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Πξνο
Σηο Γηεπζύλζεηο ησλ εθεκεξίδσλ
εξξώλ θαη Νηγξίηαο

Η γλώσσα της Νιγρίτας
Αγαπεηνί/έο
Παίξλσ αθνξκή, γηα ηελ απνζηνιή απηήο ηεο επηζηνιήο, από
δεκνζηεύκαηα ηνπ ηύπνπ ζρεηηθά κε ηελ δίθε ζην Πξσηνδηθείν εξξώλ γηα
ηελ αλαγλώξηζε ελόο Πνιηηηζηηθνύ σκαηείνπ κε ηνλ ηίηιν «ύιινγνο
Δληνπίσλ εξξώλ …».
Αληηπαξέξρνκαη ηα ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο εληνπηόηεηαο θαη ηνπο
ζθνπνύο ηνπ ζπιιόγνπ θαη ζα ζηαζώ ζηελ καξηπξία ηεο θαζεγήηξηαο
παλεπηζηεκίνπ ε νπνία θαηέζεζε, όηη ηάρα ζηε Νηγξίηα κηινύλ όινη
ζιαβηθά. Γελ ζα επεθηαζώ ζε ραξαθηεξηζκνύο ηνπ ιόγνπ ηεο θ.
θαζεγήηξηαο, ζα ηελ παξαπέκςσ, όκσο, καδί θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ
ζπιιόγνπ πνπ επηδεηήζαλε ηελ καξηπξία ηεο, ζην βηβιίν κνπ «ΣΑ
ΣΔΡΠΝΙΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΝΙΓΡΙΣΙΝΑ», ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε
γιώζζα πνπ κηινύζαλ θαη κηινύλ νη ληόπηνη ζηε Νηγξίηα θαη επξύηεξα ζηε
Βηζαιηία, ηε γιώζζα πνπ δειώλεη ηε ζπλέρεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή
ηαπηόηεηά ησλ Νηγξηηηλώλ θαη γεληθόηεξα ησλ ληόπησλ Βηζαιηώλ, γιώζζα
εμαηηίαο ηεο νπνίαο νη Σνύξθνη έιεγαλ ηε Νηγξίηα «Μηθξή Διιάδα». Αλ
ζέινπλ πξαγκαηηθά λα κάζνπλ πνηα γιώζζα κηινύλ ζηε Νηγξίηα, κπνξνύλ
λα αλαδεηήζνπλ ηελ 2ε έθδνζε ηνπ βηβιίν κνπ ζην δηαδίθηπν ζηε δηεύζπλζε
www.nikospaschaloudis,gr, όπνπ είλαη ειεύζεξε ε πξόζβαζε.
Δθεί ζα πιεξνθνξεζνύλ όηη ε γιώζζα ηεο Νηγξίηαο είλαη έλα ηδίσκα ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο, πνπ έρεη ηελ αθεηεξία ηνπ ζηελ αξραία ειιεληθή
γιώζζα, κε ηελ παλάξραηα θαηαγξαθή (από ηνλ 15ν π.Υ. αηώλα ζηηο
αραηηθέο πηλαθίδεο ηεο Κλσζνύ θαη ηεο Πύινπ). Σελ αδηάθνπε θαη

δηαρξνληθή ηεο ζπλέρεηα ηελ δειώλνπλ νη αξραίεο επηβηώζεηο ιέμεσλ ζην
ηδίσκα, επηβηώζεηο κάιηζηα πνπ δελ παξαηεξνύληαη ζηελ θνηλή ειιεληθή
γιώζζα. Θα δνπλ όηη ην γισζζηθό ηδίσκα ηεο Σεξπλήο θαη ηεο Νηγξίηαο
ζπκίδεη ηελ Ιιηάδα ηνπ Οκήξνπ θαη ηελ Οδύζζεηα θαη ηηο επηγξαθέο ηεο
αξραίαο δσξηθήο δηαιέθηνπ ζε δηάθνξα αλαζθαθηθά επξήκαηα, όηαλ ε
παξαθνινύζεζή ηεο γίλεηαη κέζα από ην πινύζην θαη αθξηβνιόγν απηό
ιεμηθό. Θα δνπλ όηη ζην γισζζηθό ηδίσκα ηεο Σεξπλήο θαη ηεο Νηγξίηαο
αλεπξίζθνληαη όρη κόλν γλσζηέο θαη ζεζαπξηζκέλεο ζηα ιεμηθά ηεο αξραίαο
ειιεληθήο, αιιά αθόκε θαη ηειείσο αζεζαύξηζηεο θαη άγλσζηεο,
αδηαθηινλείθεηεο όκσο, αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο θαη κάιηζηα θαη
ηδησκαηηθέο καθεδνληθέο δσξηθέο, δηόηη ε αξραία καθεδνληθή γιώζζα ήηαλ
έλα από ηα ηδηώκαηα ηεο δσξηθήο δηαιέθηνπ. Σέηνηα ιέμε, γηα παξάδεηγκα
πνπ θαίλεηαη ζηνλ πξόινγν ηνπ βηβιίνπ, είλαη ην δσξηθό επίζεην
ἀζακόξαζηνο, θαη ζεκαίλεη «απηόο πνπ ηνλ ρηππάο απ’ έμσ, αιιά απηόο από
κέζα δελ δίλεη θαλέλα ζήκα ηεο παξνπζίαο ηνπ ή ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, [ἀ +
ζᾶκα (δσξηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη ζήκα) + ῥαζηὸο (παλειιήληα ιέμε πνπ
αλεπξίζθεηαη ζηα έπε ηνπ Οκήξνπ θαη ζεκαίλεη πιεηηόκελνο)].
Θα βξνπλ αλ ζέινπλ, ηαμηλνκεκέλεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ ζηε ζει. 31. Θα βξνπλ, γηα παξάδεηγκα, αλαθνξέο
ζε ιέμεηο πνπ δελ επηβίσζαλ ζηελ θνηλή ειιεληθή, όπσο ε ιέμε κύρια
(=εξσηηάξα), γηα ηελ νπνία δελ μέξνπκε πόηε εγθαηαιείθζεθε ζηελ
νκηινύκελε γιώζζα, νη ληόπηνη Βηζάιηεο όκσο ηελ θξάηεζαλ ζηα ηξαγνύδηα
ηνπο, ζηνλ ζηίρν «ε κία ήηαλ κύρια ξνύζα», θη αο κελ ήμεξαλ ηε ζεκαζία
ηεο. Θα δνπλ ηηο μαιθέο, ηηο αζεκόρξσκεο δειαδή ιεπηέο ηαηλίεο κε ηηο
νπνίεο ζηνιίδνπλ ηηο λύθεο, [από ην αξραίν ξήκα ἐμάιθσ = ηηκώ θάπνηνλ,
θάλσ θάπνηνλ λα ιάκπεη], ζα δνπλ ηε ιηβάδα, ην άζπξν ρξώκα πνπ παίξλεη
ην ηζίπνπξν, όηαλ ρύλνπκε κέζα ηνπ λεξό, [από ην αξραίν ξήκα ιείβσ (=
ρύλσ, εθρέσ, θάλσ ζπνλδή) > ιηβὰο > γελ. ιηβάδνο], ζα δνπλ ηε ιέμε
θλάπ(η) πνπ ζεκαίλεη ζπάγθνο [από ην αξραίν ξήκα θλάπησ (= ιαλαξίδσ
καιιηά, εηνηκάδσ γηα θιώζηκν ηα καιιηά)], θαζώο θαη πάξα πνιιέο άιιεο,
ηόζν πνιιέο θαη ηόζν αξραίεο πνπ πξνθαινύλ θαηάπιεμε.
Καη γηα λα κελ επεθηείλνκαη άιιν, ηνπο παξαπέκπσ ζηνλ πίλαθα 6 ηεο
ζειίδαο 53, όπνπ θαηαρσξίδνληαη πάλσ από 200 ιέμεηο, γηα ηελ
ελδηαθέξνπζα ζρέζε ηνπο κε ηελ αξραία ειιεληθή γιώζζα.
Θα δνπλ ηειηθά αλαθνξέο ζηελ πξνέιεπζε ηνπ γισζζηθνύ πιηθνύ ηνπ
βηβιίνπ από άιιεο γιώζζεο. Θα πιεξνθνξεζνύλ έηζη, όηη αλάκεζα ζηα
πάλσ από 8300 ηδησκαηηθά ιήκκαηα ππάξρνπλ κόλν 52 ιέμεηο ζιαβηθέο καδί
κε ηηο αιβαληθέο. Όζν αθνξά ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα, ε θαηακέηξεζε ζην
γξάκκα «Κ» ηεο 1εο έθδνζεο έδεημε, όηη ην πιήζνο ηνπο είλαη πεξίπνπ ίδην κε
απηό ζηελ θνηλή ειιεληθή γιώζζα. Θα δνπλ αθόκε ζηνλ πίλαθα ησλ

ηνπσλπκίσλ ζηε ζει. 54, όηη αλάκεζα ζηα 457 θαηαγξακκέλα ηνπσλύκηα
ηεο Νηγξίηαο θαη Σεξπλήο ππάξρνπλ κόλν 5 ζιαβηθά. Απηά είλαη ηα ζιαβηθά,
πνπ όπσο θαηέζεζε ζην δηθαζηήξην ε κάξηπξαο θαζεγήηξηα παλεπηζηεκίνπ
νκηινύλ ζηε Νηγξίηα.
Θα κπνξνύζα κάιηζηα λα ηνπο ζηείισ ειεθηξνληθά απνζπάζκαηα από
ηηο νκηιίεο ησλ θηινιόγσλ, πνπ παξνπζίαζαλ ην βηβιίν ζηηο έξξεο θαη ζηε
Νηγξίηα, θαζώο θαη θξηηηθέο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο κεηά ηελ 1ε
έθδνζε ηνπ βηβιίνπ. ε όια απηά ηα θείκελα εδξαηώλεηαη ε εγθπξόηεηα ηνπ
βηβιίνπ.
Νίθνο Λ. Παζραινύδεο
Τ.Γ. Μνπ θάλεη εληύπσζε όηη κηα θπξία κε πςειό επηζηεκνληθό θαη
αθαδεκατθό ηίηιν, εληειώο αβαζάληζηα θαη αληηεπηζηεκνληθά, ρσξίο ηελ
παξακηθξή έξεπλα, ραξαθηεξίδεη ζιαβόθσλνπο ηνπο θαηνίθνπο κηαο
πεξηνρήο ζηελ νπνία από ηα νκεξηθά ρξόληα κέρξη ζήκεξα νκηιείηαη
αδηάζπαζηα ε ειιεληθή γιώζζα.

