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1.  Τα αιγαιοπελαγίτικα ιδιώματα 

(Α) Τα ιδιώματα του ΝΑ Αιγαίου



Α1. Σα ιδιϊματα τθσ Δωδεκανιςου 
Γενικά χαρακτηριςτικά δωδεκανηςιανών

ιδιωμάτων

• 1. Φωνολογία

• (i) Σα διπλά ςφμφωνα 

• (α)   <κκ, ππ, ττ> προφζρονται ςαν απλά 
ακολουκοφμενα από δαςφτθτα: 

• κόκκαλο *ϋkhokhalo+, ιππαςία *iphaϋsia]

• (β)  <μμ, ρρ, λλ> παρατεταμζνα, όπωσ ςτο 
κυπριακό ιδίωμα (ι διάλεκτο):

• γράμμα *ϋγramma+, Ελλάδα *eϋllaδa] 



• Σζλοσ, το το <τ> προφζρεται ωσ [tκ+

• μάτια *ϋmatκçα]

• (ii) Σα ςφμφωνα <β, δ, γ>, όταν βρίςκονται ανάμεςα 
ςε φωνιεντα, ςιγοφν, δεν προφζρονται: 

• <πθ(γ)άδι, ςί(δ)ερο, πρό(β)ατο>.

• (iii) Σα ςυμφωνικά ςυμπλζγματα <ρδ, ργ, βδ>
προφζρονται ωσ             

• < ρτ, ρκ, βκ> :

• <ιρτα =ιρκα>, <πφρκοσ=πφργοσ>, <αυκά=αυγά>.



• (iv)  Θ ουράνωςθ παίρνει διαφορετικζσ μορφζσ, 
πάντα ανάλογα με το ςφμφωνο που προθγείται, 
θχθρό ι άθχο, όμωσ διαφορετικζσ από τθσ ΚΝΕ 
και ακόμα, διαφορετικζσ από νθςί ςε νθςί.

• Για παράδειγμα, ςτθν Κάρπακο ζχουμε
• <κάμπια> αντί *ϋka(m)bja]  προφζρεται 

*ϋkamtsa],
• ενϊ ςτθν Κάλυμνο
• <ποιοσ > αντί [pços] προφζρεται [psos],
• <χζρια> αντί [ϋçerja]  προφζρεται *ϋserza].



• (v) Σα ριματα ςε <-εφω> προφζρονται ςε <-
εφκω> ι ςε <-εφgω>, όπωσ ςτθν Κφπρο

• χορεφω *xotevko]ι [xorevgo].

• μαzεφω [maϋzevko. [maϋzevgo.

• (vi) Θ ςυλλαβικι αφξθςθ διατθρείται, τόςο ςε 
τονιςμζνθ όςο και ςε άτονθ κζςθ, αλλά ωσ 
<θ-> αντί <ε->

• <ικουςα, ιπθρα, θφζρνανε > =<άκουςα, 
πιρα, ζφερναν>.



• Γενικϊσ, πολλοί ρθματικοί τφποι και πολλζσ ιδιωματικζσ 
λζξεισ κυμίηουν τθν κρθτικι και κυπριακι διάλεκτο αλλά 
και τα κυκλαδίτικα ιδιϊματα, κυρίωσ λόγω τθσ, από 
αρχαιοτάτων χρόνων, ςτενισ επαφισ, αλλά και τθσ 
γειτνίαςθσ και τθσ κοινισ καταγωγισ των ιδιωμάτων. Οι 
διαφορζσ από νθςί ςε νθςί είναι πολλζσ, όπωσ, για 
παράδειγμα, οι διαφορετικζσ ποικιλίεσ του γνωςτοφ μασ 
τςιτακιςμοφ, ο οποίοσ ακοφγεται ωσ φατνιακό [ts] ςτα 
περιςςότερα νθςιά και ουρανοφατνιακό [t] ςτθν Πάτμο. 
Ακόμθ και πάνω ςτο ίδιο νθςί μποροφμε να εντοπίςουμε 
διαφορετικά ιδιϊματα, όπωσ ςτθν Κω, όπου ζχουμε δφο 
τοπικά ιδιϊματα που χωρίηονται ςε άλλα δφο το κακζνα, 
κάτι ςυνθκιςμζνο ςτθ διαλεκτολογία.



Α.2.  Σα κυκλαδίτικα ιδιϊματα 

• 1. Φωνητική-φωνολογία

• (i) τςιτακιςμόσ, 

• (ii) πτϊςθ του <γ> ανάμεςα ςε δφο 
φωνιεντα,<κυατζρα=κυγατζρα>, <λίεσ=λίγεσ>,  
<’ζροσ=γζροσ>, <’άμοσ=γάμοσ> ςτθ Νάξο,

• (iii) κατάλθξθ <-εφω> προφερόμενθ ωσ <-εφγω>, και 

• (iv) τροπι του <τς> ςε <ς> και του <τη>  ςε <η>, ςε 
αρκετζσ λζξεισ, 

• <αλάςι = αλάτι>,   <ηζπθ = τςζπθ>, ηάκι = τηάκι>,

• <νεραηοφλα = ουράνιο τόξο>.



• Άλλα χαρακτθριςτικά περιλαμβάνουν τον τονιςμό 
ςτθν τζταρτθ από το τζλοσ ςυλλαβι, τθν ζλλειψθ 
προρινιςμοφ και τθ γνωςτι μασ απουράνωςθ, 

• <μοιραςά>  [miraϋsa] αντί [miraϋsça]
• <καρποφηα> [kaϋrpuza] αντί [ kaϋrpuzja]
• Ενδιαφζρον ζχει θ προφορά του <λ>, μπροςτά από  

[o, a, u], ςτα διάφορα χωριά τθσ Νάξου, όπου μπορεί 
να ακουςτεί από περίπου όπωσ το <ρ> των Ανωγείων 
και των φακίων – περίπου υπερικωιποιθμζνο [D]
όπωσ θ αμερικάνικθ προφορά τθσ λζξθσ <butter>, 
μζχρι και [u], όπωσ ςτθν καππαδοκικι ι τθν 
πορτογαλικι.



• 2. Μορφολογία –ςφνταξη 
• (i) γενικι του κθλυκοφ άρκρου <τςθ> αντί <τθσ>, 
• (ii) αιτιατικι αρςενικοφ και κθλυκοφ <τςι> αντί 

<τουσ/τισ>,   
• (iii) αιτιατικι πλθκυντικοφ των αρςενικϊν ίδια με τθν  

ονομαςτικι    
• <τςι γιατροί> = <τουσ γιατροφσ> (πβλ ιδίωμα 

μφρνθσ)
• (iv) αντωνυμία <τουσ> με τθ μορφι <τωσ> τθσ Α. 

Κριτθσ ι <τωνε> τθσ Δ. Κριτθσ, ανάλογα με τθ 
γειτνίαςθ του κάκε νθςιοφ.



• 3. Λεξιλόγιο
• Σο λεξιλόγιο χαρακτθρίηεται από λζξεισ αρχαίεσ και βυηαντινζσ και 

ςυνικωσ δεν τισ βρίςκουμε ςτα ςτεριανά ιδιϊματα, όπωσ
• <κωρϊ = βλζπω>, <ςφντεκνοσ = κουμπάροσ από βάφτιςθ>, 
• <χαλζπα = άγονο χωράφι>, <ακιβολι = κουβζντα>, 
• <διωματάρθσ = εφςωμοσ>, 
• αλλά και λζξεισ ιταλικζσ, όπωσ
• <φουντάνα = πθγι, βρφςθ>, <ςαλιάρω = ανεβαίνω>, 
• <κατςάρω = εκδιϊκω>, <φόρεςι = ίςωσ>, <καμινάρω = περπατϊ>.  
• Άλλεσ λζξεισ περιλαμβάνουν
• <δερφακίδα = νεαρό γουροφνι>,< καςί = γατάκι>,
• <χρουςίνα = ίκτεροσ>, <κραςμόσ = κωδωνοκρουςία>,
• <ςφγλθςθ = ραγδαία βροχι>, <περιςφρνω = ςκουπίηω με τθ ςκοφπα>,
• <βλεπάρθσ = αγροφφλακασ>.



Α.3.  Σα ιδιϊματα τθσ Χίου 
Ο Κοντοςόπουλοσ διακρίνει τζςςερισ 

υποδιαιρζςεισ ςτα ιδιϊματα τθσ Χίου:

• - το καςτρινό ιδίωμα, δθλαδι το ιδίωμα που μιλιζται ςτθν 
κωμόπολθ Βροντάδο και μζςα ςτθν πόλθ τθσ Χίου, που τθν 
ζλεγαν «το Κάςτρο»,

• - το ιδίωμα τθσ πόλθσ Καρδάμυλα, που μιλιζται και ςτισ 
Οινοφςεσ, τα μικρά νθςιά γνωςτά για τθν παραγωγι 
…εφοπλιςτϊν,

• - το ιδίωμα των Μαςτιχωρίων, που μιλιζται ςτο νότιο τμιμα 
του νθςιοφ, ςτα περίφθμα Μαςτιχοχϊρια, αλλά και ςτα 
χωριά του Κάμπου, ςτο κεντρικό και βορειοδυτικό μζροσ του 
νθςιοφ με ελάχιςτεσ μικροδιαφορζσ, 

• - το ιδίωμα του χωριοφ Μεςτά ςτο νοτιοδυτικό άκρο του 
νθςιοφ. 



(Β) Τα ιδιώματα του ΒΑ Αιγαίου
Β.1. Σο ιδίωμα τθσ Λζςβου

• τθ Λζςβο μπορεί να εντοπίςει κανείσ βόρειο, περιοριςμζνο, 
φωνθεντιςμό, ουρανϊςεισ των φατνιακϊν, απερρίνωςθ, αλλά και 
τςιτακιςμό. Ανικει ςτθ ηϊνθ του «είντα;» που προφζρει 
απερρινωμζνο *ϋida?]. 

• το ιδίωμα τθσ Λζςβου ανιχνεφουμε ακόμθ 
• (i) τθν ανάπτυξθ του ευφωνικοφ [j/γ+,  
• <θ γ-ιλιουσ *iϋjiλus+ = <ο ιλιοσ>,
• (ii) αρςενικό άρκρο <θ>, 
• <θ Κϊςτασ>, <θ Γιανσ> <θ Νίκουσ>
• (iii) υποκοριςτικι κατάλθξθ των ουδετζρων ςε <-ζλ’>  
• <π’δελ’ *pδeʎ] με τθ χαρακτθριςτικι ουρανωμζνθ προφορά του 

<λ> ωσ [ʎ] αντι [l+ = παιδάκι>  και 
• <-οφδα> για τα κθλυκά - <κουπιλλοφδα>,



• (iv) τρεισ περιπτϊςεισ τθσ ςυνάντθςθσ του 
τελικοφ <-σ> με τθν άτονθ κτθτικι αντωνυμία, 

• <ο άντρασ μου > ακοφγεται ωσ <θ άντραηιμ’ / θ 
άντραη-ουμ’ /

• θ άντραημ’> (βλ. ιδιϊματα τθσ βόρειασ 
Ελλάδασ).

• Σζλοσ, θ κατάλθξθ <-ζλλθσ> αποτελεί 
χαρακτθριςτικό οικογενειακϊν ονομάτων 
<Αλεπουδζλλθσ>, <Αναγνωςτζλλθσ>.



• τα ιδιϊματα τθσ Λζςβου, που διακρίνονται 
ςε επτά υποκατθγορίεσ, μπορεί να διακρίνει 
κανείσ, μεταξφ άλλων,  ςτοιχεία   από τθν 
Κριτθ, όπωσ θ κατάλθξθ <-ζ> για τα κθλυκά 
που ςυνθκίηεται ςτθ βόρεια πλευρά του 
νθςιοφ,  <κουπρζ = κοπριά>, <γρε = γριά> 
και  

• ΕΔΏ ΑΝΘΚΕΛ ΚΑΛ ΣΟ ΛΔΛΩΜΑ ΣΘ 
ΑΜΟΚΡΑΚΘ 



2.  Τα ιδιώματα του Ιονίου πελάγουσ
Ι τα επτανηςιακά ιδιώματα

• Ο προρινιςμόσ διατθρείται ςτθν φπαικρο αλλά ζχει εκλείψει 
από τισ πόλεισ,  

• Σα άρκρα <τθσ , τουσ, τισ> προφζρονται ωσ <τςθ, τςου, τςι>: 

• <τςθ Ζάκυκοσ= τθσ Ζακφνκου>, <τςου πόδασ του=τουσ
πόδασ του>,

• <τςι νφχτεσ=τισ νφχτεσ>.

• Σα κθλυκά  ςε <-α> ςχθματίηουν τθ γενικι του ενικοφ ςε <-
όσ> , 

• <τςθ μερόσ=τθσ μζρασ>, <τςθ κοπελλόσ= τθσ κοπζλασ>,

• <τςθ κυγατερόσ=τθσ κυγατζρασ>,

• Επίςθσ κατ’ αναλογίαν (κυμθκείτε τουσ αλεξανδρινοφσ) και θ 
λζξθ <αφζντθσ> ςχθματίηει τθ γενικι του <του αφεντόσ>.



• Άλλθ ιδιαιτερότθτα του επτανθςιακοφ 
ιδιϊματοσ είναι θ προςκικθ ενόσ ευφωνικοφ 
<-ε> ςτο τζλοσ:  

• (i) τθσ γενικισ του πλθκυντικοφ και τθσ 
αιτιατικισ του ενικοφ των ονομάτων, <των 
ανκρϊπων-ε, των γυναικϊν-ε, τον νζον-ε> , 

• (ii) ςτο γϋ πλθκυντικό πρόςωπο τθσ 
ενεργθτικισ φωνισ <εγράφανε, γράφουνε, 
πθγαίνουνε, πιγανε>.



Ακόμθ, 
διατθρείται θ αφξθςθ <ε-> ςτουσ 

παρωχθμζνουσ χρόνουσ,
• <εφάγαμε, εκάματε, ελουςτικαμε>,
• τα ςυνθρθμζνα ριματα εμφανίηονται αςυναίρετα αρκετά 

ςυχνά, 
• <αγαπάω, οδθγάω>,
• ενϊ τα ριματα ςε <-άμαι/-ιζμαι> τθσ ΚΝΕ ςχθματίηονται 

ςε <-ιόμαι>, 
• <κρεμιιόμαι, αγαπιόμαι, αρνιόμαι> =<κρεμιζμαι, 

αγαπιζμαι, αρνιζμαι>.
• Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ πρόκεςθ <από> που λζγεται 

<οχ> από το <εκ>,
• <ποια είναι εκείνθ που κατεβαίνει, αςπροντυμζνθ οχ το 

βουνό>,



Χαρακτθριςτικζσ λζξεισ τθσ  Κζρκυρασ: 

• <αχλιόσ = χλιαρόσ>, <τόμου = όταν>, <κόπιτςασ 
= ςκϊροσ>, 

• <ζλεξθ = άςκμα>, <κοπαδιάρθσ = βοςκόσ>, 

• <πεσ και βάλε = κατά υπολογιςμό>, <κάνε = 
τουλάχιςτον>, 

• <ενϊρωσ = εγκαίρωσ>, <φόρςι = ίςωσ>, 
<δελζγκου = αμζςωσ>, 

• <τάρδι = αργά>, <πάγα = μιςκόσ>, <ντακάπο = 
από τθν αρχι>



Χαρακτθριςτικζσ λζξεισ τθσ 
Κεφαλλονιάσ: 

• <χυμωνικό = καρποφηι>, <λάχανα = χόρτα>, 
<αλαλιά = ανοθςία>,

• <αίρεςθ = ελάττωμα>, <παλαβόσ = κουτόσ>, 
<νεράντηι = πορτοκάλι>,

• <νεράντηι=νζραντηο>,  <άμπιτα = ροφχα>, 

• <κακι φωνι = πλικοσ»<γεια ςου = ςε 
παρακαλϊ – όχι χαιρετιςμόσ>



Χαρακτθριςτικζσ λζξεισ τθσ Ηακφνκου: 

• <ςπορδακάσ = βάτραχοσ>, 

• <τθσ καλογριάσ το χωνάρι = το ουράνιο 
τόξο>, 

• <προβατϊ = περπατάω>, <χαλαίπεδο = 
ερείπιο>, 

• <τεςςαράγκωνο = τετράγωνο>, <κακίγκλα = 
καρζκλα>,

• <ρουφουτςάρασ = ακατάςτατοσ>



3. Τα ιδιώματα τησ Πελοποννήςου

• Γενικά χαρακτηριςτικά πελοπονηςςιακοφ ιδιώματοσ
• 1.     Φωνητική-φωνολογία
• (i) Προρινιςμόσ των [mb, nd, ղg, ňɟ ], εκτόσ από τθ 

Μεςςθνία, κοντά ςτο Λόνιο.
• (ii) Απουράνωςθ μετά τα φατνιακά [s/z], ζχουμε δθλαδι 
• <νθςά> [niϋsa] αντί <νθςιά> *niϋsçα], 
• <τραπζηα> [traϋpeza] αντί <τραπζηια> *traϋpezja].
• (iii) Ουράνωςθ των φατνιακϊν [s/z] που μπορεί να 

προφερκοφν ωσ φατνοουρανικά [ /Ʒ ] χωρίσ όμωσ 
ςτρογγφλεμα των χειλιϊν 

• <νθςιά> [niϋsa] ι [niϋa] αντί [niϋsça]



• (iv) Κϊφωςθ του τελικοφ  <-ω> των ρθμάτων, δθλαδι θ 
προφορά του ωσ [u+, <λζω> *ϋleu], χαρακτθριςτικό των 
βόρειων ιδιωμάτων.

• (v) Σςιτακιςμόσ, δθλαδι θ προφορά του <κ> άλλοτε 
• ωσ φατνιακοφ [ ts ] κι άλλοτε ωσ φατνοουρανικοφ [ t ]:
• <τςιουρά>  [tsiuϋra] ι [tiuϋra+ = <κυρά>
• Ακόμθ, ζχουμε τθν ανάπτυξθ ενόσ επιπλζον ςυμφϊνου 

μεταξφ ςυμπλεγμάτων ςυμφϊνων που ςυνικωσ δεν 
αποτελοφν ιδιαίτερα δυςπρόφερτο ςφνολο, 
<καπινόσ=καπνόσ>, <ςτακιμόσ=ςτακμόσ>.

• Σζλοσ, χαρακτθριςτικό του πελοποννθςιακοφ λόγου είναι ο 
τφποσ <τζςςεροι> αντί των <τζςςερουσ> <τζςςερεισ>, που 
ςυναντάμε ςτθν  Επτάνθςο και ςτθν Ιπειρο, επίςθσ.



3.1.  Σο ιδίωμα τθσ Μάνθσ 

• (i) Σςιτακιςμόσ, που είναι το πιο ζντονο χαρακτθριςτικό και 
του μανιάτικου λόγου. 

• καιρόσ  *tseϋros] ι [kheϋros] 

• (ii) Απερρίνωςη των [b/d/g/ɟ]:  [aϋbeli] αντί [ambeli],  
*ϋadras]αντί [andras],    [aϋgurja] αντί [aŋgurja].

• (iii) Απουράνωςθ, δθλαδι θ προφορά των 
[eos/ios/ea/ia/eo/io] ωσ αςυναίρετεσ ςυλλαβζσ, 

• <ηαβολία=ηαβολιά> [zavoϋlia=zavoϋλa], 

• <ποίοσ = ποιοσ> *ϋpios = ϋpços], 
<καμπαναρείο=καμπαναριό>,



• (iv) Λδιοςυγκρατικι προφορά του <ς> ωσ:

• α. *ç+ μπροςτά από το θμίφωνο [y+, <ίςια> 
*ϋiça]-πρόκειται ουςιαςτικά για τθν 
αποςιϊπθςθ του άθχου φκόγγου [s] ι 
αφομοίωςι του   από το [], το οποίο 
ακοφγεται ςτθν προφορά τθσ ΚΝΕ *ϋisça]

• β. [z] ςε κάποιουσ αντωνυμικοφσ τφπουσ, 
<ςε/ςου/ςασ> *ze/zu/zas].



• (v) Ανάπτυξθ ευφωνικοφ <γι>  *ji] μεταξφ 
άρκρων και λζξεων που αρχίηουν από φωνιεν, 

• <θ γι-όμορφθ> *iϋjiomorfi+,  <οι γι-άλλοι> 
[iϋjiali],

• (vi) Προφορά του <υ> ωσ [u+, <ςκυλί> *scuϋli], 
<ςυκιά> *suϋcia],

• και προφορά του <-ω> των ρθμάτων, τονιηόμενθ 
ι μθ,  ωσ [u],

• <φιλϊ> *fiϋlu+, <κζλω> *ϋκeu],



• (vii) Πτϊςθ του τελικοφ <-σ> μπροςτά από 
το κτθτικό <μασ>, όπωσ γίνεται και ςτθν κρθτικι 
διάλεκτο, 

• <ο πατζρα μασ>, <οι τρει μασ>, <ο κιπο ηου>.
• (viii) χθματιςμόσ τθσ γενικισ κυρίων 

ονομάτων  ςε <-οσ>, ςε <-ο> αντί <-ου>, όπωσ 
ςυμβαίνει και ςτθν κρθτικι διάλεκτο.

• <ο Πζτροσ/ του Πζτρο>, <ο ταφροσ/ του 
ταφρο>,

• <ο Δικίοσ/ του Δικίο>



• Τπάρχουν πολλά και ενδιαφζροντα ςτοιχεία των 
οποίων θ απαρίκμθςθ δεν αποτελεί ςτόχο τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ παρουςίαςθσ. Εκείνο που κάνει 
εντφπωςθ είναι κάποιοι αςυνικιςτοι τφποι 
(«περίεργουσ», τουσ ονομάηει ο 
Κοντοςόπουλοσ), κάποιοι από τουσ οποίουσ 
υπιρχαν και ςτο ρεπερτόριο γυναικϊν από τθν 
Αν. Κράκθ ςε δικζσ μου καταγραφζσ, που 
ουδεμία ςχζςθ είχαν με τθ Μάνθ, όπωσ 
<βγικο=βγζσ>, <μπικο=μπεσ>, <δο μα = δοσ
μου>, 



• όπωσ και κάποιοι βόρειοι τφποι ςφνταξθσ κάποιων 
ρθμάτων με αντικείμενο ςτθν αιτιατικι, πράγμα 
αδιανόθτο για τθ νότια ιδιοςυγκραςία του μανιάτικου 
ιδιϊματοσ,  <ηε το λζου=ςου το λζω>,    <ηε ςτζρνου 
ζνα δϊρο= ςου ςτζλνω ζνα δϊρο>, <ηbρϊχνω = 
ςπρϊχνω>, αντί του νότιου *ϋsproxno], 

• Ακόμθ, το λεξιλόγιο περιζχει πολλοφσ αρχαϊςμοφσ και 
δωριςμοφσ,όπωσ <κρόου=κροφω>, 
<μνόου=ομνφω=ορκίηομαι>, <bρζει=ζχει υγραςία> -
πικανόν από το <όμβροσ> -<δομά=αρχι μιασ 
πράξθσ> -πικανόν από το <δομι>, <ακοά=φιμθ>, κτλ.



• Σζλοσ, ενδιαφζρον ζχουν οι διαφορετικζσ λζξεισ για 
ηϊα, όπωσ <μάςτακασ> και <ςκωτίτςα> για τθν 
<ακρίδα>, <βροχίδα / κολομαρία> αλλά και θ ςλαβικι 
<γουςτζρα> για τθ <ςαφρα> (πβλ. γκουςτερίτςα ςτθ 
Δ. Μακεδονία και ηγκουντρίκα ςτθ Κράκθ) 
<ματηζτα=νεαρι αγελάδα>, <κουτςιλζοσ = 
κορυδαλλόσ>, <bίρbιλασ = πεταλοφδα>, <κουβζλι= 
κυψζλθ>, <καπεροφνι> αλλά και θ ςλαβικι <γρεb>  
για  το <λειρί του κόκορα>, <βαρκακλάσ / βαρτακλάσ
= βάτραχοσ>, <μαροφλι/ςουςουbάbα = ουράνιο 
τόξο>, <καdθλάδα = αςτροφζγγιςτθ νφχτα>, 



3.2.  Σα μανιάτικα τθσ Κορςικισ

• Σα μανιάτικα τθσ Κορςικισ είναι θ διάλεκτοσ που 
μιλοφςαν οι απόγονοι αποίκων από τθ Μάνθ, που 
φτάνοντασ ςτθν Κορςικι τον 17ο αιϊνα από τον 
Οίτυλο κατόρκωςαν να πάρουν από τουσ Γενοβζηουσ, 
που εκείνο τον καιρό κατείχαν το νθςί, το χωριό 
Καργκζηε, ςτθ δυτικι ακτι του νθςιοφ και να 
εγκαταςτακοφν μόνιμα ς’ αυτό. Οι Μανιάτεσ αυτοί 
αφομοιϊκθκαν μζχρισ ενόσ ςθμείου με τουσ ντόπιουσ 
κατοίκουσ του νθςιοφ, όμωσ οι απόγονοί τουσ 
διατιρθςαν τθ διπλι ταυτότθτα, ελλθνικι-μανιάτικθ 
και γαλλοϊταλικι-κορςικανικι κακϊσ και τθν ορκόδοξθ 
πίςτθ τουσ. 



• ιμερα οι απόγονοι εκείνων των αποίκων ζχουν 
διατθριςει ελάχιςτα ςτοιχεία, όμωσ όταν ζφταςε εκεί 
ο ςπουδαίοσ –και ξεχαςμζνοσ από τθν ελλθνικι 
εκπαίδευςθ- Ζλλθνασ ιατροφιλόςοφοσ από τθ 
αμοκράκθ, Νικόλαοσ Φαρδφσ, ςτα μιςά του 19ου αι., 
το ιδίωμα ιταν ηωντανό. Σόςο πολφ τον εξζπλθξε που 
κάκιςε και το κατζγραψε, πρϊτοσ αυτόσ,  αφινοντάσ 
μασ πολφτιμο γλωςςικό υλικό.

• Σα χαρακτθριςτικά, λοιπόν, του ιδιϊματοσ, όςο αυτό 
ιταν ηωντανό, μζχρι και τα μιςά του 20ου αι., ιταν 
πολφ κοντά ςτο ιδίωμα τθσ ελλθνικισ Μάνθσ.



Χαρακτηριςτικά των μανιάτικων τησ Κορςικήσ 
1.  Φωνητική-φωνολογία

• (i) Σςιτακιςμόσ των <κ, γκ>  που 
προφζρονται ωσ  [ts, dz] πριν από τα [e/i] και 
δαςφτθτα των < χ, γ> πάλι μπροςτά από τα  
[e/i], 

• (ii) Απερρίνωςθ των [b/d/g/ɟ],
• (iii)  Απουράνωςθ των καταλιξεων 

[ea/ia] , 

• <φωτία = φωτιά>, <κοπρζα = κοπριά>, 

• <ατηία = ατηιά = κανιά = πόδια>.



2.   Μορφολογία

• Πολλά ριματα με τθν κατάλθξθ <-ζςκω>, 
• <αλαφρυνζςκω = ελαφρφνω>, <μεινζςκω = 

μζνω>,
• και τθν κατάλθξθ <-άτςθσ = -άκθσ>, που ζχει 

διατθρθκεί ςε επϊνυμα οικογενειακά. Ζτςι 
ζχουμε τθν εξισ ενδιαφζρουςα κατανομι τθσ 
κατάλθξθσ των οικογενειακϊν ονομάτων ςτθ 
Μάνθ και ςτθν Κριτθ (Κοντοςόπουλοσ, 

• Φραγκζασ - Ζξω Μάνθ, Φραγκάκοσ - νότια 
Μάνθ, Φραγκάτςθ - Κορςικι, Φραγκάκθσ –
Κριτθ.



3.  Λεξιλόγιο

• Ανιχνεφονται πολλζσ λζξεισ που υπιρχαν παλιά ςτο 
μανιάτικο ιδίωμα (πρβλ. νόμοι του Bartolli), όπωσ 

• <αναδειάηω> [anaδjazo+ = <αγναντεφω>, <κοφροσ= 
κόκορασ>,

• <αρμερό=αλάτι>, <αφιλογι=ςυηιτθςθ>

• (πρβλ. <ακιβολι> ςτθν Κριτθ).

• Βζβαια υπάρχουν και ιταλιςμοί ςτο λεξιλόγιο και ςτθν 
προφορά, όπωσ <πϊσ ςτζκεςαι; = τι κάνεισ;> από το 
ιταλικό <come sta?>, κακϊσ και γαλλιςμοί όπωσ <θ 
μερία = το δθμαρχείο> από το <la mairie>, 
<αλουμζτα = ςπίρτα> από το γαλλικό <allumettes>, 



• <φουρτιφικαςιόνα = φροφριο> από το 
γαλλικό <fortificasions> και μάλιςτα με 
προφορά του πρϊτου <ο> ωσ [u] με κϊφωςθ, 
όπωσ οι κορςικανοί, οι οποίοι προφζρουν το 
άτονο <ο> ωσ [u] όπωσ και ςε πολλζσ 
διαλζκτουσ τθσ ελλθνικισ- αυτό που γίνεται 
και ςτα πορτογαλλικά και μασ φαίνονται 
«χωριάτικα».



• Είναι πραγματικά, μεγάλθ ατυχία το γεγονόσ 
ότι δεν ςϊκθκαν τα λθξιαρχικά βιβλία των 
πρϊτων αποίκων, που ιταν γραμμζνα ςτθ 
διάλεκτο, κι ζτςι χάςαμε πολφτιμεσ 
πλθροφορίεσ, τόςο γλωςςικζσ όςο και 
ιςτορικζσ, ακόμθ και για το ότι ο (Μζγασ) 
Ναπολζων  Μπουοναπάρτε ιταν όντωσ 
Καλομερίτθσ ι Καλομερζασ, απόγονοσ κι 
αυτόσ Μανιατϊν αποίκων- αποδεκτό  πλζον 
ςιμερα



• ΜΑΘΗΜΑ  11ο

• Τα ιδιώματα τησ Βόρειασ 
Ελλάδασ 

• και τησ Μικραςίασ



Χαρακτηριςτικά των 
βορειοελλαδικών ιδιωμάτων

• 1.    Φωνολογία
• (i) Σα φατνιακά  <ς/η> *s/z]  προφζρονται 
• ωσ φατνιακά-ουρανικά    [ / Ʒ] μπροςτά: 
• • από τα [e/i], π.χ. <διακόςια> *δjaϋkoa+, <ίςια πάνω> *aϋpan],
• • όταν ακολουκεί μόνο το θμίφωνο [y] ι μόνο τα ςφμφωνα <κ,π,τ>, 
• <εςφ> =*iϋi+, <ςκυλί> *kli+, <ςπίτι> *pit],
• <τραπζηια> *traϋpeƷa],
• • ςε κάκε περίπτωςθ που ζχουμε [s/z] να προφζρονται ωσ [/Ʒ], 
• <εςφ είςαι από τα ζρρασ;>  [iϋʃiiʃiaptaϋʃeraʃ?], 
• <ηοφπθξτο = ςτίψε το>  *ϋƷupikʃtu]   
• (βλ. και Γενικά χαρακτθριςτικά νεοελλθνικϊν διαλζκτων).
• Σο φαινόμενο δεν μπορεί να προςδιοριςτεί γεωγραφικά επακριβϊσ, όμωσ 

απαντάει ςτθν Ιπειρο, Μακεδονία, ςε περιοχζσ τθσ Κεςςαλίασ και τθσ 
τερεάσ, όπωσ και ςτθ Λζςβο αλλά όχι ςτθ Λιμνο.



• (iv)  Ουράνωςθ των φωνθζντων <λ/ν> μπροςτά και 
από το [e], 

• <Λιεν μι λιεν ςι λιεν = Ελζνθ με λζνε ςου 
λζνε>*ϋʎenmiʎeniʎen],    <νιαι = ναι> [ɲe].

• (v)  Απουράνωςθ, δθλαδι πτϊςθ του θμιφϊνου [y], 
ςε λζξεισ όπωσ 

• <βραδά = βραδιά>, <βραδζσ = βραδιζσ>,
• <παντρζσ = παντρειζσ>, <δουλζσ = δουλειζσ>, <ελζσ = 

ελιζσ>,
• ςφνθκεσ ςτο ιδίωμα τθσ Κοηάνθσ αλλά και τθσ Κάςου 

και άλλων περιοχϊν τθσ Μακεδονίασ.



• (vi) ε πολλζσ περιοχζσ του βορειοελλαδικοφ χϊρου, 
εντοπίηεται θ  ανάπτυξθ ενόσ <τ> ςτθ κζςθ του 
ζκπτωτου, ενδιάμεςου αλλά ποτζ τελικοφ [i], 

• <μάλτςτα=μαλ’ςτα=μάλιςτα>, <κζλτσ=κελ’σ = 
κζλεισ>.

• (vii) τθ κζςθ των  [i/o] που εκπίπτουν αναπτφςςονται 
άλλοι φκόγγοι ι γίνονται μετατροπζσ των διπλανϊν 
ςυμφϊνων.

• <μπλάρ’ = μουλάρι>, <μπςόσ = μιςόσ>,
• <Χριςτόδουλοσ = Κ’ςτόδ’λεσ>,  <κ’κοσ = δικόσ>         
• <φ’κζντρα = βουκζντρα>.



• (viii) Θ ανάπτυξθ του ευφωνικοφ *γ/j] ανάλογα 
με το ακολουκοφν φωνιεν, δθλαδι 

• <κεγόσ = Θεόσ> *κeϋγοσ], <τρίγια= τρία> *trϋija],                        
<Σουρκίγια = Σουρκία> *turϋkija].

• Σο φαινόμενο γίνεται τόςο ενδολεξικϊσ, όπωσ ςτα 
ανωτζρω παραδείγματα, είτε μζςα ςτθν πρόταςθ, 
όπωσ 

• <ςε γ-θφρα = ςε θφρα = ςε  βρικα> *seϋjivra],                                         
<μι γ-είπι = με είπε = μου είπε> *miϋjipi].



• (ix) υχνι είναι θ ανάπτυξθ ενόσ <ν> ςε 
αντωνυμικοφσ τφπουσ, 

• <άλλνουσ = άλλουσ>, <όλνουσ = όλουσ>, 
<πόςνοι = πόςοι>.

• Η προςθήκη του ευφωνικοφ [n] είναι ςυνήθησ 
και ςτα τραγοφδια: 

“Ποφ το ‘βρεσ και του  ε-ν-ζφαγεσ Αννοφλαμ’ 
του φαρμά-ν-άκι”.



Όςον αφορά τθν προφορά του <λ> ςτα βόρεια 
ιδιϊματα

… αυτι παρουςιάηει μία ποικιλία άκρωσ 
ενδιαφζρουςα. 

Ζτςι ςε ζνα μεγάλο μζροσ τθσ Θπείρου και τθσ 
Μακεδονίασ προφζρεται ωσ υπερωικό  [ ł ], 
μπροςτά από τα πιςινά φωνιεντα [a, o, u], 
*ϋmiłu+ = <μιλο>, *xałaϋra+=<χαλαρά>.



• Σο υπερωικό [ʃ] ςυναντάται ςτθν αγγλικι, 
<well= καλά, πθγάδι>, ςτθν πορτογαλικι, 
<falo [faʃo+ = μιλϊ>, ςτθν τουρκικι, ςτθ 
βουλγαρικι και ςε πολλζσ άλλεσ γλϊςςεσ. 
Όμωσ πάλι κα τονίςουμε ότι μόνο ο φυςικόσ 
ομιλθτισ μπορεί να αναπαραγάγει τθν ακριβι 
χροιά ςτθν κάκε γλϊςςα, γιατί παρόλο που 
όλα είναι υπερωικά, μια ελάχιςτθ μετακίνθςθ 
τθσ γλϊςςασ δίνει τελείωσ διαφορετικό 
αποτζλεςμα



υνεχίηοντασ τισ ποικίλεσ 
πραγματϊςεισ του <λ>,

• ασ αναφερκοφμε ςτο φωνθεντοποιθμζνο <λ> 
τθσ Αν. Ρωμυλίασ (χωριό Καβακλί), όπου 
ακοφγεται περίπου ωσ βραχφ [u], [kauϋa] = 
<καλά>, *piuϋοs+=<πθλόσ>. Σο ίδιο φαινόμενο 
απαντά και ςτθ Νάξο, ςτθν Κριτθ, sςτθν 
Καππαδοκικι αλλά και ςτθν πορτογαλικι, 
πολωνικι και ολλανδικι (Ακόμθ ιδιαιτερότθτα 
ςτθν ομιλία παιδιϊν, μικρϊν αλλά και 
μεγαλφτερων, ομιλθτϊν τθσ ΚΝΕ, με 
αποτζλεςμα τον ‘πανικό’ των γονζων).



• Ζχουμε μια ενδιαφζρουςα ποικιλία των 
πραγματϊςεων τθσ προφοράσ του κτθτικοφ   
<μου> όταν θ προθγοφμενθ λζξθ τελειϊνει   
ςε   <-σ>.



(Κοντοςόπουλοσ , 2000, 2006) 

–πατζρασ-ουμ Αιτωλία, Β, Εφβοια

–πατζραη-ουμ Θεςςαλονίκθ, Ημακία, 
ουφλί, Βελβεντόσ, ζρρεσ, Σινοσ

–πατζρασ-ιμ  Πόντοσ, Ιωάννινα, άμοσ

–πατζραη-ιμ Κυδωνίεσ Μ. Αςίασ, 
τενιμαχοσ Βουλγαρίασ

–πατζραη-μ’Μεςολακκιά ερρϊν, 
Κοηάνθ



2.    Μορφολογία

• (i) Σο άρκρο του αρςενικοφ γζνουσ μπορεί να 
είναι είτε [u+ <ου>, δθλαδι με ςτζνωςθ του <ο>, 
είτε [i] <θ>, δθλαδι ίδιο με το κθλυκό, είτε να 
λείπει τελείωσ. Ζτςι <ου>, <ου Νίκουσ, ου 
δρόμουσ, ου Ανζςτσ>,  ζχουμε ςτθν Ιπειρο, 
τερεά, Β. Εφβοια, δυτικι και κεντρικι 
Μακεδονία, Λιμνο, κ.ά. Σον τφπο <θ/γθ>, <θ 
Γιϊργθσ, θ Βαςίλ’σ, θ παπποφσ, γ-θ άντρασ>, 
ζχουμε ςτθ Κράκθ, Λζςβο, Μμβρο, Κυδωνίεσ, 
Θμακία, ζρρασ, Χαλκιδικι, τενιμαχο
Βουλγαρίασ, Πανόρμου Σινου, Πιλιο, Λάριςα, 
Λιβίςι Μ. Αςίασ



• ε κάποια μζρθ ακοφγονται και οι δυο τφποι, 
όπωσ ςτο ουφλί, αλλοφ διακρίνουν το  <θ> 
για τα κφρια ονόματα και το <ου> για τα 
προςθγορικά, <θ Νίκουσ>, <ου ςκφλουσ>. 
Σζλοσ, μποροφμε να ζχουμε και απολφτωσ 
άναρκρθ εκδοχι, ιδίωσ ςε μονολεκτικζσ 
απαντιςεισ, όπωσ 

• <ποιοσ ςι του είπι; πικιρόη-ουμ’>, 

• <ιμζνα αδερφόσ-ιμ είνι ςτ’ Γιρμανία>.



• (ii) Οι υποκοριςτικζσ καταλιξεισ ςτα βόρεια 
ιδιϊματα ποικίλλουν. τθν ΚΑ Μακεδονία και 
ςτθ Κράκθ  χρθςιμοποιοφν  το

• <-οφδ’ / -οφδα>, <πιδοφδ’>, <κουρτςοφδ’>, 
• ςτθ δυτικι Μακεδονία προτιμοφν το 
• <-οφλ’/οφλα>, <πιδοφλ’>, <κουρ’τςοφλ’>,
• ενϊ θ Λζςβοσ είναι παςίγνωςτθ για τθν 

προτίμθςι τθσ  ςτο ουρανικό
• <-ελ’> *-eʎ], <πιδζλ’> *piϋδeʎ], <κουρ’τςζλ’> 

[kutϋrseʎ].



• (iii)   Θ κατάλθξθ των ςυνθρθμζνων ρθμάτων μπορεί 
να ακουςτεί ωσ 

• <-οφ>, <αγαποφ=αγαπϊ>, <να ειποφ>,
• ςτθ άμο, ΝΑ Κράκθ, Κεςςαλία, κφρο, Φκιϊτιδα, 

Σηουμζρκα και Παραμυκιά, Λιβίςι, κ.ά. ε άλλεσ 
περιοχζσ μπορεί να ακοφςουμε είτε <-ϊ>  είτε <-
άου>:

• <καρτιρϊ>, <καρτιράου>, <ηθτϊ>, <ηθτάου>.
• (iv)  Οι ενεργθτικοί αόριςτοι ςτθν Ιπειρο, Κράκθ, 

Καςτοριά, κφρο κ.ά.  λιγουν ςε <-κα> αντί <-ςα>
• <ζπιακα, καβάλ’κα>



• Ακόμθ, οι ενεργθτικοί παρατατικοί και 
αόριςτοι, ςτθν Ιπειρο και ςτθ Δ. Μακεδονία,  
λιγουν ςε <-μαν>, <-ταν> ςτο αϋ και βϋ
πλθκυντικό αντίςτοιχα: 

• <φάγαμαν / φάγαταν> = 
<φάγαμε/φάγατε>,<πάιναμαν/πάιναταν> = 
<πθγαίναμε/ πθγαίνατε>



• τθ Μακεδονία, Κράκθ και Σινο θ υποτακτικι 
του ριματοσ <βλζπω> είναι <να διω> [naδjo], 
ςτθν τερεά και ςτθ Κεςςαλία <να ιδϊ>, ενϊ 
αλλοφ (Σρίκερι Κεςςαλίασ) είναι <να ιδοφ>.

• Θ προςτακτικι του βϋ ενικοφ παρουςιάηει 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν Α. Μακεδονία 
(Δράμα,  ζρρασ, Αρζκουςα Κεςςαλονίκθσ):

• <πλυκοφς’ /νιφτοφς’, /κοιμ’κοφσϋ’> = 
<πλφςου/νίψου/κοιμιςου> 

• ι  <νιφτίς’=νίψου (πλφνε το πρόςωπό ςου)>



• (vi) Οι εγκλιτικοί τφποι τθσ προςωπικισ 
αντωνυμίασ, όταν είναι  αντικείμενα, 
παρεμβάλλονται μεταξφ βοθκθτικοφ και 
κυρίου ριματοσ, ςτο ιδίωμα τθσ  Κοηάνθσ:

• <είχαν μασ παρ’ = μασ είχαν πάρει>, 

• <είχαν τ’ ς’κως’ = τθν είχαν ςθκϊςει>, 

• <είχα τουν διει = τον είχα δει>



• Θ προςωπικι αντωνυμία <μι, ςι, τουν, 
τθν=με, ςε, τον, τθν> ςυντάςςεται με 
ριμα ςε γϋενικό πρόςωπο για να δθλϊςει 
εςωτερικι διάκεςθ. υνθκιςμζνο ςτθ Δ. 
Μακεδονία:

• <ςι τρϊγεται; = κζλεισ να φασ; (ακόμθ 
και για  ‘ξφλο’ ανάλογα με το πλαίςιο), 
<δε ςι πίνιτι; = δε κζλεισ να πιεισ;>



• Σο κτθτικό <τουσ> εκφζρεται <τα> για το 
αρςενικό και <τεσ> για το κθλυκό, 
χαρακτθριςτικό του κοηανίτικου ιδιϊματοσ: 

• <ʃθν καρδιάν τα = ςτθν καρδιά τουσ> για 
άντρεσ,                              

• <ʃθν καρδιάν τεσ = ςτθν καρδιά τουσ> για 
γυναίκεσ. 

• Ενδιαφζρον ζχει και θ χριςθ του <ʃθν = ςτθν> 
που αποτελεί χαρακτθριςτικό τθσ ποντιακισ και 
καππαδοκικισ διαλζκτου.



• (vii) ε πολλζσ περιοχζσ τθσ Β. Ελλάδασ, 
όπωσ Κεςςαλία, Β. ποράδεσ, Μακεδονία και 
Κράκθ, θ γενικι ενικοφ και πλθκυντικοφ τείνει 
προσ εξαφάνιςθ και ζχει αντικαταςτακεί με 
πρόκεςθ και αιτιατικι, περίπου όπωσ θ 
περιφραςτικι γενικι τθσ αγγλικισ <the roof of 
the house= θ ςτζγθ του ςπιτιοφ>.

• <’πο ’ναν παπά κουρίτς’ = ενόσ παπά θ κόρθ>, 

• <τα φλίδια απ’ τ’σ ξθροί καρποί =τα φλοφδια  
των ξθρϊν καρπϊν>



• (viii) Ο τονιςμόσ τθσ τζταρτθσ από το τζλοσ 
ςυλλαβισ είναι ςυνθκιςμζνο φαινόμενο και ςτα 
βόρεια ιδιϊματα. Ζτςι μποροφμε να ακοφςουμε 
<ζπαιηαμι / ζφαγαμι / κοίταξαμι> ςτθ Κράκθ, 
Κεςςαλία, Αιτωλία και Λαγκαδά, <ζφαγάμι / 
ζπαιξάμι / ζκανάμι>, δθλαδι ανάπτυξθ ενόσ 
δευτερεφοντα τόνου,  ςτθν Αρζκουςα αλλά και 
ςτον Λαγκαδά, Μελζνικο, και τζλοσ <εφαγάμι/ 
εκανάμι / ςκοτωςάμι> , δθλαδι ο δευτερεφων 
τόνοσ εκτοπίοηει τον αρχικό, ςτθ Δ. Μακεδονία. 



• (ix) τθ Μακεδονία, ςτθ Νάουςα ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφν 
το <δεν>  αντί του <όχι>, <Εφαγάτι; Δεν!> = <Φάγατε;  Όχι!>

• τθ Μακεδονία, και λγότερο ςτθν Ιπειρο, γίνεται χριςθ του 
κλθτικοφ <ω!> αντί του ςυνθκιςμζνου <ε!>: 

• <Ω Πίππα!= Ε Φίλιππε!> ςτθ Νάουςα,                                                    
< Ω πιδί!=Ε παιδί!>  ςτθ Γζρμα τθσ Καςτοριάσ 

• Ακόμθ το κλθτικό <ρε / βρε> ζχει τφπο <ρα> , χρθςιμοποιείται 
μόνο για άνδρεσ και ζχει και τον τφπο <αρά>:

• <Σι ρα; = τι κζλεισ ρε;>                                                                                 
<αρά κυρ Βαςίλ’ με τ’σ’ γιοι και τ’σ’ κ’γατζρισ>

• Ο τφποσ <μωρι> για το κθλυκό ζχει τισ μορφζσ 
• <μουρι / μαρι / μω / μου>:
• <Μω τςοφπ(ρ)εσ ! = Καλζ κοπζλλεσ! > ςτθ Γζρμα Καςτοριάσ.



3.   Λεξιλόγιο

Σο λεξιλόγιο των βορείων ιδιωμάτων δεν είναι τόςο πλοφςιο όςο των νοτίων, όμωσ  
εντφπωςθ προκαλεί το πλικοσ αρχαϊςμϊν όπωσ και των ιδιωματικϊν λζξεων, 
μερικζσ από τισ οποίεσ κα αναφζρουμε παρακάτω:

<πουλιάνα ι απουλιάνα = λιβάδι (βουλγ. 
poljana)>, <μιςίρ’ = καλαμπόκι (τουρκ. Misir
= Aίγυπτοσ),  <μιςίρκα = γαλοποφλα – ίδιασ 
προζλευςθσ>, 

<δόξα = ουράνιο τόξο>,
<δουρακ’νο = ροδάκινο>, πρζκνισ = φακίδεσ>,  

<λαμπροφδα / φουτουλαμπίδα / 
κουλουφωτιά = πυγολαμπίδα>, 



• <κάκου / τζτα / κειάκα / κείτςα = κεία>,
• <λαλϊ = οδθγϊ το κοπάδι>, <μοφγκι = μόνο>,
• <Ιουρδάν’σ πουταμόσ / τ’ παπά τ’ αλϊν’ / τ’ κουμπάρου 

τ’ άχυρου =    ο Γαλαξίασ>, 
• <δουκικ’κα = κυμικθκα>, <αςτόθςα = ξζχαςα>, 

<πζτ’νουσ = κόκορασ>, <μανιά / μπάμπου=γιαγιά>, 
• <καλουςκιρίηου = τρϊω το πρϊτο μου φροφτο εποχισ 

(καλοκαιρίηω)>, 
• <μπουτί = διότι>,<ημπουρίηου / λαφίηου / χουρατεφου = 

κουβεντιάηω>, )>,  <όρκα = κότα>.
• <οφριο = κλοφβιο αυγό (αναφζρεται από τον Αριςτοτζλθ



ΘΜΛΒΟΡΕΛΑ 
(Α) Θμιβόρεια τφπου Α 

Σο ιδίωμα του Λιβιςίου και τθσ Μάκρθσ

ςτζνωςθ των άτονων [e] και [o] ςε [i] και [u]

άτονο [i] ΔΕΝ εκπίπτει.  

διατιρθςθ  προφοράσ διπλϊν ςυμφϊνων και  του τελικοφ <-ν>  
κακϊσ και  των καταλιξεων <-ουςιν/ -αςιν> ςτα ριματα, 

ανάπτυξθ προκετικοφ <ν>, <νάκρα = άκρα>, <νικκλθςιά = 
εκκλθςία>

Αρςενικό άρκρο  <θ>,

παπ-άσ> πλθκυντικόσ <-άδοι> - <παπάσ – παπάδοι>, 

οξφτονα ουςιαςτικά  ςε <-ζ> - <θ αγιαςμζ = ο αγιαςμόσ>. 
Σουρκικισ επίδραςθσ ανάπτυξθ ευφωνικοφ [i] ςτισ λζξεισ που αρχίηουν με 

δφο ι περιςςότερα ςφμφωνα: <ι-ςτράτα = ςτράτα>. 



ΘΜΛΒΟΡΕΛΑ 
(Α) Θμιβόρεια τφπου Β

Σο ιδίωμα τθσ Μυκόνου

εκπίπτουν τα άτονα [i/u] δεν ζχουμε ςτζνωςθ  των [e] / [o]. 

τςιτακιςμόσ: τα <κ/γκ> *k/g] τρζπονται ςε φατνοουρανικά
[t/dž+ αντίςτοιχα, όταν ζπεται μπροςτινό φωνιεν [i/e]

το <τς> προφζρται ωσ απλό –μθ ουρανωμζνο- [s], π.χ. 
<κορίς’ = κορίτςι >. 

ζκπτωςθ του τελικοφ <-ν> από ρθματικοφσ τφπουσ, όπωσ ‘ςε 
η’τοφ = ςε ηθτοφν’ 

προςκικθ  τθσ κατάλθξθσ <-νε> οπότε ο τόνοσ πζφτει ςτθν 
τζταρτθ ςυλλαβι, ικαμε-νε < ικαμε <ζκαμε <ζκανε 

• τθ ςφνταξθ ςυναντοφμε αςυνικιςτεσ δομζσ όπωσ 

• <τ’ κορςιοφ θ μάνα > *tkorϋsçu ϋimana]



ΗΜΙΒΟΡΕΙΑ
Σο ιδίωμα τθσ μφρνθσ  

(α) απερρίνωςθ, προφορά δθλαδι [b, d , g, ɟ ], χωρίσ το 
αντίςτοιχο ρινικό,  

• (β) διατιρθςθ τθσ ουράνωςθσ, π.χ.
• <κεράςια> = [ceϋrasça+, <κραςιά> = *krasça],
• (γ) τροπι του ουρανικοφ *λ+ ςε [j], π.χ. 
• <φαςόλια> =[faϋsoja] αντί [fasoϋλa],
• (δ) αποφυγι δυςπρόφερτων ςυμφωνικϊν ςυμπλεγμάτων 

με αντιμετάκεςθ ςυμφϊνων μζςα ςτθ λζξθ, π.χ. 
• <αδρεφόσ = αδερφόσ>, <βροφτςα = βοφρτςα>, και
• (ε) τροπι τθσ πρόκεςθσ <ανα-> ςε <ανε->, π.χ. 

<ανεκατϊνω= ανακατϊνω>.



ΗΜΙΒΟΡΕΙΑ
Σο ιδίωμα τθσ μφρνθσ 

• α)   ςτον τφπο του άρκρου <τςθ = τθσ> και <τςι = τουσ/τισ>, κακϊσ 
και ςτθν απϊλεια του  τελικοφ <-ν> ςτθ γενικι του πλθκυντικοφ 
τόςο ςτο άρκρο όςο και ςτο όνομα, π.χ. 

• <οι πετεινοί - τω πετεινϊ - τςι πετεινοι>,
• (β) ςτθν ουδετεροποίθςθ πτϊςεων του πλθκυντικοφ,και

ουδετεροποίθςθ κλίςθσ των ουςιαςτικϊν, πολλά ουςιαςτικά 
ςχθματίηουν τον πλθκυντικό ςε <-οι> αντί <-εσ>, π.χ. 

• <τςι μαςτόροι>, <τςι άντροι>, και
• (γ) ςτθν αφξθςθ ςε <ι/θ> για τουσ παρωχθμζνουσ χρόνουσ, π.χ.
• <ιφερα, θάπλωςα, ικανα>.
• το λεξιλόγιο παρατθροφμε πολλοφσ γαλλιςμοφσ και λόγω τθσ 

ευρωπαϊκισ κατεφκυνςθσ τθσ πόλθσ, κακϊσ και κάποια τοπικά 
χαρακτθριςτικά όπωσ το επιφϊνθμα  <ευοί ι θυοί = αχ/ωχ>   
πολλζσ φορζσ ακουγόταν και ωσ  <αχ ευοί!>   που φζρει ςτο νου 
τισ βάκχεσ, με το   <ευοί, ευάν, ευοί>.



ΗΜΙΒΟΡΕΙΑ
Σο ιδίωμα τθσ πόλθσ Βουρλά

• απερρίνωςθ και  απουράνωςθ π.χ. <κεράςια>  *ceϋrasa]

• (αποςιϊπθςθ του τελικοφ  <-ν> τθσ γενικισ του πλθκυντικοφ 
των ονομάτων, π.χ.  <των ανκρϊπω>,  κακϊσ και τφπο του 
άρκρου <τωσ/ντωσ/>  αντί  <τουσ> , π.χ < το αμπζλι ντωσ = 
το αμπζλι τουσ>,

• μονοςφλλαβουσ ρθματικοφσ τφπουσ <τρω = τρϊει>, <λε = 
λζει>, όπωσ ςτα νθςιϊτικα ιδιϊματα, 

• περιφραςτικό ςχθματιςμό τθσ γενικισ πλθκυντικοφ 
αρςενικϊν και κθλυκϊν, π.χ.  <τα φτερά απ τςι πετεινοί>,

• θ εκφορά ουδετζρων τθσ ΚΝΕ ςτο αρςενικό, π.χ. 

• <ο ςτόμασ, ο λουτρόσ, ο γάλασ, ο αίμασ>



ΗΜΙΒΟΡΕΙΑ
Σο ιδίωμα τθσ πόλθσ Βουρλά

• μφρνθ και Βουρλά ανικουν ςτθν Ελλάδα του «τι;» 

• ο γειτονικόσ Σςεςμζσ ανικει ςτθν περιοχι του «είντα;». 

• Από τθν άλλθ πλευρά, ςτθ  μφρνθ  και ςτον Σςεςμζ, θ 
αντωνυμία αντικείμενο του ριματοσ ζμπαινε ςε πτϊςθ 
γενικι, όπωσ (πρζπει να) γίνεται ςτθν κΝΕ, ενϊ ςτα Βουρλά
ςε αιτιατικι, όπωσ ςτα βόρεια ιδιϊματα : 

• <Με ποφλθςε μεταξωτό μαντίλιι> ςτα Βουρλά, 

• <Μου ποφλθςε μεταξωτό μαντίλι> ςτθ μφρνθ και ςτον 
Σςεςμζ.

• Άλλα ιδιϊματα για τα οποία υπάρχει υλικό είναι τα ιδιϊματα τθσ χερςονιςου τθσ Κυηίκου, 
τθσ οποίασ οι πόλεισ δεν μιλοφςαν το ίδιο ιδίωμα. Ζτςι, θ Μθχανιϊνα και θ Πζραμοσ ζχουν 
βορειοελλαδικό ιδίωμα, θ Αρτάκθ ζχει θμιβόρειο. 


