
 

 

 

Μια άλλη ζσνίζηζη  

ζηη βόρεια νεοελληνική διάλεκηο ηης Βιζαληίας 
 

Αθνξκή γηα λα γξαθεί ην θείκελν απηό ήηαλ κηα αλαθνξά ζηηο βόξεηεο 

δηαιέθηνπο ηεο θνηλήο ειιεληθήο γιώζζαο ζην βηβιίν «Ιζηνξία ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιώζζαο» πνπ δεκνζίεπζε ν Α.-Φ. ΥΡΗΣΙΓΗ
1. Η αλαθνξά απ-

ηή ιέεη: «Έλαο βαζηθόο δηαρωξηζκόο ηωλ λενειιεληθώλ δηαιέθηωλ είλαη ζε 

βόξεηεο θαη ζε λόηηεο. ηηο βόξεηεο δηαιέθηνπο ην «i» [η, ε, π, νη, εη] θαη ηα 

«u» [νπ] πνπ δελ ηνλίδνληαη ράλνληαη». 

Καη παξαζέηεη ωο παξάδεηγκα: κύηε > κπη θαη πνπιί > πιη. 

Παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο θαη άιιν γλώξηζκα ηωλ βόξεηωλ δηαιέθηωλ, 

αιιά παξακέλνπκε ζηνλ πην πάλω θαλόλα, πνπ δηαηππώλεηαη απόιπηα, γηαηί 

ην ηνπηθό καο γιωζζηθό ηδίωκα, ηεο Βηζαιηίαο, ελώ αλήθεη ζηηο ειιεληθέο 

βόξεηεο δηαιέθηνπο δελ ππαθνύεη ζ’ απηόλ, όπωο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

εηζαγωγή ηνπ βηβιίνπ «ΣΑ ΣΔΡΠΝΙΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΝΙΓΡΙΣΙΝΑ», [ΣΝ]
2
.  

πλνπηηθά αλαθέξνπκε: 

Οη απνθιίζεηο από ηνλ θαλόλα: 

1. Σα «i» [η, ε, π, νη, εη] πνπ δελ ηνλίδνληαη ράλνληαη. 

Σην ηνπηθό καο ηδίωκα απηά δελ ράλνληαη. Άιινηε ν ήρνο ηνπο «κηζνα-

θνύγεηαη», γίλνληαη δειαδή εκίθωλα, θη άιινηε δηαηεξείηαη θαλνληθά
3
. 

α) ηε ιέμε κύ-ηε, ηνπ ηνπηθνύ καο ηδηώκαηνο «κηζναθνύγεηαη» ην ηειη-

θό «ε», όπωο γίλεηαη θαη ζηε ζπλίδεζε, νπόηε γξάθνπκε κύη(ε) θαη ηελ 

πξνθέξνπκε ωο κνλνζύιιαβε.  

εκεηώλεηαη όηη, ζύκθωλα κε ην Υξεζηηθό Λεμηθό ηεο Αθαδεκίαο Αζε-

λώλ, ζσνίζηζη είλαη: «Η κεηαηξνπή ηνπ θωλήεληνο [i] ζε εκίθωλν [j] ή 

[x΄], όηαλ είλαη άηνλν θαη ζπκπξνθέξεηαη κέζα ζε ιέμε κε ηα θωλήεληα [a], 

[e], [o], [u], π.ρ. ζπλλεθηά [sinefx΄a], παηδηνύ [pedju]». Όκωο εμ νξηζκνύ ε 

ζπλίδεζε ζεκαίλεη γεληθώο θαηαθάζηζκα, βνύιηαγκα, [αξρ. ζπληδάλω < ζὺλ 

(= καδί) + ἱδάλω, ἱδάλω < ἵδω (= θαζίδω)], δειαδή ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ 

αληηθεηκέλωλ θη όρη κόλν θωλεέληωλ, όπωο νξίδεηαη ζηε γξακκαηηθή ηεο 

θνηλήο ειιεληθήο γιώζζαο. Θα κπνξνύζε δειαδή λα ιερζεί όηη ζηε ιέμε 

«κύη(ε)» ππάξρεη μια άλλη ζσνίζηζη, κε ηε ζπλύπαξμε ζπκθώλνπ θαη θω-

λήεληνο. Όκωο ηέηνηα ζπλίδεζε δελ έρεη νξηζηεί θαη γη’ απηό αληί γηα εηδηθό 
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ζπκβνιηζκό, όπωο γίλεηαη κε ηα [j] ή [x΄], έγηλε επηινγή λα γξάθνληαη απηά 

ηα θωλήεληα κέζα ζε δηπιή παξέλζεζε. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη κε όια ηα ηειηθά «i» [η, ε, π, νη, εη], όπνπ κε ηε γξαθή 

ηνπο κέζα ζε παξέλζεζε απνδίδεηαη ε πξνέιεπζε ηνπ ήρνπ «i», επνκέλωο 

θαη ε ζεκαζία ηνπο, π.ρ. ςπ-ρνπ-παίδ(η), βξάδ(π), έρ(εη), γξακ-κα-ηδκέλ(ε) 

[ζπνπδαγκέλε γπλαίθα], γξακ-κα-ηδκέλ(νη) [ζπνπδαγκέλνη άληξεο].  

Σα άηνλα «i» πνπ ρωξίο λα είλαη ηειηθά παζαίλνπλ ηελ ίδηα αιιαγή, ζπκ-

βνιίδνληαη θη απηά κέζα ζε δηπιή παξέλζεζε, π.ρ. ε ηξηζύιιαβε πξή-ζηε-θα 

γξάθεηαη θαη πξνθέξεηαη ωο δηζύιιαβε πξή-ζη(ε)θα ή πξή-ζ(ε)θα, ε ηξη-

ζύιιαβε με-πιέ-λεηο, ωο δηζύιιαβε  μη-πιέλ(εη)ο, ε δηζύιιαβε ιύ-λεηο ωο 

κνλνζύιιαβε ιύλ(εη)ο, ε ηξηζύιιαβε ζε-κά-δη ωο κνλνζύιιαβε ζ(ε)κάδ(η). 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε δηαθνξά. Δίλαη ε πξνθνξά ζηηο θαηαιήμεηο «-δεηο, 

-ζεηο», ζηνπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο ηεο θνηλήο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ζηηο 

«-δεο, -ζεο» ζηα παξνμύηνλα νπζηαζηηθά
4
. Έηζη ηε δηζύιιαβε ιέμε ηξί-δεηο 

ηελ πξνθέξνπκε ωο κνλνζύιιαβε θαη γξάθνπκε ηξί(εη)δο. Σν ίδην γίλεηαη κε 

απώιεηα κηαο ζπιιαβήο ζηηο ιέμεηο, θσ-λά-δεηο > θνπ-λά(εη)δο, γξνπ-ζνύ-

δεο > γξνπ-ζνύ(ε)δο, Θα-λά-ζεο > Θα-λά(ε)ζο, θ.ιπ.  

β) Τπάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο πνπ ην ηειηθό «i» δηαηεξείηαη όπωο ζηελ 

θνηλή ειιεληθή γιώζζα. Απηό ζπκβαίλεη: βα) Όηαλ νη ιέμεηο απηέο αθνινπ-

ζνύληαη από ηηο αληωλπκίεο, όπωο κ’ [κνπ], ζ’ [ζνπ], η’ο [ηνπο] θ.ιπ., π.ρ. α-

ληξα-δέξθ(ε) > α-ληξα-δέξ-θε κ’, α-κπα-ζθάι(ε) > α-κπα-ζθά-ιε ζ’, α-

λέκ(ε) > α-λέ-κε η’ο. ββ) Όηαλ ην επηβάιιεη ην κέηξν ζε ζηίρνπο ηωλ δεκνηη-

θώλ ηξαγνπδηώλ, π.ρ. Βξίζθσ ην κπέε ινύδνπληαλ ζε αξγπξό ιη-γέ-λη. βγ) ε 

δηζύιιαβα θύξηα νλόκαηα, π.ρ. Καί-ηε, Μαί-ξε, Νί-θε, ελώ Πε-λη-ιόπ(ε), 

Κιη-νπ-λίθ(ε). Λέκε έηζη «έλνπο (=κόιηο) ήξηη Νί-θε», αιιά «θηα νη δπν ήζη-

ιαλ η’ λίθ(ε)». βδ) ε ξεκαηηθνύο ηύπνπο, όπνπ ηα άηνλα «e» [ε, αη] κεηα-

ηξέπνληαη ζε ήρνπο «i» π.ρ. έ-ιπ-ζε > έ-ιπ-ζη, ιύ-ζε > ιύ-ζη, έξ-ρε-ηαη > έξ-

ρη-ηη, δνύ-ιεπ-ε > δνύ-ιη-βη (ν δίθζνγγνο «επ» αθνύγεηαη «ηβ»). 

2) Σα «u» πνπ δελ ηνλίδνληαη ράλνληαη.  

Ο θαλόλαο απηόο αιινύ εθαξκόδεηαη θαη αιινύ όρη. Σν «u» π,ρ, ράλεηαη 

ζηηο ιέμεηο πιη [< πνπ-ιί], θλσ [< θνπ-λώ], θινο [< θνπ-ιόο], δελ ράλεηαη 

όκωο ζε κεγάιν πιήζνο ιέμεωλ, όπωο: α) ε ιέμεηο πνπ ην «u» πξνέξρεηαη 

από άηνλν «o» [ν, ω], π.ρ. θνπ-κήηο [< θν-κή-ηεο], θινπζνπγπξίδνπ, [< θιωζν-

γπξίδω], β) ε ιέμεηο .πνπ έρνπλ ην άηνλν «u» από ηελ πεγή ηνπο π.ρ. θνπξ-

λνύδ(η), [< θνύ-ξλνο], θνπ-ινπ-ρέξο, [< θνπ-ιόο + ρέ-ξη]. 

εκείωζε: Δίλαη γλωζηό, από δωληαλά αθνύζκαηα, όηη απηό ην θαηλόκε-

λν ηνπ άηνλνπ «i», ηειηθνύ ή όρη,  παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηωλ 
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εξξώλ, αιιά θαη αιινύ ζηε Βόξεηα Διιάδα, όπωο ζηε Υαιθηδηθή, ζηελ 

Κνδάλε, ζην νπθιί.  

έξξεο, 24.11.2022 

Νίθνο Λ. Παζραινύδεο 


