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Η κατωιταλικι διάλεκτοσ

• Πού και πόηε
Γύν ειιελόθσλεο γισζζηθέο λεζίδεο, κέζα ζε ηηαιόθσλν
πεξηβάιινλ,  δηαηεξνύληαη κέρξη ζήκεξα ζηε λόηηα Ιηαιία. 

1. Σηελ Απνπιία, ζηελ πεξηνρή Salento, θνληά ζηελ πόιε 
Lecce, θαη νλνκάδεηαη Grecia. Δδώ, θαηά ηνλ 15ν αη. 
ζώδνληαλ 20 ειιελόθσλα ρσξηά, ζηα 1820 καξηπξνύληαη 
14 θαη ζήκεξα πεξηζώζεθαλ κόλν 8: 

Καλημέπα, Καζηπινιάνο, Κοπιλιάνο, 
Σζολλίνο, ολέηο, ηεπνάηια, Μαπηινιάνο, 
Μελπινιάνο.  



• 2. Η άιιε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ Καιαβξία 

(Reggio Calabria), γύξσ από ηε Bova, ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο πεξηνρήο, θαη νλνκάδεηαη Bovesia. 

Δδώ  ζηα 1720 αλαθέξνληαη  πάξα πνιιά 

ειιελόθσλα ρσξηά, ζηα 1820 κόιηο 14  θαη ζήκεξα  

ζώδνληαη κόλνλ 6: 

• Ροκαθόπηε, Αμενηόλεα, Ροσούδι, 

Κονηοθούπι, Μπόβα και Μπόβα Μαπίνα.



• 1820 ηνπο αλαθαιύπηεη ν Karl Witte, ηαμηδεύνληαο 

ζηε Νάπνιε θαη ηελ Καιαβξία. Σηε ζπλέρεηα 

έρνπκε έλα πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη 

επηζηεκνληθώλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ θαηαγσγή 

απηώλ ησλ ηδησκάησλ, θπξίσο επεηδή ελώ ε γξαπηή 

παξάδνζή ηνπο θηάλεη κέρξη ηνλ 4ν π.Χ. αηώλα, 

ππάξρεη έλα αλεμήγεην θελό κεηαμύ 4νπ π.Χ. θαη 9νπ

κ.Χ. αηώλα. 



• Ο Giuseppe Morosi 1870 θαη 1878,: ε Griko

είλαη λενειιεληθό ηδίσκα. Σηεξηδόκελνο ζην ράζκα 

κεηαμύ 4νπ π.Χ. θαη 9νπ κ.Χ. αηώλα, θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη Έιιελεο ηεο Απνπιίαο 

πξνέξρνληαη από ηνπο βπδαληηλνύο επνίθνπο ηνπ 

9νπ έσο 11νπ αηώλα, ελώ ηεο Καιαβξίαο από ηνπο 

επνίθνπο ηνπ 11νπ θαη 12νπ αηώλα, ηόηε πνπ ε 

βπδαληηλή θπξηαξρία ζηελ Κάησ Ιηαιία είρε 

αλαλεσζεί



• Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ζηα 1899, ν Γ. Χαηδηδάθηο αλέηξεςε 
ηε ζεσξία απηή ππνζηεξίδνληαο ηε ζπλέρεηα ηεο γιώζζαο 
ζηελ Κάησ Ιηαιία από ηελ επνρή ηεο Μεγάιεο Διιάδαο 
κέρξη ηε ζύγρξνλε επνρή. Σύκθσλα κε ηνλ Χαηδηδάθη, ε 
θαηαγσγή ησλ ειιελνθώλσλ αλάγεηαη ζηνλ πξώην 
ειιεληθό απνηθηζκό, πνπ μεθίλεζε ηνλ 8ν π. Χ. αηώλα, όηαλ 
νη Έιιελεο ίδξπζαλ πνιιέο πόιεηο ζηηο αθηέο ηνπ Ινλίνπ 
θαη ηνπ Τπξξεληθνύ πειάγνπο, όπσο ηνλ Τάξαληα θαη ηηο 
Σπξαθνύζεο. Οη πόιεηο απηέο, ηελ επνρή ηεο αθκήο ηνπο, 
αξηζκνύζαλ 1.000.000 θαηνίθνπο, ν δε αξηζκόο ηνπο ήηαλ 
ηόζν κεγάινο πνπ δηθαηνινγεί ηελ νλνκαζία Μεγάιε 
Διιάδα. 



• Ο Χατηιδάκισ ςτθρίηει  τθν επιςτθμονικι του 
κζςθ, ςτο γεγονόσ ότι ςτθ διάλεκτο Griko
υπάρχουν πάρα πολλά δωρικά λεξιλογικά 
ςτοιχεία που διατθρικθκαν αναλλοίωτα από 
τθν αρχαία εποχι και όχι από τθ βυηαντινι, 
γιατί ιδθ από τον 3ο π.Χ. αι. θ ελλθνιςτικι 
κοινι είχε εξοςτρακίςει όλεσ τισ άλλεσ 
αρχαιοελλθνικζσ διαλζκτουσ.  Η κεωρία του 
Χατηιδάκι ενιςχφκθκε από τον Γερμανό 
γλωςςολόγο Gerhard Rohlfs.



• Η λενειιεληθή απηή δηάιεθηνο επηβίσζε θπξίσο κέζα 
από ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, γηα πνιινύο αηώλεο, 
απνθνκκέλε από ηε κεηξνπνιηηηθή Διιάδα,

• Μέρξη ην 2ν παγθόζκην πόιεκν ε δηάιεθηνο παξακέλεη 
ην θύξην όξγαλν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξώπσλ ηεο 
πεξηνρήο

• Φνίηεζε ζηα ηηαιηθά ζρνιεία θαη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία 
πήξαλ ππνρξεσηηθή κνξθή, ε επηξξνή ησλ ΜΜΔ θηι 

• κία ‘κεηνλνηηθή’ όπσο ιέκε πεξηνρή, κε όια ηα 
πξνβιήκαηα ΌΜΩΣ νύηε αμηώζεηο απηνλόκεζεο νύηε 
έρνπλ άιιεο αιπηξσηηθέο βιέςεηο. Μόνο επικοινωνία.



• …ε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ 
θαη πεξηνδηθώλ, ηελ εθηύπσζε ηεο πξώηεο γθξεθάληθεο
γξακκαηηθήο θαη ηελ έθδνζε πινπζηόηαηεο πνηεηηθήο 
ζπιινγήο, ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ κε ειιεληθό 
όλνκα θαη ηελ αδειθνπνίεζε κε δηάθνξνπο δήκνπο ηεο 
κεηξνπνιηηηθήο Διιάδαο. Αθόκε, ε ηηαιηθή βνπιή έρεη 
αλαγλσξίζεη ηελ γθξεθάληθε θνηλόηεηα ηνπ Σαιέλην σο 
«Minoranze linguistiche Grike dell’ Ethnia Griko-Salentino»
θαη έρνπλ νξηζηεί ώξεο δηδαζθαιίαο, ζε πξναηξεηηθό, βέβαηα, 
επίπεδν. Γπζηπρώο, όκσο, όιε απηή ε θηλεηνπνίεζε αθνξά 
κόλν ην Σαιέλην θη όρη ηελ Καιαβξία, ε νπνία απνηειεί κία 
ηππηθή πεξίπησζε ζηαδηαθήο εγθαηάιεηςεο ελόο γισζζηθνύ 
θώδηθα. 



Frangisko Penza ,1998: ηζηνζειίδα 

«Griko Milume» θαη ζύιινγνο Magna Grecia

• «O Griko ene I glossa pu t’ aftίa mu ’kusane

dopu jenίisi, o ciuru mu ce i manammu ίtti

glossa milusane. Ma mu masane na miliso

o dialetto ce o italiano: ma o griko, pu cini

panta milisane, evo to ’masa sa pu ipiona

to gala na jettό mea».

• Giovanni Fazzi, Kalimera



4. Καηωιηαλική

(Α) Αξρατζκνί
1. Φωνηηική-θωνολογία 

• (i) Σποραδικι διατιρθςθ του δωρικοφ μακροφ 
<α> αντί <θ> : 

• <άςαμο (άςθμοσ) = αςθμάδευτοσ>, <λανό
(λθνόσ) = πατθτιρι>, <ναςίδα (ναςίσ) = νθςίδα>, 
<παφτά (πακτά) =πθχτι-κρζμα από πθγμζνο 
γάλα (Καλαβρία)>. 

• (ii) Τα  αςυνίηθτα ςυμπλζγματα [ ia / ea / io / 
eo ]: 

• < βαρεία, αρία, καρdία, τα παιdία, φωτία, 
χωριςία, αμυgdαλζα, φωλζα, παλαίο>.



4. Καηωιηαλική

(Α) Αξρατζκνί
1. Φωνηηική-θωνολογία

(iii)Διατιρθςθ και επζκταςθ διπλϊν ομοίων 
ςυμφϊνων   (και ςτθν προφορά):   

<άρ-ρουςτο, γραμ-μα, κρυϊν-νω, 

ςβιν-νω>.

(iv) Η αρχαία προφορά του <η> ωσ [tƷ] -αν και 
φατνοουρανικι από ιταλικι προφανϊσ 
επίδραςθ: χοράτηω =αγοράηω, κουμπιάτηω, 
ςώτηω



4. Κατωιταλικι
2. Μορφολογία-ςφνταξθ

• (i) Η κατάλθξθ του 3ου πλθκυντικοφ ςε <-ουςι>:   
ζχουςι, βλζπουςι

• (ii) Παρατατικόσ:
• εγράφ-εςο, εγράφ-ετο, εγράφ-οντο
• (iii) Ενεργθτικι προςτακτικι ςε <-ςο> (αρχ. --ςον):  

αgάπθςο, κράτθςο, φίλθςο, πίςτευςο
• (iv) Περιοριςμζνθ διατιρθςθ των απαρεμφάτων: <με 

κάνει πεκάνει>, <’εν ιςωτηα πάει = δεν μποροφςα να 
πάω>, <όλοι τζλουνε τηιςει =όλοι κα ηιςουν>.

• (v) Επίςθσ ςϊηεται το ονοματικό απαρζμφατο: <το 
κλάφςει ςου=το κλάμα ςου>, <το απεςάει=ο
κάνατοσ- το αποκανείν>. 



4. Κατωιταλικι
3. Λεξιλόγιο

αgωλέο (αιγωλόρ) = κοςκοςβάγια, 

αμπάπι (ιππάπιον) = άλογο, 

βούπβιθο (βόλβιηον) = κοππιά βοδιού,                                          
βοςθηλεία (βοςθήλεια) = αγελάδα, 
ηζςνάνgα (κςνάγση) = ζςνάσι, λείμακο
(λείμαξ) = γςμνοζάλιαγκορ, 

οπλή =παηημαζιά, ζηέα =κόκαλα, σιμαίπα
(σίμαιπα) = νεαπή αίγα



Κατωιταλικι
(Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (i) Η προφορά των <γ> και  <δ> ωσ *g+ και *d+
αντίςτοιχα  (προφανϊσ από τθ επίδραςθ τθσ 
Ιταλικισ): αgάπθ,  καρdία, αμυgdλζα

• (ii) Σίγθςθ του τελικοφ <-σ>, <ο άντρα, ο κόςμο, 
ο αφφαλό, ο πόνο, τρει=τρεισ, γελαει = γελάσ>, 
αλλά ςε ςυνεκφορζσ ζχουμε διατιρθςθ, 
αφομοίωςθ ι προζκταςθ ανάλογα με το ιδίωμα 
<ποφ πάςςε=ποφ πασ, 

ϊρjεσ όρνιςε ζχει= όμορφεσ όρνικεσ ζχεισ, 

το ’φαγε μονάχονdου= το ζφαγε μόνοσ του>



Κατωιταλικι
(Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (iii)Η τροπι του <λ> ςε <dd> [d] ανάμεςα ςε 
φωνιεντα: <ποddφ=πολφ>, <Απρίddθσ= 
Απρίλθσ>, <πουddάι = πουλάκι> (που 
προφζρεται ανακεκαμμζνο [ḍ] όπωσ το 
αμερικάνικο)

• (iv) Η τροπι των ςυμπλεγμάτων <κτ / χκ / πτ> 
ςε  <ςτ>: <νφςτα = νφχτα>, <αλζςτορα
=πετεινόσ>, <εςτά = επτά>, <ςτζρθ = πτζρθ>, 
<προςτζ = προχκζσ>.  



Κατωιταλικι
(Β) Νεωτεριςμοί

1. Φωνθτικι-φωνολογία

• (v) Του <ςφ> ςε <ςπ> : <ςπάτςετε = 
ςφάξετε>, <ςπιςτό =ςφιχτό>  

• (vi) του <ξ>  και <ψ> ςε <τς>( ι <φσ> ςτθν 
Απουλία) :

• <τςφλο = ξφλο>, <ατςάρι = ψάρι>, <τςωμί = 
ψωμί>, <τςαλίδι = ψαλίδι>  / Ωσ ‘φς’ : 
<φςζρω = ξζρω>, <αφςθλό =  υψθλόσ>, 
<φςυχι=ψυχι>.



Καησηηαιηάληθα

Β. λεσηεξηζκνί 
2. Μνξθνινγία-ζύληαμε

• Ο μζλλοντασ αποδίδεται περιφραςτικϊσ και ωσ 
ξεχωριςτι μορφολογικι κατθγορίαενεργείασ:

• <αφρι πάμε= αφριο κα πάμε,  ’εν bρζχει=δεν κα 
βρζξει, του καιροφ ζρκομαι = του χρόνου κα 
ζρκω>

• Τα παρακετικά των επικζτων ςχθματίηονται με 
το ποςοτικό επίρρθμα πλζον ι πλε(ν):

• <πλε μ-μζga = μεγαλφτεροσ, πλεν άʃιμο= 
αςχθμότεροσ, ο bλεμ bλοφʃο κριςτιανό=ο
πλουςιότεροσ άνκρωποσ (χριςτιανόσ)>.



Καησηηαιηάληθα

Β. λεσηεξηζκνί 
2. Μνξθνινγία-ζύληαμε

• (iii) Το ριμα <ζχω> απαντά ςτο γ’ ενικό με τθν απρόςωπθ 
χριςθ και ςθμαςία:

• <υπάρχει,είναι>: <τόρθςο, ζχει τισ πω;= κοίταξε 
(κϊρθςον), είναι κανείσ;>, 

• <’ε τ-τον ζχει τ-του= δεν είναι εδϊ (αυτοφ)>. 
• Ακόμθ, ςτο γ’ πρόςωπο χρθςιμοποιοφνται και άλλα 

ριματα, όπωσ  [ϋngidƷi]= <αγγίηει> με τθν ζννοια 
<κοντεφει, είναι ϊρα>, 

• <ςυνζρκεται> <δε μ-μου ςυνζρκεται=δεν κυμάμαι>, 
<dιφςάει=διψάει> <με dιφςάει=διψϊ>, 

• <πεινάει> <με πεινάει=πεινϊ> φαινόμενο που ανιχνεφεται 
και ςε βόρεια ακόμθ ιδιϊματα, όπωσ <ςι τρϊγιτι;= κεσ να 
φασ (κάτι);>. 



Κατωιταλιάνικα
3. Λεξιλόγιο

• (i) Δσξηζκνί: θπζπάια <δσξηθό θπςάια = θπςέιε, 

καθθώλσ = θνηκάκα ηβαζεηά <δσξηθό 

κάθσλ=παπαξνύλα (αηηηθό κήθσλ), 

θάγν < δσξηθό θαγόο = άγξηα δξπο (αηηηθό θεγόο)

• (ii) Αξρατζκνί: απνκόλσζε  ιέμεηο πνπ δελ 

απαληνύλ ζηελ ΚΝΔ: 

γέξξσ = ζεθώλσ < εγείξσ (ΚΝΔ γέξλσ), ζώηδσ-

ζώλλσ= κπνξώ < ζώδσ, αιιάλσ = νξγώλσ 

<ειαύλσ, βνπζνπιεία = αγειάδα <βνπο ζήιεηα.



Κατωιταλιάνικα
3. Λεξιλόγιο

• (iii) Λαηηληθά δάλεηα: <θξνηέddi=ηεηξάγσλε 
πέηξα νηθνδνκήο <θνδξέιιη(νλ) < 
πζηεξνιαηηληθό quadrellum < ιαηηληθό 
quadrum>, <κνπξηλό = θαηόο <ιαη. murinus

• (iv) Ιηαιηθά δάλεηα: <θάddou=πεηεηλόο <δηαιεθη. 
ηηαι. caddu>, <ινύηζη=θσο, θσηηά <δηαι.ηηαι.
luci>, <παγέσ = πιεξώλσ <δηαι.ηηαι. pajare>, 
<θάηην=γεγνλόο <fatto>, 

<πόη = έπεηηα <ηηαι. poi>



ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΙΤΑΛΙΚΗ –GRIGO
παροιμίεσ

• (i) Is pu spέrni sto Jennάri de tori poddhί sitari

• Απηόο πνπ ζπέξλεη ην Γελλάξε δελ βιέπεη πνιύ 
ζηηάξη

• (ii) E tramuntana έne signura:plόni presta ce
skonnnete tarda.

• Η ηξακνπληάλα (ν βόξεηνο άλεκνο)  είλαη θπξία: 
μαπιώλεη λσξίο θαη ζθώλεηαη αξγά.

• (iii) Ammati e tori ce kardίa e poni.

• Τν κάηη δελ βιέπεη θη ε θαξδηά δελ πνλάεη.



ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΙΤΑΛΙΚΗ –GRIGO
παροιμίεσ

(v)Armastu ce tori: dio mere alocharίa ce poi kanί.

Παληξέςνπ θαη ζα δεηο: δπν κέξεο όιν ραξά θαη 

κεηά ηίπνηα.

• (vi) E glossa den echi steo ce klanni ta steata.

Η γιώζζα θόθθαια δελ έρεη θαη θόθθαια ηζαθίδεη.

• (vii) Is chezzi sto cipo, chezzi sto fsukkali.

Απηόο πνπ ρέδεη ζηνλ θήπν, ρέδεη θαη ζην 

ηζνπθάιη(!)



ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΙΤΑΛΙΚΗ –GRIGO
3. Αινίγματα

• (i) Fζi- fζi ce ani to poro.
Φεφγει-φεφγει και μεγαλϊνει θ απόςταςθ (ανοίγει το 

πζραςμα)
• (t’ azzaliddia = το ψαλλίδι)
• (ii) Fζi- fζi ce klini to poro.
Φεφγει-φεφγει και μικραίνει θ απόςταςθ (κλείνει το 

πζραςμα)
• (to veloni=το βελόνι)
• (iii) A’ tto largo ti tori, a’  tto simo etti tori.
Από μακρυά τθ βλζπεισ, από κοντά δεν τθ κωρείσ.
• (I kamula=θ ομίχλθ)



ΜΑΘΗΜΑ  9ο

Κυπριακι & κρθτικι 



Η κυπριακι διάλεκτοσ 

• Η κυπριακι ελλθνικι ανικει ςτθν ενδιάμεςθ 
γλωςςικι μορφι που δεν είναι οφτε 
διάλεκτοσ με τθν πλιρθ ζννοια του όρου αλλά 
οφτε και ιδίωμα. Κατά ςυνζπεια, πρζπει να 
κζςουμε εξαρχισ τθ ςφμβαςθ εάν κα τθν 
αποκαλοφμε διάλεκτο ι ιδίωμα. Επειδι οι 
περιςςότεροι γλωςςολόγοι ςιμερα 
ςυμβατικά τθν αποκαλοφν, μαηί με τθν 
κρθτικι, διάλεκτο, εμείσ ασ ςυμφωνιςουμε 
να τθν αποκαλοφμε ζτςι.



Πρϊτθ επϊνυμθ διαλεκτικι χριςθ  7οσ μ.Χ. αι:  «Βίοσ 
του Αγίου Ιωάννου του Ελειμονοσ».

Επόμενθ 12οσ αι μ.Χ. αι: αποδίδεται ςτον Άγιο 
Νεόφυτο τον Ζγκλειςτο. 

Πιο κοντά ςτθ ςθμερινι τθσ μορφι μζχρι και τον 14ο

αιϊνα .
Εκεί χρονολογοφνται τα γραπτά μνθμεία τθσ:
Οι «Αςςίηεσ», μετάφραςθ γαλλικοφ νομικοφ κειμζνου 
ςτθν κυπριακι τθσ εποχισ
το «Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά» και 
το «Χρονικό του Γεωργίου Βουςτρωνίου» (15οσ αι.).  



• Η γλϊςςα αυτι δεν διαφζρει βαςικά και πολφ 
από τθ γλωςςικι μορφι τθσ ελλθνικισ που 
ακοφμε και ςιμερα ςτα χωριά τθσ Κφπρου από 
το ςτόμα απλοϊκϊν ομιλθτϊν, δθλαδι 
ανκρϊπων με ελάχιςτθ ζωσ κακόλου μόρφωςθ. 
Γνωςτά είναι και τα 156 ερωτικά ποιιματα 
«Ρίμεσ τθσ αγάπθσ», που γράφτθκαν μεταξφ 
1546-1570. όλα αυτά όμωσ δεν αντικατοπτρίηουν 
πλιρωσ τθν κυπριακι διάλεκτο μιασ και 
αποτελοφν μίγμα λόγιασ και λαϊκισ γλϊςςασ.



• Πραγματικι κυπριακι διάλεκτοσ: για πρϊτθ 
φορά ςτα δθμοτικά τραγοφδια, όπωσ «Το 
τραοφιν του Διγενι», «Η Αροδαφνοφςα», «Ο 
πραματευτισ», «θ πζρτικα», κ.ά., για τα 
οποία   το μόνο ςίγουρο είναι ότι 
αποκρυςταλλϊκθκαν από τα μζςα τθσ 
βυηαντινισ περιόδου μζχρι τα μζςα τθσ 
Ενετοκρατίασ. 



Περίοδοσ τθσ τουρκοκρατίασ:  κακόλου 
αξιόλογο διαλεκτικό υλικό:

• Οι ςυγγραφείσ ζκαναν χριςθ τθσ λόγιασ γλϊςςασ 
με ελάχιςτεσ κυπριακζσ λζξεισ λόγω  τθσ επιρροι 
τθσ εκκλθςίασ, θ οποία βαςιηόμενθ ςτθ γλϊςςα 
του Ευαγγελίου διαμόρφωςε μία δικι τθσ 
γραπτι και προφορικι μορφι τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ, αγνοϊντασ τισ αλλαγζσ που είχαν 
ςυμβεί ςτο πζραςμα των αιϊνων. Ζτςι οι 
λογοτζχνεσ αναγκάςτθκαν εκ των πραγμάτων να 
χρθςιμοποιιςουν αυτι τθν άχαρθ κακαρεφουςα 
εισ βάροσ τθσ ηωντανισ λαϊκισ γλϊςςασ. 



• Πάντωσ θ διάλεκτοσ επιβίωςε και επιβιϊνει, ενϊ 
κείμενα ςε κυπριακι διάλεκτο, πεηά και 
ποιθτικά, γράφονται και ςτισ θμζρεσ μασ. Ακόμθ 
και λαϊκά τραγοφδια και κεατρικά ζργα. Ο πλζον 
αξιόλογοσ Κφπριοσ ποιθτισ, ο Βαςίλθσ 
Μιχαθλίδθσ, χρθςιμοποιεί τθν κυπριακι 
ταυτοχρόνωσ γράφοντασ ςτθ δθμοτικι και τθν 
κακαρεφουςα. Υπάρχουν όμωσ και ποιθτζσ, όπωσ 
ο Παφλοσ Λιαςίδθσ, που χρθςιμοποιοφν τθν 
κυπριακι διάλεκτο  ςτθν ποίθςι τουσ. 



Από το 1930 οι περιςςότεροι ποιθτζσ 
προτιμοφν να γράφουν ςτθν ΚΝΕ

• Όμωσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιθτικισ και 
λογοτεχνικισ παραγωγισ μασ δίνει ςτοιχεία των, 
ζςτω και γραπτϊν, διαφορετικϊν επιλογϊν που 
μασ παρζχουν όχι μόνο γλωςςικζσ αλλά και 
ιςτορικζσ πλθροφορίεσ. Εξάλλου, οι ςυλλογζσ 
μνθμείων του λόγου, πεηϊν και εμμζτρων, του 
κυπριακοφ λαοφ είναι άφκονεσ και δείχνουν τθ 
μορφι τθσ διαλζκτου ςτα χρόνια τθσ 
τουρκοκρατίασ ςτο νθςί.  Η κυπριακι είναι 
ςιμερα θ πλζον ηωντανι νεοελλθνικι διάλεκτοσ 
και διατθρεί περιςςότερο από κάκε άλλθ 
διάλεκτο τθ γραμματικι 



• Φορείσ τθσ διαλζκτου ςιμερα  είναι οι κάτοικοι 
τθσ ολόκλθρθσ τθσ Κφπρου, ακόμθ και οι 
τουρκοκφπριοι, εκτόσ των εποίκων, τθ μιλάνε, 
κακϊσ και οι 200.000 και πλζον Κφπριοι του 
Λονδίνου. Φυςικά ζχουν παρειςφριςει και 
πολλά ςθμαςιολογικά δάνεια από τθν αγγλικι 
ενϊ ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει και το χωριό 
Κορμακίτθσ, όπου παράλλθλα με τθν κυπριακι 
μιλιζται κι ζνα αραβικό ιδίωμα.



Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ κυπριακισ 
1.  Φωνθτικι-φωνολογία

• (i) Διατιρθςθ διπλϊν όμοιων ςυμφϊνων ςτθν 
προφορά, όπου τα διπλά <κκ, ππ, ττ> προφζρονται 
ωσ απλά αλλά με δαςφτθτα. 

• Π.χ. <κόκκαλον> = *ϋkokh alon] - περίπου 
<κόκχαλον>, <ποτζ> [pot h e] -περίπου <ποτκζ>.

• Από τθν  άλλθ πλευρά όμωσ ζχουμε και, 
υςτερογενι, προφορά διπλϊν ςυμφϊνων εκεί που 
δεν υπάρχουν, ςυνικωσ ςε ενδοφωνθεντικι κζςθ 
και ςτο λθκτικό <-νω> των ρθμάτων : <μφτθ> =*mut
hi] - περίπου <μοφτχθ>, <γκρεμόσ *greϋmmos], 
<πίνω 



1.  Φωνθτικι-φωνολογία

• (ii) Διατιρθςθ του τελικοφ <ν> κακϊσ και 
επζκταςι του ςτα ουδζτερα ςε <-μα>:
κοντάριν, μοναςτιριν, παιδίν, μιαν θμζραν, 
το γράμμαν, το ςτόμαν.

• (iii)Αποβολι των ςυμφϊνων <β, δ, γ>
ανάμεςα ςε φωνιεντα: κάβουρασ < κάουρασ, 
Διγενισ <Διενισ, αδερφάδεσ< αερφάεσ, 
ομιιρθ< ομιγυρισ.



1.  Φωνθτικι-φωνολογία

• (iv) Το [i] με τθν ουράνωςθ δεν γίνεται  πάντα [j]
αν ακολουκεί θχθρό ςφμφωνο αλλά πολλζσ 
φορζσ μπορεί να ακουςτεί και ωσ [c], ιδιαίτερα 
ςε παλιότερεσ μορφζσ ομιλίασ. Ζχουμε, δθλαδι, 
εξαφάνιςθ τθσ θχθρότθτασ του πολφ ςθμαντικοφ 
χαρακτθριςτικοφ που διαφορίηει το  *κ+ από το
*δ+ (κυμάςτε τθν ουδετεροποίθςθ;) 

• <παιδιά> *pe ϋδca/ peϋκca], 

• <διάκοσ> [ ϋδcakos/ϋκcakos],

• <άδεια> *ϋaδca / ϋaκca].



1.  Φωνθτικι-φωνολογία

• (v) Τροπι του [] ςε [∫] μπροςτά από  τα 
μπροςτινά απλωμζνα φωνθζντα [e] και
[i]:  <χζρι>*ϋ∫eri+, <τρζχει> *ϋtre∫i].

• (vi) το τελικό  <ν> αφομοιϊνεται από 
το αρχικό ςφμφωνο τθσ επόμενθσ λζξθσ: 
ζδειξε μετάνοιαν, τοκ κυμνιατόν, τθλ
λάμπαν, τθχ χάριν,  τοφ φόον, κ.ά..



1.  Φωνθτικι-φωνολογία

• (vii)  Αλλαγι των  ςυμπλεγμάτων:

• <βγ>   <βκ>  :   βγαίνω  βκαίνω

• <βδ>   <βτ>   :  βδομάδα  βτομάα

• <γδ>   <γτ>   :  γδζρνω  γτζρνω

• <ρχ>   <ρκ>   :  άρχοντεσ  άρκοντεσ

• <ργ>   <ρκ>   :  πφργοσ   πφργοσ  



Γενικά

• θ προςκικθ πολλϊν <ν> και θ 
παρατεταμζνθ προφορά του φκόγγου 
αυτοφ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτα 
διπλά και οι αφομοιϊςεισ ςυμφϊνων 
από το <ν>, προςδίδουν μια ερρίνωςθ ς’ 
ολόκλθρθ τθ φράςθ, θ οποία καταλιγει 
να αποτελεί χαρακτθριςτικό τθσ 
Κυπριακισ διαλζκτου. 



2. Μορφολογία /Σφνταξθ

• (i) το άρκρο τθσ αιτιατικισ των κθλυκϊν είναι 
<τεσ> αντί <τισ> τθσ ΚΝΕ ι <τςι> των άλλων 
νθςιωτικϊν ιδιωμάτων, 

• (ii) οι αντωνυμικοί τφποι <εγιϊ> ι <εγιϊνθ> = 
<εγϊ>, <εςοφ> = <εςφ>,

• (iii) ιδιαιτερότθτεσ ςτθν κλίςθ του ριματοσ, πχ 
<-ουςι> αντί  <-ουν(ε)>

• ςτο γϋ πλθκυντικό του ενεςτϊτα, ι <ζνι/ζναι>
αντί <είναι>,



2. Μορφολογία /Σφνταξθ

• (iv)αςυνικιςτεσ καταλιξεισ των ρθμάτων, 
όπωσ <-ίςκω> <ποκρυανίςκω> = 
<κρυϊνω>, <παλιωνίςκω> = <παλιϊνω>, 
<μιαλινίςκω> = <μεγαλϊνω> (πρβ. 
Καππαδοκικι)

• (v) τα μόρια <δεν> και <μθ>  προφζρονται 
<’εν> και <μεν> αντίςτοιχα.



2. Μορφολογία /Σφνταξθ

• (vi) όςον αφορά τθ ςφνταξθ, 
μποροφμε να αναφζρουμε τθν επίταξθ 
τθσ εγκλιτικισ αντωνυμίασ μετά το ριμα, 
κοινό και ςε άλλα ιδιϊματα νθςιωτικά 
και μθ, όπωσ <ζωκζν μασ> =<μασ 
ζδωςε> και  τθν εμφατικι άρνθςθ <εν 
ται> αντί του απλοφ <δεν>, <εν 
ταιείδα τον>= <δεν τον είδα>.



3.   Λεξιλόγιο
Οι παρακάτω λζξεισ ζχουν αρχαιότατθ 

καταγωγι 

• <απ-πάριν = ιππάριον = άλογο>, <γεϊλιφο = 
γιλοφοσ = βουναλάκι>, <κολοιόσ = κάργια>, 
<κϊπθ = φτυάρι>, <οινάριν = οινάριον = 
κραςί>, <οφτόσ = οπτόσ = ψθτόσ>, <πζρκαλοσ
= υπζρκαλοσ = όμορφοσ>, <πθν-νίν = πθνίον
= αδράχτι>, <αρατρεφω = αροτρεφω = 
οργϊνω>, <κνικω = ξφνω>, <ορκιζμαι =  
ορχοφμαι = χορεφω>, <ϊδε = εδϊ>. 



Ενδιαφζρον παρουςιάηει και θ επίδραςθ τθσ αγγλικισ 
ςτθν κυπριακι

• <είπεμ μου ο λάλοσ να χαρτϊςομεν τον 
κίτςον> = <μου είπε το αφεντικό να 
περάςουμε ταπετςαρία ςτθν κουηίνα>.

• ςτα κυπριακά τθσ μεγαλονιςου θ ίδια 
φράςθ ςθμαίνει <είπε ο παπποφσ να 
αρραβωνιάςουμε τον Κίτςο>

είναι δθλαδι αμφίςθμθ! 



• Η κυπριακι είναι θ μόνθ ελλθνικι διάλεκτοσ που 
δζχτθκε άμεςθ και μεγάλθ επίδραςθ από τθ γαλλικι 
γλϊςςα. Αυτό ζγινε ςτα χρόνια τθσ γαλλικισ κατοχισ 
τθσ μεγαλονιςου, τον Μεςαίωνα και οι λζξεισ που 
ςϊηονται είναι παλαιογαλλικζσ (πρβλ. νόμοι του 
Bartolli). Κατά τον Κοντοςόπουλο, παλαιογαλλικζσ
κεωροφνται οι λζξεισ 

• <τςαζρα=καρζκλα>, <πρότςα=ςοφβλα, πιροφνι>, 
τςοφρα=οικόςιτθ κατςίκα>, <κουνιά=τςεκουράκι>, 
<φλαντηίν /βλαντηί=ςθκϊτι>,



• Γαλλικισ καταγωγισ, νεότερα όμωσ 
δάνεια, ο Κοντοςόπουλοσ κεωρεί λζξεισ 
όπωσ 

• <πζλιν= φτυάρι (pelle)>, <ηάμπα=κνιμθ
(jambe)>, <πουρόν=ζπιπλο με ςυρτάρια 
(bureau)>, <περςάνεσ = γρίλλιεσ
παντηουριϊν (persiennes)>



Β2. Η κρθτικι διάλεκτοσ

• Η κρθτικι, όπωσ και θ κυπριακι, είναι διάλεκτοσ 
κατά τθν ζννοια που ορίςαμε τθν κυπριακι. 

• διατθρείται μζχρι και ςιμερα αρκετά ηωντανι,  
όχι όμωσ τόςο όςο θ κυπριακι.  

• ςτθν αυκεντικι μορφι τθσ είναι πολφ 
διαφορετικι από τθ ΚΝΕ 

• οι γλωςςολόγοι κεωροφν ότι είχε όλα τα 
προςόντα, δθλαδι λεξιλογικό πλοφτο, ςυνκετικι 
και παραγωγικι ικανότθτα, ζκφραςθ λεπτϊν 
ςθμαςιολογικϊν διαφορϊν, για να εξελιχκεί ςε 
κοινι νεοελλθνικι. 



Η κρθτικι 

• Κάτι τζτοιο αποδεικνφεται και από το γεγονόσ 
ότι θ κρθτικι διάλεκτοσ είχε αναχκεί 
ουςιαςτικά ςε γραπτι μορφι τθσ 
νεοελλθνικισ από τθν εποχι τθσ ενετοκρατίασ 
ςτθ μεγαλόνθςο. 

• Κείμενα ςε αυτι τθ γλωςςικι μορφι 
ςϊηονται από τον 14ο αιϊνα, όμωσ θ ακμι τθσ 
κρθτικισ λογοτεχνικισ παραγωγισ ςυμπίπτει 
με τον 16ο και 17ο αιϊνα



όλα τα ζργα τθσ Κρθτικισ 
Λογοτεχνικισ Σχολισ που ςϊηονται 

• είναι ςε ζμμετρο λόγο και ςυνεπϊσ δεν 
ζχουμε ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ για τθ 
μορφι του κακθμερινοφ προφορικοφ λόγου. 

• κα πρζπει να είμαςτε ευτυχείσ ωσ λαόσ που 
ζχουμε τα ομθρικά ζπθ μασ και τθσ ςφγχρονθσ 
εποχισ, δθλαδι τον αριςτουργθματικό 

Ερωτόκριτο του Βιντηζντηου Κορνάρου, 
γραμμζνου εξολοκλιρου ςε ζμμετρο κρθτικό 
λόγο



Εκπλθκτικό!

• Δυςτυχϊσ, θ κατάλθψθ τθσ μεγαλονιςου από 
τουσ Τοφρκουσ το 1669, ςιμανε και το τζλοσ 
τθσ κρθτικισ λογοτεχνικισ παραγωγισ. 
Αρκετοί γλωςςολόγοι κεωροφν ότι εάν δεν 
είχε επζλκει αυτι διακοπι, τότε, πολφ 
πικανόν το πρόβλθμα τθσ νεοελλθνικισ 
διγλωςςίασ κα είχε λυκεί, ι μάλλον δεν κα 
είχε υπάρξει κακόλου, μιασ και θ κρθτικι 
διάλεκτοσ κα διαμόρφωνε και τθν προφορικι 
νεοελλθνικι γλϊςςα, όπωσ και τθ γραπτι.



Κρθτικι διάλεκτοσ 

• Με άλλα λόγια θ ςθμερινι ΚΝΕ κα είχε 
ωσ βάςθ τθν κρθτικι διάλεκτο. Η άποψθ 
αυτι ίςωσ να φαίνεται υπερβολικι αλλά 
αποδεικνφει τθ μεγάλθ βαρφτθτα που 
ζχει θ μελζτθ τθσ κρθτικισ διαλζκτου για 
τθ βακφτερθ γνϊςθ τθσ ιςτορικισ 
εξζλιξθσ τθσ νεοελλθνικισ μασ γλϊςςασ.



Κρθτικι διάλεκτοσ 

• Είναι γεγονόσ ότι, όπωσ και με τθν ποντιακι 
κα μποροφςα να πω, οι ‘αγράμματοι’ 
ομιλθτζσ του κρθτικοφ ιδιϊματοσ αποτελοφν 
ακουςτικι απόλαυςθ. Είναι ςυγκλονιςτικό να 
ακοφει κανείσ τουσ χωριάτεσ τθσ κρθτικισ 
υπαίκρου να μιλοφν όπωσ οι ιρωεσ του 
Ερωτόκριτου. Και κάτι τζτοιο δεν αποτελεί 
υπερβολι, γιατί εφκολα μποροφμε να το 
διαπιςτϊςουμε ακόμθ και ςιμερα.



Κρθτικι διάλεκτοσ 

• Τθ ςθμαςία τθσ αυτι λοιπόν θ κρθτικι 
διάλεκτοσ τθν οφείλει ςτον απζραντο 
λεξιλογικό τθσ πλοφτο, ςτθν φπαρξθ λεπιϊν 
ςθμαςιολογικϊν αποχρϊςεων, τθν 
απεριόριςτθ δφναμι τθσ να δθμιουργεί 
παράγωγα και ςφνκετα, τθν αρχαϊηουςα
ςυντθρθτικι μορφι τθσ και τθν πανελλινια 
ακτινοβολία των ζργων τθσ Κρθτικισ Σχολισ, 
ιδιαίτερα κατά τουσ τρεισ προθγοφμενουσ 
αιϊνεσ.



Κρθτικι διάλεκτοσ 

• Είναι πραγματικά ςυγκλονιςτικό, να ςκεφτεί 
κανείσ ότι θ γλϊςςα ενόσ ποιθτικοφ ζπουσ 
όπωσ ο Ερωτόκριτοσ είχε κανονιςτικι 
επίδραςθ πάνω ςτθν κακομιλοφμενθ γλϊςςα 
τθσ Κριτθσ, αν ςκεφτεί κανείσ ότι επί αιϊνεσ 
όλοι οι Κρθτικοί το αποςτικιηαν και το 
χρθςιμοποιοφςαν ςτθν κακθμερινι τουσ 
επικοινωνία, πζρα από το γεγονόσ ότι 
αποτελοφςε λαϊκό ανάγνωςμα για το 
πανελλινιο. 



Κρθτικι διάλεκτοσ 

• Η τουρκοκρατία ςθματοδοτεί και ςτθν Κριτθ 
μία ςκοτεινι πολιτιςτικά περίοδο. Ζτςι 
ζπαψαν να παράγονται φιλολογικά μνθμεία 
ςτθ διάλεκτο, όμωσ προφορικά ςυνεχίςτθκε θ 
παραγωγι μακροςκελϊν δθμοτικϊν 
τραγουδιϊν, αφθγθματικοφ χαρακτιρα όπου 
διεκτραγωδοφνται τα πάκια του κρθτικοφ 
λαοφ. 



Κρθτικι διάλεκτοσ 

• Η κρθτικι διάλεκτοσ μιλιζται ςε ολόκλθρθ τθ 
μεγαλόνθςο, κακϊσ και από τουσ απανταχοφ 
Κριτεσ, όμωσ μιλιζται και ςτο χωριό Χαμιδιζ τθσ 
Συρίασ από μουςουλμάνουσ Κριτεσ μετανάςτεσ, 
κακϊσ και από πολλοφσ Τουρκοκρθτικοφσ ςτθν 
Σμφρνθ, τα Μοςχονιςια, τα Άδανα και ςε άλλεσ 
πόλεισ τθσ Τουρκίασ, όπου ζφταςαν ξεριηωμζνοι 
Κριτεσ μουςουλμάνοι το κριςκευμα, όμωσ 
ελλθνόφωνοι, κφματα κι αυτοί τθσ απάνκρωπθσ 
και απολίτιςτθσ Ανταλλαγισ του 1922-23.



Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ κρθτικισ 
διαλζκτου

• νότιοσ –αλϊβθτοσ- φωνθεντιςμόσ

• Ελλάδα του <είντα> - [ida]  χωρίσ προρινιςμό. 

• το πιο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο  τςιτακιςμόσ
προφορά του <κ> πριν από τα μπροςτινά  
φωνιεντα [e] / [i] ωσ  <κχ>  [kh] ι [t]  ι [ts]

• Πχ  και [tse] ι [tʃe] 
• Παρομοίωσ και τα <γ,χ,γκ> πριν από τουσ 

μπροςτινοφσ φωνθεντικοφσ φκόγγουσ  [e] και [i]  
<γ>  *z, Ʒ], <χ>  *s,+, <γκ> *tz,tƷ] 



1.     Φωνθτικι-φωνολογία

• (i) Προφορά του <τ> *t] ωσ <κ> *κ+ και του 
<ντ> *d] ωσ <δ> *δ+ μπροςτά από το θμίφωνο 
[j], ςτισ περιπτϊςεισ δθλαδι τθσ ουράνωςθσ
ι ουρανικοποίθςθσ. Ζτςι ζχουμε <μάκια> 
*ϋmaκçα+, <ςπίτια> *ϋspiκça+, <αρχοντιά> 
[arxoϋδja].

• (ii) Απουςία προρινιςμοφ: 
<κουμπϊνω>*kuϋbono+, <άντρεσ> *ϋadres], 
<αγγαρεία> *agaϋria].



1.     Φωνθτικι-φωνολογία

• (iii)Το τελικό <ν> τθσ γενικισ του πλθκυντικοφ 
δεν προφζρεται, εκτόσ αν ςυντρζχουν λόγοι 
ευφωνίασ: <τω ςπικιϊ= των ςπιτιϊν>, <τω 
γυναικϊ>, αλλά <τα πάκια των ακρϊπω>.

• (iv) Αποβολι δυςκολοπρόφερτων για τθ 
νεοελλθνικι  ςυμφωνικϊν ςυμπλεγμάτων, 
ςυνικωσ προερχόμενων από τθν αρχαία:

• <άκρωποσ=άνκρωποσ>,   <ακόσ=ανκόσ>,

• <ςαπθμζνοσ=ςαπιςμζνοσ>.



1.     Φωνθτικι-φωνολογία

• (v) Ανάπτυξθ ευφωνικοφ <ε> και 
ςπανιότερα <ι> ανάμεςα ςτουσ τφπουσ 
τθσ προςωπικι αντωνυμίασ 
<τωσ>=<τουσ> , <των> και <τον, τθν> : 

• <να τωςε πάρεισ = να τουσ πάρεισ>, 

• <να τωνε πεισ = να τουσ πεισ>, 

• <να μου τονε δείξεισ= να μου τον 
δείξεισ>.



1.     Φωνθτικι-φωνολογία

• (vi) Ανάπτυξθ ευφωνικοφ <γι> *j] προσ 
αποφυγιν χαςμωδίασ ανάμεςα ςε φωνιεντα:
<θ γι-κκλθςία =θ εκκλθςία> (πρβ: Θράκθ: 
Γιdανα=ιταν, κριγιάς’= κρζασ)

• Ο επιτονιςμόσ είναι ιδιαίτεροσ και 
χαρακτθριςτικόσ ςτθν ερϊτθςθ, ςτθν 
επίκλθςθ και ςτθν ζμφαςθ, παρουςιάηει 
επιμικυνςθ των τονιηόμενων ςυλλαβϊν και 
άλλα χαρακτθριςτικά.



2. Μορφολογία
το ριμα 

- κατάλθξθ <-ομε> αντί <-ουμε> : <ζχομε, κζλομε, 
τρζχομε>
- διάκριςθ τθσ αϋκαι βϋςυηυγίασ ςε οριςμζνα 
πρόςωπα: <γροικϊ-γροικάσ-γροικά= ακοφω, ακοφσ, 
ακοφει> όμωσ <φιλϊ-φιλείσ-φιλεί>
- ο χαρακτιρασ του αορίςτου του μζλλοντα είναι  
<ξ> αντί <ς>: <κα το ηθτιξω, ηιτθξα>
- τα ριματα τθσ ΚΝΕ ςε <-εφω> ςχθματίηονται ςε 

<-εφγω>: <χορεφγω=χορεφω>,<δουλεφγω=δουλεφω>, 
<νθςτεφγω=νθςτεφω>
- περιφραςτικόσ μζλλοντασ με το ριμα <κζλω>: <να 
πάμε κζλει=κα πάμε>, <να πάω κζλω= κα πάω> 



• (ii) Ανάπτυξθ προκετικοφ <α-> ι <ο-> : 

• <αηωντανόσ = ηωντανόσ>, <αμοναχόσ = 
μοναχόσ>, <αδυνατόσ = δυνατόσ>, 
<απάρκενοσ = παρκζνοσ>, <οφζτοσ = 
φζτοσ>, 

• <οπζρςισ = πζρςι>, <ογλιγορα = γριγορα>

• (iii) Τροπι του άρκρου <τθσ> ςε  <τςθ> 
και του <τισ> ςε <τςι> (ακουςτικά ο ίδιο)



3.  Σφνταξθ

• Επίταξθ τθσ άτονθσ αντωνυμίασ μετά το 
ριμα: <αγαπϊ ςε>, <κζλεισ το;>.

Αν, όμωσ, προθγείται το αντικείμενο του 
ριματοσ, τότε, ςε τφπουσ τθσ 
προςτακτικισ θ αντωνυμία προτάςςεται 
του ριματοσ: <ζνα gαφζ μου κάμε= 
κάνε μου ζναν καφζ>.



• το <να> αποβάλλεται μπροςτά απ’ το 
ριμα όταν προθγείται το αρνθτικό μόριο
<δεν>: <δεν ξζρω τι πω, δεν ζχω είντα
κάμω>

• Τζλοσ, οριςμζνα ριματα ςυντάςςονται 
με αντωνυμία ςτθ γενικι αντί ςτθν 
αιτιατικι: <Θεόσ ςχωρζςει του>, 
<φχαριςτϊ ςου>, <ηθλεφγουνζ τηθ=τθ
ηθλεφουν>.



4. Λεξιλόγιο 

• . Υπάρχουν πολλζσ λζξεισ  με διαφορετικι ςθμαςία από αυτι τθσ ΚΝΕ, 
όπωσ 

• <λαλϊ=οδθγϊ ηϊο ι όχθμα>,  <κουράδι=κοπάδι, 
πρόβατο>, 

• <χτιμα = γάιδαροσ>, <βλζπω = προςζχω>,<βλεπζσ = 
αγροφφλακασ>,

• <ξανοίγω = κοιτάηω>, <βγαίνω = ανεβαίνω>
• <παραςζρνω = ςκουπίηω με τθ ςκοφπα>, <ηυγϊνω = 

καταδιϊκω>,
• <ςφίgο (και τηιριτϊ) = τρζχω γριγορα>,  
• <λόχθ = φωτιά και δυνατι ηζςτθ>,
• <κατθγοροφμαι = αςχθμίηω>, <κζτω = πλαγιάηω, 

κοιμάμαι>



λεξιλόγιο

• Ακόμθ,  λζξεισ με  τθν ίδια ςθμαςία με ΚΝΕ αλλά 
με μικρι διαφοροποίθςθ, φωνθτικι ι 
μορφολογικι: 

• <ςιμερο=ςιμερα>, <αλάτςι=αλάτι>, 
<ψόματα=ψζματα>.

• Πολλζσ λζξεισ κατευκείαν από τα αρχαία ι τα 
βυηαντινά ελλθνικά: 

• <εργϊ=κρυϊνω (ριγϊ)>, < παίηω=χτυπάω>, 
<δjάω=μζνω (διάγω)>,

• <ανιβουλα = παρά τθ κζλθςι μου (άνευ 
βουλισ



λεξιλόγιο

• Πολφ ενδιαφζρον ζχει και θ χριςθ 
αρχαιοελλθνικϊν λζξεων εκεί που θ ΚΝΕ 
χρθςιμοποιεί ξζνεσ λζξεισ: <βοςκόσ> αντί
<τςομπάνθσ>, <δϊμα> αντί <ταράτςα>, 
<φρίςα> αντί <ρζγγα>, <αίγα> αντί 
<κατςίκα>, <μερόσ/μερί>  αντί
<μποφτι>, κ.ά..



λεξιλόγιο

• τάςθ να αποφεφγονται τα ουδζτερα και τα 
υποκοριςτικά. 

• Ζτςι κα ςυναντιςουμε 

• <θ χζρα *ϋera]> αντί <το χζρι>, 

• <θ κεφαλι *tefaϋli]> αντί <το κεφάλι>, 

• <θ καρποφηα> αντί <το καρποφηι>, 

• <ο όφισ> αντί <το φίδι>, κ.ά., τα οποία 
αναμφιςβιτθτα είναι αρχαϊκά ςτοιχεία. 



λεξιλόγιο

• Πολφ παραγωγικόσ είναι ο ςφνδεςμοσ <ςυν> , 
που χρθςιμεφει ςτθ δθμιουργία πολλϊν 
ςυνκζτων, κακϊσ και το πρόκθμα <ςιο-> από το 
<ιςιο->, ςπου προςδίδει ςτα ςφνκετά του τθν 
ζννοια του «πλιρωσ, απολφτωσ, εντελϊσ»: 

• <ςφντεκνοσ = κουμπάροσ από βάφτιςθ>, 

• <ςιόκαιροσ [ϋsçoceros /  ϋsoceros / 
ϋoceros]]=ςυνομιλικοσ>,

• <(ε)ςιογζραςα =  γζραςα εντελϊσ>



λεξιλόγιο

• λζξεισ τουρκικζσ, με φκίνουςα πορεία

• <τηιλβζσ=ερωτικό βλζμμα>,  <dελθκανισ=νεανίασ> ,

• <bαρεμου ι bαρεμ’ = τουλάχιςτον>, 
<bεγίρι=άλογο>  <dουςουντίηω= ςκζπτομαι>, 

• <dουςουμάνθσ= εχκρόσ>

• και πολλζσ ιταλικζσ : 

• <κατίνα=ςπονδυλικι ςτιλθ>, <μαρζντα=κολατςό>, 
<φιλιότςοσ=βαφτιςτικόσ>, <ματηαδοφρα=φάτνθ>, 
<τα μζντε ςου = το νου ςου!> μανάρι=τςεκοφρι>, 



Ιδιαιτερότθτεσ 

• Στουσ νομοφσ Ηρακλείου, Λαςθκίου και ςτα 
πεδινά των Χανίων, ζχουμε απουράνωςθ του 
<-ριά/-ρια> : δθλαδι εξαφανίηεται το [j] 

• κεριά  κερά (αντί *ceϋrja], γριά=γρα (αντί 
[γrja] μεριάμερά (αντί *meϋrja])

• Στθ ΒΔ Κίςςαμο, ζχουμε τθν τροπι του 
θμιφϊνου [j] ςτο φκόγγο *γ+: ποτιργα
[potirϋγa+ =ποτιρια *poϋtirja], κεργά
[cerϋγa+= κεριά *ceϋrja].



Πολφ ενδιαφζρον παρουςιάηει θ 
προφορά του [l].

• Σφακιά, Ανϊγεια και ςε άλλα χωριά τθσ 
δυτικισ Κριτθσ, το [l], πριν από  τα πιςινά, 
ςτρογγυλεμζνα φωνιεντα [o,a, u], 
προφζρεται  περίπου όπωσ το αμερικάνικο
flap ςε λζξεισ όπωσ το «shut up [ʌDʌp+», 
δθλαδι ωσ [D] δθλαδι <μουλάρι> 
[muϋDari].

• Ο ίδιοσ φκόγγοσ ςε διαφορετικά μζρθ τθσ 
μεγαλονιςου,  γίνεται υπερωικό *ł + ι και 
απωςιωπάται πλιρωσ: *muϋłari] [muϋari]


