηαθά: -αίνη: Μδηζαίμζ, Γζακμβθαίμζ θ.ά. -ήδεο / -αδεο: αηγζθήδεξ, 

Καθπάηδδεξ, βμονήδεξ, Μαζηνακηχκδδεξ, Καθμπακαβζχηδδεξ, Μπίθζαδεξ, Κνάηδδεξ, 

Καζμφνδδεξ, Σαηάδεξ (< επώλ. Σαηάξ) θ.ά. 

 

3.2.2 Πξνζήκαηα 

Σα πξνζήκαηα είλαη είηε απχνζζηα ιυνζα είηε πξνζθύκαηα πνπ πξνέξρνληαη ζπλήζσο 

από ιέμεηο ηεο αξραίαο ειιεληθήο, θπξίσο πξνζέζεηο, θαη είηε πηα δελ ιεηηνπξγνύλ σο 

αδέζκεπηεο ιεμηθέο κνλάδεο ζηελ θνηλή ΝΔ ή έρνπλ απνθηήζεη πξνζεκαηηθό 

ραξαθηήξα έρνληαο δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία από ηηο αληίζηνηρεο λενειι. πξνζέζεηο
194

. 

                                                           
193

 Γηα ην επίζεκα, βι. Σνκπαΐδεο (1990: 37). 

194
 ύκθσλα κε ηε Ράιιε (2007: 116-19), ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα γηα ηνλ πξνζεκαηηθό ραξαθηήξα 

ησλ αξραηνειιεληθώλ πξνζέζεσλ είλαη όηη «δεκ απακημφκ αοηυκμια ζημκ ημζκυ, αοευνιδημ, πνμθμνζηυ 

θυβμ, αθθά ειθακίγμοκ έκα δεζιεοιέκμ παναηηήνα πμο απακηάηαζ ζηα πνμζθφιαηα, [...] δεκ έπμοκ 

κμδιαηζηή ζηαεενυηδηα, δδθαδή δεκ έπμοκ πάκηα ηδκ ίδζα ζδιαζία ζηα πενζαάθθμκηα πμο απακημφκ ηαζ 
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Αο ζεκεησζεί, επηπιένλ, όηη αξθεηά α΄ ζπλζεηηθά (π.ρ. μθμ-, εεμ- θ.ιπ.) 

πξνβιεκαηίδνπλ σο πξνο ηελ θαηάηαμή ηνπο σο α΄ ζπλζεηηθά ή σο πξνζήκαηα, θαζώο 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην βναιιαηζημπμίδζήξ ηνπο θαη από θάπνηνπο κειεηεηέο 

ηνπνζεηνύληαη κεηαμύ ησλ εειάηςκ θαη ησλ πνμεδιάηςκ
195

. Αληίζηνηρεο νξηαθέο 

πεξηπηώζεηο είλαη θαη ηα β΄ ζπλζεηηθά, όπσο -θαβμξ, -ημπζ θ.ιπ., ηα νπνία εκθαλίδνπλ 

ηδηόηεηεο πξνζθπκάησλ, δειαδή δελ απαληνύλ αλεμάξηεηα, σζηόζν, απνηεινύλ 

δεζιεοιέκα εέιαηα
196

. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα πξνζήκαηα από αξραηνειιεληθέο 

πξνζέζεηο, όπσο θαη νη πεξηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ, όπσο π.ρ. ην εεμ-, πνπ ε 

ζεκαζηαθή αιιαγή ηνπ ( ‘ζεόο’ > ζηελ επίηαηηθή ‘πνιύ’) ην κεηέηξεςε από ιεμηθό 

κόξθεκα ζε πξόζεκα
197

, εμεηάδνληαη ζηελ ελόηεηα ηεο παξαγσγήο. 

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη ηα πξνζήκαηα πνπ ζην ηδίσκα είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθά. 

3.2.2.1 ζηεξεηηθά – επηηαηηθά 

 α- / αλ-: αημίιδημξ, αανάηςημξ, απνυημπμξ, απνυκζαζημξ
198

 (‘εθείλνο πνπ καθάξη 

λα πεζάλεη πξηλ θιείζεη ν ρξόλνο’, π.ρ. Έθα ’δχ ανε απνυκζαζηε...), ατπυθενημξ 

(‘αλππόθνξνο’), ααάζηαβμξ (‘αβάζηαθηνο’), ακήθνακημξ (‘αλεπξόθνπνο, αδέμηνο’, 

< κεηγλ. επίζ. ακέθνακημξ
199

, π.ρ. ακήθνακημξ έκαζ πμο δεκ λένεζ κα ηάκεζ ηίπμηα, 

ακήθνακηδ, υθμοζδζυθμο ακήθνακηδ μφηε κα πθέλεζξ λένεζξ μφηε ηίπμηα...), 

αννίγζημξ (αληί ηνπ λενειι. ηαημνίγζημξ), αζααμφνςημξ (‘απηόο πνπ δελ έρεη 

ζαβνύξα’), αζηακαπχνεημξ, απαΐνεοημξ, άραθημξ, αννήιαπημξ (< ζηεξεη. α- + 

επίζ. *νδιαπηυξ < νδιάγς ‘ν κε εξεκσζείο’
200

, επθεκηζη. ‘ν ξεκαγκέλνο’, π.ρ. 

πνυζθομζ ήνηαιε αλοπυθδημζ, αννήιαπημζ...), άζονημξ
201

 (‘ακεηαρείξηζηνο’, π.ρ. 

ζαπμφκζ άζονημ), ακάθαημξ, ακήιπμνμξ, ακαίζηδημξ, ακανμλζά, άκαοθα (‘ρσξίο 

                                                                                                                                                                      

[..] έπμοκ δζαθμνεηζηή δμιζηή ζοιπενζθμνά απυ ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ ημζκήξ κεμεθθδκζηήξ». Βι. θαη 

Κιαίξεο-Μπακπηληώηεο (1996-99, ηόκ. 1: 77-79), πνπ δηαθξίλνπλ πνμεέζεζξ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο 

πνμεήιαηα, π.ρ. απμ-, ακηζ- θ.ιπ. θαη ρεοδμπνμεήιαηα, ζρεκαηηζηηθά ζηνηρεία από παιαηόηεξεο ι. ή 

κέξε ιέμεσλ ηεο ΝΔ ρσξίο απηόλνκε παξνπζία ζην ιόγν, π.ρ. ανπζ-, αοημ-, βες- θ.ιπ.  

195
 Βι. ζρεηηθά Ράιιε (2005: 169-70). 

196
 Ράιιε (2007: 145-48). 

197
 Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε (2008: 99 θ.εμ.)

.
 Ράιιε (2005: 169-70) θαη (2007: 150-51). 

198
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απνυκζαζημξ, < ζηεξεη. α- + *πνμκζαζηυξ < πνμκζάγς. 

199
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. ακέθνακημξ. 

200
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αννήιαπημξ. 

201
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. άζονημξ. 
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λαύια’, π.ρ. ηζαηίζηδε ηζ έθοε άκαοθα), αδζαθυνεηα (‘κάηαηα, άδηθα’ < 

αδζαθμνεηυξ < α- + *δζαθμνεηυξ < δζαθμνχ
202

) θ.ά.  

 

 μ(ε)-
 
(κεζλ. λε- < αξρ. εη- / ελ- κέζσ ηεο αύμεζεο παξειζνληηθώλ ρξόλσλ ξ. πνπ 

άξρηδαλ κε ην πξόζεκα απηό
203

):  

α) (από ην αξρ. εθ-, ζπλήζωο κε ηε ζεκ. ‘έμω’
204

): λεηνοπχ (‘μεθεύγσ’, π.ρ. 

δζααάγς επίηδδεξ κα λεηνοπά ημ ιοαθυ ιμο, < κεζλ. λεηνοπχ < ανξ. ηνπ αξρ. 

εηηνοπάς), λεααίκς (‘βγαίλσ’, < κεζλ. λεααίκς < αόξ. ηνπ αξρ. εηααίκς), λεηθίκς 

(‘παξεθθιίλσ’, < κεζλ. λεηθίκς < αόξ. ηνπ αξρ. εηηθίκς ‘θιίλσ έμσ ηεο ζπλήζνπο 

γξακκήο, θιίλσ πξνο ηα έμσ ή καθξάλ’), λεζηνέθς (‘αλαπνδνγπξίδσ’, < κεζλ. 

λεζηνέθς < αόξ. ηνπ αξρ. εηζηνέθς ‘ζηξέθσ έμσ’) απ’ όπνπ ηα λεόη. λεζηνειιέκδ 

(‘ζθαιηάξα’, π.ρ. μοξ ιανή ζθμφββζα κα ιδ ζε δχζς ηαιζά λεζηνειιέκδ...) / 

λεζηνειιέκα (‘ξνύρα θνξεκέλα αλάπνδα’), λεκηενίγς (κεηαθ. ‘θσλάδσ δπλαηά, 

μειαξπγγηάδνκαη’, κεζλ. ελεκηενίγς / λεκηενίγς < κεηγλ. ελεκηενίγς
205

, π.ρ. Οφθα ηα 

ηναμφδζα ηαζ ηα κακμονίζιαηα είπαιε κηα, πά ’α ημζιδεμφ. Οφθμ ηαζ λεκηενίγμοκηα..), 

λεηνίκς (‘δηαθξίλσ κε ην βιέκκα’, πηζ. < αξρ. εηηνίκς ‘απνρσξίδσ, «μερσξίδσ», 

εθιέγσ ηδηαηηέξσο’
206

),  

β) κεζλ. θαη λεόηεξεο ηδηωκαηηθέο ι. κε ην πξόζεκα με-: 

 (κε ζεκ. ‘έμσ’), π.ρ. λεζηαθχκμιαζ (‘μεκσξαίλνκαη, θέξνκαη αληζόξξνπα’, < λε- + 

ζηαθ-χκς < ζηάθζλ ‘πάζζαινο’, πβ. λεζηοθχκς), λεδναπηίγς (‘βγαίλσ από ην 

θξάρηε’, < λε- + αδνάπη-ζγς), λεπεθφς
207

 (< κεζλ. λαπμθχ < ελαπμθχ < ελ- + 

                                                           
202

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αδζαθυνεηα. 

203
 Γηα ην πξόζεκα λε-, βι. Δπζπκίνπ (2001: 202 θ.εμ.)

.
 Γηαλλαθνπνύινπ – Φίζηα (2005: 132 θ.εμ.). Γηα 

ηα παξαδείγκαηα πνπ απαληά λε- αληί λα-, βι. Φςκδηζηή – έηηνμοζδ ζημ εζςηενζηυ θέλεςκ. 

204
 Γηα ηνπο κεζλ. ηύπ. πνπ θαηαγξάθνληαη παξαθάησ, βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζηα αληίζηνηρα ι. 

205
 Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. ελεκηενίγς. 

206
 Βι. Liddell-Scott ζην ι. εηηνίκς. 

207
 Πβ. ΗΛΝΔ ζην ι. απμθφς, όπνπ ηύπ. ’πεθοχ Αλ. Θξάθ. (Γέλ. θόπ.) ’πεθάς Καιαβξ. (Χσξίν 

Ρνρνύδ.), ’πεθάμο Δύβ. (Κύκ. Πιαηαληζη.) απεθχ Κέξθ. ’πεθχ Αλ. Θξάθ. (Γέλ. αξεθθι.) επέθεηα 

Πόλη. (Κεξαζ. Κνηύσξ. Σξαπ. Χαιδ. θ.α.). «Σν ε εηο ηνπο έρνληαο ηελ ζπιιαβήλ -πε- αληί -πμ- ηύπ. εθ 

ησλ επμεκέλσλ ρξόλσλ απέθοα – απέθοζα, θαζά πεηοπαίκς, πεεοιχ θηη., πεξί σλ ηδ. Γ. Χαηδηδ. ΜΝΔ 

1, 30»
. 
πβ. θαη Αξρείν ΚΔΝΓΗ λεπμθεζχ Λεμ. μι. λεπμθχ Θήξ.

.
 πβ. θαη ηνλ αλάινγν ζρεκαηηζκό 

λεπεαβάγς Θξάθ. (θνπ.) 
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απμθφς), λέηδθα (‘νη ζειέο ηεο αγειάδαο’, πηζ. < λέεδθα < λε- + εδθή), λχναξ (πηζ. < 

αξρ. θξ. ελ χναξ
208

), 

(δήισζε αλαίξεζεο), π.ρ. λεπεγεφς (‘μεθαβαιιηθεύσ’, < κεζλ. λεπεγεφς < λε- + 

πεγεφς), λεπχκς (‘θαλεξώλσ’, < κεζλ. λεπχκς < λε- + πχκς), λεθμνιίγς (‘γηα 

ηξαύκα, επνπιώλνκαη’, κεηαθ. ‘βγαίλσ απ’ ηε δύζθνιε ζέζε’, λε- + αθμνιίγς
209

), 

λειπμοαδζάγς (‘ηειεηώλσ ην πιύζηκν’, < λε- + ιπμοβαδ-ζάγς), 

(δήισζε αθαίξεζεο), π.ρ. λεδζαθφγς (‘μεθαζαξίδσ, απνζαθελίδσ’, < κεζλ. 

λεδζαθφγς
210

 / λεδζαθφκς < λε- + δζαθφκς < δζαθφς, π.ρ. ..δε ιπμνχ κα ηζξ (ηνπο) 

λεδζαθφζς πμζμζ έκαζ... / ηαζ κα ηζξ δείηε δα (δελ ζα) ηζξ λεδζαθφζεηε...), λειπμοηίγς 

(‘βγάδσ ηα ζπέξκαηα από ηηο θάςεο ηνπο π.ρ. θαζνιηάο’, < λε- + ιπμο(ιπμο)ηίγς), 

λεπμοπμοθίγμο (< λε- + πμοπμοθ-ίγς), λεναπκζζηήνα (< λε-αναπκ-ζάγς), 

(κε επηηαηηθή ζεκ.), π.ρ. λεπθακεφς (‘μεγειώ, παξαπιαλώ’, < κεζλ. λεπθακχ < λε- + 

πθακεφς ή από ηνλ αόξ. ηνπ εηπθακχ
211

), λε(β)είνς (‘γέξλσ’, < λε- + ζ. ανξ. έ-βεζν-α 

< βένκς, πβ. αξρ. εβείνς θαη ην κεζλ. λεβένκς), λεεάννεζμ (‘ζάξξνο’, < λεεαννεφς < 

αόξ. ηνπ κεηγλ. εηεαννχ ‘παίξλσ θνπξάγην’), λεπενζάγμιαζ (‘θνπξάδνκαη 

ππεξβνιηθά, < λε- + πεν-ζάγμιαζ), λειςναίκμιαζ (< λε- + ιςναίκμιαζ), λεδεζάγς 

(‘επθαηξώ’, λε- + αδεζάγς). 

 

 νιν- (κε ηελ επηηαη. ζεκ. ‘πνιύ, εληειώο’): μθμγμφιπδπημξ, μθμηαιάνςηδ, 

μθμημονμφκηζζηδ (‘θνξδσκέλε, θακαξσηή’, < ημονκηίγς < ηυνδα, π.ρ. 

μθμημονμφκηζζηδ, πάεζ, μθμηαιάνςηδ, ημονμοκηίγεηαζ, πάεζ ημονμοκηζζιέκδ, 

ηαιανςηή), μθυνημξ θ.ά. 

 ζεν- (κε ηελ επηηαη. ζεκ. ‘πνιύ, εληειώο’): εεμκήζηζημξ, εεμπάθααμξ, εευηνεθθμξ 

θ.ά 

 θαξα-
212

 (< ηνπξθ. kara, κε ηελ επηηαη. ζεκ. ‘πνιύ, εληειώο’ ζε θναζηζηά 

μκυιαηα
213

, όπσο π.ρ. ηανά-θςηζάξ (‘πνιύ γξήγνξνο’), ηανά-δζαιάκηζ 

(‘θαιόςπρνο’), ηανά-ιπεθάξ (‘κεγάινο κπειάο’, π.ρ. μφημξ έκαζ ηανά-ιπεθαξ, 

                                                           
208

 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. λχναξ. 

209
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αθμνιίγς ‘εξεζίδνκαη’. 

210
 Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην. ι. λεδζαθφκς, «Λ. λεδζαθφγς Βιάρ. λδδζαθφγς ζην Meursius (ι. 

λδδζαθφγεζκ) θαη ζήκ. ζηελ Κύπξν... Ζ ι. ζην Somav. (ι. λεδζαθίγς) θαη ζήκ.»   

211
 Βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. λεπθακχ. 

212
 Γηα ην δάλεην ιεμηθό κόξθεκα ηανα-, βι. Κπξαλνύδεο (2009: 501-05). 

213
 Γηα ηνλ όξν, βι. Κιαίξεο-Μπακπηληώηεο (1996, ηόκ.1: 100-101).  
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’φνζζε ’φνζζε ηαζ ήνηε ζημ ηεθάθζ ιαξ), ηανά-ιπμοιπμφκαξ (‘ρνληξνθέθαινο’, π.ρ. 

έκαζ ηανά-ιπμοιπμφκαξ, υ,ηζ πεζ αοηυ εέθεζ κα βίκεζ...) θ.ά. 

3.2.2.2 πξνζήκαηα από πξνζέζεηο 

 απν- (< απυ): ’πμναπκζά (‘δπζηπρία, ζπκθνξά’, < επηηαη. απυ + αναπκζά < επίζ. 

άναπκμξ, π.ρ. ’πμναπκζά ανε παζδί, ηίπμηα,  θξ. ’πμναπκζά ηαιέκδ ηαζ ζαηημφθα 

ηνοπδιέκδ...), απμεαννυξ (‘απνζάξξπλζε’), απμζχκς (‘μεπξνβνδίδσ’, π.ρ. κημ 

ιπυζςκακ κημ βαιπνυ), ’πμδζαθέθζα (‘ό,ηη κέλεη κεηά ηε δηαινγή’, π.ρ. υπμζμξ 

δζαθέγεζ πμθφ, παίνκεζ ηα πμδζαθέθζα), ’πμηυαμιαζ (‘θνπξάδνκαη’, π.ρ. ’πμηυπδε ημ 

ηαονί κημο ‘πηάζηεθε ε κέζε ηνπ από θνύξαζε), ’πμημονάγμιαζ (‘μεθνπξάδνκαη’, 

π.ρ. ’ά ’νηεζ κα θάεζ ημ ιεζδιένζ κα ’πμημοναζηεί ηαζ ηαιζά κχνα..., < απυ + 

ημονάγς
214

), ’πυπαζηα (‘κεηά ην Πάζρα’), ’πμζπυνδζ (‘θάηη κηθξό’, πηζ. < 

απμζπυνζ / απμζπμνίδζ
215

), ’πεθαπηίγς (‘αγαλαθηώ, απνθάκλσ’, < *απμθαπηίγς 

‘απνθάκλσ, απνβάιισ ηηο δπλάκεηο κνπ’
216

 < απυ + θαπηίγς < κεζλ. / αξρ. 

θαηηίγς
217

), ’πεηζζκζάγμιαζ (‘ζηραίλνκαη’, απσζώ θάηη, πηζ. < απμηζκάγμιαζ
218

) 

θ.ά.  

 πεξη- (< πενί): πενζεαθάζζζμ
219

 (‘παξαιία’, π.ρ. ηαηέαδάκε υθμζ ζημ 

πενζεαθάζζζμ...), πενζθένκς (‘παξνκνηάδσ’, π.ρ. ...ζα κηδ Μαηίκα κηδ 

ιπενζθένκς), πενζιαγεφς (‘καδεύσ πξάγκαηα δηαζθνξπηζκέλα’),θ.ά.  

 παξα- (< πανά): παναχκζ (‘ν ρώξνο θνληά ζην ηδάθη’, < παναβχκζ), παναηάεζ 

(‘λπρηέξη, νινλπρηία’), παναηυνδ (‘ςπρνθόξε’), παναθέηαημ (‘θαζπζηεξεκέλν 

πλεπκαηηθά ή ζσκαηηθά παηδί’, < παναθθυημημξ < πανά + αθθυημημξ, π.ρ. πμζακμφ 

’καζ ημφημ ημ παναθέηαημ ιανή;), πανάθζμ (‘παξαιηαθόο ηόπνο’, π.ρ. ήιεζηα 

πανάθζμ), πανακυιζ (‘παξαηζνύθιη’, π.ρ. μφθμ ’δίκα ηαζ πανακυιζα), παναπυνηζ 

                                                           
214

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απμημονάγς. 

215
 Πβ. ΗΛΝΔ ζηα ι. απμζπυνζ θαη απμζπμνίδζ. 

216
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. *απμθαπηίγς. 

217
 Βι. Liddell-Scott ζην ι. θαηηίγς ζεκ. 2: «απνι., ‘θισηζώ’, επξίζθνκαη ελ αγσλία, επί 

απνζλήζθνληνο αλζξώπνπ». 

218
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. απμηζκάγς. Πβ. θαη ην ξ. απμηζηζζκχκ-κς ‘αεδηάδσ’ Κύπξ. 

219
 Ο ηύπ. πηζαλόλ θαη θαηά παξεηπκνινγία θαζώο νη ιόγηεο πξνζέζεηο ζπρλά νδεγνύλ ζε 

παξεηπκνινγήζεηο όπσο ζηελ πεξίπησζε πανά – πενί, όπνπ θαη νη δύν δειώλνπλ άθξα ηόπνπ
.
 πβ. θαη 

παναηαθχ - πενζηαθχ θ.η.ό., βι. ζρεηηθά Χαηδηδάθηο (1907: 311). Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ν ηύπ. 

πενζεαθάζζζμ θαη Αλ. Θξάθ. (Μέηξ.) Αλ. Ρνπκει. (σδόπ.) θ.ά. 
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(‘θξπθή είζνδνο’), παναζμφγμοθμξ (‘ν πλεπκαηηθά ή ζσκαηηθά θαζπζηεξεκέλνο’, 

πηζ. < πανα + ζο(κ) + γμοθχ
220

, π.ρ. παναζμφγμοθα είπακε πμθθά παναζμφγμοθα 

βζαηί δεκ ήκηακε ζπμοδαζιέκμξ μ ηυζιμξ / ειείξ ηζξ πείναγάιε βζαηί ιζθμφζακε 

παναζμφγμοθα ηυηεζα), παναζμφζμοιμξ (‘δύζκνξθνο, ζηξαβνκνύηζνπλνο’, < 

πανά + ζμφζμοιμξ < ζμοζμφιζ ‘δηαθξηηηθό γλώξηζκα’), παναζηέημιαζ (‘θξνληίδσ, 

βνεζώ’, π.ρ. ηα παναζηέηεηαζ, αβαπά ηα ηαθά (ν Βαζίιεο ηα ινπινύδηα), 

παναζηυθδξ (‘άζρεκνο’, πηζ. < ξ. παναζημθζάγς
221

), παναβειζζηυξ (< πανα-βειίγς, 

π.ρ. ηαζ ηγζένζ κα ημ ηάκς παναβειζζηυ ιε πθζμφνζ...), πανχνζ (‘αλόεηνο’, < 

πάνςνμξ < παν(ά)-ςνμξ < χνα) θ.ά. 

 πξν- (< πνμ): πνυηακς (‘πξνιαβαίλσ’, π.ρ. Αβάθζ ιανή κα ζε πνμηάκς...), πνμρέξ 

θ.ά.  

 πξνζ- (< πνμξ): πνμζχναξ (‘γηα ηελ ώξα’, < κεζλ. θξ. πνμξ χνακ
222

), 

 ζπ(λ)- (< ζοκ): ζοκαθμνιίγς (‘εξεζίδσ’, π.ρ. ζοκαθυνιζζε δ πθδβή, < ζοκ + 

αθμνιίγς
223

), ζφβηαρδ (‘δεξκαηηθόο εξεζηζκόο’), ζοκ(κ)μμφιε (‘ζπλελλννύκαη’), 

ζοπχνζμ θ.ά.  

 ππν- (< οπυ): ’πμηάγς (‘απνθηώ, έρσ’, < κεζλ. απυ-ηαγς < αξρ. οπμ-ηάζζς
224

, 

π.ρ. κα ιδ ζχζεζξ ηαζ κα ιδ ’ιπμηάλεζξ...),  

 επη- (< επί): επαφνζμξ (< επίξξ. επαφνζμκ < επί + αφνζμκ), ’πζπφγμιαζ 

(‘ελνρινύκαη, εθλεπξίδνκαη, ζπκώλσ’, < επζπφγς < επζπές
225

, π.ρ. Κμιιάζ κενυ 

θς ημοξ κα ζε δχζμο. Ψαζηίηζα ιε θέζζ. Χμθμζηάκς ιυκε ιπα ηαζ’πζπφζηδαηε... / 

Ξυακμ είιαζ αε κα ζε πς ρυιαηα; Έηακεξ ιε ηαζ ’πζπφζηδα έκα ζυζ...) θ.ά. 

 θαηα- (< ηαηά): ηαηεζηαζιέκδ, ηαηαπμδζαζηή, ηαηαπενζάγς θ.ά.  

 αληη- (< ακηί): ακηίβαιμξ, ακηίκηενμ (‘αληίδσξν’), ακηίπανα θ.ά. 

 

 

                                                           
220

 Αξρείν ΚΔΝΓΗ ζην ι. ζογμοθίγς, όπνπ ηύπ. ζμογμοθίγμοιαζ Κύπξ. ‘θισλίδσ, δηαηαξάζζσ, 

δαιίδνκαη’ θαη ε κεηνρ. ζογμοθζζιέκμξ.  

221
 Αξρείν ΚΔΝΓΗ ζην ι. παναζημθζάγς, όπνπ νη ζρεηηθέο ζεκ. ‘παξαιύσ’ Κσο, ‘ζαθαηεύσ θάπνηνλ 

δέξλνληάο ηνλ’ Κάξπ. ‘αζρεκίδσ θάπνηνλ’ Κάιπκλ.
.
 βι. θαη Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. πανάζημθμξ: 

«άζθεκνο
.
 από ην ξ. πανα-ζηέθθς (‘παξακνξθώλσ’)».  

222
 ΛΚΝ ζην ι. πνμζχναξ. 

223
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αθμνιίγς. 

224
 Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. απμηάγς. 

225
 Γηα ην ξ., ηελ ηππνινγία θαη ηηο ζεκαζίεο ηνπ ζηα λενειι. ηδηώκαηα, βι. Μπαζέα (1996: 201). 
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3.2.3 Παξάγωγα κε ξεκαηηθά ιεμηθά επηζήκαηα 
 

-ινγώ (< θέβς ‘ζπγθεληξώλσ’): ηζζιπμθμχ (‘ηξώσ κηθξέο κπνπθηέο’), ιπαιπαημθμχ 

(‘θαζαξίδσ θαιά’, < ααιαάηζ, π.ρ. Έαακα ηα νμφπα ζημ ημοθίκζ ηδξ ιπμοάδαξ, 

πενέποζά ηα εμθυζηαπημ, πήα ηα ζημ ηζαμφηζεζιε, λέαακηα, ιπαιπαημθυδζάηα, 

βέκδάζζ ζα κηα ιπμφγζα), ηανπμθμχ (‘θαζαξίδσ, επηιέγσ ηνλ θαξπό’, < κεηγλ. 

ηανπμθμβχ) απ’ όπνπ θαη ηανπμθυζ (‘ιηρλεηήξη ζηηεξώλ’, < ηανπμθυβζ < ηανπυξ + 

κεζλ. επίζεκ. -θυ(β)ζ), πνμγοιμθυμξ (< πνμγφιζ + θυβμξ ‘δνρείν γηα ην πξνδύκη’), θ.ά. 

-θνπώ (< ηυπης ‘ρηππώ’, κε επηηαη. ζεκ.) θςκμημπχ (‘θσλάδσ’, π.ρ. θχκαγε, 

θςκμημπμφζε πμο ημονάζηδεξ... αάθηα ηάημο...), θαιπμημπχ (< θάιπς, π.ρ. ηζ πάζηνα 

έκαζ αοηή, μφθα θαιπμημπμφζζ...), ιεεμημπχ θ.ά. -καρώ (< αξρ. -ιαπχ): ροπμιαπχ 

θ.ά. -θάγνο: ααβμθάξ (‘αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη ηηο θόηεο θαη δελ γελλνύλ αβγά’, < 

ααβυ + -θάβμξ), λενμθαβία (‘θησρό γεύκα κε ςσκί θαη λεξό’) θ.ά. 

 

3.3 ύλζεζε νλνκάησλ θαη ξεκάησλ 

3.3.1  Ολόκαηα  
 

Σα ζύλζεηα νλόκαηα έρνπλ σο α΄ ζπλζεηηθό μοζζαζηζηυ / επίεεημ / επίννδια / 

ακηςκοιία / ανζειδηζηυ θαη σο β΄ ζπλζεηηθό υκμια. Παξαθάησ ηα ζύλζεηα νλόκαηα 

θαηεγνξηνπνηνύληαη κε βάζε ηε ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή ζέζε ηνπ α΄ θαη β΄ 

ζπλζεηηθνύ ζε παναηαηηζηά θαη ελανηδιέκα. Δπηπιένλ ηα ελανηδιέκα ζύλζεηα 

δηαθξίλνληαη ζε πνμζδζμνζζηζηά θαη ζε νδιαηζηά ζφκεεηα
226

. Αλαιπηηθά:  

 

3.3.1.1 Παξαηαθηηθά ζύλζεηα  
 

Γειώλνπλ ό,ηη ηα δύν ζπλζεηηθά ηνπο κέξε (ελσκέλα κε ηνλ ζύλδεζκν ηαζ), π.ρ. 

ηςθμιφηδ (‘αληίζηξνθα’, π.ρ. Δίιεζηε ζηακάπςνα ηαζ έαακά κημοξ ηαζ ημζιήεδαζζ 

ηςθμιφηδ...), νμημζηυηα (κεηαθ. ‘ςειή, θακαξσηή γπλαίθα’, π.ρ. νμημζηυηα έκαζ 

αοηή, αρδθή, < νμημζηέηα < νυηα ‘ξάβδνο πάλσ ζηελ νπνία ζηεξεώλνπλ ην καιιί γηα 

λα ην γλέζνπλ’ + ζηέηα ‘ξαβδί’ < ηηαι. stecca), ακηνυοκμ (< ακηνυβοκμ), θαδυλζδμ, 

πμοθζανμπίνμοκα (< πμοθζάνζ ‘θνπηάιη’ + πζνμφκζ), βθοηακάθαημξ, γεναυδελμξ θ.ά.  
                                                           
226

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε αθνινπζεί ηε δηάθξηζε πνπ πξνηείλεηαη ζην Κιαίξεο-Μπακπηλώηεο (1996-99, 

ηόκ. 1: 93-100). 
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3.3.1.2 Εμαξηεκέλα ζύλζεηα 

 

3.3.1.2.1 Πξνζδηνξηζηηθά ζύλζεηα 

 

 α΄ ζπλζεηηθό επίζεην πνπ ιεηηνπξγεί ωο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο
227

: 

αβνζμπνμφιμοκμξ (‘είδνο αγθαζσηνύ ζάκλνπ’, πηζ. < άβνζμξ + κεηγλ. πνμφικδ), 

αβνζυανςιδ, αβνζμθαηή, ανεπημημφηηζα (< επίζ. ανεπηυξ + ημοηηζά
228

), 

ημοκημονμπάκηαθμ (‘παληειόλη θνληό’, < ημκη(υ)-μον(α)-πακηεθ(υκζ)μ), εμθυζηαπημ 

(‘αιηζίβα’, < εμθυξ + ζηάπηδ), ’θαθνμηάκηανμ (‘δπγαξηά πνπ δπγίδεη ιεηςά’, κεηαθ. 

‘αλόεηνο, ραδόο’, < εθαθνυξ + ηακηάνζ), παγμανάηζ, παγμπμφθζ, λζημθάκανμ (κεηαθ. 

‘αλόεηνο’, < λίηδξ ‘ιεηςόο’ + θακάνζ), λζημπχνζ (κεηαθ. ‘αλόεηνο’, < λίηδξ ‘ιεηςόο’ + 

πςνζυ), γεναμημοηάθαξ (‘αξηζηεξόρεηξαο’), ηαθπμκηάιανμ (κεηαθ. ‘ηεκπέιεο, 

αραΐξεπηνο’, < ηάθπζημ ‘ςεύηηθν’ + κηαιάνζ ‘ιαηνκείν’), βθοημβμφθζ (‘ηεύηιν, 

παληδάξη’, < βθοηυξ + βμοθί), ζζδενυβ’δζ, λοθυβδ’ζ, λεκμδμφθζ (‘εξγαζία ζε μέλνπο’), 

ηαθμηυνζηζμ, ηαθμπνζζηζακή (εηξσλ. ‘θαθόςπρε’, π.ρ. μφηε ηαιζά ηαθμπνζζηζακή δε 

κηδκ έδςζε ηάηζ...), ηαθμημπέθα, κζυκοθδ, κζυθεββμ (εηξσλ. ‘απηή πνπ ζηνιίδεηαη 

πνιύ’, πβ. ην κεηγλ. κεμθεββήξ «ν λεσζηί αξμάκελνο θέγγεηλ ή ν λέσ θσηί 

θέγγσλ»
229

, π.ρ. έκαζ... κα ηάηζ ζα κα αβαίκμο, ιζα ημπέθα έηζζ ηαζ αβαίκεζ ζηδκ 

επζθάκεζα ηαζ ηάκεζ ηαζ αάγεζ νμφπα... / Καιζά ιεβάθδ πμο έηακε ημιιάηζ κημ κέμ: Ακηε 

ηαζ ζο κζυθεββμ ηχνα είζαζ κηδκ έθεάκε...), ανςιμημφκαδμ (κεηαθ. ‘ν βξσκηάξεο’), 

γδιζμηάημοδμ (κεηαθ. ‘δεκηάξηθν παηδί’), ιζζμηάδζημξ (‘κηζή νθά’), πςθζζαφνα 

(‘είδνο ζαύξαο’, πηζ. < πθςνμζαφνα ‘πξάζηλε ζαύξα’ < πθςνυξ + ζαφνα, θαη’ 

άιινπο < ηςθμζαφνα) θ.ά. Πβ. θαη ηα ηνπσλ. Ξενυθζικεξ θαη Χνοζμπμδζά. 

 

 α΄ ζπλζεηηθό όλνκα πνπ ιεηηνπξγεί ωο εηεξόπηωηνο ή επηξξεκαηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο
230

: 

αβουπαζδα (‘ηα παηδηά ηνπ δξόκνπ’, < αξρ. αβοζά ‘δξόκνο’ + παζδ(ί)μ), ηαθεημφηζ, 

ηονμγμφιζ, ηονμιαβζά, ηγαθυζημοπα (‘ζθνύπα από ηζαιηά / μεξά ρακόθιαδα’, π.ρ. 

ήκηακε πμο ζημοπίγα ηζξ αοθέξ), παμονμιάκα (‘θαβνπξνκάλλα’), ιμονμοκυθαδμ, 

ιαθαενυθαδμ (‘ιάδη από ην θπηό κάιαζξν’), παιρυπζηηα (‘πίηηα κε ςακςηά, είδνο 

                                                           
227

 Κιαίξεο-Μπακπηλώηεο (1996-99, ηόκ. 1: 99). 

228
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. ανεπημημφηηζα. 

229
 Liddell-Scott ζην ι. κεμθεββήξ. 

230
 Κιαίξεο-Μπακπηλώηεο (1996-99, ηόκ. 1: 99). 
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ζαξδέιιαο’) ηγζενυπανημ (‘ηζηγαξόραξην’), (δ)θζμπάκζ, ιμοζηυπζηηa (‘πίηηα κε 

κνύζην’), θμονκυλοθμ, θοθθμπνίμκμ (‘πξηόλη θιαδέκαηνο’), θζκανυζπμνμξ, ζζδενμζηζά 

(‘εζηία από ζίδεξν’), ααβμθέθζ (‘θέηα ηεγαλεηή, βνπηεγκέλε ζην αβγό’), ααβυζοηα 

(‘είδνο ζύθσλ’), ιαηγακυζοηα (‘είδνο ζύθσλ’), ημοηθυπακκα, ιμοζημημφθμονμ, 

δαθκυθαδμ, παθαιζδμηυιιαημ (‘θνκκάηη παιακίδαο’), ιζζζνάθεονμ (‘αιεύξη από 

θαιακπόθη’), ηθδιαηυαζηζα (‘θιεκαηόβεξγα’), θαιπμβοάθζ (‘γπαιί ηεο ιάκπαο’), 

ιαημβοάθζα (‘γπαιηά), αναημγμφκα (‘δώλε ηεο βξάθαο’), ημονημιαπαθάξ, 

βηαγμκηεκεηέξ, θζζηανμιάκζημ (‘ε ιαβή ηνπ ιηζθαξηνύ’), ιαλμοθμπνμκζά (‘ρξνληά κε 

πινύζηα παξαγσγή’, < ιαλμφθζ < ηνπξθ mahsul ‘πξντόλ, απόδνζε’ + πνμκζά), 

ιανμοθμιάκα, πμηαιυπεζθα (‘νη όρζεο ηνπ πνηακνύ’), ζηαημθφηζανμ (‘ην θηπάξη πνπ 

καδεύνπλ ηηο αθαζαξζίεο’, κεηαθ. ‘θαθόο άλζξσπνο’), πανημθάκανμ (‘θαλάξη από 

ραξηί’, κεηαθ. ‘αλόεηνο, ραζνκέξεο’), αναημπμδάηζα - αναημπυδζα (‘ην θάησ κέξνο 

ηεο βξάθαο’), ρεζνμιπμφηζ (< ρείνα + ιπμφηζ < ιπμφηα ‘ζηόκην’, < ιαη. bucca 

‘ζηόκα’, π.ρ. άκμζλε ημ ρεζνμιπμφβηζ ημο ηαζ βέιζζε ρείνα...), πμδμπάκκζ, ηςθμννίγζ 

(‘παξαθπάδα’, π.ρ. μζ αβνζεθζέξ βζμιάηεξ ηςθμννίγζα), ηςθμημφιπα απ’ όπνπ θαη 

ηςθμημφιπαηγδξ (‘απηόο πνπ αιιάδεη εύθνια γλώκε’), ιαζημνμιάζημναξ (εηξσλ. 

‘θαθόο κάζηνξαο’), ιζζζνμηυηζακα (‘ηα θνηζάληα ηεο θαιακπνθηάο’, π.ρ. έθενάκε έκα 

ηγμοαάθζ ιζζζνμηυηζακα κα ηα αάκμοιε ζηδ ζυιπα), ζηοθμημφηααμ (‘δσεξό παηδί’) θ.ά. 

Πβ. θαη ηα ηνπσλ. Κμναημθςθζά, Αδημηεθθί, Κανααυπεηνα, Μεθζζζυπεηνα, 

Μοθυαθαημ, ηοθάιπεθμ, θ.ά.  

 

θηεηηθά: αθθαηζυγδξ / αθθαβηζυγδξ (‘απηόο πνπ έρεη ζηξαβά κάηηα, αιιήζσξνο’, 

κεηαθ. ‘απηόο πνπ αιιάδεη εύθνια γλώκε’, < άθθμξ + ηνπξθ. göz ‘κάηη’ αλαινγηθά 

πξνο ην αθθήεςνμξ
231

), ηαθυβκςιμξ (‘απηόο πνπ έρεη θαιή γλώκε, ήπηνο’), 

βοικμθαίιδξ, ημηηζκμιαβμοθμφ, ημκημαναημφ, ανμκημθςκζάξ (‘απηόο πνπ έρεη 

βξνληεξή θσλή’, π.ρ. έθεάζζ ’ηείκα ηα πνυκζα υηζ μ Γζάκκδξ ηδξ Μανίαξ ήκημ 

ανμκημθςκζάξ, ηναβμφδεζε ζα κηεκυνμξ...), ζηοθμιμφζμονμξ (‘ζθπινκνύξεο’, κεηαθ. 

‘μεδηάληξνπνο, ζξαζύο’), ηαθαιμαφγα (‘ζειπθν δών κε καθξηέο ζειέο’) θ.ά.  

 

 

 

 

                                                           
231

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αθθδgζυγδξ, ην νπνίν απαληά θαη ζηελ Κξήηε. 
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3.3.1.2.2 Ρεκαηηθά ζύλζεηα  

 

Ωο ξεκαηηθά ζύλζεηα πξνζδηνξίδνληαη όζα έρνπλ σο β΄ ζπλζεηηθό ξεκαηηθό 

παξάγσγν θαη σο α΄ ζπλζεηηθό όλνκα πνπ ιεηηνπξγεί σο
232

: 

ππνθείκελν: ροπμπθάηςζδ (‘ζηελαρώξηα, απνγνήηεπζε’), βασδμονμηοθίζηνα (κεηαθ. 

‘άγνλνο ηόπνο’, π.ρ. ηζ έπεζξ έκα πςνάθζ ιζα βασδμονμηοθίζηνα!), κενμζθαβή (‘ζεκείν 

πνπ έρεη δηαβξώζεη ην λεξό / απιάθη, θαξάγγη’), βθςζζμημπάκα (‘γισζζνύ’), 

ιπαιπαθζμηαιέκμζ (‘μεκσξακέλνη’, < ιπάιπαθμ ‘θνπξέιη’
233

 + ηαιέκμξ, π.ρ. ...κα 

ρήζμοιε ηαθέ κα πζμο ηαζ μζ ιπαιπαθζμηαιέκμζ ζαξ κα λειεεφζμο...) θ.ά. 

αληηθείκελν: αιιμηνάηδξ (‘κηθξή δεμακελή πνπ θαζαξίδεη ην ηξερνύκελν λεξό’), 

ιπμνμζηέπαζια (‘ην ζθέπαζκα ηνπ κπνπθέ’), πμθυζηαζδ (‘άγρνο, ζηελαρώξηα’), 

ηςθμζφνηδξ, θναβημθμκζάξ, θακμηυνμξ (‘λπρηνθύιαθαο’, < θακυξ + ηυνμξ < ημνχ 

‘θαζαξίδσ, ζθνππίδσ’), θοζμιφηδξ (‘είδμξ θοημφ πμο άια ημ αάθεζξ ζηα νμοεμφκζα 

θφκεζ ηδ ιφηδ’), Πακημααζίθζζζα (πξνζσλύκην ηεο Παλαγίαο) θ.ά. 

πνηεηηθό αίηην: ακειμπφνςια (‘δεξκαηηθή πάζεζε’), θςηζυηαοημξ (‘ηαιαίπσξνο’), 

πεηναγμφθδια (π.ρ. πεηναγμφθδια έπεζξ απνυκζαζηε, πακείηε ’α θένεηε θαμθίνηζα 

(‘είδνο ρόξηνπ’) ηαζ δεκηνμθίαακμ ηαζ ’πέ κηδ ιάκα ζμο κα ζημ ηνίρεζ ιε θάδζ ηδξ 

ηακηήθαξ), αθμβζμημιιέκμξ θ.ά. 

επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο: δίθμνμξ (‘κε δηπιή θαξπνθνξία’), ρςιμθίια 

(‘ιηκαζκέλνο’ ζηε θξ. αοηυξ ρςιμθίια είκαζ ρςιμθίια, θζιαζιέκμξ), ρςιυθοζζα 

(‘κεγάιε πείλα, άλζξσπνο πεηλαιένο’), ηαθυπνεπδ (‘πξόζηπρε, αλήζηθε γπλαίθα’ 

εηξσλ. αληί ηαηυπνεπδ θαηά ην ηαηυηνμπδ), ηζαθααμφηαξ (‘απηόο πνπ βνπηάεη όπνπ 

λα ’λαη’), βμνβμηίκδημξ, κοπημιαγχιαηα (‘ηα παηδηά πνπ καδεύνληαη ηε λύρηα’), 

’ηνάκμζπημξ
234

 (‘κηζάλνηρηνο’, < αηνακμίβς < άηνα + ακμίβς), ιζζυηνζαδ (‘κεζήιηθε’, 

< ιζζυξ + ηνίας
235

), ιζζμιπακηνειέκδ, ιζζμαννεαςκζαζιέκδ (‘ζρεδόλ, πεξίπνπ 

παληξεκέλε, αξξαβσληαζκέλε’, π.ρ. Ζ Μανία κα έκαζ αννεαςκζαζιέκδ, κα 

ιζζμαννεαςκζαζιέκδ ιζζμιπακηνειέκδ, ’ημζιάγμοκηαζ βζα βάιμ...) θ.ά.  

 

                                                           
232

 Κιαίξεο-Μπακπηληώηεο (1996-99, ηόκ. 1: 100). Γηα κηα άιιε θαηάηαμε θαη (κνξθνινγηθή) αλάιπζε 

ησλ ξεκαηηθώλ ζπλζέησλ, βι. Ράιιε (2005: 187) θαη (2007: 199 θ.εμ.)  

233
 Βι. Αλδξηώηεο Δηοιμθ. ζην ι. ιπάιπαθμ. 

234
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αηνάκμζπημξ. 

235
 Liddell-Scott ζην ι. ηνίας ζεκ. ΗΗ 2 «επί ρξόλνπ, θαηαηξίβσ, δηάγσ». 
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3.3.2  Ρήκαηα  
 

Σα ζύλζεηα ξήκαηα έρνπλ σο α΄ ζπλζεηηθό μοζζαζηζηυ / επίεεημ / επίννδια / 

ανζειδηζηυ / νήια θαη σο β΄ ζπλζεηηθό ξήκα
236

. Παξαθάησ δηαθξίλνληαη ζε: 

 

α. παξαηαθηηθά ζύλζεηα, ηα νπνία απνδίδνληαη αλαιπηηθά κε ην ζύλδεζκν ηαζ, π.ρ. 

λδιενμαναδζάγεζ, ακμζμηθείκς θ.ά. λενειι.  

β. πξνζδηνξηζηηθά ζύλζεηα, ζηα νπνία ην α΄ ζπλζεηηθό κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο 

επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ή κπνξεί λα αληηζηνηρεί κε πξνζεηηθή θξάζε, π.ρ. 

ηζαθαπαηχ (‘παηώ άηζαια’, π.ρ. ηζαθαπάηδζάκα ημ ζηάνζ ιμο), ηζαθααμοηχ, 

ηζαθαιαζχ, ηζαθμηυαμιαζ (‘θόβνκαη από ηα ηζαιηά, μεξά ρακόθιαδα’), ααεοαμθίγς 

(‘ξηδώλσ βαζηά’, < *ααεφαμθμξ ή ααεφ + -αμθχ
237

), αανοθαίκεηαζ (‘θαθνθαίλεηαη’, 

π.ρ. δε ιε αανοθαίκεηαζ κά ’νημο αοημί...), ηαθμεέης (‘ηνπνζεηώ θαιά’, π.ρ. Δβχ 

έαακα ηα απμαναδίξ ζημ δεζάηζ ιαγί ιε κημ ηγεζαέ ηαζ ηαθυεεζά ηα), αθεονμηοθχ 

(‘ξίρλσ θάπνηνλ ζην ρώκα θαη ζηε ζθόλε’), ηαθμιακίγς (‘πεξλάσ θαιά’, π.ρ. πήε ζηδ 

’ννεαςκζαζηζηζά ηαζ ηαθμιάκζζε...), ιεζμηυαμιαζ (‘παζαίλσ ινπκπάγθν’), δζαμθίγς 

(‘νξγώλσ ην ρσξάθη γηα δεύηεξε θνξά’) θ.ά. 

                                                           
236

 Κιαίξεο-Μπακπηλώηεο (1996-99, ηόκ. 2: 332-34). 

237
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. ααεοαμθχ. 
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4 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

4.1 Ειζαγωγικά 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ζηε δηακόξθσζε θαη ηε ζύλζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ελόο 

λενειιεληθνύ ηδηώκαηνο επηδξνύλ δηάθνξνη παξαγόληεο όπσο π.ρ. νη ηζηνξηθέο 

ζπγθπξίεο (κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ, ζπλύπαξμε κε αιιόγισζζνπο πιεζπζκνύο 

θ.ιπ.) πνπ πνηθίιινπλ από ηόπν ζε ηόπν, ε γεσθπζηθή θαηάζηαζε θαη ε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη νη αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

ζπρλά λα αλαπηύζζνληαη πεξηζζόηεξν θάπνηνη ηνκείο ηνπ ιεμηινγίνπ ή λα 

δεκηνπξγνύληαη εηδηθά ιεμηιόγηα (π.ρ. νη θαιιηέξγεηεο, αιηεία θ.ιπ.)  

ηε ζπιινγή θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηδησκαηηθνύ ιεμηινγίνπ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη 

ην αηνκηθό ιεμηιόγην, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κόξθσζε, ην επάγγεικα, ην νηθνγελεηαθό 

/ θνηλσληθό πεξηβάιινλ θ.ιπ. ησλ πιεξνθνξεηώλ. Ζ παξάκεηξνο ηνπ πιεξνθνξεηή 

ζπρλά δηαθνξνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο δεκηνπξγώληαο εξσηεκαηηθά σο πξνο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηδηώκαηνο (π.ρ. ε ρξήζε ή ε γλώζε κηαο ιέμεο από έλαλ νκηιεηή θαη όρη 

από θάπνηνλ άιιν).  

 

Σν ιεμηιόγην ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο απνηειείηαη θπξίσο από ιέμεηο ηεο θνηλήο 

ΝΔ νη νπνίεο, όπσο είδακε ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο 

έρνπλ ππνζηεί θσλεηηθέο θαη κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο. 

Σκήκα ηνπ ιεμηινγίνπ, όπσο ζπκβαίλεη γεληθά ζηα λενειιεληθά ηδηώκαηα, 

δηακνξθώλεηαη από ηδησκαηηθά ιεμηινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αξραία, 

κεηαγελέζηεξε θαη κεζαησληθή γιώζζα. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη ηνπο δεζκνύο 

ηνπ ηδηώκαηνο κε πξνεγνύκελεο θάζεηο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη δίλεη κία εηθόλα 

ηόζν γηα ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ όζν θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ δέρηεθε, ελζσκάησζε 

θαη αθνκνίσζε ηηο γισζζηθέο κεηαβνιέο ηεο ειιεληθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο, γεσγξαθηθέο – θνηλσληθέο – ηζηνξηθέο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

πεξηνρέο πνπ κηιήζεθε. Μεγάιν κέξνο ηνπ ηδησκαηηθνύ ιεμηινγίνπ, όπσο θαίλεηαη 

θαη από ηα παξαδείγκαηα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ, παξαπέκπεη ζηε κεζαησληθή γιώζζα, 

θαζώο ε πεξίνδνο απηή απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο δηακόξθσζεο ησλ λενειιεληθώλ 

δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ. 
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Ηδηαίηεξε ζέζε ζην ιεμηιόγην ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο, όπσο απηό εμειίρζεθε 

δηαρξνληθά, έρνπλ θαη νη λεόηεξνη ηδησκαηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη 

εμεηάζηεθαλ ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ελόηεηεο 

ηεο Παναβςβήξ θαη ηεο Σύκεεζδξ. ην ζύλνιν ηνπ ιεμηινγίνπ μερσξίδνπλ αξθεηέο 

ιέμεηο πνπ επηρσξηάδνπλ ζηελ Σξίγιηα ή θαη ζηελ γύξσ πεξηνρή θαη απνηεινύλ 

ιεμηινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηώκαηνο πνπ δείρλνπλ αθελόο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

ιατθνύ νκηιεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γισζζηθέο δνκέο γηα λα δειώζεη δηθέο ηνπ 

έλλνηεο κε δηθέο ηνπ ιέμεηο, αθεηέξνπ ηε δπλαηόηεηα λα ζπληεξεί ιέμεηο πνπ πηζαλόλ 

λα ππήξμαλ θαη αιινύ αιιά απνζησπήζεθαλ, π.ρ. αμοιάθεοημξ (‘κεγαιόζσκνο’ αγλ. 

εηπκ.), ’πεθαπηίγς (‘αγαλαθηώ, εμαληινύκαη’, < *απμθαπηίγς ‘απνθάκλσ, απνβάιισ 

ηηο δπλάκεηο κνπ’
1
 < από + θαπηίγς < κεζλ. / αξρ. θαηηίγς

2
), αναθακηαιάδα (‘ζρηζκή, 

ραξακάδα’, πηζ. από ζπκθπξκό ησλ ναθή + παναιάδα), ανμκημθςκζάξ 

(‘βξνληόθσλνο’), βθοημβμύθζ
3
 (‘παληδάξη’), δνάθα

4
 (‘μύιηλν γεσξγηθό εξγαιείν κε ην 

νπνίν ίζησλαλ ην νξγσκέλν ρσξάθη, ζβάξλα’ αγλ. εηπκ.), θαμθίνηζ (‘είδνο ζάκλνπ’, 

πηζ. < θαβμθίνηζ < θαβμθόνηζ
5
 < θαβμπόνηζ), θεαεθεκηίγς / αθεαεθεκηίγς (‘αλαηέιισ / 

δύσ’, π.ρ. αθεαεθέκηδζε μ ήθζμξ (‘έδπζε’), θεαεθέκηδζε (‘αλέηεηιε’), πηζ. ζρεηηθό κε ην 

ηηαι. rivelare ‘θαίλνκαη, εκθαλίδνκαη’ ή κε ηε ι. levant ‘αλαηνιή’ + ην επίζεκ. -

θακηίγς), θζεμηάνοδμ
6
 (‘είδνο θαξπδηνύ πνπ δελ ζπάεη εύθνια’, < θίεμξ + ηανύδζ), 

θςηηίμ (‘ιόγηνο, εύγισηηνο’, πηζ. < εοβθςηηία > ’θςηηία πνπ ζεσξήζεθε νπδ. πιεζ. > 

θςηηίμ, π.ρ. μύημξ έπεζ ηαθό θςηηίμ...), ιαΐηζα
7
 (‘καδί’, < ιαγί + επίζεκ. -ζηζα), 

                                                 
1
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. *απμθαπηίγς. Σν ξ. καξηπξεκέλν σο ’πεθαπηίγς απαληά κόλνλ ζηελ Αλ. Θξάθ. 

(αξεθθι. θνπ.) 

2
 Βι. Liddell-Scott ζην ι. θαηηίγς ζεκ. 2: «απνι(ύησο), «θισηζώ», επξίζθνκαη ελ αγσλία, επί 

απνζλήζθνληνο αλζξώπνπ». 

3
 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. βθοημβμύθζ όπνπ ε ι. απαληά κόλνλ ζηελ Σξίγιηα. 

4
 ην Αξρείν ΚΔΝΓΗ ε ι. ζεκεηώλεηαη κόλνλ ζηελ Αλ. Θξάθε (Δπηβάη. ακαθνβ. θνπ. Σζαθηι.) κε 

ηε ζεκ. πνπ απαληά ζηελ Σξίγιηα θαζώο θαη κε ηε ζεκ. ‘ρηέλα καιιηώλ’. 

5
 ην Αξρείν ΚΔΝΓΗ ζεκεηώλεηαη κόλνλ ν ηύπ. θαμοθμύνη’ «είδνο αγθαζσηνύ ζάκλνπ κε άλζε 

γαιάδηα κε ζρήκα ζθαηξνεηδέο. Δδώ ζπλήζσο ιόγσ ηεο ππθλόηεηάο ηνπ θξύβνληαη ιαγνί» Βηζπλ. 

(Πηζηηθνρ.)
.
 

6
 ην αξρείν ΚΔΝΓΗ ν ηύπ. ζηε Βηζπλ. (Σξίγι. Μνπδαλ.) 

7
 Αξρείν ΚΔΝΓΗ ιαΐηζα Βηζπλ. ΧΚ. (Καηηξι.) Αλ. Ρνπκει. (σδόπ.) ιαγίηζα Αλ. Θξάθ. (Αδξηαλ. Αίλ. 

Γέλ. Καιιίπνι. αξεθθι. θνπ.) Γαξδαλ. Πξνπ. (Αξηάθ. Μαξκαξ.) Αλ. Ρνπκει. (ηελεκαρ.) Πόλη. 

(Ηλέπ.) Ησλ. (Βνπξι.)
.
 βι. θαη Georgacas (1982: 88) ιαγίηγα, μθδιενίηγα ζηνλ Πόλην

.
 πκεσλίδεο 

(1987: 270) ιαγίηζα (Αίλνο, Κύδηθνο, Μεζεκβξία), ιαΐηζα (σδόπνιε). 



 213 

παθινύθη
8
 (‘θάηη πνιύ μεξό, μεξνθόκκαην’ αγλ. εηπκ., π.ρ. μύημ δε ηνώεηαζ, έκαζ λενό 

παθθμύηζ...), νμημζηόηα (κεηαθ. ‘ςειή, θακαξσηή γπλαίθα’, π.ρ. νμημζηόηα έκαζ 

αοηή, αρδθή, < νμημζηέηα
9
 < νόηα ‘ξάβδνο πάλσ ζηελ νπνία ζηεξεώλνπλ ην καιιί 

γηα λα ην γλέζνπλ’ + ζηέηα ‘ξαβδί’ < ηηαι. stecca), νςκζόξ
10

 (‘είξσλαο’, π.ρ. όηακ ζε 

’νςκεύμιαζ αοηόξ έκαζ ’νςκζόξ, δεξ ηδκε κηδ νςκζό...), ζαθό, ημ
11

 (‘βξέθνο, κσξό’, 

πηζ. νπζηαζηηθνπ. < επίζ. ζαθόξ < ζαθεύς), ηναπεγζά
12

 (‘ην δόληη ηξαπεδίηεο’), 

θαμοθέηζ (‘θαζαξία, θαγσκάξα’, π.ρ. έπαζλάζζ ηόιπμθα ηζ έηακάζζ ιεάθμ θαμοθέηζ βζα 

ημ ηίπμηα...), ραζηίηζ
13

 (‘δειεηήξην’, π.ρ. ραζηίηζα (‘θαθίεο’) ιε θέζζ..., ζπρλά ζηε θξ. 

ηνύμ ραζηίηζ), ραζηζηώκς (κεηαθ. ‘ηξώσ, πίλσ ππεξβνιηθά’, π.ρ. ηαηό ρόθμ κά ’πεζξ 

παιέκμ νδάημ (‘ρακέλν θνξκί’), πάθε πήεξ ηαζ ραζηζηώεδεξ (‘κέζπζεο’),  θ.ά. 

  

Σέινο, ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ηδησκαηηθνύ ιεμηινγίνπ απνηεινύλ ηα δάλεηα, θαη 

ηδηαίηεξα ηα δάλεηα από ηελ ηνπξθηθή, ηα νπνία, ρσξίο λα αιινηώλνπλ ηνλ ειιεληθό 

ηνπ ραξαθηήξα, είλαη σζηόζν κέξνο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηδηώκαηνο θαη απνηππώλνπλ 

έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θνηλσληθνύ θαη ηζηνξηθνύ ρώξνπ κέζα 

ζηνλ νπνίν δηακνξθώζεθε ε γιώζζα ζην κηθξαζηαηηθό θόζκν. Σν ηδίσκα ηεο 

Σξίγιηαο κηιήζεθε θάησ από ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο
.
 ην κηθξό πνζνζηό 

ησλ ηηαιηθώλ, βελεηηθώλ, γαιιηθώλ, αιβαληθώλ θαη ζιαβηθώλ δαλείσλ, πνπ 

απνηεινύλ ηκήκα ηνπ ηδησκαηηθνύ ιεμηινγίνπ θαη δελ εηζρώξεζαλ ζην ηδίσκα κέζσ 

ηεο θνηλήο ΝΔ, πηζαλώο εξκελεύνληαη, α) από ηελ γεηηλίαζε κε ηελ Κσλ/πνιε, β) από 

ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, γ) από ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ιανύο ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο, θαη δ) από ηελ γισζζηθή θαη 

πλεπκαηηθή παξάδνζε ηνπ κηθξαζηαηηθνύ ρώξνπ πνπ θαηνηθήζεθε από πνιιά θύια 

                                                 
8
 ην Αξρείν ΚΔΝΓΗ ν ηύπ. απαληά κόλνλ ζηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθε. 

9
 Ο ηύπ. ζην Αξρείν ΚΔΝΓΗ απαληά κόλνλ ζηελ Αλ. Θξάθ. (Σζαθηι.) κε ηε ζεκ. ‘ηκήκα ηνπ 

αξγαιεηνύ’. 

10
 Πβ. Αξρείν ΚΔΝΓΗ ν ηύπ. ’νςκζό (ημ) Αλ. Θξάθ. (Δπηβάη. ειπβξ.) Βηζπλ. (Αξαθι.) Νάμ. 

(Απύξαλζ.) ’νώκζμ (ημ) Αλ. Θξάθ. (Αίλ. ειπβξ.) Meyer. IV, 78. 

11
 ην Αξρείν ΚΔΝΓΗ ν ηύπ. θαη ε ζεκ. απαληά κόλνλ ζηελ Βηζπλία (Απνιισλ. Κίνο Κνπβνύθι. 

Παιιαδάξ. Πηζηηθνρ. Πξνύζ.), ηελ Αλ. Θξάθε (Βηδ. Δπηβάη. ακαθνβ. αξεθθι. Σζαθηι.) θαη ηελ 

Πξνπνληίδα (Αξηαθ. Μαξκαξ.)  

12
 ην Αξρείν ΚΔΝΓΗ ε ζεκ. απαληά κόλνλ ζηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθε. 

13
 ην Αξρείν ΚΔΝΓΗ νη ηύπ. απαληνύλ κόλνλ ζηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθε. Πβ. Andriotis Archaismen 

ζην ι. ρίαλ όπνπ ρζαηίκ, ραηί / ρζαηώκς θ.ά. ‘δειεηήξην’, ‘δειεηεξηάδσ’. 
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από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο. Δπηπιένλ, αο ζεκεησζεί όηη ζηα ζρνιεία νη καζεηέο 

δηδάζθνληαλ σο μέλεο γιώζζεο ηελ ηνπξθηθή θαη ηε γαιιηθή. 

πλνςίδνληαο, ζηελ ελόηεηα ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ ηδηώκαηνο πνπ αθνινπζεί 

θαηαγξάθνληαη: 

α. αξρατζκνί (ιεμηινγηθνί θαη νξηζκέλνη κνξθνινγηθνί) πνπ απαληνύλ ζην ηδίσκα, θαη  

β. μέλα δάλεηα, ηνπξθηθήο, ηηαιηθήο, γαιιηθήο θαη άιισλ πξνειεύζεσλ. 

 

4.2 Απσαϊζμοί 

 

4.2.1 Λεμηινγηθνί αξραϊζκνί 

 

ηνπο ιεμηινγηθνύο αξρατζκνύο ηνπ ηδηώκαηνο θαηαγξάθνληαη ιέμεηο αξραίεο, 

κεηαγελέζηεξεο ή κεζαησληθέο πνπ επηβηώλνπλ ζην ηδίσκα (όπσο αζθαιώο θαη ζε 

άιιεο δηαιέθηνπο θαη ηδηώκαηα) θαη δελ απαληνύλ επξέσο ζηελ επίζεκε νκηινύκελε. 

ε γεληθέο γξακκέο εληνπίζηεθαλ νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο ιεμηινγηθώλ 

αξρατζκώλ
14

: α) ιέμεηο πνπ δηαηήξεζαλ ηελ ίδηα κνξθή θαη ηελ ίδηα ζεκαζία, π.ρ. 

άθεζιια, ράιαεμξ θ.ά., β) ιέμεηο πνπ είλαη αιινησκέλεο θσλεηηθά ή κνξθνινγηθά 

αιιά δηαηεξνύλ ηελ αξρ. / κεηγλ. ή κεζλ. ζεκαζία, π.ρ. ίρδια (< αξρ. έρδια), 

ημύημοθμ (‘μύιηλνο ζηξνγγπιόο θνπβάο πνπ κεηξνύζαλ ηα ζηηεξά’, < αξρ. ημηύθδ 

‘κέηξν πγξώλ ή μεξώλ θαξπώλ’) θ.ά., γ) ιέμεηο δηαηήξεζαλ ηελ ίδηα κνξθή, αιιά 

άιιαμαλ ή επέθηεηλαλ ηελ αξρ. / κεηγλ. ή κεζλ. ζεκαζία, π.ρ. ηάκκα (‘ην εμσηεξηθό 

λήκα ζαλ αξάρλε θνπθνπιηνύ’, < κεηγλ. ηάκκα ‘θαιάκη’), πθμοιί (‘ε ηξίηε πεξίνδνο 

ζεξνηξνθίαο’, < κεζλ. πθμοιίμκ ‘δηαθνζκεηηθό ζρέδην, ζπλήζσο θεληεηό ή 

δσγξαθηζηό, ζηνιίδη’) θ.ά. δ) ιέμεηο πνπ παξνπζηάδνπλ αιινηώζεηο θαη σο πξνο ηε 

θσλεηηθή ή ηε κνξθνινγία θαη σο πξνο ηε ζεκαζία, π.ρ. ζηοθόζημιμ (‘κηθξό θνκκάηη 

γεο’, < κεηγλ. ηοκόζημιμκ ‘ε απόζηαζε από ην άθξν ηνπ αληίρεηξα κέρξη ην άθξν ηνπ 

δείρηε ζε αλνηρηή παιάκε’) θ.ά. Αλάκεζα ζ’ απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο 

πβξηδηθέο κνξθέο, όπσο ζύλζεηεο ιέμεηο πνπ ην έλα εθ ησλ δύν ζπλζεηηθώλ 

πξνέξρεηαη από ηελ αξραία θαη ην άιιν όρη, π.ρ. αβοόπαζδα. 

 

                                                 
14

 Γηα ηνλ νξηζκό ηνπ δζαθεηηζημύ ανπασζιμύ, ηηο επηκέξνπο πεξηπηώζεηο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο, 

βι.ζρεηηθά Andriotis Archaismen, ζ. 6 θ.εμ. 
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Ζ έληαμε ησλ ιέμεσλ ζηελ ελόηεηα ησλ αξρατζκώλ ηνπ ηδηώκαηνο κε θξηηήξην ην όηη 

δελ απαληνύλ ζηελ θνηλή ΝΔ πξνβιεκαηίδεη
15

, αθνύ ζηα ιεμηθά ηεο θνηλήο ΝΔ 

θαηαγξάθνληαη θαη ιέμεηο ή θαη ζεκαζίεο ιέμεσλ πνπ ιεμηθνγξαθηθά 

ραξαθηεξίδνληαη σο ιατθέο, ιατθόηξνπεο, δηαιεθηηθέο θ.ιπ., π.ρ. νη ι. αιάηα, πεθεθό, 

ιόδζ, πμοθζάνζ, νζγζηάνδξ, πθμοιί θ.ά. (βι. ηα ζρεηηθά ι. ζηα Μπαιπζκζώηδξ Λελ. ΝΕ 

θαη ΛΚΝ). πρλά επίζεο ζεκεηώλνληαη δηαθνξέο ζηα ιεμηθά σο πξνο ην 

ραξαθηεξηζκό ησλ ιέμεσλ σο / ή πξνεξρόκελεο από ηελ αξραία, κεηαγελέζηεξε ή 

κεζαησληθή γιώζζα
16

.   

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνύο, θαη κε ζηόρν λα πεξηιεθζεί θαηά ην 

δπλαηόλ έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ ηδηώκαηνο, ζεκεηώλεηαη 

όηη πνιιά από ηα παξαδείγκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη παξαθάησ απαληνύλ 

ιεμηθνγξαθηθά θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, αιιά σο επί ην πιείζηνλ απνηεινύλ ηδηαίηεξεο 

πεξηπηώζεηο σο πξνο ην εύξνο ηεο ρξήζεο θαη ησλ ζεκαζηώλ ηνπο.   

 

Οη αξρατζκνί θαιύπηνπλ επξεία θιίκαθα ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ. Ζ ζεκαηηθή θαηάηαμε 

ησλ ιέμεσλ, πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηελ ελόηεηα ησλ δαλείσλ, επηιέρζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ πηζαλά ζπκπεξάζκαηα ηόζν γηα ηνπο ηνκείο ηνπ ιεμηινγίνπ 

όπνπ επηβηώλνπλ ιέμεηο από παιαηόηεξεο πεξηόδνπο ηεο ειιεληθήο ή εηζρώξεζαλ 

δάλεηα μέλσλ γισζζώλ, όζν θαη γηα ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πνιηηηζκηθώλ 

δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο. ε ηδηαίηεξε νκάδα αξρατζκώλ θαηαγξάθνληαη ηα ξήκαηα, 

δηόηη ε ζεκαζία ηνπο πνηθίιιεη θαη ε έληαμή ηνπο απνθιεηζηηθά ζε κία ζεκαηηθή 

νκάδα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο
17

.  

 

Αο ζεκεησζεί όηη γηα ηελ έληαμε ησλ ιέμεσλ ζηε κία ή ηελ άιιε επνρή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ιεμηθά θαη γηα θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη επηκέξνπο κειέηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο δηαηξηβήο. 

 

 

                                                 
15

 Βι. ζρεηηθά Θαβώξεο (2000: 61 θ.εμ.)  

16
 Πβ. ζρεηηθά ΗΛΝΔ η. 1, ζ. ηβ, όπνπ θαηαγξάθνληαη νη ηνκέο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ιέμεσλ σο 

αξραίεο, κεηαγελέζηεξεο ή κεζαησληθέο. 

17
 Αο ζεκεησζεί όηη ε ζεκαζία ηνπ αξραίνπ, κεηαγελέζηεξνπ ή κεζαησληθνύ ηύπνπ θαηαγξάθεηαη όηαλ 

δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά από ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ιέμε ζην ηδίσκα. 
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4.2.1.1  άνθπωπορ 

 

4.2.1.1.1 ραξαθηεξηζκνί – ραξαθηεξηζηηθά – ηδηόηεηεο 

 

αξρ.: αβοόπαζδα (‘παηδηά ηνπ δξόκνπ’, ζεκ. λεόη. < αξρ. αβοζά ‘νδόο’), ανάεοιμξ 

(‘λσζξόο, νθλεξόο’, < κεζλ. ανάεοιμξ, < αξρ. νάεοιμξ), θόβζμξ (‘επθξαδήο, 

κνξθσκέλνο’, < αξρ. θόβζμξ), μύνζα (‘ηξειή, έμαιιε’, ζεκ. πηζ. κεζλ.
18

 ή λεόη., < αξρ. 

μύνζμξ ‘επλντθόο’), λόακμ (‘θνπηόο, ραδόο’, < αξρ. λόακμκ ‘μύιηλν άγαικα’), ηκώδαθμ 

(‘ραδόο, ηηπνηέληνο’, < αξρ. ηκώδαθμκ ‘άγξην, επηθίλδπλν δών, επί αλζξώπσλ σο 

νλεηδηζκόο, ύβξηο’),  

κεηγλ.: ακήθνακημξ (‘αλεπξόθνπνο’, < ακέθνακημξ < κεηγλ. ακεύθνακημξ), βεθαζηζηόξ 

(‘απηόο πνπ πξνθαιεί γέιηα’, < κεηγλ. βεθαζηζηόξ ‘θηιόγεισο’), πανώνζ (‘αλόεηνο, 

βξαδύλνπο’, < κεηγλ. πάνςνμξ), ζηάκηαθμ (‘παηδί πνπ πξνθαιεί ελνριήζεηο’, < κεηγλ. 

ζηάκδαθμκ ‘παγίδα γηα ηνλ ερζξό’, κεηαθ. ‘πεηξαζκόο, πξόζθνκκα’), ζηεναεθέξ 

(‘άρξεζηνο, αλίθαλνο’, < κεηγλ. ζηέναμθμξ ‘θαθνιόγνο, πβξηζηήο’),  

κεζλ.: ακήιπμνμξ (‘αδηάζεηνο, αδύλακνο’, < κεζλ. ακήιπμνμξ), βμοθζάνδξ 

(‘ιαίκαξγνο’, < κεζλ. βμοθάνδξ), γςκηόαμθμ (‘αλόεηνο, άμεζηνο’, < κεζλ. 

γςκηόαμθμκ ‘θαηνηθήδην δών’), ηαθαιανάξ (‘ιόγηνο’, < κεζλ. ηαθαιανάξ ‘απηόο πνπ 

θαηαζθεπάδεη θαιακάξηα’), ηαθμπίπενμξ (‘απηόο πνπ έρεη θαιό ρεξηθό, επθαηάζηαηνο, 

πξάνο’, επθεκ. ‘ε πξόζηπρε γπλαίθα’, < κεζλ. ηαθμπίπενμξ ‘αίζηνο, ηπρεξόο’), 

ημοηνμύθδξ (‘ν ρσξίο θέξαηα, ν ρσξίο καιιηά’, < κεζλ. ημοηνμύθδξ ‘θαιαθξόο, 

θνπξεκέλνο’, πβ. θαη ην ζει. ημοηνμοθή, π.ρ. δ ζηάικα δ ημοηνμοθή ανε... πμο είπακ 

ζπάζεζ ηα πένζα..), πέθεθμ / πάθαθμ (‘αλόεηνο, επηπόιαηνο’, < κεζλ. πεθεθόξ < αξρ. 

κεηνρ. απμθςθώξ), πμκζηζηόξ (‘πνλόςπρνο’, < κεζλ. πμκεηζηόξ), ζαθόξ (‘ηξειόο, 

αλόεηνο’, ζην νπδ. ζαθό ‘βξέθνο’, < κεζλ. ζαθόξ ‘αλόεηνο, κσξόο’ < ζαθεύς), ρζιάνζ 

(κεηαθ. ‘αγαζόο’, π.ρ. αοηόξ έκαζ ρζιάνζ ‘ηνπ ρεξηνύ κνπ’, πηζ. < όρζιμξ + ανκί > 

ρζιάνκζ > ρζιάνζ
19

 πηζ. θαη < *μρζιάνζ(μ)κ < αξρ. όρζιμξ), νζγζηάνδξ (‘ηπρεξόο’, < 

κεζλ. νζγζηάνζξ), ζμοζμύιζ (‘ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα’, < κεζλ. ζμοζμύιζ(μ)κ), απ’ 

όπνπ θαη ην ξ. ζμοζμοιίγς (‘θάλσ κνξθαζκνύο’), 

 

                                                 
18

 Βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. μύνζμξ, όπνπ νη ζεκ. ‘θαηεζηξακκέλνο, δηεθζαξκέλνο’, ‘αλόεηνο, 

βιάθαο’
.
 πβ. θαη Γεκεηξάθνο Λελ. ζην ι. μύνζμξ ζεκ. 6 ‘απεξίζθεπηνο, ειαθξόκπαινο’. 

19
 Αλδξηώηεο Εηοιμθ. ζην ι. ρζιάνζ / ρζιάνκζ

.
 βι. θαη Γεκεηξάθνο Λελ. ζην ι. ρζιάνζ. 
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4.2.1.1.2 κέξε ηνπ ζώκαηνο  

 

αξρ.: θάναββαξ (‘ιάξπγγαο’, < αξρ. θάνοβλ), πμδάνζ (‘πόδη’, < αξρ. πμδάνζμκ ππνθνξ. 

ηνπ πμοξ), ανιόξ (‘άξζξσζε’, < αξρ. ανιόξ), κεηγλ.: βμύθα (‘νηζνθάγνο’, κεηαθ. 

‘ιαηκαξγία’, < κεηγλ. βμύθα < ιαη. gula), ζηαθοθίηδξ (‘επηγισηηίο’, < κεηγλ. 

ζηαθοθίηζξ), κεζλ.: ηακκί (‘θλήκε’, < κεζλ. ηακκί(μ)κ ‘θόλδπινο θαιακηνύ’ ππνθνξ. 

ηνπ κεηγλ. ηάκκα ‘θαιάκη’), ηόηζζ (‘αζηξάγαινο’, < κεζλ. ηόηζζκ), ηαπμύθζ / πιεζ. 

ηάπμοθα (‘ηα λώηα κεγάισλ δώσλ, (γηα ηηο γπλαίθεο) γινπηνί πνπ πξνεμέρνπλ’, < 

κεζλ. ηαπμύθζ(μ)κ), ιενί (‘κεξόο’, < κεζλ. ιενί(μ)κ < κεηγλ. ιδνίμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. 

ιδνόξ), ζηαονί (‘κέζε’, < κεζλ. ζηαονίμκ, ππνθνξ. ηνπ ζηαονόξ),  

 

4.2.1.1.3 ηξνθή 

  

αξρ.: άθεζιια (‘ιίπνο’, < αξρ. άθεζιια), βάνμξ (‘άικε, ζαιακνύξα’, < αξρ. βάνμξ) απ’ 

όπνπ θαη βανάημξ (‘αιαηηζκέλνο’), βόιμξ (‘ε γέκηζε ηεο θόηαο, ιαραληθώλ θ.ιπ.’, < 

αξρ. βόιμξ), ίρδια (‘βξαζκέλνο κνύζηνο, πεηηκέδη’, < αξρ. έρδια), πάζπαθδ (‘πνιύ 

ιεπηό αιεύξη’, < αξρ. παζπάθδ - παζπάθδ), πίηενμ / πίημονμ (‘είδνο δσνηξνθήο από 

ππνιείκκαηα αιεζκέλσλ δεκεηξηαθώλ’, < κεζλ. πίηενμκ, < αξρ. πίηονμκ),  

κεηγλ.: νόσδζ (‘ξόδη’, < κεζλ. νόσδζκ, < κεηγλ. νμΐδζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. νμζά), 

λενμθαβία (‘θησρό γεύκα κε ςσκί θαη λεξό κόλν’, < κεηγλ. λδνμθαβία), θμζκίηζ 

(‘κεινκαθάξνλν’, < κεζλ. θμζκίηζκ < κεηγλ. θμζκίηζμκ ‘ρνπξκάο’ ππνθνξ. ηνπ αξρ. 

θμίκζλ), 

κεζλ.: βθεμύδζ (‘γιύθηζκα’, < κεζλ. εηθεβμύδζ – βθεβμύδζ < εηθέβς + επίζεκ. -μύδζ ή < 

νπζ. εηθεβώδζμκ
20

), βμοθί (‘ην ηξπθεξό θνηζάλη ηνπ ιάραλνπ’, κεηαθ. ‘ην θόςηκν ησλ 

καιιηώλ κέρξη ην δέξκα’ (λεόη. ζεκ.), < κεζλ. βμοθίκ), λανέζηζ (‘κεδέο’, < κεζλ. 

ελανέζηζκ < αξρ. ελανέζημιαζ), θεθί (‘θέηα ςσκηνύ’, < κεζλ. μθέθθζμκ < ιαη. 

of(f)ella), 

 

4.2.1.1.4 έλδπζε 

 

κεηγλ.: δαπηοθίδζμ (‘δαρηπιίδη’, < κεηγλ. δαηηοθίδζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. δαηηύθζμξ), 

μπάθζ (‘είδνο πνιύηηκνπ ιίζνπ’, < κεηγλ. μπάθθζμξ), κεζλ.: βαΐηάκζ (‘κεηαμσηό 

                                                 
20

 Βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. εηθεβμύδζ
.
 βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. βθεβμύδζ. 
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θνξδόλη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαθόζκεζε θνξεκάησλ ή γηα ην δέζηκν ηεο 

βξάθαο’, < κεζλ. βασηάκζκ), γμοπμύκζ (‘γηιέθν κε καλίθηα’, < κεζλ. γζπμύκζκ < βελεη. 

zipon), εδθύηζ (‘θνπκπόηξππα’, < κεζλ. εδθύηζ(μ)κ), απ’ όπνπ θαη ηα εδθοηώκς 

(‘θνπκπώλσ’), εδθοηώζεζξ (‘αξζξώζεηο’), παηίηζ (‘παληόθια, ηζόθαξν’, < κεζλ. 

παηίηζκ), ζημύθζα (‘θάιπκκα θεθαιηνύ’, < κεζλ. ζημύθζα < ηηαι. scuffia), απ’ όπνπ 

ζημοθμύκζ (‘θάιηζα’),  

 

 

4.2.1.1.5 θνηλωληθή δωή 

 

αξρ.: θεπμύζα (‘ιερώλα, ε γπλαίθα πνπ κόιηο γέλλεζε θαη κέλεη ζην θξεβάηη’, < αξρ. 

θεπώ), αζμξ, ημ (‘πεξηνπζία, αγαζά, πινύηνο’, < αξρ. αίμξ), ιαηανζά (‘ην κλεκόζπλν’, 

< αξρ. ιαηανία, νπζηαζηηθνπ. ζει. ηνπ επηζ. ιαηάνζμξ), κύιθζα (‘νινλπρηίεο’, < αξρ. 

κοιθεία ‘νη γακήιηεο ηειεηέο’ / επηζ. κύιθεζμξ), 

κεηγλ.: βαιμζηόθζ (‘ε πξνεηνηκαζία ηνπ γάκνπ’, πηζ. < κεηγλ. βαιόζημθμξ ‘ν 

εηνηκάδσλ ηα ηνπ γάκνπ’), εβηθααή (‘πξνηθνζύκθσλν’, < κεηγλ. εηθααή ‘ην ιεθζέλ 

πόζνλ’), ημζιδηήνζ (‘νζηενθπιάθην’, < κεηγλ. ημζιδηήνζμκ), κοθμζηόθζ (‘ν ζηνιηζκόο 

ηεο λύθεο’, πηζ. < κεηγλ. κοιθόζημθμξ ‘παξάλπκθνο’),  

κεζλ.: αδελίιζ (‘ν βαθηηζηηθόο’, < κεζλ. ακαδελζιαίμξ), αμύνζ (‘αγόξη’, < κεζλ. 

άβμονμξ - αβμύνζκ, < κεηγλ. άβςνμξ < αξρ. άςνμξ), ηζμύνζ (‘θέξεηξν’, < κεζλ. 

ηζαμύνζμκ < κεηγλ. ηζαώνζμκ), λόδζ (‘θεδεία’, < κεζλ. λόδζ < κεηγλ. ελόδζμκ), ηνάπςια 

(‘πξνίθα’, < κεζλ. ξ. *ηναπώκς ‘πξνηθίδσ κε ηναπύ, αζεκέλην λόκηζκα’), ζηόθδ 

(‘γηνξηή’, < κεζλ. ζπόθδ), απ’ όπνπ θαη ζημθζάηζημξ (‘γηνξηηλόο’), ζοπώνζμ (‘ε 

ζπγρώξεζε λεθξνύ από ην Θεό’, < κεζλ. ζοβπώνζ(μ)κ), 

 

4.2.1.1.6 αζζέλεηεο – θάξκαθα  

 

αξρ.: αιπέθζ (‘1. θνηλ., ην θπηό ηεο ακπέινπ θαη έθηαζε γεο θπηεκέλε κε θιήκαηα, 2. 

εμάλζεκα πνπ βγάδνπλ ηα κσξά ζην θεθάιη θαη θάησ από ηα αθηηά
21

’, < αξρ. 

αιπέθζμκ), εένιδ (‘ππξεηόο, εινλνζία’, < αξρ. εένιδ), ζύβηαρδ (‘δεξκαηηθόο 

                                                 
21

 Γηα ηε ζεκ. πβ. ΗΛΝΔ ζην ι. αιπέθζ ζεκ. 1γ. 
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εξεζηζκόο’, < αξρ. ζύβηαοζζξ
22

), θάμοζα (‘θαγέδαηλα, ε αξξώζηηα πνπ ηξώεη ηηο 

ζάξθεο, ιέπξα’, < κεζλ. θαβμύζα < αξρ. κεηνρ. θαβμύζα), θείζδ (‘θπκαηίσζε’, < αξρ. 

θείζζξ), κεηγλ.: εενζαηή (‘αινηθή κε ζαπκαηνπξγέο ηδηόηεηεο’, < κεηγλ. εδνζαηή 

‘αληίδνην θαηά δειεηεξηώδνπο ηζηκπήκαηνο’), όιπομ (‘πύν’, < κεηγλ. έιπομκ < αξρ. 

επίζ. έιπομξ), ζζθζαζιόξ (‘επηιεςία’, < κεηγλ. ζεθδκζαζιόξ), κεζλ.: άρζιμ (‘ππξεηόο, 

ζέξκε, εμάλζεκα’, < κεζλ. άρζιμ, < αόξ. ηνπ άθης (< άπης) + επίζεκ. -ζιμ), θάααημ 

(‘πξήμηκν, δεξκαηηθό εμάλζεκα από ηζίκπεκα εληόκνπ’, < κεζλ. θάααημ
23

 ‘θάβα’), 

πηζηζό (‘θπκαηίσζε’, < κεζλ. ηηζηζό),  

 

4.2.1.2  καηοικία – οικιακά ζκεύη – έπιπλα 

 

αξρ.: ακαβηαίμ / ακαβηζό (‘απνρσξεηήξην’, ε ζεκ. κεζλ. < κεζλ. ακαβηαίμκ < αξρ. 

ακαβηαίμκ ‘ηόπνο πεξηνξηζκνύ’), ααζηάιαηα (‘ππνζηεξίγκαηα’, < κεζλ. αάζηα(β)ια < 

αξρ. αάζηαβια ‘ην βαζηαδόκελνλ, θνξηίν’), πζκάηζ (‘πηάην’, < κεζλ. πζκάηζκ < αξρ. 

πζκάηζμκ ππνθνξ. ηνπ πίκαλ), πθζεί (‘ηνύβια από άρπξν θαη ρώκα’, < αξρ. πθζκείμκ, 

ππνθνξ. ηνπ πθίκεμξ), 

κεηγλ.: αμύηδ (‘βαξέιη’, < κεηγλ. αμύη(η)ζξ), αοηίκα, -ζ (‘πήιηλν βάδν’, < κεηγλ. 

αοηίκδ), ιμοζάκηενα (‘ν ρώξνο κεηαμύ ζηέγεο θαη ηαβαληνύ, παηάξη’, < αληηδάλ. 

ιεζάκηνα
24

 ‘ληνπιάπα γηα ζηξώκαηα’, < ηνπξθ. musandra ‘ληνπιάπη γηα παπιώκαηα’ 

< ιέζμκ + κεηγλ. άκδδνμκ), ημύπακμξ (‘ρνληξό μύιν κε ην νπνίν ρηππνύζαλ ξνύρα 

θ.ιπ.’, < κεηγλ. ηόπακμξ < αξρ. ηόπακμκ), πεζνμιύθζ (‘κύινο πνπ ηνλ γπξίδνπλ κε ην 

ρέξη’, < κεηγλ. πεζνόιοθμξ), 

κεζλ.: αενβί (‘βέξγα πνπ αλνίγνπλ θύιια γηα πίηηα’, < κεζλ. αενβί(μ)κ), αμοηζί 

(‘βαξέιη’, < κεζλ. αμοηζίμκ – αμοηζί < αμύη(η)ζξ – αοηίμκ < κεηγλ. αμύη(η)ζξ) απ’ όπνπ 

θαη αμοηζάξ (‘βαξεινπνηόο’), ανακζά (‘θηιίκη, θνπξεινύ’, < κεζλ. ανακαία), ημονμύπζ 

(‘πήιηλν βάδν’, < κεζλ. ημονμύπζ), ημοαμύηθζ (‘κηθξό δσκάηην κε ζνισηή ζηέγε’, < 

κεζλ. ημοαμύηθζ(μ)κ), < ιαη. cubiculum), ιακηάθζ (‘μύιηλν ή κεηαιιηθό εμάξηεκα γηα 

λα αζθαιίδνπλ ηηο πόξηεο’, < κεζλ. ιάκηαθμ(ξ) < κεηγλ. ιάκδαθμξ), ιεζάθα 

                                                 
22

 Liddell-Scott ζηα ι. ζύβηαοζζξ, ζοβηαίς ζεκ. 2 «ακεηαβ., ημζθίαζ λοβηαίεζκ αβαεαί, ππνθείκελαη εηο 

θιόγσζηλ, Ηππ. π. Αέξ. 284». 

23
 Βι. Χαηδηδάθηο (1907: 224, 366)

. 
βι. θαη Γεκεηξάθνο Λελ. ζηα ι. θάαα θαη θάααξ -αημξ, κεζλ. 

‘θάβα’ / ‘θνπθηά’ / ‘είδνο ρπιώδνπο θαγεηνύ’
.
 ζην Αξρείν ΚΔΝΓΗ ε ζεκ. ‘πξήμηκν, εμάλζεκα’ απαληά 

κόλνλ ζηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθε. 

24
 Βι. Αλδξηώηεο Εηοιμθ. ζην ι. ιεζάκηνα. 
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(‘ηξαπεδνκάληειν’, < κεζλ. ιεζάθζμκ < ιαη. mensalium < mensa ‘ηξαπέδη’), 

παναπόνηζ (‘θξπθή είζνδνο’, < κεζλ. παναπόνηζκ), ηζμοηάθζ (‘πήιηλε ρύηξα’, < κεζλ. 

ηζμοηηάθζ ππνθνξ. ηνπ ηζμύηηα),  

 

4.2.1.3 αγποηική – επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα 

 

αξρ.: αώθαηαξ / αςθάηα (‘ν ρνληξόο βώινο από ρώκα’, < αξρ. αώθαλ), δίθμνμξ 

(‘δέληξν ή γεληθά θπηό πνπ θαξπνθνξεί δύν θνξέο ην ρξόλν’, < αξρ. δίθμνμξ), 

ηθήνμξ (‘πεξηνπζία, θηήκαηα’, < αξρ. ηθήνμξ), ιέθαββαξ (‘ην καύξν θαη ζθιεξό ρώκα, 

ην αζβεζηόρσκα’, < αξρ. επηζ. ιεθάββαζμξ ‘γε κε καύξν θαη παρύ ρώκα’), πίηενμ / 

πίημονμ (‘δσνηξνθή’, < κεζλ. πίηενμκ, < αξρ. πίηονμκ), ηαή (‘δσνηξνθή’, ε ζεκ. 

κεζλ., < αξρ. ηαβή ‘παξάηαμε, δηάηαμε’),  

κεηγλ.: βμοιάνζ (‘θνξηίν, θόξησκα’, ζπλεθδ. ‘γατδνύξη’, κεηαθ. ‘αθηιόηηκνο’, < κεζλ. 

βμιάνζ(κ) < κεηγλ. βμιάνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. βόιμξ ‘θνξηίν’), εειςκζά (‘δεκάηηα από 

ζηηεξά’, < κεηγλ. εδιςκζά), ηάκκα (‘ην έμσηεξηθό λήκα ζαλ αξάρλε θνπθνπιηνύ’, < 

κεηγλ. ηάκκα ‘θαιάκη’), ημθθή(β)αξ (‘πξόζσπν πνπ δνπιεύεη κε επαρζείο όξνπο’, < 

κεηγλ. ημθθήβαξ  < ιαη. collega), θαικί (‘ζσξόο αισληζκέλσλ ζηηεξώλ γηα ιίρληζκα’, 

< θαικίμκ ππνθνξ. ηνπ κεηγλ. θάικα < ιαη. lamna, θαη’ άιινπο < εθαύκς), ιδθςηή 

(‘γνύλα, δέξκα, πξνβηά’, < κεηγλ. ιδθςηή < αξρ. ιήθμκ ‘πξόβαην’), ιόδζ (‘κέηξν 

ζηηεξώλ’, < κεηγλ. ιόδζμκ / ιόδζμξ < ιαη. modius), πζζηζηόξ (‘κηζζσηόο βνζθόο’, 

κεζλ. ιπζζηζηόξ ζηε ζεκ. ‘βνζθόο’ < κεηγλ. πζζηζηόξ ‘πηζηόο, έκπηζηνο’), νμύδζ 

(‘πόνημ πμο ημ ιαγεύακε ηαζ ημ πήβαζκακ ζηα κηαιπάηζηα βζα κα αάθμοκε ηα δένιαηα’, 

< κεηγλ. νμύδζμκ < νμσδζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. νμζά ‘είδνο παπαξνύλαο’), ζηύααθμ (‘ό,ηη 

απνκέλεη από ην θαζάξηζκα ησλ δεκεηξηαθώλ’, < κεηγλ. ζηύααθμκ), ζηοθόζημιμ 

(‘κηθξό θνκκάηη γεο’, < κεηγλ. ηοκόζημιμκ ‘ε απόζηαζε από ην άθξν ηνπ αληίρεηξα 

κέρξη ην άθξν ηνπ δείρηε ζε αλνηρηή παιάκε’), θμοζηί (‘θνπξηά’, < κεηγλ. θοζηίμκ 

ππνθνξ. ηνπ αξρ. θύζηδ), κεζλ.: πθμοιί (‘ε ηξίηε πεξίνδνο ζεξνηξνθίαο’, < κεζλ. 

πθμοιίμκ ‘δηαθνζκεηηθό ζρέδην, ζπλήζ. θεληεηό ή δσγξαθηζηό, ζηνιίδη’ ππνθνξ. ηνπ 

ιαη. pluma ‘ειαθξύ θηεξό, πνύπνπιν’),  

 

4.2.1.3.1 εξγαιεία – αληηθείκελα   

  

αξρ.: αθμηάκδ (‘μύιηλν νδνλησηό αισληζηηθό εξγαιείν γηα ην αιώληζκα ησλ 

ζηηεξώλ’, πηζ. < νμηάκδ < αξρ. νοηάκδ), άιπαηαξ / ααάηζ (‘πιάθα γξαθήο’, < αξρ. 
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άααλ), ανίδα (‘κεγάιν ηξππάλη’, < αξρ. ανίξ), βζμθζόξ (‘κπόγνο’, < αξρ. βοθζόξ), 

ημύημοθμ (‘μύιηλνο ζηξνγγπιόο θνπβάο πνπ κεηξνύζαλ ηα ζηηεξά’, < αξρ. ημηύθδ 

‘κέηξν πγξώλ ή μεξώλ θαξπώλ’), νίκδ (‘ιίκα’, < αξρ. νίκδ), ζηθόπμξ (‘μύιηλνο 

ζσιήλαο, είδνο ππξνβόινπ όπινπ’, π.ρ. από ημιιάηζ λύθμο γαιπμύημο έαβαγάιε ηδκ 

ρίπα. Έηακάιε ηαζ έκα έιαμθμ ζακ ηζξ ζύννζββεξ. Σηδκ είζμδμ ηαζ ζηδκ έλμδμ ηδξ 

ηνύπαξ έααγάιε ζημοπί. Πίεζδ ζημ έκα άηνμ έδζςπκε ημ ζημοπί ιε ηνόημ..., πηζ. < αξρ. 

ζηόθςρ ‘καθξύ παινύθη’), θάθαββαξ (‘κεγάινο μύιηλνο δπγόο πνπ έζεξλαλ ηα δώα ην 

αιέηξη’, < αξρ. θάθαβλ), 

κεηγλ.: αμύθθα (‘ζθξαγίδα’, < κεηγλ. αμύθθα < ιαη. bulla), δανπάκζ (‘ζεξηζηηθό 

θνθηεξό εξγαιείν’, < κεζλ. δνεπάκζ – δναπάκζ < κεηγλ. δνεπάκζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. 

δνέπακμκ), ηαπίζηνζ (‘ραιηλάξη’, < κεζλ. ηαπίζηνζ(μ)κ < κεηγλ. ηαπίζηνζμκ < ιαη. 

capistr(um)), θζζηάνζ (‘ζθαπηηθό εξγαιείν κε ζηπιηάξη ζε ζρήκα πη (Π)’, < κεηγλ. 

θζζβάνζμκ ππνθνξ. ηνπ θίζβμξ), λοζηνί (‘κεηαιιηθή βνύξηζα’, κεηαθ. ζηε θξ. πήνε 

λοζηνί ‘ηνλ έδησμαλ’, < κεηγλ. λοζηνίμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. λύζηνα), πεθέηζ (‘ηζεθνύξη’, 

< κεζλ. πεθέηζ < κεηγλ. πεθέηζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. πέθεηοξ), νμδάκζ (‘εηδηθό εξγαιείν 

κε ην νπνίν πεξληέηαη ζηα καζνύξηα ην λήκα ηεο αλέκεο’, < κεηγλ. νμδάκδ ‘ύθάδη, 

λήκα’), ζύνηδξ (‘δ αιπάνα ζηδκ πόνηα’ θαη ‘ζακίδα ιε λύθζκμ ζηοθζάνζ πμο ημ 

πνδζζιμπμζμύζακ ζημ αθώκζ βζα κα ιαγέρμοκ ημ αθςκζζιέκμ βέκκδια βζα κα ημ 

θζπκίζμοκ’, < κεηγλ. ζύνηδξ ‘ζθνηλί κε ην νπνίν ζέξλεη θάπνηνο θάηη’), πανάηζ 

(‘μύιηλνο πάζζαινο’, < κεηγλ. πανάηζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. πάναλ ‘παινύθη, ξάβδνο 

ππνζηήξημεο’), πμοθζάνζ (‘θηπάξη, θνπηάιη’, < κεηγλ. ημπθζάνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. 

ηόπθμξ, ημπθίαξ), 

κεζλ.: δεζάηζ (‘δηπιόο ζάθνο, ηαγάξη’, < κεζλ. δζζάηηζκ < κεηγλ. δζζάηηζμκ), δζηέθθζ 

(‘αμίλα κε δηραισηή άθξε’, < κεζλ. δζηέθθζμκ, ππνθνξ. ηνπ αξρ. δίηεθθα), ημκηύθζ 

(‘γξαθίδα’, ζεκ. κεζλ. < κεζλ. ημκηύθζκ < κεηγλ. ημκδύθζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. 

ηόκδοθμξ), ηοπνί (‘είδνο θνπδνπληνύ γηα ηα δώα’, < κεζλ. ηύπνμκ < ιαη. cyprum), 

ηςζηακηζκάημ (‘ρξπζό λόκηζκα’, < κεζλ. *ηςκζηακηζκάημκ), θακάνζ (‘εξγαιείν κε ην 

νπνίν μαίλνπλ ην καιιί’, < κεζλ. θακάνζ(μκ)), ιπνμζηέθα (‘πνδηά’, < κεζλ. 

(ε)ιπνμζηέθα), μνιίδζ (‘εξγαιείν ηνπ ςαξά’, < κεζλ. μνιίδζ(κ) < κεηγλ. *μνιίδζμκ 

ππνθνξ. ηνπ αξρ. μνιζά), νμιαεζά (‘αξκαζηά’, < κεζλ. ανιαεζά < αξρ. μνιαεόξ), 

ζμοβθί (‘εξγαιείν κε νμύ άθξν’, < κεζλ. ζμοβθίκ < ζμοαθί(μ)κ, ππνθνξ. ηνπ ζμύαθα), 

απ’ όπνπ ζμοββθενόξ (‘αηρκεξόο’), ηζίπα (‘πέηζα’, κεηαθ. ‘ληξνπή’, ζην πιεζ. ‘ζάπηα 

θνπθνύιηα’, < κεζλ. ηζίπα), θδηάνζ (‘ζήθε γηα λα κπαίλεη ζπαζί ή καραίξη’, < κεζλ. 
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θδηάνζκ < κεηγλ. εδηάνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. εήηδ), ρμύκζα (‘ςώληα’, < κεζλ. ρμύκζ < 

κεηγλ. μρώκζμκ),  

 

4.2.1.3.2 θπηά  

 

αξρ.: θαεύνζ / θαεμύνζ (‘είδνο όζπξηνπ’, < κεζλ. θαεμύνζκ < αξρ. θάεονμξ), θάπαημ 

(‘είδνο ιάραλνπ’, < αξρ. θάπαεμκ), ιάθαενμ (‘είδνο θπηνύ’, < κεζλ. ιάθαενμκ < 

κεηγλ. ιάναενμκ < αξρ. ιάναεμκ), ιαιμύηαθo (‘θνύκαξo’, ζηε θξ. πήαιε κα ανμύιε 

αοηό πμο ράπκαιε άια ιαιμύηαθα, δε ανήηαιε ηίπμηα, < αξρ. ιζιαίηοθμκ
25

), 

παθζμονζά (‘ζάκλνη, αγθάζηα’, π.ρ. ηοκδμύζαιε κημ θαό, ηείκμξ ηνύθηδε ζηα ηζαθζά, 

ζηδ ιπαθζμονζά, < παθζμύνζ < *παθζμύνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. παθίμονμξ), νόαζ 

(‘δσνηξνθή πνπ κνηάδεη κε ηε θαθή’, < αξρ. μνόαζμκ), ζοηάιδθμ (‘κνύξν’, < αξρ. 

ζοηάιζκμκ  παξεηπκνι. πξνο ην ιήθμ), άπενμ (‘άρπξν, < κεζλ. άπενμ(κ) < αξρ. 

άπονμκ), αανάιοθμ (‘αγξηνθνξόκειν, ηδάλεξν’, < αξρ. ανάαοθμκ), ημονημύκζημ 

(‘είδνο θπηνύ’, π.ρ. πήαζκάιε ζηα νέιαηα κα ημπνίζμοιε, ιάγεοάιε ημονημύκζηα, ηάηζ 

θμοθμύδζα ηαζ είπακε απμύ ηάημο όπςξ έκαζ αοηά πμο αάγεηε ηα ηανόηα, απμύ ηάημο 

ηέημζμ ’κηακε, ηαζ ηα γειαημύζαιε, είπακε θμοθμύδζ μονακί, βαθάγζμ ηαζ ηα 

γειαημύζαιε, πηζ. < αξρ. ηνόηςκ
26

 ‘είδνο ζάκλνπ’),  

κεηγλ.: άβακμ (‘βεινλνεηδήο απόθπζε πνπ πεξηβάιιεη ηνλ θόθθν ηνπ ζηηαξηνύ’, < 

κεηγλ. άηακμξ), αθάκα (‘είδνο αγθαζσηνύ ζάκλνπ’, < κεζλ. / κεηγλ. αθάκα), αάβζα 

(‘δάθλε’, < κεηγλ. ααΐα), γμπόξ / γμπζά ηα (‘είδνο ρόξησλ’, < κεζλ. γόπμξ < κεηγλ. 

ζόβπμξ), ηαοηαθήηνα (‘αξσκαηηθό θπηό’, < κεηγλ. ηαοηαθίξ), ημηηάνζ (‘κηθξνί βνιβνί 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζπόξνπο ζηελ θαιιηέξγεηα θξεκκπδηνύ’, < κεηγλ. 

ημηηάνζμκ), ηνζεάνζ (‘δεκεηξηαθό’, ‘αζζέλεηα ηνπ καηηνύ’ ζεκ. λεόη., < κεηγλ. 

ηνζεάνζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. ηνζεή), ηνίηαιμ (‘είδνο θπηνύ’, < κεηγλ. ηνίηαιμκ), 

θαπακίδα (‘πνηθηιία ιάραλνπ’, < κεηγλ. θαπακίδζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. θάπακμκ), 

θαράκα (‘είδνο θπηνύ πνπ κνηάδεη κε ην ιάραλν’, < κεηγλ. θα(ι)ράκδ), πεκηάκεονμ 

(‘πνώδεο θπηό, θαξκαθεπηηθό ρνξηάξη’, < κεηγλ. πεκηάκεονμκ), νείηζ (‘είδνο θπηνύ’, 

< κεηγλ. ενείηζμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. ενείηδ), ζοηαιζά (‘κνπξηά’, < κεηγλ. ζοηαιζκέα), 

πνμύιμοκμ (‘ζάκλνο πνπ δελ είλαη αγθαζσηόο’, < κεηγλ. πνμύικμκ ή < αξρ. πνίκμξ), 

                                                 
25

 Andriotis Archaismen ζην ι. ιζιαίηοθμκ, όπνπ νη ηύπ. ιειαίηοθμ Πεινπλ, ιαιίηοθμ Πόλη. 

ιειμύημοθμ Μέγαξ. θ.ά. 

26
 Andriotis Archaismen ζην ι. ηνόηςκ όπνπ ηύπ. ημονημοκζά / ημονηακζά Κύπξ. 
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κεζλ.: αβηακόξ (‘είδνο αγθαζσηνύ θπηνύ’, < κεζλ. άβηακμξ < κεηγλ. άηακμξ), βνμύθα 

(‘είδνο άγξηνπ ρόξηνπ’, < κεζλ. ανμύαα), ίζηα (‘είδνο κύθεηα γηα πξνζάλακκα’, < 

κεζλ. ίζηα < ιαη. esca), μναίεζ (‘ξεβίζη’, < κεζλ. νμαίεζ < κεηγλ. ενεαίκεζμκ ππνθνξ. 

ηνπ αξρ. ενέαζκεμξ), 

 

4.2.1.3.3 παλίδα  

 

αξρ.: όνκζεα (‘θόηα’,< αξρ. όνκζξ), μνκίεζ (‘θνηόπνπιν’, < αξρ. μνκίεζμκ ππνθνξ. ηνπ 

όνκζξ), όνκζμ (‘άγξην πνπιί’, κεηαθ. ‘αλόεηνο, ραδόο’, < αξρ. όνκεμκ), παμύνζ 

(‘θάβνπξαο’, < κεζλ. παβμύνζκ < αξρ. πάβμονμξ ‘θάβνπξαο κε ζθιεξό θαη ηξαρύ 

όζηξαθν’), ζάνπα (‘είδνο ςαξηνύ’, < αξρ. ζάνπδ), ηνζπζόξ (‘ζαξδέια’, < αξρ. ηνζπίξ), 

θάζζα (‘είδνο πνπιηνύ’, < αξρ. θάζζα),  

κεηγλ.: ζάναηαξ (‘ζαξάθη’, < κεηγλ. ζάναλ ‘ζθόξνο’), ηνζβθί (‘κπαξκπνύλη’, < κεηγλ. 

ηνζβθίμκ ππνθνξ. ηνπ αξρ. ηνίβθδ),  

κεζλ.: ανώιμξ (‘ζθνπιήθη ηνπ κεηαμνζθώιεθα’, πηζ. < κεζλ. ανώιμξ ‘ςνθίκη’), γμύδζ 

(‘κηθξό δσύθην, έληνκν’, < κεζλ. γμύδζμκ / γώδζμκ < αξρ. γώδζμκ ‘παξάζηαζε ή 

νκνίσκα δώνπ δσγξαθηζκέλε’), ηαπόκζ (‘πεηεηλόο επλνπρηζκέλνο’, < κεζλ. ηαπόκζ < 

κεηγλ. ηάπςκ -μκμξ), ηάηα (‘γάηα’, < κεζλ. ηάηα < ιαη. catta), ιαιμύδζ (‘δσύθην, 

κακνύλη, έληνκν’, < κεζλ. ιαιμύδζ), όπεκηνα (‘νρηά’, κεηαθ. ‘ύπνπινο άλζξσπνο’, < 

κεζλ. όπεκηνα πηζ. < αξρ. έπζδκα),  

 

4.2.1.3.4 γεωινγηθνί – γεωγξαθηθνί όξνη 

 

αξρ.: ημονκζαπηόξ (‘ζθόλε’, < κεζλ. ημονκζαπηόξ < αξρ. ημκζμνηόξ), νύικδ (‘ζηελόο 

δξόκνο, ζνθάθη’, < αξρ. νύιδ), ράιαεμξ (‘ακκνπδηά’, < αξρ. ράιαεμξ), κεζλ.: 

κημύιπα (‘ύςσκα’, < κεζλ. ημύιπα < ιαη. tumba, < αξρ. ηύιαμξ), ημύνθα (‘ζηξνγγπιό 

ύςσκα’, < κεζλ. ημύνθα < κεηγλ. ηνμύθθα),  
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4.2.1.4 Λοιποί απσαϊζμοί 

 

4.2.1.4.1 νλόκαηα κε πνηθίιεο ζεκαζίεο 

 

αξρ.: αθεημύηδξ (‘παηδηθό παηρλίδη, μύιηλε βέξγα πνπ ηε γύξηδαλ κε έλα ζρνηλί’ < 

αθεηάηδ
27

 < αξρ. δθαηάηδ), δέζδ (‘δέζηκν, δεζκόο’, < αξρ. δέζζξ), ίδνμξ (‘ηδξώηαο’, < 

αξρ. ίδνςξ), ηνίζδ (‘άπνςε, γλώκε, έθθξαζε γλώκεο’, < αξρ. ηνίζζξ), κάια (‘πεγή, ην 

θξαζί ηεο ζείαο θνηλσλίαο’, < αξρ. κάια), πόνερδ (‘εμνηθνλόκεζε ησλ απαξαίηεησλ 

γηα ηε δσή’, < αξρ. πόνεοζζξ < πμνεύς), ζηάιιαηα (‘ηα ζηάδηα, νη ζαπνπλάδεο ηνπ 

κπάληνπ’, π.ρ. θμύεδεξ; πόζα ζηάιαηα έηακεξ ‘πόζεο ζαπνπλάδεο έθαλεο’, ζεκ. λεόη., 

πηζ. < αξρ. ζηάιια ‘ηάθξνο, θνηιόηεηα γεκάηε άκκν’), κεηγλ.: ιμζηζά (‘επσδία’, < 

κεζλ. ιόζημξ < κεηγλ. ιόζπμξ), παηεθάηζ (‘πιαηηά πέηξα πνπ πεηνύζαλ ζηε ζάιαζζα’, 

πηζ. < παηεθάηζ < κεηγλ. πάηεθθα ‘πηάην’ < ιαη. patella), 

κεζλ.: αεζαμθή (‘δήηεκα, πεξίπησζε’, < κεζλ. αεζαμθή), άνβδηα (‘αξγνπνξία, 

θαζπζηέξεζε’, < κεζλ. άνβδηα), ακάβηαζδ (‘πίεζε, βηαζύλε’, < κεζλ. ακάβηαζδ), 

ακαθαιπή (‘μαθληθό θσο, θιόγα’, < κεζλ. ακαθαιπή), αζάζδ (‘βηαζύλε’, < κεζλ. 

αζάζδ), γαηνίηζ (‘ζθάθη’, < κεζλ. γαηνίηζκ < πεξζ. shatranj), γεναόξ (‘αξηζηεξόο’, < 

κεζλ. γεναόξ), γήζδ (‘ε δσή’, < κεζλ. γήζδ), ηάιςια (‘παξάμελε ζπκπεξηθνξά’, < 

κεζλ. ηάιςια), ηάρα / ηάρδ (‘ππεξβνιηθή δέζηε, θαύζσλαο’, κεηαθ. ‘δσεξό 

ελδηαθέξνλ’, < κεζλ. ηάρα πηζ. θαη ην αξρ. ηαύζζξ), ‘ππεξβνιηθή δέζηε’), ηαύηαθμ 

(‘θάηη θακέλν, πνιύ μεξό’, < κεζλ. ηαύηαθμκ ‘θξαλίν, ην μεξνςεκέλν πάλσ κέξνο ηεο 

πίηαο ή ηνπ ςσκηνύ’), θίια (‘κεγάιε πείλα’, < κεζλ. θίια), ημύιμοθα (‘ζηνίβεο, 

ζσξνί’, < κεζλ. ημοιμύθζ < ιαη. cumulus ‘ζσξόο’ απ’  όπνπ θαη ημύιμοθμξ ‘γεκάηνο’, 

π.ρ. έδςζά ιαξ θασ έκα ιπζάημ ημύιμοθμ, ιζα ζμοπζένα ημύιμοθδ...), ιακηάημ 

(‘είδεζε’, < κεζλ. ιακηάημκ < κεηγλ. ιακδάημκ < ιαη. mandatum), ιεζζαηόξ (‘απηόο 

πνπ αλήθεη ζε δπν πξόζσπα κηζόο-κηζόο’, < κεζλ. ιζζζαηόξ < ιζζόξ + παξαγ. επίζεκ. 

-ζαηόξ κε παξεηπκνι. επίδξαζε ηνπ ιέζδ / ιέζμξ), μθάηενμξ (‘νιόθιεξνο, αθέξαηνο’, 

< κεζλ. μθάηενμξ), μνιδκία (‘ζπκβνπιή’, < κεζλ. μνιδκεύς), παίδα (‘βάζαλν, 

θνύξαζε’, < κεζλ. παίδα < παζδεύς), πανακόιζ (‘παξαηζνύθιη’, < κεζλ. πανακόιζ), 

παναηζμύηκζ (‘παξσλύκην’, < κεζλ. παναηζμύηθζκ), πάζηνα (‘θαζαξηόηεηα’, < κεζλ. 

πάζηνα), νέβμοθα (‘κε θαλνληθό ξπζκό’, < κεζλ. νέβμοθα < ιαη. regula), νδβάημ (ζηε 

                                                 
27

 Βι. ΗΛΝΔ ζην ι. αθεηάηδ. 
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θξ. παιέκμ νδβάημ ‘αλόεηε’, < κεζλ. νδβάημκ), ζθίλδ (‘κεγάιε αλάγθε’, ε ζεκ. κεζλ., 

< κεζλ. ζθίλζξ < αξρ. ζθίλζξ) θ.ά.  

 

4.2.1.4.2 ξήκαηα  

 

αξρ.: ’πμηόαμιαζ (‘θνπξάδνκαη’, < αξρ. απμηόπης), αμώ (‘θσλάδσ δπλαηά’, < αξρ. 

αμάς), εθεώ (‘επζπιαρλίδνκαη, επεξγεηώ’, < αξρ. εθεές), εοηαζνώ (‘έρσ ειεύζεξν 

θαηξό, αδεηάδσ’, < αξρ. εοηαζνές), ηαείγς (‘θάζνκαη’, < αξρ. ηαείγς), ηεκηώ 

(‘ηξππώ, ηζηκπώ’, < αξρ. ηεκηές), ηνίκς (‘κηιάσ, εθθέξσ θξίζε’, < αξρ. ηνίκς), 

ημπνίγς (‘αθνδεύσ, βάδσ θνπξηά ζην ρσξάθη’, < αξρ. ημπνίγς), κηακηακίγμιαζ 

(‘ηαξαθνπληέκαη’, πηζ. < αξρ. ηακηαθίγς ‘ηαιαληεύσ, ζείσ’), κηέθμιαζ (‘αζρνινύκαη, 

παηδεύνκαη, πξνζπαζώ’, < αξρ. εκηέθθς
28

 ‘δηαηάδσ, πξνζηάδσ’), ’δεζκίγς (‘βξίδσ, 

θαηεγνξώ θάπνηνλ’, < αξρ. μκεζδίγς
.
 πβ. θαη ην κεζλ. θππξ.’δεζκζάγς

29
), πνόηακς 

(‘πξνιαβαίλσ’, < αξρ. πνμηάικς ‘κνρζώ από πξηλ’), πονώκς (‘ζεξκαίλσ θάηη κε 

θσηηά’, κεηαθ. ‘ζπκώλσ’, < αξρ. πονός), ζηνέπς (‘ζπλαηλώ, δέρνκαη’, < κεζλ. 

ζηνέβς < αξρ. ζηένβς), 

κεηγλ.: αεδκζάγς (‘ιπζζάσ, δπζηξνπώ’, < κεηγλ. αθδκζάγς), ααααθίγμιαζ 

(‘μεθνπξάδνκαη, απνθνηκηέκαη’, < κεηγλ. ααοααθίγς < αξρ. ααοαάς ‘απνθνηκηέκαη’), 

αααίγς (‘γαβγίδσ’, < κεηγλ. αααίγς
.
 πβ. θαη αξρ. ααΰγς), δζαμθίγς (‘νξγώλσ ην 

ρσξάθη γηα δεύηεξε θνξά’, < κεηγλ. δζαμθώ < δίαμθμξ), ηαρώκς (‘θάλσ θάηη λα 

δεζηαζεί πνιύ’, κεηαθ. ‘θάλσ θάπνην λα ζπκώζεη πνιύ’, < κεηγλ. ηαοζώ (-ός)), 

ημοπακίγς (‘ρηππώ άζθεκα θαη βαξηά θάπνηνλ’, < κεηγλ. ημπακίγς), νειαηίγμιαζ 

(‘θεύγσ’, < κεηγλ. νεοιαηίγμιαζ ‘ξέσ σο ξεύκα’) απ’ όπνπ θαη ε θξ. νειαηίζιαηα πζα 

(‘θύγεηε’), ζθαθώ (‘θιείλσ’, < κεζλ. ζθαθίγς < κεηγλ. αζθαθίγς),  

κεζλ.: ’πμδζαθέγς (‘θάλσ δηαινγή’, < κεζλ. απμδζαθέβς), απ’ όπνπ θαη νη ηύπ. 

’πμδζαθέθζα (‘ό,ηη απνκέλεη από ηε δηαινγή’) θαη ’πμδζαθόβζα (‘ειηέο θαθήο 

πνηόηεηαο’), ’πoζώκς (‘θηάλσ, έξρνκαη, μεπξνβνδίδσ’, ε ζεκ. κεζλ., < κεζλ. 

απμζώκς / ’πμζώκκς < αξρ. απμζώγς ‘δηαηεξώ’), ’πμηάγς (‘απνθηώ’, < κεζλ. 

απμηάζζς / ’πόηαγς < αξρ. οπμηάζζς), άθης (‘αλάβσ’, < κεζλ. άθης < αξρ. άπης), 

αμοθώ -ίγς (‘γθξεκίδσ, θαηαζηξέθσ’, < κεζλ. αμοθώ), βδηεύς (‘θάλσ κάγηα, 

                                                 
28

 Χαηδηδάθηο (1905: 238). 

29
 Βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην θ. μκεζδζάγς

.
 βι. θαη Κσλζηαληηλίδνπ (2008: 339), όπνπ θαηαγξάθνληαη 

θαη νη ηύπ. δεζκίγς / δεζκώ ζηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο (Αξαθιεηά, Κίνο, Νηεκίξ. Κνπβνύθι. 

Παιιαδαξ.) 
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γνεηεύσ, ζαγελεύσ’, < κεζλ. βδηεύς < αξρ. βμδηεύς), βζακίζης (‘ζεξαπεύσ, 

γηαηξεύσ’, < κεζλ. βζακίζης), δεοηενώκς (‘επαλαιακβάλσ, θάλσ θάηη γηα δεύηεξε 

θνξά, ζπλήζσο γηα ην όξγσκα’, < κεζλ. δεοηενώκς < κεηγλ. δεοηενός), δνμθοηώκς 

(‘ηξώσ ππεξβνιηθά’, < κεζλ. δνόθοημξ κεηαθ. ‘κεγάιε πείλα’), γειαηώ (‘θαίσ πνιύ’, 

< κεζλ. γειαηίγς), γοβώκς (‘πιεζηάδσ’, ε ζεκ κεζλ. < κεζλ. γοβώκς < κεηγλ. γοβός 

‘ζπλδέσ’), ηαθζ(α)ώκς (‘πεηαιώλσ’, < κεζλ. ηαθζβώκς), ηαιώκμιαζ (‘πξνζπνηνύκαη, 

ππνθξίλνκαη’, < κεζλ. ηαιώκς -μιαζ), ηαηεθώ (‘θνκκαηηάδσ, εμαθαλίδσ, δαπαλώ, 

μνδεύσ’, ε ζεκ. κεζλ., < κεζλ. ηαηαθοώ / ηαηεθώ, < αξρ. ηαηαθύς), ημονημοθώ 

(‘ρηππώ, θάλσ ζόξπβν’, < κεζλ. ηνμηαθίγς / ημονηαθίγς < αξρ. ηνμηαθίγς), 

λμιπθζάγς (‘ζηνιίδσ θάηη’, κεηαθ. ‘ιέσ ζπθνθαληίεο ζε βάξνο θάπνηνπ, θαθνινγώ’, 

< κεζλ. (ε)λμιπθζάγς), μνιδκεύς (‘ζπκβνπιεύσ’, ε ζεκ κεζλ., < κεζλ. μνιδκεύς < 

αξρ. ενιδκεύς ‘εμεγώ’), παναζηέημιαζ (‘θξνληίδσ’, < κεζλ. παναζηέης -μιαζ), 

πεηζώκς (‘κπαιώλσ παπνύηζηα’, < κεζλ. πεηζώκς), πδηηώκς (‘γίλνκαη περηόο’, < 

κεζλ. πδηηώκς), π’θαθώ (‘ηξέρσ’, < κεζλ. πζθαθώ), ’ζπένςζε (‘βξάδηαζε’, < κεζλ. 

εζπενώκς), ηεθεύς (‘ηειεηώλσ’, < κεζλ. ηεθεύς), ηζαιπμοκάς (‘θιπαξώ, αεξνινγώ’, 

< κεζλ. ηζαιπμοκίγς), πμοιίγς (‘νξκώ, ζπκώλσ’, < κεζλ. πμοιώ < αξρ. πύια 

‘πιεκύξα’ < ξ. πές), ρδθώ (‘ππνινγίδσ’, ε ζεκ. κεζλ., < κεζλ. ρδθώ < αξρ. 

ρδθίγς), ρμοκίγς (‘αγνξάδσ θάηη’, < κεζλ. ρμοκίγς – (μ)ρςκίγς) απ’ όπνπ θαη ην 

λεόη. ρμοκζζζά (‘ε αγνξά θάπνηνπ πξάγκαηνο’) θ.ά. 

 

4.2.2 Μνξθνινγηθνί αξραϊζκνί 

 

ην επίπεδν ηεο κνξθνινγίαο, πνπ εμεηάζηεθε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, 

αμηνζεκείσηεο πεξηπηώζεηο κνξθνινγηθώλ αξρατζκώλ απνηεινύλ, ελδεηθηηθά: α. ε 

ρξήζε ηνπ αξραίνπ επηζήκαηνο -μοζζ ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηνπ ελεζηώηα θαη ηεο 

ππνηαθηηθήο ανξίζηνπ
 
θαη -αζζ ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ αόξηζηνπ, 

β. ην κεζαησληθό επίζεκα -δζε
30

 ζην β΄ ελ. ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ παζεηηθνύ 

αόξηζηνπ, π.ρ. δέπηδζε, θμύεδζε, πθύεδζε θ.ά., γ. ην επίζεκ. -μοκημ(κε) ηνπ γ΄ ελ. θαη 

πιεζ. πξόζ. ηνπ κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ, ην νπνίν ζρεκαηίζηεθε αλαινγηθά 

πξνο ην γ΄ πιεζ. πξνζ. ηεο αξραίαο -μκημ, π.ρ. ηάεμοκημ, ηαηαθαααίκμοκηόκε θ.ά. κε 

ηξνπή ηνπ /μ/ > /u/ αλαινγηθά πξνο ην επίζεκ. ηνπ α΄ ελ. -μοιμο ή ην γ΄ πιεζ. -μοκηαζ 

ηνπ ελεζηώηα,
 
δ. ηα ξήκαηα ζε -θης (< αξρ. -πης), π.ρ. άθης, ηόθης, ζηάθης θ.ά. 

                                                 
30

 Βι. Χαηδηδάθηο (1905: 81 ζεκ. 1). 
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πνπ ζηελ θνηλή ΝΔ κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε -ας. (γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο βι. 

πεξηζζόηεξα ζην θεθ. Μμνθμθμβία – νήιαηα) 

 

 

4.3 Δάνεια ξένων γλωζζών 

 

4.3.1 Δάλεηα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο 

 

Σα δάλεηα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο απνηεινύλ ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία 

ιεμηινγηθώλ δαλείσλ ζην γισζζηθό ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο, γεγνλόο πνπ εξκελεύεηαη 

από ηε καθξόρξνλε επαθή θαη ζπκβίσζε ησλ δύν εηεξόγισζζσλ ιαώλ θαη ην 

θνηλσληθό πιαίζην πνπ ππαγόξεπε ηελ αλάγθε αιιεινθαηαλόεζεο, ηδίσο ζε θάπνηνπο 

ηνκείο ηεο γιώζζαο όπνπ ε ζπρλόηεηα ησλ γισζζηθώλ ρξήζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ππθλή, θαη ηέινο από ηνλ ηδηαίηεξν ζπζρεηηζκό θαη ζπκβνιηζκό (επίζεκε γιώζζα / 

γιώζζα πξνζδηνξηζκνύ ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο θ.ιπ.) ησλ δύν γισζζώλ ζηελ 

πεξηνρή. Αο ζεκεησζεί όηη ε ηνπξθηθή γιώζζα δηδαζθόηαλ ζην ζρνιείν. 

Σα δάλεηα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο αληηπξνζσπεύνληαη ζηηο πεξηζζόηεξεο γξακκαηηθέο 

θαηεγνξίεο, όπσο νλόκαηα, ξήκαηα, επηξξήκαηα (ηδηαίηεξα ζηα πνζνηηθά θαη 

ηξνπηθά), κόξηα (βεβαησηηθό βζα), ζπλδέζκνπο (θπξίσο ζπκπιεθηηθνύο, 

δηαδεπθηηθνύο, αληηζεηηθνύο
31

), θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηα δάλεηα από άιιεο 

γιώζζεο, ηα νπνία θαηά θαλόλα είλαη νπζηαζηηθά θαη επίζεηα. Αο ζεκεησζεί επίζεο, 

όηη κεγάιν κέξνο ησλ ηνπξθηθώλ δαλείσλ απαληνύλ θαη ζηελ θνηλή ΝΔ. Πνιππιεζέο 

σζηόζν είλαη ην πνζνζηό ησλ ηνπξθηθώλ δαλείσλ πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ 

ηδησκαηηθνύ ιεμηινγίνπ θαη απαληά ζπρλά θαη ζε άιια λενειιεληθά ηδηώκαηα. 

 

4.3.1.1 Θεμαηικέρ πεπιοσέρ όπος απανηούν δάνεια ηοςπκικήρ 

πποέλεςζηρ 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα δάλεηα ηεο ηνπξθηθήο θαιύπηνπλ κία επξεία θιίκαθα 

ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ αιιά θαη εηδηθώλ ιεμηινγίσλ. πρλά θαίλεηαη όηη ηα δάλεηα 

θαιύπηνπλ ηδηαίηεξεο εθθξαζηηθέο αλάγθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα νη δηνηθεηηθνί όξνη. 

                                                 
31

 Βι. παξαδείγκαηα ζηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο ζην θεθ. Μμνθμθμβία. 
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Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ε ρξήζε δαλείσλ αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη ν 

αληίζηνηρνο ειιεληθόο όξνο, π.ρ. βζανάξ αληί ηνπ ειι. πθδβή / βζαβηίκζ αληί ηνπ ειι. 

πονηαβζά θ.ιπ. Ζ ηάζε απηή θαηαγξάθεηαη έληνλα ζηα νλόκαηα πνπ δειώλνπλ 

αλζξώπηλεο ηδηόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπσλ, όπνπ ε επηινγή ησλ ηνπξθηθώλ 

δαλείσλ πνιιέο θνξέο πηζαλόλ απνδίδεη ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο-θνηλσληθέο 

απνρξώζεηο ηδηνηήησλ / ζεκαζηώλ, πνπ ε γισζζηθή δηαηύπσζή ηνπο δελ ήηαλ 

ζεκαζηνινγηθά επαξθήο ζηελ ειιεληθή, π.ρ. ζμσθήξ, ζένηδξ, ενίθδξ θ.ά. ή 

ζεκαζηνινγηθέο θαηεγνξίεο όπσο ‘αγαζόο, αθειήο’ ή ‘θαθνθηηαγκέλνο’ ζηηο νπνίεο 

θαηαγξάθεθε κεγάινο αξηζκόο δαλείσλ θ.ιπ. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, π.ρ. ζανθίηζ / 

ίηηενμξ, ε επηινγή από ηνπο νκηιεηέο γίλεηαη γηαηί νη αληίζηνηρεο ειιεληθέο ιέμεηο 

είηε είλαη ιόγηεο ή ε ρξήζε ηνπο έρεη πεξηνξηζηεί. ηα δάλεηα πνπ θαηαγξάθνληαη 

παξαθάησ ε ζεκαζία ηεο ηνπξθηθήο ιέμεο δελ ζεκεηώλεηαη όηαλ αλήθεη ζην ίδην 

ζεκαζηνινγηθό πεδίν κε απηήλ ηνπ δαλείνπ.   

Αο ζεκεησζεί όηη ηκήκα ησλ ηνπξθηθώλ δαλείσλ ηνπ ηδηώκαηνο έρεη ππνρσξήζεη 

αηζζεηά θαη ηδηαίηεξα όζα αθνξνύλ ζε κνξθέο δηνίθεζεο θαη πνιηηηζκνύ πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ηηο ζύγρξνλεο δηνηθεηηθέο δνκέο –εμάιινπ ην ηδίσκα από ην ’22 θαη 

έπεηηα κηιήζεθε ζηελ Διιάδα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε κνξθέο αζρνιηώλ, 

επαγγεικάησλ θ.ιπ. πνπ έρνπλ πιένλ αηνλήζεη ή εμαθαληζηεί παξαζύξνληαο θαη ην 

αληίζηνηρν ιεμηιόγην. 

 

4.3.1.1.1 άλζξωπνο 

 

4.3.1.1.1.1 σαπακηηπιζμοί – σαπακηηπιζηικά – ιδιόηηηερ  

απηάθδξ (‘θνπηόο, αλόεηνο’, < ηνπξθ. αptal), ανασηγήξ (‘ανασηγήξ έκαζ πμο εα ζηαθίλεζ 

πνώηα κα ανεζ κα πάνεζ’, < ηνπξθ. aramak ‘ςάρλσ’), βζααάζδξ (‘αξγόο’, < ηνπξθ. 

yavaş ‘ζηγά’), βζααμοηθμύ (‘εξσκέλε’, < ηνπξθ. yavuklu ‘κλεζηή’), βζαιμύηδξ 

(‘θαρεθηηθόο, θαθνθηηαγκέλνο’, < ηνπξθ. yamuk), βζαηζζζηγήξ (‘θαθνπνηόο, θιέθηεο’, 

< ηνπξθ. yankesici), βζάκηαθμ (‘γέξνο ή ε γξηά πνπ κόιηο κπνξνύλ λα θηλεζνύλ’, < 

ηνπξθ. yandal ‘πιάγηνο, πιεπξηθόο’), βζμονμύηδξ (‘βάξβαξνο, άμεζηνο’, < ηνπξθ. 

yürük), βηάιδξ (‘αλόεηνο’, < ηνπξθ. gam), βηεαεγέξ / βηεαεγζθίηζα (‘πνιπινγάο / -ίεξ’, 

< ηνπξθ. geveze), ενίθδξ (‘θνπηνπόλεξνο, θνπθαξάο’, < ηνπξθ. herif), γεαγέηδξ 

(‘ειίζηνο’, < ηνπξθ. zevzek), γεκβηίκδξ (‘πινύζηνο’, < ηνπξθ. zengin), ηάθπδξ 

(‘απαηεώλαο’, < ηνπξθ. kalp), ηαηίθδξ (‘θιέθηεο, θαθνπνηόο’, < ηνπξθ. katil), 

ηεθειπέημξ (‘έκαζ ιζηνό παζδάηζ ηαιζά δεηανζά πνμοκώ. Τώνα ήκηακε έκαξ έδς πένα. 
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«Άκηε ανε ηεθειπέημ, θύε απμδμύ πένα» Δε κημ θμάνζαγάκε. < ηνπξθ. kelebek 

‘πεηαινύδα), ηέθδξ (‘θαιαθξόο’, π.ρ. θμνμύζε ρεύηζηα ιαθθζά, ήκημ ηέθδξ, < ηνπξθ. 

kelle ‘θεθαιή’), ηεπαγέξ (‘αηζρξόο, ειεεηλόο’, < ηνπξθ. kepaze), ηζόνδξ (‘απηόο πνπ 

δελ έρεη θαιή όξαζε’, < ηνπξθ. kör), ηζμζέξ (‘ζπαλόο’, < ηνπξθ. köse), ημοημύηα 

(‘βαξηά, βξαδπθίλεηε’, < ημοημύηζ < ηνπξθ. kütük), ιασηαπηγήξ (‘ρσξαηαηδήο’, < 

ηνπξθ. maytap ‘εκπαηγκόο, θνξόηδεκα’), ιμονή (‘νιόκαπξε’ π.ρ. κηδ ζημοθήηα ηδκ 

έαθεπεξ ιμονή, ζα κεηνή, αηίκδηδ, πηζ. < ηνπξθ mur ‘θάξβνπλν, άλζξαθαο’), ιπαηάηζ 

(‘απαηεώλαο’, < ηνπξθ. batak), ιπεηζάνδξ (‘απηόο πνπ δεη κόλνο ηνπ, άγακνο’, < 

ηνπξθ. bekâr), καθέηδξ (‘γνπξζνύδεο’, < ηνπξθ. nalet ‘θαηαξακέλνο’), κηαβθήξ 

(‘αγξηάλζξσπνο’, < ηνπξθ. dağlı), κηαιαπζάνδξ (‘πιενλέθηεο’, < ηνπξθ. tamahkär), 

κημύγζημξ (‘δσεξόο, δπλαηόο’, < ηνπξθ. düz + -ζημξ), νμζπμύ (‘πόξλε’, < ηνπξθ. 

orospu), ζακέηζ (ζακέηζ άενςπμξ ‘ινγηθόο’, < ηνπξθ. sane), ζαζίδδξ (‘αιιήζσξνο’, < 

ηνπξθ. şαşi), ζαθθζάηαξ (‘αζπκάδεπηνο, αηεκέιεηνο’, < ηνπξθ. saflik ‘αθειήο’), 

ζαράθδξ (‘θαθνληπκέλνο, αηεκέιεηνο, ραδόο’, < ηνπξθ. şapşal), ζενέηδξ 

(‘δύζηξνπνο’, < ηνπξθ. şirret), ζένηδξ (‘νμύζπκνο’, < ηνπξθ. sert), ζενζέιδξ 

(‘αλόεηνο’, < ηνπξθ. sersem), ζενζενήξ (‘ραδόο’, < ηνπξθ. serseri), ζμσθήξ (‘άλζξσπνο 

από επγεληθή θαηαγσγή’, < ηνπξθ. soylu), ζμονμοηθειέ(ξ) (‘απηόο πνπ παξαζύξεηαη’, 

< ηνπξθ. sürükleme), ηεαεηέθδξ (‘αγαζόο, γελλαηόδσξνο’, < ηνπξθ. tevekkül), ημηιέξ 

(‘θηελό κέηαιιν’, κεηαθ. ‘επηπόιαηνο άλζξσπνο’, < ηνπξθ. dökme ‘ρπηόο’), θάνζα 

(ζηε θξ. ζα κηδ θάνζα ‘ζαλ ην άινγν ην σξαίν’ (γηα σξαία γπλαίθα) < ηνπξθ. farsça 

‘πεξζηθόο’), πααέθζμξ (‘ραδόο’, < ηνπξθ. havalζ ‘αεξάηνο, ραξσπόο’), παΐκδξ 

(‘αθακάηεο αρατξεπηνο’, < ηνπξθ. hain), πασνζίγδξ (‘αλεπξόθνπνο’, < ηνπξθ. hayζrsζz) 

θ.ά.  

 

4.3.1.1.1.2 μέπη ηος ζώμαηορ  

ηαθάξ (‘ην θεθάιη’, κεηαθ. ‘ν ρνληξνθέθαινο’, < ηνπξθ. kafa), θαθμύδζα (‘ακπγδαιέο 

ιαηκνύ’, < ηνπξθ. lâl / lâle, ζπλσλ. αιοβδαθίηεξ), ζηειπέξ (‘θνηιηά’, < ηνπξθ. 

işkembe), ηζεκζέξ (‘πεγνύλη’, < ηνπξθ. çene), ηζζπνέξ (‘πξόζσπν’, < ηνπξθ. çehre) θ.ά.  

 

4.3.1.1.1.3 ηποθή  

βέιζ (‘ε ηξνθή ηνπ αιόγνπ θξηζάξη ή βξώκε’, < ηνπξθ. yem), βζαβθίδζημξ (‘ιηπαξόο’, < 

ηνπξθ. yagli), βζαπζηγάηζα (‘ζηαθύιηα < ηνπξθ. yapincak), βζαπνάηζ (‘θύιιν, 

ληνικάδεο’, < ηνπξθ. yaprak), βζαπκί (‘ην θαγεηό κε ηζηγαξηζηά θξεκκύδηα’, < ηνπξθ. 

yahni), γένκηεθμ (‘βεξίθνθν’, < ηνπξθ. zerdali), γέθηζ (‘κεδέο, θξέαο’, < ηνπξθ. zevk), 
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ηααμονιάξ (‘ηεγαλεηό θξέαο’, < ηνπξθ. kavurma), ηαμύκζ (‘πεπόλη < ηνπξθ. kavun), 

ηαπαιάξ (‘είδνο θαγεηνύ, θξέαο θνθθηληζηό’, < ηνπξθ. kapama), ηαζηααάθζ 

(‘θαζέξη’, < ηνπξθ. kaşkaval), ηαηίηζ (‘πξόρεηξν θαγεηό γηα ην ρσξάθη’, < ηνπξθ. 

katik), ηεθέηζ (‘πξώηκν πεπόλη κηθξό’, < ηνπξθ. kelek), ημοζημύζζ (‘είδνο δπκαξηθνύ’, 

< ημονη. kuskus), θειπθειπθζά (‘ζηξαγάιηα’, < ηνπξθ. leblebi), θόνδ (‘κπδήζξα’, < 

ηνπξθ. lor), ιαθειπί (‘είδνο γιπθνύ’, < ηνπξθ. muhallebi), ιπαζάηζα (‘ζηάρπα’, < 

ηνπξθ. başak), ιπμοθαιάξ (‘είδνο καξκειάδαο από ραξνύπηα’, < ηνπξθ. bulama), 

κημύηζα (‘ηα κνύξα’, < ηνπξθ. dut), παγί (‘παληδάξη’, < ηνπξθ. pazζ), ναγαηί (‘είδνο 

ζηαθπιηνύ’, < ηνπξθ. razakζ), νεηζέθζα (‘θξνύηα βξαζκέλα ζην πεηηκέδη’, < ηνπξθ. 

reçel), ηαΐκζ (‘κεξίδα ηξνθήο’, < ηνπξθ. tayζn < αξρ. ηαβήκ), ημύγζ (‘ρνληξό αιάηη’, < 

ηνπξθ. tuz) θ.ά.  

 

4.3.1.1.1.4 ένδςζη – ςθάζμαηα 

αθαηγάξ (‘βακβαθεξό ύθαζκα θαηώηεξεο πνηόηεηαο’, < ηνπξθ. alaca), αενάιζημ 

(‘παλί πνιύ ςηιό’, < αζνάκζημξ < αζνάκζ < πεξζνηνπξθ. viran), βειεκί (‘παπνύηζη 

παληνθιέ’, < ηνπξθ. yemeni), βζαζιάηζ (‘ζθέπαζκα ηνπ πξνζώπνπ πνπ άθελε κόλν ηα 

κάηηα αθάιππηα’, < ηνπξθ. yaşma), ηαθπάηζ (‘είδνο θαπέινπ ρσξίο γείζν’, < ηνπξθ. 

kalpak), ηαηζθέξ (‘βεινύδν’, < ηνπξθ. kadife), ηαθηάκζ (‘καλδύαο’, < ηνπξθ. kaftan), 

ηεηζέξ (‘είδνο ζθιεξνύ πθάζκαηνο’, < ηνπξθ. keçe), ηζμοθάθζ (‘ζθνύθνο κε γνύλα’, < 

ηνπξθ. külâh), ημοιάζζ (‘ρνληξό ύθαζκα’, < ηνπξθ. kumaş), ημοκημύνα / ημοκημύνζ 

(‘είδνο παπνπηζηνύ’, < ηνπξθ. kundyra), θαρίκζ (‘είδνο παπνπηζηώλ’, < ηνπξθ. 

lapçın), ιέζηζ (‘είδνο παληόθιαο’, < ηνπξθ. mest), ιπαζμοιάηζ (‘γπλαηθεία παληόθια’, 

< ηνπξθ. başmak), ιπμημύνζ (‘πξόζζεην δέξκα πάλσ από ηα παπνύηζηα’, < ηνπξθ. 

potur), ιπνζζίιζ (‘κεηαμσηή θισζηή’, < ηνπξθ. ibrişim), πεζηίνζ (‘πξνζόςη’, < ηνπξθ. 

peşkir), πεζηειάθζ (‘κπνπξλνύδη’, < ηνπξθ. pestemal), ζαβζάηζ (‘ρνληξό ύθαζκα γηα 

ρεηκσληάηηθα ξνύρα’, < ηνπξθ. şαyak), ζαθαάνζ (‘ γηνξηηλή αλδξηθή βξάθα’, < ηνπξθ. 

şαlvar), ηενθίηζ (‘θνληή θάιηζα’, < ηνπξθ. terlik), κημοηάξ / ημοηάξ (‘πόξπε’, < ηνπξθ. 

toka), ηγακθέζζ (‘είδνο κεηαμσηνύ πθάζκαηνο’, < ηνπξθ. canfes), ημογθμύηζ (‘είδνο 

θάιηζαο’, < ηνπξθ. tozluk), ηζμοπέξ (‘καληήιη ηεο θεθαιήο’, < ηνπξθ. cüppe), θμοηάξ 

(‘κεηαμσηή πνδηά ή πεηζέηα’, < ηνπξθ. futa), πααθί (‘πεηζέηα κπάληνπ’, < ηνπξθ. 

havlu), παιαθίηα (‘πάλληλν επίζηξσκα ζηε ξάρε αρζνθόξνπ γηα λα δηεπθνιύλεηαη ζηε 

δνπιεηά ηνπ’, < ηνπξθ. hamalζk) θ.ά.  
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4.3.1.1.1.5 αζθένειερ – θάπμακα 

βζαθαιάξ (< ηνπξθ. yalama ‘εμάλζεκα’), βζανάξ (‘πιεγή’, < ηνπξθ. yara), ζθάηζζ 

(‘θάξκαθν’, < ηνπξθ. ilaç), ιαβζαζίθζ (‘έθδεκα’, < ηνπξθ. mayasζl), ιαπιμοκηί (‘είδνο 

θαξκαθεπηηθνύ κείγκαηνο’, < ηνπξθ. mahmude), ιπενκηέξ (‘θνπξηίλα’, κεηαθ. ‘ε 

αζζέλεηα θαηαξξάρηεο’, < ηνπξθ. perde), κζζακηήνζ (‘ρισξηνύρν ακκώλην, < ηνπξθ. 

nişadζr), κηαθάηζ (‘ζππξί ζην ρέξη’, < ηνπξθ. dalak ‘ζπιήλα’), παηζέθζ (‘θάξκαθν’, < 

ηνπξθ. paçal), ζανθίηζ (‘ίθηεξνο’, < ηνπξθ. sarζlζk), ηζζιπάκζ (‘ζππξί πίζσ ζην ιαηκό 

ή ζηα πόδηα’, < ηνπξθ. çıban) θ.ά. 

 

4.3.1.1.2 θαηνηθία – νηθνδνκή  

βζαηάηζ (‘ζηξώκα, θνίηε’, < ηνπξθ. yatak), βζμύηζ (‘ρώξνο γηα παπιώκαηα’, < ηνπξθ. 

yük), ηακάηζ (‘παληδνύξη’, < ηνπξθ. kanat), ηεπέκβηζ (‘μύιηλν παξαπέηαζκα 

παξαζύξνπ’, < ηνπξθ. kepenk), ηενεζηέξ (‘ηα μύια ηεο ζθεπήο ηνπ ζπηηηνύ’, < ηνπξθ. 

kereste), ιμοκηένζ / ιζκηένζ (‘θαλαπέο’, < ηνπξθ. mider), ιπαβδαηί (‘κεζόηνηρνο από 

μύιηλνπο πήρεηο ή θαιάκηα θαη αζβεζηνθνλίακα’, < ηνπξθ. bağdadî), κηάιζ (‘κηθξό 

αγξνηόζπηην, ζηάβινο’, < ηνπξθ. dam), ηζενηζεαέξ (‘θνύθσκα ηνπ παξάζπξνπ’, < 

ηνπξθ. çerçeve ‘πιαίζην) θ.ά.  

 

4.3.1.1.2.1 οικιακά ζκεύη – ανηικείμενα 

βηζμύιζ (‘κεηαιιηθό δνρείν γηα λεξό’, < ηνπξθ. güyüm), ηαγίηζ (‘παινύθη, πάζζαινο, 

ρξένο’, < ηνπθξ. kazζk), ηενηέθζ (‘θνπβάο, δνρείν λεξνύ’, < ηνπξθ. kartel), ημοαέηγζ 

(‘ρσκαηέληνο ληέηδεξεο’, < βηζμοαέηζζ < ηνπξθ. güveç), θμοθάξ (‘ε εζηία ηνπ λαξγηιέ’, 

< ηνπξθ. lula), ιαζηναπάξ (‘ράιθηλε θαλάηα, κηθξό κεηαιιηθό ζθεύνο γηα λεξό’, < 

ηνπξθ. maşrapa), ιμοζθμύηζ / ιμοζμοθμύηζ (‘θνξεηό ηεηξάγσλν κεηαιιηθό βξπζάθη’, 

< ηνπξθ. musluk), ιπαηνάηζζ (‘κηθξό ράιθηλν δνρείν γηα λεξό’, < ηνπξθ. bakraç), 

ιπέγζα (‘παλληά ηεο πηλαθσηήο’, < ηνπξθ. bez ‘θακβάο, ιηλάηζα’), ιπεθεηγίηζ 

(‘βξαρηόιη’, < ηνπξθ. bilezik), ιπεζμύηζ (‘ιίθλν, θνύληα’, < ηνπξθ. beşik), ιπμλάξ 

(‘δέκα ξνύρσλ’, < ηνπξθ. bohça), ιπμύγζ / ιπμογζένα (‘πάγνο, θξύν / ςπγείν’, < 

ηνπξθ. buz), ιπμοηάξ (‘ζρέδην ζε γιύθηζκα’, < ηνπξθ. buka ‘αιπζίδα’), ιπμονιάξ 

(‘θάλνπια ηεο βξύζεο’, < ηνπξθ. burma), πακό (‘ζθάθε’, < ηνπξθ. pano), ζζκί 

(‘ηαςί’, < ημονη. seni), νεκηέξ (‘μύζηξα’, < ηνπξθ. rende), ζαιπακίηζ (‘θεξνπήγην’, < 

ηνπξθ. şamdan), ζαηήνα (‘αηζάιηλν καραίξη θξέαηνο, κπαιηάο’, < ηνπξθ. satζr), 

ζμονιέξ (‘ζύξηεο’, < ηνπξθ. siirme), ηζόηνα (‘μύιηλν δνρείν, < ηνπξθ. çotra), 

ηζμοιπθέηζ (‘νπνηνδήπνηε δνρείν, πηάην ή ζνππηέξα’, < ηνπξθ. çömlek) θ.ά.  
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4.3.1.1.3 αγξνηηθή – επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

4.3.1.1.3.1 επαγγέλμαηα 

ααζηγήξ (‘θπλεγόο’, < ηνπξθ. avcζ), αιακεηγήξ (‘ηδησηηθόο ηαρπδξόκνο’, < ηνπξθ. 

emanetçi), αιπαηγήξ (‘ξάθηεο’, < ηνπξθ. abacζ), αναιπαηγήξ (‘ακαμάο’, θαη επώλ. < 

ηνπξθ. arabacζ), βζαπζηγήξ (‘νηθνδόκνο’, < ηνπξθ. yapıcı), βζαηγζηγήξ (‘γξαθεάο’, < 

ηνπξθ. yazıcı), γανγαααηγήξ (‘νπσξνπώιεο’, θαη επώλ., < ηνπξθ. zerzevatçı), ηαθαηγήξ 

(‘γαλσκαηήο’ θαη επώλ. Καθζμηγήξ, < ηνπξθ. kalaycı), ηαθειηενήξ (‘καξκαξάο, 

γιύπηεο’, < ηνπξθ. kalemkarζ), ηάθθαξ (‘βνεζόο ξάθηε ή ηζαγθάξε θαη αξγόηεξα ν 

ηερλίηεο, ιατθόο αξρηηέθηνλαο’, < ηνπξθ. kalfa), ηακηανηγήξ (‘δπγηζηήο’, < ηνπξθ. 

kadacζ), ηζναηγήξ (‘αγσγηάηεο’, < ηνπξθ. kiracζ), ημοβζμοιηγήξ (‘ρξπζνρόνο’, < 

kuyumcu), ημονμοηγήξ (‘αγξνθύιαθαο’, < ηνπξθ. korucu), ιακηειηγήξ (‘απηόο πνπ 

έρεη δηθό ηνπ κεηαιιείν’, < ηνπξθ. madenci), θαμοιηγήξ (‘απηόο πνπ δνπιεύεη ζηηο 

απνρεηεύζεηο’, < ηνπξθ. lağζmcζ), κηειενηγήξ (‘ζηδεξάο’, θαη επώλ., < ηνπξθ. demirci), 

πμζηαηγήξ (‘ηαρπδξόκνο’, < ηνπξθ. postacζ), ζζιζηγήξ (‘θνπινπξηδήο’, < ηνπξθ. 

simitçi), ζμοηγήξ (‘γαιαηάο’, < ηνπξθ. sütçü), ημοθμύιπαηγδξ (‘ππξνζβέζηεο’, < 

ηνπξθ. tulumbacζ, π.ρ. ήνηαζζ μζ ημοθμύιπαηγήδεξ ηζ έζαδζάζζ κηδ θςηζά...), 

ηζαιμονηγήξ (‘απηόο πνπ θηηάρλεη ιάζπε ζηελ νηθνδνκή’, < ηνπξθ. çαmur), 

ηζεζιεηγήξ (‘πδξαπιηθόο’, θαη επώλ. < ηνπξθ. çeşmeci), πασιαηγήξ (‘απηόο πνπ 

δνπιεύεη ζην ρακάκ’, < ηνπξθ. hamamcζ), πανιαηγήξ (‘απηόο πνπ δνπιεύεη ζην 

αιώλη’, < ηνπξθ. harman) θ.ά.  

 

4.3.1.1.3.2 διοίκηζη  

βζαηγζηγήξ (‘γξαθέαο, γξακκαηέαο’, < ηνπξθ. yazζcζ), γαΐιδξ (‘εηζπξάθηνξαο’, < 

ηνπξθ. zaîm), γαπηζέξ (‘ρσξνθύιαθαο’, < ηνπξθ. zaptiye), ηακηήξ (‘ηνύξθνο δηθαζηήο’, 

< ηνπξθ. kadζ), ηαναηόθζ (‘αζηπλνκηθό ηκήκα’, < ηνπξθ. karakol), ιεγάηζ 

(‘δεκνπξαζία’, < ηνπξθ. mezat), ιζθέηζ (‘ε θπιή, ην έζλνο’, < ηνπξθ. millet), 

ιμοπηάνδξ (‘πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο’, < ηνπξθ. muhtar), ιπεθακηζέξ (‘ν 

ρσξνθύιαθαο’, < ηνπξθ. beladiye ‘δήκνο’), ιπεκηέθζ (‘ην αληίηηκν ζην ηνύξθηθν 

θξάηνο γηα λα κελ πάλε ζηξαηηώηεο’, < ηνπξθ. bedel), ιπελήξ (‘θύιαθαο’, < ηνπξθ. 

bekçi), παζαάκηδξ (‘λπρηνθύιαθαο’, < ηνπξθ. pazvant), ηγακηανιάξ (‘ρσξνθύιαθαο’, 

< ηνπξθ. jandarma) θ.ά. 
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4.3.1.1.3.3 επγαλεία  

βζαζηίηζ (‘μύιν ππνζηεξίγκαηνο ηνπ θάξνπ ζην εκπξόζζην κέξνο’, < ηνπξθ. yastik), 

βηέιζ (‘ραιηλάξη’, < ηνπξθ. gem), ηαΐζζα (‘ηα ελία ηνπ αιόγνπ’, < ηνπξθ. kayış), 

ηαθέιζ (‘αηρκεξό εξγαιείν’, < ηνπξθ. kalem), ηαιπανάξ (< ηνπξθ. kabara ‘θαξθί κε 

κεγάιν θεθάιη’), ηαζιαηγίηζ (‘ζθαπηηθό εξγαιείν’, < ηνπξθ. kazmacik), ηεθερέξ 

(‘ρεηξνπέδα’, < ηνπξθ. kelepçe), ημονιπάηζζ (‘καζηίγην’, < ηνπξθ. kζrbaç), ημονζμύιζ 

(‘κεηαιιηθή κπίιηα’, < ηνπξθ. kurşun), θεθέηζ (‘πειαξγόο’ θαη ‘δξεπάλη πνπ ε 

θνθηεξή ιεπίδα ηνπ δελ έρεη δόληηα’, < ηνπξθ. leylek), ιαηανάξ (‘καζνύξη’, < ηνπξθ. 

makara), ιαθάξ (‘κπζηξί’, < ηνπξθ. mala), ιαηάξ (‘ςαιίδη’, < ηνπξθ. makas), ζαιπάκζ 

(‘άξνηξν’, < ηνπξθ. saban), κηειπεζίνζ -ζά (‘θηκσιία, κνιύβη, κνιπβηά’, < ηνπξθ. 

tebeşir), πανιάηζ (‘μύιηλε αθηίλα ηνπ ηξνρνύ’, < ηνπξθ. parmak ‘δάρηπιν’), ηζζαί 

(‘θαξθί’, < ηνπξθ. çivi), ηζζηίηζζ (‘ζθπξάθη’, < ηνπξθ. çekiç) θ.ά. 

 

4.3.1.1.3.4 γεωλογικοί – γεωγπαθικοί όποι 

άνζα (‘ρέξζνο ηόπνο, νηθόπεδν’, < ηνπξθ. arsa), βηζόθα (‘ιάθθνο κε λεξό’, < ηνπξθ. 

göl), ηζμοιπέηζ (‘κηθξνί ζσξνί από ρώκα ή από πέηξεο πνπ θάλνπλ νη αγξόηεο ζηα 

ηέζζεξα ζεκεία ηνπ ζεξηζκέλνπ ρσξαθηνύ θαη ζεκαηνδνηνύλ ηελ απαγόξεπζε 

εηζόδνπ δώσλ ζην ρσξάθη’, < ηνπξθ. kubbe ‘ηξνύινο, ζόινο), ημοζηί (‘απάλεκν 

κέξνο’, < ηνπξθ. kuytu), κηενέξ (‘πνηάκη, ξέκα’, < ηνπξθ. dere), νμοιάκζ (‘δάζνο’, < 

ηνπξθ. orman), ηζανζί (‘αγνξά’, < ηνπξθ. çarşζ), ζέθζ (‘εηείκμ ημ αοθάηζ ημ κενό πμο 

πύκεηαζ όηακ ανέπεζ, έκαζ κενό ηδξ ανμπήξ πμο ηνέπεζ ζηδ κενμζθαβή πμο έπεζ μ 

δνόιμξ...’, < ηνπξθ. sel ‘ρείκαξξνο, πιεκκύξα’) θ.ά. 

 

4.3.1.1.3.5 πανίδα 

αηνάπζ (‘κηθξή ζαύξα’, < αξαβνηνπξθ. akreb), αζθάκζ (‘ιηνληάξη’, < ηνπξθ. arslan), 

ηαθηάκζ (‘είδνο ςαξηνύ’, < ηνπξθ. kalkan), ηανηάθζ (‘αεηόο’, < ηνπξθ. kartal), ηεζέιζ 

(‘θξηάξη’, < ηνπξθ. kösem), ηάνβα (‘θαιηαθνύδα’, < κεζλ. ηάνβα < ηνπξθ. karga 

‘θνξάθη’), ιπμοβάξ (‘ν ηαύξνο’, < ηνπξθ. boğa), κηαιμογθμύηζ (‘ζξεθηάξη’, < ηνπξθ. 

damζzlζk), ζαγάκζ (‘είδνο ςαξηνύ’, < ηνπξθ. sazan), ηεηκεθέζζημ (ηεηκεθέζζημ (άθμβμ) 

‘δσεξό, αλάπνδν’, < ηνπξθ. teknefeş), ηζαβαθόξ (‘θάβνπξαο’, < κεζλ. ηζαβακόξ < 

ηνπξθ. çağanoz), ηζαιμύγα (‘ζειπθό βνπβάιη’, < ηνπξθ. camız), παιρί (‘γαύξνο’, < 

ηνπξθ. hamsi) θ.ά.  
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4.3.1.1.4 πνηθίιεο ζεκαζίεο  

βζάκηεξ (‘είδνο ζηνηρήκαηνο’, < ηνπξθ. yadest < yadetmek ‘ππελζπκίδσ’), βζμύκζ 

(‘παηρλίδη, παξηίδα παηρληδηνύ’, < ηνπξθ. μyun), ζζηάπζ (‘δηάζεζε, όξεμε’, < ηνπξθ. 

istah), ηαιπμύθζ (‘απνδνρή, παξαδνρή’ ζηε θξ. έηακακηαζζ ηαιπμύθζ ‘ηα θξύςαλε, ηα 

ζθεπάζαλε’, < ηνπξθ. kabul), ηεκηί (‘απόγεπκα’, < ηνπξθ. ikindi), ηενηίηζ (‘εγθνπή, 

ζεκάδη’, < ηνπξθ. kertik), ηόγζ (‘ραξηί πνπ ληθά ζηα παηρλίδηα κε ραξηηά, αηνύ’, < 

ηνπξθ. koz), ημκηγάξ (‘κπνπκπνύθη’, < ηνπξθ. konca), ημονμύιζ (‘αιαδνλεία’, π.ρ. 

πέναζε ιζα ηζ είπε έκα ημονμύιζ!!!, < ηνπξθ. kurum), θάθζα (‘θνπηζνκπνιηά, 

θιπαξίεο’, < ηνπξθ. laf ‘θιπαξηά, πεξηηνινγία’), ιπαπζθζά (‘ηζηγθνπληά’, < ηνπξθ. 

pahalı ‘αθξηβόο, δαπαλεξόο’), ιπεήηζα (‘ζηίρνη’, < ηνπξθ. beyit ‘έκκεηξνο 

ιόγνο, ζηίρνο’), κηαιάπζ (‘ε πιενλεμία’, < ηνπξθ. tamah),  κημοκζάξ (‘ν θόζκνο, ε 

αλζξσπόηεηα’, < ηνπξθ. dünya), κημονάξ (‘είδνο παηρληδηνύ’, < ηνπξθ. durmak 

‘ζηέθνκαη, ζηακαηώ’), πεζηέζζ (‘δώξν’, < κεζλ. πεζηέζζμκ < ηνπξθ. peşkeş), πίηζζα 

(‘παξαθπάδεο’, < ηνπξθ. piç ‘βιαζηάξη, παξαθπάδα’), νμύπζ (‘όδγνν ηεο πήρεο’, < 

ηνπξθ. rup), ζαθηζνιάξ (‘μπινδαξκόο’, < ηνπξθ. saldζrma ‘έθνδνο επίζεζε), ζακηάθα 

(‘είδνο βάξθαο’, < ηνπξθ. sandal ‘πινίν’ ή πηζ. αληηδαλ. < ζακηάθζ, < αξρ. ζακδάθζμκ), 

ζαπάκζ (‘ε ζθεληόλα κε μύιηλν δίραιν’, < ηνπξθ. sapan), ζεακηάξ (‘έξσηαο, πάζνο’, < 

ηνπξθ. sevda), ζεθαιέηζ (‘ζσηεξία’, < ηνπξθ. selamet), ιαλμύθζ (‘ζνδεηά, ζπγθνκηδή, 

εηζόδεκα’, < ηνπξθ. mahsul), ζεθέθζ (ζην ραξηνπαίγλην ζηε θξ. ζε παίνκς ιε ημ 

ζεθέθζ ‘ζε παίξλσ καδί κνπ, ππό ηελ επζύλε κνπ’, π.ρ. έπαζγάιε πανηζά ηαζ ημκ επήνα 

ιε ημ ζεθέθζ, δδθαδή ακ πάζμοιε εβώ εα πθδνώζς, ακ ηενδίζμοιε εα ηα 

ιμζναζημύιε..., < ηνπξθ. selef ‘πξόγνλνο, πξνθάηνρνο σο παιηόηεξνο θαη ηζρπξόηεξνο 

ζην παηρλίδη’), ηεθεζίκζ (‘μόξθη’, π.ρ. βζα ηάεε ηαηό οπήνπε ημ ηεθεζίκζ ημο, < ηνπξθ. 

tζlsζm ‘θπιαρηό, μόξθη’), ζενιαβζά (‘ρξεκαηηθό θεθάιαην’, < ηνπξθ. sermaye), 

ζμθμύηζ (‘ζύληνκν δηάιεηκκα γηα μεθνύξαζε’, π.ρ. ημονάζηδα ’α ηάκς έκα ζμθμύηζ..., 

< ηνπξθ. soluk ‘αλαπλνή’) απ’ όπνπ θαη ζμθμάκζημ (‘άινγν πνπ θνπξάδεηαη εύθνια, 

απηό πνπ αζζκαίλεη’, < ηνπξθ. soluk -ğun + -ζημ), ηάαζ (‘ε θαηάιιειε ζηηγκή’, π.ρ. 

είκ’ απά ζημ ηάαζ ηα πςνάθζα κα ηα μνβώζμοιε / ήνηε ζημ ηάαζ ημο, < ηνπξθ. tav 

‘θαηάιιεινο βαζκόο ζεξκνθξαζίαο ή πγξαζίαο’), ηαηάηζ (‘δπλάκε, θνπξάγην’, < 

ηνπξθ. takat), ηόγζ (‘ζθόλε, < ηνπξθ. toz), ηζανέξ (‘ηξόπνο, κέζν’, π.ρ. δεκ έπεζ ηζανέ 

ηάηζ πνέπεζ κα ηάκς..., < ηνπξθ. çare), ηζμιάηζ (‘μπινδαξκόο’, < ηνπξθ. çomak 

‘ξόπαιν’), πααακηίζζ (‘είδεζε’, < ηνπξθ. havadis), θζηίθα (‘κύμα’, < κεζλ. θζηίθζ(μ)κ < 

ηνπξθ. fitil), παγίνζ (‘εύθνιν, έηνηκν’, < ηνπξθ. hazζr), παηάξ (‘δεκηά, ζθάικα’, < 

ηνπξθ. hata) θ.ά.  
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4.3.1.2 Επιδπάζειρ ηηρ ηοςπκικήρ ζηην παπαγωγική μοπθολογία 

 

Ζ επίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ιεμηιόγην. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζηελ ελόηεηα ηεο Παναβςβήξ, παξαγσγηθά επηζήκαηα ηεο ηνπξθηθήο, π.ρ. -cζ (> -

ηγήξ), -lζk (> -θίηζ) εληάρζεθαλ ζην παξαγσγηθό ζύζηεκα όρη κόλνλ ηνπ ηδηώκαηνο 

αιιά θαη ηεο θνηλήο ΝΔ πξνζαξκνζκέλα κε ηελ πξνζζήθε λενειιεληθώλ θιηηηθώλ 

επηζεκάησλ. Ηδηαίηεξα παξαγσγηθό ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα είλαη ην επίζεκα -ηγήξ, 

δεισηηθό ζπλήζσο επαγγέικαηνο, ην νπνίν ζρεκάηηζε πνιιά παξαδείγκαηα 

λενειιεληθήο αξρήο όπσο π.ρ. παηςιαηγήξ, ημοθμονηγήξ, πακδβονηγήξ θ.ά. ην πεδίν 

ηεο Παναβςβήξ αμίδεη λα ζεκεησζνύλ θαη ηα ιεμηθά πξνζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από 

ηελ ηνπξθηθή, ηα νπνία, ζπλδπαδόκελα κε ζέκαηα ηεο ειιεληθήο, ζρεκαηίδνπλ ζπρλά 

επώλπκα ή παξσλύκηα (δειώλνληαο θάπνην ραξαθηεξηζηηθό) θαζώο θαη νλόκαηα 

(ζπλήζσο κε επηηαηηθή ζεκαζία), π.ρ. παηγδ- (< ηνπξθ. hacζ ‘πξνζθπλεηήο’): 

Χαηγδακαζηαζίμο, Χαηγδακέζηδξ θ.ά. ηανα- (< ηνπξθ. kara ‘καύξνο’): Καναααζίθδξ, 

Καναβζάκκδξ θαη ηαναθςηζάξ (‘γξήγνξνο’), ηανά-δζαιάκηζ (‘θαιόςπρνο’) θ.ά. δεθή- / 

κηεθή- (< ηνπξθ. deli ‘ηξειιόο’): Δεθδιακώθδξ θ.ά. ζανή- (< ηνπξθ. sarζ ‘μαλζόο, 

ρισκόο’): Σανδβζάκκδξ θ.ά. ημηγα- (< ηνπξθ. koca ‘κεγάινο, ηεξάζηηνο’): 

Κμηγάζηναηδξ θ.ά. Αο ζεκεησζεί επίζεο ε επίδξαζε ηεο ηνπξθηθήο ζηε δεκηνπξγία 

επσλύκσλ θαη παξσλπκίσλ πνπ πξνέξρνληαη από νλόκαηα δεισηηθά επαγγέικαηνο ή 

ηδηόηεηαο, π.ρ. Καθζμκηγήξ, Αναιπαηγήξ, Μμοηάθδξ, Καβζόπμοθμξ, Κααμοκίδδξ, 

Μμοπηάνμβθμο θ.ιπ. (βι. πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα ζηελ ελόηεηα Παναβςβή θαη 

Σύκεεζδ ζην θεθ. Μμνθμθμβία) 

 

 

4.3.1.3 Μοπθολογική πποζαπμογή ηων ηοςπκικών δανείων ζηην 

ελληνική 

 

πλνπηηθά, ε πξνζαξκνγή
32

 ησλ ηνπξθηθώλ δαλείσλ ζηελ ειιεληθή, ζε ό,ηη αθνξά ηα 

νλόκαηα, γίλεηαη είηε κε ηελ πξνζζήθε παξαγσγηθώλ επηζεκάησλ είηε κε ηελ 

πξνζζήθε θιηηηθώλ επηζεκάησλ (αλάινγα κε ην ιεθηηθό ηεκάρην ηεο ηνπξθηθήο 

                                                 
32

 Γηα ηνλ όξν ιμνθμθμβζηή πνμζανιμβή δακείςκ (έληαμε ζε γξακκαηηθή θαηεγνξία θαη ζην 

παξαγσγηθό ζύζηεκα) θαη ηνπο κεραληζκνύο ηεο, βι. Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδνπ (1994: 187 θ.εμ.)
.
 γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηνπξθηθώλ δαλείσλ ζηελ ειιεληθή, βι. Κπξαλνύδεο (2009: 67 θ.εμ.) 
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ιέμεο), αλαινγηθά κε ηα ειιεληθά θιηηηθά παξαδείγκαηα. ηα ξήκαηα ζπρλόηεξα 

εληνπίζηεθε ην επίζεκα -ίγς ή -θακηίγς, αλάινγα κε αλ ην δάλεην ηνπξθηθό ζέκα 

πξνέξρεηαη από ηνλ ελεζηώηα ή ηνλ αόξηζην, π.ρ. νεκηίγς (‘ηξίβσ θάηη ζην ξεληέ’, < 

ηνπξθ. rende), βζακαζηίγς (‘ππνρξεώλνκαη ζε ζπκβηβαζκό, ππνθύπησ ιόγσ 

αλάγθεο’, < ηνπξθ. yanaşmak), ηγενειεηίγς (‘παζαίλσ δεκηά’, < ηγενειέξ < ηνπξθ. 

cereme), γμνθακηίγς (‘δνξίδσ’, < ηνπξθ. ανξ. zorlαdζm), βζμθακηίγς (‘δηώρλσ’, < 

ηνπξθ. yoladim), πανηζαθακηίγς (‘θνκκαηηάδσ’, < ηνπξθ. αόξ. parçaladζm), 

ζμονμοηθεκηίγς (‘ηξαβάσ’, < ηνπξθ. αόξ. sürükledim) θ.ά. (Βι. πεξηζζόηεξα ζην θεθ. 

Μμνθμθμβία - παναβςβή – νήιαηα) 

 

ηελ ελόηεηα ηεο Παναβςβήξ ήδε θαηαγξάθεθαλ θάπνηα από ηα παξαγσγηθά 

επηζήκαηα πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηνπξθηθώλ δαλείσλ. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα παξαγσγηθά (ηνπξθηθά θαη ειιεληθά) θαη θιηηηθά 

επηζήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζπρλόηεξα ζηα ηνπξθηθά δάλεηα ηνπ ηδηώκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα όζν ην δπλαηόλ ζαθέζηεξε εηθόλα ηνπ κεραληζκνύ έληαμήο 

ηνπο θαζώο θαη λα απνηππσζεί ζε επίπεδν παξαδεηγκάησλ έλα κέξνο ηνπ δάλεηνπ 

ιεμηινγίνπ ηνπ ηδηώκαηνο.  

 

1. δάλεηα νλόκαηα κε ζέκα θαη παξαγωγηθό επηζήκα πξνεξρόκελα από ηελ 

ηνπξθηθή
33

: 

 -ηδήο
34

 (< ηνπξθ. επίζεκ. -cζ /-ci / -cζ / -cu / -cü / -çi / -çζ / çu / -çü, 

πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειιεληθή θαηά ηα αξζ. ζε -ήξ): αιακεηγήξ (‘ηδησηηθόο 

ηαρπδξόκνο’, < ηνπξθ. emanetçi), ηακηανηγήξ (‘δπγηζηήο’, < ηνπξθ. kadarcζ), 

ηζναηγήξ (‘αγσγηάηεο’ < ηνπξθ. kiracζ) θ.ά. Βι. πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα 

παξαπάλσ ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή επαββέθιαηα. Σν επίζεκα, όπσο πξναλαθέξζεθε, 

έδσζε ζηελ ειιεληθή παξαδείγκαηα όπσο π.ρ. δεηαηγήξ (‘εηζπξάθηνξαο δεθάηεο’, 

< δεηάηδ ‘είδνο θόξνπ’), ηςθμημύιπαηγδξ (‘απηόο πνπ αιιάδεη εύθνια γλώκε’), 

θμναηγήξ (< θόνμξ) θ.ά. Βι. θαη άιια παξαδείγκαηα ζην επίζεκ. -ηγήξ ζην θεθ. 

Μμνθμθμβία – Παναβςβή. 

                                                 
33

 Γηα ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα ηεο ηνπξθηθήο, βι. Εεγθίλεο – Χηδίξνγινπ (1995: 72-3). 

34
 Γηα ην κόξθεκα -ηγήξ, βι. πεξηζζόηεξα ζην Κπξαλνύδεο (2009: 272 θ.εμ.) 
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 -ιήο
35

 (ην ηνπξθ. -li / -lζ / -lu / -lü ζε ηνπξθηθά δάλεηα πξνζαξκνζκέλα ζηελ 

ειιεληθή θαηά ηα αξζ. ζε -ήξ): βζαηζζζηθήξ (‘ιεβέληεο, παιηθάξη’, < ηνπξθ. 

yakζşζklζ ‘σξαίνο, θνκςόο’), ηαθμοπθήξ (‘όκνξθνο, θαινζρεκαηηζκέλνο’, < ηνπξθ. 

kalζplζ ‘ν ζρεκαηηζκέλνο ζε θόξκα, θαινύπη’, π.ρ. μ Γζάκκδξ μ ’είημκαξ έκαζ 

ηαθμοπθήξ ’α κημκε δώζμιε ζηδ Μανία...), ιεναηθήξ -μύ (< ηνπξθ. merαklζ), 

παναθήξ -μύ (‘πινύζηνο’, < ηνπξθ. paralζ), ζεακηαθήξ -μύ (‘εξσηεπκέλνο’, < 

ηνπξθ. sevdalζ), ζμσθήξ (‘άλζξσπνο από επγεληθή θαηαγσγή’, < ηνπξθ. soylu 

‘επγεληθόο’), ζμύαενιεθδξ (‘ηζηγγνύλεο, απηόο πνπ δε δίλεη νύηε λεξό’, < ηνπξθ. 

su (‘λεξό’) verme- (‘δελ δίλσ’) -li) θ.ά. Πβ. θαη ηα επώλ. Αβαθήξ (< ηνπξθ. ağalζ 

‘γελλαηόδσξνο, απηόο πνπ θέξεηαη ζαλ αγάο’), Σανασθήξ (< ηνπξθ. saraylζ ‘κέινο 

ηνπ παιαηηνύ’) θ.ά. Αο ζεκεησζεί όηη ην επίζεκα -θήξ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

παξαγσγηθό κε ειιεληθά ζέκαηα.  

 -ιίθη
36

 (< ηνπξθ. επίζεκ. -lζk / -lik / -luk / -lük, ζπλήζσο δεισηηθό επαγγέικαηνο, 

ηδηόηεηαο ή θαηάζηαζεο, ζε ηνπξθηθά δάλεηα πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειιεληθή θαηά 

ηα νπδ. ζε -ζ): αλαιηγζθίηζ (‘βξαδηλή δηαζθέδαζε’, < ηνπξθ. akşamcılık), αναθίηζ 

(‘κηθξό άλνηγκα, ην θελό’, < ηνπξθ. aralık), αηγαιζθίηζ (‘θαθή καζηνξηά’, < 

ηνπξθ. acemilik), βειεηθίηζ (‘κεδέο’, < ηνπξθ. yemeklik, π.ρ. ήνηαζζ μζ ημοιπάνμζ 

ιαξ κα ιαζε βζα δμύκε ηαζ ηέναζά κηζξ ναηί ηαζ βειεηθίηζ εθζέξ ιαύνεξ...), 

ηαθαιπαθίηζ (‘πιήζνο πξαγκάησλ’, < ηνπξθ. kalabalık), ηεπαγζθίηζ (‘ξεδηιίθη’, < 

ηνπξθ. kepazelik, π.ρ. Μάκα δςκά βζα δείηε ηεπεγεθίηζα πνάιαηα, ηα κηακημύθζα ηαζ 

ηα δομ πμο α λε’ύνμο κα πέζμο κα ζημηςεμύ), ιεγανθίηζ (‘λεθξνηαθείν’, < ηνπξθ. 

mezarlık), ιεγεηθίηζ (‘κεδέδεο’, < ηνπξθ. mezelik), ιεναηθίηζ (‘κεξάθη’, < ηνπξθ. 

meraklık), ιπμοηγεηθίηζ (‘αίζνπζα θνπθνπιηώλ’, < ηνπξθ. böceklik), ηγαιθίηζ 

(‘ηδακαξία’, < ηνπξθ. camlık), παιαθίηζ (‘ε δνπιεηά ηνπ αρζνθόξνπ’, < ηνπξθ. 

hamallık) θ.ά. Σν επίζεκα έδσζε ζηελ ειιεληθή παξαδείγκαηα όπσο π.ρ. 

δδιανπζθίηζ, οπμονβζθίηζ θ.ά. 

 

2. δάλεηα νλόκαηα κε παξαγωγηθά θαη θιηηηθά επηζήκαηα ηεο ειιεληθήο: 

 

α. Παξάγσγα νλόκαηα πνπ είηε πξνήιζαλ απεπζείαο από ην ζέκα ηεο ηνπξθηθήο, είηε 

απνηεινύλ παξάγσγα δάλεησλ ιέμεσλ ήδε εληαγκέλσλ ζην ειιεληθό κνξθνινγηθό 

                                                 
35

 Γηα ην κόξθεκα -ηγήξ, βι. πεξηζζόηεξα ζην Κπξαλνύδεο (2009: 433 θ.εμ.) 

36
 Γηα ην κόξθεκα -ηγήξ, βι. πεξηζζόηεξα ζην Κπξαλνύδεο (2009: 373 θ.εμ.) 
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ζύζηεκα (πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα δαλείσλ ηεο ηνπξθηθήο έρνπλ θαηαγξαθεί αλά 

παξαγσγηθό επίζεκα ζηελ ελόηεηα ηεο παναβςβήξ): 

-ίδηθνο (πξνζζήθε ζπλήζσο ζην ηνπξθηθό επίζεκ. -li): βζαβθίδζημξ (‘ιηπαξόο’, < 

ηνπξθ. yağlζ), ιπειπεθίδζημξ (‘ξνδ’, < ηνπξθ. bebe(li) ‘κσξό) θ.ά. Σν νπδ. -ίδζημ 

ζπλήζσο δεισηηθό θαηαζηήκαηνο ζηα επαγγεικαηηθά ζε -ηγδξ (< ηνπξθ. -ci), π.ρ. 

ιμοιηγίδζημ, αιπaηγίδζημ θ.ά. Βι. πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα ζην επίζεκ. -ίδζημξ 

ζην θεθ. Μμνθμθμβία – Παναβςβή. 

-ηθνο: ιαηγίνζημ (‘επηειέο’, < ιαηγίνδξ ‘θαθνκνίξεο, < ηνπξθ. muhacir, π.ρ. 

ιαηγίνζημ ύθαζια...), ιπόζζημξ (‘ραιαξόο’, < ηνπξθ. boş, π.ρ. ημ ιπόζζημ ημ ιένμξ 

‘ε ζπιήλα’) θ.ά. Βι. πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα ζην επηζεκ. -ζημξ ζην θεθ. 

Μμνθμθμβία – Παναβςβή. Σα παξάγσγα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο κε ην επίζεκα -

ζημξ είλαη πνιππιεζή, ζεκαζηνινγηθά θαιύπηνπλ πνιινύο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ιόγσ ηνπ ηζρπξνύ ειιεληθνύ επηζήκαηνο ζπρλά 

παξαπιαλνύλ σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηνπο, π.ρ. ζαηάηζημξ, ζένηζημξ θ.ιπ. Σν νπδ. 

-ζημ, νπζηαζηηθνπνηεκέλν ζπρλά δειώλεη θαηάζηεκα, π.ρ. ιπαηάθζημ (< ηνπξθ. 

bakkal), ιπαλεαάκζημ (< ηνπξθ. bahçζvan), ηαζάπζημ (< ηνπξθ. kasap), απηάνζημ 

(‘ςηιηθαηδήδηθν’, < ηνπξθ. aktar,), ζανάθζημ (‘αληαιιαθηήξην’, < ηνπξθ. sarif) 

θ.ιπ. 

-ίζηνο: ηζανζίζζμξ (‘αγνξαζηόο’, < ηζανζί ‘αγνξά’ < ηνπξθ. çarşı), πααακίζζμξ (< 

πααάκζ ‘γνπδί πνπ ηξίβνπλ ιαζξαία ηνλ θαπλό’, < ηνπξθ. havan, π.ρ. ηαπκόξ 

πααακίζζμξ), ημοθμοιίζζμξ (< ημοθμύιζ < ηνπξθ. tulum ‘αζθόο, π.ρ. ημοθμοιίζζμ 

ηονί...) θ.ά. -ωηόο: ηζαηαθςηόξ (‘δηραισηόο’, < ηζαηάθζ < ηνπξθ. çatal), -ηαλόο: 

ηεκηζακόξ (‘απνγεπκαηηλόο’, < ηεκηί < ηνπξθ. ikindi), -άηνο: ιπμογάημξ (< ιπμύγζ 

‘πάγνο’ < ηνπξθ. buz, π.ρ. μύηδ δ ηόνδ έκαζ ιπμογάηδ ‘ζαλ ην θξύν ην λεξό’), -

έληνο: κηεθέκζμξ (< ηέθζ < ηνπξθ. tel ‘λήκα, ζύξκα’), κζζαζηέκζμξ (< κζζεζηέξ < 

ηνπξθ. nişasta ‘ακπιάιεπξν’) θ.ιπ. 

 

β. Γάλεηα ηεο ηνπξθηθήο πνπ πξνζαξκόζηεθαλ ζηελ ειιεληθή κε ηελ πξνζζήθε 

θιηηηθώλ επηζεκάησλ αλαινγηθά κε ηα θιηηηθά επηζήκαηα ησλ νλόκαησλ ηεο 

ειιεληθήο: 
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 νλόκαηα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηα αξζ. ζε -αξ (-άξ), -έξ
37

, -δξ (-ήξ) κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ επηζήκαηνο -δξ / -ξ (αλάινγα κε ην ιεθηηθό ηεο ηνπξθηθήο): 

-εο: γαΐιδξ (‘εηζπξάθηνξαο’, < ηνπξθ. zaîm), πεπθζαάκδξ (‘παιαηζηήο’, < ηνπξθ. 

pehlivan), νεηγεπένδξ (‘αγξόηεο, γεσξγόο, < ηνπξθ. rençper), ηζαιπάγδξ 

(‘δσέκπνξνο’, < ηνπξθ. çambaz) θ.ά. Βι. πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα παξαπάλσ 

ζηελ θαηεγνξία παναηηδνζζιμί ηςκ ακενώπςκ.  

-(ε)ο: ιπελήξ (‘θύιαθαο’, < ηνπξθ. bekçi), ζενζενήξ (‘ραδόο’, < ηνπξθ. serseri) 

θ.ά.  

-αο: ηαθπμογάκαξ (‘παξαραξάθηεο, απαηεώλαο’, < ηνπξθ. kalpazan) θ.ά. 

-(ά)ο: βζμηγάξ (‘ηξηθύιιη’, < ηνπξθ. yonca), γμνθαιάξ (‘ζηξίκσγκα, δόξηζκα’, < 

ηνπξθ. zorlama), ηαιπανάξ (< ηνπξθ. kabara ‘θαξθί κε κεγάιν θεθάιη’), 

ιπακηακάξ (‘αζβέζησκα’, < ηνπξθ. badana), ζεακηάξ (‘έξσηαο, πάζνο’, < ηνπξθ. 

sevda), ηασθάξ (‘παξέα, ζπληερλία’, < ηνπξθ. tayfa) θ.ά.  

-(έ)ο: θμοθέξ (‘θηινδώξεκα, δσξνδνθία’, < ηνπξθ. ulufe), ηζεζιέξ (‘βξύζε’, < 

ηνπξθ. çeşme), πενβηεθέξ (‘ρεηξνπέδεο’, < ηνπξθ. hergele ‘αδίζηαθηνο, αλάγσγνο’) 

θ.ά. 

 νλόκαηα κε πξνζζήθε ηνπ επηζήκαηνο -ζ θαηά ηα νπδ. ζε -ζ: 

ηαιπαπέηζ (‘δεκηά’, < ηνπξθ. kabahat), ηαιπμύηζ (‘όζηξαθν, θέιπθνο’, < ηνπξθ. 

kabuk), ηαιπμύθζ (ημ ’ηακε ηαιπμύθζ ‘ην μεπέξαζε, ην παξέθακςε’, < ηνπξθ. 

kabul ‘απνδνρή, ζπκθσλία’), ηαθμύπζ (‘ζρέδην, κήηξα’, < ηνπξθ. kalζp), 

ηαζιαηγίηζ (‘ζθαπηηθό εξγαιείν’, < ηνπξθ. kazmacik), ηάηζ (‘πηπρή’, < ηνπξθ. 

kat), θέζζ (‘ςνθίκη, νηηδήπνηε βξώκηθν’, < ηνπξθ. leş), ιασηάπζ (‘ρσξαηό, αζηείν’, 

< ηνπξθ. maytap), ιακέηζ (‘ελέρπξν’, < ηνπξθ. amanat / emanet), ιαναθέηζ 

(‘εμάξηεκα, εξγαιείν’, < ηνπξθ. marifet), ιανημύηζζ (‘ην καθξόζηελν εξγαιείν’, < 

ηνπξθ. marpuç), ιαζάθζ (‘αζηείν, ηζηνξία’, < ηνπξθ. masal), ιεγάνζ (‘κλήκα’, < 

ηνπξθ. mezar), ζαιμύνζ (‘ε γνύλα ζηνπο γηαθάδεο’, < ηνπξθ. samur ‘δών), 

ηζαιμύνζ (‘ιάζπε γηα ρηίζηκν’, < ηνπξθ. çamur), ηζθηίηζ (‘ηα αρηέληζηα καιιηά’, < 

ηνπξθ. tiftik) θ.ά.  

 

 

                                                 
37

 Αο ζεκεησζεί όηη ην θιηηηθό παξάδεηγκα -έξ ησλ νπζηαζηηθώλ ηεο ειιεληθήο δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ηνπξθηθώλ δαλείσλ, βι. ζρεηηθά Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδνπ (1994: 196). 
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4.3.2 Δάλεηα ηηαιηθήο πξνέιεπζεο 

 

Σα ηηαιηθά δάλεηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο θαιύπηνπλ δηάθνξεο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο, όπσο ηαηξηθνύο όξνπο π.ρ. ιαθαθνάκηζα, ημύνα, ζπεηζένδξ, 

νεηζέηα θ.ιπ., είδε ελδύζεσο, π.ρ. ηαγάηα, ηαιζγόθα, ιακζηέηζ, βαθέηζζ θ.ιπ., κηθξά 

εξγαιεία, π.ρ. ηααίθζα, ιακέθα, ιακααέθα,  ιαηζαημκζά, θαθηζέηα θ.ιπ. Αο ζεκεησζεί 

όηη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο ιέμεηο απαληνύλ θαη ζηελ θνηλή ΝΔ. 

Δίλαη δύζθνιν λα εληνπηζηεί ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν ηα ηηαιηθά δάλεηα εηζρώξεζαλ 

ζην ηδίσκα
.
 σζηόζν ε γεηηλίαζε κε ηελ Κσλ/πνιε, νη ζπρλέο επαθέο κε ην λεζησηηθό 

ρώξν θαη ελ ζπλερεία, κεηά ’22, κε ηνλ θπξίσο ειιαδηθό ρώξν θαη ηελ θνηλή ΝΔ είλαη 

βέβαην όηη απνηέιεζαλ δηαύινπο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα ηηαιηθά δάλεηα εληάρζεθαλ ζην 

ιεμηιόγην ηνπ ηδηώκαηνο. Αο ζεκεησζεί όηη, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ηα ηηαιηθά 

δάλεηα εηζήιζαλ ζηελ ειιεληθή ζε παιαηόηεξεο θάζεηο ηεο γιώζζαο, όπσο π.ρ. 

ιαζηέθμ, ηάκηζμ ημκηναιπάκημ θ.ά. πνπ ε εηζαγσγή ηνπο έγηλε ζηνπο κεζαησληθνύο 

ρξόλνπο. 

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη ηα ηηαιηθά δάλεηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ηδίσκα θαζώο θαη 

νη παιηόηεξνη δαλεηζκνί από ηε βελεηηθή
38

. 

Από ηελ πιεπξά ηεο κνξθνινγίαο ηα ξ. ζε -are ηεο ηηαιηθήο έδσζαλ δηαιεθηηθά ξ. ζε  

-άνς, δεκηνπξγώληαο θαη κία κεγάιε νκάδα ξ. ηεο θνηλήο ΝΔ, ελώ ζε γεληθέο 

γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ ηηαιηθώλ δαλείσλ πξνζαξκόζηεθαλ θαλνληθά ζην 

ειιεληθό θιηηηθό ζύζηεκα, αλ θαη ηα ιεθηηθά θσλήεληα ηεο ηηαιηθήο ζπρλά 

ζπκπίπηνπλ κε ηα ειιεληθά. 

αβζμύημ (‘είδνο παηδηθνύ παηρληδηνύ’, < ηηαι. aiuto), αθάνβα (‘καθξηά’, < ηηαι. alla 

larga), αθζζίαα (‘ζηαρηόλεξν’, < ηηαι. lisciva), αιάηα (‘δσξεάλ, κε έμνδα άιινπ’, < 

ηηαι. θξ. a macca ‘άθζνλα, πινπζηνπάξνρα’) απ’ όπνπ θαη αιαηαηγήξ (‘απηόο πνπ δεη 

ζε βάξνο άιισλ’), ακμοηάημξ (‘δηθεγόξνο’, < ηηαι. αvvocato), ακηίηα (‘πνιύ παιηό 

αληηθείκελν’, < ηηαι. antica),  

αάγμ (‘αλζνδνρείν’, < ηηαι. vaso), ααηέηα (‘θαηεξγαζκέλν δέξκα δακαιηνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρνληξώλ θαη αδηάβξνρσλ παπνπηζηώλ’, < ηηαι. 

vacchetta), αεββένα (‘βξαδηλή δηαζθέδαζε’, < ηηαι. veggheria), αζγζηάκηζ (‘εθδόξηνλ’, 

< ζηαθ. vescicante),  

                                                 
38

 Πβ. θαη Κιεώλπκνο-Παπαδόπνπινο (1867: 33), όπνπ αλαθέξνπλ όηη θαηά ην 13
ν
 αη. ζηε Βηζπλία 

ππήξραλ εγθαηεζηεκέλνη Γελνβέδνη αζρνινύκελνη κε ην εκπόξην.  
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βαθίθδξ (‘απηόο πνπ θαινπηάλεη ηνπο άιινπο επηδηώθνληαο θέξδνο ή σθέιεηα’, < ηηαι. 

gaglioffo), βηέηα (‘πθαζκάηηλν θάιπκκα ηεο θλήκεο’, < ηηαι. ghetta), βμύζημ 

(‘αζηείν’, < ηηαι. gusto), βμοζηόγμξ (‘αζηείνο’, < ηηαι. gustoso) απ’ όπνπ θαη 

βμοζηόγζημξ, βνμοιπμύθζ (‘κηθξό εμόγθσκα θάησ από ηελ επηδεξκίδα ηνπ δέξκαηνο’, 

< ππνθνξ. ηνπ βνόιπμξ < ηηαι. groppo ‘θόκβνο, ξόδνο’), 

ζηάκημ (‘δεκνπξαζία, < ζκηάκημ < ηηαι. incanto),  

ηααίθζα (‘μύιηλν θαξθί’, < ηηαι. caviglia), ηαγάηα (‘ρνληξό ζαθάθη’, < ηηαι. casaca), 

ηαγάνια, δ (‘ζηξαηώλαο’, < ηηαι. caserma), ηάγμ (‘πάζεκα’, < ηηαι. caso), ηαθάνς 

(‘καδεύσ ηα παληά ηνπ πινίνπ, ξίρλσ δίρηπα ζηε ζάιαζζα’, < ηηαι. calare), ηαιζγόθα 

(‘πνπθάκηζν’, < γαιι. camisole < ηηαι. camiciola), ηάκηζμ (‘γιύθηζκα’, < κεζλ. 

ηάκηζμκ < ηηαι. candi < αξαβ. quandi), ηάκηνμ (‘θνξλίδα’, < ηηαι. quadro), ηαναηάνς 

(‘ππνινγίδσ’, < ηηαι. caratare), ηανζηώκς (‘καληάξσ’, < ηηαι. carico ‘θόξησκα’), 

ηανζόθα (‘θξεβάηη’, < ηηαι. carriola), ηάνημ (‘ηέηαξην, ην ηάιεξν’, < ηηαι. quarto), 

ηάζα (‘θέξεηξν’, < ηηαι. cassa), ηαζηέημ (‘είδνο θαπέινπ’, < ηηαι. caschetto), 

ηαζηζβηάνζ (‘εμνξία, θπιαθή’, < ηηαι. castigare), ηαηζαιπνόημξ (‘εξγαιείν 

παπνπηζή’, < ηηαι. cacciabroccμ), ηόθπμξ (‘ζπκθόξεζε, εγθεθαιηθό’, < ηηαι. colpo), 

ημκηόηα (‘ε ακνηβή ηνπ γηαηξνύ γηα κηα ρξνληά, ζπλήζ. κε ζηάξη ή ειηέο’, < ηηαι. 

condotta, ζει. ηνπ επηζ. condotto < ιαη. conductus ‘κηζζσηόο’), ημκηναιπάκημ 

(‘ιαζξεκπόξην’, < κεζλ. ημκηναπάκημ < ηηαι. contrabbando) απ’ όπνπ ημκηναιπαηγήξ 

(‘ιαζξέκπνξνο’), ημκηναζηάνς (‘ελαληηώλνκαη’, < ηηαι. contrastare), ημνζόγμξ 

(‘αζηείνο, πεηξαρηήξη’, < ηηαι. curioso) απ’ όπνπ ημνζόγζημξ, ημνζόγζηα, ημοιπάκζα 

(‘εθόδηα, πξνκήζεηεο’, < ηηαι. compagna), ημύνα (‘ηαηξηθή πεξηπνίεζε’, < ηηαι. 

cura),  

θακάηδ (‘θινθάηε’, < ηηαι. lanatus ‘κάιιηλνο’), θεαάνς (‘ζεθώλσ άγθπξα’, ηηαι. 

levare), θμύζμ (‘πνιπηέιεηα’, < ηηαι. lusso) απ’ όπνπ θαη θμοζάημξ, θμύζηνμ (‘βεξλίθη, 

ιάκςε’, < ηηαι. lustro), 

ιασγόαμθμξ (‘απηόο πνπ ζπκθσλεί εύθνια’, < ηηαι. maneggevole ‘δηαρεηξίζηκνο’), 

ιαθαθνάκηζα (‘ζύθηιε’, < ηηαι. mal (di) francia), ιαιμοθίγς (‘καζώ ρσξίο δόληηα’, < 

ηηαι. mammolo ‘βξέθνο’), ιακααέθα (‘ρεηξνιαβή’, < ηηαι. manovella / γαιι. 

manivelle), ιακέθα (‘κνριόο, ζηξόθαινο’, < ηηαι. maniglia), ιακζηέηζ (‘καλζέηα’,  < 

ηηαι. manichetto), ιάκζ-ιάκζ θαη ιάκε-ιάκε (< ηηαι. θξ. di mano in mano ‘από ρέξη ζε 

ρέξη’), ιακζθαημύνα (‘πξντόλ βηνκεραλίαο ή ρεηξνηερλίαο’, < ηηαι. manifattura), 

ιακόανα (‘ειηγκόο’, < ηηαι. manμvra), ιακηέηα (‘είδνο βαθήο ησλ ηξηρώλ’, < ηηαι. 

manteca), ιαζηέθμ (‘δνρείν’, αληηδαλ. < ηηαι. mastello < κεζλ. ιαη. mastellus < κεζλ. 
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/ αξρ. ιαζηόξ ‘θύπειιν ζε ζρήκα καζηνύ’), ιαηζαημκζά (‘θαηεξγαξηά’, < ιαηζαηόκζ 

‘κεγάιν ζθπξί’, < ηηαι. mazza + αηόκζ, ή πιενλαζηηθό λόζν ζύλζ. < ιαηζα- < ηνπξθ. 

massat ‘αθόλη’ + αηόκζ
39

), ιαηζόθα (‘μπινπξγηθό εξγαιείν, μύιηλν ζθπξί κε ην νπνίν 

θαιαθάηηδνπλ ηα πινία’, < ηηαι. mazzola),  

ιεθεμύκζ (‘εθαηνκκύξην, κεγάιν πιήζνο’, < ηηαι. millione), ιμθένκς (‘ιύλσ’, < ηηαι. 

mollare), ιμογζηάκηδξ (‘ν αζήκαληνο κνπζηθόο’, < ηηαι. musicante), ιμύημξ 

(‘θνξπθή’, π.ρ. έηακάκε έκα ιμύημ ζημ ζπίηζ, ηάηζ ορδθό, / ζ’ αοηό κημ ιμύημ απάκμο, 

ζημ ύρςια, πηζ. < ηηαι. mucchio ‘ζσξόο’), ιμοηγμύνζ (‘δνρείν κέηξεζεο 

δεκεηξηαθώλ’, έκα ιεηνίδζ ήκηακε 20-25 ηζθά, < ηηαι. misura ‘κέηξν’ < ιαη. 

mensura), 

ιπαβαπόκηδξ (‘απαηεώλαο’, < ηηαι. vagabondo), ιπάκβηα (‘ηξάπεδα’, < ηηαι. banca), 

 ιπανιπένδξ θαη ιπενιπένδξ (‘θνπξέαο’, ηηαι. barbiere) απ’ όπνπ ιπανιπενζγζέξ 

(‘θόςηκν καιιηώλ, μύξηζκα, γηαηξνζόθηα’), ιπαηακία (‘ζηξσζίδη, θνπβέξηα’, < ηηαι. 

batania), ιπαηζάνς (‘αλαιακβάλσ’, < ηηαι. impacciare), ιπίνιπα (‘κπεξκπάληεο, 

πνιύμεξνο, κάγθαο’, < ηηαι. birbante ππνρσηξεη.), ιπμύζημξ (‘κέξνο ηνπ θνξκνύ από 

ηε κέζε σο ην ιαηκό, ζηεζόδεζκνο’, < ηηαι. busto), ιπνζθάκηζ θαη ιπνζβζάκηζ 

(‘πνιύηηκε πέηξα’, < ηηαι. brillante / γαιι. brillant < ειι. αήνοθθμξ),  

κζηενέζμ (‘ζπκθέξνλ’, < ηηαι. interesso), κηααακή (‘αινγόκπγα κε καθξηά κύηε πνπ 

ξνπθνύζε ην αίκα ζηα δώα’, < ηηαι. tabano < ιαη. tabanus), κηακημοθώ -ζάγς 

(‘παξαπαηώ’, < ηηαι. dondolare ‘ηαιαληεύνκαη’), κηακημύθζ (‘αδύλακν αλζξσπάθη 

έηνηκν λα πέζεη, απηόο πνπ κηακημοθά, θαηαξξέεη’, < ηηαι. dondola ‘αηώξα’), κηάημο 

(‘κηθξό θνκκάηη μύινπ γηα ζηήξηγκα’, κεηαθ. ‘σξαία γπλαίθα’, < ηηαι. taco), 

κηανκηάκα (‘παρηά, κεγαιόζσκε γπλαίθα’, < ηηαι. tartana ‘κεγάιν πινίν), κημηόνμξ 

(‘γηαηξόο’, < ηηαι. dottore), κημύβα (‘ζαλίδα βαξειηνύ θπξησκέλε’, < ηηαι. doga < 

ειι. δμπή),  

όηζα (‘ην ζεκείν όπνπ κπαίλνπλ ηα μύιηλα ηηκόληα ηνπ θάξνπ θαη ηα ηηκόληα ηνπ 

θάξνπ’, πηζ. < ηηαι. occhio ‘νθζαικόο’, πβ. ηνλ λαπη. όξν όηζμ ‘ε νπή απ’  όπνπ 

πεξλάεη ε αιπζίδα ηεο άγθπξαο’), 

παθάβηα (‘κεγάινο ιάθθνο κε λεξά’, πηζ. ζρεηηθό κε ην ηηαι. lago ‘ιίκλε’), παπόνζ 

θαη παι-πόνζ (‘βαπόξη’, < ηηαι. vapore), παναζόθζ (‘νκπξέια ειίνπ’, < ηηαι. 

parasole), πανηάθζ / πενηάθζ (‘βακβαθεξό ύθαζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή εθιεθηώλ εζσξνύρσλ’, < ηηαι. percale < ηνπξθνπεξζ. pärgâlä), 

                                                 
39

 Μπακπηληώηεο Λελ. ΝΕ ζην ι. ιαηζαηόκζ. 
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παζαπόνηζ (‘δηαβαηήξην’, κεηαθ. ‘δηώμηκν, απνπνκπή’, < ηηαι. passaporto), πίηα 

(‘πείζκα’, < ηηαι. picca ‘αηρκή’), πόζηα (‘ηαρπδξνκείν’, < ηηαι. posta), πόζημ (‘ζέζε 

εξγαζίαο ζε δεκόζηα ή ηδησηηθή ππεξεζία, επίθαηξε ζέζε’, < ηηαι. posto), πμύκηα 

(‘θξπνιόγεκα, βαξύ θξύσκα, πλεπκνλία’, < ηηαι. punta),  

ναπόνημ (‘αλαθνξά, εηδνπνίεζε’, < ηηαι. rapporto), νεαενέκηγα (‘ππόθιηζε’, < ηηαι. 

reverenza), νεηζέηα (‘ζπληαγή’, < ηηαι. ricetta), νίβα (‘ράξαθαο’, < κεζλ. νίβα < ηηαι. 

riga), νζβάθμ (‘δώξν’, < ηηαι. regalo), νόζημ (‘είδνο ςεηνύ’, < ηηαι. arrosto),  

ζάθα (‘ρώξνο ππνδνρήο’, < ηηαι. sala) απ’ όπνπ θαη ππνθνξ. ζαθάηζ, ζηένηζμ (‘λάδη, 

θάκσκα’, < ηηαι. scherzo), ζημοθαιέκημ (‘ζύθηιε, βιελόξξνηα’, < ηηαι. scolamento), 

ζμοθθάημ (‘θηλίλν’, < ηηαι. zolfato, ή < γαιι. sulfate), ζπανιαηζέημ (‘ είδνο θεξηνύ’, < 

ηηαι. spermaceti), ζπεηζένδξ (‘θαξκαθνπνηόο’, < ηηαι. speciere), απ’ όπνπ θαη ηα 

ζπεηζανία (‘ε δεκηνπξγία θαξκάθνπ’), ζπεηζζένζημ (‘θαξκαθείν’), ζπίνημ (‘ην 

νηλόπλεπκα’, < ηηαι. spirito), ζηίκβηα (‘καθξύ ζώβξαθν πνπ δελόηαλ ζηα πόδηα’, < 

ηηαι. stinga ‘θνξδόλη’) 

ηάθε ημοάθε (‘ίδηα θαη όκνηα’, < ηηαι. tale quale), ηγάηγαθμ (‘ιησκέλν, άρξεζην, 

ηζαιαθσκέλν ξνύρν, ύθαζκα’, < κεζλ. ηγάκηγαθμκ < ηηαι. cencio ‘θνπξέιη, ξάθνο’), 

ηγίθνα (‘ππνγξαθή’, < κεζλ. ηζίθνα < ηηαι. cifra), ηζπόγζημ (‘δεμακελή’, < ηηαι. 

deposito), ηόιπμθα (‘είδνο παηρληδηνύ’, < ηηαι. tombola), ηναηάνς (‘θεξλάσ’, < ηηαι. 

trattare), ηνμύιπα (‘ηξόκπα, αληιία’, < ηηαι. tromba), ηζάνηζ (‘ηξνρόο, εηδηθό 

εξγαιείν πνπ έπαηξλαλ θνθηέο βεληνύδεο - ην γξαλάδη πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηα 

πεγάδηα γηα λα βγάινπλ λεξό’, < ηηαι. cerchio), ηζμύηα (‘πήιηλν δνρείν’, < κεζλ. 

ηζμύηηα < ηηαι. zucca),  

θαθηζέηα (‘καραίξη παπνπηζή’, < ηηαι. falcetto), θαημύνεξ (‘ξεηάιηα’, < ηηαι. fattura), 

θόνηζμξ (‘δπλαηόο, γξήγνξνο’, < ηηαι. forza) θ.ά. 

 

4.3.2.1 Δάνεια βενεηικήρ πποέλεςζηρ 

 

άιζα (‘ζεία’, < βελεη. amia), βαθέηζζ θαη βαθέηγζ (‘ηζόθαξν, μύιηλν πέδηιν’, <  βελεη. 

galozza), ημύθα (‘θνθίλη’, < βελεη. cofa), θμύνδα (‘πεηαρηή, δσεξή, δξαζηήξηα 

γπλαίθα’, < κεζλ. θμύνδμξ
40

 ‘πνλεξόο, θαηεξγάξεο, πξόζραξνο’ < βελεη. ludro), 

ιμοηζμύκα (‘κεγάιν πξόζσπν, πξνζσπίδα’, < βελεη. musona), ιπμ(ο)ηαδμύνα 

                                                 
40

 Βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. θμύνδμξ. 



 244 

(‘άλεκνο πνπ πλέεη ζηα ζηόκηα ησλ θόιπσλ κε θαηεύζπλζε ην κπρό’, < βελεη. 

sbocadura),  

παηαημύηα θαη παηαημύημξ (‘κάιιηλν θνληό ρνληξό αληξηθό παλσθόξη’, < βελεη. 

patatucco), παηζαμύνα (‘θνκκάηη πθάζκαηνο γηα θαζάξηζκα ζθεπώλ’, κεηαθ. 

‘πξόζηπρε γπλαίθα’, < βελεη. spazzaura), ζμύζηα (‘θάξν μύιηλν κε ζνύζηεο δίηξνρν ή 

ηεηξάηξνρν’, < βελεη. susta), ηγζηίκζ (‘έλα ηκήκα ηνπ ρσξαθηνύ’, < ηζεηίκζ < βελεη. 

zechin), θμονηέηα (‘θαξθίηζα πνπ ζπγθξαηεί ηα γπλαηθεία καιιηά’, < βελεη. forcheta) 

θ.ά. 

 

4.3.3 Δάλεηα γαιιηθήο πξνέιεπζεο 

 

Σα πεξηζζόηεξα δάλεηα από ηε γαιιηθή αλήθνπλ θπξίσο ζην ιεμηιόγην ηεο κόδαο 

(ηδηαίηεξα ηεο γπλαηθείαο) θαη ζε κεγάιν βαζκό απαληνύλ θαη ζηελ θνηλή ΝΔ. Αο 

ζεκεησζεί όηη ε γαιιηθή δηδαζθόηαλ σο μέλε γιώζζα ζην ζρνιείν. 

αβηαγέ (‘δεζκεπκέλνο, κε ακνηβαίν θξάηεκα ηνπ βξαρίνλα ηνπ ζπλνδνύ’, < γαιι. 

engagé),  

ακηνακηέξ (‘θέληεκα πνπ ξάβεηαη αλάκεζα ζε δύν θνκκάηηα ύθαζκα’, < γαιι. entre-

deux), αθάκ–ηαηέ (‘ε ηαθή θνηλσλία’, < γαιι. enfant gâté), βηάγζ (‘πεηξέιαην’, < 

γαιι. gaz) απ’ όπνπ θαη ην βηαγζενό (‘ιπρλάξη κε θπηίιη θαη πεηξέιαην θαη θηλεηή 

εζηία γθαδηνύ’), βηζζέξ (‘ηακείν’, < γαιι. guichet), εζάνπα θαη ζάνπα (‘ζηελόκαθξν 

πιερηό ή ύθαζκα, κε ην νπνίν θαιύπηνπλ ηνπο ώκνπο ή ηελ πιάηε, ζάιη’, < γαιι. 

écharpe), γζθέξ (‘δαθέηα’, < γαιι. gilet),  

ηανπέηα (‘θνπβέξηα’, <βαθθ. carpette < αββθ. carpet), ηαζηόθζ (‘καθξόζηελν θνκκάηη 

πθάζκαηνο ή πιερηνύ πνπ ηπιίγεηαη γύξσ από ην ιαηκό’, < γαιι. cache-col), ηζκίκμ 

(‘πηθξή θαξκαθεπηηθή νπζία’, κεηαθ. ‘ό,ηη είλαη πνιύ πηθξό’, < γαιι. quinine ή ην 

ηηαι. chinina), ημηεηανία (‘ραξαθηεξηζκόο γπλαίθαο πνπ ληύλεηαη θνκςά’, < γαιι. 

coquetterie), θακηόκζ (‘είδνο άκαμαο’, < βαθθ. landau), θμοηνζηό (‘είδνο γνύλαο’, < 

γαιι. loutre, π.ρ. θξ. αοηόξ έκαζ έλ’ αοβά ημ θμοηνζηό ‘δε ηνλ λνηάδεη ηίπνηα’), 

ιζκζόκ (‘αδύλαηε’, < γαιι. mignon), ιμηόνζ (‘είδνο κεραλνθίλεηεο βάξθαο’, < γαιι. 

moteur ή < ηηαι. motor(e)), ιόημνπζζζηθέηα (‘κνηνζηθιέηα’, γαιι. motocyclett(e)), 

ιπαηανάξ (‘είδνο ηπρεξνύ παηρληδηνύ’, < γαιι. baccara), ιπεθενίκα (‘ε θάπα’, < γαιι. 

pèlerine), ιπένηα (‘πιερηό ζάιη πνπ έβαδαλ νη γπλαίθεο ζηελ πιάηε ηνπο’, < γαιι. 

berthe), ιπζηόκζ (‘δνρείν από ηελεθέ’, < γαιι. bidon), 
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μπαθίκα (‘είδνο γπαιηνύ’, < γαιι. opaline), μνηάκηγα (‘νξηαλζία’, < γαιι. hortensia), 

παβαζζόκ (‘είδνο ςάζηλνπ θαπέινπ’, < γαιι. paillasson < paille ‘ςάζα’), παβηακόηα 

(‘ράξηηλε ηνπξθηθή ιίξα’, < γαιι. banque-note), πανηεζμύ (‘παιηό’, < γαιι. 

pardessus), πμν(η)ιακηό (‘έπηπιν όπνπ θξεκνύλ παιηά’, < γαιι. porte-manteau), 

πμνηιμκέ(ξ) (‘πνξηνθόιη γηα ρξήκαηα’, < γαιι. porte-monnaie), πμύκηνα (‘αξσκαηηθή 

ζθόλε’,  < γαιι. poudre), νεαενέκηγα (‘ππόθιηζε’, < γαιι. révérence), 

ζμοπθζιέ (‘νπζία πνπ απνκαθξύλεη ηα έληνκα’, < γαιι. sublimé), ηάπα (‘πώκα’, < 

ηάπα < γαιι. tape) απ’ όπνπ θαη ηάπαξ (‘θνληόο’), ημοπέξ (‘αιαδνληθή ζηάζε, 

εκθάληζε, αλαίδεηα’, < γαιι. tupet), θζθέξ (‘δίρηπ’, < γαιι. filet), θναιπαθάξ (‘θαξδηά 

πηύρσζε ζην θάησ κέξνο ηεο γπλαηθείαο θνύζηαο’, < γαιι. falbala) θ.ά. 

 

4.3.4 Δάλεηα δηαθόξωλ πξνειεύζεωλ 

 

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηα δάλεηα από άιιεο γιώζζεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

ηδίσκα, νξηζκέλα από ηα νπνία απαληνύλ ζηελ θνηλή ΝΔ θαη ζε άιιεο δηαιέθηνπο θαη 

ηδηώκαηα.  

 

αιβαληθά: αβηόνκζηζμ (‘άγξην αριάδη’, π.ρ. πήαιε ζημ Δζαζηέθζ ιάςλάιε 

αβηόνκζηζα,’α αάθμοιε κηα ζημ άπενμ κα ςνζιάζμο..., < βηόνζηζμ
41

 < αιβαλ. goritsë 

‘άγξηα απηδηά’), βηακβηάξ (‘ραδόο, αλόεηνο’, < βηόβηαξ < αιβαλ. goga ‘o 

πξνεξρόκελνο από ηελ Γθεγθεξία’), ιπάθζα (‘ην δών πνπ έρεη άζπξν ζεκάδη ζην 

κέησπν’, < κεζλ. ιπάθζμξ < αξνκνπλ. baliŭ ή ην αιβαλ. balio
42

), ηζόημξ (‘θαζκάο’, 

πηζ. < αιβ. çok-u ‘κεγάιν ζθπξί’
43

), 

 ζιαβηθά: βηθάαα (‘εηξσληθή νλνκαζία ηνπ θεθαιηνύ’, < ζιαβ. glava), ιπάνα 

(‘ιαθθνύβα κε λεξό’, < ζιαβ. bara), βηθααακή
44

 (‘ζαλίδσκα πάλσ από ηελ εζσηεξηθή 

ζθάια γηα ηνπνζέηεζε νηθηαθώλ αληηθεηκέλσλ, παηάξη’, < ζιαβ. glava), βνζαάδζ 

(‘ςάξη ηεο ιίκλεο’, < ζιαβ. griva), γμύγμοθα (‘ηα κηθξά παηδηά’, < ζιαβ. žužel 

‘θάλζαξνο’, ή < κεζλ. γς-ύθθζμκ
45

), ημύνηα (‘γαινπνύια’, < ζιαβ. kurka), ιαιαθίβηα 

(‘είδνο θαγεηνύ’, < ζιαβ. mαmαligα), ηζάζηα (‘θνύπα’, < ζιαβ. tšaška), ζέιπνμξ 

                                                 
41

 Βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. βηόνζηζμ. 
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 Γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ι. βι. Κξηαξάο Λελ. Μεζκ. ζην ι. ιπάθζμξ. 

43
 Οηθνλόκνπ (1997: 60). 

44
 Βι. θαη ΗΛΝΔ ζην ι. βηθααακή. 

45
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(‘ζπλεηαίξνο γεσξγνύ’, < ζιαβ. sebrŭ), ζίαμ ή ζίααξ (‘γθξίδν άινγν’, π.ρ. ζίααξ 

άθμβμ, < ζιαβ. siv), 

πνηθίια: ηάιπμημ θαη ηάπμημ (‘είδνο πθάζκαηνο θαη παλσθνξηνύ’, < αγγι. cabot), 

ηαηνίθζεξ (‘είδνο ρνξνύ’, < ηζπαλ. cuadrilla), ηίκα (‘είδνο θάξκαθνπ’, < πεξνπαλ. 

kina), ημηόκα (‘ε κεγάιε γπλαίθα, ε θπξία’ ρατδεπηηθά, < ξνπκαλ. cocoâna), θάβζμξ 

(‘καύξνο’, < βιάρ. lai(ŭ)), κηζγζά (‘απιαθηά’, < κηίγα ‘θαιώδην, < γεξκ. Düs(e) ή κέζσ 

ηνπ γαιι. duse), πμθμύηζ (‘αιέηξη’, < γεξκ. Pflug), πόθηα (‘είδνο ρνξνύ’, < πνισλ. 

polka), ναιί (‘είδνο παηρληδηνύ ζηα ραξηηά’, < αγγι. rummy), ζαιααάνζ (‘κεηαιιηθό 

ζθεύνο γηα βξάζηκν λεξνύ’, < ξσζ. samovar), πάιμονα (‘ελία’, < ξνπκαλ. hamuri) 

θ.ά.  
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5. Σσνηακηικές παραηηρήζεις 

 

Η ζύληαμε ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Τξίγιηαο δελ παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηνκνξθίεο ζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλή ΝΔ. Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζπληαθηηθά 

θαηλόκελα ηνπ ηδηώκαηνο πνπ δελ απαληνύλ ζηελ θνηλή ΝΔ. 

 Eπίηαμε ησλ εγθιηηηθώλ ηύπσλ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ζε ζέζε 

αληηθεηκέλνπ
1
. Τν θαηλόκελν είλαη γλσζηό θαη από άιιεο δηαιέθηνπο θαη απαληά 

θπξίσο ζηα λόηηα λεζησηηθά ηδηώκαηα (Γσδεθάλεζα, Κύπξν, Κξήηε, Κπθιάδεο 

θ.α.), ηνλ Πόλην θαη ηελ Καππαδνθία
2.

 θαηά ηνλ Τξηαληαθπιιίδε απνηειεί 

ηζόγισζζν ησλ αλαηνιηθώλ ηδησκάησλ
3
. Δθηόο από ηελ Τξίγιηα, ε επίηαμε ηνπ 

αλησλπκηθνύ αληηθεηκέλνπ εληνπίδεηαη θαη ζηα γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Κίνπ, ησλ 

Κνπβνπθιίσλ, ησλ Πηζηηθνρσξίσλ θ.α. θαη απαληά ζηε Βηζπλία από ην 16
ν
 αη.

4
 

Παξαδείγκαηα: θνύξεςάζη ην παηδί θαη έθαλάζη λην θνπηνύιη (‘θαιαθξό’) / ζηε 

ραξά έδσθάζη καο κπνπκπνπληέξεο ράξηηλεο / είπαζί καο όηη έλαη θαληεςηδηά 

(‘γξνπζνπδηά’) η’ Αε Μόδεζηνπ λα βάλνπκε λα δνπιέςνπζη ηα θηελά.../ έδσζά καο 

θη έθακε γαξάην (‘παζηό ςάξη’).../ έδσζά καο θαΐ έλα κπηάην θνύκνπιν (‘γεκάην’) 

/ ήξηαζη κνπζαθίξεδεο θαη εηάηζά ηνπο νξβίζηα θαη ειηέο... / ζην ζθνιείν ν 

δάζθαινο έδεξλέ καο κε κηα βίηζα ’πό ιπαξηά / ξνπληίδσ (‘θαξηθώλσ’) θάξηζεο, 

έλαη κάιιηλεο, έθαε ληεο ε βόηξηδα... / ε θσηηόθαθηε ήξηε θη έθαλέ καο άλνπ 

θάηνπ.../ έθεξάζη καο ςάξηα ’ιαηηζκέλα, έλαη ληαγγά, πέηαμάκε ληα... / θείλνο ν 

δηθόο κνπ θσλάδεη ληνλα, θνβεξίδεη ληνλα, απηόο νύηε ζαιεύεη νύηε ιαιεί /  ν δηθόο 

κνπ ιέεη ηζάθσζαζη ληνλα ληελ ώξα πνπ μέβεε λα πάεη ζην γηαιό λα έκπεη ζηνπ 

Καζνύξε ην κνηόξη... / Ακέζσο καξή, πέξαζάζη ληνλα ηνπο θειεςέδεο 

(‘ρεηξνπέδεο’), έβαλαζη ληνλα ζηε κέζε / ε ζεηα κνπ ε Ραινύ πνιύ ’γαπώ ληελα / 

Έθαλέο κε θαη ’πηρύζηεα (‘ζύκσζα’) έλα ζόη..../ ’θεί πνπ θάζνπλην ζην κηληέξη εύξε 

                                                 
1
 Σύκθσλα κε ηνλ Μελά (2004: 366), ε επίηαμε ηεο αλησλπκίαο πξνέξρεηαη από ζπληάμεηο όπσο 

δίδσκη απηώ / έδσζα αηνύ ηεο αξραίαο, κεηαγελέζηεξεο θαη κεζαησληθήο γιώζζαο. 

2
 Βι. Πάγθαινο (1961: 291 ζεκ. 2)

.
 Τζνπαλάθεο (1949: 63)

.
 Μελάο (2004: 251)

.
 Μελάξδνο (1969: 71-

7)
.
 Οηθνλνκίδεο (1958: 10)

.
 Αλδξηώηεο (1961: 85)

.
 Αλαζηαζηάδεο (1976: 106). 

3
 Τξηαληαθπιιίδεο (1938: 67, 259).  

4
 Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 346) θαη (2008: 335-36) όπνπ εληνπηζκόο ηνπ θαηλόκελνπ ζηα ηδηώκαηα ηεο 

Βηζπλίαο θαη ζε κεζαησληθέο βηζπληθέο πεγέο
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 154)

.
 Κνληνζόπνπινο (1994: 114). 
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ληνλα ληακπιάο (‘εγθεθαιηθό’), ληακπιαληίζηεε... / μέξσ ληνλα εγώ, έλαη κεδεηδήο  

/ βάλσ ληελα, πνπ ιέεηο, θη εγώ κπξνύκπηα θ.ά. 

 

Αο ζεκεησζεί όηη ε επίηαμε ηεο αλησλπκίαο θαηαγξάθεηαη κόλν ζηηο θαηαθαηηθέο 

πξνηάζεηο. Σηηο αξλεηηθέο θαη εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, ζην κέιινληα θαζώο θαη 

ζηελ ππνηαθηηθή, δειαδή όηαλ πξνεγνύληαη ηνπ ξήκαηνο ηα κόξηα ζα, δελ, κελ / λα, 

αο ή ηειηθνί, δηζηαθηηθνί, ρξνληθνί ή ππνζεηηθνί ζύλδεζκνη, ε αλησλπκία 

πξνηάζζεηαη όπσο θαη ζηελ θνηλή ΝΔ, π.ρ. λα πάεη ζην γθάιθα (‘αξρηκάζηνξα’) λα 

ληνλε δώζεη θαπάξν λ’ αξρίζνπ λα ρηίδνπ ζπίηη.../ αιιά ηη ’α ληνλε θάλεηο.../ ήξηαζη νη 

θνπκπάξνη λα καζε γηα δνύλε θαη θέξαζά ληηο ξαθί... / ην παηδί δελ έιεε δε ληνλε 

ζέισ... / θαη ’γώ δε ληνλε πηέδσ... θ.ά. 

Σπνξαδηθά, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθ. ηεο Μνξθνινγίαο, ζεκεηώζεθε 

ελζεκαηνπνίεζε ηεο αλησλπκίαο ζην ξεκαηηθό επίζεκα, π.ρ. Άκηα Μαξία, ’α ηα πνύκε 

(ηα θάιαληα); -είπαληάζη (< είπαζί ληα), κπξε παηδηά κνπ, γηα ην θαιό ’α ζαο δώζσ 

θαιηθάζεο θαη ζηαπίδεο... / ήμεξα ληα νύια θαη έθαλάληαζη (< έθαλάζη ληα) θακπνύιη 

(‘ηα θξύςαλε, ηα ζθεπάζαλε’) / έθεξάζκαζη (< έθεξάζη καο) απέ ληε Μηθξά Αζία κε ην 

παπόξη ζηε αινλίθε... 

 

 Τν έκκεζν αληηθείκελν (ζε γεληθή ή εκπξόζεην ζηελ θνηλή ΝΔ) ζην ηδίσκα 

εθθέξεηαη κε αηηηαηηθή. Τν θαηλόκελν, γλσζηό από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο
5
 θαη 

κεζαησληθνύο ρξόλνπο
6
, έρεη επξύηαηε δηάδνζε ζηνλ βνξεηνειιαδηθό ρώξν θαη 

ζηα κηθξαζηαηηθά ηδηώκαηα
7
,  

π.ρ. Έλαη, είπαζη κε, θαιά, βξαζηεξά.../ κε δίλνπ έλα ζθακλί λα θάηζσ.../ ε δίλεη 

ην παζαπόξηη θαη θεύγεηο... / Εγώ είπα ην λην Γηάλλε αηδηιή... / ηα παηδηά ... θαη λα 

πνύ’ (πνύλε) ηνπο γνλείο ηνπλα, κπακπά εγώ αγάπεζα ληε ηάδε, θαιό θνξίηζη, ’α 

ληε κπάξσ... / είπα ην εςέ ην απόγεκα λα πάεη όμσ λα θέξεη θακηά ινύλα (‘δεκάηη’) 

ρνξηάξη.../ Άκα θαη κε ιέεηο ληελ αιήζεηα έξθνπκαη.../  ηη κε ην δώζαηε απηό ιέσ.../  

νύιε ληε λύρηα έπαηδάζη θνπκάξη, έθα’ (έθαγαλ) ληνλα ηα ιεθηά ληνπ...θ.ά.  

                                                 
5
 Browning (1991: 56)

.
 Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 347), όπνπ ζεκεηώλεη ην θαηλόκελν ζηε Βηζπλία από 

ηνλ 2
ν
 αη. κ.Χ. 

6
 Βι. Αλαζηαζηάδεο (1976: 90)

.
 Μαλσιέζζνπ – Λεληάξε (2003: 394 θ.εμ.), γηα ηελ εθθνξά ηνπ 

έκκεζνπ αληηθείκελνπ ζηε κεζαησληθή ειιεληθή. 

7
 Γηα ην ηζόγισζζν ηνπ έκκεζνπ αληηθείκελνπ ζηα λενειι. ηδηώκαηα, βι. Μanolessou - Beis (2006: 

220-33). 
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 Με αηηηαηηθή, αληί γεληθήο ή εκπξόζεηνπ, εθθέξνληαη θαη ηα ζπκπιεξώκαηα ηνπ 

ξήκαηνο πνπ δειώλνπλ πξόζσπν, π.ρ. Γηαηί κε παηλεύεζαη ηώξα όηη είρα παξάεο 

θαη δελ αγόξαζα ’θείλν ην ρσξάθη θαη δελ έθαλα ’θείλν ην ζπίηη θαη δελ έθαλα... / 

πνιύ ληε γθαθνθαίλεηαη απηό πνπ έγηλε... / ...κε έλαη δύζθνιν θνξίηζη κνπ λα πάσ 

ζηελ εθθιεζία.../ κε θαίλεηαη δε ζαλ έξηεη ν Νίθνο.../ ...νύηνο δελ έλαη κε ηα ζσζηά 

ηνπ, ερηέ έθαλέ κε ην ζπίηη αξάλ ηνπθάλη (‘άλσ θάησ’)... / ηη θεξαζηά κε ιναξηάδεηο 

(‘γηα πνηνπο έξσηεο κνπ κηιάο’), μέαζάκε ληελα πηα... θ.ά. 

 

 Χαξαθηεξηζηηθή ζην ηδίσκα είλαη ε ζύληαμε ηνπ βνεζεηηθνύ ξήκαηνο ήζεια 

(ζειά / ζαιά) κε παξειζνληηθνύο θαη παξνληηθνύο ξεκαηηθνύο ηύπνπο
8
. 

Αλαιπηηθά, ε πεξίθξαζε απνηειείηαη από δύν ξεκαηηθνύο ηύπνπο, ην βνεζεηηθό 

ξήκα ήζεια (ζειά / ζαιά) πνπ βξίζθεηαη ζε ζηάδην γξακκαηηθνπνίεζεο (θαζώο 

έρεη ράζεη ηα ξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήισζεο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ 

αξηζκνύ) θαη πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο έρεη ππνζηεί θάπνην βαζκό 

θσλoινγηθήο κείσζεο (ήζεια > ζειά / ζαιά / ήζα), θαη ην θύξην ξήκα πνπ θέξεη 

ηε ιεμηθή ζεκαζία ηεο πεξίθξαζεο
9
. Οη πεξηθξάζεηο κε ην ζέισ / ήζεια απαληνύλ 

ήδε από ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο, όπνπ εληνπίδνληαη πνηθίιεο κνξθέο ηεο 

πεξίθξαζεο θαη σο πξνο ηελ ηππνινγία θαη σο πξνο ηηο δειώζεηο (ρξόλνπ / 

ηξνπηθόηεηαο)
10

.   

 

Σην ηδίσκα ηεο Τξίγιηαο νη πεξηθξάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ έρνπλ ηηο αθόινπζεο 

ιεηηνπξγίεο:  

α) Γειώλνπλ ρξνληθή ηνπνζέηεζε ηνπ γεγνλόηνο ζην παξειζόλ ή επαλάιεςε κηαο 

πξάμεο ζην παξειζόλ, ή ρξνληθή ηνπνζέηεζε ηνπ γεγνλόηνο ζην κέιινλ (ζηελ θνηλή 

ΝΔ νη δνκέο απηέο αληηζηνηρνύλ κε ηνλ απιό παξαηαηηθό ή ην κέιινληα). Από ηα 

παξαδείγκαηα ηνπ ηδηώκαηνο πνπ αθνινπζνύλ, θαίλεηαη όηη ε ζήκαλζε ηνπ ρξόλνπ 

γίλεηαη ζην βνεζεηηθό ήζεια / ζειά (< ήζεια), γεγνλόο πνπ  επηηξέπεη ζην θύξην ξήκα 

                                                 
8
 Γηα ηελ πεξίθξαζε, ηελ ηππνινγία, ηα ζηάδηα γξακκαηηθνπνίεζεο, παξαδείγκαηα από ηε 

κεηαγελέζηεξε, κεζαησληθή ειιεληθή θαη ηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο θαη ηδηώκαηα, βι. Μελάο (2004: 

67-70)
.
 Τζνιαθίδεο (2009: 413 θ.εμ.)

.
 Liossis (2010: 89 θ.εμ.)  

9
 Γηα ηε δνκή ησλ ππό γξακκαηηθνπνίεζε πεξηθξάζεσλ, βι. Lehmann (2002: 29-30, 117-18). 

10
 Βι. ζρεηηθά, Horrocks (2006: 438-42)

.
 Markopoulos (2009: 173 θ.εμ., 186 θ.εμ.)

.
 Pappas (2001: 61 

θ.εμ., 70-6)
.
 Τζνιαθίδεο (ππό δεκνζίεπζε

2
)

.
 Κξηαξάο Λεμ. Μεζλ. ζην ι. ζέισ.  
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λα εθθξάζεη ζαθέζηεξα ην πνηόλ ελέξγεηαο (ηέιεην ή αηειέο), ζε αληίζεζε κε ηηο 

πεξηθξάζεηο πνπ δειώλνπλ ην ρξόλν ζην θύξην ξήκα, όπσο π.ρ. ε πεξίθξαζε ζα + 

παξαηαηηθόο ηεο θνηλήο ΝΔ, όπνπ ε δνκή θαίλεηαη λα είλαη νπδέηεξε θαη σο πξνο ην 

ρξόλν (παξειζόλ - κέιινλ) θαη σο πξνο ην πνηόλ ελέξγεηαο (ηέιεην ή αηειέο)
11

. 

β) Απερνύλ επηζηεκηθέο ηξνπηθέο ζεκαζίεο
12

 πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε 

δπλαηόηεηα θαη ηελ πηζαλόηεηα. Σηελ πεξίπησζε απηή ην ήζεια / ζειά ιεηηνπξγεί σο 

δείθηεο ηξνπηθόηεηαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν νκηιεηήο δειώλεη κηα θξίζε γηα ηε 

δπλαηόηεηα (ζηελ θνηλή ΝΔ αληηζηνηρνύλ ζπλήζσο κε ην ζα + παξαηαηηθό / 

ζπαληόηεξα ππεξζπληέιηθν) ή ηελ πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό πνπ ιέεη.  

Αο ζεκεησζεί όηη ζπρλά ζηα παξαδείγκαηα είλαη δύζθνιν λα δηαθξηζεί κε αθξίβεηα αλ 

κε ηελ πεξίθξαζε δειώλεηαη  απιή ρξνληθή ηνπνζέηεζε ηνπ γεγνλόηνο ζην παξειζόλ 

/ κέιινλ ή επαλάιεςε κηαο πξάμεο ζην παξειζόλ (νξηζηηθή ζεκαζία) ρσξίο 

ππνθεηκεληθό ζρνιηαζκό (ρσξίο ηξνπηθόηεηα δειαδή), θαζώο ε ρξήζε ηνπ 

βνεζεηηθνύ ήζεια κεηξηάδεη ηε δέζκεπζε ηνπ νκηιεηή σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ 

ιεγνκέλσλ ηνπ
13

.  

Η ηαμηλόκεζε πνπ αθνινπζεί πξνζπαζεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη θαηά ην δπλαηόλ ηα 

παξαδείγκαηα ηνπ ηδηώκαηνο κε βάζε ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο.  Όπσο θαίλεηαη, 

                                                 
11

 Βι. Liosis (2010: 89-90), όπνπ παξνπζηάδεη κηα θαηεγνξνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν Τδηηδηιήο 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη δηάθξηζε ησλ λενειιεληθώλ δηαιέθησλ κε θξηηήξηα, α) ηε δήισζε ηνπ 

ρξόλνπ ζην βνεζεηηθό ή ζην θύξην ξήκα ησλ πεξηθξαζηηθώλ δνκώλ, θαη β) ηελ επηινγή ηνπ 

βνεζεηηθνύ ξήκαηνο, ζέισ / έρσ. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ δηαιέθησλ πνπ ε ζήκαλζε εληνπίδεηαη 

άιινηε ζην βνεζεηηθό ζηνηρείν ηεο δνκήο θαη άιινηε ζην θύξην ξήκα ή θαη ηαπηόρξνλα ζηα δύν κέξε 

ηεο δνκήο ζεκεηώλεη όηη ηα θαηλόκελα απηά εξκελεύνληαη είηε σο παιαηόηεξεο δνκέο ηεο δηαιέθηνπ 

πνπ επηβηώλνπλ παξάιιεια κε ηηο λεόηεξεο, είηε αληηπξνζσπεύνπλ έλα ελδηάκεζν εμειηθηηθό ζηάδην 

ηεο γξακκαηηθνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο ή είλαη απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο άιισλ γισζζηθώλ πνηθηιηώλ
.
 

Γηα ην ζα + παξαηαηηθόο ηεο θνηλήο ΝΔ, βι. Horrocks (2006: 442)
.
 βι. ζρεηηθά θαη Τζαγγαιίδεο (2001: 

759 θ.εμ.) θαη (2002: 733 θ.εμ.)  

12
 Βι. ζρεηηθά Κιαίξεο-Μπακπηληώηεο (1996-99 η. ΙΙ: 84 θ.εμ.)

.
 Holton D. - Mackridge P. - Φηιηππάθε-

Warburton Δ.  (1999: 204-12). 

13
 Πβ. θαη Danguitsis (1943: 100), όπνπ ε ρξήζε ηνπ ήζεια / ζέισ λα ζην ηδίσκα ηνπ Νηεκίξληεζη: 

ζεια + παξαηαηηθόο (δενληηθή ηξνπηθόηεηα / επηζπκία), π.ρ. α είρα παξάδεο ζει α γόξαδα έλα άινγν 

(‘λα είρα ... ζα αγόξαδα’),  ζέι’ + ελεζη. / παξαηαη. / αόξ. (επηζηεκηθή ηξνπηθόηεηα / πηζαλόηεηα), π.ρ. 

άξξσζηνο ζέι’ είλ’ (‘άξξσζηνο ζά ’λαη’), ε bνbάο κνπ ζει’ ήλdαλ (‘ν παηέξαο κνπ ζά ’ηαλ’), ζει’ 

μέραζελ (‘ζα μέραζε’). Πβ. θαη Pappas (2001: 72-76) πνηθίιεο δνκέο ηεο πεξίθξαζεο ζηε κεζαησληθή 

ειιεληθή θαη δπζθνιίεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ επηηεινύλ. 
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αξθεηέο πεξηπηώζεηο είλαη ακθίζεκεο, θαη ην ζέκα είλαη εμαηξεηηθά ξεπζηό. Γηα ην 

ιόγν απηό απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα ώζηε λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

α) αόριζηη επανάληψη ζηο παρελθόν / ζηελ θνηλή ΝΔ: απιόο παξαηαηηθόο 

π.ρ. κε πξνμεληά παληξεύνπληάλε ν θόζκνο... ήζεια ζηείινπ (θαηά θαλόλα - ζπλήζσο 

έζηειλαλ) κηα γπλαίθα λα πάεη λα ην πεη ηνπο γνλείο λα γίλεη... / Σίπνηα αγνξαζηό. Σα 

γιπθίζκαηα κνλάρεο. Ήζεια θάλνπ θνπξακπηέδεο (θαηά θαλόλα - ζπλήζσο έθαλαλ), 

ήζεια θάλνπ θξαζάην, ήζεια θάλνπ ηνπ ζπηηηνύ γιπθά λα θεξλνύ... / θαη ήζεια ληε 

γθξαηήζνκε (ζπλήζσο ηελ θξαηνύζακε) λα ληε γθεξάζνκε... (ηελ θαξακέια)... / θαη νη 

γπλαίθεο θαη νη άληξνη καδί... ηέηνηα ώξα ζαιά (< ήζεια) θάηζνκαη (ζπλήζσο 

θαζόκαζηαλ)... επραξηζηηνύζνπ γιέληη θαη παξέα... / ...’θεί ήζεια πάξνπ (ζπλήζσο 

έπαηξλαλ) θάηη ζηαπξνπδάθηα, θησρηθά ήληαλε...ηη ήζεια θάλνπ δειαδή, κεγαιεία 

ρσξίο παξάεο! / θαη ήξθνπληάλε ε Άλνημε ν Ματνο θαη απνινύζαλε νη ζπθακηέο
.
 λην 

γθαηξό πνπ ζειά (< ήζεια) ηηο βγάιεηο (πνπ (ζα) ηηο έβγαδεο) κηζθνβνινύζαλ..../  Καη 

ήληαλε ληεξέο (‘ξέκα’)... απεθεί ζειά (< ήζεια) θαηέβεη (θαηέβαηλε) ην λεξό αλ έβξερε, 

αλ έθαλε νηηδήπνηεο θαη πήαηλε ζηε ζάιαζζα...  

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πέξα από ηελ απιή ρξνληθή ζεκαζία δειώλεηαη θαη ε 

δπλαηόηεηα (θνηλή ΝΔ ζα + παξαηαηηθόο), π.ρ. είρακε θάηνπ, θαηώρηα ηά ’ιεάκε, 

θάηνπ θαη είρακε νηδάθηα. Καη ’θεί ήζεια καγεηξέςνκε (ζπλήζσο καγεηξεύακε / 

κπνξνύζακε λα καγεηξέςνπκε), είρα θαη ζην πιάη ληνπιάπηα θηηαγκέλα γηα ηα πηάηα 

ηνπο, ηα λνηθνθεξηά ηνπο θαη ήζεια καγεηξέςνκε ’θεηπέξα.../ εθείλνο ν καζηξαπάο 

ήζεια καγεηξέςνκε, ήζεια πηνύκε, όια... (ζπλήζσο καγεηξεύακε.../ κπνξνύζακε λα 

καγεηξέςνπκε...) 

β) δσναηόηηηα / πιθανόηηηα (μέλλονηας
14

) 

π.ρ. κπα θη έλαη άιινο Νίθνο; ηα παηδηά ληνπλα ζελά ’λαη απηά...(‘ίζσο λα είλαη...’) / 

όηαλ ήξηακε ’δώ ζαιά ’κνπλα θακηά δεθαξηά ρξνλώ... (‘πξέπεη λα ήκνπλ...’) /…ζαιά 

αθνπζηείο (ζα αθνπζηείο) κεο ην ρσξηό, δελ επηηξέπνπλην, ζε ιέεη γηαηί πήεο θαη 

                                                 
14

 Αο ζεκεησζεί όηη ν κέιινληαο εγγελώο πεξηέρεη ηξνπηθόηεηα, είηε επηζηεκηθή, αθνύ εμ νξηζκνύ θάζε 

αλαθνξά ζην κέιινλ είλαη πηζαλνινγηθή κε πνηθίινπο βαζκνύο βεβαηόηεηαο, ή δενληηθή θαζώο όηαλ 

αλαθεξόκαζηε ζην κέιινλ ζπρλά εθθξάδνπκε επηζπκία, πξνζδνθία γηα θάηη. Βι. ζρεηηθά  Κιαίξεο-

Μπακπηληώηεο (1996-99 η. ΙΙ: 99 ππνζεκ. 1)
.
 πβ. θαη ό.π. (1996-99 η. ΙΙ: 103, 104, 106), όπνπ 

ζεκεηώλεηαη ε πηζαλνινγηθή ρξήζε ηνπ ζα ζηελ θνηλή ΝΔ ζηελ απόδνζε ησλ «ςεπδνϋπνζεηηθώλ 

ιόγσλ» ηνπ «πξαγκαηηθνύ», όπνπ ν νκηιεηήο ιέεη όηη ηζρύεη απηό πνπ δειώλεη ε θύξηα πξόηαζε 

(απόδνζε), όπνηε ππάξρεη ε πξνϋπόζεζε πνπ δειώλεηαη ζηελ ππνζεηηθή πξόηαζε.   
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ρόξεςεο… / Έιεε, Απόζηνιε, αο ζπλ(λ)νεζνύκε θαη γηα η’ όλνκα, άκα γίλνπληα παηδί 

θαη ζέια ην βαθηίζσ (‘όηαλ / αλ γελλεζεί παηδί θαη (ζα) ην βαθηίζσ’)...  

β
1
) δσναηόηηηα / πιθανόηηηα ζηο παρελθόν (αληηγεγνλνηηθέο πεξηθξάζεηο

15
 / ζηελ 

θνηλή ΝΔ: ζα + παξαηαηηθόο): ήζεια
16

 / ήζειε (< ήζεια λα), ζειά
17

, ζαιά (< ζειά κε 

αθνκνίσζε), ήζα + αόξ.
18

, π.ρ. πήε πξώηα ζηελ Ακεξηθή θη ύζηεξα ήξηε δσ θαη 

παληξεύηεε
.
 ήζειε λην κπαληξέςεη απηόο ν κύξλεο αιιά δε κπξόιαβε γηαηί έγηλε ν 

δησγκόο.. /  Ύζηεξα, ήζεια γίλεη ... έθαλε απνβνιή – πην κπξνζηά; - δελ μέξσ πόηε 

έθαλε απνβνιή, ήζειε γίλεη Καηίλα (λα νλνκαζηεί Καηίλα αλ γελληόηαλ ην επόκελν 

παηδί)... / ήζεια ην ’θρεζηώ (λα ηνπ επρεζώ) ηίπνηα, δελ μέξσ, αξξεβσληαζκέλν έλαη 

ιεύηεξν; λα ηό ’ιεγα θαιό ηπρεξό
.
 θνπηνπξνύ ηη μέξσ ηη ’α πσ... / Ήζα θύγνπ εγθαίξσο 

απεθεί αιιά νη Έιιελεο καο απαγόξεπάλε... / θαη ήζεια καο ζθάμνπ, δε ινάξηαδαλε 

ηίπνηα... / θαη ήζεια κπνπ κέζα δσ πέξα λα ηα πάξνπ όια, αλ δελ ήξθνπληαλε ν 

κπακπάο ζνπ... 

 

                                                 
15

 O όξνο αληηγεγνλνηηθόο πεξηιακβάλεη ηηο δνκέο κε ηηο νπνίεο δειώλεηαη θάηη πνπ ήηαλ δπλαηό ή 

επηζπκεηό λα γίλεη, θαη δελ έγηλε (ππνζέζεηο, απνδόζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ δειώλνπλ 

απξαγκαηνπνίεηε επρή). Γηα ηηο αληηγεγνλνηηθέο δνκέο κε ην ήζεια, ηηο γξακκαηηθνπνηεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηηο δηαιέθηνπο θαη ηα ηδηώκαηα, βι. Τζνιαθίδεο (2008: 413-27)
.
 Τζνιαθίδεο (ππό 

δεκνζίεπζε
2
)

.
 Liossis (2010: 89 θ.εμ.)

.
 Bι. θαη Pappas (83-90) γηα ηελ εμέιημε ηεο πεξίθξαζεο από ηελ 

ύζηεξε κεζλ. ειιεληθή. Πβ. ηελ αλάινγε ρξήζε ηνπ έρσ ζηνπο Τζνιαθίδεο (ππό δεκνζίεπζε
1
) θαη 

Liossis (2010: 89 θ.εμ.) 

16
 Βι. Τζνιαθίδεο (2008: 415), γηα ηελ εμέιημε iζele na > iζel na (κε απνβνιή ηνπ [e] ίζσο ζην 

πιαίζην γξήγνξεο νκηιίαο) > iζela κε απινπνίεζε ηνπ ζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο [ln > n] ή κε 

αθνκνίσζε [ll > l] θαη ζηε ζπλέρεηα κε απινπνίεζε ησλ όκνησλ ζπκθώλσλ [ll > l]. 

17
 Βι. Τζνιαθίδεο (2008: 416-17) ζειά < ήζεια κε απνβνιή ηνπ [i]. Καηά ην ζπγγξαθέα ην ζειά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ κέιινληα ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ αληηγεγνλνηηθώλ δνκώλ 

πξνέξρεηαη από παξειζνληηθό θαη όρη ελεζησηηθό ηύπν ηνπ ζέισ, δειαδή πξνήιζε από ην ήζεια λα θαη 

όρη από ηε ζπλεθθνξά ζέισ λα > ζειλά > ζειά / ζελά > ζαιά / ζαλά. 

18
 Πβ. αλάινγνπο ζρεκαηηζκνύο ζηε Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθ., Danguitsis (1943: 99) ζηελ απόδνζε 

ππνζεηηθνύ ιόγνπ, εζει α έξθνκ’ / ζεια ’γνξάδσ (Νηεκηξ.)
.
 Μαληάο (1983: 233) Δπλεηηθή έγθιηζε: 

δάια λέξησ ή (ή)ζεια λέξησ / δάια πάγαηλα ή (ή)ζαια πάσ (Παιιαδάξ.)
.
 Γειεγηάλλεο (2002: 157) 

ζαια + νξηζηηθή κειι. (αληί παξαηηθνύ) ζηελ απόδνζε ππνζεηηθνύ ιόγνπ γηα ηε δήισζε ηνπ 

απξαγκαηνπνίεηνπ ζην παξειζόλ (Κνπβνύθι.)
.
 Ψάιηεο (1905: 79) ήια έπηλα, ήια έπηλεο θ.ιπ.

.
 βι. θαη 

Kahane (1948: 218-19), όπνπ πεξηγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ αληηγεγνλνηηθώλ δνκώλ πνπ απαληνύλ ζηα 

ηδηώκαηα ηνπ Νηεκίξληεζη θαη ησλ Σαξάληα Δθθιεζηώλ.   
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 Σπνξαδηθά ζεκεηώζεθε παξάιεηςε ηεο πξόζεζεο κε ζε ζέζε πνπ απνηειεί 

απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηνπ ξήκαηνο
19

, π.ρ. ... βαζηώ ηα δπν κνπ ρέξηα (βαζηώ 

κε ηα …) θαη θαηεβαίλσ ληε ζθάια... /  Μεηά ’πε ληε γθσζηαληηλνύπνιε γύξηζαλέ 

θαη ληελ επάληξεςε θάπνηνλα (κε θάπνηνλ) απεθεί απέ ληε κπαιηά Ειιάδα / θη όηαλ 

θαηέβεάκε λα πάκε ζηε κπαξαιία ’α θύνπκε, ’α κπνύκε ζηε βάξθα λα πάκε ζην 

παπόξη, καο ιέεη βξε παηδηά, πνύ ’α πάηε ε κηα ληε γθνύθια (κε ηελ θνύθια...), ε 

άιιε  λην ζθύιν (κε ηνλ ζθύιν); Ναη αιιά κεηο απηά ήζειάκε γηα! θ.ά. 

 

 Ο δηαιεθηηθόο ιόγνο είλαη θπξίσο πξνθνξηθόο θαη, όπσο θάζε εθθώλεζε, 

απνθιίλεη ζπρλά από ηνπο θαλόλεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ηεο θνηλήο ΝΔ. Δπηπιένλ 

νη ζπλζήθεο νκηιίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηνπ νκηιεηή, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία θ.ιπ., επηδξνύλ ζηε δηακόξθσζε 

ηνπ ιόγνπ. Σην πιαίζην απηό, ζην πιηθό ζεκεηώζεθαλ ζπρλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ όπσο νη απνζησπήζεηο, ην αζύλδεην ησλ πξνηάζεσλ, νη 

επαλαιήςεηο, ε δηαηάξαμε ηεο ζεηξάο ησλ γεγνλόησλ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηε 

γξακκηθή δηαηύπσζε ησλ πξνηάζεσλ, ζρήκαηα ιόγνπ θ.ιπ. ηα νπνία δελ 

ζπγθξνηνύλ ζπζηεκαηηθέο ζπληαθηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηδηώκαηνο ώζηε λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο, θαη είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζηνηρεία πνπ 

απνηππώλνπλ ηελ ηδηόιεθην θαη ηελ παξαγσγή ιόγνπ ζηελ εθάζηνηε ζπλζήθε 

ζπιινγήο πιηθνύ, π.ρ. Καη έηξεραλ ην ρσξηό κε θνπβάδεο λα ληε ζβήζνπλε.../  Σόζν 

πηάην ήληαλε ζπαζκέλα. .../ Εδώ πηα, ληαγηάληηζάκε πηα. Έθαηζάκε πηα. Έθαλα’ ν 

θόζκνο ζπίηηα.../ ..ε θαη ’πσο ήληαλε ζηε κέζε ν ληεξέο, θάζνπκαη θαη ιέσ κε ην 

κπαιό κνπ, πώο πεξλνύζα ν θόζκνο; θαη εληνύηνηο είρε ληεξέ.../ ην ρσξηό καο 

ήληαλε ζπνπδαζκέλνη αζξώπνη... (ζρήκαηα θαηά ην λννύκελν) / εζύ κπνξείο λα 

μέξεηο, λα πάεηο, λά ’ξηεηο; / Γέλνπληάλε επηό... πεηκέδη ηό ’ιεάλε. Κη έβαδάλε κέζα, 

αο πνύκε, άιινη θάλα ξεηδέιηα κε θξνύηα, κήια, δηάθνξα, θπδώληα έβαδαλε, άιινη 

θνινθύζηα, άιινη... βξάδνληαο ν κνύζηνο θαη γέλνπληάλε, έδελάλε απηά όια... 

(αζύλδεηα)  / Λσ ληε Δέζπνηλα, ισ λα ληε θάκε, ’α ληελε πλίμσ ’γώ ισ, ’α πνύκε 

όηη ςόθεζε, ’α ληε θάκε ’κείο ισ... / Καινί αζξώπνη, πνιύ θαινί. Πνιύ θαιά 

πέξαζάκε. Πνύ λα ηδνύκε θαθό λα καο θάλνπ. Πνιύ θαιά πέξαζάκε. Οη Σνύξθνη 

                                                 
19

 Αο ζεκεησζεί όηη ην θαηλόκελν απαληά ζηελ θνηλή ΝΔ ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα, θπξίσο κε ηα 

ξήκαηα θίλεζεο, π.ρ. πάσ (ζηελ) Αζήλα θ.ά. Αλάινγα παξαδείγκαηα ζεκεηώζεθαλ θαη ζην ηδίσκα, π.ρ. 

λα πάεηο ζ’ έλα ρσξηό άιιν, ζ’ έλα..., Μνπληαληά λα παο, Πξνύζα λα πάεηο... 
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ήληαλε ρσξηζηά. Ήηαλε καραιάδεο, ρσξηζηά νη Σνύξθνη πνπ θάνπληάλε θαη 

ρσξηζηά εκείο νη ρξηζηηαλνί. Δελ καζε πείξαδάλε νη αζξώπνη, θαινί αζξώπνη. Καθό 

δελ είδακε απ’ ηνπο Σνύξθνπο. Πνιύ θαιά πέξαζάκε. Καινί αζξώπνη ήηαλε. 

Πέξαζάκε θαιά...  (επαλάιεςεηο) θ.ά.  
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6. Επίλογορ - ζςμπεπάζμαηα 

 

Α. Σν ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο αλήθεη ζηα κηθξαζηαηηθά ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο. Από ηελ 

άπνςε ηνπ θσλεεληηζκνύ αλήθεη ζηα λνηίνπ ηύπνπ ηδηώκαηα. πλνπηηθά παξαθάησ 

θαηαγξάθνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλόκελα πνπ πξνέθπςαλ από ηε κειέηε ηνπ πιηθνύ 

θαη ηα νπνία δηαθνξνπνηνύλ ην ηδίσκα από ηελ θνηλή ΝΕ. 

Φωνεηική 

 έθζιηςε ζηηο ζπλεθθνξέο, πνύ ζα / λα > πνύ ’α > π’ ’ά θαη ηη ζα /λα > ηη ’α > 

τ’ ’ά, δε ζα > δε ’α > δ’ ’ά, π.ρ. π’ ’ά πάκε (< πνύ ’α πάκε < πνύ ζα/λα πάκε) 

θ.ά. 

 ζηξνγγύισζε πνιύ ζπρλά ηνπ ηνληζκέλνπ αιιά θαη άηνλνπ [ν] > [u], θαη 

ζπαληόηεξα ηνπ [i] > [u] θαη ηνπ [e] > [o] δίπια ζε ρεηιηθά, ππεξσηθά θαη 

θαηληαθά ζύκθσλα.  

 ηξνπέο ησλ θσλεέλησλ [α] > [e], [ν] > [e] θαη [i] ζε [e], ιόγσ ηεο επίδξαζεο 

πγξώλ θαη έξξηλσλ ζπκθώλσλ.  

 ζπζηεκαηηθή ηξνπή ηνπ πξνζήκαηνο αλα- > αλε- (αλαινγηθά από ηελ 

εζσηεξηθή αύμεζε [e] ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ) ζηα ξήκαηα θαη ζηα 

παξάγσγά ηνπο νλόκαηα,  

 απνβνιέο ζπκθώλσλ ζε κεζνθσλεεληηθή ζέζε κε ζπρλόηεξε απηή ηνπ [ɣ]. 

Ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο ε απνβνιή ηνπ [ζ] (ηδηαίηεξα ζην κόξην ζα 

> ’α), ζπνξαδηθά ηνπ [x], ηνπ [n] (ζε αξρηθή ζέζε ζην κόξην λα > ’α, 

ζπνξαδηθά ζε εζσηεξηθή ζέζε, θαη ζε ηειηθή ζηε γεληθή πιεζπληηθνύ ησλ 

νλνκάησλ θαη ζηα ξεκαηηθά επηζήκαηα ηνπ γ΄ πιεζ. πξνζ.)
 
 

 ε νπξάλσζε ησλ [l] θαη ηνπ [n] πξηλ από ην πξόζζην [i] απνηειεί έλα 

θαηλόκελν πνπ εληνπίδεηαη, αιιά δελ παξνπζηάδεη απζηεξή ζπζηεκαηηθόηεηα 

ζην ηδίσκα.  

 ζπζηεκαηηθή ερεξνπνίεζε ησλ άερσλ ζπκθώλσλ [p], [k], [t] > [b], [g], [d] 

(θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε πξνεγνύκελν έξξηλν, ιόγσ αλάπηπμεο άινγνπ 

έξξηλνπ, ή ιόγσ αλαινγηθήο επέθηαζεο ή αθνκνίσζεο), ηα νπνία πξνθέξνληαη 

απεξξηλσκέλα όηαλ πξνεγείηαη έξξηλν. Χαξαθηεξηζηηθή γηα ην ηδίσκα ηεο 
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Σξίγιηαο είλαη ε ερεξνπνίεζε [t] > [d] ζηνπο ηύπνπο εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ 

ηνπ άξζξνπ: ην(λ) > ληo(λ), ηε(λ) > ληε(λ), ην > ληo θαη ησλ > λησ, ηα > ληa, 

ηηο > ληηο / ηδη (ηνπο / ηηο), ζηνπο αδύλαηνπο ηύπνπο ηεο πξνζσπηθήο 

αλησλπκίαο ληνλε (ηνλ), ληελα (ηελ) θαη ζηελ θηεηηθή αλησλπκία γ΄ πξνζώπνπ 

ληνπ (ηνπ) / ληνπλα  (ηνπ - ηνπο). 

 αλνκνίσζε δηάξθεηαο ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ [sx] > [sk], [rζ] > 

[rt], [rx] > [rk].  

 ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε δεύηεξνπ ηόλνπ πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ 

πιεζπληηθό ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ ησλ ξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

παξαβηαζηεί ν λόκνο ηεο ηξηζπιιαβίαο.  

 

Μοπθολογία 

 ζην άξζξν ηεο αηηηαηηθήο πιεζπληηθνύ ηνπ αξζεληθνύ ζπζηεκαηηθά απαληά ν 

ηύπ. ηηο / ηδη (αληί ηνπο), 

 ζπξξίθλσζε ηεο γεληθήο πιεζπληηθνύ, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εληνπίδεηαη, 

ζεκεηώλεηαη ε απνβνιή ηνπ ηειηθνύ -λ,  

 ζύκπησζε ηεο νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο ηνπ πιεζπληηθνύ ησλ αξζεληθώλ 

νλνκάησλ ζε -νο,  

 ε νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ησλ αξζ. ζε -αο ζρεκαηίδεηαη ζπρλά 

κε ην επίζεκα -νη αληί -εο. 

 ζηελ θιίζε ησλ αλησλπκηώλ ραξαθηεξηζηηθνί είλαη νη εθηεηακέλνη ηύπνη ηεο 

γεληθήο θαη αηηηαηηθήο ελ. θαη πιεζ.  

 ζηηο πξνζσπηθέο αλησλπκίεο ηνπ γ΄ πξνζώπνπ μερσξίδνπλ: ν αδύλαηνο ηύπνο 

ηεο αηηηαηηθήο πιεζπληηθνύ ηνπ αξζ. ηηο / ληηο  (αληί ηνπο) θαη ε αηη. εληθνύ 

ηνπ αδύλαηνπ ηύπνπ πνπ έρεη ηελ εθηεηακέλε κνξθή ηνλε / ληνλε – ηελε / ληελε 

όηαλ πξνηάζζεηαη, θαη ηνλα / ληoλα, ηελα / ληελα όηαλ επηηάζζεηαη ηνπ 

ξήκαηνο, 

  από ηηο θηεηηθέο αλησλπκίεο μερσξίδεη ν ηύπνο ηεο γεληθήο εληθνύ θαη 

πιεζπληηθνύ  ηνπλα / ληνπλα αληί ησλ θνηλώλ ηνπ, ηνπο.  

 

 Ωο πξνο ην ζρεκαηηζκό ησλ ξεκάησλ ζεκεηώζεθαλ: α. ξήκαηα ζρεκαηηζκέλα 

θαηά ηε β΄ ζπδπγία ζε -ώ (αληί -δσ ζηελ θνηλή ΝΕ), π.ρ. αξπώ, ιπγώ θ.ά. β. 
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αλάπηπμε [n] ζε πγξόιεθηα ξεκαηηθά ζέκαηα, π.ρ. απνιλώ, ζθνιλώ θ.ιπ. γ. 

ξήκαηα κεηαπιαζκέλα ζε -ίζθσ, δ. ξήκαηα ζε -θησ (< αξρ. -πησ), π.ρ. άθησ, 

θόθησ, ζθάθησ θ.ά. (ζηελ θνηλή ΝΕ ζε -βσ),  

 

 σο πξνο ηε ξεκαηηθή αύμεζε ζεκεηώζεθαλ: α. δηαηήξεζε άηνλεο ζπιιαβηθήο 

αύμεζεο, π.ρ. εγίλεθα, εκάδεςα θ.ά. β. δηαηήξεζε ηεο (ηνληζκέλεο) αύμεζεο  

ζηνπο ππεηξηζύιιαβνπο ηύπνπο ησλ δηζύιιαβσλ βαξύηνλσλ ξεκάησλ (κε 

αλάπηπμε δεύηεξνπ ηόλνπ), π.ρ. έγξαθάκε, έπαηδάκε θ.ά. γ. ζπιιαβηθή αύμεζε 

[e] αληί [α], π.ρ. εγόξαζα, έιεζα  θ.ά. δ. ζπιιαβηθή αύμεζε [i], ζπάληα ζε 

ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από ζύκθσλν, π.ρ. ήπηλα, ήζθαβα, θαηήβαηλα θ.ά. ε. 

ηνληζκέλε ρξνληθή αύμεζε ζε θάπνηα ξήκαηα πνπ ζηνλ ελεζηώηα αξρίδνπλ 

από [α] ή [e], π.ρ. ήςα (< άθησ < άπησ), ήξθνπκνπ (< έξθνπκαη) θ.ά.  

 

 σο πξνο ηελ θιίζε ηνπ ξήκαηνο μερσξίδνπλ ηα εμήο:  

α. ε ρξήζε ηνπ αξραίνπ επηζήκ. -νπζη ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηνπ ελεζηώηα θαη ζηελ 

ππνηαθηηθή ανξίζηνπ
 

θαη -αζη ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ 

(ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ) αόξηζηνπ. Παξάιιεια κε ηα αξραία επηζήκαηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηα λεόηεξα -νπ(λε) θαη -αλε αληίζηνηρα.   

β. ε ζπζηεκαηηθή εκθάληζε αλνηρηώλ ζπιιαβώλ, ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηεο νξηζηηθήο 

ηνπ ελεξγ. ελεζη. θαη ησλ δύν ζπδπγηώλ, ζπγθεθνκκέλε -νπ (-νύ) θαη εθηεηακέλε ζε -

νπλε (-νύλε), π.ρ. γξάθνπ, γξάθνπλε θ.η.ό. / ζην γ΄ πιεζ. πξόζ. ηεο νξηζηηθήο ηνπ 

παξαη. θαη ηνπ αόξ. ηεο ελεξγ. θσλήο όπνπ απαληνύλ ηύπνη ζε -α θαη -αλε, π.ρ. 

θνξνύζα (αόξ. θόξεζα), θνξνύζαλε (αόξ. θόξεζάλε) θ.η.ό. / ζηα επηζήκ. ηνπ 

κεζνπαζεηηθνύ παξαηαηηθνύ πνπ ιήγνπλ ζε -νπκνπ, -νπκνπλα / -νπζνπ, -νπζνπλα 

θ.ιπ., π.ρ. γξάθνπκνπ -νύκνπλα, γξάθνπζνπ -νύζνπλα θ.η.ό.  

γ. ε κε έθθξνπζε ηνπ [i]  ζην β΄ ελ. πξνζ. ηνπ ελεζη. ησλ θσλεεληόιεθησλ ξεκάησλ 

κηιάεηο, αθνύεηο θ.ά.  

δ. ν ζρεκαηηζκόο ηνπ α΄ πιεζ. πξνζ. ελεζη. κεζνπαζεζ. θσλ. κε ην επίζεκ. -νπκεζηε, 

αληί ηνπ θνηλ. -όκαζηε, π.ρ. ιπλνύκεζηε, εξθνύκεζηε θ.ά.  

ε. ε πνιπηππία ηνπ παξαηαηηθνύ κεζνπαζεηηθήο θσλήο, κε εθηεηακέλνπο θαη 

ζπγθεθνκέλνπο ηύπνπο, ζε -νπκνπ / -νπκνπλα θ.ιπ. Ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην 

επίζεκ. ηνπ γ΄ ελ. θαη πιεζ. πξόζ. -νπλην(λε). 
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ζη. ν ζρεκαηηζκόο ηνπ παζεηηθνύ αόξ. πνιύ ζπρλά κε ην επίζεκ. -εα αληί –εθα, 

θαζώο θαη ν ζρεκαηηζκόο ηνπ ελεξγεηηθνύ αόξηζηνπ θάπνησλ ξεκάησλ ζε -μα (αληί -

ζα), π.ρ. αξώηεμα, ζαβνύξληεμα, έθηαμα θ.ά. 

δ. ε δηαζάιεπζε ησλ ξεκαηηθώλ ζπδπγηώλ
.
 έηζη ξ. πνπ ζηελ θνηλή ΝΕ θιίλνληαη θαηά 

ηελ α΄ ηάμε ζην ηδίσκα θιίλνληαη θαηά ηε β΄ ηάμε, π.ρ. πνλώ – πνλείο – πνλεί θ.ά.  

ε. ε ζπζηεκαηηθή εκθάληζε ησλ ηύπσλ: έλαη (γ΄ ελ.), είκεζηε (α΄ πιεζ.) ηνπ ελεζηώηα 

θαη ησλ ζπγθεθνκκέλσλ (ρσξίο ην ιεθηηθό -λ) ηύπ. ήκνπ, ήζνπ θαη ήλην ηνπ 

παξαηαηηθνύ ηνπ ξ. είκαη. 

 σο πξνο ηηο εγθιίζεηο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ζηελ πξνζηαθηηθή: α. νη 

ζπγθεθνκκέλνη ηύπ. ηνπ β΄ ελ. πξόζ. ηνπ αόξηζηνπ ησλ ξ. ζε -ώλσ θαη -άδσ, π.ρ. 

γξάπσ (< γξάπσζε), ζηαύξσ (< ζηαύξσζε), κάισ (< κάισζε) θ.ά. β. ζην β΄ ελ. 

ηνπ αόξηζηνπ (ελεξγ. θαη κεζνπαζεηηθήο θσλ.), πέξα από ην θνηλό επίζεκ. -νπ, 

π.ρ. γξάςνπ, ν ζρεκαηηζκόο κε ην κεζαησληθό επίζεκ. -εζε, π.ρ. δέρηεζε, ινύζεζε, 

θνηκήζεζε, ζπλελλνήζεζε θ.ά., γ. ζηα ξήκαηα ηεο β΄ ηάμεο ν ζρεκαηηζκόο ηνπ β΄ 

ελ. πξνζ. κε ηελ επέθηαζε -ε, π.ρ. θόξεηε, πνξπάηεηε, θνπβάλεηε θ.ά. δ. ζην β΄ ελ. 

πξνζ. ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο ηνπ ελεζηώηα ηεο β΄ ζπδπγίαο ζπνξαδηθά 

εληνπίζηεθε ηνπ επηζεκ. -νύ, π.ρ. ζθαινύ, θνηκνύ θ.ά.  

 

 επιππήμαηα  

ραξαθηεξηζηηθό ζην ηδίσκα είλαη όηη νη επηξξεκαηηθέο δειώζεηο ηξόπνπ θαη πνζνύ 

απνδίδνληαη πνιύ ζπρλά κε δάλεηα από ηελ ηνπξθηθή, θάπνηα από ηα νπνία κάιηζηα 

εληνπίδνληαη κόλν ζηελ Σξίγιηα π.ρ. αξάλ ηνπθάλ(η), ληάξ(α)καρνύζη θ.α. Οη δειώζεηο 

ρξόλνπ θαη ρώξνπ (ηόπνπ) γίλνληαη θπξίσο κε επηξξήκαηα ηεο ειιεληθήο. 

 ζύνδεζμοι, μόπια  

ζπρλή θαη ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ κνξίσλ: άμα  

‘όηαλ, αλ’, θαη ηδηαίηεξα ε ζύληαμε ηνπ ζύλδ. άκα κε επηηαζζόκελν ηνλ ζύλδ. θαη 

εηζάγνληαο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο, π.ρ. Άκα θαη κε ιέεηο ληελ αιήζεηα έξθνπκαη... / ειδέ 

‘έηζη θαη, ζε πεξίπησζε πνπ, αλ’ (< αξρ. ζπλεθθ. εη δε), π.ρ. Εηδέ, λα θάηζεηο λα ην 

ζπκεζείο, δα (< δελ ζα) ην ζπκεζείο ηώξα.../  μπα και θαη πα και ‘κήπσο’, κόξην 

εξσηεκαηηθό, π.ρ. Πα θαη ’πηρύζηεαηε (‘ζπκώζαηε’); / για, κόξην βεβαησηηθό (< 

ηνπξθ. επηθώλ. ya) πνπ ηίζεηαη ζην ηέινο πξόηαζεο γηα επηβεβαίσζε ησλ 
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πξναλαθεξζέλησλ, π.ρ. ηη ’α πνύκε γηα! / για, κόξην πξνηξεπηηθό (κεζλ. γηα < αξρ. 

επηθώλ. εία)
.
 ζην ηδίσκα αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπλεθθνξά ηνπ γηα κε όια ηα πξόζσπα 

ελ. θαη πιεζ. ηεο ππνηαθηηθήο δσ ηνπ αόξ. είδα ζε ζπληάμεηο θπξίσο κε ην κόξην λα 

θαη ζπαληόηεξα κε ην κόξην ζα: λα / ζα  γηαδώ, λα / ζα γηαδείο θ.η.ό. 

 

 παπαγωγή 

Σν παξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ ηδηώκαηνο (επηζήκαηα θαη πξνζήκαηα) αθνινπζεί ηελ 

θνηλή ΝΕ. Ξερσξίδνπλ, ην ππνθνξηζηηθό επηζήκ. -όπλο (< -όπνπιν), π.ρ. ξαθόπιν, 

ζθνπκπξόπιo, κπνπθαιόπιν, θαηζηθόπιo θ.ά., πνπ απαληά επίζεο ζηνλ Πόλην θαη ζε 

ηδηώκαηα ηεο Αλ. Θξάθεο, θαζώο θαη ηα επίζεκ. -ί: παπισκαηί, θαξεθιί, ηνπξθί, βηηζί, 

θ.ά. θαη -ό / -ιό (ζηνλ ππνθνξηζκό θπξίσλ νλνκάησλ), π.ρ. (ην) Θαλαζό, (ην) Αθξό, 

(ην) Σσηεξό, (ην) Δηνγεληό, (ην) Ζαραξηό,  (ην) Φξνζό θ.ά.  

 

Λεξιλόγιο 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ ηδηώκαηνο απνηειείηαη θπξίσο από ιέμεηο 

ηεο θνηλήο ΝΕ νη νπνίεο, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο έρνπλ ππνζηεί θσλεηηθέο θαη 

κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο.  

Απαληά ζεκαληηθόο αξηζκόο ιεμηινγηθώλ αξρατζκώλ από ηελ αξραία, κεηαγελέζηεξε 

θαη κεζαησληθή ειιεληθή πνπ δελ ζώδνληαη ζηελ θνηλή ΝΕ, ελώ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλνη κνξθνινγηθνί αξρατζκνί, όπσο ηα επηζεκ. -νπζη / -άζη, ην 

επίζεκ. ηεο πξνζηαθη. -εζε θ.ά. Πέξα από ηνπο ιεμηινγηθνύο θαη κνξθνινγηθνύο 

αξρατζκνύο πνπ ζεκεηώζεθαλ, ζηε δηαρξνλία ηνπ ηδηώκαηνο εληάζζνληαη θαη 

θσλεηηθά θαηλόκελα πνπ απαληνύλ ζε παιαηόηεξεο πεξηόδνπο ηεο ειιεληθήο, όπσο ε 

αθαίξεζε θαη ε πξόζεζε αξρηθνύ θσλήεληνο, ζηξνγγπιώζεηο, θξάζε, ηξνπέο 

θσλεέλησλ θαη ζπκθώλσλ θ.ιπ., νξηζκέλα από ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηε Βηζπλία 

ήδε από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο. πληαθηηθά θαηλόκελα, όπσο ε επίηαμε ηεο 

αλησλπκίαο, ε εθθνξά ηνπ έκκεζνπ αληηθείκελνπ ζε αηηηαηηθή θαη ε ρξήζε 

πεξηθξάζεσλ κε ην βνεζεηηθό ξήκα ήζεια απνηεινύλ επίζεο δείθηεο ηεο  δηαρξνλίαο 

ηνπ ηδηώκαηνο. 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ θαη νη λεόηεξνη ηδησκαηηθνί ζρεκαηηζκνί, όπνπ μερσξίδνπλ 

αξθεηέο ιέμεηο πνπ επηρσξηάδνπλ ζηελ Σξίγιηα ή θαη ζηε γύξσ πεξηνρή.  
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Ωο πξνο ηα δάλεηα πνιππιεζή θαηεγνξία απνηεινύλ εθείλα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

ηνπξθηθή
.
 θάπνηεο επηδξάζεηο ηεο ηνπξθηθήο εληνπίζηεθαλ θαη ζηελ παξαγσγηθή 

κνξθνινγία. εκαληηθόο είλαη ν αξηζκόο ησλ δαλείσλ από ηελ ηηαιηθή θαη ηε 

γαιιηθή, ελώ ειάρηζηα είλαη ηα ζιαβηθήο θαη αιβαληθήο πξνέιεπζεο.  

 

Σύνηαξε 

Η ζύληαμε ηνπ ηδηώκαηνο δελ παξνπζηάδεη ηδηνκνξθίεο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλή ΝΕ. 

Χαξαθηεξηζηηθά ζπληαθηηθά θαηλόκελα πνπ απαληνύλ ζην ηδίσκα είλαη: α. ε επίηαμε 

ησλ εγθιηηηθώλ ηύπσλ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ζε ζέζε αληηθεηκέλνπ, β. ην 

έκκεζν αληηθείκελν θαη ηα ζπκπιεξώκαηα ηνπ ξήκαηνο πνπ δειώλνπλ πξόζσπν 

εθθέξνληαη κε αηηηαηηθή. γ. ραξαθηεξηζηηθή ζην ηδίσκα είλαη θαη ε ρξήζε ηεο 

πεξίθξαζεο ήζεια (ζειά / ζαιά) + παξειζνληηθνύο θαη παξνληηθνύο ξεκαηηθνύο 

ηύπνπο. 

 

Β. ην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Σξίγιηαο δηεξεπλήζεθε θαη ε ζρέζε 

ηνπ κε γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη ηεο Αλ. Θξάθεο. Οη δύν πεξηνρέο 

(Βηζπλία θαη Αλ. Θξάθε) θαίλεηαη λα κνηξάδνληαη θνηλά γισζζηθά θαηλόκελα. Με 

βάζε ηα δεδνκέλα πνπ κειεηήζεθαλ ζηε δηαηξηβή απηή εληνπίζηεθαλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαηλόκελα (πρ. ην επίζεκ. ηεο πξνζηαθη. –εζε, ην ππνθνξ. –νπιν, 

ηδησκαηηθέο ιέμεηο πνπ θαίλεηαη λα απαληνύλ κόλνλ ζηηο δύν πεξηνρέο θ.ιπ.), ηα 

νπνία ζπλδένπλ ην ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο κε ηα γεηηνληθά ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο θαη 

ηεο Αλ. Θξάθεο, γεγνλόο πνπ απνηππώλεη θαη γισζζηθά ηελ νηθνλνκηθνπνιηηηζηηθή 

ελόηεηα πνπ αλέπηπμε ν ειιεληθόο πιεζπζκόο ησλ δύν πεξηνρώλ από ηνπο 

βπδαληηλνύο ρξόλνπο κέρξη ην 1922. Σα πξώηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε 

κέρξη ηώξα ζπγθξηηηθή έξεπλα θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζην ηέινο 

ηεο ελόηεηαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηα εηζαγσγηθά θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο, ηα ηδηώκαηα ηεο Βηζπλίαο 

εκθαλίδνπλ απνπζία νκνηνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ην πξόηππν ησλ βνξείσλ θαη λνηίσλ 

ηδησκάησλ, γεγνλόο πνπ από ηνπο παιαηόηεξνπο κειεηεηέο απνδόζεθε ζηελ 

πξνέιεπζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο πεξηνρήο από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο. Η 

άπνςε απηή βαζίζηεθε ζηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ πξνο ηε Βηζπλία ζε δηάθνξεο 
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πεξηόδνπο θαη ζηηο πξνθνξηθέο παξαδόζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Αλάινγεο 

απόςεηο έρνπλ δηαηππσζεί θαη γηα ηα ηδηώκαηα ηεο Αλ. Θξάθεο.    

Ωζηόζν, όπσο πξνθύπηεη από ηε κειέηε ησλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθώλ αλαθαηαηάμεσλ ηεο Βηζπλίαο θαη εηδηθόηεξα ηεο Σξίγιηαο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή, ε πεξηνρή θαηνηθήζεθε από ηνπο αξραίνπο θαη ελ 

ζπλερεία ηνπο ξσκατθνύο ρξόλνπο, ελώ ε ύπαξμε γεγελνύο πιεζπζκνύ κε ηζηνξηθή 

ζπλέρεηα από ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο κέρξη ηνλ 20
ν
 αη. θαηαγξάθεηαη ζηηο 

κειέηεο ζεκαληηθώλ εξεπλεηώλ. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ζπκθσλνύλ πσο, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ππήξρε ήδε ή άξρηζε λα δηακνξθώλεηαη εθεί 

ην πιεζπζκηαθό ππόζηξσκα ησλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Πξνύζαο, άξα ε 

δηεξεύλεζε ηεο γισζζηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία έλα 

γισζζηθό ππόζηξσκα δηακνξθσκέλν ήδε από ηελ επνρή απηή.  

Η πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο θαη ηδηαίηεξα ε παξαιηαθή δώλε όπνπ βξίζθεηαη ε Σξίγιηα 

δελ ππήξμε πνηέ ρώξνο απνκνλσκέλνο. Καηά θαηξνύο πξνζέιθπζε πιεζπζκνύο από 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ηα λεζηά ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ, ηε 

Θξάθε, ηε Μαθεδνλία αιιά θαη ηνλ Πόλην. Ωζηόζν, δελ ππάξρεη ηζηνξηθά 

καξηπξεκέλνο επνηθηζκόο κεγάισλ ζπκπαγώλ πιεζπζκώλ, ηθαλώλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ εμέιημε ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο ώζηε λα απνδίδεηαη ε γισζζηθή πνιπκνξθία 

ηεο ζηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ. 

Με δεδνκέλν ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ησλ πιεζπζκώλ ηεο πεξηνρήο, γηα ηελ εξκελεία 

ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ ηδησκάησλ πηζαλόλ βνεζεηηθέο είλαη παξαθάησ 

παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηε κειέηε ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο ζην 

πιαίζην απηήο ηεο δηαηξηβήο: 

 ζηελ πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο δηαθξίλνληαη ηξεηο δώλεο θσλεεληηζκνύ: παξαιηαθή 

δώλε (Σξίγιηα, Μνπδαληά, Κίνο, Παιιαδάξη / λνηίνπ ηύπνπ ηδηώκαηα), ελδνρώξα 

(Κνπβνύθιηα, Νηεκίξληεζη / ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκηβνξείσλ), νξεηλή θαη 

γεσγξαθηθά απνκνλσκέλε πεξηνρή ησλ Πηζηηθνρσξίσλ (βνξείνπ ηύπνπ 

ηδηώκαηα). Η ύπαξμε δσλώλ θσλεεληηζκνύ νη νπνίεο κάιηζηα νξίδνληαη κε 

θπζηθά όξηα (βνπλά θαη πνηάκηα) απνηειεί αμηνπξόζεθην παξάγνληα γηα ηελ 

εξκελεία ηεο γισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο.  

 εληζρπηηθή ζηελ πξνεγνύκελε ππόζεζε είλαη θαη ε ζε γεληθέο γξακκέο αλαινγία 

θαηαλνκήο ησλ ηδησκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε σο πξνο ηελ πνηθηιία θαη ηε 
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γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηδησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ Κσλ/πνιε: αλαηνιηθή 

παξαιηαθή δώλε, γεηηλίαζε κε ηελ Κσλ/πνιε (λόηηα), ελδηάκεζνο ρώξνο 

(εκηβόξεηα), ελδνρώξα – απόζηαζε από ηελ Κσλ/πνιε (βόξεηα).  

Η αλαινγία θαίλεηαη πσο δελ είλαη ηπραία. Ο εκπνξηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

αλνηρηόο ρώξνο ησλ παξαιίσλ, γεηηνληθόο θαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ θόζκν ηεο 

Κσλ/πνιεο, θαίλεηαη λα απνηππώλεηαη θαη ζηε γισζζνγξαθία ησλ δύν πεξηνρώλ.  

 

Γ. Σν ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο δηακνξθώζεθε ζην «αζηηθνύ» ηύπνπ πεξηβάιινλ ησλ 

παξαιίσλ ηεο Βηζπλίαο ππό ηελ επίδξαζε ηεο Πόιεο.  Όπσο θαίλεηαη από ηα ηζηνξηθά 

θαη θνηλσληνγισζζηθά δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα εηζαγσγηθά θεθάιαηα, 

πξόθεηηαη γηα κηα θνηλσλία, πνπ, παξά ηε δηαξθή θαη καθξόρξνλε ζπκβίσζε κε ην 

ηνπξθηθό ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο, ην ειιεληθό ζηνηρείν ήηαλ θπξίαξρν νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη γισζζηθά. Η πξόλνηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε αίζζεζε θαη ε ζρέζε ησλ 

θαηνίθσλ κε ηηο ηζηνξηθέο ηνπο θαηαβνιέο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηηο αθεγήζεηο 

ηνπο, ε αλάγθε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ κέζα από ηελ ειιεληθή γιώζζα, ε επαθή κε 

ηα θέληξα ηνπ ειιεληζκνύ θαζώο θαη κε εκπνξηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ ζπληζηνύλ 

έλα πεξηβάιινλ δεθηηθό ζηηο εμειίμεηο.  

Σα ηζηνξηθά θαη θνηλσληνγισζζηθά δεδνκέλα ζηνλ ηόπν πνπ δηακνξθώζεθε ην 

ηδίσκα, θαζώο θαη ζηνπο ηόπνπο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ ζην ειιαδηθό ρώξν, 

βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηόζν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηδηώκαηνο όζν θαη ηνπ 

πιέγκαηνο ησλ «πξνβιεκάησλ» ηεο έξεπλαο ηνπ γισζζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ 

κηθξαζηαηηθνύ ρώξνπ. 

Η εγθαηάζηαζε κεηά ην 1922 ζε ειιεληθό κελ αιιά δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ, 

απνηέιεζε νξόζεκν γηα ην ηδίσκα. Όπσο θαίλεηαη από ην πιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε 

ζηνπο δύν ηόπνπο εγθαηάζηαζεο, ην ηδίσκα δηαζώζεθε ζηε Νέα Σξίγιηα Χαιθηδηθήο 

όπνπ ην ηξηγιηαλό ζηνηρείν ήηαλ θπξίαξρν, ελώ εκθαλήο είλαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ ζηε 

Ραθήλα Αηηηθήο.  

Σν πιηθό πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί από δηαθνξεηηθέο γεληέο Σξηγιηαλώλ δείρλεη επίζεο 

όηη νη θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο νδήγεζαλ ζε έλα δνκηθό θαη ιεηηνπξγηθό 

πεξηνξηζκό ηνπ ηδηώκαηνο από γεληά ζε γεληά, αθνύ θπξίαξρε γιώζζα επηθνηλσλίαο 

ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ νκηιεηώλ έγηλε πιένλ ε θνηλή λενειιεληθή. 
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Σέινο, ζε ό,ηη αθνξά ην πιηθό, αο ζεκεησζεί ε δπζθνιία αλεύξεζεο πιεξνθνξεηώλ 

θαη ε δπζθνιία θαηάηαμεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πνηθίισλ πεγώλ πιηθνύ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλα θαηά ην δπλαηόλ αληηπξνζσπεπηηθό θαη αμηόπηζην  

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δείγκα ηδησκαηηθνύ ιόγνπ, ηθαλό ώζηε λα εμαρζνύλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηώκαηνο.  

 

Σν γισζζηθό ηδίσκα ηεο Σξίγιηαο δελ εληππσζηάδεη κε ηηο απνθιίζεηο ηνπ από ηελ 

θνηλή ΝΕ. Είλαη σζηόζν έλα ηδίσκα πνπ ειθύεη ηνλ εξεπλεηή γηαηί δελ κηιηέηαη πηα 

ζηελ θνηηίδα ηνπ αιιά απνηειεί έλα θνκκάηη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο πνπ ζπλδέεηαη 

κε κηα πεξηνρή όπνπ ε ειιεληθή δηακνξθώζεθε θαη εμειίρζεθε κέζα ζε έλα ηδηαίηεξν 

ηζηνξηθό, θνηλσληθό θαη γισζζηθό πιαίζην. Η γισζζηθή ραξηνγξάθεζε πεξηνρώλ νη 

νπνίεο απνηέιεζαλ ζπιάθνπο ηεο ειιεληθήο αθελόο ζπκβάιιεη ζηελ έληαμή ηνπο 

ζηνλ επξύηεξν ράξηε ηεο ειιεληθήο, θαη αθεηέξνπ, πξνζηηζέκελε ζηηο επηκέξνπο 

κειέηεο, ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηύπσζε ηεο γεληθόηεξεο εηθόλαο απηώλ ησλ πεξηνρώλ 

θαη ζηελ θαηαλόεζε ηεο δηαρξνληθήο δηαδξνκήο ηνπο.  
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κοινά / ανάλογα γλωζζικά θαινόμενα Τπίγλιαρ - ιδιωμάηων Βιθςνίαρ - Αν. Θπάκηρ 

 Βιθςνία Αν. Θπάκη 

 Τπίγλια Παλλαδάπι Κίορ Κοςβούκλια Νηεμίπνηεζι Τζενηώ 
Σαπάνηα 

Εκκληζιέρ 

αποβολή άηονων i, u - - 
- 

(ζποραδικά) 
+ + + + 

αθαιπέζειρ / αναπηύξειρ 

απσικών θωνηένηων 
+ + + + + +  + 

ζςνεκθοπά πος ’α > π’ ’ά / 

πάα  / ηι ’α > η’ α > ηάα / 

δε(ν) ’α >  δ’ α / δάα 

+ + * (που ’α) + * +  + 

ζηπογγύλωζη ο > u, i > u + + + + + +  + 

ηποπή α > e, i > e δίπλα 

ζηα ςγπά 
+ + + + + +  + 

ανα- > (α)νε- + + + + + + + 

οςπάνωζη l ππιν ηο i + + + + + +  + 

ηποπή rx > rk / rθ > rt / sh 

> sk 
+ + + + + +  + 
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αποβολή x + * + + + * * 

αποβολή θ ζηο θα > ’α + + + + + - + 

αποβολή n ζηο να > ’α + + + - + +  - 

ησηποποίηζη t > d ηος 

άπθπος και ανηωνςμιών 
+ + + - - + 

+ (ζηην ανηων. 

dοσς) 

b, d, g απεππινωμένα + + + + - + + 

διπλόρ ηονιζμόρ + + + + + + + 

άπθπο αιη. πληθ. απζ. ηιρ / 

ηι (ανηί ηοςρ) 
+ + (ηι) + + (η’ / η’ς) + (ηι) + (ηζι) +  

ζςππίκνωζη γενικήρ / 

αποβολή /n/ ζηη γενική 

πληθ. (όπος ςπάπσει) 

+ / + δεν έτει + / + δεν έτει δεν έτει + / + + / + 

ζύμπηωζη ον. αιη. πληθ. / 

απζ. -αρ > πληθ. -οι (ανηί -

ερ) 

+ + + + + +  + 

αιη. πληθ. απζ. πποζωπ. 

ανηων. ηιρ / ηι (ανηί ηοςρ) 
+ + + + (η’ / η’ς) + (ηι) + (ηζι) + 

κηηηική ανηων. ηοςνα / 

νηοςνα 
+ + + - +  - - 
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γ΄ εν. έναι ζηο π. είναι + +  + +  
- (ειν’ / ’ναι / 

’ν’)  
+  + (έν’)  

α΄πληθ. μεζ. ενεζη.  

-ούμεζηε / -ομεζηε 
+ +  * +  +  

- 

 
+  

γ΄ πληθ. -οςζι / -αζι + - + - - - - 

α΄ εν. πληθ. μεζ. παπαη. -

οςμος(ν),  -οςμοςνα  
+ + +  + (-οσμνα )  + (-οσμνα )  -  + (-οσμνα) 

παθ. αόπ. -ηα  (ανηί –ηκα) + - - - - - - 

ενεπγ. αόπ. ζε  -ξα (ανηί -

ζα) 
+ * + - - + + 

β΄ εν. πποζηακη. -ηζε + * * + + +  + 

β΄ εν. πποζηακη. β΄ ηάξηρ 

ζε –ειε 
+ *  * + + +  + 

ςποκοπ. –όπλο  + - + - - +  + 

ςποκοπ. κςπιών. ζε -ό/ -ιό + + + * + + + 

επίηαξη ανηων. + + + + + - - 

έμμεζο ανηικ. ζε αιη. + + + + + + + 

πεπιθπάζειρ με ηο ήθελα / 

θαλά / θελά / θανά 
+ +  (δάλα) + + + + +  (ήλα) 

* : δεν βρέθηκαν ζηοιτεία για ηο θαινόμενο 



 I 

Παξάξηεκα 

 

Α. Ηδηωκαηηθέο θξάζεηο 

 

 θξάζεηο  

(Ούημξ έκαζ) ηδξ βμύκαξ ιμο ιακίηζ (‘αζήκαληνο’). / (γηα σξαία γπλαίθα) ζα 

ιπμοθζμύνζ (‘είδνο θνζκήκαηνο’) έκαζ! /  (γηα σξαία γπλαίθα) ζα κηδ θάνζα! (‘ζαλ ην 

πεξζηθφ άινγν’). / (γηα σξαία γπλαίθα) θανθμονί πμηήνζ (‘ζαλ ην θξχζηαιιν’, πβ. 

ζακ ημ ηνύμ ημ κενό) / (Δίιεζηε μύθμζ) λίηδδεξ (‘αλφεηνη’) βζα η’ ακάεεια... /  (Έκαζ) 

ηδξ θνάζδξ (‘αμηφινγν, ηεο πξνθνπήο’). /  (Θύιςζε) ηαζ λίζηνερε ημκ ηγζπνέ ηδξ 

(‘έθαλε κνξθαζκνχο’). /  (Ούημξ έκαζ) ιεβάθμξ ηαζ πμθύξ. / (πεξηπαηθη.) ηδξ παπαδζάξ 

μ ιμύκανμξ ηαζ ηδξ επζηνμπίκαξ / ηάεζζακ ηαζ θμάνζαζακ πόζμ ηνααάεζ μ ιήκαξ! / 

’πμναπκζά ηαιέκδ ηαζ ζαηημύθα ηνοπδιέκδ (‘ηίπνηα δελ θαηάθεξα / δελ βξήθα’). /  

Άηνα ι’ άηνα (‘απφ άθξε ζε άθξε’). / Άθθμζ ροπμιαπμύκε ηζ άθθμζ βηααθoιαπμύκε 

(πβ. ην θνηλ. εδώ ηανάαζα ηαίβμκηαζ αανημύθεξ ανιεκίγμοκ). / Βανζά ηα εβηόζιζα! /  

Έκα δάηνο (‘κηα ζηαγφλα’). / Έκαζ  ιέζα όλς άενςπμξ (‘δελ είλαη θεξέγγπνο’). /  

Έκαζ ζημ ηεθεοηαίμ κημο (‘πεζαίλεη’). /  Έπζαζε η’ ακάπθαα (‘έπηαζε ηα πην καθξηλά 

κέξε, έθπγε καθξηά’). /  Δν’ιζά ηαζ ζημηεζκζά, ’πμναπκζά! (ιέγεηαη φηαλ θαλείο 

απνηπγράλεη ζε θάηη πνπ επηδηψθεη). / Έθαε ηα θάνθανα! (‘έθαλε πνιιή δνπιεηά, 

κεγάιε πξνζπάζεηα’). /  Έθαε ημκ ακαηάκημο (‘έθαγε ην θεθάιη ηνπ’). /  Έπεζ αακηέ 

(‘έρεη πεξηζψξην, ρψξν’, πρ. αηόια έκαζ κέα, έπεζ αακηέ ιπνμζηά κηδξ..). /  Εμύιε ηαζ 

γζκίγμιε (‘ίζα πνπ δνχκε ιφγσ αλέρεηαο’). / (ζε παηρλίδη) Καηέαα ηςθμηόηνςκε ηαζ 

ηηύπα κηδ βηαιπάκα. / Κόνδα θμύκηα (πβ. θνηλ. ζημζκί ημνδόκζ). /  Κνύμ βηεαβηίνζ 

(‘πνιχ θξχν’). / Με ηαζνό ιε πνόκζα... /  Με ηδ ιεεό εέθεζ κενό, ιε ημ ιεεύζζ δίρα. / 

Μόκααα!, ηα θόβζα κηδξ κενό ηαζ γάπανδ! (‘λα δηαιπζνχλ, λα μεραζηνχλ’). /  Να ’ζαζ 

θηςπόξ ηζ αθίιμκμξ ηαζ λύθα κα ιδκ έπεζξ /  κα ηνέπεζ ηαζ ημ ζπίηζ ζμο κα δεζξ πανέξ 

πμο εά ’πεζξ... / Νηαιπθάξ ιαξ εηαηέαεζ, ημύθζα δ ώνα... (‘καο ήξζε μαθληθφ, καθξηά 

απφ καο’). / Νημκε ανήηε ηόθπμξ (‘εγθεθαιηθφ’). /  Ξίηζ κα βέκεζ (πβ. ην θνηλ.  

ημιιάηζα κα βίκεζ). / Όλς ρίθμζ ιπμκηζημί (επσδή, ‘καθξηά απφ καο’). / Ούημξ έκαζ ημο 

βθοημύ κενμύ (‘δεηιφο’). / Ούημξ παθ ηζμοθ ιζθάεζ (‘ιέεη αζπλαξηεζίεο’). / Πήαζκε ημ 

κηαιάνζ ιαξ (‘άληερε ην ζφη καο’). / Πήε αθθαή (‘πήγε δηαθνπέο’). /  Πήνα γίκζ (‘πήξα 

θφξα, νξκή’). / Πήνα κημ πζθζόηαθμ (‘πήξα ηα πάληα, δηάιεμα ηα θαιχηεξα’). / Πήνε 

ηα βζάνηζα ιμο (‘ζπκθψλεζε’, πβ. ήνεε ιε ηα κενά ιμο). / όζ ζόπζ ζζλζθέξ (‘φινη καδί, 
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κηα παξέα’). / ηνείδζα, ιύδζα, πάαανα (‘φια καδί αλαθαησκέλα, ρσξίο ηάμε’). / Σά 

’ηακε θαιπίημ... (‘ηα θαζάξηζε θαιά’). / Σά ’ηακε ηζαθκηί ημοναδί (‘ηα έθαλε άλσ 

θάησ’). / Σα ηζάθκηζζε (‘ηα έθαλε φια ιάζνο, απέηπρε’, πρ. κημκ έζηεζθάιε κα ηάκεζ κηδ 

δμοθεζά ηζ αοηόξ ηα ηζάθκηζζε). / Σγάιπα ηαζ αενεζζά. / Σγακ ηγζκ μνηαθίη  (‘δελ βξήθα 

θαλέλα, ηίπνηα’). / Σζμύνςζε ημ πμύπμοθμ (‘ζχκσζε’). / Σύπμξ ηαζ οπμβναθόξ. / 

Φςκή θέμκημξ δεκ έπεζξ αημύζεζ (‘δελ αθνχο ηη ζνπ ιέλε’). / Χνζζηόξ ηζ Απόζημθμξ ηαζ 

ηα δώδεηα εοαββέθζα!  

 

 παξνηκίεο 

 
’Α δε θαξ εενζό, δε εενζεύεζξ! (‘αλ δελ δνθηκαζηείο δελ γίλεζαη δπλαηφο’). / Βαζζθζηό 

ημονζμύιζ δε ιπαηίγεζ (‘απηφο πνπ είλαη δπλαηφο δελ βνπιηάδεη’). /  Έηακε ηα ηαηζίηζα 

ιπεθεηγίηζα (‘βξαρηφιηα’ / ‘ζθφξπηζε άζθνπα ηα ιεθηά ηνπ’). Ζ γενκηεθζά 

(‘βεξηθνθηά’) εα ηάκεζ γένκηεθα (‘βεξίθνθα’). / Λοπήεδε ημ ηανθί, πάεδε μ αθηζάξ 

(‘δελ ήζειε λα πξνζέμεη θάηη κηθξφ θαη ηα έραζε φια’, πβ. όπμζμξ εέθεζ ηα πμθθά 

πάκεζ ηαζ ηα θίβα). / Ο ηαεέκαξ κημ ιπόνδμ ημο ιμζημθίαακμ κημκ έπεζ (‘ν θαζέλαο 

είλαη επηεηθήο κε ηηο αδπλακίεο ηνπ’). / Πον πονί ηαζ πονακέιζ ηα πήνε όθα δ νέπεθδ 

(πιήξεο θαηαζηξνθή, ‘ηα πήξε φια ν άλεκνο’). / εζέηε δ θίικδ ηζ μ βζαθόξ, ζεζέηε ηαζ 

ημο ημονεθή μ βζμξ (ιέγεηαη γηα θάπνηνλ πνπ παηλεχεηαη). / Σέθεράζζ ηα παζπκίδζα ηζ 

άνηεράκε ηα κημύιπακα (‘έξρνληαη ηα δχζθνια’). / Σδξ κύπηαξ μ ηαδήξ κζηά πάκηα ημκ 

άκηνα (‘ε γπλαίθα θάλεη θνπκάλην ηνλ άληξα’). / Άενςπμ από θοθή ηαζ ζηύθμ απέ κηδ 

ιάκηνα (‘απφ θαιή θνηλσληθή ηάμε’, πβ. ζηύθμ από ιακηνί ηαζ βοκαίηα από ζόσ). 

 

 παξνηκηαθέο θξάζεηο  

’Α δε θένεζ δ Βασκμύ (ηνπσλ. κε ειαηψλεο) ’α θένεζ ημ ηανάαζ (‘αλ δελ έρνπκε 

παξαγσγή ειηάο ζα δήζνπκε απφ ηελ αιηεία’). / (ημ ημνίηζζ) έηακε θάηημ κα ζε 

πενζιέκεζ (‘αδπλάηηζε, έξεςε’). /  Λία έκαζ ηα ηαναέθζα κημο (‘δε ζα δήζεη πνιχ’). / Σμ 

ημνίηζζ ζημ ιπεζμύηζ ηαζ δ πνμίηα ζημ ζεκημύηζ. / (Θα ηάκεζ παςκζά) εα πέζμο μζ 

ζηύθμζ οδνάνβονμ ηζ μζ ηαηζζαέθμζ αθάηζ... (‘ζα θάλεη ππεξβνιηθφ θξχν’). Αοηόξ έκαζ 

έλ’ ααβά ημ θμοηνζηό (‘είδνο γνχλαο’ / ‘είλαη αλφεηνο, αλεχζπλνο’). 

 

 γλωκηθά 

Ο ηαθόξ ηαθό δε ιπαεαίκεζ. / Οζ πμθθμί κημκ έκα ημ βηάκμο, μ έκαξ ηζξ πμθθμί όπζ. / 

Όπμζμξ πέθηεζ ιμκάμξ ημο δε βηθαίεζ. / Σμ ζίδενμ γεζηό ημοπακζέηαζ. / Ζ ιπακηνεζά ηαζ 
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ημ ηζμοηάθζ έκαζ ακάβηαζδ ιεβάθδ (‘ν γάκνο θαη ηα έμνδα δηαηξνθήο είλαη κεγάιε 

επζχλε’). / Σμ ηάλζιμ ζπίηζ δε παθάεζ, ημ δμζίιζ παθάεζ (‘ην λα ππφζρεζαη θάηη δελ έρεη 

άκεζεο ζπλέπεηεο φπσο ην λα ην πξαγκαηνπνηείο’). / Έπεζ ηζ αενώπμζ, έπεζ ηζ 

αενςπόπθα (‘ππάξρνπλ άλζξσπνη θαη αλζξσπάθηα’). 

 

 επρέο 

(γηα έγθπν) Άκηε ηαζ ζηα ηνοθά ζμο. / Άκηε ηαζ ηαθό πςνζό, ηαθή παηνίδα... /  Έηδ 

πμθθά (ινγ. θνηλ.) / Ζ ’βεζά κα ιδ ζαξ ’θήζεζ, πάκηα ’βεζα κά ’πεηε. /  (ζε γάκν) Να 

γήζεηε κα πμθοπνμκίζεηε, ζηενεςιέκμζ. /  ηενεςιέκμζ, πμθύπνμκμζ. /  οπςνειέκδ μ 

Θεόξ ιμο. / Φημο ζμο, ηαθά ζηενκά. Καθά οζηενζκά. / Ώνα ηαθή, βενή ηαζ ζζδενέκζα κα 

είζαζ. 

 

 θαηάξεο 

Ακάεειά ζαξ παθθαμκίεξ (‘άρξεζηνη’)! / Βμοααζζά κα ζε πζάζεζ! / Καηό πνόκμ κά ’πεζξ 

κα λεναεείξ ηαζ κα αμοααεείξ! / Καηό πνόκμ κα ’πεζξ! Χάνμξ πάνεζ ζε! Φςηζά ηάρεζ 

ζε! /  Λύζζα κα ζε πζάζεζ! /  Να ηά ’ανεζ (‘φζα κνπ έθαλε’), κα οπμθένκεζ! / Πμο κα 

βίκεζξ ηάιςια! (‘λα πάζεηο φζα έθαλεο’). / ηύθμζ ιαύνμζ ηζ αλοπόθδημζ κα ηα ηνααμύ 

ηαζ κα ηα ηαηεθμύ ιεξ ζηδ ιπαθάβηα (‘ιάθθν’ /  ‘ λα θαηαζηξαθνχλ φια, λα ραζνχλ’). 

/ Σοθθαζζά ζηα ιάηζα ζμο! 
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Β. Απνζπάζκαηα από ην πιηθό ηωλ απνκαγλεηνθωλήζεωλ 

 

 

(Καιπάθε Αλζνύια)  

π’ ’ά εοιδεώ ηα παθαζά...είπαιε βζαηνμί ζημ πςνζό ιαξ... ήκηακε (θαη) δζηδβόνμζ, 

ζπμύδαγάκε, κης θμβζώκ κης θμβζώ.. παπάδεξ... ει ηζ λένς ’βώ ηα μκόιαηά κημοκά ’βώ 

κα ηα πς θς... ηζ ηα λένς;; 

μθία κηδκ έθεάκε κηδ ιαιή αθθά ημ ’πίεεημ ηζ ήκηακε; Μζα αρδθή, κηανκηάκα, εδνία, 

βειάηδ ηόνδ... κηδ αάγεζ ημ ιοαθό ιμο (έρσ ηελ εηθφλα ηεο), ιπαιπαΐηζζζα... κηδ 

ζπμύδαλάκε κμζμηόια... 

ηδ ιπθαηέα ήκηακε μζ πθμύζζμζ, ζηδ Γηορέθδ (ηνπσλ. Κπςέιε), ήκηακε ιμνθςιέκμζ, 

ειείξ ζημκ απάκμο ιαπαθά ήιαζηάκε πςνζάηδδεξ, θηςπμί αενώπμζ, μζ άθθμζ ήκηακε 

πθμύζζμζ ηάημο. Δ, ηαζ πώξ ήκηακ ζηδ ιέζδ μ κηενέξ (‘ξέκα’) ηάεμοιαζ ηαζ θές ιε ημ 

ιοαθό ιμο, πώξ πενκμύζα μ ηόζιμξ; Καζ εκημύημζξ είπε κηενέ.. Σμ ζημθείμ ήκηακε ζε 

ιαξ ιενζά ζημ ιπάκμο ιαπαθά. Ήκηακε ιεβάθμ, άηνα, ιέζδ δεκ είπε. 

ημ βηάημο ιαπαθά ήκηακε ςναία, πζμ ηαθά. Ζ Πακημααζίθζζζα ήκηακε ζε ιαξ ζημ 

ιπάκμο ιαπαθά ηαζ μ Α-Γζώνβδξ ηζ μ Α-Γζάκκδξ. Όλς απ’ ημ πςνζό πόαβαζκεξ, πμο 

ηεθείςκε ημ πςνζό ήκηακε έκα ιπνάια ζηνμββοθό, ιεσκηάκζ ηό ’θεάκε ηαζ ζζνβζάκζγάκε. 

 

Ο ςηήναξ (κνλαζηήξη) ήκηακε ιαηνοά όλς απ’ ημ πςνζό. Ήκηακε ηδξ ιδηέναξ ιμο μ 

εείμξ ηαθόενμξ. Πήε ι’ αθθμοκμύξ ιαγί π’ αζηήηεοακ. Ο ηαθόενμξ αοηόξ, ιε ηαζνό ιε 

πνόκζα, πμο πήε (πήγαλ) κα κημ βονέρμο μζ βμκείξ ημοκα ηαζ δε ιπήαζκε ιε βηακέκα 

ηνόπμ ηαζ αοηόξ ήνηε ζημ πςνζό. Όλς απ’ ημ πςνζό, ιέζα ζηα αμοκά, ζηα πςνάθζα, ζηα 

θαβηάδζα! Γζαηί μζ αζηδηήδεξ, μζ ηαθόενμζ αοηά ηάκμο, δε εέθμο ηόζιμ κα ζδμύ. Έπηζζε 

ηαζ έηακε ιζα εηηθδζία. Άια έηακε κηδκ εηηθδζία, έηακε ηαζ ζπίηζα, άια ηαζ πάεζ 

ηαέκαξ κα ’πμο κα ιείκμο. Ξέκμζ άια πάκε. Έηακε ηαζ ιένδ δζηά κημοκα πμο εα 

ημζιμύκηαζ, πμο εα ηάεμοκηαζ. Σναπεγανία πμο εα ηνώκε, ιένμξ πμο εα ημζιμύκηαζ, 

πμο εα ηάεμοκηαζ. Κάιανεξ. Καζ έηακε ηαζ θμύνκμ. Δπήνε ηαζ άενςπμ επί ημύημο πμο 

εα γοιώκεζ ρςιί κα ηζξ (ηνπο) θαΐζεζ. Ήπδαζκακ μζ βοκαίηεξ ’ηεί πένα, γύιςκάκε 

ρςιί, πμο ήκηακε πμθύξ ηόζιμξ βζα, ενβάηεξ κα πηίζμο, κα ηάκμο, ήεεθάκε κα θάκε 

αοημί. Καζ ιαβένεοε ιζα βοκαίηα ηαζ θάζγε κημ βηόζιμ αοηόκα. Κζ έιεζκε ζημ ιμκαζηήνζ 

ύζηενα μ ηαθόενμξ. Αοημύ έιεζκε, δεκ έθοε λακά. Ξακά δεκ επήε κα αζηδηέρεζ ζηα 

αμοκά  ’ηεί πμο ήκηακ άθθδ θμνά. Έηακε κηδκ εηηθδζία ηαζ γμύζε αοημύ πένα. Κζ είπε 

ηαζ θμύνκμ ηζ είπε ηαζ ανύζεξ ηαζ έηακε ηαζ ανύζεξ, έηακε ηαζ ιπαλέδεξ, ςναία 
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θμοθμύδζα, πμθύ ςναία. Σά ’ηακε ηδξ ιδηέναξ ιμο μ εείμξ. Νηόικμ (Γόικμ) κημκ έθεε. 

Καιζά θμνά κημ βνάθς ζηα ’κόιαηα (ζε κλεκφλεπζε). Άια ημ εοιδεώ κημ βνάθς. 

Νηόικμ ιμκαπό κηo βνάθς. Σζ λένς ηζ κημ θέακε. Μμκαπόξ πόκαζ, ηαθόενμξ. Αθθά δεκ 

νώηδζα ηαιζά θμνά ηακέκα παπά, ηζ πνέπεζ κα κημκε πς, ζενμιόκαπμ κα κημ ιπς; 

 

Κάεε πνόκμ έηακα ημοημύθζα. Δίπακε θζόδεκηνα. Έηακάκε, έααγάκε δέκηνα ηαζ έηακα 

εθζέξ. Κζ έηνςάκε εθζέξ ηαζ πμοθμύζα ηαζ έηακάκε ηαζ πμοθμύζακε. Χμονάθζα 

μθόηθδνα, βειάηα εθζόδεκηνα. Δθζά πμθύ, θάδζ πμθύ έηακάκε, πμοθμύζακε μ ηόζιμξ. 

Έηνςε πμνηαζηζηό (ιάδη), δ μζημβέκεζα, πμοθμύζακε ηζόθα. Σ’ ’ά ημ ηάκμο; Δίπακε ηαζ 

ημοημύθζα. Σονακκζμύκηακε πμθύ ιε ηα ημοημύθζα. Να ηαΐζμο ιζηνό ζημοθδηόπθμ, από 

ιζηνό κα ημ ηαΐζμο, κα ημ ενέλμο, κα ηάκεζ ημοημύθζ. Σονακκζμύκηακε πμθύ. Έαακάκε 

έηζζ, κά ’καζ έηζζ, ηθςκζά μθόνηα βζα κα πάκε κα ηάκμο ηα ημοημύθζα πάκμο ζε ηείκα ηα 

ηθςκζά. Έημοαάκε απ’ ηα δέκηνα ηθςκζά ηαζ πήαζκάκε, όηακ ήηα έκα πμο ιεβάθςκε κα 

ηάκεζ ημ ημοημύθζ, πήαζκακ ηζ έζηδκάκε ηα ηθςκζά ’ηεί ακάιεζα ηαζ ακέααζκάκε ηζ 

έηακα ημ ημοημύθζ.  

 

’ έκα βάιμ – αοηό ημ ’πς αημοζηά – ζε έκα βάιμ λένεζξ δα ηα παθζηάνζα ημο πςνζμύ 

ηαζ ηαηδααίκακε πμο εα πενάζεζ μ βαιπνόξ, κα πα κα πάνεζ ηδ κύθδ, κα ζηεθακςεεί 

ζηδκ εηηθδζία. Καζ έηαηζάκε έηζζ, κα πα κα ’ονέρμο έκα δώνμ. Γύνεοάκε ημ ιπαπηζί, 

εα πεζ, κα ηζξ (ημοξ) πθδνώζμο ηα παθζηάνζα κα πα πάνμο κηδ κύθδ κα ιπακηνεοηεί. 

Δηάηζακε ζημ δνόιμ μθόνημζ. Οθόνημζ ηαζ θύθακε ’α πενάζεζ μ βαιπνόξ κα πα κα 

πάνεζ κηδ κύθδ. Αοημί θώκαγάκε, εέθμοιε ημ ιπαπηζί ηό ’θεάκε. Σμύνηζηδ θέλδ. Αοημί 

πενίιεκάκε, δεκ εδίκακε, κα δώζμο θεθηά βζα δώνμ, δδθαδή έθεβε κηδ βημπέθα, δώζε 

ιαξ έκα ιζηνό δώνμ ηζ ειάξ ηα παθζηάνζα κα βθεκηήζμιε. Να δώζεζ μ βαιπνόξ κα 

πμύιε ζηα παθζηάνζα. Έκα ιζηνό δώνμ, ό,ηζ έπεζ εοπανίζηδζδ. δηώζακε επακάζηαζδ, 

δεκ έδζκακε. Όπζ όηζ δεκ είπακε κα ηα ηάκμο. Έηζζ ηό ’ηακακε, βζα ζοκήεεζμ. Δ, ηαζ 

έπεζε λύθμ βενό. Αθθά δεκ εοιμύιαζ πμζα μζημβέκεζα ήκηακε, πμζα κύθδ ήκηακε. Δ, π ’ά 

εοιδεώ, δεκ ήιμο βεκκδιέκδ. 

 

Κείκα ηα πνόκζα ζηδ ιπαθαζά Σνίβθζα, δεκ είπα (είραλ) ηναβμύδζα κα θέκε ό,ηζ ηύπεζ, ηα 

αβάγακ απ’ κημκ εαοηό κημοκα, ηαζνζαζιέκα ηδξ πάεδζδξ (απφ ηα παζήκαηα ηεο δσήο 

ηνπο) ημοκα, εηείκα πμο πάεαζκακ ηά ’αβακάκε ηναβμύδζα. Σμο Λμοημοιηγή, είπε ιζα 

ηόνδ αννεαςκζαζιέκδ ηαζ μ ηόζιμξ, εζύ εβώ, κηδκ έαβαθάκε ηναβμύδζ ηαζ κηδ 



 VI 

βεθμύζακε πμο άθδζε κημκ άκηνα ηδξ, ηα παζδζά ηαζ πήε ηαζ πήνε αβαπδηζηό ηζ έθοε. 

Αοηόξ ήκηακε κεηνμεάθηδξ πμο έθοε. 

Άθδζε άκηνα ιε παζδζά, ηόνδ αννεαςκζαζιέκδ 

πήνε ημ Πεηαθόπμοθμ ηαζ γεζ εοηοπζζιέκδ 

(Πεηαθόπμοθμ κημκ έθεάκε, είπε ημ ’πίεεημ ηδξ πεεενάξ).  

Σα ηναβμύδζα πό ’θεάκε δεκ έκαζ ζακ εηώνα, πμο ημ πζάκεζξ ηαζ ημ ηεθεζώκεζξ ηζ έκαζ 

ιεβάθμ. Αοηά ιπεήηζα ηά ’θεάκε, ζηζπάηζα. Αξ οπμεέζμιε, απ’ κημ κμο κημοκα έαβαγα 

ζηζπάηζα. Σζ ήηακε κα ι’ αβαπήζεζξ ’ηεί πμο ηάεμοιμο ηαθά / κά ’πς γάθδ ζημ ηεθάθζ 

ηζ έκα βηθάια ζηδ βηανδζά. Γδθαδή, πμο ήεεθε μ άθθμξ ηαζ μ άθθμξ δεκ ήεεθε. Ύζηενα, 

αβάπαιε πμοθάηζ ιμο ηαζ όπμζμξ γμοθεύεζ αξ ζηάζεζ / ηδξ πζηνμδάθκδξ ημ γμοιί κα πζεζ 

ηαζ κα πμνηάζεζ. Γδθαδή, πόκαζ ηαηόξ, πόπεζ ηαηό απάκμο κημο. Αβάπαιε, πμοθάηζ 

ιμο, πςξ ι’ αβαπμύζεξ πνώηα / θόβζα ημο ηόζιμο ιδκ αημύξ ηαζ κηδ βηανδζά ζμο 

νώηα. Γδθαδή, εζύ αθμύ δε εέθεζξ, ηζ αημύξ ημο ηόζιμο ηα θόβζα; Έθεβακ έηζζ ιπεήηζα, 

ηέημζα ηαζ ηό ’ηακάκε ηναμύδζ ιεβάθμ. Πμθθά έηζζ έαβαγα. Αβάπδζα επί ηδ βδ ημο 

ηόζιμο κηςκ ακεές, δ ηύπδ ιμο ιε ένζλε ζε άββεθμκ ςναίμ. 

 

Σα βθοηά ηά ’ηακα ημο ζπζηζμύ όθμ (ζπηηηθά). Πμνημηάθζ, αύζζζκμ, ό,ηζ κα ήηακε. 

Κοδώκζ, ζύημ, όθα ημο ζπζηζμύ. Άζπνμ ηοδώκζ, άζπνμ βθοηό ιαζηίπα, όθα ημο ζπζηζμύ. 

Σα ημοθμονάηζα ιμκάπεξ ηά ’ηακα (έθαλαλ). Γεκ αβόναγάκε. Σίπμηα αβμναζηό. Σα 

βθοηίζιαηα ιμκάπεξ. Ήεεθα ηάκμο ημοναιπζέδεξ, ήεεθα ηάκμο ηναζάημ, ήεεθα ηάκμο 

ημο ζπζηζμύ βθοηά κα ηενκμύ. Έημζια δεκ οπήνπακε. Αοηά ήκηακε ηα βθοηίζιαηα. Σμ 

ηαθύηενμ ήκηακε μ ημοναιπζέξ. Σμ ηναζάημ ήκηακε ιε ημ θάδζ. Γεκ είπε έλμδα πμθθά, 

αμύηονα ηαζ αοβά ηαζ αοηά. Με ημ θάδζ ηαζ αθεύνζγεξ ιόκμ ημ ηναζάημ ηαζ ημ 

πεν’πμύζεξ, έααγεξ γάπανδ ηαζ ημ πεν’πμύζεξ ύζηενα, άια ηό ’αβαγεξ απ’ ημ θμύνκμ. 

Ήηακε μζημκμιζηό. Αθθά, μ ημοναιπζέξ ήεεθε γάπανδ, γάπανδ ηαζ αμύηονμ ημ δμύθεοεξ, 

ύζηενα ηαζ αθεύνζ. Σμ ’ηακεξ ύζηενα ό,ηζ ζηέδζμ ήεεθεξ, ηό ’ρδκεξ ζημ θμύνκμ. Γεκ 

ήεεθε πενέποια αοηό. Να, ηέημζα ζηέδζμ βθοηά έηακα. Γεκ έηακα ζακ-ε-ηώνα αηνζαά 

βθοηίζιαηα. 

 

Ο παππμύξ ιμο θμνμύζε ζακηάθζα. Ήκηακε έκαξ αρδθόξ, ηαθόξ. Σμο παηένα ιμο μ 

παηέναξ. Θεόδςνμ κηoκ έθεακ. Έκαξ αρδθόξ άκηναξ, βεκκαίμξ. Καζ θμνμύζε 

ιπμημύνζα. Γδθαδή, παπμύηζζα όπζ ζακ ειάξ, αθθζώηζηα παπμύηζζα. Μπμημύνζα ηά 

’θεάκε. Καζ ηάθηζεξ όπζ ημκηέξ. Ωξ απάκμο, ςξ απάκμο. Καζ από πάκμο εδώ, δεκ 

θμνμύζα πακηεθόκζ. Φμνμύζακε αναηζά θανδζά. Φανδζά ηαζ ημκηά. Καζ επεζδή δεκ 
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ήκηακε πακηεθόκζ, κα ζηεπάζεζ ηάης ημ πμδάνζ, είπα (είραλ) ηζξ ηάθηζεξ ιαηνζέξ ηαζ 

ηάηζ ιπμημύνζα, αθθζώηζηα παπμύηζζα, όπζ ζακ ηα δζηά ιαξ πμο θμνμύιε. Δίπακε ηαζ 

βεθέηζα ζηαονςηά, ιε απάκμο ζακ βηεκηδιέκα ηα ημοιπζά, ηείκα πμο ήεεθα… ζα 

βηεκηδιέκμ ’ηείκμ ημ ιένμξ. Αοηά ήκηακε ημ κηύζζιό ημοκα. Νημ εοιμύιαζ κημ ιπαππμύ 

ιμο κημ ζοπςνειέκμ, κημ αηγζθή. Νημκ έηοπα δδθαδή, ανέεδηα. Όζμ ιζηνό ηαζ ακ 

ήιμο, κημ εοιμύιαζ. Νηδ βζαβζά ιμο δεκ κηδκε εοιμύιαζ ηόζμ.  

 

(Γιαξάθε Καιιηόπε) 

Ήεεθα θύβμιε απ’ ημ πςνζό. Όθμζ έπζαζάκε ηα ιαβαγζά, πόνηεξ, αοηά, όθα ακμζπηά η’ 

άθδζάκε. Έιπαζκεξ, πενκμύζαιε, εζύ, εβώ, ό,ηζ ήκηακ άκμζάκε ηα ηζμοαάθζα, γάπανεξ, 

η’ αοηά, πύκμοκηάκε. Άκμζακ ηζξ ηάκμοθεξ, θάδζα, μζκόπκεια. Ό,ηζ δδθαδή ήηακε πμο κα 

ποεμύ. Ήκηακε ηδξ ηνεθήξ. Άζηα. Έιπαζκακ, έαβαζκακ μ ηόζιμξ ηαζ ηνααμύζακ ηάημο 

ζηδ εάθαζζα. Καζ έθεάκε πζα, μζ Σμύνημζ εά ’νημο κα ηά ’ανμο ηαζ ηα αάθακ δνόιμ 

όθα. 

 

(Αξβαλίηεο Απνζηόιεο)  

Όηακ θύβαιε ήιμο δεηαηνίς πνμκώ, πήαζκα ζηα δεηαηέζζενα. Αημύζαιε όηζ 

μπζζημπςνάεζ μ εθθδκζηόξ ζηναηόξ. Βάθαιε έκα ιμηόνζ απέ κηδ ιπαθζά παηνίδα ηαζ πήε 

ζημ βναθείμ ημο Κααμοκίδδ ζηδκ Κςζηακηζκόπμθδ. Πήε ζημ βναθείμ ηαζ θέεζ όηζ 

ηζκηοκεύμιαζ ηαζ όηζ δ παηνίδα ιαξ πάκεηαζ ηαζ ιαγεύμοκηάκε ημθάζζημ δεηαεπηά πςνζά 

ζηδ ιπαθζά παηνίδα ηαζ πενίιεκάιε όθμζ ζηδκ απμαάενα κα δμύιε πόηε εά ’νηεζ πθμίμ... 

Φηάκμο ηα πνώηα η’ Αδδόκζ (ην ζσζηφ φλνκα ηνπ πινίνπ είλαη Υειηδφλη) ημο 

Κααμοκίδδ, ημ δεύηενμ Σνίβθζα, ημ ηνίημ δ Βζεοκία. Κζ μ Κααμοκίδδξ απάκμο 

ηαπζηάκζμξ ηαζ κα θςκάγεζ ιε κημ πόπθμ: Παηνζώηεξ, βοκαζηόπαζδα ηαζ θηάκμο ηα 

ηακόκζα. Θα ιαξ ηόρμο όθμζ αοημί... Κζ άνπζζάκε μ ηόζιμξ όθμζ αοημί ζα κηνεθθμί κα 

ηνέπμοκε από δζάθμνα πςνζά κ’ αθήκμο ηα γώα κημοξ, κ’ αθήκμο ηα νμύπα κημοξ κα 

ηνέπμο ηαζ κα θςκάγεζ μ άκενςπμξ: Μδ αθέπεηε νμύπα, ηα παζδζά ζαξ κα βθζηώζεηε... 

ηνεθθμί όθμζ κα πεηζμύιεζηε ιεξ ζηα ααπόνζα, βοκαίηεξ, παζδζά άθθμζ ιεξ ηδ εάθαζζα 

κα πθέμοκε ηαζ κα πκίβμοκηαζ ηαζ ηαεέκαξ έαθεπε κημ βηαδιό ημο... 

 

(Γιαξάθε Καιιηόπε) 

Ήνηαιε ιε ααπόνζ απέ κηδ Μζηνά Αζία. Πώξ ’α νεεζξ; Βάθε έκαξ, αάθε άθθμξ, όπμζμξ 

πνμθάααζκε. Ήνημοκηάκε δ αάνηα ηαζ όπμζμξ πνμθάααζκε, βέιζγε δ αάνηα ’ιέζςξ, 

έθεοβε. Όζμζ ήκηακε θόνηζμζ, ηα ηαηάθενκάκε βνήβμνα. Όζμζ δεκ ήκηακε πμθύ θόνηζμζ, 
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ηάμοκηάκε, πενίιεκάκε. Άκηε κά ’νηεζ πάθε δ αάνηα. Ήνημοκηάκε, έθεοβε, ήνημοκηάκε, 

έθεοβε, αοηό βέκμοκηάκε. 

Σμ ηανάαζ ιαξ πήε ζηδ Ρμδεζηό πέναζάιε. Αθθά είπε πμθύ ηόζιμ ηαζ λεθόνηςκάκε 

ααπόνζα απ’ όθα ηα ιένδ, όπμο οπήνπακε ηόζιμξ, πνόζθομζ. Καζ ειάξ ιαξ πήακε 

ύζηενα ζηδ Νηέκεδμ (Σέκεδμ). Γζαηί μ αοηόξ, αοηόξ πμο είπε ημ ηανάαζ δε ιπμνμύζε κα 

πενζιέκεζ. Αοημοκμύξ ηζξ έζηεζθε μ αοηόξ, μ Κααμοκίδδξ. Ήηακε δδθαδή, μν’ζιέκμζ 

θίθμζ κημο, εθμπθζζηαί, πμο ήκηακε ζηδ Μπόθδ (Πόθδ) αοηόξ βζαηί είπε ηζ αοηόξ 

ααπόνζα ηαζ έηακάκε κηδ βηαθμζύκδ, ημοξ αββανεύηδηε μ Φίθζππαξ ηαζ ήνηακε δομ ηνία 

ααπόνζα λέκα. Γζαηί όθα δζηά κημο, δεκ είπε ηόζα πμθθά, κα πάνεζ ηόζμ ηόζιμ. Καζ 

ήνηακε λέκα ααπόνζα ηαζ ιαξ έαβαθάκε ειάξ. Άθθμζ ζηδ Ρμδεζηό αβήηακε, ειάξ πέναζε 

από Ρμδεζηό, είπε ηόζιμ δεκ ιπόνεζε μ ηαπηάκζμξ κα ηάεεηαζ κα πενζιέκεζ. Μαξ πήε 

ζηδ Νηέκεδμ. Έηαηζαι δομ ηνεζξ ιήκεξ. Ύζηενα δ Σέκεδμξ, ηδκ ακάθααάκε πάθε μζ 

Σμύνημζ ηζ έθοαιε απεηεί. Πήναιε, ανήηαιε έκα ααπμνάηζ, πόζεξ μζημβέκεζεξ ήιαζηα 

ηαζ καύθςζάιε κα πάιε. Πέναζάιε, οπέθενάιε πάνα πμθύ. Μζηνό ήκηακε. Σνζηοιία 

ιεβάθδ. Πέναζάιε απ’ κηδ Χίμ. Δίπαιε ηάηζ ζοββεκείξ ’ηεζπένα ζηδ Χίμ, πήαιε θίμ 

είδαιε ηζξ ζοββεκείξ, ηάεζζάιε ιζα ιένα δομ, δε εοιμύιαζ. Ύζηενα πάθε λακά ιπήηαιε 

ζημ ααπόνζ, ηαλίδεράιε, πέναζάιε από κηδ Μοηζθήκδ, αθθά δε ιπήηαιε ιέζα. Ήηακε 

ηνζηοιία πμθύ ηαζ ηάεζζάιε απ’ όλμο ηαζ κηδκ είδαιε θίμ κηδ Μοηζθήκδ. Κζ ύζηενα 

ηνάαδλάιε, ήνηαιε ζημ Μπεζναζά (Πεζναζά). Με κημ θόβμ κα πάιε ζηδ Γηνήηδ (Κνήηδ). 

Όηζ δήεεκ ζηδ Γηνήηδ είπακε εθζέξ ηαζ κα πάιε ’ηεζπένα κα απμηαηαζηαεμύιε, επεζδήξ 

ηαζ ιεζξ είπαιε ζημ κηόπμ ιαξ εθζέξ ηαζ ήλενάιε από κηδ δμοθεζά. Ναζ, αθθά ιόθζξ 

έθηαζάιε ζημ Μπεζναία, είπακ δεκ επζηνέπεηαζ πζα ζηδ Γηνήηδ βέιζζε, ζοιπθδνώεδηε 

ημ πμζόκ. Όζμζ πνόζθομζ ήηακε βζα κα πάνμο, ηώνα δε ιπαίνκμο άθθμζ. Γέιζζε μ ηόπμξ. 

Κζ έιεζκάιε ’ηεί ζημ ηανάαζ ηαιζά αδμιάδα. Έαβαζκακ μζ ιπαιπάδεξ έλς, πήαζκακ 

έπαζνκακ ρςιί, ηονί, παθαά, ό,ηζ ήηακε, έθενκάκε κα θάιε. Αοηή ήηακε δ δμοθεζά ιαξ 

ηαιζά εαδμιάδα. Ύζηενα πζα είδαιε, παναείδακε, μ έκαξ, μ άθθμξ, ζε θέεζ ηζ ’α βίκεζ, 

ηάπμο πνέπεζ κα πάιε. Καζ ανήηακε κα πάιε, αθθά ήηακε ηάηζ άθθεξ, ιαξ είπακε πάκηε 

ζηδ Λάνζζα, έπεζ δμοθεζέξ, έκαζ ηαθό ιένμξ, δεκ λένς ηζ, ζημ δνόιμ πμο είδαιε ηαζ 

πήαιε. Με ημ ηνέκμ. 

 

(Καιπάθε Αλζνύια) 

Όηακ ιαζε πήακε ζηδκ εηηθδζία, ιαξ είπακε ηαείζηε ’δώ ηαζ ειείξ εα ζαζε πμύιε θέεζ 

πμο ’α πάηε. Έηαηζάιε ’ηεζπένα, κα ιαξ ηαπημπμζήζμο, κα ιαξ αάθμο πμο εα ιαξ 

αάθμο, ήνηακε ιαξ πήνακε ηαζ ιαξ πήακε ζηδ Νημύιπα (Σμύιπα), ζηζξ πανάβηεξ. Να ηζ 
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’α ζε πς, ζηεπαζιέκμ ιζα ζηαθζά ιένμξ βζα ηάεε μζημβέκεζα. Να πςνείξ ηαζ κα ιδ 

πςνείξ. Λίβμ. Δ, ιε ηζξ ανακζέξ (‘θηιίκηα, θνπξεινχδεο’) ό,ηζ είπακε μ ηόζιμξ, έηακάκε 

κημοαάνζα. Να ιδ κημ αθέπεζ μ έκαξ ιε κημκ άθθμκα πμο έκαζ ημκηά, μ έκαξ κημκ 

άθθμκα, μζ μζημβέκεζεξ. Με ηζξ ανακζέξ, ό,ηζ είπακε, ζεκηόκζα, έηακάκε κημοαάνζα ηαζ 

πόνηα κα ιπαίκμο ιέζα. Ύζηενα ιε ηαζνό ιαξ έααθα ζηα ζπίηζα. Κάεμοιάζηα ύζηενα 

ζηα ζπίηζα.  

 

(Γιαξάθε Καιιηόπε) 

 Σα πνώηα ζπίηζα. Μπαβζαηζά ήηακε ιόκμ ιέζα μζ πςνζζζέξ, ι’ έκα πθίεμ. Σ’ απόλς 

έααγακε δζπθμί πθίεμζ ηαζ ηό ’ηακάκε πμκηνό. Ήνηαιε εδώ ηώνα όηακ ήνηαιε, ημ δζηό 

ιαξ ημ ζπίηζ ήκηακε ημ ηεθεοηαίμ. Απεδώ ηαζ ηάημο ήκηακε άθθμ ηακά δομ πηζζιέκα 

αηόια, δεκ είπακε ένηεζ αηόια μζημβέκεζεξ. Γζαηί (ήηαλ) αηεθείςηα. Ήκηακ ζηα 

ηζακηίνζα όθεξ ηαζ ιζα ιζα πήαζκάκε ζηα ζπίηζα. Ζ ’πζηνμπή είπε ηα ’κόιαηα βναιιέκα. 

Αοηή δ ζεζνά απεδώ δεκ ήκηακε άθθδ ηαιζά. Κζ ήιαζηα, ηαεόιαζηα εδώ ζηδκ άηνα, 

ήιαζηα ημ ηεθεοηαίμ. Ζ ιδηένα ιμο άννςζηδ ζημ κμζμημιείμ ηάημο. ’θμκμζία, πέεαζκε 

μ ηόζιμξ. Διείξ ιε κηδκ αδεθθή ιμο, ιζηνά παζδζά ήιαζηα. Ο παηέναξ ιμο δμύθεοε ζηα 

ζπίηζα. Καεμύιαζηα ιεξ ηδ βηαιανίηζα. Έααθάιε ύζηενα πόνηεξ, από πάκμο ακμζπηά 

αηόια. Σμ ηζαηί ηαθά δεκ είπε ηεθεζώζεζ. Μόκε μζ πόνηεξ ηαζ ημ ηζακηίνζ ηό ’ααθάιε 

ζηδ ιεβάθδ κηδ βηάιανδ ιέζα ηαζ πήαζκαιε, ημζιμύιαζηα κηδ κύπηα. Καζ είπε ιζακ 

άθθδ, ιζηνή ηάιανδ, ηάπα ζα βημογίκα, ιαείνεοάιε. Δίπαιε ηακά δομ ημύαθα ’ηεζπένα 

ηαζ ιαείνεοαιε. Καζ πήαζκάιε ηζ έπαζνκάιε κενό απ’ κηδ ιεβάθδ. Δίπαιε ιζα ιεβάθδ 

ανύζδ αοημύ πένα, πμο ηό ’ηακακ ηώνα πάνημ, εδώ ζηα εκηόπζα. Ναζ. Μζα ιεβάθδ 

ανύζδ ήκηακε ηόηεξ ηαζ ήκηακε ηνεπάιεκμ ημ κενό, δεκ είπε ιπμονιά κα είκαζ ηθεζζηή, 

κα ηθείεζ. 

Γζαηί ζε θές ιζηνά παζδζά ήιαζηα. Ήνηαιε δώδεηα πνμκώ. Έπεζάιε ζημ ζπίηζ, ιαξ 

ανήηε δ εθμκμζία, εβώ ήιμο ιεβάθδ, δ αδεθθή ιμο ήκηακε πζμ ιζηνή. Δβώ πζα ήιμο ηαζ 

κμζημηενά. Ούηε κα παίλμοιε, μύηε κα ηάκμοιε. Έαθεπα ηζξ θζθζκάδεξ, έθεοβα πάθε, 

ένημοιμο ζπίηζ βζαηί δ ιδηένα ιμο είπε εθμκμζία. Δίπαιε ηζ άθθμ, πζμ ιζηνό παζδί. Καζ 

κα, από δέηα πνμκώ έβζκάιε κμζημηονέξ δς πένα. Ψήεδηάιε. Κααμονκηίζηδάιε. Άζηα. 

Σζ ’α πμύιε; 

 

(Υαξάιακπνο Μήηζνπ)  

Δβώ, ιε κημκ Απόζημθμ κημ Γηαιίκδ (Κακίλε) ήιαζηάκε πανέα ι’ αοηόκα. Καζ έηακα 

ημ παιαθίηζ. Ήνηε έκαξ αζηοκμιζηόξ, ιε θέεζ ειέκα, θέεζ, ’α ζε δώζς θέεζ ημ ημοθζκάηζ 
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κα ζε αάκς πνάια κα παξ ζημ ηάδε ιένμξ ηαζ ’ηείκμξ ιαγί ιμο. Δ, ιε θέεζ ιέκα, ’α ζε 

δώζς εηαηό πανάεξ, δδθαδή, αξ πμύιε, εηαηό πανάεξ ήκηακε, ήκηακε εηαηό, ζακ κα 

ήκηακε εηαηό δεηάνεξ, εηαηό πανάεξ. Καζ ’βώ κημκε θές, δεκ ένημοιαζ, θς. Θέθς, θς, 

δοόιζζζ δεηάνεξ εβώ. Ναζ, θζβόηενα. Νόιζγα όηζ βύνεοα πμθθά. Ναζ. Κείκμξ, ανε ηόζμ... 

Όπζ, έηακα ηαζ κημ εοιςιέκμ. Δβώ ιζηνό παζδί ηαζ δεκ επήαζκα. Δηαηό, εηαηό, θέεζ. 

Καζ ιε αάγεζ ηάηζ πνάιαηα, ιε... ρμύκδζε αξ πμύιε, γάπανδ, ηαθέδεξ  λένς ’βώ, ηέημζα, 

ι’ έαακε ζημ ημοθζκάηζ ’ηεζπένα, ι’ έαακε πέκηε, έλζ ηζθά, ιε δίκεζ ηζ έκα ηανπμύγζ ζηα 

πένζα. Μζηνό παζδί. Πήαζκα, πήαζκα ζημ δνόιμ. ηέθηδα, θς, ηζ έπαεα εβώ, θς, ι’ 

έδζκε, θς, ηόζα θεθηά πμοθθά, θς, ηαζ ’βώ βύνεοα θίβα, αθθά η’ ’ά κημκε ηάκεζξ. Να ιδ 

θάιε ηαζ λύθμ, θς! Αζηοκμιζηόξ ήκηακε. Με πήνε, ιε πήε απάκμο, ιζακ ακδθόνα, ιε 

πήε ζημ ζπίηζ, αβήηακε ηάηζ πακζιάηζα, ιε πήακε ιέζα, άδεζαζάιε ’ηεζπένα, ιε δίκεζ ηζ 

αοηόξ δοόιζζζ δεηάνεξ ’ηεζπένα. Βνε, θς, ηζ έπαεα. Σγάιπα ηαζ αενεζζά. δηώεδα, 

έθοα...οπόθενάιε πμθύ...   

 

(Καιπάθεο Βαζίιεο) 

Με πνμλεκζά πακηνεύμοκηάκε μ ηόζιμξ... Ήεεθα ζηείθμο ιζα βοκαίηα κα πάεζ κα ημ πεζ 

ημοξ βμκείξ κα βέκεζ.. Σώνα άθθαλάκε ηα  πνόκζα... Καθύηενα, όπμζμξ πέθηεζ ιμκάμξ 

κημο δε βηθαίεζ! Σζ λένεζξ, πα ηζ έκαζ θμοθμύδζ κα ημ ιονζζηείξ; Πόζα ηνύαμο μζ 

πνμλεκζέξ! Καζ ηώνα ηαζ πμο παίνκμοκηαζ ιε ένςηα ηαζ πάθε ηαζ ύζηενα πάεζ παιέκμξ 

όθμξ μ ένςηαξ. Σόζμ αβάπδ, ηόζμ ηαηό. 

...... 

Κείκμξ έηακε κηδ ιπνμλεκζά ιμκάμξ κημο. Ο ηαύνμξ πήε, κηδ βύνερε ιμκάμξ κημο. 

Δηείκδ κημκ έδζςπκε... βζαηί κηνέπμοκηάκε. Μζηνή ήκηακε βζα. ... Δ, ηαιζά εζημζανζά 

πνόκς ήκηακε, αθθά θαίκμοκηάκε ιζηνή. Καζ κημκ έδζςπκε. Δίπε κημ ιπαιπά κημο 

άννςζημ. Δηείκμξ ήκηακε ζημ πςνάθζ ηαζ απ’ εδώ μζ αηγζθήδεξ εημίιαζάκε κημ βάιμ. 

Καζ ήνηε απ’ ημ πςνάθζ, κημκε θέκε, ’α ζε πακηνέρμιε, θέεζ. Βνε ζώπα! Άκηε θέεζ. Πάκε 

’ηεζπένα ηαζ πα κα θένμοιε κημ ιπαπά. Άνμκ άνμκ, πμο θεξ, ζηεθάκςζμκ αοηόκ. Γζαηί 

μ ιπαιπάξ κημοκα έθεάκε όηζ ύζηενα από δομ ηνεζξ ιένεξ εα πεεάκεζ. Ήκηακε 

ηαηάημζημξ. Καζ ζε θέεζ, άια ηαζ πεεάκεζ, πόηε εα πακηνεοημύιε ύζηενα; Θα 

πενζιέκμοιε… Οζ βνζέξ απεηεί, μζ αηγζθήκεξ, ζηακαπςνέεδηάκε. Σώνα; Σμ ζίδενμ 

γεζηό, θέεζ, ημοπακζέηαζ. Νημκ έααθάκε ’ηείκμ ημ ανάδο. Απέ ημ πςνάθζ ήνηε ζε θές ηαζ 

ιπακηνεύηδε. 
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Γ. Απνζπάζκαηα από δεκνζηεπκέλα θείκελα κε δηαιόγνπο θαη 

ηζηνξίεο ηεο Σξίγιηαο. 

 

 (Α. Σαθάο: Ο ιμκόθμβμξ.Αζήλα: Φηιηπφηεο, ζ. 119-21. Κείκελα Α. Σζίηεξ)  

Από ημ πςνζό πμο ζαξ είπα από κηδ Νηνίβθζα (Σνίβθζα) ηδξ Βζεοκίαξ ήνηαζζ μζ 

Σνζβθζακμί ζημ μοθθάνζ ηδξ Χαθηζδζηήξ. Γζώπηδάζζ απέ ημ πςνζό κημοκα ηαζ ήνηαζζ 

’δώ. Άθδζά κηα μύθα. Σζ ήεεθα ηάκμοζζ; Ήνηαζζ ’δώ. Πάςκάζζ, αννώζηδζάζζ, έκα 

ζμονί πέεακάζζ. Ήκημ κα ηθαίεζξ. Μόκε δόλα ζμζ μ Θεόξ. Χάκηε απεδώ, πάκηε απεηεί  

ηγαιπαθάκηζζάζζ (‘πξνζπάζεζαλ’), ηαηάθενάζζ ηα. Έηακάζζ πάθε έκα πςνζό ηδξ 

θνάζδξ (‘αμηφινγν, ζεκαληηθφ, ηεο πξνθνπήο’). Καζ ιζα ηαζ πήαζζ μύθα ηαθά έηακάζζ 

ηαζ ύθθμβμ. Καζ ιαώπκμοκηαζ πάθε μύθμζ όπςξ κημ ιπαθζό κημ βηαζνό ζημ παιέκμ 

πςνζό, κα ηάκμο αεββένεξ, κα πμνεύμο, κα θέζζ Σνζβθζακά. Δίπα ζαξ πμθθά. Πνεπενό 

ήκημ. Κμονέιαηα (‘θιπαξίεο’) πζα. Άια ηαζ εέθεηε ’α ζαξ πς ηζ άθθα κα ιδκ λεπαζημύ. 

 

Σςνκάξ ήνηαζζ πνμέδνμζ ηαζ ιε παναηάθεζάζζ κα πς βζα κηδ Νηνίβθζα (Σνίβθζα). 

Λμάηε, λέαζάηε κηδκα κηδ Νηνίβθζα (Σνίβθζα). Δίδεξ πμο θέεζ πέναζάζζ ηαζ ηόζα πνόκζα. 

Αξ πέναζάζζ. Διείξ ηα βζάκηαθα (‘ζανάααθα / βένμζ’) δε κηδκε λεπκμύιε. Καζ ζεζξ η’ 

αμύνζα ιμο κα ιδ κηδκε λεάζεηε. Ήκημ είδεξ πμο θέεζ έκα πςνζό ηδξ θνάζδξ. Καζ πμθύ 

ιεβάθμ δεκ ήκημ ηαζ πμθύ ιζηνό δεκ ήκημ. 

’Α ιε πεζξ: Ανακηίγεζξ ημ (‘ην ςάρλεηο’) ζηδ πάνηα ηαζ δε κημ ανίζηεζξ. Καζ ’βώ 

ανακηίγς ημ, ανακηίγς ημ, π’ ’ά ηό ’ανς. Μόθαζηα (‘άζηα’). ’Α ημ πς, ηαπ παγίνζ 

(‘επθαηξία’) ηώνα πμο ιε παναηάθεζάζζ ηαζ μζ πνμέδνμζ, ’α κημ δείλς κα ημ ιάεμο. 

ηδ Μπόθδ (Πφιε) πήαηε; ’Α ζαξ δώζς κα ημ ηαηαθάαεηε. ’Α πάηε ζημο Απζθθέα ημ 

λεκμδμπείμ, ’α νςηήζεηε απέ πμο πάεζ ημ «Άζζμξ» ηαζ ημ ηαζκμύνζμ, ημ «Σνίβθζα» ημο 

Φίθζππα ημο Κααμοκίδδ, βζα κηδ Νηνίβθζα (Σξίγιηα). ’Α πάηε ύζηενζξ ζημο Κμοηνή ’α 

πάνεηε ηαηίηζ (‘θνιαηζηφ’), όπζ ζημ ηααέημ (‘δνρείν θαγεηνχ’), πάζζημ ρςιί (‘άζπξν 

ςσκί’), ζανδέθθεξ ημο ημοηζμύ, ηαζένζ, ύζηενζξ ζζιίηζα ηαζ ’α πάηε ζημ ααπόνζ. 

Με ημ ααπόνζ, άια πζάζεηε ημ Μπμγιπμονκμύ, ακηίηνο απέ η’ Ανιμοηθί, ’α βζαδείηε έκα 

ιεβαθμύηζζημ πςνζό ιπνμζηά ζαξ. Έκαζ δ Σνίβθζα. 

 

 (Πηζηηθίδεο Θ. 1983: Σνίβθζα Βζεοκίαξ. Ραθήλα, ζ. 256-58) 

- Αθζζααέηδ, Αθζζααέηδ ιανή αλαδένθδ! 

- Σζ έκαζ ιανή ηαζ θςκάγεζξ; 



 XII 

- Ήνηα κα ζε νςηήζς,ιεεαύνζμ ηδξ ςηήνμξ εα πάιε ζημ πακαΰνζ ζημ ιακαζηήνζ; Δίπε 

ζε ηίπμηα μ άκηναξ ζμο;  

-Σζ θέεζξ ιανή, λένεζξ ηακέκα πνόκμ κα ιδ ιπήα ζηδ πάνδ ηδξ. Θα πάιε αιέ, εα πάιε! 

- Να πάιε ιαγί ιανή βζαηί ημ δζηό ιαξ ιενηέπζ (‘γάηδαξνο), ηαηζζνκηίζηδε (‘έθπγε’) ηαζ 

ημοηζάεδε πμο ημ ηοκδβμύζαζζ ηαζ πςξ ’α πάιε; Πμο ’α θμνηώζμιε ηα ηαΐκζα ιαξ, ηα 

γεύηζα ιαξ; 

-Ναζ ιανή, εθάηε ιαγί ’α ηάκμιε ηασθά, εά ’νηεζ ηζ ιάκα ιμο, εά ’πμοιε ηζ άθθμ 

ιενηέπζ, ιόκε έκαξ μπηνόξ δε πςνεί.  

- Α! ιανή ιπνάαμ, εά ’νηεζ ηζ ιάκα ζμο, δ εεζα ιμο δ Ραθμύ πμθύ ’βαπώ κηδκα, 

κηεαεηέθζζζα (‘γελαηφδσξε’) ’οκαίηα, όθμ βηεαεγεθίηζα (‘θιπαξίεο, ζρφιηα’) ηαζ 

ημνζόγζηα ιε θέεζ όηακ εα ιε βζαδεί. Πμθύ πάνδηά ημ. Σζ έπαεε ιανή μ ’είημκάξ ζμο μ 

Γδιδηνόξ, πηύπδζε έιαεα. 

- Άζηα, πήε μ ηζαιέκμξ κα ηάκεζ ημιιάηζ πμθμύηζ (‘άξνηξν’) ζημ Παθζμπώνζ, ζηζάπηδε 

ημ άθμβμ, πζθαθμύζε κημνκηαθά, έπεζε ζημ βηαηήθμνμ ηαζ βεκήαζζ μύθα κηάνιαπμύζζ 

(‘άλσ θάησ’), έαβαθε ημ ιενί κημο. 

-Μάκα ιανή, ιδ ιε ημ θεξ ’πζπύζηδα (‘ηαξάρηεθα’), κημ ηγαιέκμ ημ Γδιδηνό, έκαζ πμθύ 

ηηοπδιέκμξ; 

- Ο βζαηνόξ μ Πεθαδανζκόξ είδε ημκα, εα βέκεζ ηαθά αιέ πνέπεζ κα ηάηζεζ ζημ βζαηάηζ 

ηάιπμζεξ ιένεξ ηαζ κα ηνώεζ έκα βηενειέ (‘πνιχ΄) βζαηί έπεζ πμκμηεθάθμοξ ηαζ ’α βεκεί 

ηζακζάξ αλαίνεημξ. 

-Δ, ηζ ’α ηάκμιε, αξ έκαζ ζεθαιέηζ ηαζ κα βεκεί ηαθά μ άενςπμξ.[...] Σζ ’α πάνμιε ζημ 

πακαΰνζ; 

-’Α βειίζς ηα ζεθένηαζζα ηαζ ηα ηααέηα (‘μχιηλν ζθεχνο πνπ έβαδαλ θαγεηφ’) ιμο ηζ 

αξ θάμοζζ ό,ηζ εέθμοζζ. 

- Μανή αλαδένθδ, είπεξ ηααέημ, έπεζξ ηακέκα ιεβάθμ κα αάθς κημθιάδεξ, βζαηί ηα δζηά 

ιμο έκαζ ιζηνά, ’α αάθς ηαιπόζεξ εθζέξ ζεθέγεηηζκ (πνηθηιία ειηάο) πμο έκαζ ζηέηεξ 

ζηαπίδεξ ηζακάξ εέθς έκα ιεβάθμ. 

-[...] Έπς, έιπα, πάνημ πμο ’α θεύβεζξ. Έπς ημ ιέζα ζημ ιμοθπάηζ απάκμο ζημ 

ηααθάιπαζζ. 

-Γε ζηέθηδα αηόιδ... κα παναβειίζς ηαζ ηαιζά ζηέπδ... αοημί μζ Πνμοζζακμί ιανή 

πώνζξ βηάγζ ηάεμοκηαζ πώνζξ ναηί δεκ ηάεμοκηαζ. Γομ πεκηάνζηα ναηί έθενε απ’ ηα 

ηώνα. 
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- [...] Σώνα εέθς κα λειπμοαδζάζς. Έπς ζηδ ηζμύηα γεζηό ημ εμθόζηαηημ. Καζ βζαδέ 

δςκά, ρςιί κα ιδ ιπάνεζξ δζηό ζμο ηαζ βέκεζ παθθμύηζ, εβώ ε’ ακάρς ημ θμονκί 

απμαναδύξ κα ζζάλς έκα ιαηγζνεηιέζ (πξνζθπγφςσκν) κα έκαζ ιαθαηό. 

- [...] Έπαεα ζήιενα έκα ιπαιπέηζ. Έπεζε ιε ημ ιααίνζ απ’ κηδκ αναθακηαιάδα ιεξ ηα 

ηάπζα (‘μχιηλα βαξέιηα’) ηαζ ηώνα ηνέπα ’ύνεαε ιααίνζ! ’Α ηα λακαπμύιε ίζαιε ηα 

ηόηεξ. 

 

 (θείκελα ηνπ Πξ. Λαδφπνπινπ ζηελ εθεκ. Μεθηέιζ αθθαβήξ. Απφ ην αξρείν 

ηνπ η. Γεκεηξαθνχ) 

ιανώ: Άκηε ιανή λίηζζζα πμο ’πζπύγεζαζ ιε ηέημζα πνάιαηα. Πμύθμοδα έκαζ εα 

λακαβέκκμο. 

Ανίζηδ: Καθά ηα θεξ ιανή ιανώ αθθά ’βώ δε ιπμνώ. 

ιανώ: Σζ δε ιπμνείξ ιανή λίηζζζα, παιέκμ νμύπμ! Αι εβώ ηζ ’α πς ιε ηα δζηά ιμο ηα 

εενία πμο ημοκημονκηίγμο όθδ κηδ ιένα; Δ βζα ημ Αθνό (Αθνμύθα) δε ιπμνώ κα πς ηαζ 

ζημ ημοημύθζ ιε αμδεά ηαζ ζημ κμζημηενζό. Πζάκεζ ημ ηεθενόπεηζμ ηαζ ηνίαεζ ηα 

ζακίδζα, ηεπνζιπάνζ ηάκεζ ηα, ιανή Ανίζηδ! Κείκμξ μ ιεβάθμξ ιμο, απ ηζ κα ζε πς! 

Κάθπδξ ιανή, εκηερίγδξ, μ ήθζμξ δέηα ηακηάνζα αρδθά ηαζ ’ηείκμξ ηείηεηαζ ζημ 

ζηνώια! Κείκμξ μ δζηόξ ιμο θςκάγεζ κημκα, θμαενίγεζ κημκα, αοηόξ μύηε ζαθεύεζ μύηε 

θαθεί «πένα ανέπεζ, ανηακημύ ακ ανμκημύ ηαζ δε ανμκημύ» 

Κείκμ ημ ιζηνό ημ καθέηζημ, είπα ημ ερέ ημ απόβεια κα πάεζ όλς κα θένεζ ηαιζά θμύκα 

πμνηάνζ βζα ηα γμοκηακά. Όπζ είπε ηζ έζηαζε! Πήε ζημ ιεσκηάκζ ηαζ ιπάθεοε ιε ηα 

ημονημύδζα ίζαιε ηα ιεζάκοπηα. Σμ πνςί ’ονίγμο ηάημο ζημ βοαθό ηαζ παίγμο, ’α ημ πς 

ζημ Μπόθηα ιανή κα πάεζ κα ηα ιαγέρεζ. Βάζακα ιανή, αάζακα!  Δζύ, ηα δζηά ζμο 

αθέπς ηα ηαζ ηα ηαιανώκς, ηζ ’εκζάξ (ηδξ βεκζάξ) πανζηαθόπμοθα! 

ιανώ: Γε ιε θεξ ιανή, ηζ θαΐ ηάκεζξ ζήιενζ; βζαηί εβώ ηα ζαζηίγς. Γεκ λένς ηζ ’α 

ηάκς. Δίπα κα ημζιήζς ημιιάηζ μναίεζ από ζπενί βζαηί μ Ακαζηάζδξ ιμο εέθεζ ημ ιε ηα 

εθζόπθα ηαζ ηακέ βανάημ ηαθό έκαζ. Κείκμξ μ ιεβάθμξ ιμο όπζ είπε ηζ έζηαζε. ’Α κηόκε 

ηάκς ηάκε ααβό ηδακδηό κα κηόκε βεθάζς.  

Ανίζηδ: Διέκα μ Γζμβέκδξ έθενε ιε ερέ απέ κημκ Ακαζηάζδ κημ Γηόηηζκμ (Κόηηζκμ) 

ιπμοιπάνζ ηαζ ηγζένζ κα ημ ηάκς παναβειζζηό ιε πθζμύνζ. Σμ πνςί έθοε κα πάεζ κα 

ηάκεζ ηαιζά ιπεκηάνα δμοθεζά, δομ αήιαηα έκαζ, ά  ’νηεζ κα θάεζ ημ ιεζδιένζ κα 

’πμημοναζηεί ηαζ ηαιζά κώνα βζαηί πνμρέξ ζήηςζε ηάηζ κημιπνμύηζα κα ηα θμνηώζεζ 

ζημκ αναιπά ηαζ ημοηζμζηαονίζηδε. 
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ιανώ: Ναζ ιανή ηζ μ δζηόξ ιμο ηάκεζ ηέημζεξ ημοημονάδεξ ηαζ ύζηενζ ηα ηνααμύιε 

’ιείξ. Γζαδέ ηαζ δε ζε είπα, έπς γοιςηό ζήιενα, ’α ηάκς ηαζ ηαιζά ηαηαπόπζηηα βζαηί 

δε ’α πνμηάκμο ημ ιεζδιένζ κα ρδεμύ ηα ρςιζά. ’Α ηάκς ηζ έκα κμπζό θμοημύιζα 

γεζηά – γεζηά , ’α ηα πενεπύζς ιε ίρδια, αοηά ηα ηνώιε μύθμζ ιαξ. Καζ βζαδέ Ανίζηδ 

ζηείθε ημ ιεζδιένζ ιενζά ημ ςηδνό κα ζε ζηείθς ηαιπόζα. 

 

 (Σζίηεξ Απ. 1979: Σνίβθζα ημο Κζακμύ ηόθπμο Πνμπμκηίδμξ, Νέα Σνίβθζα 

Χαθηζδζηήξ, Ραθήκα Αηηζηήξ. Θεζζαινλίθε: Σππνηερληθή, ζ. 49). 

Σώνα ηζ ’α ηάκμιε ιανή; ημ ’θηί ζμο βζα κημ ιπόκμ κα αάκεζξ ιπμκηζηόθαδμ. Γζα ημ 

ζηαονί ζμο ηζ θέεζξ; Κάκμιε ζα βηαζ ηόηεζμο; ’Α ημ δμηζιάζμιε ιε θέεζ. Βάκς κηδκα 

πμο θέεζξ ηζ εβώ ιπνμύιοηα. Σζαθαπαηώ κηδκα ηαθά ηαθά ζηδ ιέζδ. Καθό ήκημ. Σμ 

ζηαονί κηδξ λεπζάζηδε. Ρςηώ κηδκα ύζηενζξ: ιανή πάηε θμαήεδεξ; Βθέπς δε ιε ηνίκεζ. 

Μζα ηαζ δομ πάς ζηδκ ’εζηόκζζζα πό ’πεζ αβμονόπθμ. Παίνκς αβθήμνζξ έκα ακαιέκμ 

ηάναμοκμ, αάκς ημ αβμονόπθμ ηδξ ’εζηόκζζζαξ κα ηαημονήζεζ απάκμο ζημ ακαιέκμ 

ηάναμοκμ. Φένκς ημ γμοιί κα ημ πζεζ κα λεθμαδεεί. Όπζ ιε θέεζ δεκ εθμαήεδα. Έηζζ δε 

κημ ήπζε. 

Δίπα ζαξ ηζ ’α ηάκεηε βζα κημ ιπόκμ ημο αθηζμύ, βζα κημ ιπόκμ ημο ζηαονζμύ ηαζ βζα κημ 

θόαμ, ηώνα ’α ζαξ πς ηζ ’α ηάκεηε άια ηαζ ημθοιπήζεηε ηαζ κηδκ ώνα πμο ηάκεηε 

νμοββθί, πάεζ κενό ζημ ’θηί ζαξ. ’Α πάνεηε ιζα ιπέηνα θηεκή ζηνμββοθή απέ ηείκεξ πμο 

ηάκμο παπίηεξ. ’Α κηδκε πζάζεηε ιε ημ έκα ημ πένζ. Με ημ άθθμ πένζ ’α πάνεηε ιζα 

ιπέηνα, πεηνόπθμ ηαζ ζο, ιζηνμύηζζημ, ζμοββθενό. Νηδ θηεκή κηδ ιπέηνα ’α κηδκε 

αάκεηε απάκμο ζημ ’θηί ζαξ πμο έκαζ ημ κενό. Με κηδ ζμοββθενή κηδ πεηνίηζα ’α 

πηοπάηε απάκμο κηδ θηεκή ηαζ ’α θέηε: Άθζζμο ιάθζζμο, πέηνα ζημ ηεθάθζ ζμο, 

ηγίηγανμξ ζημ ’θηί ζμο ηαθό ζηδκ ακηεθθή ζμο, ήνηαζζ δζααόθμζ κα ηθέρμο ημ πςνζό 

ιαξ, ζύνε δς, ζύνε ηεζ, ζύν’ απάκμο ζημ αμοκό κά ’ανεζξ ημο θα(β)μύ πεηζί κα ημ 

ηάκεζξ παιαοθί ηαζ ηδξ ζηύθαξ ηα παζδζά ηαζ ημο ιπμκηζημύ η’ αθηζά. 

[.....] Ούθα ηα ηναμύδζα ηαζ ηα κακμονίζιαηα είπαιε κηα, πα ’α ημζιδεμύ. Ούθμ ηαζ 

λεκηενίγμοκηα (‘λεθώκζγακ, έηακακ θαζανία’). Σζ ήεα ηάκμοιε ηαζ ιεζξ; Χάκηε θές ’α 

πάιε. Βάκμιε κημκα κημκ έκα ηζξ ημοκημύνεξ ιαξ. Ήεεθε ηαζ κημ ζηθόπμ κημο. Γίκμιε 

κημκα ηαζ κημ ζηθόπμ κημο. Βάκμιε κηδκ άθθδκα ηα θαρίκζα κηδξ. Δίπε ηαζ έκα 

θμοζηάκζ πνεπενό, αάκμιέ κηδκα ηαζ ’ηείκμ. Βάκμιε ηαζ ιεζξ ηα βζμνηεκά ιαξ. Δβώ ηα 

ηνζγάηα ηα ιπμηίκζα ιμο. Κείκδ ημ ιεθζηγακζό κηδξ ημ θμοζηάκζ. Πήαιε πνώηα ζ’ έκα 

βαιμζηόθζ πμο έημράζζ ημ πνςηόρςιμ. Πήαιε ύζηενζξ ζε ιζα κζόκοθδ ημοξ ανιεάδεξ. 
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Πήαιε ηαζ ζε ιζα ακηίπανα. Πέναζάιε κημ κηενέ ηαζ πζα ζηα ηεθεοηαία πήαιε βζα κηδ 

ιπίηηα. 

Έηνζκα, έηνζκα ηόζδ ώνα, ιάθθζαζε πζα δ βθώζζα ιμο. Κμιιάζ κενό θς ηζξ κα ιε 

δώζμο. Ψαζηίηζα ιε θέζζ. Χμθμζηάκς ιόκε ιπα ηαζ ’πζπύζηδαηε. Άζ πζα ημονέιαηα. 

Δίπαιε ηακε δομ, όπςξ ηά θεάζζ ’ηείκμ κηδ βηαζνό. Έκαζ βμοζηόγζηα. Δβώ ’βαπώ ηα ηαζ 

ημοξ παηνζώηεξ ’βαπώ ημοξ. 

 

 (θείκελν ηνπ ηαχξνπ Μαξγαξίηε, απφ ρεηξφγξαθν ηνπ αξρείνπ ηνπ η. 

Γεκεηξαθνχ) 

– Μπνε ζο μύνα, ’ημύεζξ ιε, ηάκε έκα βηααέ, λένεζξ πςξ κημκε πίκς κα ιδ ζημ 

λακαθές.  

– Ξένς, λένς.  

– Σζ ήνηεξ ηαζ ζηάεδεξ ιπνμζηά ιμο ζα ημ κηακημύθζ; Άημοε ’δώ πένα πμο ζε ηνίκς, 

θένε ηαζ ηα ηαπκά ζμο βζα κα ηάκς ηζζβάνμ βζαηί λέαζα κηδ κηαιπαηένα ζημ ζπίηζ.... 

Αύνζμ ’α πάιε ιε ημ ιμηόνζ ζηδ Μπόθδ. Θέθεζξ κα ζε ηάκμοιε ηακέκα πμογιέηζ 

(‘δμοθεζά’) βζα ημ ιααγί; 

– ’Α κηαή (‘ζείε’) Καζμύνδ ’ά ’νης ηαζ ’βώ ιαΐηζα. 

– Καηό πνόκμ κά ’εζξ, ζηδ Μπόθδ ιπνε ζο ιπενιπάκηδ, λόακμ;! Γε βηάεεζαζ ζημ 

ημοηζάκζ ζμο (‘ιαβαγί’), πμο κά ’πεζξ η’ ακάεεια θςθάβζμ! Άια εά ’νηεζξ ζηδ Μπόθδ εα 

παεείξ ανε παιέκμ νμύπμ, εα ζε ηάκμοζζ ανάκζ – ημοθάκζ (‘άλσ θάησ’) μζ 

βζακηζζζηζίδεξ (‘θιέθηεο’) ηαζ ζέκα ηαζ ηζξ πανάδεξ ζμο. Αθθά πμζακμύ βζμξ είζαζ; Σδξ 

μύναξ, δ γενκηεθζά (‘βεξηθνθηά’) εα ηάκεζ γένκηεθα (‘βεξίθνθα’). Δζύ δεκ είζαζ βζα 

ηέημζα ηαλίδζα. Άια ιαξ έανεζ ηαέκαξ άηζαθμξ ηαζνόξ ηζ ’α ηάκεζξ ανε ζο αμνηζό 

(‘πμκηνέ’), δε ’α ζηαιαηάξ από ημ λεναηό (‘εκεηφ’), βζ’ αοηό ηάηζε ζημ βηααεκέ ζμο ηαζ 

άια εέθεζξ ηίπμηζξ βνάρε έκα πμύζμοθα (‘γξάκκα’) ηαζ δώζε ημ ζ’ έκα βηειζηγή 

(‘λαχηε’) βζα κα ζηα θένμοζζ μύθα.  

– Καιά θαιά αθνχ δελ κε ζέιεηο θαη εγψ δελ έξθνπκαη. 

– Όπζ ιπνε, βζα ημ ηαθό ζε θές, ιπα ηαζ ζε ζδηώκς εβώ ζηδ νάπδ ιμο, ημ ιμηόνζ εα ζε 

πάεζ, ημ ιμηόνζ εα ζε θένεζ. 
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Γ. Σξαγνύδηα 

 

Απφ ηε ζπιινγή Γ. Παρηίθνπ, 260 δδιώδδ εθθδκζηά άζιαηα από ημο ζηόιαημξ ημο 

εθθδκζημύ θαμύ - Σδξ Μζηνάξ Αζίαξ, Θνάηδξ, Μαηεδμκίαξ, Ζπείνμο ηαζ Αθαακίαξ, 

Δθθάδμξ, Κνήηδξ, Νήζςκ ημο Αζβαίμο, Κύπνμο ηαζ ηςκ παναθίςκ ηδξ Πνμπμκηίδμξ. 

οθθεβέκηα ηαζ παναζδιακεέκηα (1888-1904). Σφκνο Α΄. Δλ Αζήλαηο. Σχπνηο Π.Γ. 

αθειιαξίνπ, 1905, ζ. 377-80. [αο ζεκεησζεί φηη ηεξείηαη ε νξζξνγξαθία ηνπ 

πξσηνηχπνπ] 

 

Ο ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Ο ΜΗΚΡΟ 

(Άδεηαη ζπαληψηαηα ελ Σξηγιεία ηεο Πξνχζεο ππφ ησλ γξαηψλ) 

Τπαγφξεπζηο Υξηζηνδνπιίλαο Λ.Υάτηα. 

 

Ο Κσλζηαληίλνο ν κηθξφο ν κηθξνπαλδξεπκέλνο 

ηνλ Μάε κειηάλ εθχηεπζε, ηνλ Μάε γπλαίθα πήξε. 

Tνλ Μάε ηνλ ήιζελ ε γξαθή λα πάγε ζην ζεθέξη. 

Σελ λχθηα θφβεη ηα θαξθηά, ηελ λχθηα θαιιηφλεη. (1) 

5.Ζ θφξε πνπ ηνλ αγαπά ζηέθεηαη θαη ηνλ θέγγεη, 

φζα πνηήξηα ηνλ θεξλά ηφζα ιφγηα ηνλ ιέγεη
.
  

-Πνχ ζα κ’ αθήζεηο λα δηαβήο, κηθξέ κνπ Κσλζηαληίλε; 

 απ’ ηνπο ελλεά αδειθνχο εζέλα έρσ δέθα. 

-Πξσηνχ ζ’ αθήζσ ζηνλ Θεφλ θ’ χζηεξεο ’ο ηνπο Αγγέινπο. 

10.-Ση ζα κε θάκε ν Θεφο, ηη ζα κνπ θάκνπλ νη Άγηνη 

ηη ζα κε θάλε ε λέλα ζνπ, ηαγθαξδηαθά ζνπ αδέξθηα; 

Γελ θνβνχκαη ηνλ Θεφλ, νχηε ηνλ Υάξν. 

Ο Υάξνο ζαλ ην ήθνπζε, πνιχ ηνπ βαξπθάλε, 

έζπξε θαη ’ζατηεςε θφξε ξεβσληαζκέλε, 

15.ηελ Αξεηή ηνπ Κσλζηαληή πνπ ιείπεη ’ο ην ζεθέξη. 

-Μάλα κ’, αλ έιζε ν Κσλζηαληήο λα κε βαξπθαξδίζε
.
 

αλνίμηε ην ζεληνχθη κνπ ηψξεκν ξαρληαζκέλν 

θαη δφο ηελ αξξαβψλα ηνπ λα θχγεη ν θατκέλνο. 

Μάλα κ’, βάιε ηεο ηάβιαηο (2) ζιηβεξαίο θαη ηαηο πεηζέηαηο καχξαηο, 

20. βάλε θαη ηα πνηήξηα ’ο ηνλ δίζθν ξαγηζκέλα… 
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Μάλα κ’, έξρεηαη ν Κσλζηαληήο παζζάο θακαξσκέλνο, 

εκπξφο ηνπ έρεη φξγαλα θαη πίζσ ηνπ ηξνπκπέηαηο. 

-ηαζήηε εκπξφο κνπ, φξγαλα, θαη πίζσ κνπ ηξνπκπέηαηο 

 ζηνπ πεζεξνχ κνπ ηεο απιαίο ζηαπξφο είλαη ζηεκέλνο. 

25. Γηά ε πεζεξά κνπ ’πέζαλε, γηά πεζεξφο κνπ ζάθηεη 

γηά απ’ ηα ελλεά αδέξθηα κνπ θαλέλα εξξαγίζζε. 

-Καιή κέξα ζνπ κάζηνξε θαη πξσηνπειεθάξε (3) 

ηίλνπο θπνχξη πειεθάο, ηίλνο θπνχξη θθεηάλεηο; 

-Σεο Αξεηήο ηνπ Κσλζηαληή πνχ ιείπεη ’ο ην ζεθέξη. 

30.-Πεξηθαιψ ζε, κάζηνξε θαη πξσηνπειεθάξε, 

θάκε ην θαξδχ πιαηχ λα παίξλεη δπφ λνκάηνη. 

Βγάδεη ην δαθηπιίδη ηνπ, ην ξίρλεη ζην θαξκάθη, 

ην βάδεη ’ο ηα ρείιε ηνπ θαη πέθηεη εηο ην θξεββάηη. 

 

1.πεηαθώκεζ. 2. ηνάπεγαζ, εθ’ ςκ ηνώβμοζζ ιεηά ηαξ ηδδείαξ ηδκ ιαηανζά, ροπμθάβζ. 3. 

θενεηνμπμζέ. 

  

ΜΗΑΝ ΑΤΓΖ ΜΔ ΣΟ ΦΔΓΓΑΡΗ 

(Άδεηαη ελ Σξηγιεία ηεο Πξνχζεο θαη Γπαιί-ηζηθιηθ ηεο επαξρίαο Νηθνκήδεηαο   

ελ ζπλαλαζηξνθαίο θαη δηαζθεδάζεζηλ) 

 Τπαγφξεπζηο Γεσξγίνπ Κατκαθηδφγινπ 

 

Μηαλ απγή κε ην θεγγάξη, κηαλ απγή κε ην θαιφ 

θαηεβαίλσ ζην παδάξη, γηα λα ηδψ θαη λα ραξψ. 

’Κχηαμα ζην παξαζχξη θ’ ήηνλε θαη παξαλνηθηφ (1) 

θάζνπληαλ έλα θνξίηζη έκκνξθν θαη δηαιερηφ. 

5. Δίρα ζάξξνο ν θατκέλνο θαη ην απνραηξεηψ(2) 

θαη ε δνπιεχηξα ηνπ κνπ ιέγεη δελ είζ’ άμηνο γηα ηαπηφ. 

Πέθησ θάησ θαη πιεγφλσ, δέξλνκαη, ζθνηφλνκαη 

’ο ηνλ γηαηξφ ηνλ Νηθνιάθε πάγσ θαη γηαηξεχνκαη. 

- Αρ !  γηαηξέ κνπ, γηάηξεπζέ κε. Σν άββαην ην βξάδπ 

θαη ηελ Κπξηαθή ην γηψκα ζα πεξάζσ απ’ εθεί. 

1. θέβεηαζ ηαζ ηνάκμζηημ (ιζηνόκ ακμζηηό) = μθίβμκ ακμζηηό. 2. παζνεηώ.  
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Κάιαληα 

(απαγγειία πιεξνθνξεηή Υαξάιακπνπ Μήηζνπ) 

 

Αξρή κεληά θη αξρή ρξνληά θαη αξρή ληνπ Γελαξίνπ.  

Κη αξρή πνπ βγήθελ ν Υξηζηφο ζηε γε λα πνξπαηήμεη,  

λα δεη ηηο δεπγαξάδεο ληνπ λα ηηο εραηξεηήζεη.  

Νην κπξψην πνπ ραηξέηεζε ήληαλε Αε Βαζίιεο.  

Αε Βαζίιε, αθέληε κνπ, θαιφ δεπγάξη πν ’ρεηο,  

θνιψλα γηα ηε ράξε ζνπ θαη γηα ηε δχλακή ζνπ.  

Μαιιέλην έλαη η’ αιέηξη ζνπ, δαθλέληνο ν δπγφο ζνπ,  

θη απάλνπ δεχιε ηνπ δπγνχ βαζηιηθνχ θισλάξη  

θαη ην θεληξίδη πνπ θξαηάο βαζηιηθνχ θισλάξη.  

Γηα πεο κε, πεο κε, αθέληε κνπ, πφζα κνπηδνχξηα ζπέξλεηο;  

πέξλσ ζηαξάθη δψδεθα, θξηζάξη δέθα πέληε,  

ηαή θαη ξφβε δέθανθηψ θη απφ λσξίο ζην ζηάβιν.  

Μα αιήζεηα, θάηνπ ζην γπαιφ, θαηνχ ζην πεξηγηάιη, 

 κνπηδνχξη ζηάξηλ έζπεηξα θαη πιάηηθν θξηζάξη.  

Καη θείλα ηα κπεξδέςαλε, πεξδίθηα κε ιαγνχδηα,  

νπδέ πεξδίθηα έπηαζα, νπδέ θαη ηα ιαγνχδηα.  

Καη ηα κηθξά αξρνληφπνπια ιέγαλ ηνλ Αε Βαζίιε. 

 

Ναλνύξηζκα 

Καηέβα χπλε θη έπαξην, πάλε ζπξγηάληζέ ην,  

δφζηνπ ηνπ θφζκνπ ηα θαιά θαη πάιε εκέλα θέξην.  

Κνηκήζνπ θαη παξήγγεηια ζηελ Πφιε ηα θαιά ζνπ,  

ζηε Βελεηηά ηα ξνχρα ζνπ θαη ηα δηακαληηθά ζνπ. 

Κνηκάηαη ην πνπιφπιν κνπ θαη πσο λα ην μππλήζσ,  

ζα πάξσ δηακαληφπεηξεο λα ην πεηξνβνιήζσ. 

(Σζίηεξ φ.π., ζ. 49-50). 

 

Δπωδέο (μόξθηα) 

Λπζνκχηεο  

Λχζε, ιχζε κχηε κνπ, 

κε ην ζθνξδνθνχπαλν 
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κε ην άγην θεξακίδη. 

 

Οδνληφπνλνο 

Κξίλα, θξίλα θφθθαια / θαη δφληηα ζηδεξέληα  

Να θαζαξίδσ θφθθαια / λα ζπάλσ παμίκάδηα. 

 

Α, θνπδνχκ δφληη / δφο κνη ρξπζφ δφληη  

λα ηζαθίδσ θφθθαια / λα ηξψγσ παμηκάδηα. 

(Δπαγγειίδεο φ.π., ζ. 115, 111-12). 

 

Άιη ζνπ, κάιη ζνπ  

πέηξα ζην θεθάιη ζνπ  

ηδίηδαξνο ζην ’θηί ζνπ, θαιφ ζηελ αδεξθή ζνπ 

ήξηαζη δηαβφινη λα πάξνπλ ην ρσξηφ καο 

ζχξε ’δψ, ζχξε ’θεί, ζχξ’ απάλνπ ζην βνπλφ, 

επξέ κνπ ια(γ)νχ καιιί λα ην θάλσ θπιαθηφ 

θπιαθηφ δαηκνληζηφ θαη ηεο ζθχιαο ην ζθαηφ, (ή) 

λά ’βξεηο ηνπ ια(γ)νχ πεηζί, λα ην θάλεηο ρακαπιί 

θαη ηεο ζθχιαο ηα παηδηά θαη ηνπ κπνληηθνχ ηα ’θηηά. 

(Σζίηεξ Απ. φ.π., ζ. 48-9). 

 

Σξαγνύδηα γηα ηελ Σξίγιηα 

ηελ Πξνχζα καο επήγαζη, γξάθνπ θαη μαλαγξάθνπ, 

ζ’ ελφο κελφο δηάζηεκα, ελληά θνξέο καο γξάθνπ. 

Αθήζακε θηνχπηα κ’ ειηέο θαη θηνχπηα κε ηα ιάδηα 

ηα ξνχρα καο ζηηο εθθιεζηέο, ηα ζπίηηα καο ξεκάδηα 

(Α. Σαθάο ζ. 34) 

 

Σξίγιηα παηξίδα κνπ γιπθηά  ραξηησκέλε ρψξα 

γηα λα ζε βγάισ απφ ην λνπ πνηέ δελ ζά ’ξζεη ε ψξα. 

Άζηξν γιπθφ θαη θσηεηλφ ζα ιάκπεηο ζηελ καηηά κνπ 

παξεγνξηά ζηε ζιίςε κνπ θη ειπίδα ζηελ θαξδηά κνπ. 

Σξεηο ρξφλνπο ςηζπξίδνπλε πσο ζα η’ αμησζνχκε 

κα ιέγακε νη δπζηπρείο πσο δε ζα ’μνξηζηνχκε. 
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Αιι’ ήξηε πηα ε ψξα καο θη εράζε πηα ε ειπίδα 

θαη ράζακε νη δπζηπρείο ηελ πνζεηή παηξίδα. 

ηηο Ηνπιίνπ ηέζζεξηο ην θνκηηάην ήξηε 

θη επζχο ε άδεηα δφζεθε «φινη ζαο λα δηαβείηε». 

Καη ν ηειάιεο θψλαμε ηα ξνχρα λα ζπλάμνπ 

ζηηο εθθιεζηέο ηα βάιαλε γηα λα ηα πξνθπιάμνπ. 

Θεέ κνπ εθείλνη νη πινχζηνη πνπ είραλε παξάδεο 

ηξέμαλ θαη ζπκθσλήζαλε φινπο ηνπο αξακπάδεο. 

Αιιά νη θαεκέλνη νη θησρνί πνπ δελ είραλ δεθάξα  

εηξέραλε σζάλ ηξεινί ζηνπο δξφκνπο κε ιαρηάξα. 

Φνληάδεο είκαζηα γη απηνχο, καο βάια ζηα θαΐθηα 

ζηα Μνπδαληά καο βγάιαλε, Θεέ ηη ξεδηιίθηα! 

ηελ Πξνχζα καο εθέξαλε ελληά θνξέο καο γξάθνπ, 

Θεέ κνπ παληνδχλακε κα ηη ζθνπφ  γηα λα ’ρνπ; 

(Γθίγθνγινπ Σαζνχια, εθεκ. Σνζβθζακά Νέα, αξ. θχι. 3, 1/3/1976) 

 

θωπηηθά 

ήκεξα έλαη Σπξηλέο έξεκεο θαη ζθνηεηλέο,  

ζήκεξα έλαη θαξλαβάιηα... 

Δζεηφληαλ θαη θνπληφληαλε, δπν ιπγεξέο βαξβάηεο 

λα πιέμνπ θάξηζεο δψδεθα, ζεληφληα δεθαπέληε. 

Καη θξάκπα θξνχκπα ηζίκπη ξίκπη ξνκ 

Πνηνο είδε ςχιιν ζην βνπλφ, θακήια λα θνξηψλεη 

θη ν ληεβεηδήο εθψλαμε λα κε ληε θσινθφςεη. 

Καη κπακ θαη κπνπκ θαη βνχη βνχη βνχη 

είπακε πνιιά ςέκαηα αο πνχκε θαη κη αιήζεηα 

Κη απηά πνπ ζέλα αθνχζεηε δελ έλαη θνινθχζηα. 

Κακήια κε ηα ηζφθαξα θαη γάδαξνο κπεξκπέξεο 

εηεγαλίδαλε θνπθηά θαη ζπέξλαλ ηεγαλίηεο. 

Καη κπακ θαη κπνπκ θαη ακάλ ακάλ ακάλ 

είπακε πνιιά ςέκαηα αο πνχκε θαη κη αιήζεηα 

Πνηνο είδε δηάθν ζειπθφ, παπά αγγαζηξσκέλν 

πλεκαηηθφ ’ηνηκφγελλν θαη ’πίζθνπν ιερνχζα... 

Δίπακε πνιιά ςέκαηα αο πνχκε θαη κηα αιήζεηα 
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θη’ απηά πνπ ζελα ’θνχζεηε δελ έλαη θνινθχζηα. 

(Π. Λαδφπνπινο, απφ ην αξρείν η. Γεκεηξαθνχ) 

 

Ζ θπξά Εακπεηνύια 

Ζ θπξά ε Εακπεηνχια κε ηελ άζπξε ηελ πιεμνχδα,  

εθαηφ ρξνλψλ γξηά λα γπξεχεη παληξεηά 

θη ν αθέληεο ηεο ηεο είπε θάλε ιίγν ππνκνλή  

λα ξσηήζσ λα ’μεηάζσ πνπ ’λ’ βαξβάηνη νη γακπξνί.   

Καη θαηέβεθε ζηελ Πφιε γηα λα πάξεη ηε κπνγηά  

γηα λα βάςεη ηα καιιηά ηεο λα κελ θαίλεηαη γξηά. 

Καη ν Γεζπφηεο ηήλε είπε,  θάλε ιίγν ππνκνλή, 

λα ξσηήζσ, λα εμεηάζσ πνπ ’λαη νη θαινί γακπξνί. 

ηνλ επάλσ καραιά έλαη ηξία παιηθάξηα πνπ δεηνχλε παληξεηά. 

Ο έλαο παίδεη ην ιανχην, ν άιινο παίδεη ην βηνιί,  

ν άιινο παίδεη ηελ  θηζάξα, κα δελ έρνπλε ςσιή.  

(Κ.αξξή, Σνζβθζακά Νέα, αξ.θχι. 9, 5/3/ 1977, ζ. 2) 

 

Ζ Λνπθνπκηδνύ 

Άθεζεο θφξε κε παηδηά 

θη άιιε αξξεβσληαζκέλε 

θαη πήξεο ην Λάκπξν ζνπ 

λα δεηο επηπρηζκέλε. 

χ,ζχ,ζχ ε Άλλα ηνπ Λνπθνπκηδή 

πήξεο ην Πεηαιφπνπιν θαη πήεο ζην λεζί  

Γηα, γηα, γηα, δελ ην έθαλεο θαιά  

παξάηεζεο ηνλ Λνπθνπκηδή  

θαη πήξεο ηνλ ηζνιηά. 

Ρε,ξε,ξε θαηέβα ζηνλ ληεξέ 

θαη πάξε κηα θαξέθια  

λα πίλεηο λαξγηιέ. 

π ζπ ζπ θνξίηζηα ζην λεζί  

ηζηξνζαιάηεο ηξψγαλε  

θαη πίλαλε θξαζί. 

(αξρείν η. Γεκεηξαθνχ) 
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Παηδηθά 

Σζίκπη ηζίκπη πνχπνπιν θαη ζηαθπινθνχθνπηζν,  

ηνλ ιαγφλ επηάζακε θαη ηνλ εθξεκάζακε  

κεο ζηα ζθφξδα, κεο ηα πξάζα, ηζάθσ ην θαιφ παηδί. 

 

-Ση γιέπεηο; -Οπξαλφ. -Ση παηείο; -Μάξκαξα.-  

-Ση ηξψεηο; -Φσκί θη αγγνχξη. 

-ήθσ θη εκέλα λην γθακπνχξε. 

 

Όξληζα πηηζφθσιε, πηηζνυξνζηφθσιε,  

θάλεη απγά πηηζφθσια, πηηζνυξηζηφθσια. 

Όξληζα θνληνβξαθνχ θαη ζηδεξνκνπζηαθνχ,  

πεηά ζην θξάρηε θαη γελλά απγά ηα κηζνθνίιηα. 

(Σζίηεξ φ.π., ζ. 49) 

 

Αλέβα κήιν, θαηέβα ξφδη 

λα ζε ξσηήζσ 

πφζα ρξφληα ζα δήζσ. 

(Ν. Μπφιθαο, εθεκ. Σνζβθζακά Νέα, αξ. θχι. 61, Αχγνπζηνο 1987) 

 

Σνπ γάκνπ 

Νχθε κνπ μάζηεξν λεξφ θαη μέιακπξν θεγγάξη 

ην ηαίξη ζνπ είλαη δειεπηφ θη άμην παιηθάξη. 

ηε γεηηνληά φπνπ ζα παο, ζαλ θξίλνο λα ξηδψζεηο 

θαη ζαλ κειηά γιπθνκειηά, λ’αλζίζεηο, λα θαξπίζεηο. 

ήκεξα καχξνο νπξαλφο, ζήκεξα καχξε κέξα 

ζήκεξα απνρσξίδνληαη κάλα θαη ζπγαηέξα. 

(Κ. αξξή, εθεκ. Σνζβθζακά Νέα, αξ. θχι. 15, 26/4/1978)   
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Σεο αγάπεο
1
 

Eλζπκήζνπ ζθιεξά  

ηελ σξαία βξαδηά 

ελ ζειήλε ιακπξά  

κ’ έθαςεο ηελ θαξδηά. 

Με πξφδσζεο ζθιεξά  

ζα πξνδνζήο 

κ’αξλήζεθεο ζθιεξά 

ζα κεηαληψζεο. 

Πεο κνπ γηαηί δελ κ’ αγαπάο 

δελ είκαη εγψ ε λέα πνπ αγαπνχζεο; 

Σψξα παίδεηο θαη γειάο 

θη άιιελ αγαπάο 

θαη ηνπο φξθνπο παηάο 

θη εκέ ιεζκνλάο. 

Έια πνπ ζά ’ξζεη έλαο θαηξφο 

λα ην κεηαλνήζεο 

ζ’άιια ρεξάθηα ζα κε δεηο 

θαη ζα ην κεηαληψζεο. 

αλ ην ζπκηάκα ζηε θσηηά 

ςπρή ζα παξαδψζεο. 

(Α. παλδσλή, εθεκ. Σνζβθζακά Νέα, αξ.θχι. 15, 26/4/1978) 

 

Αλαρσξψ θηιηάηε, θεχγσ εηο μέλελ γελ 

ην ηειεπηαίν ραίξε ζνπ ιέγσ εθ ςπρήο 

Βηνιέηα αλζηζκέλε κε θχιια πξάζηλα 

θεχγσ θαη ζε αθήλσ θαεκνχο θαη βάζαλα. 

Έια λα θηιεζνχκε ζαλ δπν αγλά πνπιηά 

πνπ θεχγνπλε ζηα δάζε λα θηηάμνπλε θσιηά. 

Έια λα θηιεζνχκε πεξηζηεξνχια κνπ 

λα θχγεη ην θαξκάθη πφρεη ε θαξδνχια κνπ. 

                                                           
1
 Πνιιά ηξαγνχδηα έρνπλ ιφγηα κνξθή. Παξφκνηα ζηηρνπξγήκαηα απνηέιεζαλ αλζνινγίεο (κηζκαγηά) 

ζηελ Κσλ/πνιε. 
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Έια λα ζε θηιήζσ θαη θίια κε θαη ζπ 

θαη ζαλ ην καξηπξήζσ καξηχξα ην θαη ζπ. 

(Καηίλα αξξή, εθεκ. Tνζβθζακά Νέα, αξ. θχι. 16, 16/7/1978) 

 

Θα θχγσ θφξε κνπ ζηα μέλα / ζα καθξπλζψ δηα παληφο 

ζα δσ πάληα δπζηπρηζκέλα / γηαηί ζα είκαη κνλαρφο. 

Αλ ήηαλε λα ηαμηδέςεο / λα θχγεο ζηελ Ακεξηθή 

δελ έπξεπε λα κ΄ αγαπήζεο / θαη λα κ’ αθήζεο θσο κνπ κνλαρή. 

ηνλ ηφπν πνπ ζε πξσηνείδα / ζελα θπηέςσ κνπζκνπιηά 

θαη ηηο ειπίδεο ζα θξεκάζσ / ζηα καξακέλα ηεο θισληά. 

ην ίζθην ηεο ζελα θνηκάκαη / ηελ κπξσδηά ηεο ζα ξνπθψ 

 θαη φηαλ εζέλα ζα ζπκάκαη / ζα ηξψγσ κνχζκνπιν ζηπθφ. 

Αλ ήηαλε λα ηαμηδέςεο / λα παο ζηα μέλα καθξηά 

δελ έπξεπε λα κ΄ αγαπήζεο / θαη λα κνπ θάςεηο ηελ θαξδηά. 

(Καηίλα αξξή, εθεκ. Σνζβθζακά Νέα, αξ. θχι. 1616/7/1978) 

 

Ζ καξώ 

καξψ κνπ ην θνπζηάλη ζνπ ην κπεκπειίδηθν 

ζηελ Πφιε ην θεληνχζαλ ην ζαξηθιίδηθν. 

καξψ κνπ βάιε πνχδξα θάλε θαη θαηζαξά 

βάιε ηελ κπειεξίλα λα πάκε ζηε ραξά. 

καξψ κνπ ην θνπζηάλη ζνπ έλαη πνιχ θαξδχ 

εζθέπαζε ηελ Πφιε θαη ηελ Αλαηνιή. 

καξψ κνπ ην θνπζηάλη ζνπ έρεη θαη θαξκπαιάδεο 

έρεη θαη θνπδνπλάθηα, μππλά ηνπο καραιάδεο. 

καξψ κνπ πνπ ζα πάκε θαη πνπ ζ’ αξάμνπκε 

ζηνπ Μνπδαληνχ ηε ζθάια λα θνπβεληηάζνπκε. 

(Σαθάο φ.π., ζ. 41) 



 



Χ. Κοκκινίδης, εφ. «Τριγλιανά Νέα», τεύχ. 5 (15/12/1976) 



 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτα της Ελλάδος (Ρήγας) 


