
 1 

Μ .  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΡΟΓΚΑ  

Δ .  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ,  Ν .  ΛΙΟΣΗΣ ,  Γ .  ΠAΠANAΣTAΣIOY 
 
 
 
 
 
 

EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ  
 
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
(Γενικά, Το γλωσσικό ζήτημα,  

Το νεοελληνικό λεξιλόγιο, Νεοελληνική διαλεκτολογία) 
 
 

Πανεπιστημιακές  παραδόσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘEΣΣAΛONIKH 2016 

  



 2 

Νέα ελληνική 
 
Όσον αφορά τον καθορισμό του χρονολογικού ορίου έναρξης της νέας 
ελληνικής, οι Τριανταφυλλίδης, Ανδριώτης και Thumb θεωρούν ως αφετηρία 
το 1453, ενώ άλλοι τη μεταθέτουν αργότερα και άλλοι την τοποθετούν 
νωρίτερα. Οι τρεις πρώτοι επιλέγουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ένα 
ιστορικό γεγονός καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του ελληνισμού, για 
να θεωρήσουν ότι τότε λήγει η μεσαιωνική και ξεκινάει η νέα ελληνική, ενώ 
άλλοι τοποθετούν την έναρξή της περίπου στο 1100 μ.Χ., όταν πλέον 
εμφανίζονται χαρακτηριστικά δείγματα της πρώιμης νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, π.χ. ο Διγενής Ακρίτας. Άλλοι, τέλος, δέχονται ότι το όριο αυτό 
πρέπει να μετατεθεί αργότερα, το 1669, όταν και το τελευταίο μεγάλο 
κομμάτι της ελληνόφωνης επικράτειας, η Κρήτη, πέφτει στα χέρια των 
Τούρκων. 

Τελικά δεν έχει σημασία ο ακριβής καθορισμός των ορίων κάθε περιόδου, 
επειδή οι γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς και οι αλλαγές συντελούνται 
συνήθως κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων, όπου το παλαιό και το νέο 
στοιχείο συνυπάρχουν. Η οριοθέτηση έχει επομένως περισσότερο 
μεθοδολογικό, πρακτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.  

Ήδη στην προηγούμενη μεσαιωνική περίοδο έχει ξεκινήσει η διαλεκτική 
διάσπαση της ελληνικής, ως συνέπεια της πολιτικής και διοικητικής 
διάσπασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με την απώλεια εδαφών όπως η 
Κάτω Ιταλία, η ενδοχώρα της Μ. Ασίας, η Κύπρος κτλ. Η διάσπαση 
ολοκληρώνεται κατά τους επόμενους αιώνες, στο πολιτικό και κοινωνικό 
πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την εποχή αυτή εντείνονται οι 
διασπαστικές τάσεις, με αποτέλεσμα στις αρχές του 19ου αιώνα ο 
ελληνόφωνος χώρος να είναι γλωσσικά κατακερματισμένος σε ένα σύνολο 
ιδιωμάτων. Θα χρειαστεί η ενοποιητική δράση του νεοελληνικού κράτους, 
έτσι όπως εκδηλώνεται κυρίως από το 1830 και μετά, ώστε στις περιοχές που 
ενσωματώνονται σταδιακά στην ελληνική επικράτεια να αρχίσει να υποχωρεί 
η διαλεκτική διαφοροποίηση προς όφελος μιας νεοελληνικής κοινής που 
εντωμεταξύ διαμορφώνεται. Ακολουθώντας μια διαδικασία που επιταχύνθηκε 
με γρήγορους ρυθμούς κατά την τελευταία πεντηκονταετία του 20ού αιώνα, 
τα περισσότερα ιδιώματα στις αρχές του 21ου είναι ήδη εξαφανισμένα ή υπό 
εξαφάνιση. Διαπιστώνουμε, επομένως, τη στενή σχέση της πολιτικής 
ενότητας του ελληνισμού με τη γλωσσική ενότητα, καθώς φαίνεται ότι σε 
περιπτώσεις πολιτικής διάσπασης ευνοείται η διαλεκτική διαφοροποίηση, 
ενώ σε περιόδους πολιτικής ενότητας καταγράφεται η τάση για γλωσσική 
ομοιογένεια, με τη δημιουργία κοινής γλώσσας. Το φαινόμενο αυτό, βέβαια, 
δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς παρόμοιες καταστάσεις 
παρατηρούνται σε διάφορες γλώσσες. 
 
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, με τις βαθιές αλλαγές που προκάλεσε 
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στον ελληνικό κόσμο, μπορεί να θεωρηθεί ως όριο για τη μετάβαση από τη 
μεσαιωνική στη νέα ελληνική. Η βαθμιαία αλλαγή ωστόσο από τη μεσαιωνική 
στη νέα ελληνική είχε συντελεστεί πολύ νωρίτερα (κατά τον Χατζιδάκι, πριν 
τον 10ο αιώνα) και η γραμματική της νέας γλώσσας, εκτός από λίγες 
αλλαγές, έμεινε σχεδόν η ίδια από το 15ο ως τον 19ο αιώνα. 

Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι σήμερα διακρίνουμε δύο 
ιστορικές περιόδους: 

(α) της Τουρκοκρατίας, 
(β) του ελεύθερου ελληνικού κράτους. 
Η διγλωσσία συνεχίζεται τα χρόνια αυτά και έτσι η ιστορία της γλώσσας 

είναι και πάλι διπλή, της προφορικής και της γραπτής. Στην περίοδο αυτή 
ανήκουν και οι προσπάθειες να παραμεριστεί η κληρονομημένη διγλωσσία 
και να διαμορφωθεί μια κοινή, εθνική, γραπτή και προφορική γλώσσα. Έτσι η 
γλωσσική ιστορία διακρίνεται σε τρεις υποπεριόδους: 

(α) της Τουρκοκρατίας (1453-1821), 
(β) του 19ου αιώνα: αιώνας του καθαρισμού, 
(γ) του 20ού αιώνα: αιώνας του δημοτικισμού. 
Η μετανάστευση πολλών Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη σε μέρη 

που βρίσκονταν ακόμη εκτός της τουρκικής επικράτειας βοήθησε στην 
εξάπλωση της γλώσσας της Κωνσταντινούπολης σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Από την άλλη όμως, επειδή η γλώσσα αυτή δεν ήταν όργανο της 
φιλολογίας και δεν διδασκόταν στα σχολεία, η επίδρασή της περιορίστηκε 
σιγά σιγά και δυνάμωσαν οι διαφορές ανάμεσα στα ιδιώματα. Η τουρκική 
διοικητική πολιτική ευνοούσε την αποκέντρωση και την απομόνωση των 
επαρχιών μεταξύ τους. Η Κωνσταντινούπολη έπαψε να αποτελεί κέντρο του 
ελληνόφωνου κόσμου.  

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας εμφανίζεται μια σειρά από κέντρα λαϊκής 
λογοτεχνίας, και η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε καθένα από αυτά είναι 
λίγο πολύ ιδιωματική. Τα κέντρα βρίσκονται όλα εκτός της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας: (α) υπάρχει περισσότερο αναγνωστικό κοινό στις 
ενετοκρατούμενες και γαλλοκρατούμενες περιοχές από ό,τι στις 
τουρκοκρατούμενες, και (β) οι πρώτες δέχονται άμεσες επιδράσεις από την 
Αναγέννηση ενώ οι δεύτερες είναι αποκομμένες. Ωστόσο, στις 
τουρκοκρατούμενες περιοχές ανθεί η προφορική ποίηση, με κύρια έκφρασή 
της τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια. 
 
Πηγές 
(Α) άμεσες πηγές 
Από την Κύπρο, η οποία ανήκει στους Λουζινιάν ως το 1489, ενώ το 1571 
πέφτει στους Τούρκους, έχουμε τον 15ο αιώνα: Ανακάλημα της 
Κωνσταντινόπολης: εντάσσεται σε μια σειρά έμμετρων κειμένων για την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης που γράφτηκαν αμέσως μετά την Άλωση. 
(Σύμφωνα με τον Κριαρά, γράφτηκε στην Κύπρο.) Γ. Βουστρώνιος: Κύπριος 



 4 

Χρονικογράφος (συνεχίζει τον Μαχαιρά). Τον 16ο αιώνα: Συλλογή Ερωτικών 
Ποιημάτων στην τεχνοτροπία του Πετράρχη (Ιταλός ποιητής της 
Αναγέννησης, 14ος αιώνας, έγραψε σονέτα). 

Τα ελληνικά της Κύπρου διέφεραν πολύ από τη γλώσσα των υπόλοιπων 
Ελλήνων και γι’ αυτό δεν μπορούσαν να γίνουν βάση για μια κοινή γραπτή. 
Όταν η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Τούρκους, έσβησε η λογοτεχνία, που 
επέζησε μόνο ως δημοτική ποίηση. 
 
Από τα Δωδεκάνησα, έχουμε στις αρχές του 16ου αιώνα: Μανόλης Λιμενίτης: 
Θανατικόν της Ρόδου (1500, ποιητικό έργο) και τα ανώνυμα Καταλόγια ή 
Ερωτοπαίγνια, που είναι δημοτικά ερωτικά τραγούδια. Με την κατάκτηση 
των Δωδεκαννήσων το 1522 σβήνει και αυτή η λογοτεχνία. 
 
Στην Κρήτη, που δέχτηκε πολλούς πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, 
βρίσκουμε στο τέλος του 15ου τον Μπεργαδή (Απόκοπος), στις αρχές του 
16ου αιώνα τον Μανόλη Σκλάβο, που γράφει το ποίημα Η συμφορά της 
Κρήτης, για έναν σεισμό που έπληξε το νησί, συνταγμένο στο ιδίωμα αλλά με 
έντονες λόγιες επιδράσεις, και τον Γεώργιο Χούμνο, Η Κοσμογέννησις 
(έμμετρη παράφραση της Γένεσης). Στον 16ο αιώνα ανήκει και ο Ιωάννης 
Πικατόρος, Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην. 

Ο 17ος αιώνας είναι η εποχή της ανάπτυξης του κρητικού θεάτρου (με 
ισχυρές ιταλικές επιδράσεις), που εκπροσωπείται από τους: (ανώνυμο) 
Βοσκοπούλα, ένα ποιμενικό ειδύλλιο, Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλο, που συντάσσει 
την τραγωδία Βασιλεύς Ροδολίνος, Μάρκο Αντώνιο Φώσκολο, που γράφει την 
κωμωδία Φορτουνάτος, Γεώργιο Χορτάτση, συγγραφέα της τραγωδίας 
Ερωφίλη, του ποιμενικού δράματος Πανώρια ή Γύπαρης, της κωμωδίας 
Κατσούρμπος, ίσως και της κωμωδίας Στάθης. Τέλος, ο Βιτσέντζος Κορνάρος 
γράφει το ποιητικό μυθιστόρημα Ερωτόκριτος, ίσως και το θρησκευτικό 
δράμα Η Θυσία του Αβραάμ. 

Ενώ στα πρώιμα κρητικά κείμενα έχουμε ανάμειξη της προφορικής με 
δάνεια από τη λόγια γλώσσα, στα χρόνια του Χορτάτση και του Κορνάρου η 
κρητική λογοτεχνία χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά το κρητικό ιδίωμα. 
Μόνο στο λεξιλόγιο υπάρχουν μερικοί λόγιοι τύποι. Βάση είναι το ιδίωμα της 
Ανατολικής Κρήτης (χαρακτηριστικά: -ουνε / -ανε, αύξηση ε- κτλ., που 
συμπίπτουν με αυτά της κοινής δημοτικής), αν και περιλαμβάνονται και 
τύποι από τη Δυτική (χαρακτηριστικά: -ουσι / -ασι, αύξηση η-, δεν θα + 
υποτ.). 

Όταν το 1669 οι Τούρκοι κατακτούν τον Χάνδακα, σβήνει η κρητική 
λογοτεχνία. Τα κρητικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε εθνική λογοτεχνική 
γλώσσα (πρβ. την Τοσκάνη, Ιταλία) αλλά η έλλειψη ενότητας, η μικρή αίγλη 
της δημοτικής γραμματείας σε αντίθεση με τη μεγάλη της λόγιας, το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο στις τουρκοκρατούμενες περιοχές και τέλος η κατάκτηση 
της Κρήτης εμπόδισαν την καθιέρωση της κρητικής ως εθνικής λογοτεχνικής 
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γλώσσας. 
 
Τα Επτάνησα τα κατείχαν οι Βενετοί ως τους Ναπολεόντιους Πολέμους· δεν 
έγιναν ποτέ τουρκικά (εκτός από τη Λευκάδα, που πέρασε για λίγο σε 
τουρκική κατοχή). Στην Κέρκυρα τον 16ο αιώνα γράφει ο Ιάκωβος Τριβώλης 
την Ιστορία του Ταγιαπέρα και την Ιστορία του ρε της Σκότζιας με τη 
ρήγισσα της Εγγλιτέρας. Στη Ζάκυνθο ο Μάρκος Δεφαράνας γράφει το έργο 
Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν και την Ιστορία της Σωσσάνης. 
Από την Κεφαλονιά (ή τη Ζάκυνθο) προέρχεται η τραγωδία Ζήνων, γραμμένη 
μάλλον από Κρητικό. 

Μετά το 1669 πολλοί Κρητικοί κατέφυγαν στα Επτάνησα φέρνοντας μαζί 
τους τα τραγούδια και τη λογοτεχνική τους παράδοση. Την περίοδο όμως 
αυτή οι ανώτερες τάξεις των Επτανησίων είχαν ήδη εξιταλισθεί, έτσι δεν 
υπήρχε εδώ το κατάλληλο αστικό κοινό για δημώδη λογοτεχνία όπως στην 
Κρήτη. Η ελληνική ποίηση όμως και η λαϊκή γλώσσα ζούσαν στα χωριά. Έτσι, 
όταν η γενιά του Σολωμού, επηρεασμένη από τον ρομαντισμό και στο πλαίσιο 
του αγώνα για εθνική απελευθέρωση, ζήτησε μια εθνική γλώσσα που να 
βασίζεται στην προφορική, βρήκε στα Επτάνησα μια παράδοση λογοτεχνίας 
στη λαϊκή γλώσσα. Η παράδοση αυτή είχε τις ρίζες της στο πρώτο ξέσπασμα 
της ζωντανής γλώσσας του 12ου αιώνα. 
 
Εκτός από τα λογοτεχνικά κείμενα που είναι γραμμένα στις κατά τόπους 
διαλέκτους, βρίσκουμε και ιδιωτικά αλλά και δημόσια έγγραφα γραμμένα σε 
μια απλούστερη, ανάμεικτη λαϊκή γλώσσα γεμάτη από διαλεκτικά αλλά και 
ξενικά στοιχεία. 
 
(Β) Έμμεσες πηγές 
Πρόκειται για τις πρώτες γραμματικές και τα πρώτα λεξικά της νέας 
ελληνικής. Τον 16ο αιώνα ο Κερκυραίος Νικόλαος Σοφιανός γράφει τη 
Γραμματική της Κοινής των Ελλήνων Γλώσσης (εκδόθηκε το 1870 από τον 
Legrand). Τον 17ο αιώνα ο Girolamo Germano γράφει γραμματική και 
λεξιλόγιο της ομιλούμενης ελληνικής, έργο γραμμένο στα ιταλικά που 
επανεκδόθηκε στα γαλλικά από τον Pernot. Ο Simon Portius γράφει στα 
λατινικά την Grammatica linguae Graecae vulgaris και ο Ρωμανός Νικηφόρου ο 
Θεσσαλονικεύς την Grammatica linguae Graecae vulgaris communis omnibus 
Graecis. Οι γραμματικές αυτές μας δίνουν μια οργανωμένη εικόνα της 
προφορικής κοινής, έχουν όμως και λόγια στοιχεία αλλά και διαλεκτικά (π.χ. 
από το έργο του Σοφιανού αντλούμε πληροφορίες για τα κερκυραϊκά). 

Στις αρχές του 18ου αιώνα ο Alessio da Somavera δημοσίευσε το πρώτο 
λεξικό της λαϊκής γλώσσας. 
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Το γλωσσικό ζήτημα 
Α´ Εποχή της Τουρκοκρατίας 

 
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και γενικά της ξένης κατοχής ο αρχαϊσμός 
καθιστά δύσκολη την καλλιέργεια μιας νέας κοινής, παρόλο που η ανάγκη 
για κάτι τέτοιο είναι επιτακτικότερη παρά ποτέ. Πολλοί λόγιοι, ιδίως τους 
πρώτους αιώνες, εξακολουθούν να γράφουν το αρχαϊκό ιδίωμα των 
Βυζαντινών και της εκκλησίας. Στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα γίνονται 
κάποιες προσπάθειες να γραφεί η νέα ελληνική, περισσότερο όμως 
αναζητείται μια συμβιβαστική λύση με αδιευκρίνιστη γραμματική βάση. 
Μόνο στην Κρήτη είχε σπάσει αποφασιστικά η μεσαιωνική παράδοση. 
 
Ανακάλυψη της μητρικής γλώσσας 
Οι πρώτες προσπάθειες για να γραφεί η νέα γλώσσα στη σύγχρονή της βάση 
εμφανίζονται τον 16ο αιώνα. Ο Νικόλαος Σοφιανός, παπάς στη Βενετία, 
οδηγημένος από τον πόθο του να βοηθήσει στην εκπαιδευτική, κοινωνική και 
εθνική αναγέννηση, ανακαλύπτει τη μητρική γλώσσα και τη σημασία της, 
κηρύσσει τα δίκαιά της και ζητά να γραφτούν γραμματική και λεξικό που να 
περικλείει το «απέραντο δάσος των λέξεων». Ο ίδιος αναπτύσσει ολόκληρο 
γλωσσοεκπαιδευτικό πρόγραμμα και, επειδή είναι «καιρός να αφήσωμεν τα 
προοίμια και να πιάσωμεν το έργον», συντάσσει μια γραμματική της νέας 
ελληνικής (1540· δημοσιεύτηκε το 1870 από τον Γάλλο E. Legrand). 

O Σοφιανός δεν κατάφερε να γράψει τη δημοτική αρκετά καθαρά, και το 
ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους προδρόμους του δημοτικισμού ως το 
1800, που ακολούθησαν τα ίχνη του. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν στην 
προσπάθεια αυτή μερικοί ιερωμένοι μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα, όπως ο 
Μάξιμος Καλλιπολίτης (17ος), που φροντίζει να μεταφραστεί στη νέα 
ελληνική η Καινή Διαθήκη, ο Μελέτιος Πηγάς (16ος), ο πρώτος που έκανε 
κήρυγμα στη νέα ελληνική, ο Κύριλλος Λούκαρις (16ος-17ος), ο Φραγκίσκος 
Γκούφος, καθολικός ιερέας που προσπάθησε να προσηλυτίσει στον 
καθολικισμό χρησιμοποιώντας τη δημοτική, ο Νεόφυτος Ροδινός (17ος), που 
κάνει προπαγάνδα υπέρ του πάπα επίσης στη δημοτική, και ο Ηλίας 
Μηνιάτης (17ος). Με αυτόν κορυφώνεται η προσπάθεια να προσαρμοστεί η 
δημοτική στις ανάγκες του ρητορικού λόγου.  
 
Η γέννηση της καθαρεύουσας  
Ο όρος ‘καθαρεύουσα’ είναι μεταφραστικό δάνειο στα ελληνικά από το γαλλ. 
idiome épuré ή το γερμ. Reinsprache. Η καθαρεύουσα γεννήθηκε στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας ως συμβιβαστική λύση στην αντινομία που είχε 
δημιουργήσει ο αρχαϊσμός. Πρόκειται για μια προσπάθεια να μετριαστούν οι 
ακρότητες του αρχαϊσμού και να δημιουργηθεί μια γλωσσική ποικιλία που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινό επίπεδο και στην παιδεία, όντας 
πιο κοντά στην προφορική γλώσσα.  
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Στην αρχή (16ος-18ος αιώνας) δοκιμάζονται εμπειρικά διάφορες 
αναμείξεις, ανάλογα με τον συγγραφέα, που περιλαμβάνουν και διαλεκτικά ή 
λαϊκά στοιχεία. Οι αρχαϊσμοί τους είναι άνισοι και ακαλαίσθητοι και δεν είναι 
δυνατό να στηριχτούν σε μια στέρεη γραμματική βάση, γιατί συνδυάζουν δύο 
διαφορετικές γραμματικές, της νέας και της αρχαίας. Η γλώσσα αυτή 
νεωτερίζει αναγκαστικά ως προς το λεξιλόγιο και τη σύνταξη αλλά είναι 
συντηρητική ως προς τη φωνητική και τη μορφολογία, από την οποία 
απουσιάζουν μόνο η δοτική, η ευκτική και οι μονολεκτικοί ρηματικοί τύποι. 
Την υιοθετεί η εκκλησία, εγκαταλείποντας τον ακραίο αρχαϊσμό.  
 
Η κρίσιμη 30ετία (1789-1821) και ο πρώτος δημοτικισμός των νεότερων 
χρόνων 
Οι δεκαετίες πριν την επανάσταση είναι η κρίσιμη εποχή που αναδύεται η 
εθνική συνείδηση και δημιουργείται η ανάγκη ανάπτυξης μιας εθνικής 
γλώσσας. Διαδίδεται η τυπογραφία, πληθαίνουν τα βιβλία, αναπτύσσεται 
ξανά η παιδεία, η επαφή με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό γίνεται στενή. Τίθεται 
επομένως το ερώτημα ποια γλώσσα πρέπει να καλλιεργηθεί ως κοινή γραπτή 
και προφορική. Έτσι δημιουργείται το γλωσσικό ζήτημα.  

Κοντά σε αυτούς που χρησιμοποιούν αρκετά απλή γλώσσα, όπως π.χ. ο 
Ρήγας (Σχολείον των ντελικάτων εραστών), εμφανίζονται και οι πρώτοι 
σημαντικοί εκπρόσωποι του δημοτικισμού, ο λόγιος Δημήτριος Καταρτζής 
(18ος), και οι μαθητές του Γρηγόριος Κωνσταντάς και Δανιήλ Φιλιππίδης 
(18ος-19ος), ο φιλόσοφος Αθανάσιος Ψαλλίδας (18ος-19ος), οι πρώτοι 
ποιητές της νεότερης Ελλάδας, Χριστόπουλος και Βηλαράς, και αργότερα ο 
Σολωμός. 

Αυτοί διαπιστώνουν ότι υπάρχει ήδη διαμορφωμένη η γλώσσα του νέου 
έθνους. Ζητούν να καλλιεργηθεί και να χρησιμοποιηθεί στην παιδεία, στη 
λογοτεχνία και στην επιστήμη, επειδή θεωρούν ότι η εθνική αναγέννηση δεν 
μπορεί να επιτευχθεί αν δεν στηριχθεί στη ζωντανή γλώσσα του λαού. Όλοι 
τους έγραψαν στη δημοτική με μερικά ιδιωματικά στοιχεία και κάποιους 
αρχαϊσμούς. Συγγράφουν επίσης μελέτες για ζητήματα ετυμολογίας, 
ορθογραφίας, γραμματικής. 

Το κίνημα αυτό συναντά όμως την ισχυρή αντίδραση του αρχαϊσμού, που 
έχει ιστορία 2.000 ετών. Ο αρχαϊσμός στηρίζεται στην ιδέα ότι μόνη ελληνική 
γλώσσα είναι η αρχαία, ενώ η νέα ελληνική αποτελεί μια παρηκμασμένη και 
βάρβαρη μορφή της πρώτης και αδυνατεί να χρησιμοποιηθεί στην επιστήμη. 
Μάλιστα, αποδίδουν τον πολιτιστικό και ηθικό ξεπεσμό των Ελλήνων στη νέα 
ελληνική και θεωρούν αντίστοιχα ότι με την ανάσταση της αρχαίας θα 
αναστηθεί και ο αρχαίος πολιτισμός. Κυριότεροι εκπρόσωποι του αρχαϊσμού 
είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης (18ος), ο Νεόφυτος Δούκας (18ος-19ος) και ο 
Κωνσταντίνος Οικονόμος (19ος). 

Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) είναι, μαζί με τον Ιώσηπο Μοισιόδακα 
(18ος), ο εμπνευστής της «μέσης οδού» ανάμεσα στον αρχαϊσμό και τον 
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δημοτικισμό, π.χ. με τη χρήση όχι του τύπου ψάρι ούτε όμως και της λέξης 
ιχθύς αλλά του τύπου οψάριον. Αφετηρία του Κοραή ήταν η προφορική 
γλώσσα, την οποία όμως επιχείρησε να καθαρίσει. Από τη μία πολέμησε την 
αρχαιομανία, τονίζοντας ότι τα «γραικικά» δεν έχουν ανάγκη να 
εξελληνιστούν γιατί είναι η γλώσσα των Ελλήνων, αλλά από την άλλη 
επηρεάστηκε από την αρχαιομάθεια της εποχής του και πρότεινε την 
«καλλωπισμό» των βαρβαρικών λέξεων της γλώσσας, πράγμα που σήμαινε 
την απόρριψη των τουρκικών δανείων και των πιο χτυπητών ιδιωματικών 
στοιχείων αλλά και την εφαρμογή φωνητικών, μορφολογικών και 
συντακτικών βελτιώσεων: παπουτσήδες > υποδηματάδαι, νοικοκύρης > 
οικοκύριος και αντίστροφα μετέβη > υπήγε, εξαρτάται > κρέμεται. 

Οι υποκειμενικές διορθώσεις του Κοραή και η ενδιάμεση οδός που πρότεινε 
προκάλεσαν φυσικά την αντίδραση τόσο των δημοτικιστών όσο και των 
αρχαϊστών. 
 

Β´ Εποχή του καθαρισμού 1828-1900 
 
Αυτή ήταν η κατάσταση ως το 1821. Στα χρόνια της Επανάστασης όμως, 
οπότε συνέβησαν σημαντικές μετατοπίσεις πληθυσμού, δημιουργήθηκε μια 
κοινή γλώσσα βασισμένη στα πελοποννησιακά ιδιώματα αλλά με αρκετά 
επτανησιακά στοιχεία. Η γλωσσική αυτή ποικιλία αποδείχθηκε κατάλληλη 
για βάση μιας εθνικής γλώσσας γιατί: (α) δεν είχε πολλούς νεωτερισμούς, 
όπως π.χ. τα βόρεια ιδιώματα, ούτε πολλούς αρχαϊσμούς, όπως π.χ. τα 
κρητικά και τα κυπριακά, και άρα ήταν κατανοητή στο πανελλήνιο, και (β) 
ήταν κοντά στην όψιμη υστεροβυζαντινή και μεταβυζαντινή δημώδη 
γραμματεία. Επίσης, οι Μοραΐτες είχαν παίξει ξεχωριστό ρόλο στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Έτσι, όταν η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του 
κράτους το 1833, η πελοποννησιακή κοινή έγινε η κοινή γλώσσα της 
καθημερινής επικοινωνίας. Το ντόπιο αθηναϊκό ιδίωμα, τα παλιά αθηναϊκά, 
που τότε είχαν περίπου 10.000 ομιλητές, παραμερίστηκαν. 

Η κοινή αυτή δεν καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Το 
νεοσύστατο κράτος κληρονόμησε την προεπαναστατική καθαρεύουσα και 
καθιέρωσε αυτή ως επίσημη γλώσσα. Στη διαμόρφωσή της πρωτοστάτησαν 
οι Φαναριώτες και οι Κωνσταντινουπολίτες ιερωμένοι, φιλόλογοι, ελληνιστές, 
γραμματικογράφοι και λεξικογράφοι, π.χ. ο Βυζάντιος, ο Π. Σούτσος κ.ά. 

Τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση κυριαρχεί το ιδανικό της 
επιστροφής στην αρχαιότητα. Η παιδεία καταντά να έχει ως κυριότερο έργο 
της τη διόρθωση της γλώσσας του ελληνικού λαού. Η διοίκηση, η δικαιοσύνη, 
η εκκλησία, ο στρατός, ο τύπος βοηθούν στην τελική επικράτηση της 
καθαρεύουσας. 

Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται μια κατάσταση τριγλωσσίας, αν 
συνυπολογίσουμε και τα ιδιώματα: μόπιασε το ζερβί χέρι / μου έπιασε το 
αριστερό χέρι / με έλαβεν εκ της αριστερής χειρός. 
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Γνωρίσματα της καθαρεύουσας 
Επειδή αυτή η επίσημη γραπτή γλώσσα ήταν ένα κατασκεύασμα που δεν 
βασίστηκε σε κάποιο ζωντανό ιδίωμα, δεν μπορούσε να έχει ενότητα και 
ομοιομορφία, π.χ. για τον μέλλοντα άλλοι χρησιμοποιούσαν τον αρχαίο 
μονολεκτικό τύπο, άλλοι το θέλω + απαρέμφατο και άλλοι το θα + 
υποτακτική· για την άρνηση άλλοι χρησιμοποιούν το ουκ άλλοι το ουδέν και 
άλλοι το δεν. Κανείς δεν γνωρίζει πού να σταματήσει το καθάρισμα των 
τύπων, π.χ. όταν έφτασε / όταν έφθασε / όταν αφίχθη / ότε αφίχθη / ότε 
αφίκετο. 

Επανεισάγονται μορφολογικά στοιχεία, π.χ. η δοτική, οι τύποι ημείς και 
υμείς της προσωπικής αντωνυμίας, αρχαίες προθέσεις και μόρια, και 
ανώμαλοι ρηματικοί τύποι: έφερνες – έφερες > έφερες – ήνεγκες. 

Επίσης, αντικαθίστανται λέξεις, π.χ. καπέλο > πίλος, χαμογελώ > μειδιώ. 
Επαναφέρονται λέξεις για τη δήλωση νέων σημασιών (λόγια δάνεια), π.χ. 
πρύτανις, αμυδρός, επιτραπέζιος. Δημιουργούνται νέες σύνθετες λέξεις με 
αρχαία συνθετικά, π.χ. τσακιστήρι > καρυοθραύστης, κάσα > 
χρηματοκιβώτιο, καθοίκι > ουροδοχείο. 

Εξαρχαΐζονται: (α) τα τοπωνύμια: Καλαμάτα > Καλάμαι, Επάνω Μεριά > 
Οία, Πόρτο Λεόνε (και Πόρτο Ντράκο) > Πειραιεύς, (β) τα οικογενειακά, με 
επέμβαση στην ορθογραφία ή στη φωνητική, π.χ. Λάγιος > Λάιος, 
Μπαρμπέρης > Βαρβέρης, Ράφτης > Ράπτης, με ευρύτερο εξελληνισμό, π.χ. 
Μουστάκας > Μυστακίδης, Γερολυμάτος > Ιερώνυμος, με αλλαγή κατάληξης, 
π.χ. Μπαλαμπάνογλου > Βαλαβάνης, Μπογιατζόγλου > Βογιατζίδης, με 
μετάφραση, π.χ. Μπογιατζής > Βαφείδης, Μπερεκετίδης > Αφθονίδης, 
Κοκόρογλου > Αλεκτορίδης. 
 
Αντίδραση στον καθαρισμό 
Υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που ευνοούν την αντίδραση: Προς τα 
τέλη του 19ου αιώνα έχει σταματήσει η επίδραση των Φαναριωτών και 
διαμορφώνεται μια νέα μορφωμένη αστική τάξη, ένα γραμματισμένο κοινό 
που δεν είχε τίποτα αξιόλογο να διαβάσει. Μετά το 1864 και την Ένωση των 
Επτανήσων, η επτανησιακή λογοτεχνία γίνεται γνωστή και πετυχαίνει να 
γίνει ευρύτερα ανεκτή η δημοτική στην ποίηση. Μια γενιά διανοούμενων που 
είχαν σπουδάσει στη Γαλλία και στη Γερμανία ενδιαφέρθηκαν για την ιστορία 
της ελληνικής γλώσσας, τη λαογραφία, τις διαλέκτους, τα δημοτικά 
τραγούδια. Ο Νικόλαος Πολίτης ασκεί επίδραση σε λογοτέχνες, που ζητούν 
μεγαλύτερη επαφή με τις παραδόσεις και τα έθιμα του λαού και 
αναγνωρίζουν για πρώτη φορά τον αρνητικό αντίκτυπο της καθαρεύουσας. 
Πρώτος ο Δημ. Βερναρδάκης (1883) ζητά την αναγνώριση της γλώσσας του 
λαού. Σε αυτόν όμως αντιτίθεται ο Γ. Χατζιδάκις (αν και ανήκει στους 
σημαντικότερους μελετητές της νέας ελληνικής και των ιδιωμάτων της). 

Μέσα στο κοινωνικό αυτό κλίμα εμφανίζεται ο Γιάννης Ψυχάρης, μια από 
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τις σημαντικότερες μορφές του δημοτικισμού. Επιχείρησε να κωδικοποιήσει 
και να συστηματοποιήσει τη δημοτική, καθιστώντας την τη μόνη εθνική 
γλώσσα. Υποστήριζε ότι η δημοτική μπορεί να δανείζεται από την 
καθαρεύουσα λεξιλογικά στοιχεία για την επιστημονική της έκφραση αλλά 
ότι αυτά πρέπει να προσαρμόζονται φωνητικά και μορφολογικά. Ταυτόχρονα 
υποστήριζε την ανάγκη ρύθμισης της ορθογραφίας που θα παρέμενε όμως 
βασικά ιστορική και όχι φωνητική. Το 1888 δημοσιεύεται το μυθιστόρημά του 
Το ταξίδι μου, που είναι το πρώτο σοβαρό πεζογράφημα στη δημοτική και 
που συνάντησε θύελλα αντιδράσεων. 

Στον ενθουσιασμό του να κωδικοποίησει τη δημοτική οδηγήθηκε και σε 
ακραίες λύσεις ή ψευδοδημοτικισμούς, π.χ. (α) σε επίπεδο φωνητικής: 
λεφτός, έχταχτος, διεύτυση, βνωμονώ, (β) σε επίπεδο κλιτικής μορφολογίας: 
συγραφιάδες, παρό, φώσια, (γ) σε επίπεδο παραγωγής: ξεδικιέμαι, το 
κατιανό πάτωμα· μάλιστα στην προσπάθειά του να αντικαταστήσει λόγια 
επιθήματα όπως τα -ότης, -ισμός, επέκτεινε τη συνδυαστικότητα άλλων 
επιθημάτων, πλάθοντας παράγωγα που αντιβαίνουν στο γλωσσικό αίσθημα 
των ομιλητών, π.χ. κλασικάδα, (δ) στο λεξιλόγιο: οι χαβάδες της όπερας = οι 
άριες. 

Παρά τους δισταγμούς των συγχρόνων του Ψυχάρη, η δημοτική γρήγορα 
έγινε η γλώσσα όλης της πεζογραφίας. Η καθαρεύουσα χρησιμοποιούνταν 
πια μόνο στη δημοσιογραφία, την επίσημη γραμματεία (νόμοι, ανακοινώσεις, 
αιτήσεις) και την παιδεία, χωρίς όμως πολλούς αρχαϊσμούς.  

 
Γ´ Εποχή του δημοτικισμού (20ός αιώνας) 

 
Η εποχή αυτή διακρίνεται σε τρεις περιόδους: (α) Ορμητική περίοδος (1901 
έως 1917), (β) Περίοδος κρατικού δημοτικισμού (1917 έως 1976), (γ) 
Σύγχρονη εποχή (1976 έως σήμερα). 
 
1. Ορμητική περίοδος 
Εισαγωγικά 
Το πλαίσιο για την ανατροπή του αρχαϊσμού είναι την εποχή αυτή 
ευνοϊκότερο παρά ποτέ. Η αστική τάξη είναι πιο συνειδητοποιημένη και 
γίνονται έντονες κοινωνικές και πνευματικές ζυμώσεις ως αποτέλεσμα του 
άτυχου πολέμου του 1897 και άλλων συμπτωμάτων εθνικού ξεπεσμού, που 
οδηγούν στην αναζήτηση νέων ιδεών. Ακολουθούν η Επανάσταση στο Γουδί 
(1909), που ανοίγει τον δρόμο στον Ελ. Βενιζέλο, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 
(1912-13) και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-18), που οδηγούν στην 
επέκταση των ορίων του κράτους, το οποίο περιλαμβάνει πλέον πολλούς μη 
ελληνόφωνους πληθυσμούς. Έτσι, μετά το 1912 γίνεται πιο επιτακτική η 
ανάγκη καθιέρωσης της δημοτικής στο σχολείο, προκειμένου οι πληθυσμοί 
αυτοί να εξελληνιστούν. Ο δημοτικισμός φουντώνει, συμβαδίζοντας με μια 
προσπάθεια για αναγέννηση του νέου ελληνισμού. Στο ίδιο πλαίσιο αυξάνει 
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το ενδιαφέρον για τη λαογραφία, την αρχιτεκτονική, τη μουσική, την ιστορία, 
τις λαϊκές τέχνες. Ο καθαρισμός χάνει έδαφος και παίρνει θέση αντιδραστική, 
ενώ η καθιέρωση της μητρικής γλώσσας γίνεται για πρώτη φορά αξίωση μιας 
μεγάλης κοινωνικής μερίδας. 

Η δημοτική καθιερώνεται, όπως είπαμε, στη λογοτεχνία και το θέατρο. 
Επιχειρούνται μεταφράσεις από αρχαία ή ξένα κείμενα. Η προσπάθεια να 
μεταφραστούν τα Ευαγγέλια (1901) και αρχαία δράματα (Ορέστεια, 1903) 
και να χρησιμοποιηθεί η δημοτική στα δικαστήρια (απόφαση του 1901) 
συναντούν οργισμένη αντίδραση. Ιδρύονται δημοτικιστικοί σύλλογοι, όπως ο 
Εκπαιδευτικός Όμιλος (1910) από τους Μ. Τριανταφυλλίδη, Α. Δελμούζο και 
Δ. Γληνό, με βασικό αίτημα την καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση. 
 
Γνωρίσματα της δημοτικής κατά την ορμητική περίοδο 
Η λογοτεχνική καλλιέργεια της δημοτικής οδηγεί τελικά στη διαμόρφωσή 
της με βασικό γνώμονα την απόρριψη των περιττών ιδιωματικών και λόγιων 
στοιχείων. Η σωστή λύση στα φωνητικά, μορφολογικά, συντακτικά και 
λεξιλογικά προβλήματα δεν ήταν δυνατό να βρεθεί από πριν ή να 
κατασκευαστεί ο ενεδεδειγμένος λαϊκός τύπος για κάθε περίπτωση. Εξάλλου, 
ο περιορισμός αποκλειστικά στα στοιχεία της λαϊκής γλώσσας μείωνε την 
εκφραστικότητα της νέας γραπτής, που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σε 
εκπαιδευτικό και επιστημονικό πλαίσιο. Μάλιστα, ύστερα από τις 
κοινωνιογλωσσικές εξελίξεις ενός περίπου αιώνα, πολλές λαϊκές λέξεις ήταν 
ήδη απαρχαιωμένες, π.χ. μαθές, νομάτοι, η πόστα κ.ά. 

Έτσι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος κατέληξε να προτείνει ένα πιο συντηρητικό 
φωνητικό και μορφολογικό σύστημα, που θα είχε τη μεγαλύτερη δυνατή 
ομοιογένεια και θα ήταν επαρκές ως γλωσσικό όργανο της παιδείας και της 
επιστήμης. Το σύστημα αυτό απέφευγε τα ιδιωματικά στοιχεία, π.χ. 
κάθονταν αντί καθόσαντε, και τα ποιητικά, π.χ. σύννεφο αντί σύγνεφο, και 
αποδεχόταν κάποιες φωνητικές και μορφολογικές λόγιες επιδράσεις, όταν οι 
λαϊκοί τύποι έρχονταν σε αντίθεση με το κοινό γλωσσικό αίσθημα. Αυτό 
φαίνεται όταν συγκρίνουμε τις γλωσσικές προτάσεις του Ψυχάρη με τις 
αντίστοιχες του Εκπαιδευτικού Ομίλου, π.χ. 

Ψυχάρης     Εκπαιδευτικός Όμιλος 
πρόχερος     πρόχειρος 
ύποφτος     ύποπτος 
αστηρός     αυστηρός 
του προβλημάτου  προβλήματος 
τα τέλια     τα τέλη 
τω ματιώ(νε)    των ματιών 

 
Ορθογραφική μεταρρύθμιση 
Οι πρακτικές ανάγκες κατέστησαν απαραίτητη τη ρύθμιση της ιστορικής 
ορθογραφίας. Με τις αλλαγές που πρότεινε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και 
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ειδικά ο Μ. Τριανρταφυλλίδης διαμορφώθηκε ένα οικονομικότερο 
ορθογραφικό σύστημα που δεν προαπαιτούσε πλήρη γνώση της αρχαίας 
γραμματικής για την εφαρμογή των ορθογραφικών κανόνων. Οι ξένες λέξεις 
και καταλήξεις αλλά και κάποιες που έχουν αρχαία ελληνική προέλευση αλλά 
είχαν υποστεί αρκετές φωνητικές αλλαγές από την αρχαία εποχή ως σήμερα 
ορθογραφήθηκαν φωνητικά: (ξένες) ροδάκινο, ξίγκι, κανέλα, (αρχαίες) αγόρι, 
φτιάχνω, τραβώ αντί ρωδάκινο, ξύγκι, κανέλλα, αγώρι, φτειάχνω, τραυώ. 
 
Ο αρχαϊσμός 
Ο αρχαϊσμός πρόβαλλε εντονότατη αντίδραση μέσα από οργανισμούς και 
διάφορα κινήματα, με πρωτοστατούντες το Πανεπιστήμιο (Αθηνών) και την 
Εκκλησία. Στο πλαίσιο της αντίδρασης, η καθαρεύουσα, η γλώσσα της 
εκκλησίας και των ευαγγελίων και η αρχαία ελληνική ανακατεύονται και 
ταυτίζονται. Θεωρείται ότι η δημοτική, η μαλλιαρή, που προέρχεται από μια 
χυδαία, πολυδιασπασμένη σε ιδιώματα λαϊκή γλώσσα, υπονομεύει τη 
θρησκεία, την ιστορία και την εθνική ενότητα.  

Στο σχολείο, από το δημοτικό κιόλας, διδάσκεται η καθαρεύουσα, ενώ στις 
ανώτερες τάξεις τα παιδιά μαθαίνουν τη γραμματική της αρχαίας. Πάντως, 
στα αναγνωστικά του δημοτικού εμφανίζονται το 1914 και πολλά στοιχεία 
της δημοτικής, υπό την επίδραση της ανανεωτικής τάσης του δημοτικισμού. 
Τελικά η πρότυπη γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο αυτή την περίοδο 
είναι ένα απίστευτο ανακάτεμα χωρίς μέθοδο και γραμματικό σύστημα. 
 
2. Περίοδος κρατικού δημοτικισμού 
Το 1917, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας να 
εφαρμόσει ένα νέο γλωσσοεκπαιδευτικό πρόγραμμα, η δημοτική γίνεται για 
πρώτη φορά μέσο και αντικείμενο διδασκαλίας στις 4 πρώτες τάξεις του 
δημοτικού. Στην 5η και στην 6η διδάσκεται όμως η καθαρεύουσα. 

Σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο διαμορφώνονται νέες πολιτικές και 
κοινωνικές συνθήκες, ειδικά μετά τον ερχομό των προσφύγων από την Θράκη 
και τη Μικρά Ασία. Τώρα πια, στα όρια του διευρυμένου σε έκταση ελληνικού 
κράτους, περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος των ομόγλωσσων, αλλά 
θολώνει η διαλεκτική του διάρθρωση. Ο δημοτικισμός χάνει την 
επαναστατικότητα της πρώτης εποχής και μετριάζεται η οξύτητα της 
γλωσσικής αντιπαράθεσης. Βέβαια, όσο πολλαπλασιάζονται οι οπαδοί της 
νέας γλώσσας τόσο μειώνονται οι αρχαϊστές. 

Ωστόσο, στον γραπτό λόγο και ειδικά στις εφημερίδες, κυριαρχεί η 
ανομοιογένεια και η προχειρότητα. Γι’ αυτό ωριμάζει η ιδέα να 
αποκρυσταλλωθεί η μορφολογική ενότητα του γραπτού λόγου στη βάση της 
δημοτικής αλλά και η ανάγκη η τελευταία να καλλιεργηθεί ακόμη 
περισσότερο στο επίπεδο του ύφους και της ακριβολογίας. 

Την περίοδο αυτή το μεγάλο ενδιαφέρον για τη μελέτη του νεοελληνικού 
πολιτισμού, της νέας ελληνικής και των διαλέκτων της, καθώς και της 
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λαογραφίας εκδηλώνεται με την ίδρυση φορέων και την έκδοση μεγαλόπνοων 
έργων, συχνά υπό την αιγίδα του κράτους: 

(α) Το Ιστορικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης (1908 η απόφαση· 1933 
εκδίδεται ο πρώτος τόμος), (β) Λαογραφικό Αρχείο (1917), (γ) Μεσαιωνικό 
Αρχείο (1930), (δ) Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ελευθερουδάκη (1927-1931· 12 
τόμοι), (ε) Μέγα Λεξικόν του Δημητράκου (1933-1950). 

Επίσης, ιδρύονται πανεπιστημιακές θέσεις νεοελληνικής γλώσσας και 
φιλολογίας στην Αθήνα (1917) και στη Θεσσαλονίκη (1926). Συγγράφονται 
γραμματικές είτε της καθαρεύουσας είτε της δημοτικής. Ορόσημο είναι η 
έκδοση το 1941 της Νεοελληνικής Γραμματικής της δημοτικής του Μ. 
Τριανταφυλλίδη, που διδάσκεται σήμερα στα σχολεία. Η γραμματική αυτή 
θεμελιώθηκε σε μια ηπιότερη μορφή της δημοτικής, χωρίς τις ακρότητες του 
Ψυχάρη. Το 1964 ο Γ. Παπανδρέου επεκτείνει τη διδασκαλία της δημοτικής 
και στις 6 τάξεις του δημοτικού καθώς και στις 3 του γυμνασίου, όπου 
διδάσκονται αρχαία κείμενα από μετάφραση. Το 1967 η δικτατορία επιφέρει 
νέα οπισθοδρόμηση, περιορίζοντας τη διδασκαλία της δημοτικής μόνο στις 3 
πρώτες τάξεις του δημοτικού. 

Τελικά το 1976 η δημοτική με την ονομασία ‘νεοελληνική κοινή’ και τον 
ασαφή ορισμό «δημοτική χωρίς ακρότητες» καθιερώθηκε από την πολιτεία ως 
επίσημη γλώσσα του κράτους. 
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Καλλιέργεια και γνωρίσματα της νεοελληνικής κοινής 
(σύγχρονη εποχή) 

 
Τον 20ό αιώνα η λογοτεχνία γράφεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά στη 
δημοτική. Η μεταφραστική δραστηριότητα συνεχίζεται και τα βιβλία και τα 
περιοδικά πολλαπλασιάζονται. Παρουσιάζονται για πρώτη φορά 
επιστημονικά συγγράμματα στη δημοτική, π.χ. σύγγραμμα ιατρικής από τον 
Ν. Λούρο (1945). 

Τα φωνητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της κοινής νεοελληνικής 
συνεχίζουν την παράδοση που είχε διαμορφωθεί κατά το τέλος της ορμητικής 
περιόδου του δημοτικισμού με τη δράση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. 
Συγκεκριμένα, οι λόγιες λέξεις διατηρούν τη λόγια φωνητική τους, π.χ. 
σχήμα, σχέση κοντά στα σκάρα, σκοινί, και σε μερικές περιπτώσεις 
ενσωματώνονται λόγια κλιτικά μορφήματα, π.χ. του δέματος, συγγραφείς, 
στερείται. Η εμφάνιση τέτοιων τύπων εξαρτάται βέβαια από το είδος του 
κειμένου, π.χ. σπανίζουν στην ποίηση αλλά αφθονούν στην επιστημονική 
γραμματεία. Με άλλα λόγια αποκρυσταλλώνεται ποιοι τύποι είναι 
ποιητικοί/λογοτεχνικοί, ποιοι επιστημονικοί κτλ. 

Στο επίπεδο της εκπαίδευσης περιορίζεται η φωνητική και μορφολογική 
ποικιλότητα, π.χ. έξω αντί έξω / όξω, λεγόταν αντί λεγόταν / λέγονταν / 
λέγουνταν, θυμάμαι αντί θυμούμαι / θυμάμαι / θυμόμαι. Παραμένουν όμως και 
διπλοτυπίες όπως κανείς / κανένας, μην αργήσετε / μην αργήστε. 
Αποκλείονται οι υπερβολικά λαϊκοί τύποι, π.χ. εμπόροι. 
 
Ορθογραφία 
Η ορθογραφική ενοποίηση προχωρά, ενώ άλλοι γράφουν με ιστορική 
ορθογραφία και άλλοι ζητούν μεγαλύτερη απλοποίηση με βάση το ελληνικό 
φωνητικό ή το λατινικό αλφάβητο. Δημοσιεύονται έντυπα με φωνητική 
ορθογραφία, π.χ. εφημερίδες και σχολικά βιβλία των ελληνόγλωσσων 
κατοίκων της Ρωσίας, και πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα με διάφορες 
τονικές απλοποιήσεις. 

Η σχολική ορθογραφία είναι ιστορική αλλά απλοποιημένη και ρυθμισμένη, 
έτσι ώστε να είναι διδάξιμη, π.χ. πόλη αντί πόλι, στη βάση του κανόνα ότι 
όλα τα θηλυκά σε [i] γράφονται με -η. 

Οι μεγάλες δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στη χρήση του 
πολυτονικού οδηγούν το 1982 στην καθιέρωση του μονοτονικού. 

Ενώ άλλοι συμφωνούσαν με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, άλλοι ήταν 
τελείως εχθρικοί και έκαναν κριτική στη σχολική γλώσσα, παίρνοντας 
παραδείγματα από εξωσχολικούς συγγραφείς και καταδικάζοντας τύπους 
πανελλήνιους, καθιερωμένους προ πολλού στη λογοτεχνική χρήση. Από τις 
κριτικές ξεχωρίζει η Έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας (1921) της 
επιτροπής σοφών και ανώτερων εκπαιδευτικών διορισμένων να μελετήσουν 
το ζήτημα της γλωσσικής διδασκαλίας. Η έκθεση πρότεινε τα βιβλία της 



 15 

δημοτικής «να καώσι ως έργα ψευδούς και κακοβούλου προθέσεως». 
Γενικότερα όμως η γλωσσική μεταρρύθμιση συναντά πολλές αντιδράσεις 

κυρίως μετά το 1921, στις οποίες πρωτοστατεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Πάντως, εκπρόσωποι της εκκλησίας που ενδιαφέρονταν για τον 
εκσυγχρονισμό και την αναγέννηση της παιδείας γράφουν τώρα στη 
δημοτική ή διακηρύσσουν την ανάγκη να γίνεται σε αυτή το κήρυγμα. 
 
Καθαρεύουσα 
Η καθαρεύουσα κλονίζεται στη θεωρία και στην πράξη. Ορισμένοι αρχαϊστές 
δέχονται τη δημοτική στην ποίηση, άλλοι δέχονται την ανάμειξή της κατά 
περίσταση με στοιχεία της δημοτικής, ενώ άλλοι ζητούν μια μεικτή γλώσσα 
για όλη την παιδεία. Η καθαρεύουσα γράφεται ακόμη αμιγής στη διοίκηση, 
στην επιστημονική πεζογραφία, στην πολιτική αρθρογραφία. Με τον 
κλονισμό της χάνει την όποια γραμματική ενότητα είχε αποκτήσει από το 
τέλος του 19ου αιώνα. 
 
Τοπωνύμια 
Η αύξηση των γεωγραφικών ορίων του κράτους έδωσε την αφορμή να 
μετονομαστούν ακόμη περισσότερα τοπωνύμια. Αλλάζουν τα ξενικά, π.χ. 
Κιρτζιλάρ > Άδενδρο, Χρούπιστα > Άργος Ορεστικόν. Σε κάποιες περιπτώσεις 
τα νέα ονόματα που δίνονται είναι από τη δημοτική, π.χ. Μπάλτζα > 
Μελισσοχώρι κτλ. 

Ειδικά στη νότια Ελλάδα τα ονόματα των οικισμών συχνά αλλάζουν πολλές 
φορές, π.χ. Μπράλος > Κυτίνιον ή Βράλον ή Δελφοί. 
 
3. Γεωγραφική έκταση της ελληνικής 
Η νέα ελληνική μιλιέται σήμερα:  

(1) στον κυρίως ελλαδικό χώρο,  
(2) έξω από τα σύνορα του ελληνικού κράτους, όπου διακρίνουμε τους: 
(2.1) Γηγενείς (α) στην Κύπρο, (β) στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη, 

2.500–3.000 άτομα, Ίμβρος, Τένεδος), (γ) στην Αλβανία (Β. Ήπειρος), (δ) 
στις ακτές του Εύξεινου Πόντου (Βάρνα, Αγχίαλος, Μεσημβρία, Σωζόπολη 
της Βουλγαρίας, Κωστάντζα της Ρουμανίας, Μαριούπολη της Ουκρανίας), (ε) 
στο εσωτερικό της Βουλγαρίας (διάσπαρτοι Σαρακατσάνοι), και (στ) στην 
Κάτω Ιταλία (Καλαβρία, π.χ. Μπόβα, και Απουλία, π.χ. Οτράντο). 

(2.2) Εγκατεστημένους: στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Αυστραλία, 
στην Ευρώπη (Γερμανία, Αγγλία κτλ.), σε περιοχές της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης (Καύκασος, Γεωργία, Καζακστάν, Τασκένδη), στην Αίγυπτο (ίσως 
και γηγενείς), στη Ρουμανία (Βραΐλα). 
 
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει:  

(1) στους ελληνόφωνους μουσουλμάνους: (α) Τουρκοκρητικούς (Κρητικοί 
που με την ανταλλαγή των πληθυσμών μετακινήθηκαν στην Τουρκία), (β) 
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Κρητικούς (στη Συρία), (γ) Βαλαάδες (από τη Μακεδονία μεταφέρθηκαν στην 
Τουρκία), (δ) Τουρκόγυφτους (επίσης στην Τουρκία), (ε) Οφίτες (μιλούν 
ποντιακά, ανατολικά της Τραπεζούντας), 

(2) στους δίγλωσσους που κατοικούν στην Ελλάδα και μιλούν ως δεύτερη 
γλώσσα τα ελληνικά, χωρίς απαραίτητα να αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες 
και έχουν άλλη μητρική γλώσσα: (α) αρβανίτικα (Βοιωτία, Αττική, Νότια 
Εύβοια, Άνδρος, νησιά Αργοσαρωνικού, Πελοπόννησος, Έβρος), (β) βλάχικα 
(Πίνδος, Δ. Μακεδονία), (γ) σλαβομακεδονικά (ή ντόπικα· Βορειοδυτική 
Μακεδονία), (δ) ισπανικά (Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, Καστοριάς), (ε) 
τουρκικά (Δυτική Θράκη, από Τούρκους και από τουρκόφωνους Μικρασιάτες 
πρόσφυγες), (στ) πομάκικα (Δυτική Θράκη), (ζ) αρμενικά (Αρμένηδες και 
αρμενόφωνοι Έλληνες από την περιφέρεια της Προύσας), (η) ρομανί 
(Τσιγγάνοι, διάσπαρτοι στην Ελλάδα). 
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Το νεοελληνικό λεξιλόγιο 
 
Το λεξιλόγιο της νέας ελληνικής συνίσταται: (α) σε λέξεις κληρονομημένες 
από την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από τη μεσαιωνική και, μέσω αυτής, 
από την αρχαία ελληνική (ελληνιστική και κλασική), (β) από δάνεια που η 
ελληνική δέχτηκε την περίοδο που εξετάζουμε, (γ) από νέες λέξεις που 
σχηματίστηκαν στην περίοδο αυτή, με βάση στοιχεία που η γλώσσα διέθετε 
ήδη.  
 
 λαϊκό λόγιο 
κληρονομημένο +  - 
δάνεια +  + 
νέοι σχηματισμοί +  + 

 
1. Κληρονομημένο λεξιλόγιο  
Συνίσταται σε χιλιάδες λέξεις που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά από τη 
μεσαιωνική ελληνική και, μέσω αυτής, από την αρχαία ελληνική (ελληνιστική 
και κλασική), έως σήμερα. Πρόκειται για λέξεις μόνο λαϊκής (και όχι λόγιας) 
προέλευσης, όπως δείχνει και ο παραπάνω πίνακας. Ειδικά στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας και γενικά της ξένης κατοχής, και καθώς η παιδεία υποχωρεί 
κατά τον 15ο-17ο αιώνα, το λεξιλόγιο γενικά φτωχαίνει σε έννοιες παιδείας, 
πολιτισμού και επιστήμης. Λέξεις μεσαιωνικές ή παλαιότερες, ελληνικής ή 
ξένης προέλευσης, χάνονται με την αλλαγή των όρων της δημόσιας και της 
ιδιωτικής ζωής ή αλλάζουν σημασία ή διατηρούνται μόνο ως τοπωνύμια ή 
οικογενειακά ονόματα, π.χ. (τοπωνύμιο) Πικέρμι < μσν. πιγκέρνης ‘οινοχόος’, 
πρβ. λατ. pincerna ‘κεραστής’, (επώνυμο) Λογοθέτης < ‘υπουργός’. 
 
2. Δάνεια 
Το λεξιλόγιο της νέας ελληνικής εμπλουτίζεται με έννοιες της καθημερινής 
ζωής, δεχόμενο δάνεια από ξένες γλώσσες, ιδίως από τα ιταλικά στις 
ιταλοκρατουμενες περιοχές και από τα τουρκικά στις τουρκοκρατούμενες. 
Πρόκειται για λαϊκά δάνεια, ενώ οι λόγιοι, στους τελευταίους αιώνες της 
Τουρκοκρατίας αλλά και από την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους και 
μετά, υιοθετούν επίσης πολλές ξένες λέξεις, με τη μορφή δανείων διαφόρων 
ειδών. 
 
2.1. Λαϊκά δάνεια 
Τα ιταλικά και τα βενετικά δάνεια συχνά αφορούν ναυτικούς και εμπορικούς 
όρους: (βενετικά) γάντζος [αντδ.] < βεν. ganzo < γαμψός, κασέλα < βεν. 
cassela, κατσαρόλα < βεν. cazzarola, καντάδα < βεν. cantada, κατσάδα < βεν. 
cazzada, κουνιάδος < βεν. cognado, (ιταλικά) κουμάντο < ιταλ. comando, 
βεντέτα < vendetta, βεντάλια < ventaglia, βαρέλα < barella, πάρλα [αντδ.] < 
parla < λατ. parabola < παραβολή, (γενουατικά) κάβος < γενουατ. cavo. 
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Τουρκικά: Η ελληνική γεμίζει από τουρκικές λέξεις, οι οποίες στην κοινή 
δημοτική είναι σχεδόν αποκλειστικά ουσιαστικά: ουδ. σε -ι, αρσ. σε -ές, -άς, 
-ής, π.χ. κονάκι < konak, ντουφέκι < tüfek, ντουλάπι < dolap, χαλβάς < helva, 
παράς < para, κεφτές < köfte, αμανές < mane, αλλά και γλεντώ < eğlenmek. 
Τα μικρασιατικά ιδιώματα δέχθηκαν ακόμη μεγαλύτερη επίδραση και 
δανείστηκαν περισσότερα ρήματα, που τα προσάρμοσαν στην ελληνική 
μορφολογία. Από τα τουρκικά δάνεια λείπουν οι αγροτικοί και ποιμενικοί 
όροι, τα ονόματα φυτών και λέξεις για αφηρημένες ιδέες. Αυτό συμβαίνει 
επειδή η τουρκική επίδραση περιορίστηκε στις πόλεις, ενώ στα χωριά έχουμε 
σλαβική επίδραση και στα ορεινά βοσκοτόπια βλάχικη (πρβ. και τις 
βαλκανικές λέξεις). Από τον 19ο αιώνα και μετά πολλές τούρκικες λέξεις 
παραμερίζονται, ιδίως αυτές που ήταν σχετικές με τη διοίκηση, π.χ. φετφάς, 
κατής, ενώ άλλα διατηρούνται μέχρι σήμερα, π.χ. γιαούρτι, καζάνι, τζάκι, 
τενεκές. 

Μικρή είναι η επίδραση από τα σλαβικά, τα αλβανικά (αρβανίτικα) και τα 
βλάχικα (εκτός από τους ποιμενικούς όρους που αναφέραμε παραπάνω, ή σε 
ελληνικά ιδιώματα που συνορεύουν με αυτές τις γλώσσες): (σλαβικά) 
ντόμπρος < dobr, κοτέτσι < cotets, (αρβανίτικα) γκιόνης ‘νυκτόβιο πουλί’ < 
gjon, μπαμπέσης < i pabesë, γκέκας ‘Αλβανός’ < gegë, οριστ. τ. gega, τσάμης < 
çam, πλιάτσικο < pλaçkë ‘λάφυρο’, (βλάχικα) γκαβός < gavǔ. 

Η αλλαγή των συνθηκών της ζωής αλλά και η επίδραση τόσο της 
καθαρεύουσας όσο και της κοινής οδηγεί στην αντικατάσταση πολλών ξένων 
λέξεων, που αντικαθίστανται είτε από λόγια δάνεια από την αρχαία είτε από 
νεότερους λόγιους σχηματισμούς, π.χ. πόστα > ταχυδρομείο, γαζέτα > 
εφημερίδα, μινίστρος > υπουργός. 
 
2.2. Λόγια δάνεια 
Λόγια δάνεια από την αρχαία ελληνική και από άλλες γλώσσες εισέρχονται 
στη νέα ελληνική από τον 17ο αιώνα και μετά, με την ανάπτυξη της παιδείας 
και τις μεταφράσεις. Στην αρχή είναι λιγότερα, αλλά αυξάνουν από το τέλος 
του 18ου αιώνα.  

Άφθονα είναι τα λόγια δάνεια από την αρχαία, π.χ. εισιτήριο (< αρχ. 
εἰσιτήριος ‘της εισόδου’), οισοφάγος (< αρχ. οἰσοφάγος) κτλ. Πολλά τέτοια 
δάνεια επαναφέρουν αρχαίους διαλεκτικούς τύπους, π.χ. (αττ.) εύγλωττος 
(αλλά λαϊκό γλώσσα < ιων. γλῶσσα), (αττ.) αρρενωπός (αλλά λαϊκό σερνικός 
< ιων. ἀρσενικός), (αττ.) λεωφορείο (αλλά λαϊκό λαός < δωρ. λαός), (ιων.) 
Εύξεινος (αλλά λαϊκό ξένος < αττ. ξένος), (ιων.) Διόσκουροι (αλλά λαϊκό κόρη 
< αττ. κόρη), (δωρ.) λοχαγός, ξεναγός (αλλά κυνηγός, αρχηγός < αττ.), 
(ηλειακά) ελλανοδίκης. 

Όσον αφορά τα δάνεια από ξένες γλώσσες, κυρίως τα λόγια, διακρίνουμε: 
(α) λεξικά δάνεια, όπου έχουμε δανεισμό μορφής και περιεχομένου 

(σημαίνοντος και σημαινομένου), 
(β) σημασιολογικά δάνεια, όπου δανεισμένη είναι μόνο η σημασία μιας 
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ξένης λέξης, που φιλοξενείται κάτω από μια ήδη υπάρχουσα ελληνική (λαϊκή 
ή λόγια) λέξη, π.χ. ανεβάζω ‘ανεβάζω θεατρικό έργο’ < γαλλ. monter. 
Σημασιολογικά δάνεια απαντούν για πρώτη φορά ήδη σε κείμενα της εποχής 
της Τουρκοκρατίας, π.χ. έκφραση 1. ‘περιγραφή’, 2. ‘έκφραση’ < γαλλ. 
expression.  

(γ) μεταφραστικά δάνεια, όπου έχουμε δανεισμό της σχέσης ανάμεσα στη 
μορφή και στο περιεχόμενο, με τη δημιουργία ενός γλωσσικού σημείου ως 
αποτέλεσμα μετάφρασης ξένου προτύπου. Τα μεταφραστικά δάνεια είναι μη 
μονομορφηματικές, δηλαδή σύνθετες, λέξεις, ή και εκφράσεις, π.χ. γαλλ. 
pomme de terre > γεώμηλο ‘πατάτα’, μέρα μεσημέρι > εν πλήρει μεσημβρία < 
γαλλ. en plein midi.  

(δ) διεθνισμούς, δηλαδή λεξικές μονάδες που συναντάμε σε πολλές 
γλώσσες, στις οποίες η αρχαία ελληνική και η λατινική δάνεισαν πρώτα και 
δεύτερα συνθετικά, με βάση τα οποία λέξεις, π.χ. τα astronaute (> 
αστροναύτης), telephone (> τηλέφωνο), photography (> φωτογραφία). Η 
νεοελληνική επιστημονική ορολογία αποτελείται κυρίως από τέτοια σύνθετα 
(π.χ. μικρόβιο, ατμόσφαιρα) που σχηματίστηκαν σε ξένες γλώσσες από 
ελληνικά λεξιλογικά στοιχεία.  
 
Δάνεια από τη γαλλική 
Κατά τον 19ο και ως τα μέσα του 20ού αιώνα τα γαλλικά ήταν διεθνής 
γλώσσα και επέδρασαν σημαντικά σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και ιδίως 
στις μικρές βαλκανικές. Οι Έλληνες λόγιοι είχαν επαφή με τον πολιτισμό και 
τα πανεπιστήμια της Γαλλίας και μετέφραζαν γαλλικά λογοτεχνικά έργα. Οι 
ανώτερες τάξεις των κατοίκων της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης, που 
είχαν ιδιαίτερη επαφή με τη γαλλική, ενίσχυσαν τον πληθυσμό της Αθήνας 
και αύξησαν την επίδραση της γαλλικής. Κατά την περίοδο αυτή μπαίνουν 
στην ελληνική πολλά λεξιλογικά και φρασεολογικά δάνεια από τη γαλλική.  

Τα λεξικά δάνεια αφορούν τα σημασιολογικά πεδία της μόδας, των 
χρωμάτων, της κουζίνας, της τεχνολογίας (πρβ. μέρη αυτοκινήτου), π.χ. 
(μόδα) φουλάρι < foulard, φερμουάρ < fermoir, (χρώμα) γκρι < gris, καφέ < 
café, λιλά < lilas, (κουζίνα) πουρές < pourée, φρικασέ < fricassée, (τεχνολογία) 
γκάζι < gaz, τουρμπίνα < tourbine, λεβιές, καπό, αμπραγιάζ, πεντάλ κτλ. 

Σημασιολογικά δάνεια: (βασιλική) αυλή < cour, (οικονομική) κρίση < crise, 
(γεωγραφικός) άτλαντας < atlas. Μεταφραστικά δάνεια: κυανοπώγων < barbe 
bleue, λογοπαίγνιο < jeu de mots, γραφειοκρατία < bureaucratie. 
Φρασεολογισμοί (μεταφράσεις ξένων φρασεολογικών μονάδων): κάνω τον 
άρρωστο < faire le malade, περνά ο νόμος < passer le loi (αντί ψηφίζεται), δύο 
μέτρα και δύο σταθμά < deux poids et deux mesures. 
 
Δάνεια από την αγγλική 
Από τα μέσα του 20ού αιώνα ως σήμερα έχουμε μεγάλη επίδραση της 
αγγλικής.  
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Τα άμεσα δάνεια ανήκουν στα εξής πεδία: (α) αθλητισμός, π.χ. βόλεϊ < 
volley ball, γκολ < goal, (β) εμπόριο, τουρισμός, π.χ. εμπάργκο < embargo, 
ντιούτι φρι < duty-free, τσάρτερ < charter, (γ) κουζίνα, π.χ. σάντουιτς < 
sandwich, κοκτέιλ < cocktail, τσιπς < chips, (δ) μόδα, π.χ. πουλόβερ < pullover, 
μάξι < maxi, (ε) διασκέδαση και τέχνη, π.χ. πάρτι < party, γουέστερν < 
western, θρίλερ < thriller, (στ) τεχνολογία, π.χ. κομπιούτερ < computer, ονλάιν 
< online, τανκς < tanks. 

Σημασιολογικά δάνεια: καλύπτω (δημοσιογραφικά, π.χ. έναν αγώνα) < 
cover, σκληρά (ναρκωτικά) < hard (drugs). Μεταφραστικά δάνεια: 
ουρανοξύστης < skyscraper, σαπουνόπερα < soap opera, ποδόσφαιρο < 
football, διαστημόπλοιο < spaceship. Δάνειοι φρασεολογισμοί: είμαστε στον 
αέρα < we are on the air, αεριωθούμενο αεροπλάνο < jet aircraft. 
 
Τα δάνεια, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα, άλλοτε προσαρμόζονται 
μορφολογικά και άλλοτε όχι, π.χ. μπαρ, κλαμπ. Σε μερικές περιπτώσεις 
συνυπάρχει ο προσαρμοσμένος (πιο λαϊκός) και ο μη προσαρμοσμένος (πιο 
λόγιος / επίσημος) τύπος, π.χ. τα τρακτέρ / τα τραχτέρια, το πεντάλ / το 
πε(ν)τάλι κτλ. Έγιναν προσπάθειες να αντικατασταθούν τα ξένα λεξικά 
δάνεια από λόγια παράγωγα ή σύνθετα (κυρίως μεταφραστικά δάνεια), π.χ. 
ασανσέρ / ανελκυστήρας, μπετονιέρα / μαλακτήρας, μπάσκετ / 
καλαθοσφαίριση, ίντερνετ / διαδίκτυο. 

 
Σε κάποιες περιπτώσεις λόγια δάνεια καθιερώνονται δίπλα στις λαϊκές λέξεις, 
των οποίων περιορίζεται η έκταση χρήσης ή εξειδικεύεται η σημασία, π.χ. 
μαγαζί / κατάστημα, καπετάνιος / πλοίαρχος, γιαλός / παραλία, βραχνάς / 
εφιάλτης, βαλμένος / εγκάθετος, καταχνιά / ομίχλη. 

Αντίστοιχα, η λόγια λέξη μπορεί να αποκτήσει μεταφορική ή επιστημονική 
χρήση, π.χ. κουκούτσι / πυρήνας, τζάκι / εστία, σκάλα / κλίμακα. 

Αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις ετυμολογικών ζευγών, δηλαδή 
παράλληλων τύπων, από τους οποίους ο ένας είναι της δημοτικής και ο άλλος 
λόγιος, και, με βάση το γλωσσικό αίσθημα ή τις γνώσεις των ομιλητών, έχουν 
την ίδια προέλευση αλλά: (α) παραπέμπουν σε διαφορετικό επίπεδο ύφους, 
π.χ. εκκλησία / εκκλησιά, ελευθερία / λευτεριά, ή (β) έχουν διαφορετική 
σημασία, π.χ. δουλεία / δουλειά, θεωρία / θωριά, αυθεντία / αφεντιά, βίος / 
βιος, κίνημα / κούνημα, αριστερά / αριστερή, φτερούγα / πτέρυγα, ακριβής / 
ακριβός, Αιγύπτιος / γύφτος, χωρίο / χωριό, δόλιος / δόλιος. 
 
3. Νεότεροι σχηματισμοί 
Οι μηχανισμοί της παραγωγής και της σύνθεσης έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πολλών νέων λέξεων. 

Τα περισσότερα παραγωγικά επιθήματα της μεσαιωνικής ελληνικής 
παραμένουν λειτουργικά. Ιδιαίτερα εύχρηστα είναι τα -άδα (< μσν. -αδα, π.χ. 
βραχνάδα < αρχ. ελλ. -άς γεν. -άδος, π.χ. αγελάδα, και < βεν. -ada, π.χ. 
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βαρκάδα), -ίτσι (-ίτσης, -ίτσα), ενώ προστίθενται τα τουρκικής προέλευσης 
-τζής, π.χ. παλιατζής, καταφερτζής, -λής, π.χ. μουστακαλής, θεριακλής, και 
-λίκι, π.χ. καπετανλίκι. 

Επίσης, εμφανίζονται πολλά σύνθετα ρήματα με πρώτο συνθετικό 
ουσιαστικό ή επίθετο, π.χ. γλυκοκοιτάζω, ψευτοζώ. Πολύ συχνά είναι τα 
παρατακτικά σύνθετα, π.χ. γιδοπρόβατα, μερόνυχτο. 

Σχηματίζονται επίσης παράγωγα και σύνθετα με λόγια στοιχεία, π.χ. 
αισιοδοξία, πληθωρισμός, που συχνά αντικαθιστούν υπάρχουσες λαϊκές 
λέξεις, π.χ. τσακιστήρι > καρυοθραύστης, κάσα > χρηματοκιβώτιο, καθοίκι > 
ουροδοχείο. 
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Νεοελληνική Διαλεκτολογία 
 
1. Εισαγωγικά 
Όσοι έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική δεν τη μιλούν ακριβώς με τον ίδιο 
τρόπο σε όλη την ελληνόφωνη επικράτεια. Με άλλα λόγια, υπάρχουν τοπικές 
παραλλαγές της ελληνικής, δηλαδή γεωγραφικές ποικιλίες, που ονομάζονται 
ιδιώματα ή διάλεκτοι. Το φαινόμενο αυτό ισχύει για όλες τις γλώσσες του 
κόσμου. Συνήθως μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η γεωγραφική έκταση στην 
οποία μιλιέται μια γλώσσα, και επομένως όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση 
που χωρίζει τους ομιλητές της μιας ποικιλίας από την άλλη, τόσο μεγαλύτερη 
είναι και η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις ποικιλίες.  

Το πρώτο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων 
δύο ποικιλίες θεωρούνται ξεχωριστές γλώσσες ή διάλεκτοι της ίδιας 
γλώσσας. Το πρώτο και βασικό (αλλά, όπως θα φανεί, όχι το μοναδικό) 
κριτήριο για τη θεώρηση δύο ποικιλιών ως ξεχωριστών γλωσσών είναι η αρχή 
της αμοιβαίας κατανοησιμότητας, το να είναι δηλαδή η μία ποικιλία 
κατανοητή από τους ομιλητές της άλλης (γλωσσολογικό κριτήριο). Το 
κριτήριο όμως αυτό δεν επαρκεί, καθώς στη θεώρηση δύο ποικιλιών ως 
ξεχωριστών γλωσσών ή ως διαλέκτων υπεισέρχονται πάντοτε και άλλα, και 
κυρίως το αν οι ομιλητές της κάθε ποικιλίας θεωρούν οι ίδιοι ότι μιλούν την 
ίδια γλώσσα με τους ομιλητές της άλλης. Αν ίσχυε μόνο το γλωσσολογικό 
κριτήριο, δηλαδή η αρχή της αμοιβαίας κατανοησιμότητας, θα έπρεπε, για 
παράδειγμα, διάλεκτοι της ελληνικής όπως η τσακωνική ή η ποντιακή να 
θεωρούνται διαφορετικές γλώσσες. Αντίθετα, η γλώσσα της FYROM θα 
έπρεπε να θεωρείται διάλεκτος της βουλγαρικής και όχι ξεχωριστή γλώσσα, 
όπως συμβαίνει, και αυτό γιατί μεταξύ της γλώσσας της FYROM και της 
βουλγαρικής υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Επομένως, υπάρχουν και πολλά 
άλλα πολιτικά, κοινωνικά και ψυχολογικά κριτήρια, που καθορίζουν την 
ταξινόμηση των γλωσσών. 

Στο ίδιο πλαίσιο αυτό, η διάκριση ανάμεσα στους όρους ‘ιδίωμα’ και 
‘διάλεκτος’ είναι επίσης ρευστή. Συνήθως ονομάζουμε εμπειρικά διάλεκτο ένα 
ιδίωμα που μιλιέται σε μεγάλη έκταση ή/και διαφέρει σημαντικά από την 
κοινή. Ο καλύτερος τρόπος διαίρεσης των διαλέκτων και των ιδιωμάτων είναι 
με τον ορισμό ισογλώσσων. Ισόγλωσσο είναι μια γραμμή πάνω στο χάρτη που 
δείχνει την έκταση και τα όρια ενός γλωσσικού χαρακτηριστικού (φωνητικού, 
μορφολογικού, λεξιλογικού κτλ.). Το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
διαφοροποιούν γλωσσικά μια περιοχή από μια άλλη ορίζει τη διάλεκτο.  
 
2. Η μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων 
Για τα νεοελληνικά ιδιώματα έχουν συνταχθεί αρκετές περιγραφικές 
εργασίες, δεν υπάρχει όμως ακόμη πλήρης γλωσσικός άτλας (με εξαίρεση 
αυτόν του Ν. Κοντοσόπουλου για την Κρήτη), ενώ κάποια νεοελληνικά 
ιδιώματα δεν έχουν ακόμη περιγραφεί. 
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Οι υπάρχουσες εργασίες ανήκουν σε τρεις χρονολογικές φάσεις της 
μελέτης της ελληνικής γλώσσας: 

(α) εργασίες (με προσανατολισμό ιστορικής γλωσσολογίας) που εστιάζουν 
σε φωνολογικά χαρακτηριστικά, π.χ. αυτές του Ψυχάρη, του Χατζιδάκι (τέλη 
19ου αιώνα και αρχές του 20ού), 

(β) εργασίες που αφορούν το λεξιλόγιο, πρόκειται δηλαδή κυρίως για 
λεξικά διαλέκτων και ιδιωμάτων, 

(γ) εργασίες που ανήκουν στο χώρο της γενετικής διαλεκτολογίας, π.χ. 
Newton (1972). 

Απουσιάζει εντελώς η έρευνα για συγκεκριμένα επίπεδα της 
γλωσσολογικής ανάλυσης, π.χ. για τη σύνταξη, ενώ τα έργα που επιχειρούν 
να περιγράψουν συγκεντρωτικά τις νεοελληνικές διαλέκτους είναι πάρα πολύ 
λίγα (π.χ. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραμματική – Ιστορική 
Εισαγωγή). Σύντομα αναμένεται να εκδοθεί ο τόμος Νεοελληνικές Διάλεκτοι 
(επιμ. Χρ. Τζιτζιλής), ένα έργο έκτασης περίπου 2.000 σελίδων που θα 
καλύψει πολλές από τις παραπάνω ελλείψεις. Απουσιάζει επίσης η έρευνα για 
τις κοινωνικές διαλέκτους της ελληνικής. 
 
3. Ιστορία των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων 
Πληροφορίες για τη γένεση, την ανάπτυξη και γενικά την ιστορία των 
νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων αντλούμε: (α) από τη σημερινή μορφή 
τους, (β) από τις διαλεκτικές διαφορές που συναντούμε στη δημώδη 
γραμματεία παλαιότερων εποχών, και (γ) από σχόλια και παρατηρήσεις 
λογίων του Μεσαίωνα και της πρώιμης νεότερης εποχής, π.χ. ο Ευστάθιος 
(12ος αιώνας) αναφέρει τον ποντιακό τύπο αχάντια ‘αγκάθια’. 
 
Τσακωνική διάλεκτος 
Φαίνεται ότι μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ. είχε διατηρηθεί στην Πελοπόννησο ένα 
είδος δωρικής ή δωρίζουσας κοινής. Στα τέλη του 6ου αιώνα εισέβαλαν στην 
Πελοπόννησο αβαρικά και σλαβικά φύλα. Υπάρχουν μαρτυρίες (π.χ. το 
Χρονικό της Μονεμβασιάς) ότι, εξαιτίας των εισβολών, κάποιοι από τους 
Λάκωνες κατέφυγαν σε δύσβατες περιοχές της σημερινής Τσακωνιάς, στις 
οποίες και απομονώθηκαν, και γι’ αυτό διατήρησαν πολλά δωρικά στοιχεία 
στη γλώσσα τους. Η πρώτη πιθανή αναφορά σε αυτούς γίνεται από τον 
Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο (10ος αιώνας, Τζέκωνες: καστροφύλακες). 
Ακόμη, ο M. Crusius (16ος αιώνας) αναφέρεται σε αυτούς, λέγοντας ότι 
κατοικούν σε 14 χωριά ανάμεσα στο Άργος και στη Μονεμβασιά. 
 
Μικρασιατικές διάλεκτοι 
Με την εισβολή και την εγκατάσταση των Σελτζούκων Τούρκων στη Μ. Ασία 
(11ος αιώνας) η περιοχή αυτή αποκόπτεται από τον υπόλοιπο ελληνόφωνο 
κόσμο και την επίδραση της Κωνσταντινούπολης. Η διαμόρφωση των 
μικρασιατικών διαλέκτων είναι σχεδόν βέβαιο ότι είχε ξεκινήσει νωρίτερα. 
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Δωδεκανησιακή και κυπριακή 
Τα Δωδεκάνησα και η Κύπρος αποτέλεσαν για μεγάλο διάστημα ουδέτερη 
ζώνη μεταξύ Αράβων και Βυζαντινών. Τα κυριότερα γνωρίσματα των δύο 
διαλέκτων πρέπει να αναπτύχθηκαν αυτήν ακριβώς την (πρώιμη μεσαιωνική) 
εποχή. 
 
Κρητική 
Την περίοδο 823-967 η Κρήτη τελεί υπό αραβική κατοχή. Τότε φαίνεται να 
διαμορφώνονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτής της διαλέκτου. 
 
Κατωιταλική 
Σήμερα έχουν απομείνει δύο ελληνόγλωσσοι θύλακοι στην Κάτω Ιταλία. 
Λίγους αιώνες πριν όμως η έκτασή τους, όπως αποδεικνύουν τα ελληνικά 
τοπωνύμια στην περιοχή, ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οι ομιλητές τους είναι 
απόγονοι των Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας, οι οποίοι, κατά την 
ελληνιστική εποχή, μιλούσαν μια αρκετά συντηρητική τοπική ποικιλία της 
κοινής, με έντονο δωρικό χρωματισμό. Αργότερα (7ος–12ος αιώνας) ο 
ελληνόφωνος πληθυσμός σε αυτή την περιοχή ενισχύθηκε από πρόσφυγες 
που προέρχονταν από την Πελοπόννησο και αλλού. 
 
Ιδιώματα του σημερινού ελλαδικού χώρου 
Είναι δύσκολο να καθοριστεί η χρονική περίοδος διαμόρφωσης των ιδιωμάτων 
της κυρίως Ελλάδας. Πάντως, στα βόρεια ιδιώματα η στένωση των άτονων 
[e] και [o] τοποθετείται πριν από τον 10ο αιώνα, ενώ η αποβολή των άτονων 
[i] και [u] θεωρείται από κάποιους ακόμη παλιότερη (ίσως ανάγεται και στον 
6ο αιώνα). 
 
Τα σημερινά ιδιώματα έχουν λοιπόν τις ρίζες τους στην ελληνιστική και στην 
πρώιμη μεσαιωνική κοινή, εκτός από τα τσακώνικα που συνεχίζουν την 
αρχαία δωρική διάλεκτο. Η διαφοροποίησή τους μεγαλώνει και επιταχύνεται 
όσο οι διάφορες επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποσχίζονται από 
τον υπόλοιπο κορμό, ειδικά μάλιστα μετά την Δ΄ Σταυροφορία. Μεγάλες 
αλλαγές συνέβησαν επίσης κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Στις αρχές 
του 19ου αιώνα τα νεοελληνικά ιδιώματα έχουν αποκρυσταλλωθεί εντελώς. 

Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους όμως (1830) αρχίζει σταδιακά 
(α) να πυκνώνει η συγκοινωνία και η επικοινωνία των επιμέρους περιοχών και 
(β) να διαδίδεται η παιδεία μέσω των μηχανισμών εκπαίδευσης του 
νεοελληνικού κράτους. Τα γεγονότα αυτά σηματοδοτούν την αρχή της 
επίδρασης της κοινής στα ιδιώματα, επίδραση που είναι πολύ μεγαλύτερη 
στα αστικά κέντρα. 

Μετά το 1922 και τη μετοικεσία των προσφύγων (από τον Πόντο, την 
Καππαδοκία, τα παράλια της Μ. Ασίας, τη Βιθυνία, την Προποντίδα και την 
Α. Θράκη) επηρεάζεται σημαντικά η κατάσταση των ιδιωμάτων. Με τον 
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ερχομό δηλαδή 1.500.000 προσφύγων, (α) ανακόπτεται η εξέλιξη των 
μικρασιατικών και των ανατολικοθρακιώτικων ιδιωμάτων, και (β) αλλάζει η 
κατανομή και η διάρθρωση των ντόπιων ιδιωμάτων, ειδικά στη Βόρεια 
Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία), τα οποία ανακατεύτηκαν με αυτά των 
προσφύγων. Αν δεν είχε γίνει η ανταλλαγή των πληθυσμών, η εξέλιξη των 
ιδιωμάτων και ενδεχομένως της ίδιας της ελληνικής γλώσσας θα ήταν πολύ 
διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. 

Από το β´ μισό του 20ού αιώνα ο εκμοντερνισμός και η εκβιομηχάνιση, η 
αύξηση του αστικού πληθυσμού, η διάδοση της εκπαίδευσης, ο τουρισμός 
κτλ. συνέβαλαν στη σταδιακή συρρίκνωση των ιδιωμάτων υπό την επίδραση 
της νεοελληνικής κοινής. Σήμερα κάποια από αυτά είναι ήδη εξαφανισμένα, 
π.χ. τα παλαιά αθηναϊκά, ενώ τα υπόλοιπα είναι υπό εξαφάνιση. Μόνο τα 
κυπριακά, για λόγους κοινωνικοπολιτικούς, παρά την έντονη επαφή με την 
κοινή, διατηρούνται ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
 
4. Κατάταξη των ιδιωμάτων και βασικά γνωρίσματα 
Επειδή δεν έχει προηγηθεί συστηματική έρευνα και δεν έχει συνταχθεί ακόμη 
γλωσσικός άτλαντας, δεν είναι δυνατόν να γίνει οριστική κατάταξη των 
νεοελληνικών ιδιωμάτων. Για την κατάταξη, πάντως, λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών και δεν 
συνυπολογίζονται λεξιλογικές διαφορές αλλά μόνο φωνητικά / φωνολογικά, 
μορφολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά (ισόγλωσσα). 

(1) Διατήρηση του τελικού -ν στα ονόματα, π.χ. ουρανόν, μάναν, τυρίν, 
στόμαν. 

(2) Τροπή του ουρανικού [ç] σε φατνοουρανικό [š] ή φατνιακό [s] πριν από 
[e] και [i], π.χ. τρέχει > τρέšει, χέρα > šέρα. 

(3) Επίταξη της άτονης προσωπικής αντωνυμίας, π.χ. παρακαλώ σε, 
φέρνει μου, ήφερέν του. 

(4) Εξελίξεις των άτονων φωνηέντων, δηλαδή στένωση των [e], [o] και 
αποβολή των [i], [u], π.χ. ου λύκους, χαίριτι, μισμέρ (Βόρεια ιδιώματα: Στερεά 
Ελλάδα εκτός Αττικής, Β. Εύβοια, Νότια Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, 
Θράκη, νησιά Βόρειου Αιγαίου, Σάμος, Πόντος). Υπάρχουν και ημιβόρεια 
ιδιώματα, αυτά δηλαδή που παρουσιάζουν μόνο στένωση ή μόνο αποβολή, 
π.χ. το ιδίωμα της Λευκάδας. 

(5) Τροπή των ρινικών συμπλεγμάτων [mb], [nd], [ng] σε [b], [d], [g], π.χ. 
κουbί, πέdε, αgαλιά, άgελος (Θράκη, Μυτιλήνη, Νότια Μακεδονία, Ανατολική 
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Β. Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, 
Επτάνησα). 

(6) Εκφορά του έμμεσου αντικειμένου σε αιτιατική, π.χ. σε φέρνω ένα 
δώρο, σε δίνω, σε στέλνω (ανατολικά της Πίνδου και βόρεια της Όθρης, μέχρι 
τα νησιά του Β. Αιγαίου, τη Φώκαια της Μ. Ασίας, την Κωνσταντινούπολη και 
τον Πόντο). 

(7) Διατήρηση άτονης συλλαβικής ή/και χρονικής αύξησης. Με βάση το 
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χαρακτηριστικό αυτό διακρίνουμε τρεις ομάδες: (α) ηπειρωτική / κεντρική: Β. 
Ελλάδα, Βόρεια Στερεά Ελλάδα και μέρος της Πελοποννήσου, π.χ. δέναμε, 
άλλαξα, (β) νησιωτική ή περιφερειακή, όπου διατηρήθηκε η συλλαβική 
αύξηση: Νότια Στερεά Ελλάδα, μέρος της Πελοποννήσου, Επτάνησα, Κρήτη, 
νησιά, βόρεια παράλια Μ. Ασίας, Κύπρος, π.χ. εδέναμε, άλλαξα, (γ) 
νοτιοανατολική, όπου διατηρήθηκε και η χρονική αύξηση: Χίος, Σμύρνη, 
Δωδεκάνησα, Αλικαρνασσός, μερικές από τις Κυκλάδες, π.χ. εδέναμε, 
ήλλαξα. 

(8) Χρήση της ερωτηματικής αντωνυμίας τι ή είντα (είντα < τι είναι τα, με 
γραμματικοποίηση και διάφορα φωνητικά αποτελέσματα, π.χ. [ida] Κύθηρα, 
Κρήτη, [inda] Χίος, [enda] Σκύρος, Καστελόριζο, [ta] Κάρπαθος, [do] Πόντος). 
Οι διάφορες μορφές του είντα εκτείνονται στις εξής περιοχές: Κύπρο, Κρήτη, 
Κύθηρα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ικαρία, Χίο, Αλικαρνασσό, Ερυθραία, 
Λέσβο, Κύμη, Μέγαρα, Αίγινα, Παλαιά Αθήνα, Σκύρο, Πόντο. 

Τα σημαντικότερα ισόγλωσσα είναι αυτά που χωρίζουν τα ιδιώματα σε 
ανατολικά και δυτικά (χαρακτηριστικά 1, 2 και 3) και αυτό που τα χωρίζει σε 
βόρεια και νότια (χαρακτηριστικό 4). Έχουμε δηλαδή μια τετραμερή διάταξη 
των νεοελληνικών διαλέκτων ιδιωμάτων, τα οποία είναι: 

(1) κριμαιοαζοφική 
(2) ποντιακή 
(3) διάλεκτος των Φαράσων 
(4) καππαδοκική 
(5) διάλεκτος της Σίλλης 
(6) ιδίωμα του Λιβισιού 
(7) κυπριακή 
(8) δωδεκανησιακά 
(9) χιώτικα και Ικαρίας 
(10) περιοχής Σμύρνης 
(11) κυκλαδικά 
(12) κρητική 
(13) μανιάτικη 
(14) μεγαρίτικα, κουμιώτικα, αιγινίτικα, παλαιά αθηναϊκά 
(15) πελοποννησιακά 
(16) επτανησιακά 
(17) κατωιταλική 
(18) βόρεια ιδιώματα 
(19) θρακοβιθυνιακά 
(20) τσακώνικα  

 
Τα περισσότερα ιδιώματα δεν διαφέρουν πολύ από την κοινή νέα ελληνική, 
επομένως μπορούν να τα κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες. Εξαίρεση αποτελούν 
τα κατωιταλικά, τα ποντιακά, τα καππαδοκικά, τα κριμαιοαζοφικά, τα 
κυπριακά (ως ένα σημείο), και φυσικά τα τσακώνικα. Τα ιδιώματα αυτά 
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διαφέρουν, επειδή σε σχέση με την κοινή νέα ελληνική έχουν (α) πολλούς 
αρχαϊσμούς, (β) πολλούς νεωτερισμούς, και (γ) πολλά δάνεια (με εξαίρεση τα 
τσακώνικα), π.χ. τα κατωιταλικά έχουν πολλά ιταλικά δάνεια, τα 
καππαδοκικά πολλά τούρκικα, τα κριμαιοαζοφικά πολλά ρωσικά κτλ. Τα έξι 
αυτά ιδιώματα γίνονται από δύσκολα έως καθόλου κατανοητά. Η μη 
κατανοησιμότητα της τσακωνικής οφείλεται στη διαφορετική καταγωγή της, 
ενώ των υπόλοιπων πέντε στο ότι είναι περιφερειακά και στο ότι δέχτηκαν 
μεγάλη επίδραση από ξένες γλώσσες.  

Οι γενικές γλωσσικές διαφορές μεταξύ των ιδιωμάτων συνοψίζονται ως 
εξής: 

(α) φωνητική 
Έχουν συχνά διαφορετικούς φωνητικά τύπους για την ίδια λέξη, π.χ. αβγό, 

αβκόν (Κύπρος), ωβό (Καππ.), ωβγόν (Πόντος), αβουγό (Τσακ.), κτλ., βλέπω, 
γλέπω (πολλ.), γλιέπου (Β. Ιδιώματα), λέπω, δλέπω (Μικρασιατικά), ελέπω 
(Πόντος), κτλ., γρήγορα, γλήγορα, αγλήγορα, ογλήγορα, ολήορα κτλ. 

(β) κλιτική μορφολογία 
Υπάρχουν διαφορές στα κλιτικά μορφήματα, π.χ. στον σχηματισμό του 

πληθυντικού: βασιλιάδες, βασιλέδες, βασιλήδες, βασιλιάδοι, βασιλήδοι, 
άντρες, άντροι, άντρηδοι κτλ., του γ΄ πληθ. του παρατατικού της παθητικής 
των ρημάτων, π.χ. καθόνταν, καθόντουσαν, καθόσανε, καθόσαντε, 
καθόντησαν, κάθουνταν, καθόντουσταν κτλ. 

(γ) παραγωγική μορφολογία 
Υποκοριστικά: -ούδι (Θράκη, Μακεδονία, Κύπρος), π.χ. γατούδι, -έλι 

(Λέσβος, παράλια Μ. Ασίας), π.χ. γατέλι, παιδέλι, -ούλα (Επτάνησα, 
Πελοπόννησος), π.χ. ελούλα. Οικογενειακά: -όπουλος (Πελοπόννησος), π.χ. 
Παπαδόπουλος, -άκης (Κρήτη), π.χ. Παπαδάκης, -έας (Μάνη), π.χ. 
Μπασέας, -άτος (Κεφαλονιά), π.χ. Παπαδάτος, -ούδης (Θράκη), π.χ. 
Αλμπανούδης, -άντης (Πόντος), π.χ. Υψηλάντης, -ίδης (Πόντος), π.χ. 
Ζορπίδης, -ογλου (Μ. Ασία), π.χ. Κόντογλου. 

(δ) Λεξιλόγιο 
Η ίδια λέξη μπορεί να έχει κατά τόπους διαφορετική σημασία, π.χ. ζυγώνω 

‘πλησιάζω’ αλλά στην Κρήτη ‘κυνηγώ’. Μπορεί, επίσης, για την ίδια σημασία 
να χρησιμοποιούνται διαφορετικές λέξεις, π.χ. παντζάρια, κοκκινογούλια, 
γογγύλια, σεύκλα, σέσκουλα. Λεξιλογικές διαφορές γίνονται μάλιστα συχνά 
αφορμή για τη δημιουργία παρατσουκλιών, π.χ. χαμουτζήδες 
(Πελοποννήσιοι), αούτηδες (Πόντιοι) κτλ. 

 
Κάθε φορά που μια περιφερειακή επαρχία χανόταν από τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία τα ιδιώματα της περιοχής ακολουθούσαν διαφορετική εξέλιξη 
από τα υπόλοιπα, τα οποία διατηρούσαν την επαφή με το κέντρο και τις 
άλλες επαρχίες. Αυτό συνέβη με τα ελληνικά της Ν. Ιταλίας, περιοχής που οι 
Βυζαντινοί διεκδικούσαν ως τον 12ο αιώνα, με τα ιδιώματα της 
Καππαδοκίας, της Μαύρης θάλασσας και της Κύπρου. 
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Η ξένη κυριαρχία επέδρασε επίσης στη γλώσσα των περιοχών αυτών, 
αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Η γαλλική στην Κύπρο (12ος-16ος) 
δεν επέδρασε έντονα, όπως η ιταλική στα άλλα νησιά. Μεγάλη ήταν και η 
επίδραση της τουρκικής στην Καππαδοκία (ήδη από τον 11ο αιώνα). Τα 
μικρασιατικά ιδιώματα επηρεάστηκαν και από τους παλιούς ξενόγλωσσους 
κατοίκους τους και το ίδιο συνέβη σε μερικά από τα βορειότατα ιδιώματα. 

Στον ελλαδικό χώρο η κοινή της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται, δεν 
μπόρεσε να διατηρηθεί ενιαία και αδιάσπαστη. Οι λόγοι της διάσπασής της 
είναι οι εξής: 

(α) η μεσαιωνική προφορική κοινή μιλιόταν σε μεγάλη γεωγραφική έκταση 
από ανομοιογενείς πληθυσμούς, 

(β) έλειπε μια πρότυπη, κανονιστική γραπτή γλώσσα που θα επιδρούσε 
ενοποιητικά, 

(γ) διασπάστηκε η κρατική ενότητα, με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η 
επικοινωνία των ομόγλωσσων. 

Όπως δείχνει η σημερινή γλωσσική κατάσταση, από την προμεσαιωνική 
γλώσσα όχι μόνο διατηρήθηκαν παλιότερα στοιχεία (δηλαδή δεν 
ισοπεδώθηκαν εντελώς οι παλιότερες διαλεκτικές διαφορές) αλλά και δεν 
διαδόθηκαν παντού ή στον ίδιο βαθμό οι νεωτερισμοί της μεσαιωνικής 
ελληνικής. Αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση των νεοελληνικών διαλέκτων και 
ιδιωμάτων, ιδίως μετά την Δ΄ Σταυροφορία. (Επισημαίνεται ότι το βασικό 
ισόγλωσσο που χωρίζει τα νότια από τα βόρεια ιδιώματα, η στένωση και η 
κώφωση, χρονολογείται από πολλούς μελετητές πριν από τον 10ο αιώνα.) 

Τα γλωσσικά στοιχεία που οδηγούν στη διατύπωση της θέσης αυτής είναι: 
(α) Η διατήρηση της προφοράς των <υ>, <οι> ως [u] ή [iu] 

(μεγαροαιγινήτικα, κουμιώτικα, τσακώνικα, μανιάτικα), π.χ. ξούλα, γουναίκα, 
ψούχα, χιούρε. 

(β) H διατήρηση της ανοιχτής προφοράς του <η> ως [e] (ποντιακά), π.χ. 
νύφε, πολίτες, τίμεσον. 

(γ) Η ασυνιζησία των ακολουθιών í + Φ και é + Φ (ποντιακά, μανιάτικα, 
τσακώνικα, Ήπειρος, Ζάκυνθος, μεγαροκουμιώτικα και αιγινήτικα), π.χ. 
μηλέα, ελαία, κhομπίο κτλ. 

(δ) Η διατήρηση του ληκτικού -ν (Κύπρος, Δωδεκάνησα, Μ. Ασία), π.χ. 
παιδίν. 

(ε) Η διατήρηση των καταλήξεων -ουσι, -ασι (Κρήτη, Μάνη, Τσακωνιά), 
π.χ. να πάσι, θέλουσι. 

(στ) Η διατήρηση του γ΄ εν. του ρήματος είμαι: ένι (Κύπρος, Τσακωνιά). 
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Χαρακτηριστικά των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων 
 
1. Μικρασιατικές διάλεκτοι και ιδιώματα 
Εδώ ανήκουν τα ποντιακά (στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας), τα 
καππαδοκικά (στα χωριά της Καππαδοκίας, στο εσωτερικό της Μ. Ασίας), 
τα φαρασιώτικα (στα Φάρασα και στα περίχωρά του, επίσης στο εσωτερικό 
της Μ. Ασίας, αμέσως ανατολικά από τα καππαδοκικά χωριά), καθώς και τα 
ιδιώματα της Σίλλης και του Λιβισιού στη νοτιοδυτική Μ. Ασία (αν και το 
τελευταίο συγγενεύει περισσότερο με τα δωδεκανησιακά και τα κυπριακά). 
Διατηρούν αρχαϊκά χαρακτηριστικά, έχουν υποστεί όμως και πολλές 
τούρκικες επιδράσεις, ενώ λείπουν εντελώς τα αρβανίτικα, τα ιταλικά και τα 
σλαβικά δάνεια (υπάρχουν όμως αρκετά λατινικά δάνεια, π.χ. κάστουρου 
‘κάστρο’, κάλαντα, φούρνος). 

Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923), οι ομιλητές αυτών των 
ιδιωμάτων διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας. Η 
(πρόσκαιρη) διατήρηση των ιδιωμάτων αυτών ευνοήθηκε στις περιπτώσεις 
που οι ομιλητές τους εγκαταστάθηκαν σε συμπαγή χωριά.  
 
Τα μικρασιατικά ιδιώματα διακρίνονται σε δύο ομάδες: 

1. Νοτιοδυτικά (Λιβίσι, Σίλλη) 
Μοιάζουν περισσότερο με τα υπόλοιπα νεοελληνικά ιδιώματα, π.χ. (α) 

χρησιμοποιούν τα κτητικά δικός μου, δικός σου κτλ., (β) σχηματίζουν τον 
παθητικό αόριστο σε -κα κτλ. Ειδικά το Λιβίσι έχει ημιβόρειο φωνηεντισμό 
(δηλαδή εμφανίζει μόνο στένωση των [e] και [o] και όχι αποβολή των [i] και 
[u]), π.χ. τουν κόσμουν. 

2. Βορειοανατολικά (καππαδοκικά, φαρασιώτικα, ποντιακά) 
Φαίνεται ότι παλαιότερα είχαν γεωγραφική συνέχεια. Χαρακτηριστικά: 
(α) Εμφανίζουν [e] στη θέση του αρχαίου <η>, π.χ. πεγάδ < πηγάδι, χελυκό 

< θηλυκό, να κοιμερώ ‘να κοιμηθώ’ (Καππ.), εκκλεσία < εκκλησία (Φάρ.), 
νύφε < νύφη, κλέφτες < κλέπτης, συνέλκος < συνήλικος (Ποντ.). 

(β) Χρησιμοποιούν διαφορετικές καταλήξεις για τα έμψυχα και τα μη 
έμψυχα ουσιαστικά. 

(γ) Διατηρούν την κτητική αντωνυμία εμός, σος. 
(δ) Διατηρούν την ερωτηματική αντωνυμία τις. 
(ε) Επιτάσσουν τις προσωπικές αντωνυμίες, π.χ. λέγ ατον ‘του λέει’. 
(στ) Σχηματίζουν υποκοριστικά σε -όπον, π.χ. παιδόπον, αρνόπον. 
(ζ) Έχουν άρνηση κι < ουκί. 
Τα φαρασιώτικα και τα ποντιακά μοιράζονται (α) την ασυνιζησία, π.χ. 

χωρίο(ν), (β) τη συναίρεση του <ια> σε [ä]. 
 
Καππαδοκική 
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της είναι: 

(α) Αποβολή των [i], [u] σε ληκτική θέση, π.χ. το σπίτ. 
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(β) Τροπή [sf] > [s], π.χ. σάγνω ‘σφάζω’. 
(γ) Τροπή των στον, στην > σον, σην (όπως και στα ποντιακά). 
(δ) Περιορισμένη χρήση του άρθρου. 

 
Ποντιακή 
Διακρίνονται τρεις υποδιάλεκτοι: (α) δυτική (οινουντιακά), (β) ανατολική 
(τραπεζουντιακά), και (γ) νοτιοανατολική (χαλδιώτικα). 

Χαρακτηριστικά: 
(α) Τροπή [sf] > [sp], π.χ. σφίγγω > σπίγγω.  
(β) Τροπή των στον, στην > σον, σην (όπως και στα καππαδοκικά). 
(γ) Τα [–ανθρώπινα] παίρνουν το άρθρο τα στον πληθυντικό, π.χ. τα 

κοσσάρες ‘κότες’. 
(δ) Τα αρσενικά σε -ος τρέπονται σε -ον, π.χ λύκος > λύκον, διάβολος > 

δäβολον. 
(ε) Απαντούν οι αντωνυμίες α(β)ούτος και ατός. 
(στ) Στον παθητικό αόριστο εμφανίζονται οι καταλήξεις -θα, -θες, -θεν, 

-θαμεν, -θατε, -θαν, π.χ. έρθαν κι ανταμώθαν και γλυκοφιλέθαν. 
 
2. Κυπριακή 
Η κυπριακή συγγενεύει με τα μικρασιατικά ιδιώματα, και η συγγένειά τους 
ανάγεται σε παλαιά εποχή.  

Χαρακτηριστικά: 
(α) Εμφανίζει διπλά σύμφωνα, π.χ. θάλασσα, ανάθθεμαν, κόκκαλον· το 

ληκτικό -ν αφομοιώνεται αλλά δεν απλοποιείται, π.χ. τογ γιομ μου. 
(β) Αποβάλλει τα μεσοφωνηεντικά [v], [γ], [δ], π.χ. κάουρας, λιβάιν, 

τριυρίζω. 
(γ) Τρέπει το σύμπλεγμα [rx] σε [rk], π.χ. έρκουμαι, άρκοντας. 
(δ) Τρέπει την ακολουθία οδοντικό + ημίφωνο σε [θc], π.χ. μάθκια, φρύθκια. 
(ε) Χρησιμοποιεί τον τύπο εννα ως ισοδύναμο του θα. 

 
3. Δωδεκανησιακά  
Χαρακτηριστικά: 

Κοινά με την κρητική και την κυπριακή:  
(α) Τροπή των ρημάτων σε -εύω > -εύγω (-βγω). 
(β) Διατήρηση των καταλήξεων -ουσι και -ασι.  
(γ) Χρήση του ερωτηματικού είντα. 
(δ) Επίταξη της προσωπικής αντωνυμίας, π.χ. βλέπω σε. 
Κοινά με την κυπριακή: 
(α) Εμφάνιση διπλών συμφώνων, π.χ. θάλασσα, ανάθθεμαν, κόκκαλον· το 

ληκτικό -ν αφομοιώνεται αλλά δεν απλοποιείται, π.χ. τογ γιομ μου. 
(β) Αποβολή των μεσοφωνηεντικών [v], [γ], [δ], π.χ. κουαλώ, τράος, 

αερφός. 
(γ) Εμφάνιση συλλαβικής αύξησης η-, π.χ. θωρώ – ηθώρουν. 
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4. Κυκλαδοκρητικά 
Εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία. Χαρακτηριστικά: 

(α) Τσιτακισμός: [k], [g] > [ts], [dz], π.χ. τσεφάλι, κότσινος, ατζίστρι, 
κάτζελο. 

(β) Τα [mb], [nd], [ng] τρέπονται σε [b], [d], [g], π.χ. άdρας, κόbος, αgόνι. 
(γ) Τροπή των ρημάτων σε -εύω > -εύγω (-βγω), π.χ. κόβγω, κοντεύγω, 

ανάβγω. 
(δ) Επίταξη της προσωπικής αντωνυμίας, π.χ., βλέπω σε. 

 
Κρητική 
Η κρητική χωρίζεται σε ανατολική (π.χ. πλούσος, γρα, μερά· καταλήξεις 
-ουν, -αν) και δυτική (π.χ. πλούσιος, γρε, μερέ· καταλήξεις -ουσι, -ασι).  

Τα [t], [d] τρέπονται σε [θ], [δ] σε περιβάλλον συνίζησης, π.χ. μάθια, 
κουβεδιάζω. 
 
5. Μανιάτικη 
Μιλιέται στην ανατολική και τη δυτική πλευρά του Ταϋγέτου. 

(α) Διατηρείται η προφορά του <υ> ως /u/, π.χ. σκούλος ‘σκυλί’. 
(β) Το <ω> προφέρεται ως [u], π.χ. φουλέα, ξημερούματα, διατηρείται 

δηλαδή η διάκριση ανάμεσα στο βραχύ και στο μακρό [o], το οποίο στην 
κοινή συνέπεσε με το [o]. 

(γ) Σε λίγες λέξεις διατηρείται το δίγαμμα, π.χ. Βούτουλο < Fοίτυλος. 
(δ) Ασυνιζησία των -έα, -ία, π.χ. γραία, Ρωμαίος, κλησία. 
(ε) Επένθεση του [i], π.χ. ποϊδά, μεϊρά < ποδιά, μεριά. 
(στ) Το ληκτικό -ς χάνεται σε περιβάλλον συμπροφοράς, π.χ. ο πατέρα 

μου, της žυναίκα μου. 
(ζ) Αποβολή μεσοφωνεντικών [v], [γ], [δ], π.χ. κουνουπίδι > κουνουπί. 
(η) Προσθίωση των ουρανικών [j], [ç] και [c] σε φατνοουρανικά [ž] και [tš] 

αντίστοιχα πριν από μπροστινό φωνήεν, π.χ. έρος, τίνησα ‘κίνησα’. 
(θ) Το γ΄ πληθ. του παθ. αορ. έχει κατάληξη -να, π.χ. μαζεύτηνα = 

μαζεύτηκαν. 
(ι) Το γ´ πληθ. εκφέρεται χωρίς ληκτικό -ν, π.χ. λέγου, χαθού. 
(ια) Διασώζονται πολλοί λεξιλογικοί αρχαϊσμοί και αρχαϊκά τοπωνύμια, 

π.χ. Αυλός, Βυθός, Νάπα, Καρέα, Φρεάτι κτλ. 
 
Μανιάτικα της Κορσικής 
Πρόκειται για αρχαϊκό μανιάτικο ιδίωμα που το μιλούσαν έποικοι από τη 
Μάνη ως τα μέσα του 20ού αιώνα. Από το 1675 είχαν εγκαταστάθηκαν στο 
χωριό Cargese και το 1830 είχαν ακόμη ελληνική συνείδηση.  
 
6. Μεγαροαιγινίτικα – παλαιά αθηναϊκά – κουμιώτικα 
Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα υπήρχε μια διαλεκτική περιοχή με 
μεγαλύτερη έκταση, με την εγκατάσταση όμως Αλβανών από τον 15ο αιώνα 
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και μετά στην Αττική, στη Βοιωτία, στη Ν. Εύβοια και σε νησιά του 
Σαρωνικού η περιοχή αυτή περιορίστηκε στα Μέγαρα, στην Αίγινα, στην 
Αθήνα και στην Κύμη. Τα παλιά αθηναϊκά εξαφανίστηκαν όταν η Αθήνα έγινε 
πρωτεύουσα. Χαρακτηριστικά: 

(α) Προφορά των <υ>, <οι> ως [iu], [u], π.χ. άχουρο, τούλος, τουλία. 
(β) Διατήρηση ασυνίζητων -έα, -ία, π.χ. ψευτία, καμπαναρίο, γραία, βαρέα. 
(γ) Τσιτακισμός, π.χ. κατατσεφαλία, ροδατσινέα. 

 
7. Πελοποννησιακή 
Είναι πολύ κοντά στην κοινή νεοελληνική, επειδή αποτέλεσε τη βάση για τη 
διαμόρφωσή της στην Αθήνα. Υπάρχουν αρκετά πελοποννησιακά ιδιώματα. 

Χαρακτηριστικά: 
(α) Διατηρούν τα αρχαία φωνήεντα και σύμφωνα καλύτερα από ό,τι άλλα 

ιδιώματα, π.χ. κουβαλώ & -άω (αλλού: κβαλάου, κουαλώ κτλ.).  
(β) Πολλά ιδιώματα εμφανίζουν φατνοουρανικά (παχιά συριστικά) 

σύμφωνα, π.χ. [š], [tš]. 
(γ) Κυρίως στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τα [l] και [n] ουρανώνονται 

πριν από [i], π.χ. λ´ιμάν΄ι. 
(δ) Στην προστακτική που συνοδεύεται από δύο εγκλιτικά, πρώτο τίθεται 

το άμεσο αντικείμενο π.χ. πες το μου (και όχι: πες μου το). 
 
8. Επτανησιακή 
Κάθε νησί έχει το δικό του ιδίωμα. Γενικά τα επτανησιακά δεν διαφέρουν 
πολύ από την κοινή νεοελληνική. Ειδικά η Λευκάδα παρουσιάζει ημιβόρειο 
φωνηεντισμό (αποβολή των άτονων [i], [u], αλλά όχι στένωση των άτονων [e], 
[o]). Στο λεξιλόγιό τους υπάρχουν πολλές λέξεις ιταλικής προέλευσης.  

Χαρακτηριστικά: 
(α) Τα [mb], [nd], [ng] τρέπονται σε [b], [d], [g], π.χ. άdρας, κόbος, αgόνι. 
(β) Οι τύποι του άρθρου εμφανίζουν εξελίξεις όπως τους > τσου, τσι· της > 

τση· τις > τσι, π.χ. τσου/τσι χωριάτες, τση μερός, τσι κότες. 
(γ) Διατηρείται η άτονη συλλαβική αύξηση, π.χ. εκαθίζετε. 
(δ) Κατάληξη α´ εν. παθητικής -ιόμαι, π.χ. τραβιόμαι. 
(ε) Αντωνυμία εκειός < εκείνος ‘αυτός’. 
(στ) Πρόθεση οχ < εκ ‘από’, π.χ. κατεβαίνει οχ το βουνό. 
(ζ) Μερικά θηλυκά σχηματίζουν γενική σε -ός, π.χ. γυναικός, θυγατερός 

και κατ’ επέκταση βδομαδός, βαρκός, γιδός, οbρελός. 
 
9. Κατωιταλική 
Χαρακτηριστικά: 

(α) Ασυνιζησία, π.χ. αντροπία, πλέο. 
(β) Απώλεια ληκτικού -ς, π.χ. ο χειμώνα, ο gονέο. 
(γ) Τροπή του μεσοφωνηεντικού [l] σε ανακεκαμμένο [d], π.χ. ποddύ 

‘πολύ’. 
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(δ) Τροπή [γ] > [g] πριν από πίσω φωνήεντα, π.χ. εgώ, τρώgω. 
(ε) Τροπή [nθ] > [tt], π.χ. συμπέττερο. 
(στ) Διατήρηση μετοχής ενεργητικού αορίστου, π.χ. κάμοντα, gράφσοντα. 
(ζ) Διατήρηση του απαρεμφάτου, π.χ. έν σώτζω μιλήσει ‘δεν μπορώ να 

μιλήσω’, το κλάφσει σου ‘το κλάμα σου’. 
 
10. Βόρεια ιδιώματα 
Γενικά, λόγω της αποβολής των άτονων [i] και [u] στα βόρεια ιδιώματα 
δημιουργούνται πολλά συμπλέγματα που δεν απαντούν στην κοινή, π.χ. 
Χριστός > Χστός, ψηλός > ψλος, κουτσός > κτσός, μουλάρι > μπλάρ, δικός > 
θκός, φοβηθώ > φουφθώ. Επίσης, υπάρχει η τάση να διατηρείται ο τόνος του 
ρηματικού παραδείγματος στην ίδια συλλαβή. Έτσι, όταν παραβιάζεται ο 
νόμος της τρισυλλαβίας, συνήθως αναπτύσσεται δεύτερος τόνος, π.χ. 
έφαγάμι. 
 
Στερεοελλαδίτικα – ηπειρώτικα 
Έχουν αρκετά κοινά με τα θεσσαλικά και με τα πελοποννησιακά ιδιώματα. 
Για παράδειγμα, όπως και στα πελοποννησιακά, χρησιμοποιούν τη γενική ως 
έμμεσο αντικείμενο, π.χ. σου δίνω. 

Ειδικότερα στα στερεοελλαδίτικα (α) αποβάλλεται το μεσοφωνηεντικό -γ-, 
π.χ. μάειρας, διατηρείται το ληκτικό -ν στην αιτιατική του αρσενικού 
αντωνυμιών, π.χ. εκείνον. 

Στα ηπειρώτικα, το α΄ και το β΄ πληθ. του παρατατικού και του αορίστου 
σχηματίζεται σε -μαν και -ταν αντίστοιχα, -π.χ. λέγαμαν, φάγαμαν, είδαταν. 
 
Θεσσαλικά, μακεδονικά, θρακικά 
Η Σκύρος έχει ημιβόρειο φωνηεντισμό (μόνο αποβολή των άτονων [i] και [u]), 
ενώ η Κωνσταντινούπολη έχει νότιο φωνηεντισμό. Άλλα χαρακτηριστικά: 

(α) Το έμμεσο αντικείμενο εκφέρεται σε αιτιαιτική, π.χ. σε έδωσα, δώσε το 
Γιάννη. 

(β) Η γενική είναι πολύ δύσχρηστη και τείνει να αντικατασταθεί από 
προθετικές φράσεις, π.χ. μαλλί απού λύκου, στη μέσ’ στ’ αλών’. 

(γ) Σε μερικές περιοχές τo άρθρο των κύριων αρσενικών ονομάτων είναι ι, 
π.χ. ι Κώστας. 

(δ) Στα θεσσαλικά το [l] και το [n] ουρανώνονται πριν από [i] και [e], π.χ. 
λιέμι, νιαί. 

(ε) Το φωνητικό προϊόν της συνίζησης διαφέρει από αυτό της κοινής, π.χ. 
μερä, παχä. 

(στ) Αίρεται η μορφολογική διάκριση μεταξύ ονομαστικής και αιτιατικής 
στον πληθυντικό, π.χ. φάγαμι λαγοί, τς έντσαν τς άλλ’. 
 
Καστοριανά 
Τα καστοριανά παρουσιάζουν ενδιαφέρον επειδή είναι το βορειοδυτικότερο 
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σημείο που μιλιούνται τα ελληνικά, τα οποία διατηρήθηκαν παρά την 
επίδραση των γειτονικών σλαβικών, τουρκικών, αλβανικών και βλάχικων 
ιδιωμάτων. Εμφανίζουν πολλούς λεξιλογικούς αρχαϊσμούς, π.χ. μπιζόβουλους 
< αρχ. ελλ. πέζα ‘δίχτυ’, κούτλο < κοτύλη ‘γουδί’, αλλά και αρκετά δάνεια 
από τα σλαβικά και τα τούρκικα, π.χ. κοσεύω ‘τρέχω (τουρκ.), ούλτσα 
‘δρόμος’ (σλαβ.) κτλ. Από τη σλαβική έχει περάσει στα καστοριανά και το 
επίθημα -αβος, π.χ. λέραβος, αρρωστιάραβος κτλ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
σύνταξη αιτιατική αντωνυμικού κλιτικού + γ´ εν. παθητικής φωνής, π.χ. με 
τρώγεται, με γελιέται, δε με παίζεται ‘(δεν) έχω διάθεση να + ενεργ. φωνή’. 
 
Σαμοθρακιώτικα 
Αποβάλλουν το [r] και αναπτύσσουν δευτερογενή μακρά φωνήεντα, π.χ. 
γάαμματα, να βέεξ. Σπανιότερα αποβάλλουν και το [l], π.χ. γιώ < γελώ. 
 
11. Τσακωνική 
1. Φωνολογία 
Το φωνηεντικό σύστημα της τσακωνικής ταυτίζεται με αυτό της κοινής νέας 
ελληνικής. Στο συμφωνικό σύστημα, όμως, υπάρχουν δύο επιπλέον 
κατηγορίες συμφώνων: (α) δασέα /ph/, /th/, /tsh/, /kh/, π.χ. πhούρε < σπόρος, 
νιούτhα < νύχτα, τσhερέ < ξερός, κόκhο < κόκκος, και (β) φατνοουρανικά /š/, 
/tš/, /ž/, π.χ. ούκhο < ρύγχος ‘μύτη’. 
 
Δωρικά φωνητικά χαρακτηριστικά (αρχαϊσμοί) 

(α) τροπή [θ] > [s], π.χ. σέρι < θέρος, πρβ. λακ. σάλασσα. 
(β) τροπή [s] > [r] στο τέλος λέξης, π.χ. πhούρ < πώς, πρβ. λακ. σιόρ < θεός. 
(γ) διατήρηση του (μακρού) α, π.χ. αγέλα, α αμέρα. 
(δ) διατήρηση της προφοράς του <ζ> ως [d], π.χ. φωνιάντου = φωνάζω, 

ίντα = ρίζα· στα λακωνικά είχαμε την εξέλιξη /zd/ > /dd/. 
(ε) τα δασέα σύμφωνα αποτελούν εξέλιξη των διπλών συμφώνων· η τροπή 

αυτή είχε ήδη γίνει στη λακωνική. 
(στ) τροπή του συμπλέγματος /r/ + άηχο κλειστό > ρινικό + ηχηρό κλειστό, 

π.χ. [árte] > [ánde] ‘άρτος’, πρβ. λακωνικό φίντατος < φίλτατος. 
(ζ) διατήρηση της προφοράς του <υ> ως /u/ ή /iu/, π.χ. κούε < κύων, λιούκο 

< λύκος. 
(η) προφορά του <ω> ως [u], π.χ. ορού < ορών, γρούσσα < γλώσσα· 

επομένως, διατηρείται η διάκριση ανάμεσα στο βραχύ και στο μακρό /o/ (που 
στην κοινή συνέπεσε με το <ο>). 

(θ) διατήρηση του δίγαμμα, π.χ. βάνε < Fαρν-ός, νταβελέ < δαFελός 
‘δαυλός’. 

(ι) αποκοπή, π.χ. κα-μπαίνου < κατα-βαίνω. 
(ια) δάσυνση και αποβολή του μεσοφωνηεντικού -σ-, π.χ. ορώσα > ορώhα > 

ορούα. 
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