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Διάλεκτοι και ιδιϊματα τθσ νζασ ελλθνικισ

• Kρατικι διάλυςθ βυηαντινοφ 
ελλθνιςμοφ άλωςθ τθσ Βαςιλεφουςασ 
το 1453

 θ ελλθνικι γλϊςςα κλείνει τθν τρίτθ 
ιςτορικι φάςθ τθσ, τθ μεςαιωνικι, ενϊ 
ςθματοδοτείται θ αφετθρία τθσ τζταρτθσ 
περιόδου,  τθσ νεοελλθνικισ. 



Αλλαγι ωσ προσ τθν παράμετρο 
χρόνοσ 

• επειδι θ  εξελικτικι πορεία τθσ γλϊςςασ μασ 
υπιρξε μακρά μζςα ςτο χρόνο, ο ρυκμόσ τθσ 
εςωτερικισ ανανζωςθσ των ςτοιχείων τθσ 
αργόσ και ςυντθρθτικόσ και οι μεταβατικζσ 
φάςεισ ομαλζσ, είναι δφςκολο να διακρίνει 
κανείσ ευδιάκριτα ςφνορα μεταξφ των 
διαφόρων φάςεων. 



Αλλαγι ωσ προσ τθν παράμετρο 
χϊροσ 

• απζραντθ ζκταςθ του ελλθνόφωνου χϊρου,  κάποια 
ςτοιχεία, αρχαία ι νεωτεριςτικά,  χάκθκαν νωρίσ, αλλοφ 
αργότερα, αλλοφ δεν χάκθκαν ποτζ και επιηοφν ωσ 
ςιμερα

• Ρ.χ. διατιρθςθ του μακροφ δωρικοφ  [a:] ςτθ ςθμερινι 
τςακϊνικθ, π.χ.   <α, ταρ, ταν> αντί <θ, τθσ, τθν>,   

• τθν (αρχαία) προφορά του  <θ>  ωσ  [e]  ςτθν ποντιακι 
και ςτθν καππαδοκικι, π.χ.  <νφφε>  αντί  <νφφθ>,  τα

• θ ςποραδικι επιβίωςθ τθσ προφοράσ του <υ> ωσ  [u] ι 
[ju], π.χ.  <γυναίκα> = [juϋneka]  ςτα Αιγινίτικα, 

• τθ διατιρθςθ τθσ προφοράσ των διπλϊν ομοίων ςτθν 
Κυπριακι και ςτθν Κατωιταλικι..κτλ



Σι περιλαμβάνει ο όροσ νεοελλθνικι 
γλϊςςα

• νεοελλθνικι γλϊςςα   νεοελλθνικι κοινι (ΚΝΕ)

ΚΑΙ  κάκε μορφι νεοελλθνικοφ λόγου μετά τθν 
Ανταλλαγι (μετά τθ μικραςιατικι 
καταςτροφι)και μετά τθ διάλυςθ τθσ ΕΣΣΔ-

από τουσ πρόποδεσ του Καυκάςου ωσ τθν  κατωιταλικι
χερςόνθςο και από τουσ πρόποδεσ του Αίμου ωσ τθν 
Κφπρο. 

Πλεσ οι νεοελλθνικζσ διάλεκτοι και οι τοπικζσ 
παραλλαγζσ τθσ νεοελλθνικισ κοινισ (ΚΝΕ), δθλαδι τα 
ιδιϊματα (βλ. παρακάτω), κακϊσ και οι παραλλαγζσ 
των διαλζκτων αποτελοφν τθ ςθμερινι νεοελλθνικι 
γλϊςςα. 



Διαμόρφωςθ νεοελλθνικϊν διαλζκτων 
(1)  

• όταν μία αρχαία γλϊςςα διαφοροποιείται με το 
πζραςμα των αιϊνων ςε νεότερεσ τοπικζσ μορφζσ, 
τόςο πολφ αλλιϊτικεσ τθ μια από τθν άλλθ, ϊςτε να 
είναι αδφνατθ πια θ ςυνεννόθςθ εκείνων που μιλοφν 
τθ μια μορφι με εκείνουσ που μιλοφν τθν άλλθ, τότε 
ονομάηουμε τισ τοπικζσ αυτζσ μορφζσ γλϊςςεσ. Αυτό 
ζγινε ςτθν περίπτωςθ λ.χ. τθσ λατινικισ, που γζννθςε 
τισ νεότερεσ λατινογενείσ ι ρωμανικζσ, όπωσ λζμε, 
γλϊςςεσ, τθν ιταλικι, τθ γαλλικι,  τθ ρουμανικι κ.ά., 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ γερμανικισ ι 
τευτονικισ που είναι μθτζρα των ςθμερινϊν αδελφϊν 
γλωςςϊν γερμανικισ, αγγλικισ και ςκανδιναβικϊν 
γλωςςϊν (Ανδριϊτθσ _



Διαμόρφωςθ νεοελλθνικϊν διαλζκτων 
(2) 

• Στθν περίπτωςθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τα πράγματα 
εξελίχτθκαν κάπωσ διαφορετικά. Επειδι τα πολφ 
απομακρυςμζνα τμιματα του αποικιακοφ ελλθνιςμοφ τθσ 
Β. Βαλκανικισ, τθσ Αςίασ, τθσ Αφρικισ και τθσ Ιταλίασ, άλλα 
νωρίτερα και άλλα αργότερα, απορροφικθκαν γλωςςικά 
από τουσ ικαγενείσ ι από επιδρομείσ και με τον καιρό 
ζχαςαν τθν εκνικι τουσ ςυνείδθςθ. 

• Aπό τθν άλλθ πλευρά, τα πλθςιζςτερα προσ τον κεντρικό 
εκνικό κορμό τμιματα, που παρζμειναν ελλθνόφωνα, δεν 
ζπαψαν ποτζ να δζχονται τθ ςυνεκτικι επίδραςθ τθσ 
γραπτισ παράδοςθσ που ςυνεχίηονταν κατά το Μεςαίωνα 
με τθν Ραιδεία και τθν Εκκλθςία.



Διαμόρφωςθ νεοελλθνικϊν διαλζκτων 
(3) 

• θ Κοινι γλϊςςα των ελλθνιςτικϊν και των 
βυηαντινϊν χρόνων δεν μπόρεςε να 
διαφοροποιθκεί τοπικά ςε τζτοιο 
προχωρθμζνο ςτάδιο, ϊςτε να ςχθματιςκοφν 
από αυτι νεότερεσ ‘ελλθνογενείσ’ γλϊςςεσ. 
Οι τοπικζσ γλωςςικζσ εξελίξεισ ςτάκθκαν πολφ 
πιο ςυντθρθτικζσ, με αποτζλεςμα να 
διαμορφωκοφν όχι γλϊςςεσ νεοελλθνικζσ, 
παρά διάλεκτοι και ιδιϊματα μιασ ενιαίασ 
γλϊςςασ. 



Θεωροφμε ωσ διαλζκτουσ με τθν 
αυςτθρι ζννοια του όρου τισ 

• (α)     ποντιακι 

• (β)    καππαδοκικι

• (γ)    τςακϊνικθ 

• (δ)    κατωιταλικι



Ιδιϊματα 

• Πλεσ οι άλλεσ μορφζσ τθσ γλϊςςασ μασ που 
μιλιοφνται από τα πιο βόρεια ςφνορά μασ ωσ 
τθν Κφπρο κεωροφνται τοπικζσ παραλλαγζσ 
τθσ ΚΝΕ και τισ ονομάηουμε ιδιϊματα, επειδι 
οι διαφορζσ μεταξφ τουσ δεν είναι τόςο 
μεγάλεσ ϊςτε να δυςκολεφουν τθ 
ςυνεννόθςθ. 



Καταχρθςτικζσ διάλεκτοι 

• Ραρόλα αυτά, διαλζκτουσ, αλλά 
καταχρθςτικά και για τθν ανάγκθ 
διαφοροποίθςισ τουσ από άλλα ιδιϊματα, 
που φζρουν πιο ςαφι χαρακτθριςτικά τθσ 
κατθγορίασ τουσ, κα ονομάςουμε 

• (ε)    τθν κυπριακι   και 

• (ςτ)  τθν κρθτικι 



Αναπαράςταςθ πάνω ςε 
αςαφι ράβδο 

Διάλεκτοσ_________________________ΚΝΕ

Ποντιακι_____Κρθτικι_αμοκρ.___Μακεδ.__Πελοπον ΚΝΕ

Κατ/λικι Κυπριακι                    Θεςςαλίασ               

Καππαδοκικι Επτανιςου 

Σςακωνικι Αιγαίου 

κτλ



2. Διαίρεςθ των νεοελλθνικϊν ιδιωμάτων 

• Ο Γ.Ν. Χατηθδάκισ χωρίηει τα νεοελλθνικά 
ιδιϊματα  ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: Τα   
βόρεια και τα  νότια. 

• Η διαχωριςτικι  τουσ  γραμμι, που τυχαία 
ταυτίηεται με τον 38ο παράλλθλο, περνά από 
τον Κορινκιακό, από τα ςφνορα Αττικισ-
Βοιωτίασ, κόβει ςτθ μζςθ τθν Εφβοια, 
διαςχίηει το Αιγαίο και καταλιγει ςτθ Μ. Αςία,  
ςτα βόρεια τθσ Σμφρνθσ. 



• Σφμφωνα με τθ ςφγχρονθ 
Κοινωνιογλωςςολογία πρόκειται για το 
πιο γνωςτό ιςόγλωςςο τθσ ελλθνικισ 
επικράτειασ. Η διαίρεςθ αυτι ζγινε 
βάςει δφο πολφ ςθμαντικϊν ςτοιχείων, θ 
παρουςία ι μθ-παρουςία των οποίων 
κακορίηει και το ιδίωμα: 



Διαίρεςθ των νεοελλθνικϊν ιδιωμάτων 
(ςυνζχεια)

• (α)  του αλϊβθτου (αμετάβλθτου) 
φωνθεντιςμοφ, που επικρατεί ςτα νότια 
ιδιϊματα κακϊσ και ςτθν ΚΝΕ, δθλαδι 
τθν προφορά όλων των φωνθζντων 
τονιηόμενων ι μθ,   και 

• (β)  του μειωμζνου φωνθεντιςμοφ
που χαρακτθρίηει τα βόρεια ιδιϊματα.



Ο μειωμζνοσ φωνθεντιςμόσ

• ςυναντάται ς’ όλεσ ςχεδόν τισ 
περιοχζσ βόρεια τθσ γραμμισ όπου 
μιλιοφνται ιδιϊματα που 
παρουςιάηουν και τα δφο ι μόνο το 
ζνα εκ των δφο φωνθτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων του:



Ο μειωμζνοσ φωνθεντιςμόσ

(i)   ςτζνωςθ –κλειςτότερθ προφορά- των 
φωνθζντων [e]  και  [o]  ςε άτονθ κζςθ, 
δθλαδι  θ τροπι τουσ ςε  [i] και [u]
αντίςτοιχα:

• <Ηλεν’ = Ελζνθ>,  

• <oυ λόγουσ  =  ο λόγοσ>, 

• <ζρχιτι = ζρχεται>



Ο μειωμζνοσ φωνθεντιςμόσ

• (ii)   ςίγθςθ (κϊφωςθ) του τελικοφ [i] κακϊσ 
και των [i] και [u] μζςα ςτθ λζξθ, όταν δεν 
τονίηονται: 

• <αψ’λόσ =  αψθλόσ>,  <π’λι = πουλί>,  
<ς’χάκκα = ςιχάκθκα>,

• <μ’λω = μιλϊ>,  <β’νο = βουνό>,  <κ’ράηιτι = 
κουράηεται>, 

• <χϋλιαρ’ = χουλιάρι = κουτάλι>



• Η παρουςία του μειωμζνου φωνθεντιςμοφ
χωρίηει τα ιδιϊματα ςε 

ΒΟΡΕΙΑ 

και ςε

ΝΟΣΙΑ 

ΠΜΩΣ 



Ημιβόρεια ιδιϊματα

• Ρρόκειται για δφο υποκατθγορίεσ των 
βορείων ιδιωμάτων, οι οποίεσ κακορίηονται 
από το γεγονόσ ότι παρουςιάηουν μόνο το ζνα 
από τα δφο χαρακτθριςτικά των βορείων.

• Διακρίνονται ςε:

• (α)θμιβόρεια τφπου Α και 

• (β) θμιβόρεια τφπου Β. 



τα θμιβόρεια τφπου Α

• παρουςιάηεται μόνο το χαρακτθριςτικό (i) 
παραπάνω, δθλαδι μόνο ςτζνωςθ –
κλειςτότερθ προφορά- των φωνθζντων [e]
και [o] ςε άτονθ κζςθ, δθλαδι  θ τροπι τουσ 
ςε [i] και [u] αντίςτοιχα. 

• Τζτοιου είδουσ θμιβόρεια ιδιϊματα 
κεωροφνται  το ιδίωμα τθσ Νάουςασ, του 
Μελζνικου, του Λιβιςίου και τθσ Μάκρθσ ςτα 
ΝΔ παράλια τθσ Μ. Αςίασ, κ.ά. 



Τα θμιβόρεια τφπου Β

• παρουςιάηουν μόνο το χαρακτθριςτικό  (ii), 
δθλ. ςίγθςθ του τελικοφ [i] κακϊσ και των [i] 
και [u] μζςα ςτθ λζξθ, όταν δεν τονίηονται. 

• Τζτοιου τφπου ιδιϊματα εντοπίηονται ςτθν Καςτοριά, 
ςτθν Ανατολικι ωμυλία, ςτθ Σκφρο, Μφκονο, 
Λευκάδα, Λεφκεσ τθσ Ράρου, ςτο χωριό Βοφρμπιανθ
του Ν. Ιωαννίνων, μερικά χωριά ζξω από τθν Ρρζβεηα, 
Δεςφίνα Ραρναςςίδοσ, το ανατολικό τμιμα τθσ Α. 
Θράκθσ, κακϊσ και ςτθν Αρτάκθ Ρροποντίδασ.   Είναι 
διαςκορπιςμζνα τόςο ςτο βόρειο όςο και ςτο νότιο 
χϊρο (Λιβίςι) χωρίσ καμία ιςτορικι ςυνάφεια.



ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΦΩΝΗΕΝΣΙΜΟΥ 

Νόηηα Βόρεηα Ημηβόρεηα

Τύποσ Α

Ημηβόρεηα

Τύποσ Β

πιδί π’δη παηδί

κάμπος κάμποσς θάμποσς θάμπος

ποδάρι ποσδάρ’ ποσδάρη ποδάρ’

πηγάδι πηγάδ’ ή b’γάδ’ πεγάδ’ πεγάδη

τωράθι τοσράθ’ τοσράθη τωράθ’

θερίζει θιρίζ’ ζηρίδεη ζερίδ’

θεριζηής θιριζηής ή θιρ’ζηής ζηρηζηής ζερ’ζηής

κοσδούνι κοσδούν’ ή gδούν’ θοσδούνη θ’δοσν’



Γιαίρεζη ζε Δλλάδα ηοσ «ηι;» και ζε 

Δλλάδα ηοσ «είνηα;»,

• όποσ ηο «εινηα;» προθέρεηαι ως  [inda, ida, enda, 

da, do, to]. 

• Η πρώηη, ηο «ηι;» περιλαμβάνει ηον ηπειρωηικό 

τώρο, ηα Δπηάνηζα, ηις Βόρειες ποράδες, ηη άμο, 

ηη Θάζο, ηη Λήμνο και ηη Ρόδο, Θράκη και Β. και 

ΒΓ Μικρά Αζία. 

• Η Δλλάδα ηοσ «είνηα;» περιλαμβάνει ηον αιγαιακό

τώρο, Κύθηρα, Κρήηη, Γωδεκάνηζα, πλην ηης 

Ρόδοσ, Κύπρο, κύρο, Λέζβο, Χίο, Ικαρία, Πόνηο-

«νηο;» και αμοθράκη – «ηο;». 
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Α1. Η ποντιακι διάλεκτοσ

• ΠΟΤ, ΠΟΣΕ 
• Ρριν τθν καταςτροφι, ςε 800 περίπου χωριά 

ςτθ μικραςιατικι ακτι τθσ Μαφρθσ 
Θάλαςςασ. 

• μανταμτηιδεσ (μεταλλωρφχοι) ποντιακισ 
καταγωγισ ςε περιοχζσ μεταλλειοφόρεσ από 
τον Ρόντο ωσ τθν Καππαδοκία και το Ικόνιο. 
ςε παραμεκόριεσ με τθν Τουρκία περιοχζσ του 
Καυκάςου, όπωσ το Καρσ και το Βατοφμ. 

• Δυτικότερα θ παρακαλάςςια Ινζπολισ και το 
ανατολικότερο θ Ακινα τθσ Κολχίδασ. 



• θ ελλθνόφωνθ ποντιόφωνθ ηϊνθ ιταν αςυνεχισ γιατί 
παρεμβαλλόταν τουρκόφωνεσ ηϊνεσ

• Μια ιδιαίτερθ περίπτωςθ αποτελεί το ιδίωμα τθσ 
Μαριοφπολθσ (Ν. ωςία), θ λεγόμενθ κριμαιορωμζικθ ι 
κριμαιοταταρικι γιατί οι φορείσ τθσ ζμειναν  μζχρι το 
1778 ςτθν Κριμαία- ποντιακό ιδίωμα με ςτοιχεία βόρεια 
και θμιβόρεια. 

• Σιμερα τθ μιλοφν ελλθνόφωνοι Τοφρκοι πολίτεσ και 
μουςουλμάνοι το κριςκευμα του Ρόντου, μάλιςτα ατόφια 
ςε ςυγκινθτικό βακμό, ςτισ περιοχζσ Πφθ και Τόνγια

• και οι 200.000 περίπου Ζλλθνεσ εγκατεςτθμζνοι από τον 
16ο-19ο αι, ςτθν Ν και ΝΑ ωςία, οι οποίοι ςιμερα ζχουν 
ζρκει ςτθν Ελλάδα ωσ παλιννοςτοφντεσ



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
1. Τριανταφυλλίδθσ κριτιρια γεωγραφικά

• (1) Σα οινουντιακά, που μιλιοφνταν ςτθν Οινόθ, Άνω 
Αμιςό, Ινζπολι και Σινϊπθ.  Τα οινουντιανά και κυρίωσ 
αυτά τθσ Ινζπολθσ, ζχουν αρκετι επίδραςθ από τθν ΚΝΕ 
μζςω Κων/πολθσ

• (2) Σα τραπεηουντιακά, που μιλιοφνταν ςτθν Τραπεηοφντα, 
Κεραςοφντα, ιηοφντα, Σοφρμενα, Πφθ, Λιβερά, Τρίπολθ 
και  Ματςοφκαγια τθν κουρδικι αλλά και για τθν ποντιακι 
γλϊςςα

• (3) Σα χαλδιϊτικα, που μιλιοφνταν ςτθν επαρχία τθσ 
Χαλδίασ, Αργυροφπολθ, Σάντα, Κρϊμνθ, Κοτφωρα, 
Νικόπολθ, ςτα ελλθνόφωνα χωριά τθσ Κολωνίασ, γφρω από 
τον ποταμό Λφκο, τα χωριά των Ροντίων μεταλλωρφχων-
επθρεαςμζνθ από τθν τουρκικι και ζχουν μεγάλεσ 
ομοιότθτεσ με το ιδίωμα των Φαράςων τθσ καππαδοκικισ, 



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
2. Ραπαδόπουλοσ  φωνθτικά /φωνολογικά κριτιρια 

• (α) μεςθμβρινι ομάδα -διατθρεί τον αλϊβθτο 
φωνθεντιςμό και περιλαμβάνει τα ιδιϊματα τθσ 
Αμιςοφ, Ινζπολθσ, Κεραςοφντασ, Νικόπολθσ, Οινόθσ, 
Σινϊπθσ και Τρίπολθσ. 

• (β)  θ ομάδα των θμιβορείων- αποςιωπά τα άτονα [i] 
και [u] και περιλαμβάνει τα ιδιϊματα των Κοτυϊρων, 
Πφθ, Σάντασ, Σουρμζνων, Τραπεηοφντασ, Σεμενίου και 
Χαλδίασ. Τα κριτιρια όμωσ αυτά αφοροφν φαινόμενα 
που παρουςιάηουν κανονικότθτα, όπωσ ςυμβαίνει με 
τα ιδιϊματα τθσ ΚΝΕ, ενϊ ςτισ διαλζκτουσ κάτι τζτοιο 
δεν φαίνεται να ιςχφει



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 
3. Σ. Χατηθςαββίδθσ (1985) κριτιριο μορφι 

• 1. Τθ μορφι Ι, που περιλαμβάνει ιδιϊματα 
από Τραπεηοφντα, Ματςοφκα, Γαλίενα, Πφθ, 
Σουρμζνων και από μερικζσ παρακαλάςςιεσ, 
περιοχζσ με περιοριςμζνα δάνεια από τθν 
τουρκικι και με εμφάνιςθ των διφκόγγων [ia] 
και [io] εκεί που οι άλλεσ μορφζσ 
εμφανίηουν *æ+ και *œ+,  κακϊσ και θ 
ςπανιότατθ χριςθ των κλειςτϊν, άθχων 
δαςζων φκόγγων [ph],   [th],  [kh].



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 
3. Σ. Χατηθςαββίδθσ (1985) κριτιριο μορφι 

• 2. Τθ μορφι ΙΙ, που περιλαμβάνει τα 
ιδιϊματα από Σαμψοφντα, Σάντα, Κρϊμνθ, 
Αργυροφπολθ, Νικόπολθ και άλλων περιοχϊν 
τθσ ενδοχϊρασ, όπου παρατθρείται μεγάλοσ 
δανειςμόσ από τθν τουρκικι, επίςθσ 
εμφάνιςθ των διφκόγγων [ia] και [io] εκεί 
που οι άλλεσ μορφζσ εμφανίηουν *æ+ και *œ+,
αλλά και εμφάνιςθ των κλειςτϊν, άθχων 
δαςζων φκόγγων. 



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 
3. Σ. Χατηθςαββίδθσ (1985) κριτιριο μορφι 

• 3. Τθ μορφι ΙΙΙ, που περιλαμβάνει ιδιϊματα 
του ρωςικοφ Καυκάςου (Καρσ, Βατοφμ, κτλ), 
με δανειςμό από τθν τουρκικι και λιγότερο 
από τθ ρωςικι και με τθν παρουςία τόςο των  
δαςζων, άθχων κλειςτϊν φκόγγων όςο και 
των *æ+ και *œ+ αντί των διφκόγγων [ia] και 
[io].



Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ ποντιακισ 
διαλζκτου

• (Α) Αρχαϊςμοί 

• 1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (i)  Διατιρθςθ τθσ αρχαίασ ιωνικισ προφοράσ 
του <θ> ωσ <ε>:  <κεπίν=κθπίον>, 
<κλζφτεσ=κλζφτθσ>, <νφφε=νφφθ>, 
<ζκουςα=ικουςα>, <ζγκα=ζφερα -ινεγκον>, 
<ςυνζλκοσ=ςυνομιλικοσ-ςυνιλικοσ>, 
<τίμεςον>, <ζτον=ιταν>. Πμωσ ζχει και πολλζσ 
εξαιρζςεισ, όπωσ <νιφτιρα=νιπτιρασ>, 
<ποτιρ’= ποτιρι>, <βροντι, χολι, αςκθτισ> κτλ.



Ποντιακι 
(Α) Αρχαϊςμοί 

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (ii)  Διατιρθςθ του <ω> εκεί που θ ΚΝΕ το 
μετζτρεψε ςε <ου>: < ηωμίν, καρβϊνι, ρωκϊνι, 
τραβϊδιν, ωβό>.

• (iii)  Διατιρθςθ του τελικοφ <-ν> και μάλιςτα 
επζκταςι του εκεί όπου δεν ιταν παραδομζνο 
από τθν ΑΕ ι τθ βυηαντινι: <ζςυρεν το 
ςπακίτςιν του>, <ζρκεν πάλιν και κόνεψεν ςθν
πόρταν>, <παιδίον, χωρίον, ηωμίν, ςτόμαν, 
χϊμαν >(πρβ. Βλ. και κυπριακι).



Ποντιακι 
(Α) Αρχαϊςμοί 

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (iv) Διατιρθςθ αςυνίηθτων με τονιςμζνο το 
πρϊτο ςτοιχείο: 

• <καρδία, κοιλία, παπαδία, παιδία, χωρία, 
παντρεία, βαςιλζασ, Ρωμαίοι -Ρωμιοί>

• (v)  Διατιρθςθ του ιωνικοφ ςυμφωνικοφ 
ςυμπλζγματοσ <ςπ> αντί <ςφ>: <ςποντφλι, 
ςπίγγω, ςπιντόνα>.

• (vi)  Διατιρθςθ του ιωνικοφ <κ> αντί <χ> ςτο 
αρνθτικό μόριο <’κι>  ουχί> ουκί>όχι.



Ποντιακι
(Α) Αρχαϊςμοί    1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (vii) Σε μια τονικι ενότθτα ο τόνοσ ςυχνά πζφτει 
ςτθν τζταρτθ, ακόμθ και ςτθν πζμπτθ από τθ 
λιγουςα ςυλλαβι.  Αυτό ςυμβαίνει: 

• - ςε κλθτικζσ ονομάτων, ουςιαςτικϊν και 
κυρίων, ςτθν Κλθτικι: <άδελφε, Μάρια, Νίκολα, 
οφλτανα, Χάραλαμπε>. 

• - ςε ρθματικοφσ τφπουσ όπου αναπτφςςεται κι 
ζνασ δευτερεφων τόνοσ ςτθ βϋ ι γϋ ςυλλαβι: 
<εκοιμοφμουνζςτενε=κοιμόμαςτε>.

• - ςε ςυνεκφορά με τα εγκλιτικά : είπεν άτον = 
του είπε



Ποντιακι
(Α) Αρχαϊςμοί : 2.Μορφολογία-ςφνταξθ 

• (i) Θθλυκά επίκετα ςε <-οσ> : <θ άλαλοσ, θ 
άνοςτοσ, θ ζμορφοσ >

• (ii) O Αόριςτοσ τθσ Ρροςτακτικισ ςε <-ον> :
• <ανάμνον,  μείνον, κόψον, ποίςον, ράψον>
• Ρακθτικόσ Αόριςτοσ ςε <-κα> (αρχ.-κθν) <–κεσ, -

κε, -καμεν, -κατε, -καν>:  <εγαπζκα, εκοιμζκα, 
εςτάκα, εκοιμζκεσ,  εκοιμζκαν>.

• Ρροςτακτικι Ρακ. Αορ. ςε <-κετε>  (αρχ. –κθτε):
• <αγαπζκετε, κοιμζκετε (αγαπικθτε, 

κοιμικθτε>



Ποντιακι
(Α) Αρχαϊςμοί : 2.Μορφολογία-ςφνταξθ 

• Ενεςτϊτασ μεςοπακθτικϊν ρθμάτων ςε  <-ϊνω> με 
κατάλθξθ          <-οφμαι>: < ανακατοφμαι, ςκοτοφμαι, 
ςτεφανοφμαι>.

• Ρολλά πακθτικά ριματα ςε <-ιςκουμαι>:
• <μετανίςκουμαι = προςεφχομαι >
• Το γϋ πλθκυντικό πρόςωπο του ενεςτϊτα λιγει ςε <-

ουνταν>: <κάφκουνταν=κάβονται>
• Aπαρζμφατα ςε <–ιναι, –είναι>:
• < αποκανείναι, μακείναι, κοιμεκιν’ αγαπεκιν’>,
• αλλά και με άτονθ παραλιγουςα που χάνει το [–i-].: 
• <κόψ’ναι, ράψ’ναι, χαρίς’ναι>.



Ποντιακι
(Α) Αρχαϊςμοί : 2.Μορφολογία-ςφνταξθ 

• (v) <Ασ> αντί <να> κακϊσ και θ αςφνδετθ ςφνταξθ : 

• < δοσ με ασ  φάγω> , <ασ πάγω ελζπω>,

• <ασ ζρχομαι τερϊ>,            < επιεν εςτάκεν>.

• (vi) τα ιδιϊματα Τριπόλεωσ, Ινεπόλεωσ και Αμιςςοφ
διακρίνουν το ςτιγμιαίο από τον διαρκι μζλλοντα, 
όπωσ όλα τα νεοελλθνικά ιδιϊματα. Αντίκετα όλεσ οι 
άλλεσ παραλλαγζσ  ι ιδιϊματα, τθσ ποντιακισ όταν 
λζνε  <κα λζγω> εννοοφν είτε  <κα πω> είτε  <κα 
λζω>, <κα τρϊγω> = <κα τρϊω /κα φάω>, <κα 
πθγαίνω> = <κα πάω/κα πθγαίνω> κτλ.



Ποντιακι
(Α) Αρχαϊςμοί : 2.Μορφολογία-ςφνταξθ 

• (vii) θ ποντιακι χρθςιμοποιεί το <’κι> 
από το <ουκί> ουχί> : αντί του <δεν>.

• Εκάεν και το Τςιάμπαςιν …εκεί άλλο δεν ’κι 
επζμνεν μαναχόν ςαχτάρ

• Πςον αφορά τθ ςφνταξθ, ασ αναφζρουμε τθ 
κζςθ τθσ αντωνυμίασ, που είναι μετά το 
ριμα, όπωσ και ςτθν κρθτικι: <ζγκα ςε = ςου 
’φερα (αρχ. ινεγκόν ςοι)>, <τθν ψυχι μ’ ’α 
δίγω ςε= τθν ψυχι μου να ςου δϊςω>.



Ποντιακι
(Α) Αρχαϊςμοί : 3. Λεξιλόγιο 

• βοτρφδιν = ςταφφλι,   βρϊμα = τροφι,   

• γνακίν = μάγουλο,   δαπάνα = εφόδια, λιμόσ = πείνα, 

• ιχϊριν (αρχ. ιχϊρ) = μυελόσ των οςτϊν (μεδοφλι), 
μοκόπωρον = φκινόπωρο,   υλζε = δάςοσ,  

• ωβόν = αβγό, ωτίν = αυτί, άοικοσ = ζρθμοσ, 
ακροκίγγαςτοσ = εφκικτοσ, αςινόσ = άβλαβοσ,   
πελϊριν = μεγάλοσ,   χαλεπόσ = δφςκολοσ,     
ψαλαφϊ = ηθτϊ,   μετ’ρον-ςετ’ρον -εκεινζτερον,   
άρτι = τϊρα,       άναυα = ανευ,    τιδζν = τίποτα,                                                          
κείμαι,  κελεφω,  κωλφω,  λείχω,     ομνϊ,  υλάηει,  
ζςω



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί
1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (i) Τροπι του ουρανικοφ *ç+ ςε φατνοουρανικό []  πριν από 
τα μπροςτινά φωνιεντα  [e] και  [i]:

• <ευχι> [efϋ i], <χαιρετϊ> [ere ϋto], 
<παχφσ> [paϋis]

• (ii) Αφομοίωςθ του <τ> από το προθγοφμενο <ς>:  

• <ςο  ςπίτιν>[o],         < ςθ μάνναν>[i]
• (iii)  Τα άτονα <–ια, -ιο, -εο, -εα> ςυναιροφνται ςε  *æ+ (ανοικτό 

ε) και ςε  [] (κλειςτό ε):  

• <ελζπæτον = ελζπει ατόν = βλζπει αυτόν = τον βλζπει>,          

<δεϋξν = δεξιόν>, < κοράςν = κοράςιον = κορίτςι>,                   

<ϋ δæβολον= διάβολοσ>.



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί
1. Φωνθτικι-φωνολογία

• Κατά τόπουσ προφζρουν διαφορετικά: για 
παράδειγμα ςτθν Ινζπολθ αντί για <μάτια>, 
<ςπίτια> λζνε <μάκια>, <ςπίκια>, αντί 
<ςκφλοσ>, <ςκίηω> λζνε <τςφλοσ>, <τςίηω> αντί 
<κουβεντιάηω> <κουβεγκιάηω> (πβλ: παιδικι 
ομιλία /baby talk!).

• Στον Πφι ζχουν τςιτακιςμό, <τςαιρόσ> αντί 
<καιρόσ>, <τςι> και <τςο>υ αντί <τουσ> :< τςι
Κοφρτουσ> = <τουσ Κοφρδουσ>, <τςου
Σοφρκουσ>= <τουσ Σοφρκουσ>. 



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί
1. Φωνθτικι-φωνολογία

• Kατά τόπουσ, δεν προφζρουν τα άτονα [i] και [u], 
(τα θμιβόρεια τφπου Β )

• Ζτςι ςτισ περιοχζσ Κοτυϊρων, Πφι, Τραπεηοφντασ, 
Σουρμζνων, Ματςοφκασ και ολόκλθρθσ τθσ Χαλδίασ

<κορ’, πεγάδ’, τραπζη’, χωρζτ’ = χωριάτεσ, άκ’ςον, 
γίν’νταν>,

• ενϊ Ινζπολθ,  Νικόπολθ, Αμιςό, Οινόθ, Κεραςοφντα

<κόρθ, πεγάδιν, τραπζηιν, χωρζτοι, άκουςον, 
γίνουνταν>. 



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί

1. Μορφολογία

• (i) Επζκταςθ του τελικοφ <ν> από τθν 
αιτιατικι ςτθν ονομαςτικι,  όταν το όνομα 
δεν είναι κατθγοροφμενο, ςτισ περιοχζσ 
Τραπεηοφντα και Χαλδία: 

• <ο νζον, ο λφκον, ο πάππον, ο Θεόν, ο ιλον>,

• <ο Σοφρκον πάντα Σοφρκοσ  ζτον>,

• <ο καλόν άνκρωπον> ΑΛΛΑ <ατόσ καλόσ 
ανκρωποσ εν>.



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί

1. Μορφολογία

• Αντίκετα, ςτισ περιοχζσ Αμιςοφ, Ινεπόλεωσ, 
Κοτυϊρων, Πφι και Σουρμζνων ζχουμε <ο 
λφκο, ο πάππο, ο Θεό, ο γι-άλλο>.

• Πςον αφορά τθ γενικι του ονόματοσ των 
ονομάτων ςε <-ον>, αυτι γίνεται  ςε <-οσ> :  

• <ο νζον-τθ νζονοσ>, <ο πάππον-τθ 
πάππονοσ>,                                <ο λφκον-τθ 
λφκονονοσ> , <ο Σοφρκον-τθ Σοφρκονοσ>.



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί

1. Μορφολογία

• ΡΟΣΟΧΗ: Η γενικι του άρκρου που είναι  
<τθ> ςε όλα τα γζνθ, όπωσ κα δοφμε αμζςωσ 
παρακάτω, ςτθ ςυηιτθςθ περί άρκρου. 

• Γενικϊσ θ γενικι χρθςιμοποιείται ευρζωσ κα 
με άνεςθ ςτθν ποντιακι, εν αντικζςει με τθν 
ΚΝΕ, θ οποία τείνει να τθ χάςει ιδιαίτερα ςτα  
βόρεια και ςτον πλθκυντικό. 



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί

1. Μορφολογία

• (ii) Σχθματιςμόσ των κθλυκϊν ςε <-ζςςα> : 
<καλζςςα, ομορφζςςα, μοναζςςα, και ςε ‘-
αινα’ : ανοιχτομάταινα, παλλθκάραινα>.

• (iii) Η υποκοριςτικι κατάλθξθ <-όπον>: 
<αρνόπον, καρδόπον, κορτςόπον, παιδόπον>.

• (iv) Χρθςιμοποιοφνται θ επαναλθπτικι 
αντωνυμία (και προςωπικι) αντωνυμία <ατόσ, 
ατζ, ατό και ακζ> ςτθν κτθτικι χριςθ του 
ουδετζρου: <ςκότωςαν ατό>, <το χαρτίν ακζ>.



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί

1. Μορφολογία

• (v) H ερωτθματικι αντωνυμία είναι <ντο> -
από το <είντα>. Δθλαδι, ενϊ θ ποντιακι δεν 
ανικει ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα, ανικει ςτθν 
ελλθνικι του <είντα> και όχι του <τι> όπωσ 
κα ανζμενε κανείσ. Ρ.χ.:

• <ντο εν’  αοφτο= τι είναι αυτό;> ,  <ντο (ε) 
φτασ;= τι κάνεισ;>  (πρβ τι φκιανσ;), < ντο να 
ίνουμαι’; = τι να κάνω;>. 



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί

1. Μορφολογία    (vii) To άρκρο

• (i) πολλζσ φορζσ παραλείπεται μπροςτά από λζξεισ που 
αρχίηουν από φωνιεν: <Άντρασ-ι-μ’ ζρκεν>, <τ’ εμόν
αδελφι>,

• (ii) ςτθ γενικι του ενικοφ είναι ςυχνά και για τα τρία γζνθ
<τθ>: 

• <ο νζον-τθ νζονοσ>, <θ γαρι-τθ γαρι>,                                                   
<το κορτςόπον-τθ κορτςόπον>

• (iii) ταν είναι εμπρόκετο <ςτον-ςτθν-ςτο-ςτα>
προφζρεται  

• <ςον, ςθν, ςο, ςα>   [on], [in]  [o] [a].
• (iv) Τα κθλυκά των ηϊων και των άψυχων παίρνουν ςτον 

πλθκυντικό το άρκρο <τα> αντί <οι>: <Σα κοςςάρασ=οι
κότεσ>.



Ποντιακι 
(B) Νεωτεριςμοί 

3.  φνταξθ

• (i) H ςφνταξθ των κθλυκϊν, άψυχων 
ουςιαςτικϊν με ουδζτερα επίκετα, αντωνυμίεσ 
και άρκρα: 

• <πζτρα πελεκθμζνον>, <αοφτα τα θμζρασ>,

• <μεραχλιτικα τραγωδίασ>,  <τα κοςςάρασ = οι 
όρνικεσ>,

• <τα πολιτείασ>.

• (ii) Χρθςιμοποιείται αςφνδετθ ςφνταξθ: 

• <ασ πάγω ελζπω>, <επιεν εςτάκεν>.



ΙΔΙΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΝ ΠΟΝΣΙΑΚΗ
1. Παροιμίεσ

• (α) «Αχουλοφν ωσ να ενοφνιηεν, ο παλαλόν
επζντρεψε κι εποίκε δζκα χάταλα»

• Ώςπου να ςκεφτεί ο λογικόσ, ο τρελλόσ
παντρεφτθκε κι άκανε δζκα παιδιά.

• Λεξιλόγιο 
• Αχοφλ(ιν )= μυαλό, νοθμοςφνθ - αχουλοφσ –

οφςα / αχουλισ-ιςα= μυαλωμζνοσ –θ.
• Νουνίηω = ςκζπτομαι   - Νουδίηω = κοροϊδεφω               
• Χάταλα = νιπια, χαταλάσ = εφθβοσ, χάταλον = 

παιδί



ΙΔΙΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΝ ΠΟΝΣΙΑΚΗ
1. Παροιμίεσ

• (β) «Τον ετεψίη’ ζφτυηαν-ατον, κι εκείνοσ ζλεεν βροι
ζν’»

• Τον αναίςκθτο τον ζφτυναν κι εκείνοσ  ζλεγε ότι 
βρζχει.

• Λεξιλόγιο 
• Ετεψίθσ = αναιδισ / ανζντροποσ / άςαλγοσ / ξϊπαρτοσ

/ ατάςταλοσ /
• Άφαροσ /ρζπελοσ / ζξθχοσ / γουτουρεμζνοσ, 
• Ετεψιηλίκ = αναίδεια / ανεντροπία / ανωφελεςία / 

αταχτία / χαςμωδία  / αταχτωςία
• Αταξίεσ = παρταπαλοφκε



ΜΑΘΗΜΑ  7ο

Καππαδοκικι & τςακωνικι

• 1.  καππαδοκικι : Ποφ και πότε
• Ρριν  τθν καταςτροφι, ςε 20 χωριά: Ανακοφ, Αραβανί, 

Αξόσ, Αραβιςόσ, Γοφρδονοσ, Μιςτί, Σίλατα, Μαλακοπι, 
Ροτάμια, Τελμθςόσ, Ουλαγάτσ, Σιναςόσ, Φλογθτά, 
Φερτάκανα, Τηάλαγα, Σεμεντερζ, Τροχόσ και άλλα 
μικρότερα. 

• Ιδιαίτερθ ομάδα αποτελοφςαν τα φαραςιϊτικα, ιδίωμα τθσ 
καππαδοκικισ, που μιλιόταν ςτθν περιοχι του Αντιταφρου, 
ςε ζξι χωριά με κζντρο τα Φάραςα. Στο χωριό Σίλλι τθσ 
Λυκαονίασ, λίγα χιλιόμετρα ΒΑ από το Ικόνιο, μιλιζται 
ιδιαίτερο ιδίωμα, με ζντονθ τθν επίδραςθ τθσ τουρκικισ, 
αλλά διαφορετικό από τα φαραςιϊτικα και τα 
καππαδοκικά. 



Καππαδοκικι

• Η επίδραςθ, λοιπόν, του ιδιϊματοσ από τθν 
τουρκικι είναι τόςο μεγάλθ, που δεν ξζρεισ 
αν ακοφσ ελλθνικά ι τοφρκικα. Βζβαια το 
«ακοφσ» χρθςιμοποιείται εδϊ ςυμβατικά 
γιατί πλζον το ιδίωμα δεν χρθςιμοποιείται 
ςτον προφορικό λόγο, παρά ελάχιςτα, και 
μάλιςτα εδϊ, ςτθ γειτονικι μασ Καρβάλθ
αλλά και ςτο Ρλατφ τθσ Ημακίασ. 



Καππαδοκικι: τρία ιδιϊματα

• (α) Το ιδίωμα του χωριοφ Φάραςα, το οποίο 
ζχει δεχτεί τθ μικρότερθ επίδραςθ από τθν 
τουρκικι.

• (β) Το ιδίωμα του χωριοφ Μιςτί, με πολφ 
μικρι επίδραςθ από τθ νεοελλθνικι επειδι οι 
κάτοικοί του δεν ξενιτεφονταν

• (γ) Το ιδίωμα τθσ ίλλθσ, που ζχει επθρεαςτεί 
πολφ από τθ νεοελλθνικι. 



Καππαδοκικι
(Α) Αρχαϊςμοί

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (i) Διατιρθςθ τθσ αρχαίασ προφοράσ του <θ> ωσ  
<ε>: εκκλεςία, χελικό(κελυκό), μάκεμα, πεγάιδι.

• (ii) Διατιρθςθ του <ω> ωσ *ο+ εκεί που θ ΚΝΕ το 
μετζτρεψε ςε <ου>: ηωμί, κωδϊνι, ρωκϊνι, ςκωλζκ’

• (iii) Διατιρθςθ αςυνθηίτων ςε  <-ία, -ίο> :  γωνία, 
δαδία, καρdία, τsοιλία,  μοχλίο

• (iv) Τροπι του <χ> ςε [ ] πριν από  μπροςτινά 
φωνιεντα [i, e] : αυρο, ψυζσ

• Τροπι του άτονου φωνθεντικοφ ςυμπλζγματοσ <–ια> 
ςε <ε> (ςτα ποντιακά αυτό είναι πιο πολφ [])
εγγόνια< ’γγονε, φίδια< φίδε, οφτάλμια<φτάλμε



Καππαδοκικι
(Α) Αρχαϊςμοί
2. Μορφολογία-ςφνταξθ

• (i) Απλοποίθςθ του ςυμφωνικοφ ςυμπλζγματοσ 
<ςτ> ςτο άρκρο τθσ αιτιατικισ <ςτον, ςτθν, ςτο> 
= [οn, in, o] και ςτον πλθκυντικό (πρβ. 
Ροντιακι)   Επίςθσ το εισ τινα< ςτίνα<ςίνα
[ina].

• (ii) Οι κτθτικζσ αντωνυμίεσ εμοσ, ςοσ, θμζτεροσ: 
το μον, το ςον το ςπιτ’, τα μόνα (τα δικά μου).

• (iii) Ενεςτϊτασ μεςοπακθτικϊν ρθμάτων ςε –
οφμαι: ςθκοφμαι, ςθκοφςαι, και Αόριςτοσ ςε  –
κα, -κθσ, -κθ:  

• γεννικα, γεννικθσ (-κεσ), γεννικε.



Καππαδοκικι
(Α) Αρχαϊςμοί

3. Λεξιλόγιο

• διατιρθςθ πλικουσ λζξεων αρχαίων λόγω τθσ 
απομόνωςθσ του ιδιϊματοσ 

• δελφιδισ / δελφιδάρι = ανεψιόσ, φτάλμι = μάτι 
ιμάτι = φόρεμα, κλιβάνι = φοφρνοσ, λαχτόρι

(αλεκτόριον) = πετεινόσ, οιρίδ ι= γουροφνι,  
ςτεφοσ = ςκεφοσ, φςόντυλοσ = λαιμόσ, 

ιωμα (ιλωμα) = μεγάλο καρφί, 
κοφφοσ = ελαφρόσ, λυκόσ (αλυκόσ) = αλμυρόσ, 

αροφμαι (ιλαροφμαι) = κεραπεφομαι, 
• γάηει (αυγάηει) = φζγγει, δάκνω = δαγκάνω



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνολογία

• Διφκογγιςμόσ του τονιςμζνου <ά>  ςε <άι> : πεγάιδι

• Διφκογγιςμόσ του τονιςμζνου <-ί-> ςε <-ιζ- ι- γιε->: 
<λιζγο=λίγο>, <τοιζχοσ= τοίχοσ> από τα Φάραςα.

• (iii) Ρρολθπτικι αφομοίωςθ των φωνθζντων 
γειτονικϊν ςυλλαβϊν: <όνομοσ=άνομοσ>, 
<πρόβοτο=πρόβατο>, <όργο= ζργο>

• (iv) Τροπι του άτονου <ιε> ςε <ε>: <βόιδε = βόδια>, 
<’γγόνε = εγγόνια>, <’φτάλμε = μάτια (οφκαλμοί)>, 
<φίδε = φίδια>, <δεβαίνω = διαβαίνω>



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνολογία

• (v) Τροπι του [], δθλαδι <χ+ [i] ι [e],   ςε [] 
<άυρο, ευι, ςτά υ,  ζρι, ψυ ζσ>

• (vi) Τςιτακιςμόσ: τροπι του <κ> ςε 
φατνοουρανικό [t] προ του [i] και του [e]:
<τερί,  ται,  τοιμικθ>.

• (vii) το <κ> προφζρεται  [s], το <δ> ςαν [r], ενϊ 
το <λ> και <ν> πάντα προφζρονται ουρανωμζνα, 
[] και [], μετά το [i]: <ςφρα = κφρα>, <πζςανι
= πζκανε>, <ρεν τραγρά=δεν τραγουδάει>, 
<ρϊρεκα=δϊδεκα>, <ςζλει[seλι+=κζλει>, 
<ζρςιτι=ζρχεται>.



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνολογία

• προφορά του <λ + o,a,u>  ωσ [], [u], [v] 
ι *γ+. 

• Ακόμθ, πολλζσ φορζσ χάνεται εντελϊσ 
μεταξφ φωνθζντων-φωνθεντοποίθςθ των 
υγρϊν, πορτογαλικι, Br. English κτλ).

• <Χουϊρτςανε (χλωρίςανε)=κιτρίνιςαν>,  
<άβγο=άλογο>,

• <κα = καλά>,  <αγόσ = λαγόσ>,  <ιωμα = 
ιλωμα>, 



Kαππαδοκικι

(Β) Νεωτεριςμοί
1. Φωνολογία

• <φςόντυοσ = ςφόνδυλοσ>

• Το ςφμπλεγμα <ςφ> προφζρεται <φς/φ/ς>: 

• <ζφςαξα=ζςφαξα>,  <φάγνω=ςφάηω> , 
<ςάλ’ςα=ςφάλιςα (ζκλειςα)>,  <φςόντυοσ= 
ςφόνδυλοσ>



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί 

2. Μορφολογία-ςφνταξθ

• (i) Υπάρχει τάςθ για ςυγχϊνευςθ των 
άρκρων με διαφορετικά γλωςςικά ςτοιχεία  
κατά ιδίωμα.  Ζτςι, ςτο ιδίωμα του Ουλαγατσ, 
όλα τα ονόματα και των τριϊν γενϊν  ζχουν 
δφο τφπουσ άρκρου do για τον ενικό και da
για τον πλθκυντικό, do άντρα-da άντρεσ, do
ψυι-da ψυζσ, ενϊ (το άρκρο) λείπει τελείωσ 
από τα ουςιατικά όταν ζχουν λειτουργία 
υποκειμζνου, π.χ. <εναίκα του πζανι=θ
γυναίκα του πζκανε>.



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί 

2. Μορφολογία-ςφνταξθ

• (ii) Ζχουμε τθ χριςθ του πλθκυντικοφ των 
δευτεροκλίτων ςτα πρωτόκλιτα: 

• <οι αράποι, οι δεςπότοι, οι κλζφτοι, οι 
προφιτοι>,

• ενϊ θ γενικι πλθκυντικοφ των αρςενικϊν 
και των ουδετζρων –και μερικϊν κθλυκϊν-
λιγει ςε <ίουν> :

• <του νοματίουν, του κυρίουν, του 
ποταμίουν>



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί 

2. Μορφολογία-ςφνταξθ

• (ii) Και ςτισ τρεισ γλωςςικζσ νθςίδεσ  τθσ 
καππαδοκικισ διαλζκτου ζχουμε αςυνικιςτουσ 
ρθματικοφσ τφπουσ, ιδίωσ ςτον ενεργθτικό παρατατικό 
όπωσ <-ίνοςκα / -ινόντηικα> ςτθ Σίλλθ : 

• <ςελίνοςκα =ικελα>, <πεγαινινότηιςκα = πιγαινα>

• <-ιςκα> για τα βαρφτονα, <-ινα /–ανα> για τα 
περιςπϊμενα ριματα ςε διάφορα καππαδοκικά
χωριά: 

• <αφινιςκα=άφθνα>,  <γζλανα=γελοφςα>,

• <περπάτινα=περπατοφςα>, <μπόρινκα ι 
μπόρκα=μποροφςα>



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί 

2. Μορφολογία-ςφνταξθ

• (iii) Τόςο ςτα χωριά όςο και ςτα Φάραςα, υπάρχουν 
πακθτικοί ςχθματιςμοί ςε <–οφμαι> αντί <–ϊνομαι>:

• <ςκοφμαι=ςθκϊνομαι> (πρβλ. ποντιακι). 

• Ακόμθ, πακθτικζσ καταλιξεισ ςε ενεργθτικοφσ τφπουσ: 
<ζχουμεςτε=ζχουμε>,< είδιαμζςτε=είδαμε>

• (iv) Τζλοσ, τοφρκικεσ καταλιξεισ ενιςχφουν ελλθνικοφσ 
ρθματικοφσ ςχθματιςμοφσ: 
<ζρχουμιςτινιη=ερχόμαςτε>, ι ανάποδα, ελλθνικζσ 
καταλιξεισ ςε τοφρκικα ριματα:
<οτουρντοφηω=κάκομαι (oturmak)>, <ιςτεντίηω= 
κζλω  ( istemek)>



Kαππαδοκικι
(Β) Νεωτεριςμοί

3. Λεξιλόγιο

• εκτεταμζνθ παρουςία τουρκικϊν λζξεων:

• <ίρι=μεγάλος- τουρκ. iri>, 

• <παςχά=άλλοσ –baska>, 

• <χερίφοσ = ςφηυγοσ –herif>, 

• <χεμζν=αμζςωσ – hemen>, 
<ςεξζντα=ογδόντα-seksen>



ΙΔΙΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΗ 
Α.   Ιδίωμα τθσ ίλλθσ

• …Ρθγαίνουςιν του βαβάν τηθσ κοντά. Κει οφλα 
ανλαντοφν ντα. Ωσ τα ανλαντοφςι, ζρςιτι εισ 
χιηφρθσ, ρϊννει τςθν γκόρθ ζνα ιλάτηι…

• …Πάνε κοντά ςτον μπαμπά τθσ . εκεί του τα 
αφθγοφνταιο όλα. Εκεί που τα αφθγοφνται 
ζρχεται ζνασ άγιοσ και δίνει ςτθν κόρθ ζνα 
φάρμακο… 



ΙΔΙΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΗ 
Β. Ιδίωμα του χωριοφ Ουλαγάτσ

• Ντο πατιςάχ μπαςλάτςε να ντα φάει. 
Γκοπάρςε εργιό ντενζα, άχτςε όιμα απ’ το 
τηινγκίλ. Πτλα χιϊρςε το όιμα, τςιγίρςε ντο 
ατςί: «ζλα ιγιοφ» ζπε, γκ’ εκείνο πιε.

• Ο βαςιλιάσ άρχιςε να τα τρϊει. Ζκοψε δυο 
ρϊγεσ, ζτρεξε αίμα από το τςαμπί. Μόλισ είδε 
αίμα, φωναξε το μάγειρα: «ζλα δω» είπε, κι 
εκείνοσ πιγε.



2. Καππαδοκικζσ παροιμίεσ 

• «Του ’α ’γαπιςω, ζν ατςείνο καό»

• «ότι κ’ αγαπιςω, εκείνο είν’ καλό»

• «Η ’ναίκα το δζβο ζμbαςζν da ςο κουμνί»

• «θ γυναίκα το διάβολο τον ζμπαςε ςτο ςταμνί»

• «-Τισ τ’  ζβγαλαν dο ’φτάλμι ςου; -Ο αδεφό μου.-
Χαλζμου ζν ατςονdό φακκά βγαλμζνο»

• «Ποιοσ ςου ζβγαλε το μάτι; - Ο αδελφόσ μου. 
_Πω, πω! Γιαυτό είναι τόςο βακιά βγαλμζνο!».



ΜΑΘΗΜΑ 7
Η τςακωνικι διάλεκτοσ

(γενικά)

• ΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΤΕ

• ΣΗΜΕΑ: 10.000 περίπου ομιλθτζσ, ςε 10 
χωριά τθσ Κυνουρίασ, του νομοφ Αρκαδίασ, 
ςτθ βορειο-ανατολικι πλαγιά του Ράρνωνα, 
από τον Άγιο Ανδρζα ζωσ το Λεωνίδιο. 

• ΡΑΛΑΙΟΤΕΑ  κάλυπταν κι ζνα πολφ μεγάλο 
μζροσ του ανατολικοφ τμιματοσ του Ν. 
Λακωνίασ.    



Τςακϊνικθ 
(γενικά)

• Μετά τα Ορλωφικά (1770) και τθν ειςβολι των 
αλβανικϊν ςτιφϊν, τρομοκρατθμζνοι Τςάκωνεσ 
κατζφυγαν ςτθ μικραςιατικι παραλία τθσ 
ϋΡροποντίδασ, δυτικά από τθν Κυηικικι
χερςόνθςο, και ίδρυςαν δυο χωριά, τα Βάτκα και 
το Χαβουτςί, ςτα οποίασ εξακολουκοφςαν να 
μιλάνε μζχρι το 1922 τθ διάλεκτό τουσ. Από εκεί 
μεταφζρκθκαν κυρίωσ ςτθ Μακεδονία,  ςτα 
Σερβια τθσ Κοηάνθσ και ςτο Χιονάτο τθσ 
Κατοριάσ, όπου υπιρξε πολφ καλι διατιρθςθ 
του ιδιϊματοσ, μζχρι πρόςφατα. Βζβαια, ςιμερα 
θ αφομοίωςθ είναι πλιρθσ. 



Τςακϊνικθ 
(γενικά)

• Συγγζνεια  τςακϊνικων ιδιωμάτων και ΚΝΕ 
πιο χαλαρι ακόμθ και από αυτι τθσ 
Κατωιταλικισ, κυρίωσ γιατί κατάγονται όχι 
από τθν ΚΝΕ αλλά από τθν αρχαία Λακωνικι 
(Δωρικι) διάλεκτο, τμιμα τθσ δωρικισ, και 
επθρεάςτθκαν ελάχιςτα από τθν Κοινι. Αυτό 
οφείλεται ςτθν γεωγραφικι απομόνωςθ των 
πλθκυςμϊν, λόγω του ορεινοφ όγκου του 
Ράρνωνα, και ςτον ποιμενικό τρόπο ηωισ 
τουσ. χωριά.



Τςακϊνικθ 
(γενικά)

• Η τςακϊνικθ κα μποροφςε να είχε πάρει μορφι 
ξεχωριςτισ ελλθνογενοφσ γλϊςςασ, αν είχε 
καλλιεργθκεί λογοτεχνικά και αν είχε αναγνωριςτεί 
επίςθμα ωσ γραπτι γλωςςικι μορφι που να 
διδάςκεται ςτα ςχολεία (Κοντοςόπουλοσ ).

• Σιμερα θ τςακϊνικι διάλεκτοσ υποδιαιρείται ςε δφο 
ομάδεσ, τθ βόρεια: χωριά Καςτάνιτςα και Σίταινα, που 
ζχει υποςτεί τθ μεγαλφτερθ επίδραςθ από τθν Κοινι, 
και 

• τθ νότια, που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 
τςακωνόφωνα χωριά.



Σςακϊνικθ 
Α) Αρχαϊςμοί

1. Φωνθτικι-φωνολογία 
• ( (i) Διατιρθςθ του δωρικοφ μακροφ <α> ωσ [a] : 
• <α αμζρα>, <α αςτραπά>,  <α βροντά>, <α μάτθ(ρ)>, 

<α φωνά>, 
• <το μάλι> = <μάλον=μιλο>,<α

κράκα>=<(κλασ=κλειδί>,                       
• < ςάμερε> =<ςιμερα>.
• (ii) Τθν αρχαία προφορά του <υ> ωσ  [u]:  
• <γουναίκα> =<γυναίκα>, <κοφε>=<κφων>,  

<λιοφκο>=<λφκοσ>, <νιοφτο>=<νφχτα>, 
<ςοφκο>=<ςφκο>, <ψοφχα>= <ψυχι> ΑΛΛΑ
<φω>=<φδωρ>.



Σςακϊνικθ 
Α) Αρχαϊςμοί

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (iii) (λακωνικι)αποβολι του <κ> ςε <ς>: 

• <αλζςου=αλζκω>, <κριςά=κρικι>, <νζςου
=νικω>, <ςάτθ= κυγάτθρ>, 
<ςθλυκόσ=κθλυκόσ>

• (iv) (λακωνικι) τροπι του <ς> ςε <ρ>
(ρωτακιςμόσ) :

• <ταρ αμερί =τθσ θμζρασ>,<οροφμενερ ζνι = 
ορϊμενοσ ειμί>, <καοφρ=καλϊσ>,



Σςακϊνικθ 
Α) Αρχαϊςμοί

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (v) αποβολι του <ς> ανάμεςα ςε 
φωνιεντα: <αοφα=λαλοφςα>, 
<οροφα=ορϊςα>, <κα φορζω=κα
φορζςω>,     <κα κφου= κα ςφάξω>

• (vi) Διατιρθςθ ιχνϊν του αρχαίου 
δίγαμμα (F) 

• <βάννε -αρχ.Fαριν>=< αρνί>, 
<Βοίτουλο=Οίτυλοσ>



Σςακϊνικθ 
Α) Αρχαϊςμοί
2. Λεξιλόγιο 

• <άριςτε>=<γεφμα>, 
<βότςε>=<ςταφφλι>, 
<ζρατςε>=<αλζτρι-άροτρον>, 
<οροφ>=<ορϊ>,    

<να μόλει>= <να ζρκει>,  <ζρι>=   <ζρισ>, 

<ο ποφα> =<το πόδι>, 

<ενεγκάι > =<ζφεραν>, 

<κάλι > =<ξφλα= κάλα)



Σςακϊνικθ 
Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνθτικι –φωνολογία 

• (i) Αποςιϊπθςθ του <λ> ανάμεςα ςε φωνιεντα-
φωνθεντοποίθςθ του υγροφ <λ>:  <αοφ=λαλϊ>

<παρακαοφ = παρακαλϊ>, <κάςςα= κάλαςςα>

• (ii) Αποςιϊπθςθ του τελικοφ <σ> ςτα πρωτόκλιτα 
αρςενικά: <ο κρζφτρα = ο κλζφτθσ>, 

<ο μινα = ο μινασ>,    <ο ναφτα= ο ναφτθσ>                          

• (iii) Τροπι του <ω> ςε <ου>: 

<καοφρ=καλϊσ>, <παρακαοφ=παρακαλϊ>,

< κίνου= πίνω>



Σςακϊνικθ 
Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνθτικι –φωνολογία 

• (iv) <δρ/κρ/τρ>  <τς>: 
<άτςωπο = άκρωποσ>, <μετςοφ = μετρϊ>, <τςίχα = 
τρίχα>

• (v) <π> και <τ>  <κ> προ του [i]: 

<αγάκθ =αγάπθ>,< κεινοφ = πεινϊ>, <κυφλζ= 
τυφλόσ>, <κφργο= πφργοσ>, <κιουρζ= τυρόσ>

• (vi) Τροπι του <μ> προ του [i] ςε <ν> :    

<ακόνθ = ακόμθ>, <νία = μία>, < νιοφ*u>+=< ομιλϊ>

• (vii)Tροπι του <ξ> ςε <τ> : <τςερζ= ξθρόσ>, 



Σςακϊνικθ 
Β) Νεωτεριςμοί

2. Μορφολογία-ςφνταξθ 

• Η περιφραςτικι ζκφραςθ του ριματοσ με τθ 
μετοχι και το βοθκθτικό ριμα: 

<γράφουρ ζνι (γράφων ειμί)> =< γράφω>,

<οροφρ ζμα> = <ζβλεπα>, 

<οροφρ ζνι (ορϊν ειμί)> =< βλζπω>,   
<οροφμενερ ζνι> = <ορϊμαι> 

<ζμι ζχου> = <ζχω> (κατά λζξθ <ειμί ζχων>)  

και ςτο κθλυκό     <ζμι ζχα> =< ειμί ζχουςα>.



Στθν τςακωνικι τθσ Ρροποντίδασ παρατθροφμε:

• Επίδραςθ τθσ τουρκικισ 
• αρχαϊςμοφσ που δεν ςϊηονται πια ςτθ μθτροπολιτικι 

τςακϊνικθ
• το μόριο <κα> του αϋ ενικοφ / πλθκυντικοφ προςϊπου 

τρζπεται ςε <μα>
• επίταξθ του βοθκθτικοφ ριματοσ μετά τον τφπο τθσ 

μετοχισ ςτουσ περιφραςτικοφσ τφπουσ: π.χ. ζχω ’μα = 
ζχω, δθλ. ζχων ειμί αντί εμ’ ζχου τθσ μθτροπολιτικισ 
τςακωνικισ. 

• μετοχι του παρακειμζνου ςε <-κοσ, -κα, -κο> από τθν 
αρχαία <-κϊσ, -κυία, -κόσ> για το ςχθματιςμό 
παρακειμζνου και υπερςυντζλικου.



ΙΔΙΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΝ ΣΑΚΩΝΙΚΗ
1. Μθτροπολιτικι τςακωνικι 

Δείγμα βόρειου ιδιϊματοσ:

Δευτζρα, 

Τίτα, 

Τίντενα, 

Ρζφτα, 

Ραράκι, 

Σάμπα,

Τςουρακά



ΙΔΙΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΝ ΣΑΚΩΝΙΚΗ
1. Μθτροπολιτικι τςακωνικι

• 1.2  Δείγμα νότιου ιδιϊματοσ

1. Καοφρ εκάνατε = Καλϊσ ιρκατε (ικάνω= φκάνω, αφικνοφμαι)

2. Καοφ νιομ’ ερζκαμε = καλϊσ ςασ βρικαμε

3 Ται του καμπηίνου νφμου = Και των παιδιϊν ςασ

4. Για ς’ ετίου ς’ ενζτε = Για ςζνα τα ζφερε

5. Δράγκε τς’ επίτε ο βάννε = Τρζχα και πνίγθκε τ’ αρνί

6. Αν εκ’ ζχουντα φο, κα ’κι ποκίχετε πάςα μζρα  =

Αν είχε νερό, κα ποτίηατε κάκε μζρα


