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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μελέτη της καππαδοκικής διαλέκτου 

όπως καταγράφηκε από τον Καθηγητή Richard Dawkins, τον γλωσσολόγο Θανάση 

Κωστάκη και τον ερευνητή Ιορδάνη Παπαδόπουλο. Το μεγαλύτερο μέρος 

καλύπτεται από την διαλεκτολογική μελέτη του έξοχου καππαδοκολόγου και 

παραμυθολόγου Richard Dawkins καθώς στις αρχές του 20ου αι. διεξήγαγε επιτόπια 

έρευνα στην Καππαδοκία χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα ως επιτακτικό για την 

διάσωση των ιδιωμάτων. Συγκεκριμένα εξετάζεται η διερεύνηση της επίδρασης της 

τουρκικής γλώσσας στα παραμύθια και τις λαϊκές παραδόσεις των τριών γλωσσικών 

νησίδων Σίλλης, Φαράσων και Καππαδοκίας. Πραγματοποιείται η ανίχνευση και η 

επιρροή των τουρκικών δάνειων λέξεων στο φωνολογικό, μορφολογικό και 

συντακτικό επίπεδο της διαλέκτου. Σε πρώτη φάση επιχειρείται μια ιστορική 

αναδρομή του παρελθόντος της Καππαδοκίας δίνοντας στοιχεία για την εκάστοτε 

περίοδο, όπως επίσης για τους μετασχηματισμούς στη θρησκεία και τους ισχυρούς 

κλυδωνισμούς στη γλώσσα. Από το 1399μ.X. η Καππαδοκία τελούσε υπό τον 

τουρκικό ζυγό αποκόπτοντας κάθε σύνδεση με τον υπόλοιπο ελληνισμό με 

αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για παρακμή της ελληνικής γλώσσας. Η δεύτερη φάση 

της διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στο ερευνητικό κομμάτι που επαφίεται 

στο πεδίο των γλωσσικών επαφών. Έχοντας για εργοδηγό προγενέστερες εργασίες 

γλωσσολόγων η διαβάθμιση των καταγεγραμμένων τουρκικών δάνειων λέξεων ανά 

την περιοχή αξιολογήθηκαν με βάσει τους ενδογλωσσικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίζεται ο βαθμός λειτουργικότητας των 

παραγόντων όπως (μορφολογική πολυπλοκότητα, κλειστή και ανοικτή τάξη λεξικών 

κατηγοριών, δομική συμβατότητα, τυπολογική απόσταση στη δανεισιμότητα των 

λεξικών κατηγοριών). Λόγω ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν παράγουν πάντα 

κάποια σταθερά αποτελέσματα μελετούμε ταυτόχρονα τα δεδομένά μας και με βάσει 

την κλίμακα της Thomasson όπου προβλέπει τις λεξικές κατηγορίες που θα 

δανειστεί μεταξύ της γλώσσας πηγής και της γλώσσας στόχου στηριζόμενη στην 

ένταση της επαφής. 

 

Λέξεις-κλειδιά: καππαδοκική διάλεκτος, γλωσσική επαφή, ιδιώματα, Σίλλη, 

Φάρασα, Καππαδοκία.  
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Abstract 

The present project deals with the study of Cappadocian dialect as it has been 

written by the professor Richard Dawkins, the linguist Thanasis Kostakis and the 

researcher Iordanis Papadopoulos. The biggest part is covered by the dialectological 

study of the prominent Cappadocologist and storyteller Richard Dawkins as at the 

beginning of the 20th century conducted an on the spot survey in Cappadocia 

characterizing this scheme as imperative for the preservation of the idioms in these 

areas. Particularly, the examination of the impact of the Turkish language on 

fairytales and the Folklore traditions of the three linguistic islands of Silli, Farasa and 

Cappadocia is conducted. The detection and influence of Turkish borrowed words on 

the phonological level of the dialect is carried out, as well. Initially a historical 

recursion of the background of Cappadocia is attempted giving evidence of each 

period as well as the transformation in religion and the powerful tossing about 

language. Since 1399 A.D. Cappadocia was under the Turkish yoke having no 

relations with the rest Greek population resulting in the decadence of Greek language. 

The second part of this thesis focuses on the examination relied upon the field of 

linguistic contacts. Taking into consideration former projects of linguists, the 

classification of registered Turkish borrowed words of each area was assessed on the 

basis of inner linguistic and social factors. In the first case the functionality rate of the 

factors (such as morphological complexity, closed and open order of words, structural 

compatibility and typological distance is spotted) related with the borrowability of 

lexical categories. Due to the fait that these particular criteria do not always have 

some stable results, we simultaneously study our given data and based on the 

Thomasson scale which relies on the tension of contact, it predicts the lexical 

categories which will be lent between the language source and the target language.  

 

Keywords: Cappadocian dialect, language contact, idioms, Farasa, Silli, 

Cappadocia 
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Εισαγωγή 

Ο γλωσσικός τουρκισμός1 των κατοίκων της Καππαδοκίας ανάγεται με την 

εμφάνιση των Τούρκων στο εσωτερικό της Μ.Ασίας, έτσι οι Έλληνες λόγω της 

μακραίωνης συμβίωσης με τους Τούρκους να εμφανίζουν ιδιαίτερες αλλοιώσεις στη 

γλώσσα τους. Παρόλο που δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση μέσα στα 850 χρόνια 

σκλαβιάς κατάφερε να διατηρήσει το φρόνημα υψωμένο, το θρήσκευμα, το γένος 

και την ελληνική γλώσσα σε υψηλά επίπεδα. Η γλώσσα που μιλούσαν οι 

Καππαδόκες δεν υιοθέτησε τις αλλαγές της ελληνικής γλώσσας λόγω της 

μακρόχρονης απομόνωσής της από τον υπόλοιπο ελληνισμό. Αυτό έπαιξε σπουδαίο 

ρόλο ώστε να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής 

ελληνικής, όπως πολλές αρχαίες καππαδοκικές, περσικές, αρμενικές, λατινικές και 

τουρκικές λέξεις2. 

Στόχος της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθούν τρία 

ιδιώματα της Καππαδοκικής διαλέκτου που απαντώνται στις περιοχές της Σίλλης, 

των Φαράσων και Καππαδοκίας εντάσσοντάς τες στο πλαίσιο των θεωριών της 

γλωσσικής επαφής. Συγκεκριμένα, κύριος σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφεί 

ο βαθμός επίδρασης της τουρκικής γλώσσας στα παραμύθια και τις λαϊκές 

παραδόσεις να επισημανθούν οι ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις των ιδιωμάτων 

και να καταδειχθεί το επίπεδο εφαρμογής της συγκολλητικής τουρκικής γλώσσας 

στα ιδιώματα που προέρχονται από την διαχυτική ελληνική γλώσσα. Στο σκοπό της 

ερευνητικής εργασίας να προστεθεί η ανάδειξη της ιστορικής, γλωσσικής και 

θρησκευτικής κατάστασης της Καππαδοκίας. 

Ως κινητήριος μοχλός της ενασχόλησής μου με τα ιδιώματα της καππαδοκικής 

διαλέκτου αποτέλεσε η πατρογονική εστία του πατέρα μου, το Cuhur-

yurt(Τσουχούρι, χωριό των Φαράσων) και τα βιώματα της παιδικής μου ηλικίας. 

Θυμάμαι τις στιχομυθίες που αντάλλασσαν οι παππούδες μου σε μια γλώσσα που 

αποκαλούσα ως εξωγήινη όπως διαμορφωνόταν στο παιδικό μου μυαλό. Έτσι, οι 

διάλογοι των γηραιότερων μελών αντηχούσαν τόσο περίεργα στα αυτιά μου, που 

δημιουργούσαν απανωτά ερωτηματικά. Η εξοικείωση με την καππαδοκική διάλεκτο 

ήρθε πολύ αργότερα όταν εντατικοποιήθηκε η επαφή μου με την τουρκική γλώσσα 

μέσα από τις σπουδές μου. Η καλή χρήση της τουρκικής γλώσσας δημιούργησε και 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μελετηθούν οι παραφθαρμένες λέξεις των 

Ελλήνων της Καππαδοκίας και να εντοπιστούν οι τουρκικές επιρροές. 

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί η αποσαφήνιση των εννοιών ιδίωμα, διάλεκτος 

και γλωσσική νησίδα καθότι χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα στην διπλωματική μας 

εργασία. Ως διάλεκτος ορίζεται το σύνολο των ιδιοτυπιών που έχει μια γλώσσα μιας 

γεωγραφικής περιοχής παρουσιάζοντας σημαντικές αποκλίσεις από την ομιλούμενη 

γλώσσα της χώρας. Το γλωσσικό ιδίωμα ορίζεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε 

μια περιοχή με ελάχιστες διαφορές στην προφορά και στις λέξεις ώστε να γίνεται 

 
1 Κοντοσόπουλος.(2008)Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής.Αθήνα:εκδοσεις Γρηγόρη 
2 Κοιμίσογλου. Σ.(2005)Καππαδοκία Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Ελλήνων Ιστορία, 
 Πίστη, Πολιτισμός.Θεσσαλονίκη.εκδόσεις:ILP Productions 



Σελίδα | 2  
Φοιτήτρια: Γούσβα Βασιλική 

αντιληπτή από τους ομιλούντες της κοινής γλώσσας3. Γλωσσική νησίδα 

χαρακτηρίζεται μια περιοχή που διατηρεί αλώβητα τα δικά της γλωσσικά 

χαρακτηριστικά ενώ περικλείεται από διαφορετικές γλώσσες4. 

Τα δείγματα της εργασίας μας αντλήθηκαν από την διαλεκτολογική μελέτη 

Modern Greek in Asian Minor (1916) του επιφανούς καθηγητού Richard Dawkins. 

Κατά την διάρκεια των τριών ταξιδιών του στην Καππαδοκία στις αρχές του 20ου αι. 

κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία και παραμύθια έχοντας για πληροφορητές 

διευθυντές σχολείων και μαθητές. 

Επίσης ανασύρεται ένα διαλεκτικό παραμύθι από το πόνημα « Το γλωσσικό 

ιδίωμα της Σίλλης» (1968) του γλωσσολόγου Θανάση Κωστάκη. Ο ίδιος μάλιστα 

παρατηρεί ότι η επίδραση της τουρκικής γλώσσας μεταξύ των δυο γλωσσικών 

νησίδων Σίλλης και Καππαδοκίας έφτανε στα ίδια επίπεδα. Μετα από καταμέτρηση 

των τουρκικών λέξεων των παραμυθιών από Σίλλη που διενεργήθηκε από τον 

ερευνητή Κωστάκη συγκεντρώθηκε ένας πολύ περιορισμένος αριθμός στη κοινή 

Νεοελληνική αποδίδοντάς το στον εκπατρισμό των ντόπιων Ελλήνων σε ελληνικά 

και τουρκικά κέντρα και στην ανυπαρξία σχολείων.  

Ένα μέρος των κειμένων των Φαράσων καλύπτεται από το βιβλίο «Καππαδοκικά 

Παραμύθια και Λαϊκές Παραδόσεις» (2012) του ερευνητή Ιορδάνη Παπαδόπουλου. 

Προσπάθησε να αναδείξει την Φαρασιώτικη διάλεκτο μέσα από την καταγραφή 

παραμυθιών και λαϊκών παραδόσεων από ανταλλάξιμους πρόσφυγες που ζούσαν 

στην Κοζάνη, Γρεβενά και Γιαννιτσά. 

Η διπλωματική εργασία διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζει την βασική στοχοθεσία και την μεθοδολογική προσέγγιση που θα 

ακολουθηθεί, επίσης γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα δείγματα των παραμυθιών 

που θα χρησιμοποιηθούν στο ερευνητικό μέρος της εργασίας. Το κεφάλαιο κλείνει 

με την επισκόπηση προγενέστερων εργασιών για την καππαδοκική διάλεκτο. 

Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την συνολική πορεία της 

Καππαδοκίας από τα νεολιθικά χρόνια έως την επικράτηση των Οθωμανών 

Τούρκων. Παράλληλα αποτυπώνονται οι προβληματισμοί των μελετητών σχετικά με 

τις επιρροές της καππαδοκικής γλώσσας και της φθίνουσας πορείας της κατά την 

τουρκική κατάκτηση. Επιπλέον υπογραμμίζεται η θρησκευτική πορεία της 

Καππαδοκίας από την προχριστιανική εποχή, η εμφάνιση των αιρέσεων και η 

συμβολή των Καππαδόκων πατέρων στη διαφύλαξη της Χριστιανικής πίστης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μας. 

Αρχικά δίνεται μια αναλυτική εικόνα της επισκόπησης παρελθουσών ερευνών 

σχετικά με την γλωσσική επαφή και στη συνέχεια αναλύεται ευρύτερα η θεωρητική 

έννοια της γλωσσικής επαφής που στηρίζεται η διπλωματική μας εργασία. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάζονται διεξοδικά οι ενδογλωσσικοί και οι εξωγλωσσικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την δανεισιμότητα των λεξικών κατηγοριών από μια 

γλώσσα σε μια άλλη η οποία συντελείται στα πλαίσια πολιτισμικής πίεσης. 

 
3 Αναστασιάδης, Β. (2015). Το νεοελληνικό γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων της Καππαδοκίας. 
Γρεβενά 
4 Ράλλη, Α. (20 Αυγούστου, 2011). PATRAS WORKING PAPERS IN LINGUISTICS, VOL 2 (2011).  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στην διαίρεση της 

καππαδοκικής διαλέκτου έτσι όπως ακολουθείται από τους μελετητές και 

ταυτόχρονα σημειώνεται και η συμβολή της Μερλιέ στην υλοποίηση του 

μεγαλεπήβολου έργου του Κ.Μ.Σ. για την διάσωση της καππαδοκικής διαλέκτου.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπό μελέτη περιοχές, 

δίνονται περιγραφικά στοιχεία για την προέλευση του ονόματος και την σύσταση 

του πληθυσμού. Επιπροσθέτως αναφέρονται κάποια ενδεικτικά γλωσσικά 

γνωρίσματα των αντίστοιχων ιδιωμάτων στις περιοχές. 

Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η χαρτογράφηση των τουρκικών λέξεων 

στα εξεταζόμενα παραμύθια. Η επίδραση της τουρκικής γλώσσας δεν καταγράφεται 

απλά υπό μορφή λεξιλογίου αλλά εντοπίζεται επιπλέον μέσα από το φωνολογικό, 

μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο του αντίστοιχου ιδιώματος. 

Στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται και αναλύονται τα ευρήματα της έρευνας 

σχετικά με τον βαθμό επίδρασης της τουρκικής γλώσσας στα ιδιώματα Σίλλης, 

Καππαδοκίας και Φαράσων με βάσει τους ενδογλωσσικούς παράγοντες αλλά και τον 

εξωγλωσσικό παράγοντα της έντασης της επαφής. Στο τέλος συγκεντρώνονται τα 

συμπεράσματα της ερευνητικής μας εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1 : Μεθοδολογία 

 

1.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να αναδείξει τις ιδιομορφίες της 

καππαδοκικής διαλέκτου υπό την ισχυρή επίδραση της τουρκικής γλώσσας, να 

διαφανεί η συνάντηση δυο διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων εξετάζοντάς τα 

στο πλαίσιο της γλωσσικής επαφής και να υπογραμμίσει την πολυκύμαντη ιστορική 

πορεία της Καππαδοκίας ωσότου κατακτηθούν από τους Τούρκους. 

 

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

  Η εργασία μας στηρίζεται στα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα: 

α) ποια είναι η εξελικτική ιστορική πορεία της Καππαδοκίας μέχρι την κατάκτησή 

της από τους Τούρκους, ποιες θρησκευτικές μεταβολές πρωτοστάτησαν μέχρι την 

διάδοση του χριστιανισμού και πως διαμορφώθηκε η καππαδοκική γλώσσα μέσα 

στους χρόνους ώστε να φτάσει στην τελική της μορφή. 

β) πως ανιχνεύεται ο βαθμός τουρκικής επιρροής στην καππαδοκική διάλεκτο και 

ποιοι παράγοντες εξασφαλίζουν το διαφορετικό βαθμό εισροής τουρκικών 

στοιχείων στις ελληνικές διαλέκτους της Καππαδοκίας 

 

 

1.3 Οι πηγές συλλογής των δειγμάτων και τα κριτήρια επιλογής τους 

 

Τα διαλεκτικά παραμύθια συγκεντρώθηκαν από τρία σημαντικά έργα που 

άπτονται του αντικειμένου των Καππαδοκικών διαλέκτων. Αρχικά να αναφέρουμε 

το «Modern Greek in Asia Minor a study of the dialects of Siĺli, Cappadocia and 

Phárasa, with grammar, texts, translations and glossary» του Richard Dawkins, τα 

«Κα̟̟̟̟ππαδοκικά ̟̟παραµύθια & Λαϊκές Παραδόσεις Φάρασα Σύλλη, Αραβάν, 

Γούρδουνος», 2(2012) του Ιορδάνη Παπαδόπουλου και «Το γλωσσικό ιδίωμα της 

Σίλλης» (1968) του Θανάση.Π.Κωστάκη. 

Η επιλογή της ερευνητικής εργασίας του R.Dawkins θεωρήθηκε πρωταρχικής 

σημασίας και βαρύτητας καθώς συμπυκνωνόταν τόσο τα γραμματικά και 

συντακτικά στοιχεία των ιδιωμάτων αλλά καταγραφόταν και ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός παραμυθιών με ιδιαίτερα γλωσσολογικό ενδιαφέρον. Τα παραπάνω στοιχεία 

θεωρήθηκαν αρκετά βοηθητικά ενισχύοντας με τον καλύτερο τρόπο την έρευνά μας  

ώστε να εντοπιστούν με μεγαλύτερη ευκρίνεια οι τουρκικές δάνειες λέξεις αλλά και 

η επιρροή που άσκησαν σε φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. 

Επίσης για την καλύτερη κατανόηση του νοήματος των παραμυθιών η καταγραφή 
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του γλωσσάριου στο τέλος της ερευνητικής εργασίας του Dawkins αποτέλεσε 

σημαντική πηγή άντλησης των σημασιών ορισμένων δυσνόητων διαλεκτικών τύπων. 

Ως δεύτερη επιλογή προτιμήθηκε το επιστημονικό έργο του γλωσσολόγου 

Θανάση Κωστάκη «Το ιδίωμα της Σίλλης» ,ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό πόνημα που 

συγκεντρώνει τα φωνολογικά, μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία της διαλέκτου. 

Το ανωτέρω πόνημα λειτούργησε στην εργασία μας ως πυξίδα στην γλωσσολογική 

επεξεργασία κυρίως των διαλεκτικών παραμυθιών από Σίλλη. 

Η Τρίτη επιλογή άντλησης παραμυθιών και λαϊκών παραδόσεων είναι του 

ερευνητή Ιορδάνη Παπαδόπουλου από το πόνημα «Κα̟̟̟̟ππαδοκικά ̟̟παραµύθια & 

Λαϊκές Παραδόσεις Φάρασα Σύλλη, Αραβάν, Γούρδουνος. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως 

γιατί καλύπτει μεγάλο μέρος από καταγραφές παραμυθιών της περιοχής των 

Φαράσων. Εκτός από τα κείμενα που επικεντρώνουν το άμεσο ενδιαφέρον μας, 

επικουρικό ρόλο είχε και η σημαντική παράθεση πληροφοριών για αυτές τις 

περιοχές αλλά και ο συγκεντρωτικός κατάλογος με την προέλευση των λέξεων.  

Ως ειδικό κριτήριο επιλογής των κειμένων ορίστηκε ο κλιμακούμενος βαθμός 

της επίδρασης της τουρκικής γλώσσας σε τρεις γλωσσικές νησίδες που γεωγραφικά 

γειτνίαζαν αλλά εμφάνιζαν σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

 

1.4 Τρόπος ανάλυσης των δεδομένων 

 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μια καταγραφή των τουρκικών λέξεων που 

παρεισφρήσαν στην Καππαδοκική διάλεκτο, έπειτα συγκεντρώνοντας τα δεδομένά 

μας από τα παραμύθια της εκάστοτε περιοχής που βρίσκεται υπό μελέτη θα 

επιχειρηθεί μια ποσοστιαία ανάλυση με βάσει την ομαδοποίηση λεξικών κατηγοριών 

που δανείζεται από την τουρκική. Ακολούθως θα συγκεντρωθούν οι λέξεις σε 

σύνολα ανά λεξική κατηγορία για κάθε περιοχή που μελετάται και θα αποδοθούν οι 

σχετικές αναλογίες επι τοις %. Τέλος θα εξαχθούν τα συμπεράσματα ως προς την 

επιρροή που δέχτηκε η κάθε περιοχή ξεχωριστά. Επομένως το ερευνώμενο υλικό 

αναλύεται ποσοτικά και σε δεύτερο επίπεδο μέσα από την ποιοτική ανάλυση 

αναδεικνύεται ο βαθμός επίδρασης της τουρκικής γλώσσας ανάμεσα στα τρία 

εξεταζόμενα ιδιώματα. 
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1.5 Τα υπό μελέτη παραμύθια 

 

Τα κείμενα που μελετώνται είναι τα εξής: 

 

Παραμύθια από Σίλλη ( Dawkins) 

1. «H γυναίκα του κοσμηματοπώλη»5  

2. «Το μαγικό μήλο της πιστής συζύγου»6  

3. «Η βασίλισσα που παντρεύτηκε τον σταχτητζή»7  

 

Παραμύθια από Σίλλη (Κωστάκης) 

4. «Η πεσερά και νύφες»8 (η πεθερά και οι νύφες) 

 

Παραμύθια από Καππαδοκία (Dawkins) 

Δελμησός 

5. «Ο θυμωμένος αδερφός»9  

Φερτέκι  

6. «Η γάτα, ο σκύλος και το φυλαχτό»10  

Ουλαγάτς 

   7. «Το όνειρο»11  

   8. «Ο δάσκαλος και ο μαθητής»12  

Αξός 

    9. «Ο τσιγγάνος»13 

 

 
5 Dawkins, R. M. (1916). Modern Greek in Asia Minor: a study of the dialects of Sílli, Cappadocia and 

Phárasa with grammar, texts, translations and glossary. Cambridge: University Press,σ.296-297 
6 Dawkins,ό.π.,σ.303 
7 Ό.π.,σ.284 
8 Κωστάκης, Θ (1968) .Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης.Αθήνα:Κεντρο Μικρασιατικών Σπουδών,σ.120 
9 Dawkins, ό.π.,σ. 326-327 
10 Ό.π.,σ. 329 
11 Ό.π., σ. 358 
12 Ό.π.,σ. 364-365 
13 Ό.π.,σ., 396 
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Παραμύθια από Φάρασα (Dawkins) 

   10. «Ο ξυλουργός, ο χρυσοχόος, ο ράφτης και ο ιερέας»14  

   11. « Ο αετός ,το σκαθάρι και ο προφήτης Ηλίας»15 

   12. «Αβτζής τζαι το πουλπούλι» (ο κυνηγός και το αηδόνι) 

Λαϊκές παραδόσεις από Φάρασα (Ιορδάνης Παπαδόπουλος)  

 

Ταστσί 

   13. «Η νύφη του τσο τρώγκεν κατιέν»16(η νύφη που δεν έτρωγε ποτέ )  

Αφσάρι 

   14. Του τατά μας το χουνέρι»17 (η περιπέτεια του πατέρα μας) 

 

Σαττί 

   15. «τους μαθαίγκαν γράμματα σο Σαττί»18 (πως μάθαιναν γράμματα στο Σαττί) 

    

1.6 Επισκόπηση προηγούμενης έρευνας 

 

Αξιοσημείωτο είναι βέβαια να αναφερθεί η πρώτη επαφή των γλωσσικών 

ιδιωμάτων όπου πραγματοποιείται μέσω του έργου του Καρολίδη «Γλωσσάριον 

συγκριτικόν Έλληνοκαππαδοκικών λέξεων ήτοι ή έν Καππαδοκία λαλουμένη ελληνική 

διάλεκτος καί τά έν αύτή σωζόμενα ίχνη τής αρχαίας Καππαδοκικής γλώσσης». 

Ακολούθως ο Paul de Lagarde με το «Neugriechisches aus Kleinasien» στή 

Göttingen. Ο G.Gregoire το 1909 δημοσίευσε γραμματικές σημειώσεις και ένα 

παραμύθι από τα Φάρασα19. 

Ο Αρχέλαος με το έργο του «Σινασός» (1899) παρουσιάζει τα ήθη, τα έθιμα και 

την γλώσσα των κωμοπόλεων της Καππαδοκίας. Παρόλο που κάνει εκτενής 

αναφορά στο ιδίωμα της Σινασού παραθέτει αρκετές πληροφορίες και για το ιδίωμα 

των Φαράσων. Κρίνεται δέον να αναφερθεί και η πολυσχιδής ερευνητική 

δραστηριότητα του Αναστάσιου Λεβίδη (διετέλεσε καθηγητής στη σχολή της Μονής 

 
14 Ό.π.σ., 465 
15 Ό.π.σ., 565 
16 Παπαδόπουλος, Ι (22012). Καππαδοκικά παραμύθια και λαϊκές παραδόσεις Φάρασα, Σύλλη, 

Αραβάν, Γούρδουνος . Ν. Ιωνία: ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, σ.73 
17 Ό.π.,σ.77 
18 Ό.π.,σ. 82 
19 Λουκόπουλος, Δ. (1990). Προλεγόμενα στο βιβλίο του Βαράσου τησ Καππαδοκίας(1934-

1935) Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8. 
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Αγ. Προδρόμου στο Ζιντζίτερε) όσον αφορά τις περιοχές της Καππαδοκίας και των 

Φαράσων (1892). Ο Λεβίδης συνέταξε σπουδαία συλλογή από τα Φάρασα την οποία 

δημοσίευσε μετά από χρόνια ο R.Dawkins20. 

Σημαντικοί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έπαιξαν 

σπουδαίο ρόλο στη διάσωση και περισυλλογή των Καππαδοκικών ιδιωμάτων και 

υπό την αρωγή του εκδόθηκαν πολλές αξιόλογες μελέτες. Το ιδίωμα των Φαράσων 

του Νικόλαου Ανδριώτη θεωρήθηκε σημαίνουσας αξίας για την ανάδειξη της 

γλώσσας των Φαράσων αλλά και γενικότερα για τη συμβολή του στις 

διαλεκτολογικές μελέτες. Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς (Αθήνα,1951) από τον 

Ιορδάνη Κεσίσογλου αποτέλεσε ένα εξαίσιο παράδειγμα της εκτεταμένης επίδρασης 

της τουρκικής γλώσσας. Επίσης το γλωσσικό ιδίωμα του Αξού από τον Γεώργιο 

Μαυροχαλυβίδη κατέγραψε σημαντικά φαινόμενα της γλώσσας συμβάλλοντας στην 

διαφύλαξη της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς21. 

Μολονότι η καππαδοκική διάλεκτος κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών 

γλωσσολόγων, δεν υπήρχε κάποια συστηματική καταγραφή τους, ούτε και κάποια 

πολιτική από πλευράς κράτους στο θέμα των νεοελληνικών διαλέκτων και κυρίως 

της καππαδοκικής22. Τα τελευταία χρόνια, ένα μέρος του επιστημονικού λόγου 

ασχολήθηκε κυρίως με την μελέτη των διαλεκτικών λέξεων καθώς και με τα 

φωνητικά και τα φωνολογικά προβλήματα των ιδιωμάτων. Η μελέτη των 

συντακτικών φαινομένων περιοριζόταν σε αναφορές μικρής έκτασης με αποτέλεσμα 

οι διαλεκτολογικές μελέτες να παρουσιάζουν σημαντικό κενό εμβάθυνσης της 

διαλεκτικής εξερεύνησης. Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση αναφορικά με τη 

σύνταξη κατέστη δυνατή από την εργασία του Αναστασιάδη23 που αποτύπωσε 

λεπτομερώς όλες τις συντακτικές ιδιομορφίες του καππαδοκικού ιδιώματος καθώς 

και τις αλλαγές που είχε υποστεί από την τουρκική επίδραση24. 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 
20 Ανδριώτης, Ν.(1948).Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. Αθήνα: Ίκαρος, σ.8-9 
21 Γιαννακόπουλος, Γ. (2003). Η συμβολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στη μελέτη των 

ελληνικών γλωσσικών ιδιωμάτων της Μικράς Ασίας.  
22 Ράλλη, Α. (20 Αυγούστου, 2011). PATRAS WORKING PAPERS IN LINGUISTICS, VOL 2  
23 Αναστασιάδης, Β. (1976). «Η Σύνταξη στο Φαρασιώτικο Ιδίωμα Της Καππαδοκίας». Διατριβή επί 

Διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 
24 Τζιτζιλής, Χ. (2001). Νεοελληνικές Διάλεκτοι και Νεοελληνική Διαλεκτολογία. σ.3 
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Κεφάλαιο 2. Η Καππαδοκία στο διάβα της ιστορίας 

 

2.1 Η Φυσιογνωμία της περιοχής  

 

Σύμφωνα με τον γεωγράφο Στράβωνα είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς την 

έκταση της Καππαδοκίας καθώς διακρίνονταν από πολλά μέρη και τα σύνορά της 

μέσα στον χρόνο διαμορφώνονταν με τις εκάστοτε συνθήκες25. Γεωγραφικά η 

Καππαδοκία προς Ανατολικά και Νότια αποτελούνταν από την οροσειρά του 

Αντίταυρου, κεντρικά κυριαρχούσε το βουνό Αργαίος ενώ στην Καισάρεια 

βρισκόταν το όρος Δίδυμον ή το βουνό του Αγ. Βασιλείου. Στην ΔΝ πλευρά της 

Καππαδοκίας δέσποζε το όρος Ταύρος. Τα βουνά του Αργαίου και του Χαδζιλή 

εκτείνονταν έως και νότια των Φαράσων26. Σήμερα η Καππαδοκία υπάγεται σε πέντε 

επαρχίες Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray και Niğde καθώς και ένα μέρος των 

περιοχών Sivas and Kahramanmaraş27. 

Οι επικρατέστερες απόψεις γύρω από το όνομα της Καππαδοκίας ποικίλουν, 

ξεκινώντας από τις αναφορές των προγενέστερων μελετητών φτάνοντας μέχρι τους 

σύγχρονους της εποχής μας. Η πρώτη αναφορά για την Καππαδοκία ανιχνεύεται το 

450π.Χ από τον Ηρόδοτο28. Η άποψη του Ηροδότου περί περσικών καταβολών της 

ονομασίας της Καππαδοκίας αποδεικνύεται από τον εντοπισμό της στην επιγραφή 

του Behistun όπου και αναφέρεται η Καππαδοκία ως Katpatuka29. Η χώρα των 

«όμορφων αλόγων» όπως επικράτησε να λέγεται30. Οι Ασσύριοι και οι Πέρσες 

γνώριζαν πολύ καλά ότι η κύρια ασχολία των κατοίκων αυτής της χώρας ήταν η 

εκτροφή των αλόγων και έτσι την αποκαλούσαν Καπατούκα31. 

Νεότερες μελέτες αποκάλυψαν μια άλλη πραγματικότητα. Ο ερευνητής 

R.G.Kent ισχυρίζεται ότι δεν ευσταθεί το ανωτέρω αξίωμα περί περσικού ονόματος. 

Στην ίδια λογική κινείται και ο ερευνητής Yakubovich ο οποίος επικεντρώθηκε στην 

άποψη ότι το όνομα Katpatuka κλίνει περισσότερο στη Χετιτική προέλευση32. 

Σύμφωνα με άλλες εκδοχές το όνομα φαίνεται να ετυμολογείται από τις λέξεις ίππος 

 
25Καρολίδης, Π. (1874). Καππαδοκικά, ήτοι πραγματεία ιστορική και αρχαιολογική περί 

Καππαδοκίας,τ.Α΄, Κωνσταντινούπολη,σ.1 
26 Καραθανάσης Ε. Αθανάσιος (2001) «Καππαδοκία», εκδ Μαίανδρος. Θεσσαλονίκη, σ.27 
27 Laflı, E. (2020). «An introduction to the archaeological and historical studies in Classical Cappadocia: 

Editorial remarks to the proceedings of the conference. Izmir». In Laflı, E. (επιμ.) 
(2020).. Cappadocia and Cappadocians in the Hellenistic, Roman and Early Byzantine periods An 
international video conference on the southeastern part of central Anatolia in classical antiquity. 
Izmir,σ.7 

28 Καρολίδης, ο.π σ.1 
29 Janse.M (2020) Katpatukától Jonanistánig: A kappadokiai görög nyelv felemelkedése, bukása és 

újjászületése 
30 Μουτσόπουλος, Ν. (2007). Η Κόκκινη Εκκλησία (Kizil Kilise) κοντά στο Sivri Hisar της Καππαδοκίας 

Παρατηρήσεις και προβληματισμοί. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. σ.11 
31 Κοιμίσογλου,ο.π., σ.38 
32 D'alfonso, L., Maria-Elena, B. & Mora, C. (2017). Ten Years of Research in Southern Cappadocia: 

History, Archaeological Investigations, and Ancient Landscapes. News from the Lands of the Hittites, 
1, σ.15 
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και δοκώ, Κατά μια άλλη εκδοχή προέρχεται από την λέξη άπα (νερό) και το ρήμα 

δοκώ33. 

Οι Πέρσες αποκαλούσαν τους κατοίκους Καππαδόκες ενώ ο Ηρόδοτος τους 

αποκαλούσε «Σύριους»34. Η ίδια άποψη ενισχύεται και από τον Στράβωνα λέγοντας 

ότι οι Καππαδόκες που διαβιούσαν στον Πόντο και στην οροσειρά του Ταύρου ήταν 

Λευκοσύροι35. Επίσης η Καππαδοκία ήταν διαδεδομένη και με τα ονόματα Συρία, 

Λευκοσυρία λόγω της ασσυριακής ηγεμονίας. Το όνομα «Συρία» δεν σχετιζόταν με 

την περιοχή, παρα μόνο με την παλαιστινιακή Συρία. Η έννοια Λευκοσύροι που 

χαρακτήριζε τους Έλληνες της Καππαδοκίας σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς 

συνδεόταν με την ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα σε αντιπαραβολή με τα χαρακτηριστικά 

των κατοίκων της Ν. Συρίας36. 

Η ανθρώπινη παρουσία στην Καππαδοκία ανάγεται από τα νεολιθικά χρόνια37. 

Οι τελευταίες έρευνες έφεραν στο φως ένα νεολιθικό οικισμό στην περιοχή της 

πεδιάδας Κόνυα με την ονομασία «Çatal Hüyük»38. Εδώ βρέθηκε μια τοιχογραφία 

χρονολογημένη στα 6.500 με 6.200 π.Χ. υποστηρίζοντας ότι είναι η πιο αρχαία του 

κόσμου. Στην τοιχογραφία απεικονίζονταν τα σπίτια των Καππαδόκων και η έκρηξη 

του Αργαίου όρους χαρακτηριστικά στοιχεία της Καππαδοκικής πεδιάδας. Τα 

ευρήματα της τοιχογραφίας παρουσίασαν σημαντικές ομοιότητες με τους 

τρωγλοδυτικούς39 οικισμούς που κατασκεύασαν οι Χετταίοι κατά τα έτη 2000 -

1200π.Χ40.  

Στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας στην Καππαδοκία εγκαθίσταντο ένας 

ινδοευρωπαϊκός λαός, οι Χιττίτες41. Πρόκειται για μια φυλή που κυριάρχησε και 

κυβέρνησε στο μεγαλύτερο μέρος της Μ.Ασίας από τις αρχές του 1.180 έως την 

πτώση της αυτοκρατορίας τους42. Η αξία του πολιτισμού και του κοσμοπολιτισμού 

τους αποκαλύπτεται μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα όπως φιγούρες 

υπερμεγεθών θεοτήτων, βασιλιάδων, πολεμιστών, λιονταριών και ελεφάντων43. 

 
33Λεκάκης.Γ.(1998)Η άγνωστη Μ.Ασία. Εκδόσεις Κάδμος 
34Cook, J. (1985). «The rise of the Achaemenids and establishment of the Empire». Cambridge: 
university press. In Gershevitch, I. (επιμ.) (1985). The Cambridge History of Iran. Volume 2: The 
Median And Achaemenian Periods. Cambridge: University press, σ.244( αναφορά από την 
υποσημείωση) 
35Ρίζος, Ν. (1856). Καππαδοκικά : Ήτοι Δοκίμιον ιστορικής περιγραφής της Αρχαίας Καππαδοκίας, και 

ιδίως των επαρχιών Καισαρείας και Ικονίου / Υπό Ν. Σ. Ρίζου του εκ Σινασού της Καππαδοκίας. Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Η Ανατολή Ευαγγελινού Μισαηλίδου. 

36Σοφού, Α,(2001). Καππαδοκία(Αρχαιότητα). [χ.τ.]: εγκυκλοπαίδεια μείζονος ελληνισμού. 
37Μουτσόπουλος, ό.π., σ.10 
38Γκουντάνη, Π. (2015). Çatal Hüyük από την καθημερινότητα στην ιστορία. Μη εκδεδομένη 

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Θεσσαλία. σ.9 
39«Μέσα στήν παράδοξη αύτή φύση ό άνθρωπος δέν έμεινε πίσω. ’Έσκαψε το βράχο καί κάτω καί 

πάνω άπό τή γή. Κάτω άπό τή γή άνοιξε σπίτια, εκκλησίες, μακρούς διαδρόμους, συνοικίες 
ολόκληρες. Γι’ αυτό είπαν τούς Καππαδόκες τρωγλοδύτες» στο Λογοθέτη-Μερλιέ Μ., (1977)»Οι 
ελληνικές κοινότητες στη σύγχρονη Καππαδοκία»,Δ.Κ.Μ.Σ. 1 ,σ.45 

40Κοιμίσογλου,,ό.π.,σσ.51-52 
41Μουτσόπουλος,ό.π.,σ.10 
42Janse, M. (2020). «De Katpatuka a Jonanistán:surgimiento, muerte y resurrección del griego de 

Cappadocia from Katpatuka to Ionanistan: The rise, demise and reawakening of Cappadocian 
Greek». Madrid: estudios classicos. In Jesús de la Villa(editor)a 

43Κοιμίσογλου,ο.π.σ.52 
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Συνετέλεσαν στην ανάδειξη του τρωγλοδυτικού βίου των Καππαδόκων. Με την 

κατάρρευση της αυτοκρατορίας των Χετταίων εισελαύνουν τα φύλα των Φρυγών, 

Μηδών και Κιμμερίων44. 

Κατά τους περσικούς χρόνους το 546/545 π.Χ. η επονομαζόμενη Katpatuka 

προσαρτάται στο βασίλειο των Αχαιμενιδών Περσών από τον βασιλιά Κύρο Α΄45. 

Στον πόλεμο Ελλήνων Περσών ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο περσικός στρατός υπό 

την ηγεσία του Ξέρξη είχε ως σημείο εκκίνησης τα Κρίταλλα της Καππαδοκίας. 

Στην εποχή της περσικής διοικήσεως η Καππαδοκία διαχωρίστηκε σε δυο 

περιφέρειες την Ποντική Καππαδοκία στον Βορρά με πρωτεύουσα την Αμάσεια και 

την Μεγάλη Καππαδοκία στον Νότο με πρωτεύουσα τα Mazaka(Καισάρεια)46. Ο 

έσχατος σατράπης της Καππαδοκίας ο Αριαράθης το 332π.Χ. αναγορεύτηκε 

βασιλιάς αρνούμενος να υποταχθεί στον Μέγα Αλέξανδρο. Παρόλο που οι 

Αριαραθίδες ήταν περσικής καταγωγής, ήταν φιλέλληνες, συμβάλλοντας στον 

εξελληνισμό της περιοχής47. 

To 17μ.Χ. η Καππαδοκία λόγω των στενών σχέσεων που είχε συνάψει με την 

Ρώμη μετατρεπόταν σε επαρχία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επι Τιβερίου48. Ήταν η 

εποχή που ξεκινούσε η διάδοση του χριστιανισμού αλλά και η επικράτηση της 

ελληνικής γλώσσας. Υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Καππαδοκίας και Ρώμης 

που οι δεύτεροι επωφελούνταν τόσο από την πνευματική τους θέση όσο και από την 

ευφορία της περιοχής. Ο εξελληνισμός της Καππαδοκίας συνεχίστηκε και στη 

ρωμαϊκή περίοδο49. Οι τρεις αιώνες της ρωμαϊκής ηγεμονίας έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 

στον εξελληνισμό της περιοχής επανιδρύοντας νέες πόλεις αντικαθιστώντας τις 

παλιές όπως η Καισάρεια και τα Τύανα στη Μ. Καππαδοκία και στον Πόντο η 

Νεοκαισάρεια και η Σεβάστεια. Το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτών των πόλεων ήταν ο 

αμιγώς ελληνικός πληθυσμός50. 

Η Καππαδοκία την εποχή του Βυζαντίου θεωρούνταν αναμφίβολα μια περιοχή 

εξαίρετης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Μ.Ασίας. Η συνοριακή γραμμή 

μεταξύ Βυζαντινής και περσικής αυτοκρατορίας αποτελούσε ζωτικής σημασίας από 

τα τέλη της ρωμαϊκής ηγεμονίας51. Η στρατηγική αξία και η ιδιαιτερότητα της 

περιοχής οδήγησε τους αυτοκράτορες στη μετατροπή της σε στρατιωτικό κέντρο. Η 

Καππαδοκία για 200 χρόνια αποτελούσε αρένα μαχών όπου οι Έλληνες προέβαλαν 

σθεναρή αντίσταση χάριν στην ανδρεία των Ακριτών που διατηρούσαν το φρόνημα 

υψηλά52. Μολονότι η Βυζαντινή Καππαδοκία δέχτηκε επιδρομές τόσο των Αράβων 

 
44Janse.M (1998) «Η αναβίωση της διαλέκτου της Καππαδοκίας». Αθήνα: Κοινωφελές ίδρυμα Ωνάση 
45 Σοφού (2001), οπ. 
46 Κοιμίσογλου,ο.π. σ.54 
47Janse.M (1998), ο.π. 
48Laflı.Ε (2020), ο.π. 
49Κοιμίσογλου,ο.π. σς.73-74 
50Αναστασιάδης, Β. 1976. Η Σύνταξη στο Φαρασιώτικο Ιδίωμα της Καππαδοκίας. Διδακτορική 

Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θεσσαλονίκη,σ.2 
51 Tülin, K. (2020). «The crossing routes of Byzantine Cappadocia on the eve of the Arab raids (c. 
fourth-seventh centuries A.D. Izmir». In Laflı, E. (επιμ.) (2020).. Cappadocia and Cappadocians in the 
Hellenistic, Roman and Early Byzantine periods An international video conference on the southeastern 
part of central Anatolia in classical antiquity.  
52 Κοιμίσογλου,ο.π. σσ.109,116 
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όσο και των Σελτζούκων Τούρκων, από τον 6ο έως τον 11ο αι. σημείωσε ανοδική 

οικονομική ανάπτυξη και η εκκλησία σηματοδότησε στη διάδοση του χριστιανικού 

στοιχείου και στη συνεκτικότητα με τον ελληνισμό της περιοχής53. 

Το 1071 η βυζαντινή αυτοκρατορία άρχισε να εκπνέει με την μάχη του 

Ματζικέρτ54 δίνοντας προβάδισμα στους Τούρκους ώστε να κυριαρχήσουν και να 

διεισδύσουν στην Μ.Ασία. Η τουρκική υποδούλωση δεν πραγματοποιήθηκε με 

γοργούς ρυθμούς αλλά διήρκησε τέσσερις αιώνες προχωρώντας σε συχνές 

πολιορκίες και λεηλασίες πολλών πόλεων55. Ο Κιτρομηλίδης (1975:322) 

αποτιμώντας το έργο του Βρυώνη «Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού στη 

Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαμισμού(11ος-15ος αιώνας)» επισημαίνει ότι οι 

μακροχρόνιοι ασθενικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί χειρισμοί συνετέλεσαν στην 

επιτέλεση της πτώσης τους. 

To 1116 η Καππαδοκία περιήλθε στο «σουλτανάτο του Ικονίου» υπό την 

ηγεμονία των Σελτζούκων Τούρκων το οποίο ορίστηκε ως «Πριγκιπάτο των Ρουμ». 

Ο τίτλος των Σελτζούκων σουλτάνων που επικράτησε ήταν « σουλταν -αλ-

ρουμ56»57. Η Καππαδοκία αρχίζει να απομακρύνεται από την βυζαντινή της 

υπόσταση με την εγκαθίδρυση του σουλτανάτου του Ρουμ58. Παρόλο που οι « 

υπόδουλοι χριστιανοί» ζούσαν υπό αντίξοες συνθήκες κατά την περίοδο 

διακυβέρνησης των Σελτζούκων Τούρκων σημειώθηκε σημαντική άνθιση στις 

τέχνες και το εμπόριο59. 

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι επωφελούμενοι από την εσωτερική αναταραχή των 

βυζαντινών κατάφεραν επι της βασιλείας του Ρωμανού του Διογένους60 να 

εξαπολύσουν επιδρομές στις περιοχές του ποταμού Άλυ και του μεγαλύτερου μέρους 

της Καππαδοκίας61. Στο σημείο αυτό να συμπληρώσουμε ότι η περιοχή της 

Καππαδοκίας είχε δεχτεί επιδρομές των Τουρκομάνων πριν τη μάχη του 

Ματζικέρτ62. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι εποφθαλμιώντας τις περιουσίες των 

χριστιανικών κοινοτήτων διέπρατταν πολύ συχνά λεηλασίες με αποτέλεσμα ένα 

 
53 Καραθανάσης, ο.π. σσ. 56-57 
54 Η κάθοδος των Σελτζούκων Τούρκων σε συνάρτηση με την επονείδιστη ήττα των Βυζαντινών στη 
μάχη του Ματζικέρτ, χαρακτηρίστηκε ως «η Μεγάλη Δευτέρα της εξόδου του Ελληνισμού από την 
Μ.Ασία» αλλάζοντας την ζωή των Καππαδοκών. Αναφορά στο Καραθανάσης Ε. Αθανάσιος (2001): 
«Καππαδοκία»,Θεσσαλονίκη:Εκδόσεις Μαίανδρος σ.57 
55 Βρυώνης, Σ. (2008). Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία 
εξισλαμισμού(11ος-15ος αιώνας)(β΄ ανατύπωση). Αθήνα: μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης 
σσ.93,130 
56 «σουλταν-αλ-ρουμ» δηλαδή σουλτάνος των Ρωμιών, Κοιμίσογλου. Σ.(2005)Καππαδοκία Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Ελλήνων Ιστορία, Πίστη, Πολιτισμός.Θεσσαλονίκη.εκδόσεις:ILP 
Productions σ.172 
57 Κοιμίσογλου, ό.π., σ.172  
58 Μπαλλιάν, ό.π., σ.30 
59 Κοιμίσογλου, ό.π.,σ.,172 
60 Ρίζος, ό.π.,σ.57 
61 Βρυώνης, ό.π., σ.140 
62 Μπαλλιάν, Α.(1991) στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα Πετροπούλου Καππαδοκία. 
Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam σ.,30 
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μέρος του χριστιανικού πληθυσμού ν’ασπασθεί τον ισλαμισμό63. Ο Ρίζος (1856:61) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για να γλυτώσει ο ελληνισμός από την επέλαση των 

Σελτζούκων Τούρκων έβρισκαν καταφύγιο στα δυσπρόσιτα απόκρημνα φαράγγια 

καθώς και στις κοιλάδες της Καππαδοκίας. 

Το 1243 μετα τη διάλυση του σελτζουκικού κράτους αναδύεται νέο αυτόνομο 

σουλτανάτο ερχόμενο από περιοχές της Καππαδοκίας και της Λυκαονίας 

λαμβάνοντας το όνομα Καραμανία ή κράτος του Καραμάν64. Ο κατακερματισμός 

του σελτζουκικού στρατού δεν έμελλε και την οριστική αποχώρηση των Τούρκων 

αφού επανήλθαν δριμύτεροι με προεξάρχουσες μορφές τους Οθωμανούς τούρκους 

έχοντας ως αρχηγό τον Οσμάν. Το 1299 ο Οσμάν αφού αποσπάστηκε από τις 

υπόλοιπες μογγολικές φυλές σχημάτισε το οθωμανικό κράτος με τεράστια 

στρατιωτική δύναμη ασκώντας μεγάλη καταπίεση στον υποτελή λαό65. O Edwin 

Pears (1903:60) χαρακτήρισε τους Τούρκους ως νομάδες και ότι φέρουν την 

ιδιότητα του ολετήρα. Πίστευε ότι δεν είχαν επαρκείς ικανότητες ως έμποροι και ως 

γεωργοί αντιστοίχως. 

Ο δεσποτισμός των Οθωμανών Τούρκων δημιούργησε συνθήκες ανείπωτης 

καταστροφής και καταπίεσης συγκριτικά με την πρόσκαιρη τυραννία των 

Μογγόλων66. To 1176 μετά τη μάχη στο Μυριοκέφαλο λόγω των εκτεταμένων 

καταστροφών είχαν ξεκινήσει ήδη οι μετακινήσεις του ελληνικού στοιχείου προς τα 

παράλια της δυτικής Μικράς Ασίας και στα γειτονικά νησιά του Αιγαίου67. Ο Ρίζος 

(1856:59) αναφέρει ότι το 1399 μ.Χ. ήταν το έτος που η Καππαδοκία υποδουλώθηκε 

στους Οθωμανούς Τούρκους. H Μπαλλιάν (1991:32) ανασύροντας στοιχεία από τα 

οθωμανικά κατάστιχα του 16ου αιώνα, μας γνωστοποιεί την φυγή των χριστιανών της 

Καππαδοκίας από τις πόλεις68 και την συσπείρωσή τους στις εύφορες και 

παραγωγικές κοιλάδες των βουνών ή στις κοιλάδες που συνδέονταν οικονομικά με 

την Καισάρεια και την Νίγδη. 

Η συνδιαίτηση μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινοτήτων στο εσωτερικό 

της Μ.Ασίας οργανώθηκε μετα από τις μάχες Ματζικέρτ και Μυριοκέφαλου. Ως 

απόληξη των παραπάνω αποτέλεσε ο προσηλυτισμός του χριστιανικού στοιχείου 

στην ισλαμική θρησκεία το οποίο περατώθηκε μέσα στον 15ο αιώνα69. Ένα μεγάλο 

μέρος των Ελλήνων της Καππαδοκίας παρόλο που διαφύλαξαν τα φυλετικά τους 

 
63 Αθανασιάδης, Α. & Αθανασιάδης, Δ. (2018). «Ένα ιστορικό παράλληλο: Οι εξισλαμισμοί στην Καθ' 
ημάς Ανατολή (Πόντος Καππαδοκία) και στη Βοσνία». MAΚΕΔΝΟΝ, Έκδοση Παιδαγωγικής Σχολής 
Φλώρινας, 15/2006. σ.297 
64 Κοιμίσογλου,ο.π. σ.173 
65 Ό.π.,σ.173 
66 Σαββίδης, Α. Γ. Κ. (2003). « Οι Βυζαντινοί απέναντι στους λαούς του ανατολικού και του 
βαλκανικού κόσμου (με έμφαση στα τουρκόφωνα φύλα)». Βυζαντινό Κράτος Και Κοινωνία: 
Σύγχρονες Κατευθύνσεις Της Έρευνας. Retrieved from https://hdl.handle.net/10442/1738 
67 Χαρακόπουλος, Μ. 2(2014). Ρωμιοί της Καππαδοκίας. Αθήνα: Πεδίο.σ.36 
68 Οι Χριστιανοί της Καππαδοκίας μην αντέχοντας τις καταπιέσεις των Οθωμανών Τούρκων 
εγκατέλειψαν τις εστίες τους στις πόλεις διότι είχαν μετατραπεί «ισλαμικά αστικά κέντρα».Αναφορα 
στο Μπαλλιάν, Α.(1991) στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα Πετροπούλου Καππαδοκία. 
Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam σ.32 
69 Αλεξανδρής, (1983). Η απόπειρα δημιουργίας τουρκορθόδοξης εκκλησίας στην Καππαδοκία, 1921-
1923. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 4, 159-210. https://doi.org/10.12681/deltiokms.39 
σ.160 

https://doi.org/10.12681/deltiokms.39
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στοιχεία εντούτοις δεν κατόρθωσαν να κρατήσουν ανεπηρέαστη τη γλώσσα. Η 

ελληνική γλώσσα παρέμενε ζωντανή αποκλειστικά στα εκκλησιαστικά χριστιανικά 

βιβλία αλλά η χρήση της δυσχέραινε τόσο τους τουρκόφωνους Ρωμιούς ιερείς και 

επισκόπους όσο και τους απλούς τουρκόφωνους χριστιανούς70. Οι μακροτενείς και 

σαρωτικοί εξισλαμισμοί συνετέλεσαν στην προσχώρηση της θρησκείας των 

Οθωμανών Τούρκων ώστε να επέλθει η τουρκοφώνηση. Ο Χαρακόπουλος (2003:36) 

διακρίνει ότι κατά τον 19o αι. υπήρχαν δυο κατηγορίες χριστιανών που πρόβαλλαν 

σθεναρή αντίσταση. Πρώτον αναφερόμαστε στους ελληνόφωνους χριστιανούς στην 

κατηγορία εκείνη του ελληνισμού που διατήρησαν το χριστιανικό τους φρόνημα 

υψηλά και κατά δεύτερον εκείνοι που παρέμεναν χριστιανοί ορθόδοξοι μεν, 

απαρνούμενοι την ελληνική γλώσσα δε, ώστε να γίνουν τουρκόφωνοι. 

Η Καππαδοκία κατά την εποχή που η κραταιά οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε 

να παίρνει φθίνουσα πορεία, δεν υπήρξε αυτοτελής διοικητική ενότητα, αλλά 

εντασσόταν στα βιλαέτια της Άγκυρας, Αδάνων και Ικονίου και οι κάτοικοί της δεν 

αυτοκαλούνταν Καππαδόκες «αλλά ως κάτοικοι των παραπάνω βιλαετίων ή ως 

κάτοικοι των χωριών, των κωμών και των πόλεων από όπου κατάγονταν»71. Στα 

νεότερα χρόνια οι κάτοικοι της Καππαδοκίας και των γύρω περιοχών της 

Καππαδοκίας αποκαλούνταν Καραμανλήδες. Η Λογοθέτη - Μερλιέ (1977:72) 

αναφέρει ότι ο υπόλοιπος ελληνισμός της Μ.Ασίας τους προσφωνούσε με αυτό τον 

χαρακτηρισμό προσδίδοντας μια απαξιωτική αναφορά. Επιπλέον, αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι οι Καραμανλήδες χριστιανοί της Μ.Ασίας, από το σύνολο των 

ορθόδοξων χριστιανών της οθωμανικής αυτοκρατορίας συγκέντρωσαν το 

ενδιαφέρον του ερευνητικού κόσμου72. 

 

 

2.2 Η γλώσσα της Καππαδοκίας 

 

Ο Καρολίδης (1885:7) σημειώνει ότι η αρχαία καππαδοκική γλώσσα ήταν ήδη 

διαδεδομένη στην Καππαδοκία προτού καθιερωθεί επίσημη γλώσσα η ελληνική. Ο 

Mordtmann όπως αναφέρεται από τον Καραθανάση (2001:29) επισημαίνει ότι η 

αρχαία καππαδοκική ήταν μια παραφθαρμενη φρυγική γλώσσα με ιρανικά στοιχεία. 

Αντίθετα ο Καρολίδης (ο.π) υποστηρίζει ότι είναι ένα κράμα φρυγικής και 

χαλδαϊκής γλώσσας. Επίσης ο Janse (2009:1) προβαίνει στην εκτίμηση ότι οι 

Καππαδόκες «Λευκοσύροι» να είναι απόγονοι των Χετταίων73 και η αρχαία 

 
70 Κοιμίσογλου, ό.π., σ.206 
71Ιντσεσίλογλου, «Η συμβολή των Καππαδοκών στο σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και στην πολιτιστική, 

οικονομική, κοινωνική ζωή του νέου Ελληνισμού. κοινωνική ζωή του νέου Ελληνισμού» Στο κέντρο 
σπουδής και ανάδειξης μικρασιατικού πολιτισμού», πρακτικά 25,26 και 27 Νοεμβρίου 2011,εκδοσεις 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Νέα Ιωνια,2012 
72 Clogg, ό.π., σ.,57 
73 Στα συγγράμματα παλιότερων μελετητών παρατηρήθηκε ότι η αναφορά στους Χετταίους δεν ήταν 
άμεση αλλά οσο μπορέσαμε να διακρίνουμε μάλλον έμμεση. Στη περίπτωση των « Καππαδοκικών» 
του Ρίζου(1856:11) αναφέρεται στις Αμαζόνες που πιθανολογείται σε μεγάλο βαθμό να σχετίζονται 
με τους Χετταίους. 
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καππαδοκική γλώσσα να περιείχε στοιχεία χετιτικής γλώσσας. Ένα ζήτημα που 

τέθηκε σε προβληματισμό ήταν η προέλευση της γλωσσικής οικογένειας της 

καππαδοκικής διαλέκτου διαπιστώνοντας ότι λόγω των τακτικών επαφών με την 

Ευρώπη και την Ασία θα τοποθετούνταν στην άρια ή ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Εν 

συνεχεία των ερευνών του ο Καρολίδης αποφάνθηκε ότι η συγγένεια με την 

ελληνική, λατινική σανσκριτική, περσική και αρμενική θεωρούνταν εφικτή 

κατατάσσοντάς την στη Φρυγοπελασγικη διάλεκτο της Μ.Ασίας 

(Καρολίδης,1885:8-9). Oμοίως ο Σαραντίδης (1899:9) συντασσόμενος με τον 

προκάτοχό του Καρολίδη τοποθετούσε την αρχαία καππαδοκική τόσο στην άρια όσο 

και στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. 

Ο Κοιμίσογλου (2005:201) αναφέρει ότι η εμφάνιση της ελληνικής γλώσσας74 

ξεκίνησε με την κυρίευση της Καππαδοκίας από τους Μακεδόνες, όπου το 301 π.Χ. 

καθιερώνεται επίσημα. Επίσης παρατηρήθηκε η υιοθέτηση της ελληνικής 

ονοματολογίας των Καππαδόκων καθώς και της ελληνικής προέλευσης των 

επιθέτων στους βασιλιάδες. Έτσι επικράτησαν ονόματα όπως Ευσεβής, Φιλοπάτωρ, 

Φιλάδελφος. Όπως μαρτυρείται από τον Καρολίδη (1885:27) οι Καππαδόκες κατά 

τους αλεξανδρινούς και ρωμαϊκούς χρόνους εισήλθαν εις την κατηγορία των 

«μιξοβάρβαρων ή δίγλωσσων λαών». Η διγλωσσία εντοπίστηκε από τον Καρολίδη 

μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου του απόστολου Παύλου στο Ικόνιο. Οι 

κάτοικοι της Λυκαονίας παρόλο που αντιλαμβάνονταν την ελληνική γλώσσα του 

κηρύγματος εντούτοις προτιμούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους στα Λυκαονικά. Η 

βαθμιαία75 αντικατάσταση της εγχώριας γλώσσας από την ελληνική υλοποιήθηκε 

στα «χρόνια των Διαδόχων από μικρούς πυρήνες Ελλήνων μεταναστών και μεγάλες 

μάζες ιθαγενών Καππαδοκών»76. 

Η επικράτηση του χριστιανισμού καθώς και η επιρροή της χριστιανικής 

φιλολογίας στην ελληνική γλώσσα κατά τον 4ο και 5ο αι. μ.Χ. συνετέλεσε στην 

κατίσχυση της ελληνικής γλώσσας77. Η ελληνική γλώσσα έτυχε μεγάλης 

υποστήριξης ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. όταν η Καππαδοκία μετατράπηκε σε 

ανεξάρτητο βασίλειο υπό την δυναστεία των φιλελλήνων Αριαραθών. Η επίδραση 

της ελληνικής γλώσσας κατά την εποχή τους αλλά και στους μετέπειτα χρόνους ήταν 

τόσο καταλυτική που οδηγήθηκαν και σε μετονομασίες αρχαίων πόλεων78 δίνοντας 

τους ελληνικά ονόματα. Από τον 3ο αι. μ.Χ. στην Καππαδοκία άρχισαν να ριζώνουν 

τα θεμέλια της ελληνικής παιδείας αφού οι διδάσκαλοι των ελληνικών εντοπίζονταν 

σε κάθε γωνιά των Καππαδοκικών πόλεων. Ο εξελληνισμός της Καππαδοκίας 

 
74 «Για την ελληνική γλώσσα της Καππαδοκίας πρέπει στα στοιχεία που ανάγονται στο προελληνικό 
γλωσσικό υπόστρωμα να προστεθεί και η ανάμειξη με στοιχεία των γειτονικών της ελληνικών 
διαλέκτων της Παμφυλίας και της Κύπρου». Αναφορά στο Ανδριώτης, Ν.(1948).Το γλωσσικό ιδίωμα 
των Φαράσων. Αθήνα σ.11 
75 Σαραντίδης, ό.π., σ.131 
76 Ανδριώτης, ό.π., σ.11 
77 Καρολίδης, (1899),ό.π., σ.132 
78 Οι πόλεις αυτές που « οργανώθηκαν πάνω σε ελληνικά πρότυπα από τους Αριαράθες και τους 
τελευταίους ηγεμονίσκους ήταν τα αρχαιότατα Γάρσαυρα που είχαν επανιδρυθεί ως Αρχελαϊς, η 
Μάζακα μεγάλο κέντρο από τον καιρό της περσικής σατραπείας γίνεται πρώτα Ευσέβεια και μετα 
Καισάρεια...».Αναφορά στο Παντελεάκη,Ν .(1991) στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα 
Πετροπούλου Καππαδοκία. Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam σ.11 
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επήλθε σταδιακά ωσότου επικρατήσει ολοκληρωτικά και αυτό κατέστη εφικτό μετα 

την εγκαθίδρυση του χριστιανισμού79. 

O Καρολίδης (1885:29) παρατηρεί ότι τον 4ο και 5ο αι. παρόλο που 

καθιερώνεται η ελληνική γλώσσα οι ντόπιοι κάτοικοι της Καππαδοκίας διατηρούσαν 

πολλούς ιδιωματισμούς της αρχαίας Καππαδοκικής όπως γνωστοποιείται μέσα από 

τα γραπτά του Μέγα Βασιλείου. Ο Georges Perrot όπως αναφέρεται από τον 

Κοιμίσογλου (2005:202) αξιολογούσε την ελληνική διάλεκτο ως εξής  

«Η ελληνική γλώσσα ποτέ δεν χάθηκε σ’αυτό το μέρος εντελώς, καθώς διατηρήθηκε 

 ζωντανή, σε απόλυτη απομόνωση σε αυτή την απόκεντρη επαρχία ,μακριά από την 

επιρροή των λογίων και όλης της νοήμονος προσπάθειας η οποία από το τέλος του 

παρελθόντα αιώνα ασκείται επι της Ελλάδας και των νησιών, και ομοιάζει 

περισσότερο προς την αρχαία ελληνική γλώσσα». 

Η διαδεδομένη παραδοχή που προβάλλεται από την βιβλιογραφία ότι η 

καππαδοκική διάλεκτος προέρχεται από την τουρκική γλώσσα θεωρείται ένα θέμα 

προς διερεύνηση από νεότερους και παλιότερους μελετητές. Ο Καρολίδης 

(1874:202) διαπιστώνει μέσα από την έρευνά του τα εξής  

« Έχω πειστεί ότι σήμερα στην Καππαδοκία η διάλεκτος που ομιλείτε είναι καθαρά 

 ελληνική. Η αλλοίωση στην γλώσσα δεν προέρχεται από την ανάμειξη της γλώσσας 

 με την τουρκική η άλλες ξενικές λέξεις αλλά από την επιρροή που άσκησε η αρχαία  

καππαδοκική γλώσσα».  

Στην ίδια τροχιά κινείται ο γλωσσολόγος Καρατσαρέας (2015) επισημαίνοντας 

την επιρροή της καππαδοκικής διαλέκτου από την τουρκική γλώσσα λόγω της 

μεγάλης έντασης της επαφής χωρίς να τίθεται αυτό σε αποκλειστικότητα. 

Εξετάζοντας διεξοδικά την καππαδοκική διάλεκτο και τους ιδιωματισμούς της 

παρατήρησε μέσα από τη διδακτορική του διατριβή ότι τα χαρακτηριστικά της 

γλώσσας ανάγονται στη «ύστερη μεσαιωνική περίοδο της ελληνικής»80 . 

Ο παραγκωνισμός της ελληνικής γλώσσας και η μετάβασή της προς την 

τουρκική γλώσσα ξεκίνησε όταν οι Σελτζούκοι κατευθυνθήκαν από την κεντρική 

Ασία προς τις δυτικές επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας και ακολούθως η 

τουρκοφώνηση εξαπλώθηκε με τους Οθωμανούς Τούρκους81. Οι Τούρκοι όχι μόνο 

επέβαλλαν στον υπόδουλο ελληνικό λαό την κυριαρχούσα γλώσσα αλλά έφτασαν 

και στο σημείο να προχωρήσουνε σε κοπή γλωσσών προκειμένου να σιγήσει 

ολότελα η ελληνική γλώσσα. Η τουρκική γλώσσα ακούγονταν παντού σε όλη την 

Καππαδοκία μονάχα στις δυσπρόσιτες περιφέρειες διατηρούνταν η ομιλούμενη 

 
79 Παντελεάκη,Ν .(1991) στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα Πετροπούλου Καππαδοκία. 
Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam,σς.10-11 
80 Περιγλώσσιο (2015). Συζητήσεις για τη γλώσσα. Ανακτήθηκε 8 Δεκεμβρίου, 2021, από 
https://periglwssio.wordpress.com/2015/07/11/karatsareas/. 
81 Βαλαβάνης. Ι., «Η αλληλογραφία παρα τοις Μικρασιανοις»,Παρνασσός 12 (1888) 49-68 
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ελληνική γλώσσα82. Ο Φαρασόπουλος (1895:23) συμπληρώνοντας, αναφέρει ότι 

μόνο οι μεγάλες σε ηλικία γυναίκες μιλούσαν ελληνικά. 

Η τουρκοφώνηση ήταν το φυσικό επακόλουθο της όλης κατάστασης που 

επικρατούσε αλλά και του διλλήματος που έθεταν επι τάπητος οι Οθωμανοί 

τουρκοφώνηση ή αλλαγή θρησκείας. Εύλογα κυριάρχησε η πρώτη επιλογή και κατά 

αυτόν τον τρόπο αναδύθηκε η καραμανλίδικη γλώσσα83 των τουρκόφωνων 

Ελλήνων84. Το μεγαλύτερο μέρος των Καραμανλήδων συγκεντρώνονταν στο 

εσωτερικό της Μ.Ασίας, επίσης εντοπίζονταν στην Κριμαία και στις ακτές της 

αζοφικής θάλασσας. Η προέλευση τους ήταν ένα θέμα που δημιούργησε διχογνωμίες 

τόσο στους ελληνικούς όσο και στους τουρκικούς κύκλους. Από τη μια οι Έλληνες 

μελετητές υιοθέτησαν την άποψη περί ελληνικής καταγωγής και ότι η χρήση της 

τουρκικής ήταν απόρροια της επιβαλλόμενης γλώσσας. Από την άλλη οι Τούρκοι 

υποστήριξαν την άποψη περί τουρκικής καταγωγής των Καραμανλήδων που 

θεωρούνταν ότι μετανάστευσαν στα βυζαντινά εδάφη προτού τη μάχη του 

Ματζικέρτ ή μια άλλη εκδοχή που είχε επικρατήσει ότι υπηρέτησαν στον βυζαντινό 

στρατό85. 

 

 

2.3 Θρησκεία 

 

Προτού την εμφάνιση του Χριστιανισμού, οι εκάστοτε θρησκείες που 

εκδηλώθηκαν κατά την θρησκευτική ιστορική πορεία της Καππαδοκίας θεωρήθηκαν 

ως απόρροια των ξένων εισβολέων που καταδυνάστευσαν την περιοχή και ως εκ 

τούτου οι κάτοικοί της χαρακτηρίστηκαν από τον Λεβίδη (1885:42) ως άτομα 

διακατεχόμενα από πονηρό πνεύμα με αήθη και μη χρηστή συμπεριφορά. Η 

Καππαδοκία κατά τους προϊστορικούς χρόνους θεωρούνταν η αφετηρία των 

καραβανιών από Ασσούρ της Μεσοποταμίας στην Ανατολία με τους Ασσύριους 

εμπόρους να πρωτοστατούν ως προς τα ανοίγματα στη Μέση Ανατολή. Επίσης οι 

στρατιωτικές μονάδες του Ξέρξη, Αλεξάνδρου, Ξενοφώντα, μπορεί να 

ακολουθούσαν χωριστούς δρόμους εντούτοις το πέρασμα από την Καππαδοκία ήταν 

αναπόφευκτο86. Η αλληλεπίδραση των Καππαδόκων με τους επιδρομείς κατέστη 

 
82 Χουδαβέρδογλου - Θεόδοτος Σ., «η τουρκόφωνος ελληνική φιλολογία 1453-1924», Ε.Ε.β.Σ.7 
(1930)299-307 
83 Η καραμανλίδικη γλώσσα θεωρούνταν η γλώσσα που έγραφαν τουρκικά με ελληνικούς 
χαρακτήρες μια καινοτομία που απέβη σωτήρια για τον ελληνισμό της Μ.Ασίας και αποδίδεται στον 
Σχολαριο. Τον χαρακτήρισαν ως «εθνικο ευεργέτη και σωτήρα των Ελλήνων της Ανατολής. Αναφορά 
στο 83 Χουδαβέρδογλου-Θεόδοτος Σ., «Η τουρκόφωνος ελληνική φιλολογία 1453-1924», Ε.Ε.β.Σ.7 
(1930)299-300 
84 Κοιμίσογλου, ό.π., σ.,32 
85 Richard Clogg (1968). The Publication and Distribution of Karamanli Texts by the British and Foreign 
Bible Society Before 1850, I. The Journal of Ecclesiastical History, 19, pp 57-81 
doi:10.1017/S0022046900059443 
86 Η είσοδος στην ευρύτερη περιοχή της Καππαδοκίας καθώς και η έξοδος προς τη Μεσοποταμία 
πραγματοποιούντο μέσω ενός εκ των τριών περασμάτων της : «το πέρασμα στον Αλυ ποταμό στα ΒΔ 
Τύανα στο νότο που οδηγούν κατευθείαν στις πύλες της Κιλικίας στον Ταύρο και το άνοιγμα από τη 
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πολυκύμαντη λόγω των ισχυρών επιρροών που δέχτηκαν σε επίπεδο εθίμων νόμων 

και θρησκείας87.  

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για την προχριστιανική λατρεία των 

Καππαδόκων αντλούνται από περιορισμένο κύκλο ερευνών. Η κατάσταση που 

επικρατούσε στην Καππαδοκία88 παρουσιάζεται από τον καθηγητή Τατάκη με 

λεπτομερώς περιγραφόμενα στοιχεία. Η εμφάνιση των φρυγικών θεών89 σε 

συνδυασμό με την Μεγάλη καππαδοκική θεά Μα που θεωρείται συγγενική με ένα 

μέρος των παραπάνω θεοτήτων ήταν αρκετά διαδεδομένη στα Κόμανα της 

Καππαδοκίας καθώς και στην Πεσσινούντα του Πόντου. Επίσης στα χρόνια της 

επέλασης των Περσών κάνουν την εμφάνισή τους οι μάγοι90 (Τατάκης,1960:18). Εν 

συνεχεία των παγανιστικών λατρειών ο Λεβίδης (1885:17,18) στο έργο του 

παρουσιάζει την αίρεση των Υψισταρίων παραθέτοντας την περιγραφή από τον 

Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό91. Ιδιαίτερη εντύπωση αποτέλεσε το γεγονός του 

διαχωρισμού της αίρεσης των Υψισταρίων από της πυρολατρείας θεωρώντας το 

πρώτο ως το πιο ανώδυνο συγκριτικά με την μιερότητα του δεύτερου. Η ερευνήτρια 

Margheritta Cassia εικάζει ότι ο αριθμός των ακολούθων που λάτρευαν τον θεό 

«ύψιστο» ενδεχομένως να ήταν πολύ περισσότερος92. 

Ο Βρυώνης (1996:52) παρατηρει ότι την εποχή που επελαύναν οι Άραβες στη 

Συρία, Αίγυπτο και βόρειο Αφρική οι πολυάριθμες αιρέσεις ήδη δραστηριοποιούντο 

στη βυζαντινή Ανατολή. Κατά τον 3o, 4o και 5o αιώνα οι αιρέσεις υπερτερούσαν 

ακόμη και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού στη Μ.Ασία. Στη πρώτη περίοδο 

του χριστιανισμού στη Καππαδοκία άρχισε να εισχωρεί και η αίρεση του 

 
μεριά της Καισάρειας προς τον Αντίταυρο και τη Μεσοποταμία. Παντελεάκη,Ν .(1991) στο Μπαλλιάν 
Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα Πετροπούλου Καππαδοκία. Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, 
εκδ Adam σ.10 
87Ο Λεβίδης παρατηρεί στην εργασία του ότι οι τρεις λαοί οι Ασσύριοι ,οι Πέρσες και οι Μήδοι δεν 
στάθηκαν μόνο στην υποταγή του καππαδοκικού λαού αλλά επηρέασαν σημαντικά και το 
θρησκευτικό αίσθημα τους μυώντας τους σε αρχέγονες τελετές στηριζόμενοι σε θεούς της 
Βαβυλωνίας και στη θρησκεία του ζωροαστρισμού .Αναφορά στο Λεβίδης Α.,(1885) Ιστορικόν 
∆οκίµιον, τ. Α΄, Εκκλησιαστική Ιστορία, εν Αθήναις  
88 «Η Καππαδοκία ευρισκομένη στα σύνορα με τους αρχαίους μεγάλους πολιτισμούς της Ανατολής, 
των Σουμεριων,Χαλδαιων,Βαβυλωνίων και Ασσυρίων υπήρξε σημείο ενώσεως αυτών». 
Συμπεραίνουμε ότι η Καππαδοκία δέχτηκε αδήριτα πολλές επιδράσεις από τους γύρω πολιτισμούς 
.Αναφορά στο Ευπραξιάδης Λάζ.Ι.,(1974)Προκόπι Καππαδοκίας, Πατρίδα μου, Θεσσαλονίκη σ.10 
89 Οι φρυγικές θεότητες ήταν « η Κυβέλη, Άγδιστις, Άττις, Σαβάζιος, Βενδίς» Αναφορά στο Τατάκης Β., 
Η συµβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών – Κ.Μ.Σ., 
Αθήναι 1960 σ.18 
90 Ο Μέγας Βασίλειος σε γραπτή επικοινωνία με τον Eπιφάνιο διεμήνυε τον κίνδυνο και την ύπαρξη 
του Εθνους των μάγων , Μαγουσαίων όπως τους αποκαλούσε ,ευρισκόμενοι διασκορπισμένοι σε 
όλη τη χώρα της Καππαδοκίας και επιδιδόμενοι σε άσεμνες τελετές έχοντας ως θεούς την σελήνη,  
τον ήλιο και την φωτιά. 
91 Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός όπως αναφέρεται από τον Λεβίδη(1885) περιγράφει την αίρεση των 
Υψισταρίων ένα μείγμα που περικλείει παράδοξα και αλλόκοτα πράγματα και πως οι Έλληνες της 
Καππαδοκίας έχουν υποπέσει σε πλάνη. Μέσα στα παράλογα που περιγράφει ο Γρηγόριος 
Ναζιανζηνός είναι η προσκύνηση ειδώλων ,η λατρευτική μύηση στα λυχνα και στο πυρ. 
92 Huttner, U. (2020). Review of: Early Christianity in Asia Minor and Cyprus: From the margins to the 
mainstream [Review of: Early Christianity in Asia Minor and Cyprus: From the margins to the 
mainstream, συγγραφέας: S. Mitchell & P. Pilhofer]. Bryn Mawr Classical Review. 
https://bmcr.brynmawr.edu/2020/2020.03.18/ 
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Μαζδαϊσμού που όπως λέγεται μεταγγίστηκε στη Μ.Ασία από τους Μάγους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα την εποχή αυτή συνετέλεσε ο συγκρητισμός93 στο πεδίο της 

θρησκείας που απαντάται μέσω της συνύπαρξης των ανατολικών θεοτήτων με τους 

θεούς του Ολύμπου διαποτίζοντάς την με τις θεωρίες των στωικών και πυθαγόρειων 

διαμορφώνοντας θρησκευτικές συνειδήσεις94. Ωστόσο δεν μπορούμε να 

παραλείψουμε τις πνευματικές νουθεσίες του Μ. Βασιλείου ως προς τους νέους όσον 

αφορά την μελέτη των φιλοσόφων και των θεωριών τους τονίζοντας ότι είναι μεν 

ωφέλιμο να μελετώνται αλλά υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να λησμονάται ότι η 

μοναδική αλήθεια βρίσκεται μέσα στους ιερούς λόγους της Αγίας Γραφής95. 

Η εγκαθίδρυση του χριστιανισμού στην Καππαδοκία δεν ήταν εύκολη υπόθεση 

όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα μαρτύρων96 της κατά τους πρώτους 

χριστιανικούς χρόνους97. Λόγω της πολυσυνθετότητας του πληθυσμού έχοντας 

«αρχαιότατες θρησκευτικές καταβολές (χεττιτικές, ασσυριακές, περσικές, 

ελληνορωμαϊκές) δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης κάθε είδους 

αιρέσεων98 που για πολύ καιρό καταπονούσε πνευματικά το χριστεπώνυμο πλήρωμα 

της Καππαδοκίας99. Οι καθοριστικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στους λόγους 

κυριαρχίας του χριστιανισμού ήταν η «ελληνική γλώσσα η αντίσταση των 

Καππαδόκων έναντι του κατακτητού και η δυναμική της διδασκαλίας του 

Ευαγγελίου»100. Θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί ο διακεκριμένος και ο 

 
93 Μιλώντας για συγκρητισμό αναφερόμαστε «στη συγχώνευση διαφορετικών θρησκευτικών 
λατρειών, φιλοσοφικών απόψεων ή λαϊκών δοξασιών. Ο συγκρητισμός ως όρος προερχόταν κατά 
μια άποψη από την ένωση των αρχαίων Κρητών προκειμένου να αποσοβήσουν μια εξωτερική απειλή 
. Όταν ο συγκρητισμός αναφέρεται σε θέματα λατρείας ή μυθολογίας τότε ονομάζεται θρησκευτικός 
συγκρητισμός». «πως πρέπει να νοηθεί η σχέση χριστιανισμού και ελληνισμού». Στο Ράγγος, Σ. & 
Μόσχος, Δ. (2002). Η Ορθοδοξία ως κληρονομιά ,οι πρώτες ιστορικές καταβολές τησ ορθόδοξης 
εκκλησίας. Πάτρα: ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο, σ.45. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για 
τον συγκρητισμό έρχεται από τον καθηγητή Τατάκη, λέγοντας τα εξής: «συγκρητισμό έχουμε όταν 
βρισκόμαστε σε αμάλγαμα λατρειών που χωρίς να προσέχει στην οργανική σύνδεση των στοιχείων 
που το αποτελούν σκοπό του έχει να ικανοποιήσει τη θρησκευτική συνείδηση του ατόμου ,του 
ανθρώπου. Επιδιώκει δηλαδή στο θρησκευτικό πεδίο ‘ότι επεδίωξε ο Αλέξανδρος και έπειτα οι 
Ρωμαίοι με την αυτοκρατορία τους στο πολιτικό». Αναφορά στο Τατάκης Β., Η συµβολή της 
Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών – Κ.Μ.Σ., Αθήναι 1960, σ.18 
94 Τατάκης Β., Η συµβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών – 
Κ.Μ.Σ., Αθήναι 1960, σς.18-19 
95 Ράγγος, Σ. & Μόσχος, Δ. (2002). Η Ορθοδοξία ως κληρονομιά ,οι πρώτες ιστορικές καταβολές τησ 
ορθόδοξης εκκλησίας. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  
96 «Οι Καππαδόκες μάρτυρες είναι πολλοί ,δυο όμως ξεχωρίζουν : o Άγιος Μάμας του οποίου η 
προσωπικότητα όπως εξελίσσεται μέσα στην παράδοση ,αποκτά στενούς δεσμούς με τον τόπο 
καταγωγής του, και ο άγιος Γεώργιος. Ο άγιος Μάμας φέρει πολύ έντονα τα ντόπια καππαδοκικά 
στοιχεία». Αναφορά στο Παντελεάκη,Ν .(1991) στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα 
Πετροπούλου Καππαδοκία. Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam σ.11 
97 Καραθανάσης, ό.π., σ.37 
98 Αυτές οι αιρέσεις ήταν ο Μοντανισμός, η αίρεση Νοβατιανών, ο Αριανισμός, και οι παυλικιανοί. 
Διαχύθηκαν στις περιοχές της Φρυγίας ,Λυκαονίας και ενδεχομένως και στην Καππαδοκία. Αναφορά 
στο Μουτσόπουλος(2007) Η κόκκινη εκκλησιά (Kızıl Kilise)κοντά στο Sivri Hisar της Καππαδοκίας. 
Παρατηρήσεις και Προβληματισμοί σ,21 
99 Μουτσόπουλος, ό.π., σ.21 
100 Καραθανάσης, ό.π.,σ.37 
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σωστικός ρόλος των θεόπνευστων πατέρων όπως του Γρηγορίου και Βασιλείου ώστε 

να αποτελέσουν ανάχωμα στην εμφάνιση των αιρέσεων101. 

Η παρουσία Χριστιανών στην Καππαδοκία ανιχνεύεται ήδη από τον 1ο αι. 

επιβεβαιώνοντάς το από την ολιγόχρονη παραμονή του αποστόλου Παύλου στην 

Καισάρεια καθώς και από την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Από όλα αυτά 

τεκμαίρεται πως το φιλόχρηστο ποίμνιο της Καππαδοκίας υιοθέτησε αρκετά πρώιμα 

το «ευαγγελικό μήνυμα» ακολουθώντας πιστά την αποστολική διδασκαλία102. Τα 

πρώτα χριστιανικά στοιχεία λέγεται ότι εισχώρησαν στην Καππαδοκία μέσα από 

κάποιες μικρές χριστιανικές ομάδες ακολουθούμενοι τους διαδεδομένους δρόμους 

των καραβανιών από το « νότο – Συρία, πύλες Κιλικίας, Τύανα, Καισάρεια και από 

κει Άγκυρα η Αμισό»103 . Συνοψίζοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι οι τρεις 

πρώτοι αιώνες χαρακτηρίζονται ως προπαρασκευαστικοί καθώς μπαίνουν τα θεμέλια 

του χριστιανισμού με την εμφάνιση πληθώρας μαρτύρων για να ακολουθήσει ο 

λαμπρός τέταρτος αιώνας αναδεικνύοντας μεγάλες μορφές του χριστιανικού λόγου 

αλλά θεωρήθηκε και αιώνας ορόσημο για την Καππαδοκία καθώς αποτέλεσε 

σημαντικό κέντρο διάδοσης της χριστιανικής θρησκείας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Σαραντίδης, ό.π., σ.37 
102 Κοιμίσογλου,ό.π.,σ.86 
103 Παντελεάκη,Ν .(1991) στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα Πετροπούλου Καππαδοκία. 
Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam σ.11 
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Κεφάλαιο 3. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

3.1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Προτού προβούμε σε διεξοδική ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου αναφορικά 

με την γλωσσική επαφή θεωρείται σκόπιμο να αναφέρουμε με ευσύνοπτο τρόπο τα 

ιστορικά στοιχεία, τους μελετητές που έχουν εντρυφήσει στην γλωσσική επαφή και 

ειδικότερα ποιες κλίμακες δανεισιμότητας προτείνονται από την παλαιά και 

σύγχρονη επιστημονική κοινότητα. 

Από την αρχή της ανθρωπότητας όταν οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν την 

γλώσσα τους ξεκίνησε και η επαφή μεταξύ των γλωσσών. Ωστόσο δεν 

προσδιορίζεται με σαφήνεια το ξεκίνημα της, ενδεχομένως να είναι 100.000 ή 

200.000 χρόνια ή παραπάνω. Τεκμήρια των γλωσσικών επαφών αρχίζουν να 

εμφανίζονται στα τέλη της 4ης χιλιετίας στην Μεσοποταμία με την ανακάλυψη της 

γραφής. Σε άλλες πηγές μας δίνεται πιο ξεκάθαρη εικόνα περί γλωσσικής επαφής 

όπως ανακαλύπτουμε στην αυτοβιογραφία του Δαρείου ή στις ιστορίες του 

Ηροδότου. Το φαινόμενο της γλωσσικής επαφής αποτιμάται ως σταθερό στοιχείο 

της ανθρώπινης ύπαρξης και όχι ένα φαινόμενο που μελετάται μόνο στις σύγχρονες 

κοινωνίες104.  

Η γλωσσική επαφή τα τελευταία 60 χρόνια αποτελεί μέρος βασικής μελέτης της 

γλωσσολογικής έρευνας. Καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση και θεωρείται το αίτιο της 

γλωσσικής αλλαγής, συνεπώς μπορούμε να το συνδέσουμε με την ιστορική 

γλωσσολογία (Dixon 1997, Bowern 2010) όπως αναφέρεται από τον Λιόση(2019). 

Έχει διαπιστωθεί ότι η γλωσσική επαφή συνδέεται με την κοινωνιογλωσσολογία, 

την ψυχογλωσσολογία. Οι τελευταίες έρευνες του Τζιτζιλή έδειξαν την σημαντική 

αξία της στον κλάδο των ετυμολογικών σπουδών105. 

Η συστηματική μελέτη της γλωσσικής επαφής ανιχνεύεται στο πόνημα του 

Uriel Weinreich, Languages in Contact (Γλώσσες σε επαφή) το οποίο δημοσιεύεται 

το 1953. Επίσης σύγχρονες εργασίες που σχετίζονται με την γλωσσική επαφή είναι 

το βιβλίο του John Edwards (1994) Multilingualism (Πολυγλωσσία), του Francois 

Grosjean (1982) life with two languages: an introduction to bilingualism (η ζωή με 

δυο γλώσσες: εισαγωγή στη διγλωσσία) και της Suzanne Romaine (1995) 

bilingualism(Διγλωσσία). Μια εμβριθής μελέτη αποτελεί ο τόμος με βασικούς 

επιμελητές τους Hans Goebl, Peter H.Nelde, Zdenek Stary &Wolfgang Wolck με 

 
104 Thomason, S.G. (2019). Εισαγωγή στη γλωσσική επαφή Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, (τίτλος 

πρωτοτύπου Sarah G.Thomason language contact An introduction Edinburgh University Press 
Ltd)(2001) .σσ18-21 

105 Liosis, Nikos. (2019). Γλωσσική επαφή και γλωσσικός θάνατος: κριτική εξέταση με εμπειρικά 
δεδομένα από τα αρβανίτικα, τα τσακώνικα και τα καππαδοκικά / Language Contact & Language 
Death: empirical data from Arvanitika, Tsakonian, and Cappadocian (εισαγωγή) 
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τίτλο Contact linguistics: An international Handbook of Contemporary Research 

(γλωσσολογία επαφών ένα διεθνές εγχειρίδιο της τρέχουσας έρευνας)106. 

Σημαντικές αξιωματικές τοποθετήσεις πάνω στην γλωσσική επαφή έχουν 

πραγματοποιήσει οι κάτωθι ερευνητές: οι Thomason and Kaufman (1988), 

Aikhenvald and Dixon (2002), Curnow (2001), Ross (2001), Thomason (2001), 

Johansson (2002), Winford (2003), Heine and Kuteva (2005) και Aikhenvald 

(2006)107. 

Τα τελευταία χρόνια στον εγχώριο γλωσσολογικό χώρο παρατηρείται πληθώρα 

δημοσιευμάτων και επιστημονικών διεθνών συνεδρίων σχετικά με την γλωσσική 

επαφή των Καππαδοκικών διαλέκτων και της τουρκικής γλώσσας. Το εργαστήριο 

νεοελληνικών διαλέκτων του πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται σε ερευνητικό 

επίπεδο με τις διαλέκτους της Καππαδοκίας σε συνεργασία με την αρωγή αξιόλογων 

Ελλήνων και ξένων γλωσσολόγων. Η συστηματική μελέτη και καταγραφή των 

νεοελληνικών διαλέκτων του εργαστηρίου συνετέλεσε στη διατήρηση της 

«ζωντάνιας» του πολιτισμού108. 

Ιδιαίτερη μνεία στη γλωσσική επαφή και στους παράγοντες που διευκολύνουν 

την δανεισιμότητα κάνει ο Mark Janse (2002) στο Aspects of Bilingualism in the 

History of the Greek language109. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμο να σημειωθούν οι 

τελευταίες έρευνες στο πεδίο των γλωσσικών επαφών που παρουσιάστηκαν στο 1ο 

Διεθνές συνέδριο για την γλωσσική επαφή στα Βαλκάνια και την Μ.Ασία με 

βασικούς επιμελητές τον Χρ. Τζιτζιλή και Γ. Παπαναστασίου. 

Θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί και η σημαντική συνεισφορά της 

Αγγελικής Ράλλη στην έρευνα των γλωσσικών επαφών110. Η καθηγήτρια 

Γλωσσολογίας ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την μορφολογία της μικρασιατικής 

ελληνικής και μελέτησε επισταμένως την καππαδοκική διάλεκτο στα πλαίσια 

επαφής της με την τουρκική γλώσσα. Μέσα στις πολυάριθμες μελέτες που 

δημοσιεύτηκαν συγκαταλέγεται και το πόνημα Contact Morphology In Modern 

Greek Dialects που στρέφει το γλωσσολογικό ενδιαφέρον στη μορφολογική αλλαγή 

κατά τη γλωσσική επαφή111. Η Ράλλη στον εκδοθέντα τόμο εξετάζει επίσης τους 

τρόπους που γλώσσες με διαφορετική και όμοια τυπολογία μπορούν να επηρεάσουν 

μια άλλη γλώσσα112. 

 

 

 

 
106 Thomason, ό.π., σσ.,28-29 
107 Siemund, Peter (2008) ‘Language contact: Constraints and common paths of contact induced 
change’, in: Peter Siemund and Noemi Kintana (eds.)Language Contact and Contact Languages. 
Amsterdam: Benjamins, 3-11,σ.9 
108 Ράλλη(2011), ό.π. 
109 Janse, M. (2002). Aspects of Bilingualism in the History of the Greek Language.  
110 Αρχάκης, Α., Κουτσούκος, Ν., Ξυδόπουλος, Γ. & Παπαζαχαρίου, Δ. (2019). Γλωσσική ποικιλία. 
Αθήνα: Κάπα Εκδοτική, σ.15 
111 https://www.angelaralli.gr/el 
112 Ralli, A. (2016). Contact Morphology In Modern Greek Dialects. UK: Cambridge scholars publishing. 

https://www.angelaralli.gr/el
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3.2 Αίτια γλωσσικής αλλαγής 

 

Βασικό ερώτημα που κυριαρχούσε έως την δεκαετία του ΄70 στους κόλπους της 

ιστορικής γλωσσολογίας ήταν «πώς» οι γλώσσες αλλάζουν παραμερίζοντας το 

«γιατί»113. Ένας ευρύς ορισμός που δόθηκε από την Thomason είναι ότι «κάθε 

γλωσσική αλλαγή που θα είχε λιγότερες πιθανότητες να συμβεί έξω από ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο επαφής οφείλεται εν μέρει σε γλωσσική επαφή»114. H 

Aitchison (2006:121) ορίζει ότι η γλωσσική αλλαγή «διαδίδεται με δυο τρόπους - 

προς τα έξω, μέσω μιας κοινότητας και προς τα μέσα, εντός μια γλώσσας». 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων διατυπώθηκαν διάφοροι λόγοι ώστε να προκύψει 

η γλωσσική αλλαγή. Οι λόγοι διακρίνονταν σε εσωτερικοί[language internal] και σε 

εξωτερικοί [language external] δημιουργώντας διχογνωμίες από πλευράς της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι αξιοσημείωτη η μνεία του Labov αναφορικά με τους 

επιγόνους του Saussure που ανάγουν τα αίτια της γλωσσικής αλλαγής αποκλειστικά 

σε ενδοσυστημικούς παράγοντες αποκλείοντας κάθε εξωτερική της έκφραση115. Οι 

Kimberley Farrar και Mari Jones εννοιολόγησαν την γλωσσική αλλαγή ως ένα 

φαινόμενο πολυσύνθετο διαπιστώνοντας ότι η διχοτομία μεταξύ των αιτιών της 

γλωσσικής αλλαγής είναι μεν ένα εργαλείο χρήσιμο ωστόσο δεν επαρκεί για να 

επεξηγηθούν κάποια πράγματα σε θεωρητική βάση116. 

Οι θεωρητικές παραδοχές που βασίζονταν στα αίτια της γλωσσικής αλλαγής 

διαφέρουν διακρίνοντας τα στους ενδογλωσσικούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται 

με την φυσιολογία των φωνητήριων οργάνων καθώς και της ψυχολογικής 

γνωσιακής, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την πρόσληψη, την επεξεργασία ή την 

εκμάθηση της γλώσσας. Όσον αφορά τον ενδοσυστημικό παράγοντα της γλωσσικής 

αλλαγής οι προγενέστεροι θεωρητικοί της ιστορικής γλωσσολογίας της σχολής των 

Νεογραμματικών117 υποστήριξαν ότι οι φωνολογικές αλλαγές πραγματοποιούντο 

μηχανικά χωρίς να υπόκειται σε κανόνες και εξαιρέσεις. Όμως οι σύγχρονοι 

μελετητές κατέρριψαν αυτό το αξίωμα υποστηρίζοντας ότι οι φωνολογικές αλλαγές 

επηρεάζουν λέξεις με μεγάλη συχνότητα και υψίστης σημασίας και μετα σταδιακά 

επηρεάζονται και οι υπόλοιπες118. 

Από την άλλη πλευρά υπήρχαν κάποιοι κύκλοι γλωσσολογικοί που έδιναν την 

πρωτοκαθεδρία στους εξωτερικούς παράγοντες συγκεκριμένα το ενδιαφέρον 

επικεντρωνόταν στους κοινωνιογλωσσικούς όπως η επαφή πληθυσμών, ο δανεισμός 

 
113 Καραντζόλα, Ε. & Φλιάτουρας, Α. (2004). Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος,σ.189 
114 Thomason, ό.π., σ.98 
115 Μήτσης. Ν(2003) Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική 

πράξη ,Αθήνα Gutenberg ,σ.87 
116 Ferrar,K. and Jones,M. (2002). «Introduction». In Jones, M. & Esch, E. (2002). Language Change: 

The Interplay of Internal, External and Extra-Linguistic Factors. Berlin, New York: De Gruyter 
Mouton,σ.8 

117« Οι νεογραμματικοί ήταν μια ομάδα μελετητών, που είχε τη βάση της στο πανεπιστήμιο της 
Λιψίας στα τέλη του 19ου αιώνων». Η αναφορά διατυπώθηκε από τον Lyons.J.(1995) Εισαγωγή στη 
Γλωσσολογία. Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη  

118 Τσολακίδης. Σ.(2011) Σημειώσεις για το µάθηµα ΕΛΛ 102: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
FREDERICK ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,Λεμεσός 
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οι κοινωνικές ανάγκες, η κοινωνικά προνομιούχος θέση119. Στους εξωτερικούς 

παράγοντες εντασσόταν οποιαδήποτε αλλαγή στην ιστορία του ανθρώπου και του 

πολιτισμού με άμεσο αντίκτυπο στη γλώσσα. Αυτό μπορεί να είναι από την 

επινόηση ενός νέου προϊόντος έως την μεταβολή πολιτικού συστήματος120. 

Την σπουδαιότητα της γλωσσικής επαφής ως εξωγλωσσικό παράγοντα για τη 

γλωσσική αλλαγή τόνισαν στα έργα τους ο Weinreich (1953) Hymes (1971)121. 

Στους εξωγλωσσικούς παράγοντες της γλωσσικής αλλαγής συγκαταλέγονταν οι 

κοινωνικοπολιτικοί, οικονομικοί κ.α. Η Thomason (2001:43-44) διαπιστώνει ότι 

κάθε πλαίσιο επαφής που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση για πολλές γενιές υπόκειται 

ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές εξαιτίας κοινωνικών παραγόντων. Οι κοινωνικοί 

παράγοντες κατά την άποψη της γλωσσολόγου θεωρήθηκε σημαντικός δείκτης για 

τη σταθερότητα μια επαφής, ενώ οι γλωσσικοί παράγοντες φαίνεται να είναι 

«τελείως άσχετοι». Ο Lyons (1995:234,240) θεωρεί ότι παρόλο που διατυπώθηκαν 

αρκετές θεωρίες περί αιτιών γλωσσικών αλλαγών αναφέρει ότι δεν υπάρχει κάτι 

γενικά αποδεκτό και οι κοινωνικοί παράγοντες θεωρούνται πολύ σημαντικοί 

συγκριτικά με ότι θεωρούνταν παλιότερα. 

Παρόλο που είχε θετικό αντίκτυπο η γλωσσική αλλαγή στη γλώσσα 

αντιμετωπίζονταν από τους ομιλητές της με αρνητικό πρόσημο κυρίως όταν 

συνδέονταν με την γλωσσική φθορά. Οι μελετητές της σύγχρονης γλωσσολογίας 

διατηρούσαν ουδέτερη στάση, δεν πίστευαν ότι είναι παρακμή η γλωσσική φθορά 

αλλά εξέλιξη. Όμως υπήρχε και η περίπτωση σε συγκεκριμένες συνθήκες γλωσσικής 

επαφής, η γλώσσα να άλλαζε ολοκληρωτικά και να οδηγούνταν σε θάνατο όταν θα 

εγκιβωτίζονταν στην γλώσσα της διαφορετικό γλωσσικό σύστημα122. 

 

  

3.3 Γλωσσική επαφή 

 

Σύμφωνα με την Thomason (2001:11) ένας ορισμός που δίνεται για την 

γλωσσική επαφή είναι η χρήση περισσοτέρων από μια γλωσσών στον ίδιο τόπο και 

στο ίδιο χρόνο123. Οι Bekker and Matras (2013, στο introduction) αναφέρουν ότι όλες 

οι γλώσσες μπορούν να θεωρηθούν γλωσσικές επαφές. Η γλώσσα είναι το μοναδικό 

 
119 Νικηφορίδου Κ. (2019) Γλωσσική αλλαγή. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές ως 
την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών 
120 Μ.Μαργαρίτη-Ρόγκα,Δ.Κυριαζής,Ν.Λιόσης,Γ.Παπαναστασίου (2018) Εισαγωγή στην ιστορία της 

ελληνικής γλώσσας και στην γλωσσική αλλαγή στο Ελληνική Γλώσσα ελληνιστική και μεσαιωνική 
ελληνική (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Θεσσαλονίκη,σ.2 

121 Καραντζόλα-Φλιάτουρας , ο.π. σ .198 
122 Φλιάτουρας.Ζ-Γαβριηλιδου.Ζ.(2019)(Γλωσσική αλλαγή και διδασκαλία: σχέση μίσους ή αγάπης; 

Στο ΑΝΔΡΙ ΚΟΣΜΟΣ Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο, εκδοτικός οίκος Κ. 
& Μ. Σταμούλη /Ιωάννης ΑΡΧ. Χαρπαντίδης, Θεσσαλονίκη 

123 Η Thomason αναφέρει στο Εισαγωγή στη γλωσσική επαφή σ.13 ότι ο ορισμός είναι 
αναμφισβήτητα ελαττωματικός και ως προς ένα ακόμη προφανές σημείο: οι ομιλητές δυο (ή 
περισσοτέρων γλωσσών δεν χρειάζεται να είναι στον ίδιο τόπο για να υπάρχει γλωσσική επαφή. 
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εργαλείο του ανθρώπου που μπορεί να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει την επαφή 

μεταξύ ανθρώπων. H Kuteva (2017) ορίζει την γλωσσική επαφή ως εξής: όταν δυο 

γλώσσες έρθουν σ΄επαφή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μετακίνηση γλωσσολογικού 

υλικού από τη μια γλώσσα επαφής σε μια άλλη. Ο Weihnreich (2010:1) την ορίζει ως 

εξής: δυο η περισσότερες γλώσσες βρίσκονται σε κατάσταση επαφής αν και μόνο 

χρησιμοποιείται εναλλάξ από τους ομιλητές της. 

 

 

3.3.1 Πως επιτυγχάνεται η γλωσσική επαφή- Λεξιλογικός δανεισμός 

 

Η Thomason (2001:32,35) αναφέρει ότι οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν 

διατυπώνοντας απλά γενικεύσεις. Tο πιο συχνό σημείο εκκίνησης γλωσσικής επαφής 

από το κοντινό και το μακρινό παρελθόν θεωρούνταν η μετακίνηση μιας ομάδας στο 

έδαφος μιας άλλης. Ο γλωσσολόγος Hickey (2010/2012:1) διέκρινε τις γλωσσικές 

επαφές σε άμεσες και έμμεσες. Ως άμεση νοούνταν η επαφή που οι ομιλητές μιας 

γλώσσας επηρεάζονταν από μια άλλη όταν βρίσκονταν σε κατάσταση εισβολής, 

απέλασης και μετανάστευσης και κατά δεύτερον ως έμμεση θεωρούνταν αυτή που 

επιτυγχανόταν μέσω τηλεόρασης, διαδικτύου και ραδιοφώνου. 

Η Thomason (2001:25) διαπιστώνει ότι μια από τις γλώσσες που βρίσκεται σε 

κατάσταση επαφής θα ασκήσει επίδραση στην άλλη. Ως επίδραση ο Winford 

(2007:30) αναφέρει την περίπτωση της τουρκικής γλώσσας που επιβλήθηκε στις 

μικρασιατικές ελληνικές διαλέκτους και λόγω αυτού πραγματωνόταν η υιοθέτηση 

των γραμματικών της στοιχείων. Το στοιχείο που φαινόταν να επιδρά πιο επιτακτικά 

πάνω στη γλώσσα ήταν ο λεξιλογικός δανεισμός. Σύμφωνα με τους Thomason και 

Kaufman (1988:57) ως δανεισμός ορίζεται «η ενσωμάτωση των ξένων στοιχείων 

στην αποδέκτρια γλώσσα από τους φυσικούς ομιλητές της».  

 

 

3.3.2 Παράγοντες που διευκολύνουν την δανεισιμότητα 

 

3.3.2.1 Τυπολογική απόσταση 

 

Οι γλωσσολόγοι Μαρίνης και Ράλλη (2015) κάνουν μια διάκριση των 

παραγόντων του γλωσσολογικού δανεισμού σε ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς. 

Ένας σημαντικός ενδογλωσσικός παράγοντας που είχε συζητηθεί ποικιλοτρόπως 

από την βιβλιογραφία ήταν η τυπολογική απόσταση. Μια παραδοχή που 

απασχόλησε εκτενώς την επιστημονική κοινότητα ήταν ότι ο δανεισμός θα 

επιτυγχανόταν μόνο και αν τα γραμματικά χαρακτηριστικά τυπολογικά 

εναρμονίζονταν με τη δομή της γλώσσας-στόχο. Παρόμοιες θέσεις υποστήριξαν οι 
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Edward Sapir και Roman Jakobson(όπως αναφέρεται από Thomason,2001:100). H 

Aitchison (2006:204) υποστηρίζει ότι μια γλώσσα δανείζεται εκείνα τα στοιχεία της 

δανείστριας γλώσσας που ενδεχομένως να έχει κοινά με τις αντίστοιχες δικές της. 

Η Thomason (2001:101) στις απόψεις του Meillet παρουσίασε ένα 

αντιπαράδειγμα μεταξύ μικρασιατικών διαλέκτων και τούρκικης γλώσσας. Η 

Thomason θεωρεί ότι ανάμεσα σε δυο γλώσσες που προκύπτει μεγάλη τυπολογική 

απόσταση δύναται να συντρέξουν λόγοι δανεισμού, παρόλο που διακρίνεται μεγάλη 

δομική και γραμματική απόκλιση. Ένα ενδεικτικό αντιπαράδειγμα είναι η μερική 

αντικατάσταση της κληρονομημένης ελληνικής κλητικής από τη συγκολλητική 

ονοματική μορφολογία με βάση το τουρκικό υπόδειγμα. π.χ. στη διάλεκτο των 

Φερτακαίνων124.  

 

 

3.3.2.2 Δομική συμβατότητα 

 

Ο Meillet (1921), παρατηρεί (όπως αναφέρεται από Μαρίνης και 

Ράλλη,2015:82) ότι ο δανεισμός δομής πραγματοποιείται μόνο σε παρεμφερή 

συστήματα όπως συμβαίνει σε δυο διαλέκτους του ίδιου συστήματος. Ο Bickerton 

(2016:47) διαπιστώνει ότι οι γλώσσες είναι συστήματα με δομή που φαντάζει 

αδύνατο να υπάρξει δανεισμός. Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι η δομική 

συμβατότητα αποτελεί το προαπαιτούμενο για να συμβεί ο δανεισμός ανάμεσα σε 

δυο γλώσσες. 

Στον αντίποδα οι ισχυρισμοί του Campell (1993) (όπως αναφέρεται από 

Postma,2012:139) αντέκειτο στις παραδοχές των οπαδών του λειτουργισμού περί 

εύκολης δανεισιμότητας όταν συντρέχουν λόγοι δομικής συμβατότητας. Ο Campell 

προτάσσει το εξής αξίωμα:  « αν ήταν εφικτή η δομική συμβατότητα η γλώσσα δε θα 

μπορούσε να αλλάξει την τυπολογία της ως αποτέλεσμα μιας ξένης επιρροής». Στη 

πρόσφατη βιβλιογραφία ο Heig (2001) ορίζει (όπως αναφέρεται από τον 

Λιόση,2019:340) την δομική ομοιότητα ως «τάση».  

 

 

3.3.2.3 Η διάκριση της λεξικής κατηγορίας σε ανοικτή και κλειστή τάξη 

 

Οι πλήρεις λεξικές μορφές όπως ορίστηκαν πριν από αιώνες (πλέον 

εμφανίζονται στη επιστημονική βιβλιογραφία ως ανοικτή τάξη λεκτικών κατηγοριών 

περιλαμβάνουν τα βασικά μέρη του λόγου όπως ουσιαστικά, ρήματα και επίθετα, 

Αντιθέτως οι κενές λεξικές μορφές(η κλειστή τάξη των λεξικών κατηγοριών) 

 
124 Π.χ. στη κλίση της λέξης για τη σύζυγο γίνεται ως εξής ον.εν.ναίκα (σύζυγος) γεν. εν. ναικαγιού 

(συζύγου),ον.πληθ ναίκες σύζυγοι και γεν πληθ. ναικεζγιού (συζύγων) 
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περιλαμβάνουν προθέσεις, αόριστα άρθρα, αντωνυμίες και επιρρήματα 

(Lyons,1999:89). 

Από την άλλη ο Ξυδόπουλος (2021:75) περιγράφει πιο αναλυτικά την έννοια 

των στοιχείων της ανοικτής τάξης «ανήκουν σε μεγάλα σύνολα των οποίων τα μέλη 

μπορούν να αλληλοϋποκαθίστανται» ενώ τα στοιχεία κλειστής τάξης «ανήκουν σε 

μικρά σύνολα των οποίων τα μέλη μπορούν δύσκολα να αλληλοϋποκαθίστανται». Ως 

προς την ευελιξία των στοιχείων κατά τη συνθήκη δανεισιμότητας από τη γλώσσα -

πηγή στη γλώσσα-στόχο ο Winford (2010:176) υποστηρίζει ότι οι λεξικές 

κατηγορίες που ανήκουν στην ανοικτή τάξη όπως ουσιαστικά επίθετα είναι 

ευκολότερο να γίνουν δανείσιμα παρα οι λεξικές κατηγορίες κλειστής τάξης που 

παρουσιάζουν μια δυσκολία να περάσουν στην γλώσσα-στόχο. 

 

 

3.3.2.4 Μορφολογική πολυπλοκότητα 

 

Η μελέτη του γλωσσικού δανεισμού από τον επιστημονικό λόγο επικεντρωνόταν 

κυρίως στο λεξιλογικό δανεισμό ορθώνοντας τοίχο στο μορφολογικό δανεισμό που 

τον απέρριπτε συστηματικά. Ο Weinreich (1953) επισημαίνει. (όπως αναφέρεται από 

Arkadiev, 2016) ότι η μεταφορά των μορφημάτων125 από τη γλώσσα-πηγή 

σχετίζεται με τις γραμματικές λειτουργίες και κατά πόσο βρίσκει ανταπόκριση στη 

γλώσσα -στόχο. Συνήθως ο δανεισμός μορφημάτων που επιτελούν πολύπλοκες 

γραμματικές λειτουργίες δεν διευκολύνεται όσο εκείνων που επιτελούν πιο απλές 

λειτουργίες. 

Η Ράλλη (2012:198) διαβεβαιώνει ότι ο δανεισμός των ρημάτων ανάμεσα σε 

δυο γλώσσες επιτυγχάνεται μόνο στη περίπτωση που τα χαρακτηριστικά των δυο 

γλωσσών ταιριάζουν. Όμως ένας παράγοντας που καθιστά πιο δύσκολο το έργο της 

δανεισιμότητας των ρημάτων είναι η μορφολογική πολυπλοκότητα καθώς εξαρτάται 

από συγκεκριμένες στρατηγικές δανεισμού. Στην ίδια λογική κινείται και ο Μάτρας 

(2008:47) χαρακτηρίζοντας την μορφολογική πολυπλοκότητα των ρημάτων ως 

«ευρέως διαδεδομένη τάση» σε συνθήκη δανεισιμότητας. 

 

 

3.3.3  Η σημαντικότητα των εξωγλωσσικών παραγόντων  

 

Οι αρχικές θέσεις των γλωσσολόγων (Weinreich 1953, Morainic, 1978) όπως 

αναφέρεται από τον Λιόση (2019) ότι η επιτυχής μεταφορά χαρακτηριστικών γίνεται 

πραγματικότητα διαμέσου της δομικής συμβατότητας ανάμεσα σε δυο γλώσσες έχει 

 
125 Ως μορφήματα ορίζονται «οι λέξεις που αποτελούνται από συστατικά στοιχεία τα οποία είτε 
φέρουν σημασία είτε δηλώνουν κάποια γραμματική λειτουργία». Ξυδόπουλος, Γ. (2021). Λεξιλογία 
Εισαγωγή στην ανάλυση τησ λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκη. σ.28 
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παραμεριστεί126. Η Aikhenvald (2006:2) θεωρεί ότι ο ισχυρισμός περί τυπολογικής 

συμβατότητας μεταξύ των γλωσσών είναι εσφαλμένος. H Aitchison (2006: 274) 

παρατηρει ότι η γλωσσική αλλαγή κατά πάσα πιθανότητα επηρεάζεται από 

κοινωνικούς παράγοντες «όπως η μόδα, η ξένη επιρροή και η κοινωνική ανάγκη. 

Όμως δεν λειτουργούν όταν η γλώσσα δεν είναι «έτοιμη» για μια ορισμένη αλλαγή. 

Στο αξίωμα αυτό περί κοινωνιογλωσσικών παραγόντων τάσσονται και οι 

ερευνήτριες Θεοδωρίδη Α. & Καραντζόλα. Ε (2019:372). 

Σύμφωνα με τον Κουτσούκο (2013) οι περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι 

το αίτιο της γλωσσικής αλλαγής θα πρέπει να αναζητηθεί γύρω από τον 

εξωγλωσσικό παράγοντα. Όπως είδαμε παραπάνω στους εξωγλωσσικούς 

παράγοντες συγκαταλέγονται οι κοινωνικοί παράγοντες. Η κοινωνιογλωσσολογία 

και περισσότερο η κοινωνιολογία της γλώσσας εστίασαν στο κοινωνικό χαρακτήρα 

της γλώσσας «το περιβάλλον εντός του οποίου εξελίσσεται η γλώσσα είναι κοινωνικό 

σκοπός της γλώσσας είναι να επιτρέψει τις κοινωνικές σχέσεις και τα όρια των 

γλωσσών τείνουν να συμπέσουν με τα όρια των κοινωνικών ομάδων» (Καραντζόλα. Ε 

& Φλιάτουρας. Α 2004:200,201). 

Η Thomason (2001:104) αναφέρει ότι ως κοινωνικός παράγοντας πρόβλεψης 

της γλωσσικής αλλαγής θεωρεί την ένταση ανάμεσα στην επαφή που επιτυγχάνεται 

ανάμεσα στις γλώσσες. Η ένταση δεν είναι κάτι που μπορεί να διακριθεί ξεκάθαρα 

εκτός αν υπάρχουν κάποια κριτήρια όπως η πολιτισμική πίεση που ασκεί η μια από 

τις δυο γλώσσες στην άλλη και η διάρκεια των επαφών. Η διάρκεια των επαφών 

θεωρείται βαρυσήμαντη γιατί έχει περισσότερες πιθανότητες ένας λαός να γίνει 

δίγλωσσος. Επίσης όταν μια από τις δυο γλωσσικές ομάδες υπερέχει πληθυσμιακά 

και επιβάλλει κοινωνικοοικονομική κυριαρχία η γλώσσα της μικρότερης είναι πιο 

επιρρεπής να υιοθετήσει τα χαρακτηριστικά της δεσπόζουσας. 

 

 

3.3.4. Κλίμακες δανεισμού 

 

Εδώ και χρόνια η επιστημονική βιβλιογραφία είχε επισταμένως στραμμένο το 

βλέμμα της όπου διατηρείται έως σήμερα στο καίριο ζήτημα του γλωσσικού 

δανεισμού του πεδίου της γλωσσικής επαφής. Διερευνάται κατά πόσο οι λεξικές 

κατηγορίες μπορούν να εισέλθουν από την μια γλώσσα στην άλλη βρισκόμενες σε 

κατάσταση γλωσσικής επαφής. Ένα μέρος των επιστημόνων έχει μελετήσει τις 

κατηγορίες των λέξεων κατά τον δανεισμό προτείνοντας ποικίλες κλίμακες 

 
126 Λιόσης. Γλωσσική επαφή και γλωσσικός θάνατος :κριτική εξέταση με εμπειρικά δεδομένα από τα 

αρβανίτικα, τα τσακώνικα και τα καππαδοκικά στο Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη 
Μ.Ασία, επιμέλεια Χρ.Τζιτζιλής &Γ.Παπαναστασίου, ελληνική γλώσσα: συγχρονία και 
διαχρονια,2019 
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δανεισιμότητας(borrowability scales). Οι κλίμακες αναφέρονται στην ανάλυση των 

δανείων μια συγκεκριμένης γλώσσας αποδέκτριας από μια γλώσσα δότρια127. 

Μια πρώτη απόπειρα να παρουσιαστεί μια κλίμακα δανεισιμότητας των λεξικών 

κατηγοριών πραγματοποιήθηκε από τον Whitney (1881) (όπως αναφέρεται από 

Μαρίνης-Ραλλη,2015). Η κλίμακα που πρότεινε ακολουθούσε την εξής σειρά των 

λεξικών κατηγοριών: Ονόματα>επίθετα>ρήματα > άλλα. Αργότερα ο Haugen (1950) 

μελετώντας εξονυχιστικά τον δανεισμό της Αμερικανικής-Νορβηγικής από την 

Αγγλική προτάσσει την ίδια κλίμακα με τον Whitney με την διαφορά ότι 

εμπλουτίζονταν με επιπλέον κατηγορίες και εντοπίζονταν σημαντική διαφοροποίηση 

ως προς την σειρά των όρων :Ονόματα>ρήματα>επίθετα>επιρρήματα & 

προθέσεις> επιφωνήματα. Μεγάλη απήχηση στη βιβλιογραφία είχε και η κλίμακα 

του μελετητή Muysken (1981) ερευνώντας τον δανεισμό της Κέτσουα από την 

Ισπανική. Συγκριτικά με τον Haugen οι λεξικές κατηγορίες που εντάσσει είναι 

εμφανώς περισσότερες και η σειρά των όρων διαφοροποιείται και εδώ: Ονόματα> 

επίθετα> ρήματα> προθέσεις> παρατακτικοί σύνδεσμοι> ποσοδείκτες> 

προσδιοριστές> ελεύθερες αντωνυμίες> κλιτικές αντωνυμίες> υποτακτικοί 

σύνδεσμοι. Σε πρόσφατη έρευνα ο Matras (2007) στηριζόμενος στη μελέτη δανείων 

από 27 γλώσσες αποτύπωσε στη κλίμακα διαφορετική σειρά των λεξικών 

κατηγοριών προσθέτοντας και νέες κατηγορίες : Ονόματα>σύνδεσμοι> ρήματα 

>δείκτες λόγου> επίθετα> επιφωνήματα> επιρρήματα> μόρια> μεταθέσεις> 

αριθμητικά> αντωνυμίες> παραγωγικά επιθήματα> κλιτικά επιθήματα128 

Κομβικής σημασίας θεωρείται η κλίμακα δανεισμού της Thomason όπου οι 

λεξικές κατηγορίες που δανείζεται η αποδέκτρια γλώσσα υπόκειται με βάση την 

ένταση της επαφής των γλωσσών. Οι Melissaropoulou & Ralli (2019:708) 

αναφέρουν ότι οι ιεραρχίες δανεισμού όπως αποκαλούνται ορίζονται και ως 

κλίμακες δανεισιμότητας και έχουν προταθεί από την επιστημονική κοινότητα ως 

ένα μέσο καταμέτρησης των πιθανοτήτων του δανεισμού ανάμεσα στις γλώσσες με 

πιο συστηματικό τρόπο. Οι κλίμακες δανεισιμότητας προσελκύουν το ενδιαφέρον 

διότι μέσω αυτών ανιχνεύει κανείς την γλωσσική αλλαγή αλλά και τους 

περιορισμούς που υπάρχουν στα δανειζόμενα γλωσσικά συστήματα.129. 

Η διάκριση εύκολων και δύσκολων στοιχείων προς δανεισμό απασχόλησε τον 

ερευνητή Μαρίνη (2015:352) αναφερόμενος στον Van Coetsem ο οποίος μιλάει για 

κάποια στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να μεταφερθούν στην γλώσσα στόχο, όπως 

η φωνολογία, η κλιτική μορφολογία, η σύνταξη και η σημασιολογία ενώ πιο εύκολα 

μεταφέρονται το λεξικό, η μορφολογία παραγωγής. Ο Van Coetsem (1988:47) 

επισημαίνει ότι η μεταφορά του υλικού από τη μια γλώσσα πηγή στη γλώσσα - 

στόχο σχετίζεται με τη σταθερότητα της γλώσσας και εφικτή γίνεται όταν δύο 

γλώσσες θα βρεθούν σε μεγάλη επαφή. Ο Haspelmath (2003:5) αναφέρει ότι είναι 

ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα λεξικά στοιχεία είναι πιο 

εύκολα να εισχωρήσουν μέσω του δανεισμού στη γλώσσα - στόχο παρά τα 

 
127 Μαρίνης.Μ-Ράλλη.Α,Περιβάλλοντα έντονης γλωσσικής επαφής και δανεισιμότητα λεξικών 

στοιχείων δεδομένα από την Griko και Καππαδοκική, στο Patras Working Papers in 
Linguistics,Vol.4(2015) Γλωσσική επαφή και Μορφολογική Ποικιλία, σσ.79-80 

128 Μαρίνης.Μ-Ράλλη.Α, ό.π., σ.80 
129 Thomason, ό.π., σσ.,109-111 
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γραμματικά στοιχεία. Η Thomason (2001:26) θεωρεί ότι τα αντικείμενα δανεισμού 

δεν περιορίζονται στις λέξεις αλλά όλες οι όψεις της γλωσσικής δομής μπορούν να 

μεταφερθούν από μια γλώσσα σε μια άλλη, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες 

κοινωνικές και γλωσσικές προϋποθέσεις. 

Η Aitchison (2006:203-206) ταξινομεί τον δανεισμό που επιτελείται σε τέσσερα 

επίπεδα. Αρχικά ασπάζεται την κυριαρχούσα άποψη ότι τα «αποσπάσιμα στοιχεία», 

όπως οι λέξεις υιοθετούνται με μεγάλη ευκολία. Κατά δεύτερον υπάρχει μια τάση να 

υιοθετούνται στοιχεία από την γλώσσα πηγή στη γλώσσα- στόχο και να επιδέχονται 

μια παραμόρφωση. Κατά τρίτον η δανειζόμενη γλώσσα υπάρχει η περίπτωση να 

υιοθετεί εκείνα τα στοιχεία που φέρουν ομοιότητες με τη δική της γλώσσα. Κατά 

τέταρτον έχουμε την τάση της «ελάχιστης τροποποίησης» όπου η δανειζόμενη 

γλώσσα προχωράει σε ελάχιστες τροποποιήσεις στη δομή της. Επισημαίνει ότι μια 

γλώσσα που έχει επηρεαστεί από μια άλλη σε μεγάλο βαθμό φαίνεται οι αλλαγές 

που έχει πραγματοποιήσει να είναι αποτέλεσμα μικρών μεταβολών. Αυτές όμως οι 

μικρές μεταβολές προκάλεσαν στη καππαδοκική διάλεκτο μια πολύ μεγάλη 

ελληνοτουρκική ανάμειξη που όπως αναφέρει ο Κοντοσόπουλος (2008:7) όποιος 

ακούει η μάλλον διαβάζει την καππαδοκική διάλεκτο δε ξέρει αν έχει να κάνει με 

τουρκικά σε ελληνικό στόμα η με ελληνικά σε στόμα τουρκικό. 

Η κλίμακα που προτείνει η Thomason (2001) συγκριτικά με άλλες που 

προτάθηκαν από έγκριτους γλωσσολόγους είναι αρκετά διεξοδική. Έχοντας ως 

μέτρο την ένταση της επαφής ανιχνεύει τα δανειζόμενα στοιχεία από την γλώσσα-

πηγή διακρίνοντας τέσσερα επίπεδα επαφής (Thomason 2001:108). 

Στο πρώτο επίπεδο έχουμε την «χαλαρή επαφή». Εδώ τα δανειζόμενα στοιχεία 

προέρχονται από λέξεις του μη βασικού λεξιλογίου. Από το λεξιλόγιο μεταφέρονται 

μόνο λέξεις περιεχομένου, ουσιαστικά, ρήματα επίθετα και επιρρήματα. 

Στο δεύτερο επίπεδο διακρίνουμε την «ελάχιστα πιο έντονη γλωσσική επαφή». 

Εδώ κυριαρχεί ο δανεισμός λειτουργικών λέξεων και περιορισμένα δομικός 

δανεισμός. 

Στο τρίτο επίπεδο έχουμε την «εντονότερη επαφή». Εδώ ο δανεισμός αντλείται 

εκατέρωθεν από το βασικό και μη βασικό λεξιλόγιο. Παρατηρείται μέτριος δομικός 

δανεισμός. 

Το τέταρτο επίπεδο χαρακτηρίζεται από «έντονη γλωσσική επαφή». Εδώ 

παρατηρείται αρκετά διευρυμένη διγλωσσία στους ομιλητές της γλώσσας- στόχο η 

οποία ενισχύεται και από τους κοινωνικούς παράγοντες που βοηθούν στη 

μεγιστοποίηση του δανεισμού. Εδώ έχουμε «διαρκή έντονο λεξιλογικό δανεισμό από 

όλες τις ενότητες του λεξιλογίου καθώς και πολύ έντονο δομικό δανεισμό 

(Thomason 2001:109-111) 

Όπως παρατηρει η Thomason (2001:116) ο δανεισμός του επιπέδου 4 δημιουργεί 

στην «αποδέκτρια γλώσσα» διευρυμένες αλλαγές. Η μικρασιατική ελληνική είναι 

ένα ζωντανό παράδειγμα που έχει δανειστεί πολλά γλωσσικά στοιχεία από την 

τουρκική. Η τουρκική γλώσσα έχει επηρεάσει τόσο σε λέξεις περιεχομένου όπως 

ρήματα και ουσιαστικά αλλά και λειτουργικές λέξεις όπως διάφορα γραμματικά και 

ερωτηματικά μόρια. Σημαντικό στοιχείο που φαίνεται να κατατάσσει τη 
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μικρασιατική ελληνική στο 4ο επίπεδο είναι η προσχώρηση στην τουρκική σύνταξη. 

Συγκεκριμένα έχουμε παράλειψη του άρθρου, εμφανίζονται τουρκικές ρηματικές 

κατηγορίες, το γραμματικό γένος δεν υφίσταται, καθώς και οι αναφορικές προτάσεις 

στηρίζονται μερικώς στη τουρκική σειρά των όρων της πρότασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε κλίμακα δανεισμού αποτυπώνονται κάποια 

«ενδεχόμενα» και όχι «στατιστικές πιθανότητες». Διαγράφονται «τάσεις» όχι 

«βεβαιότητες». Διότι οι γλώσσες που έχουν πολύ διαφορετικά δομικά συστήματα 

φαίνεται να παρακολουθούν πιο στενά την κλίμακα ώστε να τοποθετούνται ακόμη 

και στην τέταρτη κλίμακα δανεισμού ενώ γλώσσες που συγγενεύουν τυπολογικά δε 

το κάνουν. Η δεύτερη παρατήρηση εντοπίζεται στο γλωσσολογικό κομμάτι. Όπως 

επισημάνθηκε από την επιστημονική κοινότητα είναι πιο εύκολος ο δανεισμός των 

αδόμητων στοιχείων παρα εκείνων που ανήκουν σε κλειστές δομές (Καραντζόλα 

&Νικολού 2014:3). 

 

 

Κεφάλαιο 4. Καππαδοκική διάλεκτος 

 

Η Γλωσσολογία επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην μελέτη και εξέλιξη της 

ελληνικής διαλέκτου της Καππαδοκίας. Συγκεκριμένα η ενασχόληση των 

Καππαδοκικών διαλέκτων κέντρισε το ενδιαφέρον αρχικά των γεωγράφων και 

έπειτα των φιλολόγων και των γλωσσολόγων.  

Η «καππαδοκική διάλεκτος» ορίζεται το σύνολο ιδιωμάτων των Ελλήνων της 

Καππαδοκίας λόγω όμως των διαφορών μεταξύ των περιοχών δεν αντιμετωπίζονταν 

ως ενότητα. Επομένως ως έννοια χαρακτηρίζει ένα τμήμα με γεωγραφικές 

προεκτάσεις και όχι με γλωσσικές130. Η Μπαλλιάν (1991:32) αναφέρει ότι τον 19ο 

αι. οι καππαδοκικές διάλεκτοι ξεκίνησαν να μεταφέρονται στον γραπτό λόγο. Λόγω 

της απομόνωσής τους από τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο κάποια στοιχεία (όπως των 

μεσαιωνικών ελληνικών) παρέμειναν ακέραια (Μπαλλιάν, ο.π). Ο Georges Perrot 

(1867) όπως αναφέρεται από τον Καραθανάση (2001:31,32) εντόπισε τον άμεσο 

κίνδυνο στις καππαδοκικές διαλέκτους να απωλέσουν τον ιδιάζοντα χαρακτήρα τους 

και να ενστερνιστούν την ελληνική γλώσσα των Αθηνών. Γι΄αυτό θεωρήθηκε 

επιτακτική η ανάγκη καταγραφής τους. 

Η διαφύλαξη των μικρασιατικών γλωσσικών ιδιωμάτων υλοποιήθηκε μέσω της 

τιτάνιας ερευνητικής δραστηριότητας του κέντρου Μ. Σπουδών με προεξάρχουσα 

μορφή την μουσικολόγο Μέλπω Λογοθέτη Μερλιέ. Κατεγράφησαν γλωσσικά 

τεκμήρια δια στόματος όσοι γνώριζαν την διάλεκτο, επίσης χειρόγραφα 

εγγραμμάτων Μικρασιατών, συλλογές παραμυθιών ή παροιμιών. Εκτός από 

πρωτογενή έρευνα το κέντρο στηρίχτηκε στις πρώτες καταγραφές περί Καππαδοκίας 

μέσα από τα πονήματα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κύριλλου Στ, Ιστορική 

Περιγραφή(…)της μεγάλης αρχισατραπείας του Ικονίου (1815), επίσης τα 

 
130 Ο.π. σ.10 
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Καππαδοκικά του Ρίζου (1856) αποτέλεσε σημαντικό έργο διότι οι ελληνόφωνοι 

πληθυσμοί γνώρισαν για πρώτη φορά τις ελληνικές περιοχές της Καππαδοκίας που 

μέχρι πρότινος αγνοούσαν131. 

Τα τεκμήρια που συγκέντρωσε το κέντρο μικρασιατικών σπουδών κυρίως 

χειρόγραφα χρονολογούνται από το 1852 έως το 1920. Η συμβολή του Καρολίδη 

ήταν πολύ μεγάλη στην καταγραφή της Καππαδοκικής διαλέκτου. Η έρευνα του 

Καρολίδη επεκτάθηκε και έξω από τα όριά της. Εν αντιθέσει με τον Αν. Λεβίδη και 

τον Φίλιππο Αριστόβουλο που εργάστηκαν εντός των ορίων της Καππαδοκίας 

εξερευνώντας κάθε γωνιά της και την ιστορία αυτής καταγράφοντας κάθε 

λεπτομέρεια132. 

Οι ερευνητές των Καππαδοκικών διαλέκτων ως προς την διαίρεσή τους 

ακολουθούσαν πιστά την ταξινόμηση του Dawkins όπως ο Αναστασιάδης, ο 

Τομπαΐδης αλλά και παλιότεροι μελετητές όπως ο Κεσίσογλου, Κωστάκης και 

Ανδριώτης οι οποίοι στηρίζονταν αποκλειστικά στην θέση του Dawkins. Η 

καππαδοκική διάλεκτος διαιρείται α) στη διάλεκτο της Σίλλης(νοτιοδυτικά του 

Ικονίου) β) στη διάλεκτο της Καππαδοκίας(Τελμησός, Φερτέκι, Αραβανί, Ουλαγάτς, 

Σεμέντερε, Μιστί, Σίλατα, Φλογητά, Τροχό, Αξός, Γούρδουνος, Σινασός, Αραβισός 

και γ) στο ιδίωμα των Φαράσων(Αφσάρι, Κίσκα, Σαττί, Τσουχούρι, Γκιαούρκιοϊ) 

(Dawkins, 2016:10,30,35). Ο Αναστασιάδης (1976:7) ακολουθώντας την διαίρεση 

του Dawkins προσδιόριζε περισσότερο τα γεωγραφικά όρια της διαλέκτου της 

Καππαδοκίας. Ο διαχωρισμός των διαλέκτων στηριζόταν α) στο ιδίωμα της Σίλλης 

β) στα ιδιώματα της δυτικής Καππαδοκίας και γ) στο ιδίωμα των Φαράσων. 

 Ο Τριανταφυλλίδης (όπως αναφέρεται από τον Τομπαΐδη) διαχώρισε τα 

μικρασιατικά ιδιώματα στα εξής: 

Α) Λιβισιανά 

Β) Σιλιώτικα 

Γ) Καππαδοκικά 

Δ) Φαρασιώτικα133 

Ο Αναστασιάδης (1976:7) αναφερόμενος στον διαχωρισμό του Τριανταφυλλίδη 

τον διαιρούσε σε δυο γλωσσικές οικογένειες στη νοτιοδυτική και βορειοανατολική. 

Στην α΄ τοποθετούσε τα ιδιώματα της Σίλλης και του Λιβισίου λόγω φωνητικών 

ομοιοτήτων και στην β΄ τοποθετούσε την καππαδοκική και την ποντιακή μαζί διότι 

«σε παλιότερα χρόνια συναποτελούσαν ένα ιδίωμα σε συνεχόμενη γλωσσική 

περιοχή». Ωστόσο όπως είδαμε και παραπάνω προτιμήθηκε ο διαχωρισμός της 

διαλέκτου κατά τον Dawkins ως πιο έγκριτος. 

 

 
131 Γιαννακόπουλος.Γ(2003) Η συμβολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στη μελέτη των 

ελληνικών γλωσσικών ιδιωμάτων της Μικράς Ασίας 
132 Πετροπούλου, (1980). Χειρόγραφα πριν το 1922 στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών. Δελτίο 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 2, 243-268. https://doi.org/10.12681/deltiokms.255 
133 Τομπαΐδης, (1992). Η τύχη των μικρασιατικών ιδιωμάτων στον ελληνικό χώρο. Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 9, 241-250. https://doi.org/10.12681/deltiokms.138, σ. 242-243 

https://doi.org/10.12681/deltiokms.255
https://doi.org/10.12681/deltiokms.138
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Κεφάλαιο 5. Οι υπό μελέτη περιοχές της Καππαδοκίας 

 

5.1 Σίλλη 

 

Το ενδιαφέρον για την Σίλλη αντανακλάται κυρίως μέσω της έρευνας του 

Dawkins που χρονολογείται από τις αρχές του 20 αιώνα. Επικεντρωνόταν για ένα 

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη μελέτη των ελληνόφωνων χωριών της 

Καππαδοκίας (Κιτρομηλίδης 1986:12). Θεωρούνταν από τους πρώτους 

γλωσσολόγους και ελληνιστές που μελέτησαν την Καππαδοκία. (Μπαλιάν 

1991:32).Το 1909, η Σίλλη στάθηκε ο πρώτος σταθμός της εξερευνητικής του 

διαδρομής, έπειτα ακολούθησαν οι υπόλοιποι οικισμοί της Καππαδοκίας. 

Πολλοί μελετητές έδιναν διάφορες ονομασίες όπως ο Κωστάκης (1968:9) την 

αποκαλούσε εκτός από Σίλλη και ως Σίλλια. Ο Κοιμίσογλου (2005:543) την ονόμαζε 

Σιλη, Σίλλε, ή Σύλλη ή Σύλλα αρχαίο Σύλλαιον. Ο Kαρολίδης (1884:76) αναφέρει 

ότι η ελληνόγλωσση κωμόπολη Σίλλε υπαγόταν στη Λυκαονία στα νότια της 

Καππαδοκίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονταν από το αρχείο του κέντρου 

Μικρασιατικών Σπουδών η Σίλλη γεωγραφικά ανήκε στην επαρχία της Λυκαονίας 

όμως γλωσσικά κατατασσόταν στις διαλέκτους της Καππαδοκίας134. 

Το μεγάλο χωριό ή μικρή πόλη όπως την αποκαλούσε ο Dawkins (1916:35) 

βρισκόταν μέσα σε κοιλάδα και απείχε μια ώρα από το Ικόνιο. Σύμφωνα με τον 

Κοιμίσογλου (2005:543) οι πρώτοι κάτοικοι της Σίλλης μεταφέρθηκαν από την 

ήπειρο ή τη Λακωνία της Πελοποννήσου κατ’ εντολή του Σελτζούκου Αλαεντίν. 

Υπήρχε όμως και μια άποψη που φαίνεται να υπερισχύει, ότι μετακινήθηκαν από το 

Ικόνιο λόγω της καταπιεστικής πολιτικής των Σελτζούκων. 

Η Σίλλη δεν ήταν αμιγώς ελληνικό χωριό, παρατηρούνταν χριστιανικές 

οικογένειες οι οποίες συνυπήρχαν μαζί με τους Τούρκους. «Χριστιανοί και Τούρκοι 

κατοικούσαν στη Σίλλη ανακατεμένοι». Η Λογοθέτη – Μερλιέ (1977:42) 

παρατήρησε πολύ εύστοχα ότι «οι ελληνικές κοινότητες ήταν σα Νησιά μέσα σε 

τουρκικό πέλαγος». Κάποια στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό ανασύρθηκαν 

από την εργασία του Dawkins (1916:36) όπου αναφέρει ότι το 1899 η αναλογία του 

πληθυσμού ήταν 1:1, 3000 Χριστιανοί και 3000 Τούρκοι ενώ το 1905 

καταγράφονταν 3000 χριστιανοί και 4000 Τούρκοι. 

Ο Dawkins (1916:36) στην εργασία του αναφερόμενος στη Σίλλη παρουσίασε 

κάποια στοιχεία από την περιήγηση του Carsten Niebuhr ο οποίος για πρώτη φορά 

εξερευνά την περιοχή. Αναφέρει ότι η Σίλλη κατοικούνταν από Έλληνες χριστιανούς 

και οι Τούρκοι τους αποκαλούσαν «το χωριό των Γκιαούρηδων». Η γλώσσα ήταν 

μια διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας που δημιουργούσε δυσκολία στη κατανόησή 

της από τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό. 

 
134 Giannakopoulos, Georgios. (2003). Η συμβολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στη μελέτη 

των ελληνικών γλωσσικών ιδιωμάτων της Μικράς Ασίας. 
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Οι κάτοικοι της Σίλλης ήταν ελληνοφρονούντες και χρησιμοποιούσαν την 

αρχαία Λακωνική μια εκ των ελληνικών διαλέκτων της Καππαδοκίας (Κοιμίσογλου 

2005:544). Η επίδραση της τουρκικής στη Σίλλη ήταν στον ίδιο βαθμό με αυτή της 

Καππαδοκίας απλά η έκταση της τουρκικής επίδρασης ήταν εντονότερη και πιο 

εκτεταμένη στην Καππαδοκία. Η επίδραση δε της νεοελληνικής ήταν κατά πολύ 

περιορισμένη λόγω των συχνών μετακινήσεων και της ισχνής σχολικής εκπαίδευσης 

(Κωστάκης 1968:20). 

 

5.1.1 Χαρακτηριστικά ιδιώματος Σίλλης 

 

α) Διακρίνεται από την τουρκική φωνηεντική αρμονία135 

β) Παρατηρείται σωρεία τουρκισμών που εκτός από τη μορφολογία επεκτείνεται 

στη σειρά των λέξεων και στο σχηματισμό εκφράσεων136.  

γ) Πολύ σημαντικές οι επιδράσεις προερχόμενες από την τουρκικη γλώσσα όπως η 

απώλεια γενών των ονομάτων, η ισχνή χρήση του άρθρου, η προπόρευση του 

ονόματος σε γενική και η ακολουθία του προσδιοριζόμενου όπως φαίνεται στο 

παράδειγμα «( Κουγιουμτζή εναίκας οντά =το δωμάτιο της γυναίκας του χρυσοχόου, 

το να μπαίνει το συνδετικό μετά από το όνομα που το συνδέει (π.χ. Μαρία κι είπι= και 

η Μαρία είπε).»137 

δ) Οι καταλήξεις στον ενεργητικό παρατατικό διακρίνονται σε-ινόσκα και -

ινόντζισκα»138 

Ο Κωστάκης (1968:30,33,34) επίσης παρατήρησε μέσα από το πόνημά του «το 

γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης» τα εξής: 

ε) «αφομοίωση του ο από το α μοναστήρι>μανασ̑ήρι, ίσως από τουρκικό τύπο 

manastir>μοναστήρι, μοναχός>μαναχός, όνομα >όναμα» 

στ) «Η τροπή του ο σε ου. στην αρχή της λέξης όλα>ούλα. Στα ονόματα 

άνεμος>άνεμους, νονά>νουνά. Στα ρήματα έκοψα >έκουψα, βλογίζομαι> 

βλογίζουμου» 

ζ) «όλα τα παροξύτονα αρσενικά σε -ος και ουδέτερα σε – ο(ν) τρέπουν την 

κατάληξη σε ους ου(ν),άνεμος >άνουμους. Σε ονόματα όπως γιαζού (το χωράφι) 

καφαλτού(το κολατσιό)το ου είναι η προφορά του τουρκικού ι σαν ου.» Ο 

Κωστάκης(1968:30,31) κατέταξε το ιδίωμα της Σίλλης στις νότιες ελληνικοί 

διάλεκτοι που ανήκουν όλα τα καππαδοκικά ιδιώματα. 

 

 

 
135 Κοντοσόπουλος,ό.π.,σ.8 
136 Ό.π. 
137 Ό.π. 
138 Ο.π.,σ.9 
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5.2 Καππαδοκία 

 

Ο Dawkins (1916:10) στο μνημειώδης έργο του, μας παρέχει την πληροφορία 

ότι στην περιοχή της Καππαδοκίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω αριθμούσαν 20 

χωριά που κατοικούνταν από Έλληνες χριστιανούς ως επι το πλείστων και μιλούσαν 

την αποκαλούμενη καππαδοκική διάλεκτο. Στην υπό μελέτη περιοχή της 

Καππαδοκίας θα ασχοληθούμε με τέσσερις κοινότητες της Τελμησού, Αξού, 

Ουλαγάτς και Φερτεκιού. Η Λογοθέτη-Μερλιέ (1977:58) στην μελέτη της «οι 

ελληνικές κοινότητες Καππαδοκίας» διαχώρισε τις κοινότητες της Καππαδοκίας με 

βάσει τις περιφέρειες που ανήκαν. Στην Καππαδοκία συναντώνται δυο μεγάλες 

περιφέρειες της Καισάρειας και της Νίγδης. 

Η Καισάρεια ήταν η πρωτεύουσα της Καππαδοκίας διαγράφοντας σημαντική 

εμπορική ανάπτυξη. Επίσης αποτέλεσε και σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο του 

καππαδοκικού ελληνισμού139. Η σύσταση του πληθυσμού της αποτελούνταν από 

χριστιανικά και μουσουλμανικά στοιχεία που διαβιούσαν κυρίως σε χωριά, στους 

πρόποδες του Αργαίου όρους140. Η Μπαλλιάν (1991:32) αναφέρει ότι σύμφωνα με 

τα οθωμανικά κατάστιχα του 16ου αιώνα οι χριστιανοί της Καππαδοκίας 

εντοπίζονταν σε χωριά ή κεφαλοχώρια. Ο λόγος συσπείρωσής τους ήταν η 

συγκέντρωση του μουσουλμανικού στοιχείου στις πόλεις. 

Οι πληροφορίες που αντλούμε από την εργασία της Μερλιέ (1977:58) όσον 

αφορά τις κοινότητες της Καππαδοκίας είναι οι εξής: η Νίγδη βρισκόταν ανάμεσα σε 

δυο βουνά το Μελεντίζ-Νταγλάρ και το Ουτσ-Καπουλάρ. Πληθυσμιακά αριθμούσε 

στους 17.000 κατοίκους όπου οι 5.000 ήταν Έλληνες τουρκόφωνοι. Το εξής 

φαινόμενο που παρατηρούνταν στις κοινότητες της Νίγδης ήταν η τουρκοφωνία σε 

ορισμένα χωριά, ενώ σε άλλα διακρίνονταν ελληνοφωνία αλλά και ανάμειξη των 

δυο ομάδων σε μια περιοχή. Η τουρκοφωνία ήταν φυσικό επακόλουθο μετα την 

επιβολή του εξισλαμισμού αλλά και απαίτηση των Τούρκων τον 13ο αιώνα να 

χρησιμοποιηθεί κατά περιπτώσεις η τουρκική γλώσσα σύμφωνα με μαρτυρίες141. 

Το φαινόμενο της σταδιακής τουρκοφώνησης142 των ορθόδοξων χριστιανών της 

Καππαδοκίας ήταν συνυφασμένο με την «πληθυσμιακή μειοψηφία» και της 

γεωγραφικής αποξένωσής τους που τους κρατούσε μακρυά από τα μεγάλα κέντρα 

ορθοδοξίας143. Στην εξάπλωση της τουρκικής γλώσσας αναντίρρητα αποτέλεσαν οι 

πόλεις που λειτούργησαν ως πολιτικά και θρησκευτικά κέντρα των Τούρκων. 

Παρατηρήθηκε ότι τα χωριά που βρίσκονταν κοντά σε αυτά τα κέντρα δέχτηκαν και 

 
139 Κοιμίσογλου, ό.π., σ.267 
140 Μπαλλιάν, Α.(1991) στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα Πετροπούλου Καππαδοκία. 

Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam. σ.33 
141 Βρυώνης, Σ. (2008). Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία 

εξισλαμισμού(11ος-15ος αιώνας)(β΄ ανατύπωση). Αθήνα: μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης,      
σ. 403 

142 Η έννοια της τουρκοφώνησης χαρακτηρίζει τους ορθόδοξους χριστιανούς που ανήκαν στο 
εγιαλέτι του Καραμάν (καθώς και όλους που εξαπλώνονται στην έκταση της Μ.Ασίας)οι 
επονομαζόμενοι Καραμανλήδες αναφορά στο Μπαλλιάν Άννα & Νότα Παντελάκη -Ιωάννα 
Πετροπούλου(1991) Καππαδοκία. Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδ Adam,σ.31 

143 Μπαλλιάν, ό.π., σ.32 
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μεγάλη γλωσσική επιρροή. Επιπροσθέτως υπήρχαν χωριά όπως το Σεμέντερε, 

Ουλαγάτς, Φερτέκι που τα ελληνικά σχεδόν δεν ακούγονταν, ευρισκόμενα στο 

τελικό στάδιο αφανισμού. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτάχυνση του 

γλωσσικού εκτουρκισμού των Ελλήνων της Καππαδοκίας θεωρήθηκαν η αύξηση 

του τουρκικού πληθυσμού και ενδεχομένως η επαφή τους με τον έξω κόσμο144. 

Παρακάτω θα δοθεί μια αδρομερής περιγραφή για τους υπό μελέτη οικισμούς 

της Καππαδοκίας. 

 

 

5.2.1 Φερτέκι 

 

Ο Ρίζος (1856:103) αναφέρει στο έργο του ότι το Φερτέκι ήταν ένα χωριό το 

οποίο απείχε μια ώρα από τη Νίγδη και αποτελούνταν από χριστιανούς και 

Οθωμανούς κατοίκους. Ο Κρινόπουλος (1889:17) καταγράφει αριθμητικά τον 

πληθυσμό ο οποίος έφτανε στους 4.000 χιλιάδες κατοίκους. Ο Σαραντίδης 

(1899:128) την αποκαλούσε ελληνόφωνη κωμόπολη με πληθυσμό 3.000 όπου οι 300 

αποτελούνταν από Τούρκους. Σχετικά με το όνομα Φερτάκαινα επικράτησε να 

λέγεται ότι είναι παραφθαρμένη λέξη του Φερέγκ ή Φρεγκ. Επίσης θεωρήθηκε ότι ο 

σχηματισμός της λέξης Φερτάκαινα συνδεόταν με την έννοια που το ακολουθεί ο 

«φέρων τα καινά». Οι Τούρκοι την αποκαλούσαν Φερτέκ οι Έλληνες ως Φερτέκιον 

από τη παραφθαρμενη λέξη Φερτάκαινα145.  

Αξίζει επιπλέον να τονιστεί η ανάπτυξη της παιδείας, παρόλο που οι χριστιανοί 

είχαν ιδρύσει σχολείο146 και διέθεταν καταρτισμένους διδασκάλους εντούτοις δεν 

υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα ώστε να υπάρχει μία διαρκής επιμόρφωση των 

παιδιών147. Αξίζει να επισημανθεί ότι η γλώσσα σε μεγάλη κλίμακα ήταν 

παραφθαρμενη148. Ο Κρινόπουλος (1889:33) παρατήρησε ότι η ελληνική γλώσσα 

που ομιλούνταν στο Φερτέκι ήταν τόσο αλλοιωμένη που στο άκουσμά της δεν 

μπορούσε κάποιος να την διακρίνει ξεκάθαρα. Η μεγαλύτερη αλλοίωση επήλθε με 

την επικράτηση της τουρκικής γλώσσας καθώς η επίδρασή της ήταν σε υπερμεγέθη 

βαθμό. 

 

 

 

 

 
144 Βρυώνης, ό.π., σ.403-404 
145 Κρινόπουλος, ό.π., σ.21-22 
146 Σαραντίδης, ό.π., σ.128 
147 Ρίζος, Ν. (1856). Καππαδοκικά : Ήτοι Δοκίμιον ιστορικής περιγραφής της Αρχαίας Καππαδοκίας, 
και ιδίως των επαρχιών Καισαρείας και Ικονίου / Υπό Ν. Σ. Ρίζου του εκ Σινασού της Καππαδοκίας . Εν 
Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφείου Η Ανατολή Ευαγγελινού Μισαηλίδου 
148 Ρίζος, ό.π., σ.103 
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5.2.2 Αξός 

 

Η Αξός σύμφωνα με τους Μαυροχαλυβίδη και Κεσίσογλου (1960:xii) ήταν ένα 

ελληνικό χωριό που εντοπίζονταν δυτικά της σιδηρογραμμικής γραμμής που συνέδεε 

την Νίγδη με την Καισάρεια. Δεν χαρακτηρίζονταν ως απομονωμένη περιοχή διότι 

πλαισιωνόταν από αρκετά ελληνικά χωριά. Ο Ρίζος (1856:99) αναφέρει ότι το χωριό 

αποτελούνταν από 300 χριστιανικές κατοικίες και όλοι οι πολίτες του ήταν 

χριστιανοί. Ο Σαραντίδης (1899:126) ανέβαζε τον αριθμό σε 4,500 τονίζοντας ότι 

στο σύνολό τους οι κάτοικοι ήταν ελληνόφωνοι με κύρια ασχολία την γεωργία. 

Επίσης αναφέρει ότι η εναλλακτική ονομασία της Αξού ήταν Ναξός και ο Dawkins 

(1916:22) επισημαίνει ότι οι Τούρκοι το αποκαλούσαν Χασάνκιοϊ. 

Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και όπως μας πληροφορεί ο 

Σαραντίδης (1899:126 «..ευρισκόμενοι εν παχυλή αμαθία κινδυνεύουσι δε να 

απολέσωσι την μητρικήν αυτών γλώσσαν». Δυστυχώς δεν υπήρχε συστηματική 

οργάνωση της παιδείας ούτε ακόμη η προοπτική σύστασης ανώτατου 

εκπαιδευτηρίου149. Ο Dawkins (1916:22) στην πρώτη του επίσκεψη στα χωριά της 

Καππαδοκίας το 1909 είχε εντοπίσει την ύπαρξη ενός ελληνικού σχολείου αλλά 

λόγω μη εξεύρεσης πόρων ήταν αδύνατο να λειτουργήσει και να διασφαλιστεί η 

ομαλή σχολική ευρυθμία. 

Κρίνεται δέον να αναφερθεί η ιδιαιτερότητα που έχει το γλωσσικό ιδίωμα της 

Αξού. Παρόλο που ήταν αμιγώς ελληνικό χωριό150 δέχτηκε πολύ έντονη επίδραση 

της τουρκικής γλώσσας με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στην ομάδα των 

Καππαδοκικών διαλέκτων που το τουρκικό στοιχείο επέδρασε καταλυτικά151. 

 

 

5.2.3 Ουλαγάτς 

 

Ο Α.Λεβίδης όπως αναφέρεται από τον Κοιμίσογλου το Ουλαγάτς αποκαλείται 

ως «Ολού Αγάτζ» που σήμαινε ύψιστο δέντρο. Οι οθωμανικές οικογένειες 

υπολογίζονταν στις 40 και οι χριστιανικές στις 150. Το 1916 ο πρόξενος της 

Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κατέγραψε ότι το 1924 στο χωριό ζούσαν 146 

ελληνικές οικογένειες με 398 Έλληνες και 250 περίπου Τούρκους (Κοιμίσογλου, 

2005:432-433). 

Στην μελέτή της η Μερλιέ ( 1977: 58) επισημαίνει ότι οι Έλληνες ονόμαζαν το 

χωριό Νακροϊόν ή Νακροϊόνι και Ναστραντό152. Το Ουλαγάτς ήταν γεωργικό χωριό 

 
149 Φαρασόπουλος Σ.,(1895)Τα Σύλατα. Μελέτη του νομού Ικονίου υπό γεωγραφικήν, φιλολογικήν 
και εθνολογικήν έποψιν, Αθήναι σ.77 
150 «there being no Turks..» γράφει ο Dawkins στο πόνημά του ,οπ, σ 22 
151 Μαυροχαλυβίδης Γ.-Κεσίσογλου Ι.,(1960) Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Αθήνα  
152 Το Κιτσαγατς και το Ουλαγάτς αποκαλούνταν από τους Έλληνες με τις ονομασίες Νακροϊν ή 

Νακροϊόνι και Ναστραντό χωρίς να εξακριβώνετε σε ποια περιοχή απέδιδαν τις ονομασίες «γιατί 
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που εντοπίζονταν μεγάλος αριθμός χριστιανών περίπου 1500 και λίγους Τούρκους. 

Σημειώνεται επίσης ότι στο Ουλαγάτς διατηρούνταν ο τρωγλοδυτικός βίος «με 

μακρείς κάτω από τη γη διαδρόμους». 

Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς είχε κινήσει το ενδιαφέρον των 

γλωσσολόγων καθότι μπορεί να παρατηρήσει κανείς την πορεία μιας γλώσσας και 

πως υποκύπτει στην ξένη γλώσσα. Οι κάτοικοί της ήταν δίγλωσσοι και σιγά σιγά οι 

ελληνικές λέξεις περιορίζονταν όλο και περισσότερο. Η τουρκική γλώσσα επηρέασε 

το ιδίωμα του Ουλαγάτς τόσο φωνητικά όσο και συντακτικά153. 

 

 

5.2.4 Τελμησός 

 

O Φαρασόπουλος (1895:83) αποκαλεί την Τελμησό ως Τελμοσός όπου 

εντοπίζεται στα Ν.Δ. του Αραβανί με 1500 κατοίκους από τους οποίους οι 20 είναι 

Οθωμανοί και οι υπόλοιποι ορθόδοξοι χριστιανοί. Η τελευταία καταγραφή του 

πληθυσμού της Τελμησού κατά τον Dawkins ήταν 2000 χριστιανοί και 150 Τούρκοι. 

Ο Ρίζος (1856:105) αναφέρει ότι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα η οποία είχε 

παραφθαρεί σε σημαντικό βαθμό. Σε αντιδιαστολή με τον Dawkins o οποίος 

διαπίστωσε ότι λόγω της μεγάλης απόστασής από την Νίγδη επηρεάστηκε πολύ 

λιγότερο από την τουρκική γλώσσα.  

 

 

5.2.5 Γενικά χαρακτηριστικά της διαλέκτου της Καππαδοκίας 

 

α)     Η αλλαγή του η σε ε (π.χ. εκκλεσία, μάθεμα)154 

β)     Τα ασυνίζητα -ια και -ιο (δαδία,μοχλίο)155 

γ) Πληθώρα αρχαίων λέξεων κυρίως σε ουσιαστικά και ρήματα 

(ιμάτι,φτάλμι,δάκνω,σπουδάζω)156 

δ) H καππαδοκική διάλεκτος διακρίνεται από το δασύ σ (η προφορά του τείνει 

προς το γαλλικό ch και το αγγλικό ch) και το δασύ τζ(αγγλικό j) που οφειλόταν 

σε τουρκικη επιρροή157  

 
άλλοι έλεγαν το Ουλαγάτς Νακροίν καί το Κιτσαγάτς Ναστραντό, καί άλλοι το εναντίο» αναφορά 
στο Λογοθέτη-Μερλιέ, (1977). Οι ελληνικές κοινότητες στη σύγχρονη Καππαδοκία. Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 1, 29-74. https://doi.org/10.12681/deltiokms.172 

153 Κεσίσογλου. Ι (1951): «Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς», Αθήνα σ.4 
154 Ανδριώτης, Ν. (42020). Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών, σ.105 
155Ό.π. 
156 Ό.π. 

https://doi.org/10.12681/deltiokms.172
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ε) Επίσης η φωνηεντική αρμονία κατά το τουρκικό σύστημα ήταν εμφανής στα 

περισσότερα χωριά της Καππαδοκίας158 

στ) Η ηχηρή απουσία των ιταλικών, σλαβικών, αλβανικών και βλάχικων λέξεων 

διακρίνεται στο καππαδοκικό ιδίωμα. Συναντάται όμως κάποιες λατινικές 

λέξεις ως κατάλοιπο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας159 

ζ) Η συλλαβή σφ προφέρεται φς ή φ ή σ (π.χ.. ‘έφσαξα, φάγνω, σάλσα=έσφαξα, 

σφάζω, σφάλισα160 

η) Τα άρθρα στον, στην, στα αποδίδονταν από τους κατοίκους της περιοχής ως 

σον, σην, (ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά με την ποντιακή διάλεκτο)161  

 

5.3 Φάρασα  

Ο Dawkins (1916:30) επισημαίνει ότι το ιδίωμα των Φαράσων της Καππαδοκίας 

μελετήθηκε για πρώτη φορά από τον καθηγητή Καρολίδη μέσα από έργο του 

«Γλωσσάριον συγκριτικόν ελληνοκαππαδοκικών λέξεων: ήτοι η εν Καππαδοκία 

λαλουμένη ελληνική διάλεκτος και τα εν αυτή σωζώμενα ίχνη της αρχαίας 

καππαδοκικής γλώσσης». Αξίζει, επιπλέον, να ξεκινήσουμε με τις αναφορές και τις 

καίριες επισημάνσεις του Καρολίδη επι της διαλέκτου των Φαράσων. 

Τα Φάρασα ή η Φαρασών βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του Σάρου ποταμού 

μέσα στα δύσβατα περάσματα του Αντίταυρου. Κατά τον Dawkins (1916) τα 

Φάρασα είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη ονομασία που έχει επικρατήσει στην 

ελληνική γλώσσα. Στην καππαδοκική διάλεκτο οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την 

ονομασία Βαρασός162. Πληθυσμιακά αριθμούσε στους 1800 κατοίκους με αμιγώς 

χριστιανικό κόσμο και ανάμεσά τους διακρίνονταν μια με δυο οικογένειες Τούρκων 

που μιλούσαν την καππαδοκική διάλεκτο163. Η μικρή κωμόπολη διακρινόταν για το 

φυσικό κάλλος αλλά και για την ιστορικότητά της. Παρόλο που βρισκόταν μέσα σε 

κρημνώδη βράχια θεωρούνταν η πιο εύφορη περιοχή. Επίσης χαρακτηρίζεται από 

τον Καρολίδη (1885) ως «σπουδαίον λείψανον της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής 

Καππαδοκίας και του καππαδοκικού Βυζαντινού Ελληνισμού»164. 

 
157 Κοντοσόπουλος,.ό.π., σ.8 
158 Ό.π. 
159 Ό.π. 
160 Κοντοσόπουλος,ό.π., σ.9 
161 Ό.π. 
162 Ο Λάζαρος M. Κελεκίδης στην έρευνά του για τα Φάρασα διατύπωσε το κάτωθι ερώτημα γιατί ο 
Βαρασός να αποκαλεστεί με αυτό το όνομα και αποκρινόμενος ένας γέροντας ανέφερε τα εξής «από 
τον φόβο των Τούρκων για να ακούγεται σαν τουρκική λέξη. Έλεγαν όμως οι παλιοί ότι το πρώτο 
όνομα ήταν Περσία ή Περασία ή Ακλήδανα» αναφορά στο Κελεκίδης Λ.(2005) «Τα Φάρασα της 
Καππαδοκίας. Μνήμες Φαρασιωτών γερόντων» εκδόσεις: Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών 
‘’Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος’’, Βασιλικά Θεσσαλονίκης 
163 Dawkins, ό.π., σ.32 
164Καρολίδης, Παύλος,(1884). «Γλωσσάριον συγκριτικόν ελληνοκαππαδοκικών λέξεων. Εν 
Καππαδοκία λαλουμένη Ελληνική διάλεκτος και τα εν αυτή σωζόμενα ίχνη της αρχαίας Καππαδοκικής 
γλώσσας», Σμύρνη, σ.34 
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Τα Φάρασα αποτελούνταν από μικρότερα χωριά «το Αφσάρι (Αφσάρκιοι) με 

350 κατοίκους, το Τσουχούρ με 485, η Κίσκα (η αρχαία Κισκισσός) με 700 , ο Σατής 

με 200, το Φκόσι ή Γαρσαντής με 400»165. Σύμφωνα με την Λογοθέτη-Μερλιέ 

(1977:66) το Αφσάρι και το Φκόσι ανήκαν στα Φάρασα ενώ οι υπόλοιπες η Κίσκα, 

το Σαττί και το Τσουχούρι θεωρούνταν αποικίες του Αφσαριού «σα να λέμε εγγόνια 

των Φαράσων». Ο Κοιμίσογλου (2005:522) αναφέρει ότι μετα το κλείσιμο των 

μεταλλείων του Βαρασού οι κάτοικοι προς αναζήτηση νέων εκμεταλλεύσιμων 

ορυκτών στρωμάτων κατευθύνθηκαν προς το Αφσάρι. Ένα μέρος των κατοίκων 

εγκατέλειψε το Αφσάρι και ιδρύσαν τις αποικίες Κίσκα, Σαττί και Τσουχούρι. 

Παρόλο που η γλώσσα των κατοίκων των Φαράσων ήταν τα ελληνικά 

αναγκάστηκαν να γίνουν δίγλωσσοι με την αποίκηση μερικών Τούρκων166 στην 

περιοχή. Η ελληνική γλώσσα διαφυλασσόταν επιμελώς και αδιαλείπτως, εντούτοις 

«βρισκόταν σε αρκετά προχωρημένο στάδιο περιορισμού» (Κωστάκης 1968:13). Το 

γλωσσικό ενδιαφέρον για τα Φάρασα δεν εντοπιζόταν μόνο στην γεωγραφική 

απομόνωσή τους αλλά και στη διατήρηση της ελληνοφωνίας με σημαντικές 

διαφορές από τις « άλλες ελληνικές τοπολαλιές της Καππαδοκίας»167. 

Ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως το Φαρασιώτικο ιδίωμα δεν 

κατάφερε να παραμείνει ανόθευτο και ανεπηρέαστο λόγω της μακραίωνης 

συμβίωσης με τους Τούρκους με αποτέλεσμα να παρεισφρήσουν όχι μόνο τουρκικές 

λέξεις αλλά μέσω αυτών αραβικές και περσικές168. Οι τουρκικές λέξεις που 

εισχώρησαν στο ιδίωμα των Φαράσων δεν περιορίζονταν «σε έννοιες 

δευτερεύουσες» όπως συνέβαινε με τα τουρκικά δάνεια άλλων ελληνικών διαλέκτων 

και ιδιωμάτων αλλά ανιχνεύονταν σε έννοιες της καθημερινής ζωής 

συμπεριλαμβανομένων επιρρημάτων και αντωνυμιών το οποίο παρουσίαζε το 

φαινόμενο « προχωρημένου σταδίου τουρκικής επίδρασης» (Κωστάκης, 1968:78).  

 

 

5.3.1 Ταστσί 

 

Το χωριό Ταστσί εντοπιζόταν ΒΑ των Φαράσων τοποθετημένο στην κοιλάδα 

του Ζαμάντη ποταμού169. Η Μερλιέ (1948:19) χαρακτήρισε το Ταχτσί ως 

«τουρκόφωνο ελληνικό χωριό» το οποίο επιβεβαιώνεται από τον προκάτοχό της 

Σαραντίδη (1899:121). Ο πληθυσμός του χωριού αριθμούσε στους 200 Έλληνες με 

ευδιάκριτη απουσία εκπαιδευτικών δομών (Σαραντίδης, ο.π.).  

 

 
165 Καραθανάσης Ε. Αθανάσιος (2001): «Καππαδοκία», Θεσσαλονίκη:Μαίανδρος, σ.116 
166 Βρυώνης, ό.π., σ.404 
167 Καραθανάσης, ό.π., σ.116 
168 Αναστασιάδης, (1980). Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, 2, 33-120. https://doi.org/10.12681/deltiokms.249 
169 Κοιμίσογλου, ό.π., σ.,526 

https://doi.org/10.12681/deltiokms.249
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5.3.2 Σατί170 

 

Το Σατί σύμφωνα με την Μερλιέ (1948:19,20) ήταν μια εκ των 4 αποικιών που 

συγκροτούσαν την περιφέρεια των Φαράσων. Εντοπιζόταν ΝΑ της Καισάρειας μέσα 

σε μια χαράδρα171. Όπως μας πληροφορεί ο Σαραντίδης (1899:121) στο πόνημα του 

οι κάτοικοί του ανήρχοντο στους 200 και δηλώνονταν ως τουρκόφωνες κοινότητες 

με σημαντική απουσία της εκπαίδευσης. 

Για την ελληνικότητα αλλά και της θρησκευτικότητα της αποικίας του Σατί 

ανασύρουμε μαρτυρίες από το έργο του Λεβίδη (1899:103). 

 

 

5.3.3 Αφσάρι 

 

Το χωριό Αφσάρι βρίσκεται Ν-ΝΑ της Καισάρειας. Η γέννηση του ονόματος 

οφειλόταν στους Τουρκμάνους Αφσάρ που διαβιούσαν σε εκείνο το μέρος ωσότου 

απομακρύνθηκαν από τους «Έλληνες αποίκους του Βαρασού»172. Αναφορικά με τις 

πληθυσμιακές εκτιμήσεις της περιοχής ο Σαραντίδης (1899:121) έδινε τον αριθμό 

περί 200 ελληνόφωνων κατοίκων ενώ ο Κάλφογλους (1898:569,570) τους 

αριθμούσε στους 150 κατοίκους και χαρακτήριζε την περιοχή ως βραχώδη και 

απόκρημνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170 Η ονομασία αυτή κατά τον Ανδριώτη διατηρείται πιστά όπως την έχει αποδώσει ο 
Dawkins.Αναφορα στο Ανδριώτης, Ν.(1948).Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. Αθήνα: Ίκαρος, σ.,9 
171 Κοιμίσογλου, ό.π., σ., 529 
172 Κοιμίσογλου,ό.π.,σ.,529 
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5.3.4 Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας 

 

α) Ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται στο ιδίωμα των Φαράσων είναι η 

αποβολή του άτονου ι π.χ.( κριθάρι> κθαρ’, κοριτσόκ-κο> κορτζόκ-κο)173 

β) Ένα από τα διαδεδομένα χαρακτηριστικά του ΦΙ είναι η τροπή του κ σε τσ̑ 

πριν των φωνηέντων e και i ο λεγόμενος τσιτακισμός.(π.χ κεράσια>τσ̑αράσε, 

κεφάλι> τσ̑ουφάλι,κερί>τσε̑ρί,κερδίζω>τσε̑ρδίζω174 

γ) Συγκριτικά με την κοινή νεοελληνική που διατηρούσε τον τονισμό στο 

δεύτερο φωνήεν, στο Φαρασιώτικο ιδίωμα αποκαλύπτεται το φαινόμενο διατήρησης 

του τόνου στο ί του φωνηεντικού συμπλέγματος όπως στην αρχαία γλώσσα( π.χ. 

χαρτίο, καρδία μοχλία)175 

δ) Μια ιδιαίτερα σημαντική περίπτωση είναι η τροπή των συμφώνων πλ σε φκ 

(π.χ. απλώνω>φκώνω, πλάτανος>φκάτανος. Επίσης εκτός αυτών των 

τροποποιήσεων εντοπίζονταν και η τροπή των αρχαίων διφθόγγων αυ και ευ (π.χ. 

ευλογίσκε> βκοϊσκε)176 

ε) Στις ιδιομορφίες του ιδιώματος συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη του ίε όταν 

βρίσκεται πριν από τα σύμφωνα γ και χ (π.χ. λίγο>λϊέγο, δίχως>δϊέχως)177  

στ)  Για τον σχηματισμό των υποκοριστικών αρσενικών ουσιαστικών 

χρησιμοποιείται η κατάληξη -οκ-κος και -οκ-κο για τα θηλυκά και ουδέτερα(π.χ. 

νύφη – νυφόκ-κο, ξύο- ξυόκ-κο)178 

ζ) Στο ΦΙ ο σχηματισμός της μεγέθυνσης ενός ουσιαστικού αντί σπιτι-

σπιταρώνα δηλώνεται με την βοήθεια των επιρρημάτων πολύ, ζαλ=πολύ, εν <τουρκ 

en(περισσότερο) η με διπλή επανάληψη του επίθετου ή περιφραστικά179. 

η) Οι ρηματικές καταλήξεις παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα καθώς βρίσκονται 

σε ασυναίρετη μορφή που λήγουν σε -αω (π.χ. μουχτάω<μοχθώ, κροτάω<κροτώ, 

κοδικάω<κακοδιοικώ)180 

 

 

 

 

 
173 Ανδριώτης(1948),ό.π., σ.23 
174 Ο.π.,σ.27 
175 Ό.π., σ.24 
176 ‘Ο.π., σ. 31 
177 Ό.π.,σ. 19 
178 Ο.π.,σ.42 
179 Αναστασιάδης, Β. (2015). Το νεοελληνικό γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων της Καππαδοκίας. 
Γρεβενά, σσ.32,33 
180 Ανδριώτης(1948),ό.π.,σ.42 
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Κεφάλαιο 6. Χαρτογράφηση παραμυθιών και λαϊκών παραδόσεων 

 

6.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα παραμύθια της Καππαδοκίας 

 

Στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου αι. παρατηρούνταν μια 

πολυπλοκότητα όσον αφορά την σύνδεση των παραμυθιών με ένα τόπο. Η δυσκολία 

κατά μείζονα λόγο προέρχονταν από τον μεγάλο αριθμό παραμυθιακών τύπων που 

θεωρούνταν παγκοσμίως κοινοί καλύπτοντας ευρύτερες περιοχές. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι τα καππαδοκικά παραμύθια181 τα οποία δεν αποτέλεσαν ξεχωριστή 

κατηγορία παραμυθιακών τύπων καθώς το περιεχόμενο τους ήταν γνωστό σε πολλές 

περιοχές παγκοσμίως. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ στις γύρω περιοχές 

όπως στον Πόντο προέβησαν σε μια πιο οργανωμένη και συστηματική διαχείριση ως 

προς τους παραμυθάδες και των θεμάτων που τους απασχολούσε εντούτοις στην 

Καππαδοκία δεν παρατηρήθηκε κάτι ανάλογο. Τα παραμύθια θεωρούνταν 

περιορισμένης κλίμακας και οι πληροφορίες που αντλούνταν από τις αφηγήσεις 

τύγχαναν πενιχρής έως μηδαμινής αντιμετώπισης182. 

Αδιαμφισβήτητα μια ξεχωριστή παρουσία που χρήζει ιδιαίτερης μνείας ήταν ο 

Richard MacGillivray Dawkins183, ένας από τους αξιόλογους μελετητές των λαϊκών 

διηγήσεων στην Καππαδοκία184 αλλά και της έρευνας που διενεργείτο στις 

διαλέκτους αυτής της περιοχής. Εκθειάζεται με εγκωμιαστικά σχόλια τόσο από 

εγχώριους όσο και από ξένους διανοούμενους. Χαρακτηριστικά αποκαλούνταν από 

τον Αμερικανό καθηγητή Robert Jones (όπως αναφέρεται από τον 

Αλεξανδρή,1985:14) ως «ένας από τους γίγαντες της παγκόσμιας παραμυθολογίας». 

Επίσης οι τακτικές επισκέψεις του στον Πόντο και Καππαδοκία σηματοδότησαν την 

έναρξη της ενασχόλησής του με το ελληνικό παραμύθι185. Η προσφορά του Dawkins 

στην μελέτη των Καππαδοκικών διαλέκτων μεγιστοποιήθηκε με την έκδοση του 

αξιομνημόνευτου πονήματος Modern Greek in Asia Minor186.  

Οι δυσκολίες που ανέκυπταν ως προς τη συλλογή του υλικού ήταν αμέτρητες 

διότι η κοινωνική και η πολιτική κατάσταση ήταν έτσι διαμορφωμένη σε εκείνες τις 

 
181 Αξίζει να επισημανθεί ότι τα παραμύθια δεν διακρίνονταν ως προς την αποκλειστικότητά τους 
αφού εντοπίζονταν σχεδόν οι ίδιες ιστορίες και περιστατικών σε κάθε σημείο του πλανήτη. Στο 
Dawkins, R. M. (1916). Modern Greek in Asia Minor: a study of the dialects of Sílli, Cappadocia and 
Phárasa with grammar, texts, translations and glossary. Cambridge: Cambridge University Press,σ. 
182 Σαπκίδη, Ό. (2002). Παραμύθι στην Καππαδοκία 
183 Αλεξιάδης,Μ.(1985)Ο Richard Μ. Dawkins και η δωδεκανησιακή λαογραφία. Στο Δωδώνη τεύχος 

πρώτο. Επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,σ.,10 

184 Ο καθηγητής R.Dawkins χαρακτηρίστηκε ως «ο πρώτος και τελευταίος γλωσσολόγος που 
διεξήγαγε έρευνα πεδίου στην Καππαδοκία». Αναφορά στο Janse, M. (2008). Η αναβίωση της 
διαλέκτου της Καππαδοκίας.  
185 Κακάμπουρα.Ρ.(2020). «Λαϊκή Λογοτεχνία». Στο Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση. 
186 Η έκδοση του βιβλίου ήταν ένας τεράστιος όγκος από 695 σελίδες, εμπλουτισμένο με γραμματική, 
κείμενα και γλωσσάριο. Αναφορα στο Λουκόπουλος, (1990). Προλεγόμενα στο βιβλίο του Βαράσου 
της Καππαδοκίας: [1934-1935]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 8, 239-244. 
https://doi.org/10.12681/deltiokms.240 

https://doi.org/10.12681/deltiokms.240
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περιοχές που το καθιστούσε αποτρεπτικό να οδηγηθεί κάποιος μελετητής σε τέτοια 

θαρραλέα τολμήματα. Ο περιορισμός των πληροφορητών του ήταν ένα από τα 

βασικά προβλήματα καθώς ήταν ιδιαίτερα δυσχερές να αποταθεί ένας ξένος «σε 

πρόσωπα από όλα τα κοινωνικά στρώματα και προπάντων με γυναίκες» 

(Μαυροχαλυβίδης & Κεσίσογλου,1960:x). Ο Mackridge (1990:204) παρατήρησε ότι 

το υλικό που συγκέντρωσε στις επισκέψεις του ο Dawkins187 στις προαναφερθείσες 

περιοχές της Καππαδοκίας, περιοριζόταν σε θέματα φιλολογικού ενδιαφέροντος. 

Συμπληρωματικές σημειώσεις ως προς τα πραγματολογικά στοιχεία των 

παραμυθιών κατέθεσε ο συντοπίτης του W.R. Halliday188 (Κακάμπουρα,2020).  

Οι ακολουθείσες ιστορίες προέρχονται από την Μ.Ασία, έχουν καταγραφεί στη 

διαλεκτική τους μορφή με διακριτά γνωρίσματα από την τουρκικη γλώσσα 

(Dawkins,1916:219). Ο Halliday (1916:21,22) παραθέτει τα στοιχεία της δομής των 

διαλεκτικών κειμένων και συγκεκριμένα τις φράσεις εκείνες που αποδίδουν την « 

σύντομη εισαγωγή ή προϊδέαση»189 καθώς και τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για 

να οριστεί το «τέλος (τυπικό)»190. Στα κείμενα κυρίως από Φάρασα όπως «Ο 

ξυλουργός, ο κοσμηματοπώλης, ο ράφτης και άλλος καλός άνθρωπος του θεού» 

εντοπίζεται η παράξενη φράση «σηκώθην jαι ba σηκώθη» (σηκώθηκε και 

ξανασηκώθηκε). Στα περισσότερα κείμενα όπως στο « όνειρο» ως απόδοση του 

τέλους χρησιμοποιείται η φράση, Ἔφααν, ἔπιαν, σΰρσαν μιράτια (σα να λέει 

φάγαμε ήπιαμε και νηστικοί κοιμηθήκαμε σε ελεύθερη απόδοση). Ο Halliday 

αναφέρει ότι φέρει ομοιότητες με την φράση «onlar ermiş muradəna» (έφτασαν στο 

σκοπό τους). Στα κείμενα της Σίλλης συγκεκριμένα «Η γυναίκα του 

κοσμηματοπώλη» καταγράφεται η καταληκτική φράση του κειμένου «Συμήστα του 

Στέφανι»(θυμήθηκε τον Στέφανο),αποτελεί ένα τρόπο επιβεβαίωσης της 

γνησιότητας του κειμένου από τον αφηγητή αντί υπογραφής. 

 

6.2 Επισημάνσεις των διαλεκτικών κειμένων της Σίλλης, 

Καππαδοκίας και Φαράσων 

 

Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την τουρκική επίδραση της διαλεκτικής 

ομάδας της Σίλλης, Καππαδοκίας και Φαράσων έτσι όπως καταγράφεται στα κάτωθι 

παραμύθια. Ο Dawkins δημοσίευσε ένα μεγάλο αριθμό παραμυθιών και από τις 

 
187 Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον του Dawkins να ασχοληθεί με τα καππαδοκικά παραμύθια και 
με τις διαλέκτους εκείνων των περιοχών ήταν κυρίως η εισαγωγή των τουρκικών στοιχείων στις 
αντίστοιχες διαλέκτους. Αναφορα στο Mackridge, P. (1990). ‘Some Pamphlets on Dead Greek 
Dialects’: R.M. Dawkins and Modern Greek Dialectology. The Annual of the British School at Athens, 
85, 201–212. https://doi.org/10.1017/S0068245400015641 
188 Ο Dawkins θεώρησε ως κατάλληλο άτομο τον Halliday να αναλάβει την συγκριτική ανάλυση , την 
καταγραφή των παραλλαγών και την παράθεση σχολίων των παραμυθιών. Αναφορά στο εισαγωγικό 
σημείωμα από Dawkins, R. M. (1916). Modern Greek in Asia Minor: a study of the dialects of Sílli, 
Cappadocia and Phárasa with grammar, texts, translations and glossary. Cambridge: Cambridge 
University Press,σ.214 
189 Πολίτης, Δ. ([χ.χ.]). Λογοτεχνία για παιδιά ενότητα 2: παραμύθι. Στο ανοιχτά ακαδημαϊκά 
μαθήματα. Πανεπιστήμιο Πατρών: [χ.ε.]. 
190 Ό.π. 
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τρεις διαλεκτικές νησίδες γραμμένα με «φωνητική ακρίβεια»191. Η τουρκική γλώσσα 

ως η κυριαρχούσα διακρινόταν εύκολα από την ελληνική λόγω της 

διαφορετικότητας της δομής της192. Χρειάζεται, επίσης, να σημειωθεί ότι η 

διαφορετικότητα στηρίχτηκε όχι μόνο στη εκ διαμέτρου αντίθετη τυπολογία των δυο 

γλωσσών αλλά και ότι ανήκουν σε δυο οικογένειες γλωσσών (αλταϊκή 

οικογένεια/ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών)193. 

Στην κάτωθι χαρτογράφηση των παραμυθιών και λαϊκών διηγήσεων θα 

καταγράψουμε τις γλωσσικές αλλαγές που έχουν υποστεί οι ελληνικές λέξεις της 

διαλέκτου στο φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο από την επιρροή 

της τουρκικής γλώσσας. Εκτός από τα γραμματικά μέρη194 θα συγκεντρωθούν οι 

τουρκικές δάνειες λέξεις κάθε κειμένου και επιπλέον θα δοθεί η προέλευση και η 

μετάφραση όπως απαντάται στα σύγχρονα τουρκικά λεξικά. Ειδικότερα να 

επισημάνουμε την δυσκολία μη εύρεσης αντίστοιχης μετάφρασης των τουρκικών 

δάνειων λέξεων στα σύγχρονα λεξικά καταφεύγοντας στη λύση της επιλογής του 

πονήματος του Dawkins (1916) ως κατάλληλο για να καλυφθούν αυτά τα 

μεταφραστικά κενά. 

Παράλληλα με το εμβριθές πόνημα του Dawkins (Modern Greek in Asian 

Minor) αναφορικά με την «μελέτη της κοινωνίας και των διαλέκτων και των λαϊκών 

διηγήσεων195», θα χρησιμοποιηθούν ως εργοδηγοί οι εργασίες των Μαυροχαλυβίδη-

Κεσίσογλου (1960), Ανδριώτη (1948), Κωστάκη (1968) και Αναστασιάδη (1976) 

πάνω στα εξεταζόμενα ιδιώματα. Εν συνεχεία θα καταμετρηθούν οι γλωσσικές 

μονάδες των δάνειων λέξεων της τουρκικής του παραμυθιού αναλογικά με τις 

ελληνικές, απεικονίζοντας την μεταξύ τους σχέση σε πίνακες και γραφήματα. 

 

 

 

 

 

 
191 Ανδριώτης(1948),ό.π.,σ.9 και Κεσίσογλου,ό.π.,σ.2 
192 Dawkins ,ό.π.,σ.197 
193 Σελλά-Μάζη, Ε. & Μαυροπούλου, Μ. (2008). Συντάγματα της Ελληνικής και παρασυνθέματα της 
Τουρκικής: Η εξειδίκευση της αναφοράς στην Τουρκική μέσω των ρηματικών επιθέτων (Sıfat Fiil) «-Y-
An» και «–Dık+iyelik ekleri» και η εκμάθησή τους από ελληνόφωνους διδασκόμενους την Τουρκική. 
6ο Διεθνές Συνέδριο Τουρκικής Γλώσσας VI. Uluslararası Türk dili Kurultayı Türk Dil Kurumu (Ανώτατο 
Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας) Πανεπιστήμιο Bilkent ,Άγκυρα. 
194 Η εξέταση των 4 βασικών στοιχείων μιας γλώσσας που αφορά και άμεσα την γραμματική 
αποτελεί σημαντική διεργασία εντοπισμού των αλλαγών που συντελείται σε μια γλώσσα. 
Διακρίνουμε την «φωνητική ή φθογγολογικό» «εξετάζεται η προφορά κα οι μεταβολές των 
φθόγγων» , κατά δεύτερον στοιχείο έχουμε την « Μορφολογία ή Τυπολογικό» «εξετάζει τις 
καταλήξεις ή τις μορφές που παίρνουν οι λέξεις», επίσης το «συντακτικό» «εξετάζει τη λογική σειρά 
με την οποία μπαίνουν οι λέξεις στο λόγο» και τέλος οι λέξεις «παρουσιάζουν την σημασία, την 
ερμηνεία των λέξεων και την προέλευσή τους..». Αναφορά στο Αναστασιάδης, Β. (2015). Το 
νεοελληνικό γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων της Καππαδοκίας. Γρεβενά 
195 Αλεξιάδης, Μ. (1985). ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R. M. DAWKINS. Βιβλιογραφική Συμβολή. [χ.τ.]: [χ.ε.]. σ.362 
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6.3 Διαλεκτικά κείμενα 

 

 

6.3.1 Η πριγκίπισσα που παντρεύτηκε τον σταχτητζή196. 

Από Σίλλη (παραμύθι) 

"Ητου εἶς πατισ̑άχης· εἴσ̑ι μνιά μοναχǝ΄ κόρη. Πολ'ύ χοσ̑άσσα ἠτου χέμκι πολ'ύ 

ἀqαλούσσα ἠτου. Τούčη κόρη ἒμασι πολλέζ γλώσσες. Βαβάς čης μνιά μέρα 

παγαίνν'ει να ρωčήσ̑ῃ του μάνdι ὃčι, " Να ριούμ," κόρη του čίνα σε πάρῃ; Mάvdις κι 

λαεῐ του ὃčι, " Κό σου κόρη σε πάρῃ τον σταχτηǰή." Πατισ̑άχης κι,—πιάνν'ει του 

χολ'ή. "Ερσ̑ιτι σπίčιν doυ. Παίρει čηṿ gόρην doυ· παγαιvv΄ει čη 'ς τένα βεράνι τόπου, 

κι σέκνει čη. 'ͳρίζιτι να φέρῃ πολλά ξύλα, ὃčι να νάψῃ, να σκοτώ σ̑ῃ čηṿ gόρην doυ, 

κι σταχτηǰής μή čημ bάρῃ· Κόρη του βαβάν ǰης βλέπει του, ώς πού να νάρτῃ. Βαβάς 

čης μι τα ξύλα ἒρσ̑ιτι· ὀπ čην ἰρέαν doυ dadί ζηρμουνννᾷ τα. Κόρη ποτιṿgιάv τα 

σωρεȋ, γροικᾷ τα. Άμμά čό να ποίσ̑ῃ, ρέν da ξέρει. Βαβάς čης čηṿ gόρη σέκν'ει čη 'ς 

τα ξύλα ἀνάμσα, να čη κάψῃ. Τρανᾷ, σωρεȋ ὃčι dadί ζηρμόν'ησιν da. Άψουčικανάς 

ὑρίζιτι να φέρῃ dadί. Άμμά ώς πού να νάρτῃ, κόρη χαλάνν'ει του ὀǰaqǝ. Φέβγει· 

παγαίνν'ει πολ'ύ μακρά ΄ς τένα χουριό. Βαβάς čης ἒρσ̑ιτι · νάφčει τα ξύλα ὀπ čην 

ἰρέαν ὃčι κόρη ἀπέσ' τουν ἒν'ι deγi. 'Ύστεριάς ἒρσιτι σπίčιν doυ· ἐν'ίσκιτι πολ'ύ 

ἰσ̑μάν'ης. Κόρη παγαίvν'ει doγρού σταχτηǰή 'ς του σπίčι. Βpadύ σταχτηǰής ἒρσ̑ιτι ὀπ 

čην ζουλιάν dou. Τρανᾷ, σωρεȋ ὃčι čη σύραν dou ἀμbρός ἒν'ι μνιά χοσ̑άσσα κόρη. 

Ρωτᾷ čη, " Νάč ἤρτις ρώ;" Κόρη κι λαεȋ του čoṿgιάv ἒφκι ὀπ κεφάλ'ιν ǰης1 . Kι τότι 

σταχτηǰης λαεȋ ὃčι, " Σύ ἒγερ να μ bάρῃς, γώ σένα φυλάττου σου." Κι τότι κόρη 

παίρει του σταχτηǰη· ἐv'ίσκιτι γάϊρü ἐναίκα του. Γεννᾷ γṷό τέκνα. Τουτονῶν τα 

ὀνόματα σέκν'ει τα, τέναν dou, " Taqτιpdέ Γιαζιλάν," κιτινοû, " Teπτιλdέ 

Güζüλμάς." 

Ρώ τα τέκνα σ̑ιν'ίσκουνdι· έν'ίσκουνdι ὀπ τριῶ χρονῶ. Μνιά ἡμέρα μάνα τους 

ἀφτά τα τέκνα βέμbει τα'ς τ' ἀμbέλια να φέρουσ̑ι μικρά ξύλα, čιρπί. Ρώ τα τέκνα ώς 

τα σωρόβγουσ̑ι, σωροûσ̑ι ἕvαv ἄρτουπου. Τούτους ἄρτουπους ἰṿgιάv doυ čαννό 

λαειννόνǰισκι μυριολόγια. Τούτους πoτιṿgιάv γιουκούνν'ει ρώ τ τέκνων τα ὀνόματα, 

βιριᾰτι τα κονdά του, να μάσῃ τουτουνῶν ὂνομα καλά. Πoτιṿgιάv γιουκούνν'ει ὂčι, 

"Γραπτό σου čoṿgιάv ἒν'ι ρέμ bουζουλdᾷ," κι τότι ὲν'ίσκιτι πολύ πεζμάνης:—" 

Kέσ̑ge čηṿ gόρη μου μή čη σκότισα, κι να čημ bάρη σταχτηǰής." Τούτους παρακαλᾷ 

τα παιριά να του ὑπάγουσ̑ι σπίčιν doυς, να ριῆ μνιά čη μάναν doυς κι του βαβάν 

doυς. Παγαίννουσ̑ι μι τα τέκνα του σπίčιν doυς2. Μάνα τους ποτιṿgιάν του σωρεῐ, 

γροικᾷ τα ὃčι τούτους τουčεινῆς βαβάς ί. Άμμά φοβήσκι νά τα εἰπῇ του βαβάν ǰης ὀπ 

čην ἰρέαν ὃčι μή čη σκοτώσῃ. 

 "Υστεριάς βαβάς čης ποτṿνgιάν πικρά πικρά μυριολογίσκι, τότι κόρη εἴπιν da 

'ς του βαβάν ǰης ὃčι τούτουνου κόρη νε. Βαβάς čης τότι qoǰακλαdᾷ čη κι φιλά čη. 

Ἐρσ̑ιτι, " Γήμαρτον ὂčι "Σeγός čoṿgιάv σέλ'ῃ, ἅρτουπους ρέ πουρει να τα χαλάσ̑ῃ." 

Κι τότι παίρει čηṿ gόρην doυ, τα τέκνα čης, του γαμbρούν doυ παγαίvv'εi του σπίčιν 

 
196 Dawkins, ό.π.,σ.286 
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dou. Φčάνουσ̑ι ἕνα gαιvoύpη γάμου του σταχτηǰή, κι σέκνει του τουν dόπουν dou. 

Ἐv'ίσκιτι είς πατισ̑άχης. 

Να χαρίσ̑ῃ κι σένα κι μένα. 

 

 

Φωνολογικό επίπεδο 

Τροπή του ο  α, 

Το παράδειγμα που έχουμε ανασύρει από το παραπάνω κείμενο είναι η λέξη 

μαναχǝ από την λέξη μοναχός. Το ο τρέπεται σε α και ο φθόγγος στο τέλος 

παρατηρούμαι ότι είναι ο τουρκικός ι που δηλώνεται στη λέξη με το τυπογραφικό 

στοιχείο. Όπως βλέπουμε η ελληνική λέξη ακολουθεί τους κανόνες της φωνηεντικής 

αρμονίας της τουρκικής. 

 

 

Τροπή του ρθ  ρτ , 

Ως παράδειγμα από το κείμενο λαμβάνουμε την λέξη ναρτη που είναι από τη 

λέξη ναρθει, το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες στα καππαδοκικά ιδιώματα αλλά και 

στα ιδιώματα της Κύπρου και Δωδεκανήσου το οποίο προέρχεται από την τουρκική 

γλώσσα επειδή δεν υπάρχει στο αλφάβητο το σύμφωνο θ χρησιμοποιείται αντ’ 

αυτού το σύμπλεγμα rt. 

Τροπή του δ ρ  

Οι λέξεις που αποτυπώνουν αυτό το φαινόμενο είναι ιρέαν από ιδέα, παιριά από 

παιδιά, αναφερόμαστε στον λεγόμενο ρωτακισμό που σύμφωνα με τον Dawkins 

αποδίδεται σε τουρκική επίδραση. Επίσης σε μικρότερη συχνότητα συναντάμε την 

τροπή δ  d όπως dadi από το δαδί, επίσης έχουμε τροπή του δ  ζ ζουλια από 

δουλειά, επίσης έχουμε σίγηση του συμφώνου γ στη λέξη εναίκα από γυναίκα. 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω παρατηρούμε ότι τα σύμφωνα β,γ,δ,θ,χ τρέπονται σε 

αλλά σύμφωνα η σιγούν λόγω αφομοίωσης ή επίδρασης της τουρκικής γλώσσας 

καθότι δε διαθέτει τους φθόγγους (δ,θ) 

 

 

Η τροπή του ω ου,  

όπως χουριό από χωριό σύμφωνα με τον Κωστάκη (1968:34) συναντάται και σε 

άλλες διαλέκτους μανιάτικα, τσακώνικα και Καππαδοκία όπου διατηρείται η 

παλιότερη κλειστής προφοράς του ω σαν ου. Επίσης η τροπή του ω σε ου στη 

ρηματική κατάληξη όπως εμφανίζεται μέσα στο κείμενο με την λέξη φυλάττου είναι 

ένα φαινόμενο που δεν παρουσιάζεται μόνο στις ελληνικές λέξεις αλλά και σε αυτές 

που είναι τουρκικής προέλευσης. 
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Μορφολογικό επίπεδο 

Πολύ σημαντική επισήμανση για την καππαδοκική διάλεκτο κυρίως για την 

Σίλλη είναι η απουσία γραμματικού γένους 

Οι καταλήξεις των θηλυκών σε -σσα,  

Συγκριτικά με τα υπόλοιπα καππαδοκικά ιδιώματα στη διαλεκτική ομάδα της 

Σίλλης σημειώνονται σε πολυάριθμες θηλυκές λέξεις που έχουν κατάληξη -σσα ( -

ασσα, -ισσα, -ουσσα) συνήθως επίθετα η ουσιαστικά τόσο σε ελληνικές όσο και σε 

τουρκικές λέξεις.197 Ως παράδειγμα από το κείμενο λαμβάνονται οι τουρκικές 

δάνειες λέξεις χοσάσσα και αqαλούσσα. Οι τούρκικες λέξεις προέρχονται από τις 

λέξεις hoş που σημαίνει καλός και akıllı που σημαίνει έξυπνος. Η τούρκικη γλώσσα 

δεν διαθέτει γένη έτσι ο προσδιορισμός του θηλυκού υποβοηθείται από τις ελληνικές 

καταλήξεις.  

 

H κατάληξη -lo198 και οι παραλλαγές των μορφημάτων 

 

Στο ιδίωμα του Ουλαγάτς, ο Κεσίσογλου (1961:30) αναφέρει την ύπαρξη της 

τουρκικής κατάληξης λǝ, όπου χρησιμοποιείται στις ελληνικής μορφής λέξεις των 

Τουρκικών δανείων .Το μόρφημα αυτό περάστηκε και στις νεοελληνικές λέξεις.Π.χ. 

μερακλής, παραλής199 

Το ίδιο φαινόμενο φαίνεται να κυριαρχεί και στην διάλεκτο της Σίλλης. 

Στηριζόμενη στο παράδειγμα του κειμένου μας όπως η λέξη ἀqαλούσσα<akıllı 

(έξυπνος,η,ο), παρατηρείται η ύπαρξη του επιθήματος-lo που λαμβάνει στρογγυλά 

αλλόμορφα-lu,-lü το οποίο χρονικά ανιχνεύεται στην προοθωμανική εποχή. Ωστόσο 

σύμφωνα με κάποιους ερευνητές όπως αναφέρεται από τον Κυρανούδη(2009:433) 

δεν αποκλείεται και η παρουσία των μη στρογγυλών παραλλαγών του επιθήματος -lo 

 
197 Κωστάκης, ό.π., σ.62 
198 O Gülsevin όπως αναφέρεται από τον Κυρανούδη(2009) « χαρακτηρίζει το προοθωμανικό--lo ως το 
πιο παραγωγικό επίθημα για τον σχηματισμό επιθέτων από ονόματα». Υπάρχουν και οι περιπτώσεις 
ουσιαστικοποίησης των επιθετικών παραγώγων π.χ seferlu(ταξιδιώτης, πολεμιστής).Αναφορα στο 
Κυρανούδης,Π. (2009)Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής γλώσσας, ινστιτούτο 
νεοελληνικών σπουδών, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ.435. Επίσης στις σύγχρονες 
τουρκικές γραμματικές οι καταλήξεις -li,-lı,-lu,-lü θεωρούνται από τις πιο ευρέως διαδεδομένες που η 
χρήση της περιορίζεται στην έννοια του « με» της συνοδείας για κάποιο άψυχο πράγμα ή του « από» 
με την έννοια της καταγωγής. Επιπροσθέτως έχει την έννοια του επιθέτου(όταν προσδιορίζει κάτι το 
μη απτό ή υλικό).Αναφορα στο Δαφνοπατίδης & Σανλίογλου ,(2011) Τουρκική γραμματική στα 
ελληνικά ,εκδόσεις Perugia,σ.277 
199 Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας οι καταλήξεις -τζης και -λης των τουρκικών δάνειων λέξεων 
άρχισαν να διαχέονται προς την κοινή νεοελληνική χαρακτηρίζοντάς τες ως «παραγωγικές». 
Αναφορα στο Browning,R(1995) Medieval and Modern Greek.Cambridge-New York -
Melbourne:Cambridge Press, σ.96 
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όπως -li,-lı το οποίο συναντάται από την μεσαιωνική οθωμανική εποχή. Από τα τέλη 

του 18ου αι το επίθημα-lo συμπορεύεται και με τα τέσσερα αλλόμορφα. 

 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Φράσεις της τουρκικής γλώσσας 

Στο ανωτέρω κείμενο ανιχνεύονται φράσεις παρόλο που αποδίδονται με 

ελληνικές λέξεις φωτογραφίζουν την προέλευσή τους από την τουρκική γλώσσα. 

Ένα παράδειγμα που αλιεύσαμε είναι η φράση Κόρη κι λaει του covgiav εφκι όπ 

κεφάλιν ǰης που σημαίνει η κόρη εξιστόρησε ότι έγινε. Σύμφωνα με τον Dawkins 

(1916:198) η φράση φέρει επακριβώς ομοιότητες με την τουρκική qiz -da basina 

gelenleri alattirir. 

H κτητική αντωνυμία κο μου, 

κο σου, κο του παρουσιάζεται στο κείμενο ως εξής κο σου κόρη σε πάρη του 

σταχτητζή όπου το κο δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα τρία γένη ευθέως μας γίνεται 

αντιληπτό περί φαινομένου τουρκικής επιρροής όπως διαπιστώνεται από το πόνημα 

του Dawkins (1916:50) 

Το βοηθητικό ρήμα είμαι, 

έτσι όπως παρουσιάζεται στο κείμενο Πολύ χοσάσσα ήτου χέμκι πολύ αqαλούσσα 

ήτον αντικατοπτρίζει τις αναφορές του Dawkins (1916:60) περί ομοιοτήτων 

μεταξύ του τουρκικού idi και ήτου που σημαίνει ήταν. Στην ίδια λογική κινείται 

και ο Κωστάκης (1968:48) λέγοντας ότι «η θέση του συνδετικού είμαι μετα το 

κατηγορούμενο είναι κατά το τουρκικό dir» 

Το επίρρημα ρω , 

που σημαίνει εδώ έχει και άλλη χρήση. Στη διάλεκτο της Σίλλης χρησιμοποιείται 

και ως δεικτική αντωνυμία όπως για παράδειγμα Ρώ τα τέκνα σινίσκουνdι και 

Τούτους πoτινgiav γιουκούννει ρω τ τέκνων τα ονόματα(αυτά τα παιδιά 

μεγάλωναν και μόλις ακούει εκείνων των παιδιών τα ονόματα) όπου κατά τον 

Κωστάκη(οπ.π.,99) θεωρείται αποτέλεσμα τουρκικής επίδρασης. 

 

Ο σύνδεσμος ki,200 

που εμφανίζεται στο κείμενο μετα το όνομα όπως για παράδειγμα Mavdις κι λαεΐ 

του ὃčι (και ο προφήτης του λέει ότι..) και Πατισάχης κι,—πιάννεΐ του χολή( και ο 

 
200 https://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_3/index.html  

https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_3/index.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_3/index.html
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βασιλιάς στενοχωρήθηκε πολύ΄)μας παραπέμπει στον εμφατικό σύνδεσμο201 

de/da που χρησιμοποιείται στην τουρκική γλώσσα. 

Η διπλή επανάληψη του επιρρήματος πικρά, 

όπως φαίνεται στο παράδειγμα Υστεριάς βαβάς cης ποτιṿgιάv πικρά πικρά 

μυριολογίσκι (ύστερα όταν είδε τον πατέρα της να μοιρολογεί με πικρία ) ονομάζεται 

διπλασιασμός202 και είναι σύνηθες και τακτικό φαινόμενο της τουρκικής γλώσσας. 

Χρησιμοποιείται κυρίως για να χρωματίσει το νόημα της πρότασης. Σχηματίζεται με 

διάφορους τρόπους οδηγώντας σε διπλασιασμό επιρρήματα, επίθετα, ουσιαστικά και 

ρήματα. 

Το ερωτηματικό επίρρημα Νάc όπως εμφανίζεται στο κείμενο Νάc ηρτις ρώ 

(γιατί ήρθες εδώ) φαίνεται ότι είναι το τουρκικό nasıl όπως επισημαίνεται από τον 

Κωστάκη (1968:94) 

 

O ρηματικός σύνδεσμος diye, 

χρησιμοποιείται για να « δημιουργήσει σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, όπως 

επίσης χρησιμοποιείται για να δηλώσει σκοπό».203Στο παρών κείμενο το diye 

χρησιμοποιείται ως deyi και σύμφωνα με τον Μαυροχαλυβίδη &Κεσίσογλου (1960: 

δηλώνει τις τελικές και ειδικές προτάσεις. Στο συγκεκριμένο δείγμα το deyi 

λειτουργεί ως ρηματικός σύνδεσμος της αιτίας. Ως παράδειγμα αναφέρουμε το εξής . 

Βαβάς cης ἐρσ̑ιτι · νάφcει τα ξύλα οπ čην ιρέαν ὃčι κόρη άιτέσ' τουν ένι deγi. (Ο 

μπαμπάς της έρχεται, ανάβει τα ξύλα με την σκέψη ότι βρίσκεται μέσα η κόρη του  

 

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Ουσιαστικά 

πατισ̑άχης<padişah<σουλτάνος 

βεράνι<virane(ερείπιο) 

οǰaqe<ocak (τζάκι, εστία) 

 

Ρήματα 

bουζουλdᾷ 204<bozmak(χαλάω, καταστρέφω) 

qoǰακλαdᾷ <kucaklamak(αγκαλιάζω) 

 
201 Δαφνοπατίδης & Σανλίογλου ,(2011) «Οι σύνδεσμοι» στο Τουρκική γραμματική στα 
ελληνικά,εκδόσεις Perugia ,σ.268,Dawkins,ό.π.,σ.202 
202 Δαφνοπατίδης & Σανλίογλου, ό.π. σ.84 
203 Ό.π. σ.25 
204 Dawkins,ό.π., σ.639 
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γιαζιλάν<yazılmak(γράφομαι) 

Teπτιλdέ<tepmek(αρνούμαι) 

 

Επίθετα 

χοσ̑άσσα<hoş(ωραίος,α,ο) 

ἀqαλούσσα <akıllı (έξυπνος,η,ο) 

πεζμάνης<pişman(μετανιωμένος) 

γάϊρü<gayrı(εκτός από) 

 

Επιρρήματα 

doγρού<doğru(απευθείας, ευθύς, ίσιος),  

deγi<deyi(λέγοντας) 

 

Σύνδεσμοι 

άμμά<ama(αλλά) 

έγερ<eğer (εάν),χρησιμοποιείται και ως ουσιαστικό  

κέσg̑e <keşke (μακάρι) ,λειτουργεί και ως επίρρημα 

χέμκι<hem(και) 

 

Πίνακας 1. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Σίλλης)  

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ (Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΠΟΥ ΠΑΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΟΝ 
ΣΤΑΧΤΗΤΖΗ) 

ΡΗΜΑ
ΤΑ 

ΟΥΣΙΑΣΤ
ΙΚΑ 

ΕΠΙΘΕ
ΤΑ 

ΕΠΙΡΡΗΜ
ΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 52 19 3 3 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2 3 4 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 54 22 7 5 
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Στον παραπάνω πίνακα 1, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου προς τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 54 ρημάτων 

μόνο το 4% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 22 ουσιαστικών το 14% είναι από την 

τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 7 επιθέτων το 57% είναι τουρκικά δάνεια και τέλος σε 

σύνολο 5 επιρρημάτων το 40% είναι από τουρκικά. 
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6.3.2 «Η γυναίκα του κοσμηματοπώλη»205 

Από Σίλλη (παραμύθι) 

 

Ἠτου είζ qouγιoυμǰής. Eἴσ̑ι μνιά χοσ̑άσσα ἐναίκα. Toύčη čην ἐναίκα σάλ'ισιν ǰη 

ὀχτώ σύρες ἀπέσου· κει μαναχə σάλ'ισιν ǰη. Qουγιουμǰής ποίκιν ǰη μνιά ζγάζ βέργες 

πολύ χοσ̑άσσις. Τούτο γιούκσιν da πατισ̑αχιοῠ τ παιρί. Παίρει ἕνα τερκί ἀλτούνια. 

"Ήρτι qουγιουμǰή τ χουριό. Depά dεκιά ρώčησι qουγιουμǰη του σπίčι. Κ’ ὔστερα 

ἒμασι ὃčι qουγιουμǰή του σπίčι ὀπ τένα bασ̑κά σπίčι bιτισ̑ιμένου vε. Παγαίνν'ει· ρώ 

του σπίčι νάβρι τα. Κάσιτι ρώ’ς του σπίčι.  

Ρώ του σπίčι κι εἴσ̑ι ἒνα douλάbι · ὀπ qουγιουμǰή ἐναίκας ὀdά κολλ'ημένου του. 

Ὀπ ρώ’ζ doυλάbι qouγιouμǰη ἐναίκα ὀπ čηṿ qoṿσ̑ίvα ǰης gαλαǰεβνόνǰισκι. Ρωτοῠν 

ǰη, ἔγέρ να σελ'ήσ̑ῃ να πάpῃ πατισ̑αχιοῠ τ παιρί. Τούčη κι," Παίρoυ τα," λαεῐ," ἀμμά 

ἔγεp να μ boίσ̑ῃ μνιά ζγάζ βέργες ἰṿgιάṿ gατέxω." Πατισ̑αχιοῠ τ παιρί, " Ĉoṿgιάv 

λαεῐς χέμ čoṿgιάv γυρέβγῃς, σέ τα ποίσω," λαεῐ. Τούčη ρώνν'ει čη βέργαν ǰης ρώ τ 

πατισ̑αχιοῠ τ παιρί. Τούτους κι παγαίνν'ει qoυγιoυμǰoῠ τ τϋκιάνə· λαεῐ του ὃčι, " Σε ζ 

ρώσου μνιά χούφτα παρά, ἔγερ να μ boίσ̑ῃς ίṿgιάv ǰιά μνιά ζγάζ βέργες." 

Qουγιουμǰής ποτιṿgιάv σωρεῐ čη βέργα, γροικᾷ ὃčι ἐναίκα του κρυφάς ὀπ ρώ του 

ǰουβάνου ἐγλενdᾷ. Άψουčικανάς σαλᾷ τüκιάνəν dου, παγαίνν'ει σπίčιν dou. Σωρεῐ 

ὃčι ἐναίκας του βέργα στέκουνdαι ’ς τουν dόπουν dous, κι τότι καριά του 

ραχατλανdᾷ. Παγαίνν'ει τüκιάνəν doυ. Ĉαλιστᾷ τες βέργες' γουλτώνν'ει τες. Ἔρσ̑ιτι 

πατισ̑αχιοῠ τ παιρί. Pωvv'ει του μνιά χούφτα παρά παίρει τες βέργες' παγαίνν'ει. 

Qουγιουμǰής σεβινdᾷ πολ'ύ , ὃčι qaζαvǰησι πολ'ύ παρά. Βράdυ ἔρσ̑ιτι čην ἐναίκαν 

doυ κονdά σeβινǰημένους. 

‘Υστιριάς πατισ̑αχιοῠ τ παιρί του qουγιουμǰή καλαΐτου μνιά 'ς του σπίčιν doυ. 

Άμμά qουγιουμǰής πριν να νάρτῃ, ἐναίκα του φορών'ιτι, σάν'ιτι, ὀπ douλάbι bαίvv'ει' 

πατισ̑αχιοῠ τ παιρί κονdά κάσιτι. Qουγιουμǰής ποτιṿgιάv ǰη σωρεῐ, čαčτᾷ. 

Άψουčικανάς παγαίνν'ει σπίčιν dou να τρανησ̑ῃ, "Να ριοΰμ," ἐναίκα του ἔv'ι μί; 

Ἐναίκα του άψουčικανάς ὀπ του qουγιουμǰή ἀμbρός bαίνν'ει σπίčι' κάσιτι ζουλιᾶς 

čης κεφάλ'ι. Qουγιουμǰής ποτιṿgιάv ǰη σωρεί, σεβινdᾷ. ὃčι ἐναίκα του στέκιτι. Πάλ' 

qουγιουμǰής παγαίvv'εi ὀπ čη σύρα' ἐναίκα του παγαίνν'ει ὀπ čηṿ gάπνη. 

Qουγιουμǰής ὥραν ǰη ὥρα κάσιτι' čαλdοῠσ̑ι, χορέβγουσ̑ι, τραγροῠσ̑ι, φčάνουσ̑ι μνιά 

χοσ̑άσσα παρέα. Σoṿgρά ἐρσ̑ιτι σπίčιν dou. 'Εναίκα του πάλ' ἐρσ̑ιτι ὀπ τούτου 

ἀμbρός κοιμᾶτι. Qουγιουμǰής σωρεῐ čην ἐναίκαν doυ κοιμιζμένη ζούλιᾶς čης dεπέ. 

Μνιά doμάdα κιανdά πατισ̑αχιοῠ τ παιρί λαεῐ του ὃčι, " Γώ σε ύπάγου χουριό 

μου." Qουγιουμǰής ἐρσ̑ιτι σπίčιν dou λαεῐ čην ἐναίκαν doυ, "Χαζιρλάῐς ἕνα μέγα 

qουčί qoupabιές, να τα ρώσουμι τέναν dόπου." Ἐναίκα φčάν'ει ν'ΰες qoυραbιές, 

ἀμμά ζουρλούσσις. Σαβριν'ή μέρα qουγιουμǰής παίρει τες' παγαίνν'ει πατισ̑αχιοῠ τ 

παιρί κονdά. Ἐναίκα του κι bαίνν'ει ὀπ doυλάbι πατισ̑αχιοῠ τ παιρί κονdά. Του 

qουγιουμǰή λαεῐ ὃčι, "Μή ποίκῃς ζαχμέčι" Σουṿgρά πατισ̑αχιοῠ τ παιρί φιλᾷ 

qουγιουμǰή τ σ̑έρι. Κατλέβγει χαϊβάν'ιν doυ' παίρει čην ἐναίκα κι πίσου του. 

 
205 Dawkins,ό.π.,σ.296 
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Ἀφήννονσ̑ι' παγαίννουσ̑ι. Qουγιουμǰής ἐρσ̑ιτι σπίčιν dou. Τρανᾷ σωρεΐ, ὃčι ρέν ἕνι 

ἐναίκα. Κλαίει, κουπώνν'ει, ἀμμά φαïdά ρέ φčάν'ει. 

Συμήστα του Στέφανι. 

 

 

Φωνολογικό επίπεδο 

Τα τουρκικά σύμφωνα b, d, g, š, ž, tš, dž. 

Στα διαλεκτικά κείμενα της Σίλλης παρατηρείται η χρήση τουρκικών συμφώνων 

ακόμη και στις ελληνικές λέξεις που προέρχονται από τουρκικά δάνεια. Ως 

ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε τις εξής λέξεις: 

χοσ̑άσσα  προερχόμενη από την τουρκική λέξη hoş (ωραίο) αποδίδεται 

φωνολογικά όπως το τουρκικό ş 

ομοίως η λέξη qoṿσί̑vα προερχόμενη από την λέξη komşu (γείτoνας) όπου 

διατηρείται το δασύ σ όπως ακριβώς στην τουρκική φωνολογία με το σύμφωνο ş 

dουλαbi προερχόμενη από την λέξη dolap (ντουλάπι206) 

 

Η παρουσία φθόγγου ǝ 

Ο φθόγγος207 ǝ ορίζεται ως «κεντρικό φωνήεν» το οποίο εμπεριέχεται ως 

κανονικό φώνημα στο σύστημα των βαλκανικών γλωσσών . Στην ελληνική γλώσσα 

υπάρχει υπό τη μορφή « διαλεκτικού χαρακτήρα» και κατέχει θέση περιφερειακού 

φωνήματος διότι εμφανίζεται κυρίως σε ξένες λέξεις τουρκικής προέλευσης208. 

Ως παραδείγματα από το κείμενο έχουμε το μαναχǝ που το εντοπίσαμε στο 

προηγούμενο κείμενο και την λέξη τϋκιανǝν = η δάνεια τούρκικη λέξη < dükkân 

(κατάστημα) αποδίδεται με ελληνικούς χαρακτήρες εντούτοις ακολουθεί πιστά την 

φωνηεντική αρμονία.  

 

 

 

 

 
206 Ο Αναστασιάδης αναφέρει ότι « η προφορά του δ ως d οφείλεται σε τουρκική επίδραση» στο 
Αναστασιάδης, Β (1976) «Η σύνταξη στο Φαρασιώτικο Ιδίωμα της Καππαδοκίας». Διατριβή επί 
Διδακτορία, Θεσσαλονίκη 
207 Ο Παναγιώτης Κυρανούδης (2009)στο Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής 
γλώσσας αναφέρει ότι « ǝ = /ɯ/: κλειστό κεντρικό μη στρογγυλό φωνήεν. Πρόκειται για το γράφημα 
που χρησιμοποιείται στις μελέτες των Καππαδοκικών γλωσσικών ιδιωμάτων για να αποδοθεί το 
φωνήεν που προέρχεται από το τουρκ. /ɯ/, π.χ. αλτιν ‘λίρα’ < τουρκ. Altın»,σ.16 
208 Παπαμερή Ελένη (2017) Παρατηρήσεις στο ιδίωμα της Τένεδου, Βαλκανικά Σύμμεικτα 18: 128-
156. 
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Το τελικό ν 

Στο κείμενό μας παρουσιάζεται το φαινόμενο του «αρχαϊσμού του ιδιώματος»209 

που αποδίδεται με το τελικό ν. Η σπουδαιότητα αυτού του φαινομένου είναι ότι δεν 

περιορίζεται στις ελληνικές λέξεις αλλά επεκτείνεται και στις τουρκικές λέξεις. Οι 

ελληνικές λέξεις που εμφανίζονται με το χαρακτηριστικό του αρχαϊσμού είναι οι 

εναίκαν dou<(γυναίκα του),σπιčin dou< (σπίτι του) και οι τουρκικές210 που δέχτηκαν 

το τελικό ν οι οποίες βρίσκονται στην ελληνική μορφή τϋκιανǝν dou<(μαγαζί 

του),χαϊβάνιν dou<(ζώο του).  

 

 

Φωνηεντική αρμονία 

«Η αρμονία φωνηέντων αφορά περιπτώσεις όπου ένα φωνήεν μπορεί να 

προκαλέσει τη μεταβολή ενός άλλου φωνήεντος με το οποίο δεν έχει φωνητική 

γειτνίαση. Τα φωνηεντικά τεμάχια μιας λέξης εναρμονίζονται μεταξύ τους, 

μοιράζονται δηλαδή κάποιο διακριτικό χαρακτηριστικό (π.χ. όλα αρθρώνονται με το 

πρόσθιο μέρος της γλώσσας ή όλα είναι στρογγυλά)»211.  

Η φωνηεντική αρμονία εμφανίζεται κυρίως στις λέξεις που προέρχονται από την 

τουρκική γλώσσα 212 Ο Dawkins (1916:42) αναφέρει ότι η αρμονία των φωνηέντων 

επέδρασε κυρίως στις τουρκικές λέξεις με ελληνικές καταλήξεις .π.χ ο ενεστώτας 

των τουρκικών ρημάτων σχηματίζεται με το -dω213 που κλίνεται κατά το ελληνικό – 

αω. 

Π.χ bασλα-dω  

         -das 

         -da 

   bασλα - douμι 

        -dατι 

         -dουσι  

Παραδείγματα κειμένου 

το τουρκικό δάνειο ελληνικής μορφής εγλενdᾷ < eğlenmek (γλεντάω) 

 
209 Κωστάκης, ό.π.,σ.44 
210 Ό.π.,σ.45 
211 Καραντζόλα,Ε & Νικολού, Μ (2014).Γλωσσική Επαφή Ενότητα 7: «Καππαδοκική διάλεκτος 
:γλωσσικά χαρακτηριστικά». Στο ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
212 Ό.π., σ.2 
213 Ο Dawkins στην υποσημείωση που δίνει για την κατάληξη -dω αναφέρει ότι ο Miklosicks 
παρατήρησε τα ρήματα τα βουλγαρικα,σερβικα και αλβανικα τα οποία δέχονται την κατάληξη -d από 
την τουρκική γλώσσα θεωρώντας σα φαινόμενο ότι τείνει προς τον τουρκικό αόριστο. Στο Dawkins, 
R. M. (1916). Modern Greek in Asia Minor: a study of the dialects of Sílli, Cappadocia and Phárasa with 
grammar, texts, translations and glossary. Cambridge: Cambridge University Press ,σ.45 
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επίσης το τουρκικό δάνειο ραχατλανdᾷ < rahatlamak(ξεκουράζομαι) 

σεβινdᾷ < sevinmek (χαίρομαι) 

σ̑αστ̑ᾷ<şaşırmak (σαστίζω) 

čαldouσ̑ι<çalmak (παίζω) 

Να προσθέσουμε ότι στα τούρκικα ρήματα που εντοπίσαμε στο διαλεκτικό μας 

κείμενο υπήρχαν και αυτά που περιείχαν ελληνική κατάληξη όπως για παράδειγμα 

qαζανǰησι< kazanmak (κερδίζω), χρησιμοποιεί κατάληξη μέλλοντα οριστικής 

υποτακτικής. Επίσης το χαζιρλάῐς < hazırlamak (ετοιμάζω) με ελληνική κατάληξη 

προστακτικής 

 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Ουσιαστικά τουρκικής προέλευσης  

Τα επιθήματα -ci,- cı,-cu,-cü σύμφωνα με τις σύγχρονες τουρκικές γραμματικές 

αναφέρουν την προσαρμογή αυτών στα ουσιαστικά και την δήλωσή τους ως 

επάγγελμα ή ιδιότητα214. 

Στο παράδειγμα που εντοπίσαμε από το κείμενό μας παρατηρείται η δάνεια λέξη 

qουγιουμǰης< kuyumcu Ο χαρακτήρας που χρησιμοποιεί ο Dawkins (191:39,40) 

ώστε να αποδώσει το τουρκικό τζ είναι το λατινικό ǰ. Επίσης ένα άλλο 

χαρακτηριστικό είναι ότι η κατάληξη δεν υπακούει στους κανόνες της φωνηεντικής 

αρμονίας215. 

 

Μετοχή παρακειμένου 

Μέσα στο κείμενο εντοπίζονται δυο μετοχές παρακειμένου τουρκικής 

προέλευσης α) bιτισ̑ιμένου από την τουρκική λέξη bitişmek (γειτνιάζω) και 

σεβινǰημένους  από την τουρκική λέξη sevinmek(χαίρομαι). Εύλογα διακρίνεται 

ότι παρόλο που δεν υπάρχουν γένη στην τουρκική γλώσσα φαίνεται να εκδηλώνεται 

η μετοχή και στα τρία γένη αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Στη δική μας περίπτωση 

έχουμε ένα αρσενικό bιτισ̑ιμενου και ένα αρσενικό σεβινǰημένους. Οι μετοχές των 

δυο λέξεων τουρκικής προέλευσης σχηματίζονται με ελληνικές καταλήξεις. Να 

συμπληρώσουμε ότι στη Σιλλιώτικη διάλεκτο η μετοχή είναι παρόμοια με την κοινή 

ελληνική.216 

 
214 Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου, ό.π.,σ.283 
215« Στα προοθωμανικά γλωσσικά μνημεία (13ος-15ος αι.) το επίθημα -Co εμφανίζεται με τα στρογγυλά 
αλλόμορφα -ci,-cı.Η ελληνική γλώσσα γνώρισε τα δυο μη στρογγυλά αλλόμορφα του επιθήματος,-
cu,-cü κατά το μεγαλύτερο διάστημα της επαφής με την τουρκικη γλώσσα και μόνο μετα τα τέλη του 
18ου αι. Την πλήρη σειρά των τεσσάρων αλλόμορφων της φωνηεντικής αρμονίας». Αναφορά στο 
Κυρανούδης,Π (2009).Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής,σ.272 
216 Κωστάκης,ό.π.,σ.85 
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Η ιδιαίτερη περίπτωση της κλίσης του υπερσυντέλικου «καλαΐτου» 

Στη διάλεκτο της Σίλλης όπως μας γνωστοποιεί ο Dawkins (1916:60) ο 

σχηματισμός του υπερσυντέλικου πραγματοποιείται με την χρήση αόριστου και τον 

παρατατικό του είμαι σε τρίτο πρόσωπο ενικού. Ιδιαίτερο σημαντικό είναι η 

εμφανής τουρκική επίδραση στον σχηματισμό του υπερσυντέλικου κατά το «geldim 

idi»(I had come). Το παράδειγμα που έχουμε εντοπίσει είναι η λέξη καλαΐτου από το 

ρήμα καλώ, εδώ βρίσκεται στο τρίτο πρόσωπο του ενεστώτα καλᾱ ἥτου. Το 

φαινόμενο αυτό απαντάται και στο ιδίωμα του Ουλαγάτς (Κεσίσογλου,1961:38). 

 

Η κλίση των ουσιαστικών τουρκικής προέλευσης 

Η γενική ενικού αριθμού στα ονόματα που λήγουν σε -ης, - σχηματίζονται σε -η, 

-η και στην ίδια λογική κινείται και ένα μεγάλο μέρος των τουρκικών ουσιαστικών. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που εκτός από τη γενική που λήγει σε -η να μας 

δίνει και την κατάληξη -ιου που συνήθως εμφανίζεται όχι μόνο στις ελληνικές αλλά 

και στις τουρκικές δάνειες όπως λαμβάνουμε το παράδειγμα πατισ̑αχιοῠ του 

βασιλιά 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Παρατηρείται στο ανωτέρω διαλεκτικό κείμενο επίδραση της τουρκικής 

γλώσσας στη σειρά των όρων217 της πρότασης που σύμφωνα με τον Dawkins 

(1916:200) θεωρείται εμφανής και πολύ διαφορετική από την σειρά των όρων που 

ακολουθείται από την ελληνική γλώσσα. 

Το χαρακτηριστικό σχήμα που ακολουθεί η τουρκική γλώσσα είναι Υ-Α-

Ρ(υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα) το οποίο ανιχνεύεται στο κείμενο από τις εξής 

προτάσεις. οπ čην qoνσiva ǰης gαλαǰεβνόνǰισκι να μιλάει με την γειτόνισσά της, 

τον ǰουβάνου εγλενdᾷ>,μιλάει με τον νέο 

 

Γενική κτητική218 

Η τοποθέτηση του ονόματος μετα τη γενική είναι ένα φαινόμενο πολύ συχνό 

στην τουρκική γλώσσα όπου και διαφαίνεται ξεκάθαρα στο κείμενό μας. 

Παραδείγματα που αλιεύσαμε είναι τα εξής: πατισαχιού τ παιρί το παιδί του 

βασιλιά, qουγιουμǰή τ χουριό>το χωριό του κοσμηματοπώλη, < qoυγιoυμǰού τ 

τϋκιάνe>το μαγαζί του κοσμηματοπώλη. 

 
217 Καραντζόλα & Νικολού, ό.π., σ.5 
218 ΟΙ Δαφνοπατίδης & Σανλίογλου ορίζουν την γενική κτητική ως εξής «η κτήση είναι το φαινόμενο 
που δηλώνει τη σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ δυο λέξεων. Από αυτές τις λέξεις η πρώτη αντιστοιχεί στον 
κτήτορα, ενώ η δεύτερη στο κτήμα. το ουσιαστικό ή η αντωνυμία που εκφράζει τον κτήτορα είναι 
πάντα σε γενική πτώση» .Στο Δαφνοπατίδης, Β. & Σανλίογλου, Χ. (2011). Τουρκική γραμματική στα 
ελληνικά. Αθήνα: Perugia , σ.37 



Σελίδα | 58  
Φοιτήτρια: Γούσβα Βασιλική 

Παρατηρείται και το φαινόμενο του αλυσιδωτού219 προσδιορισμού ουσιαστικών 

με παράδειγμα το qουγιουμǰη ἐναίκας oda>  το δωμάτιο της γυναίκας του 

κοσμηματοπώλη 

 

Ασύνδετο σχήμα 

Ένα φαινόμενο σύνηθες που συναντάται σε όλα τα ΔΚΙ καθώς και στο ΣΙ είναι 

όταν υπάρχουν δυο ρήματα στη σειρά με κοινό υποκείμενο χωρίς να συνδέονται με 

τον συμπλεκτικό σύνδεσμο και220. Το παράδειγμα που ανασύρουμε από το κείμενό 

μας αποτυπώνει το παραπάνω φαινόμενο με μεγάλη ακρίβεια ρώννει, σ̑αστ̑ᾷ(την 

βλέπει και σαστίζει). Ο Κωστάκης (1968:107) συντασσόμενος με την άποψη του 

Dawkins περί τουρκικής επίδρασης τονίζει και την εμφάνιση αυτού του συντακτικού 

φαινομένου και στην κοινή Νεοελληνική. 

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Ουσιαστικά 

qouγioυμǰής<kuyumcu(κοσμηματοπώλης) 

πατισ̑αχιοῠ <πατισ̑άχος<padişah(σουλτάνος) 

τερκί221<terki(δισάκι) 

aλτούνια<altın(χρυσός) 

douλabί<dolap(ντουλάπα) 

qoυραbιές<kurabiye(κουραμπιές) 

τϋκιάνe< dükkân(κατάστημα) 

παρά<para(χρήματα) 

ζαχμέčι222<zahmet(κόπος, δυσκολία) 

φαϊdά<fayda(ωφέλεια) 

qoṿσ̑şίνα<komşu(γείτονας) 

οdά<oda(δωμάτιο) 

ǰουβάνου223<ǰüvan(νέος) 

 
219 Ο.π. χαρακτηρίζεται ως το « είδος προσδιορισμού που αποτελείται από τρία ή και περισσότερα 
ουσιαστικά. Με τα δυο πρώτα ουσιαστικά σχηματίζεται μια γενική κτητική. Στη συνέχεια το 
ουσιαστικό που έχει κτητικό επίθημα, τίθεται σε γενική πτώση ώστε να σχηματίσει μια νέα γενική 
κτητική με το ουσιαστικό που ακολουθεί (το τρίτο σε σειρά). Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
εφόσον ακολουθήσουν και άλλα ουσιαστικά στη φράση μας» ,σελ 42 
220 Αναστασιάδης(1976),ό.π.,σ.272 
221 Dawkins, ό.π., σ.650 
222 Ό.π., σ. 601 
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ζαχμεčι<zahmet(κόπος, ταλαιπωρία) 

χαϊβάνιν<hayvan (ζώο) 

 

Ρήματα 

εγλενdᾷ<eğlenmek(διασκεδάζω) 

ραχατλανdᾷ<rahatlamak(καθησυχάζω) 

čαλιστᾷ<çalışmak(εργάζομαι, δουλεύω) 

σεβινdᾷ<sevinmek(χαίρομαι) 

σ̑αστ̑ᾷ<şaşmak şaşırmak(απορώ,εξίσταμαι) 

čαλdουσ̑ι<çalmak 

χαζιρλάῐς <hazırlamak (ετοιμάζω) 

 

Επίθετα 

χοσ̑άσσα<hoş(ωραίος) 

bασκ̑α<başka(άλλος) 

 

Επιρρήματα 

σοṿgρά<sonra(μετά) 

 

 

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ (ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΗ) 

ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 33 14 3 10 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 7 15 2 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 40 29 5 11 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
18% 52% 40% 9% 

Πίνακας 2. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Σίλλης) 

 
223 Ό.π., σ.618 
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Στον παραπάνω πίνακα 2, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου προς τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 40 ρημάτων 

το 18% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 29 ουσιαστικών το 52% είναι από την 

τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 5 επιθέτων το 40% είναι τουρκικά δάνεια και τέλος σε 

σύνολο 11 επιρρημάτων το 9% είναι από τουρκικά. 
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6.3.3 Το μαγικό μήλο της πιστής συζύγου224 

Από Σίλλη (παραμύθι) 

 

Μνιά φορά ἢτου εἰζ ἄρτουπους' εῐσ̑ι μνιά ἐναίκα πολ'ύ πολ'ύ χοσ̑άσσα. Γoupbεči 

ρέν πεγαινν'ινόνǰισκι φοβινόσκι čην ἐναίκα. Ἐναίκα του κι γροίσκιν dα. Νάβρι ἔνα 

μήλου' ρώνν'ει τα του ἄνdραν ǰης λαεῐ του ὅčι, " Μά τιά τ μήλου' σκάμα πούταν 

σέλ'ης μή φοβησῇς. Πόταν τούτου μήλου čουρουdᾷ, τότι σουπελένǰης, ἀψά γέλα 

σπίčι σου." Ἄνdρας čης παίρει μήλου, πεγαίνν'ει τένα bασ̑κά χουριό' dιρλέβει μνιά 

ζουλιά. Κεί τ χουριό ἢβρι χὄκιουμέčι, μνιά καλ'ή ζουλιά' ἔνήκι χὄκιουμεčοῠ μέγας. 

Ἀψά ἀψά, ὄπ κασινόνǰισκασ̑ι τ’ όdά, ξεβινόσκι ὄξου, τραν'ινόσκι μήλου, πάλ' 

bαινν'ινόσκι ἀπέσου. Ἀρqαdάσ̑ης του εῐς σουπελένǰησι, vač ξεβαίνν'ει τούτους ἀψά 

ἀψά ὄξου. Κρυφάς ἀφήνν'ει ἔνα ἄρτουπου ὄξου νάς του τανəγίσ̑ῃ.  

Τούτους ἄρτουπους γροικᾷ τα' λαεῐ τα του ἀρqαdάσ̑ην dou. Ἀρqαdάσ̑ης λαεῐ του 

ὅčι, " Γροίξα τα νάč ξεβαίνν'εις ὄξου. Τρανᾷς ἔνα μήλου. Ὄπ τουṿ gόλφου σου 

ξεβάνν'εις τα, τρανᾷς τα μνιά, πάλ' bάvν'εις τα." Κείνους κι οὕλα ἀνλαdᾷ τα. 

Βέπν'ει σoṿgρά ἔνα χοσ̑ά ἄρτουπου ὀπ πολλά φλουριά νάς κöτüλεγίσ̑η čην 

ἐναίκα του deγi. Πόταν τούτους ἄρτουπους παιγαίνν'ει, čαbαλαdᾷ να qavdουρǰήσ̑ῃ 

čην ἐναίκα. Ἐναίκα του κι φčάνει μνιά χρώστα πολ'ύ dερίν'ισσα, qαπάχιν ǰης 

bελουσούζη. Τούτου του χοσ̑ά ἄρτουπου λαεῐ ὃčι," Dερά γρύστα κι, να πέσουμι." 

"Ως γρύνν'ιτι, dώνν'ει čη χρώστα ἀπέσου. Κεί παρακαλᾷ čην ἐναίκα. 

" Ἥμαρτον, ἥμαρτον." Ἐναίκα κι λαεῐ ὄĉı, " Kεi σε κάτσ̑ῃς, ἀμμά boσ̑ά μη 

στασῇς. Νά ζ ρώσου μάλ'ί ποίς τα ὄργoυ. Ἔγεp να στασῇς boσ̑ά, φάγιμα ρέ σε ζ 

ρώσου· σε πομν'ῇς νησ̑κός, σε πεσάν'ης." Κείνους κι ποίκιν da qaboύλ'ι εἴπι, "Ἰναί.” 

Γέβκασ̑ι ἐπεγί μέρες. Σoṿgpa ἔρσ̑ιτι ὀπ χουριό ἄνdρας čης ὄπ του ἀρqαdάσ̑ην 

doυ dάμα. Ἐναίκα του ρείχν'ει čη χρώστα ἀπέσου. Φčύνουν doυ ὀπ ρώρεκα φοράς 

ἄνdρας κι ἐναίκα; Ἀpqadaσ̑ης του φοβήσκι να γειπῇ doγρoύ. Πόταν ἔνήκι ν'ύχτα, 

ἤρτι γιούπιους τους· ανdρας κι ἐναίκα ἔπισασ̑ι τέvα ὀdά, ἀρqαdάσ̑ης κι τένα bασ̑κά τ 

ὀdά. Ρώκασ̑ι του ἀρqαdάσ̑ην doυ κείνου τ μήλου. Čη ν'ύχτα κείν'η μήλου čουρίγισι. 

Ἀβόπουρμα πόταν εἴρασι μήλου čουρουǰιμένου, σ̑άσ̑čησασ̑ι.  

 

 

Φωνολογικό επίπεδο 

Το ν και το σ̑ 

Τα φθογγόσημα225 ν και σ̑ που εμφανίζονται στο κείμενο είναι γνώριμα τόσο 

στην διάλεκτο της Σίλλης όσο και στην τουρκική γλώσσα. Συγκεκριμένα το 

 
224 Dawkins,ό.π.,σ.302 
225 «Κατ’ αρχήν, για τον συμβολισμό των φθόγγων χρησιμοποιούνται τα «φθογγόσημα», τα οποία 
είναι πεζά γράμματα του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου που συνδυάζονται συχνά με 
διακριτικά σημάδια (π.χ.: σ̑… ). Η επιλογή του φθογγόσημου που θα αποδώσει έναν φθόγγο γίνεται 
συχνά με βάση την ομοιότητα του φθόγγου αυτού με τον αντίστοιχο φθόγγο μιας άλλης γλώσσας. Τα 
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τυπογραφικό στοιχείο σ̑ γράφεται σε λέξεις δάνειες της τουρκικής για να αποδώσει 

το παχύ τουρκικό ş αλλά και σε ελληνικές226. 

Ως παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε τις τουρκικές δάνειες λέξεις από το 

κείμενο μας: bασ̑καάλλος, αρqαdaσ̑ηςφίλος, χοσα̑καλός, qανdουρǰηση̑, 

bοσ̑αάδειος αλλά και στις ελληνικές όπως νησ̑κοςνηστικός,  

To ν εμφανίζεται σε αποκλειστικότητα με τουρκικής καταγωγής λέξεις όπως 

σοṿgra. 

 

H αλλαγή του t c 

Οι λέξεις της Σιλλιώτικης διαλέκτου όπως και των τουρκικών δανείων 

μετατρέπουν το σύμφωνο τ όταν προπορεύεται του ι σε c, για παράδειγμα το 

ελληνικό< ότι> που γίνεται ὃčι και η τουρκική λέξη γουρbεči. 

Το παραπάνω φαινόμενο δεν εφαρμόζεται όταν η λέξη προέρχεται από λέξη που 

λήγει σε ε227 όπως τότε γίνεται τότι όπως ευδιακρίτως αποτυπώνεται στο κείμενό 

μας. 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Το τοπικό επίρρημα -κει 

Όπως παρατηρήσαμε στο διαλεκτικό κείμενο η γυναίκα του σταχτητζή το τοπικό 

επίρρημα ρω μετατρέπεται σε δεικτική αντωνυμία υπό την τουρκική επίδραση. Η 

ίδια διαδικασία ακολουθείται και από το τοπικό επίρρημα κει εκεί όπως φαίνεται 

στο κείμενο μας : Κεί τ χουριόόπου το κει παίρνει τη θέση δεικτικής αντωνυμίας 

αντί τοπικού επιρρήματος και μεταφράζεται σε εκείνο το χωριό. Υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις που στο κείμενο μας εμφανίζεται με την πραγματική ιδιότητα το κει ως 

τοπικό επίρρημα στο παράδειγμα " Kεi σε κάτσης όπου μεταφράζεται εκεί να 

κάτσεις. 

 

 

 

 

 
«φθογγόσημα» αυτά παρουσιάζουν συστηματική αντιστοιχία με τα σύμβολα του Διεθνούς 
Φωνητικού Αλφαβήτου, που αποτελεί συστηματικό τρόπο ακριβούς αναπαράστασης των ήχων της 
γλώσσας σε γραπτή μορφή.» Αναφορά στο Μπέης.Σ (2015) Οἱ νεοελληνικές διάλεκτοι καὶ τὸ 
Moυσικὸ Λαογραφικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. Προβλήματα καταγραφῆς καὶ 
συγκεντρωτικῆς παρουσίασης προφορικοῦ διαλεκτικοῦ λόγου, σ.140 
226 «Το παχύ σ̑ γράφεται και σε ελληνικές λέξεις για να παραστησει το παχύ σ που προέρχεται από 
αλλοίωση του ουρανικού χ πριν από e και i » .Αναφορά στο Ανδριώτης, Ν.(1948).Το γλωσσικό ιδίωμα 
των Φαράσων. Αθήνα, σ.15 
227 Dawkins, ό.π., σ.41 
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Τα βοηθητικά ρήματα (yardımcı eylemler)228 

Τα βοηθητικά ρήματα που εμφανίζονται σε μεγάλη συχνότητα στην τουρκική 

γλώσσα είναι το olmak και etmek. Στο κείμενο εντοπίζουμε κάποια βοηθητικά 

ρήματα που την θέση του etmek παίρνει το ρήμα ποιώ (αόριστος ποίκα). 

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο : .Κείνους κι ποίκιν da qaboυλι(και εκείνος 

συμφώνησε) από την τουρκική ρηματική229 φράση Kabul etmek 

 

Φράσεις παρμένες από την τουρκική γλώσσα 

Η Σιλλιώτικη διάλεκτος βρίθει πολλών παραδειγμάτων αναφορικά με τις 

δάνειες τουρκικές φράσεις. Ως παράδειγμα λαμβάνουμε την φράση, άμμά boσ̑ά μη 

στασής προερχόμενη από την φράση boş durmak230(κάθομαι με τα χέρια 

σταυρωμένα). 

 

Η δıπλή επανάληψη του <πολύ> 

Στο κείμενό μας, εμφανίζεται η διπλή επανάληψη του πολύ το οποίο προσδίδει 

έμφαση στο επίθετο. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη φράση εϊσι̑ μνιά ἐναίκα πολύ 

πολύ χοσ̑άσσα. Η φράση αυτή της διπλής επανάληψης του πολύ είναι γνώριμη στην 

τουρκική γλώσσα. Αναφερόμαστε στο σχήμα çok çok güzel (πανέμορφη) που 

χρησιμοποιείται εις διπλούν για να μεγιστοποιηθεί η ιδιότητα του υποκειμένου μας.  

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά 

Χöκιουμέčι231<hükümet(κυβέρνηση, υπουργικό συμβούλιο) 

Άρqαdάσ̑ης<arkadaş(φίλος) 

Γoupbεči232<gurbet(ξενιτιά, μεταναστευτικός) 

qaboύλι<kabul(αποδοχή) 

 
228 «Στην τουρκική γλώσσα, βοηθητικά είναι τα ρήματα που σε συνδυασμό με κάποια λέξη, συνήθως 
ουσιαστικό, σχηματίζουν σύνθετα ή περιφραστικά ρήματα. Συνήθως σχηματίζονται με λέξεις που 
προέρχονται από άλλες γλώσσες, όπως τα αραβικά ή τα περσικά». Στο Δαφνοπατίδης & Σανλίογλου 
,2011,σ.88. «είναι λέξεις τις οποίες η τουρκική δανείστηκε από πολύ παλιά με σκοπό να εμπλουτίσει 
το λεξιλόγιό της, από το συνδυασμό των λέξεων αυτών και των βοηθητικών ρημάτων προκύπτουν 
νέα ρήματα, τα οποία εννοιολογικά βασίζονται στο πρώτο μέρος ,δηλαδή στις λέξεις». Στο Ιωάννου,Ε, 
(2004). Η τουρκική γραμματική -βιβλίο αναφοράς -επεξηγήσεις με πολλά παραδείγματα, Λευκωσία 
229 Dawkins, ό.π., σ.199 
230 Faruk Tuncay – Λεωνίδας Καρατζάς,(2000) Τουρκοελληνικό λεξικό. Türkçe Yunanca Sözlük (Αθήνα: 

Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού) σ.105 
231 Dawkins,ό.π.,σ.662 
232 Dawkins, ό.π., σ.594 
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doγρoύ< doğru (αλήθεια) 

ὀdά<oda(δωμάτιο) 

 

Ρήματα 

čουρουdᾷ <çürümek (σαπίζω, μελανιάζω) 

Σουπελένǰης<şüphelenmek(υποπτεύομαι) 

τανeγίσ̑η233<tanımak(αναγνωρίζω) 

ἀνλαdᾷ <anlamak(καταλαβαίνω) 

κöτüλεγίσ̑η<kötületmek234(κακοποιώ) 

čαbαλαdᾷ<çabalamak(προσπαθώ) 

qavdουρǰήσ̑ῃ<kavurmak(καβουρδίζω, ξεροψήνω) 

σ̑άσč̑ησασι̑<şaşırmak(απορώ) 

 

Επίθετα 

bασκ̑ά<başka(άλλος) 

χοσ̑ά<hoş(καλός) 

dερίνισσα<derin(βαθύς) 

 

επιρρήματα 

σoṿgρα<sonra (μετά) 

ἐπεγί<epey(αρκετά) 

deγi<deyi(λέγοντας) 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 Ό.π., σ.649 
234 Ό.π.,σ.684 
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Η ΠΙΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 16 2 8 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 8 6 3 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 40 22 5 11 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 20% 27% 60% 27% 

Πίνακας 3. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Σίλλης) 

 

 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα 3, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 40 

ρημάτων το 20% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 22 ουσιαστικών το 27% είναι 
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από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 5 επιθέτων το 60% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 11 επιρρημάτων το 27% είναι από τουρκικά. 

 

 

6.3.4 Πεσερά και νύφες (πεθερά και νύφες)235 

Από Σίλλη (Παραμύθι) 

 

Ζαμανίν bιρλεγιdέ ἤτου μνιά μάνα κ’ εϊσ̑ι έναν baiρi. Παιρί μεγάλουσι κ’ ύστέρ’ 

μάνα του λαγεῖ του. —Τζάνουμ’ όγλούμ, güλüμ ὀγλούμ, άλλος ζ’ βλογήσουμι. — 

Τσαṿ-ṿη μ’ εἴσου, μάνα; Σέ χάηζ dιρλίֹγι σου, νύφη ρέ σέ σ’ τραγήσ̑η. —Βά, τζάνιμ 

ὀγλούμ, bίρ άλλος πεσάνου άλλος ριῶ μουράτζι σου. ‘Γώ νύφη ἀγαπῶ, ἀπ’ τά φίρια 

γκετσιdῶ. Παρί οὐσάντζησι ὀπ’ μάνας τά καλατ᷃ζά κι βλογίσ’ κι. 

Γέφ’κασ̑ι μνιά ρέκα μέρες κ’ ὑστέρ’ παιρί σέ πάη ‘ς χωριό. Λαλεῖ τσ̑η ᾿εναίκα 

του. —’Γώ σέ πάγου χωριό, σακίνα, τσ̑η μάνα μου καλά τσ̑ήν πιάσ’, ‛κεφινέ 

μποσαdῶ2 σου. —Φικιρσούζης μου ἂdρας τιγιά καλατζ᷃ι νέ dεγί εἶπις τά μι; Τούν 

κόσμου ἔχου άλλος πεσερά, τσιφάλι μ’ ἀπάνου ἔσ̑κι τόπου.  

Τοῦτους παγαίṿει ‘ς χωριό κ’ ὑστέρ’ dουσ̑ίντσησι τσ̑ό άλλος τσ̑ην ποίση τσ̑ην 

πεσερά. Παίρνει ἕνα κιτάπι, κοπανᾶ τσ̑η άλλος μάση ψάλημα. Τούτσ̑η bασ̑λαdᾶ 

άλλος ψάλη : Έλίφ, μπέ, τζού, μπέ... 

Ἒρσ̑ιτι ὀπ’ χωριό παιρί, γιουκούγει μάναν doυ άλλος ψάλλη. Μάνα, τσό 

φτσ̑άγεις; —Ἀμάν, ὀγλουμ, άλλος λαγήσ̑ης, τ’ ἀοπουρμό μάσημα ζουλμονῶ τα.      

—Ἒ, τσό ‘ν ‘τ’εἶṿι μάνα, τοῦτου ; — ͡Σύ γκετ-τεῖς κ’ ὑστέρ’ , νύφη ἔγιψι μου 

σκολειό. Τοῦτου παιρί σκίṿει τ’—κιτάπι, κοπανᾶ τσ̑ήν ᾿εναίκαν doυ, boσ̑adᾶ τση. 

Σογκραdάν γεβαίνει γέξι μῆνες κ’ ὑστέρ’, πάλ’ baσ̑λadᾶ μάνα του άλλος τούν 

βλογήση. Παιρί λαγεῖ. 

 —Μάνα, εἶρις τσ̑η νύφη, πάλι μ’ σέλεις bελά, άλλος πομṿῆς σοκάχ’ ; ’Γώ ρέ 

βλογίζου μου. 

— Τζάνəμ ὀγλούμ, γούλες ἕνα ρέν έṿίσ̑κουντι. Πάλι dιγκλετέ τσή μά¬ναν doυ, 

βλογίζιτι. 

Γεβαίγει μνιά ρέκα μέρες, σέ γυπάγη χωριό. Πάλι λαγεῖ τση ᾿εναίκα του. Τσ̑η 

μάνα μου καλά τσ̑ην πιάς’ ,’γώ τσόον κι boσ̑adῶ ἐναῖκες. Τοῦτους παγαίṿει χωριό κ’ 

ὑστέρ’ , τούτσ̑η παίρ’ ἕνα γαπάχ, oὐϊdᾶ τα, ἀπές’ του σέκṿει τ’ ἀβγά, σέκṿει τση ‘ς 

τ’ ἀχόρι, κοπανᾶ τση, λοκλάγει ζ’ σέ βγάλης πουλιά. —Λόκ, λόκ ᾿εναίκα bαγəρdᾶ...  

Ἒρσ̑ιτι παιρίν τζης ὀπ’ χωριό, πηγαίṿει τ’ ἀχόρι άλλος ρίσ̑η χαϊβάνιν doυ. 

Τούτση λόκ λόκ baγəρdᾶ. —Μάνα, τσό ’ν’ τα’ ἔṿηκις; —’Αμάν, ὀγλούμ, μη 

λαγήγηζ, τ’ ἀβγά ξεβαίνουσ̑ι τσίλκια. —Τσίς σοῦ τά ἔσ’ κι αὐτά; —Σύ πῆγιζ, νύφη 

ἔσ’ κι μου τσ̑ή λόκα. Παιρί παίρει τα τ’ ἀβγά, σαβουρdᾶ τα, κοπανᾶ πάλ’ τσή 

 
235 Ανδριώτης,ό.π.,σ.120 
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᾿εναίκαν doυ, boσadᾶ τσ̑η. Γεβαίṿει ἕνα χρόνους κ’ ὑστέρ’: —Τζάνəμ ὀγλούμ, 

βλογίστα ! —Μάνα, χάσις τα μ’, πάλι σέλειζ άλλος σ’ ποίσ̑η ἐζιέτζα μι; ’Γώ ρέ 

βλογίζουμου. — Οὓλές ἕνα ρέ σέ άλλος ἰνοῦσ̑ι,σ̑ύ βλογίστα. Τοῦ¬άλλος πάλ’ 

βλογίζιτι. Γεβαίṿει πάλ’ ρέκα μέρες κ’ ὑστέρ’ σε γυπάγη ‘ς χω¬ριό. Λαλεῖ τσ̑ήν 

᾿εναίκαν dου. —Τσ̑ή μάνα μου καλά τσ̑ήν bιάς’. ’Γώ bοσ̑άγησα ρυό ’ναῖκες για τσ̑ή 

μάνα μου κί μόνου, κεφινέ boσ̑adῶ σου. Σύ μεράχə τά ποίσ̑ης, ’γώ καλά πιάνου τσ̑η. 

Πῶς κι ἂν παγαίνη ἂdρας τσης, düσüdε τσό να τσην. Boίσ̑η, τσ̑ή σ’κώση κöκλü ὀπ’ 

ὀρτά γερί. Παγαίṿει πουλᾶ τση τούς χοβαρdάροι πέdι λίρες. Παγαίṿει dαṿισ̑εύει τού 

χότζα, φτσάṿει ἕνα λημόρι, πέσαṿι σε εἰπῆ στούν ἂdρα τζης. ’Έρσ̑ιτι ὀπ’ χωριό 

ἂdρας τζης. Άνοίζει τσ̑η σύρα, κλαίει. ’Άdρας τζης λαγεῖ. —Νάς κλαίεις; Μάνα μου 

ποῦτ’ εἶṿι; — τά ρωτσ̑ήγηζ! Σύ γκετ-τεῖς, πιάσιν τζη ἕνα σαντζού, χεκέμιροι τά 

ἰλάτζα ρέν boίκaσ̑ι τσαρέ, πέσαṿι. ’Ώζ ἀόπ’μα κλαίουσ̑ι γυό τους.’,Αόπ’ μα παιρί 

παγαίṿει άλλος τσ̑ήν ὀκουτσ̑ήση στα λημό- ρια. Κεῖ ’ς μεζαρλəχə. χοβαρdάροι 

ὀγνατ-τοῧν τσή γιακəσəκσούζια, γαμτσιλατοῦν τζη. 

Παιρί γιουκούγει μάνας του τσή φωνή. —Μάνα dεγί, baγəρdά τσ̑η, ποῦτ’ ἢσου.                         

—’Αμάν ὀγλούμ, μη λαγήσ̑ης, χοβαρdάροι κοπανοῦσ̑’ μου, νύφη πούλησί μου πέdι 

λίρες. 

Κουπανᾶ τσήν ᾿εναίκαν dου, κουπανᾶ του χότζα, ποῖκι ψέματα λημόρι dəγί, 

ρώṿει πέdι λίρες, παίρει τσ̑η μάναν dου ὀπ’ τούς χοβαρdάροι, boσadᾶ τσήν ᾿εναίκαν 

dου. Κ ίσ̑είς καλά κ’ ἰμεῖς καλά. 

‘Υπαγόρευσε : Βαγιανός Δ. Λεοντιάδης  

Κατάγραψε : Γ. Μαυροχαλυβίδης 

 

Φωνολογικό επίπεδο 

Η τροπή του κγ 

Στην διάλεκτο της Σίλλης οι δάνειες λέξεις της τουρκικής γλώσσας που 

εντοπίσαμε στο κείμενό μας είναι οι γαπάχ<kabak και dιρλίγι<dirlik. Ο 

Κωστάκης(1968:42) αναφέρει ότι η τροπή το κ236 σε γ παρουσιάζει στοιχεία 

τουρκικής επίδρασης.  

 

 

 

 

 

 
236 Η τροπή το κ σε γ είναι ένα φαινόμενο που συναντάται κυρίως στις τουρκοταταρικές γλώσσες και 
στα τουρκικά ιδιώματα της Μ.Ασίας. Αναφορά στο Ανδριώτης,Ν.(1961). Το ιδίωμα του Λιβισίου 
Λυκίας.Αθήνα:Εκδόσεις Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,σ.56 
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Τα διπλά237 σύμφωνα των νεοελληνικών διαλέκτων 

Σύμφωνα με τις έρευνες των Manolessou& Bassea-Bezantakou (2012),στα 

καππαδοκικά ιδιώματα είναι συχνή η εμφάνιση λέξεων τούρκικης προέλευσης με 

διπλά σύμφωνα αλλά το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε ελληνικές λέξεις το 

οποίο αποδίδεται από τις ερευνήτριες σε τουρκική επίδραση. Η λέξη που 

εμφανίζεται στο κείμενο είναι ελληνική και είναι η Τσαṿ-ṿή238(τρελός).  

 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Το επίθημα -μα άλλος λέξεις μάσημα και ψάλημα 

Είναι γνωστό ότι στην τουρκική γλώσσα όταν από ένα απαρέμφατο ρήματος 

αφαιρέσουμε το – k θα μετατραπεί σε ουσιαστικό239 Τα παράγωγα του απαρεμφάτου 

(-mak) ενέχουν και θέση αντικειμένου ρημάτων παίρνοντας τις κατάλληλες 

προσωπικές καταλήξεις240. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την εργασία της Μελισσαροπούλου (2019:335-36) 

αναφορικά με την καππαδοκική ελληνική γλώσσα η δημιουργία ουσιαστικών από τα 

ρηματικά παράγωγα πραγματώνεται με την χρήση του παραγωγικού επιθήματος -ma. 

Η παρουσίαση δεδομένων από τις δυο ελληνικές λέξεις που παραθέσαμε παραπάνω 

ενδεχομένως να δημιουργεί μια διττή συμπεριφορά. Από την μια να θεωρείται ως το 

«έμμεσο αποτέλεσμα της γενικότερης πίεσης της κυρίαρχης γλώσσας241» και κατά 

δεύτερον ότι προέρχεται από την αρχαία ελληνική242. 

 

 

 
237 «Με τον όρο «διπλά (geminate) σύμφωνα» εννοούμε συμφωνικούς φθόγγους που εμφανίζουν 
αυξημένη διάρκεια εκφοράς εν συγκρίσει προς αντίστοιχους «απλούς», η οποία γίνεται αντιληπτή 
είτε ως επιμήκυνση είτε ως επανάληψη, ή πραγματώνεται ως διάσπαση σε δύο φθόγγους με 
διαφορετική άρθρωση (δάσυνση, προστριβοποίηση)».Αναφορα στο Manolessou, Io & Bassea-
Bezantakou, Christina. (2012). Tα διπλά σύμφωνα στις νεοελληνικές διαλέκτους. Συγχρονική και 
διαχρονική προσέγγιση, εκδ. Zoe Gavriilidou, Angeliki Euthymioy,Evangelia Thomadaki and Penelope 
Kambakis-Vougiouklis,10 th Ιnternational Conference of Greek Linguistics,Komotini , σ.951 
238 η λέξη τζανός= άμυαλος, μωρός συγκαταλέγεται στην κατηγορία των λέξεων με «σημασιολογικό 
ενδιαφέρον». Στο Ανδριώτης, Ν.(1948).Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. Αθήνα,σ.59,63 
239 Το οποίο δηλώνεται με τις καταλήξεις -me, -ma που προστίθεται στη ρίζα των ρημάτων. Στο 
Ιωάννου, Ε. (2004). Η Τουρκική Γραμματική (Türk Dil Bilgisi ) βιβλίο αναφοράς -επεξηγήσεις με πολλά 
παραδείγματα . Λευκωσία: [χ.ε.],σ., 328 
240 «Μια χρήση όμοια με το έναρθρο απαρέμφατο της αρχαίας ελληνικής , δηλαδή τα παράγωγα του 
δηλώνουν γενικά την ενέργεια ή κατάσταση του ρήματος ως μια αφηρημένη έννοια και δεν δέχονται 
προσωπικές καταλήξεις. Σε αυτή τη χρήση τους, όπου λειτουργούν ως ουσιαστικά, αντιστοιχούν στα 
ελληνικά ρηματικά ουσιαστικά σε -μα.» Αναφορά στο Παναγιώτης Κυρανούδης (2009) Μορφολογία 
των τουρκικών δανείων της ελληνικής γλώσσας , Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών σ.,485 
241 Melissaropoulou, D, (2019) Accounting for morphological complexity vs. Simplification in situations 
of language contact: evidence from Cappadocian Greek. Στο Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη 
Μ.Ασία, επιμέλεια Χρ.Τζιτζιλής &Γ.Παπαναστασίου, ελληνική γλώσσα :συγχρονία και διαχρονια,2019 
242 Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, (2013) «-ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική», ΕΛΕΤΟ – 
9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, σ.30 
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Συντακτικό επίπεδο 

Ελληνικές ερωτηματικές προτάσεις σε τουρκικές φόρμες 

Στο ανωτέρω κείμενο βρίσκουμε το εξής ερώτημα Τσαṿ-ṿή μ’ εισου, 

μάνα?(τρελή είσαι μάνα ;) Η φράση στηρίζεται επακριβώς στο τουρκικό σύστημα 

στηριζόμενη στην ακόλουθη σύνταξη: επίθετο -ερωτηματικό μόριο mi243+ρηματική 

κατάληξη του είμαι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Τσαṿ-ṿή είναι το επίθετο και 

σύμφωνα με τον Κωστάκη (1968:97) το μ που έπεται είναι το «τουρκικό mı που δίνει 

τον ερωτηματικό τόνο» το οποίο συγκολλάται με το βοηθητικό ρήμα είμαι (μ’ εισου, 

όπου το εισου είναι το β’ πρόσωπο ενικού του είμαι στον ενεστώτα) όπως ακριβώς 

συμβαίνει και στην τουρκική γλώσσα. 

 

Βοηθητικά ρήματα 

Η ύπαρξη των βοηθητικών ρημάτων είναι αρκετά συχνή στα καππαδοκικά 

ιδιώματα υιοθετώντας την χρήση λέξεων όπου σε συνδυασμό με τα ρήματα etmek 

και olmak δημιουργείται ένα «είδος σύνθετων ρημάτων»244 . Ενώ στην τουρκική 

γλώσσα ακολουθείται ο σχηματισμός αυτών των ρημάτων περιφραστικά στην 

ελληνική εκφράζεται με μονολεκτικό τρόπο245. Tο παράδειγμα που εντοπίσαμε από 

την διάλεκτο της Σίλλης είναι η φράση Συ μεράχǝ μη τά ποίσης(εσύ μην ανησυχείς) 

προερχόμενη από την τουρκική φράση merak etme όπου το μεράχǝ αντιστοιχεί στη 

τουρκική merak και το μη τά ποίσης δηλώνεται από το etme αντιστοίχως. 

 

Τουρκικές φράσεις 

Η φράση που εντοπίζεται στο κείμενό μας ‛κεφινέ μποσαdῶ σύμφωνα με τον 

Ανδριώτη (1968:120) προσδιορίζεται ως «τουρκικός ιδιωματισμός» και 

μεταφράζεται αποπατώ στον τάφο σου (βρισιά). 

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά 

ζαμανίν<zaman(χρόνος) 

τζάνουμ<can (ψυχή) 

 
243 «Η καταφατική ερώτηση σχηματίζεται με την παράθεση της λέξης και του ερωτηματικού μορίου 
mi-(mı-mu-,mü-). Το mi- λειτουργεί ως πρόθεμα και παρόλο που δεν ενώνεται με τη λέξη, εξαρτάται 
από αυτή ,σύμφωνα πάντα με τη μικρή φωνηεντική αρμονία. Οι ρηματικές καταλήξεις του «είμαι» θα 
συγκολληθούν στο ερωτηματικό αυτό μόριο» Αναφορά στο Ιωάννου (2004) Η τουρκική γραμματική -
βιβλίο αναφοράς -επεξηγήσεις με πολλά παραδείγματα, Λευκωσία, σ.91 
244 Ιωάννου,ό.π.,σ.183 
245 Μπερμπέρη, Α. (2018). Μορφολογική προσαρμογή και λεξικοσημασιολογικός δανεισμός των 
τούρκικων δανείων στα Αρχεία του Αλή πασά. Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη. 
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ογλούμ< oğlu(γιος) 

güλüm<gül(τριαντάφυλλο) 

dιρλίγι<dirlik(ηρεμία) 

κιτάπι<kitap(βιβλίο) 

σοκάχ<sokak(δρόμος) 

μεζαρλəχə<mezarlık(νεκροταφείο) 

ἰλάτζα<ilaç(φάρμακο) 

τσαρέ<çare(θεραπεία) 

χεκέμιροι<hekim(ιατρός) 

σαντζού<sancı(κολικός) 

μεράχə<merak(περιέργεια) 

ὀρτά<orta(μέση) 

γερί<geri(πίσω) 

χοβαρdάροι<hovarda(γυναικοθήρας, μπερμπάντης) 

χαϊβάνιν<hayvan(ζώο) 

 

Ρήματα 

γκετσιdῶ<geçinmek(τα πάω καλά με κάποιον) 

οὐσάντζησι<usanmak( βαριέμαι) 

bασλ̑αdᾶ<başlamak (αρχίζω) 

boσ̑adᾶ<boşanmak (χωρίζω) 

dıγκλετέ246<dinlemek(υπακούω) 

düσüdε<düsünmek(σκέφτομαι) 

dαṿισ̑εύει<danışmak (συμβουλεύομαι) 

σαβουρdᾶ<savurmak(διασκορπίζω) 

γκετ-τεῖς <gıtmek(φεύγω) 

γαμτσιλατοῦν<kamçılamak(μαστιγώνω) 

ὀγνατ-τοῧν<oynanmak(περιπαίζομαι) 

ὀκουτσ̑ήση<okutmak(βάζω κάποιον να διαβάσει κάτι) 

 
246 Κωστάκης,ό.π., σ.86 
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χοβαρdάροι<hovarda(γυναικοθήρας, μπερμπάντης) 

σακίνα<sakınmak(φυλάγομαι, αποφεύγω) 

 

Επίθετα 

γιακəσəκσούζια<yakışıksız(απρεπής) 

κöκλü<köklü(ριζικός) 

φικιρσούζης<fikirsiz(άγνωμος, χωρίς άποψη) 

 

Επιρρήματα 

σογραdan<sonra (μετά),  

 

 

 

ΠΕΘΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΦΕΣ ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 30 13 1 6 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 14 17 3 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 44 30 4 7 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 32% 57% 75% 14% 

Πίνακας 4. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Σίλλης) 
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Στον παραπάνω πίνακα 4, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 44 

ρημάτων το 32% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 30 ουσιαστικών το 57% είναι 

από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 4 επιθέτων το 75% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 7 επιρρημάτων το 14% είναι από τουρκικά. 
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6.3.5 Ο ξυλουργός, ο κοσμηματοπώλης, ο ράφτης και o ιερέας247 

Από Φάρασα (παραμύθι) 

 

Σηκώθην ǰaι bά σηκώθη. 'Σ άμ bρώτο ζαμάνι ἤτοννε τέσερα νομάτοι. Τ' ἔνα 

ἤτουνε qουγιουμǰής, ǰaι τ’ ἔνα τερζής, ǰaι τ’ ἔνα καό θεού νομάτ, Πηάγανε 'ς ἀ 

ὀρμάνι. 'Αǰε σ’ ὀρμάνι ἤσανdαι πουά λύčοι. Čαι σκοῠνdαι. Eἴπαv dι κι, " Να 

πνάσωμε μόνοbάτιç" 

"Ύπνωσανε τα τρία.Ὁ doυλgάp φύαξε. Εἴδεν ἀ μέγα ξι. Σηκώθην' ἔκοψεν το ξύο. 

Ἤφαρέν da﮲ πoίǰεv da ἀ νομάτ, τίπ νομάτ. "Ύπνωσε. Σηκώθη ὁ τερζής. Ἤγρεψέṿ κι, 

ἔνι ἀǰά ξύο. Πήρεν da﮲ Ἤγρεψέν dι κι ἔνι τίπκε νομάτ. Δέβασέν da ὁ qουγιουμǰής 

βροσ̑άλε ǰαι κερdάνε. Ὕπνωσεν ǰ’ ό qουγιουμǰής. Σηκώθην ǰ’ ὁ τερζής. Πoἱǰεv da ἀ 

ζί ρούχα. Ὕπνωσεν ὁ τερζής. Σηκώθην ǰaι του θεοῠ το καό ὁ νομάτ. Ἤγρεψέν κι ἔνι 

ἀǰά άṿ ξι σον dιέχο τενdεμένο. Πήρεν da. Ἤγρεψέν da κι ἔv’ ά σουράτ Εἴεν di κι, " 

'Αλλάχ, Παναγία μου, ἀdέ το κορίdζι δός τα ά ψυσ̑ή." Δώǰεν da ό θεός ἀμ ψυσ̑ή. 

Σηκώθανε τηνεβίdζα. Ξημέρεψε. Μαρgάωσεν ὁ doylgερ. Eἴπεv dι κι, " 'Ade 

ποίκα dα γώ." Eἴπεν dι κι ǰαι ό qουγιουμǰής. " Χαΐρ. Γώ πάλι δέβασά da gουμουσ̑όνα 

βροσ̑άλε ǰαι άλτούν "Αν dα πάρω γώ." Εἴπεν dι κι ǰaι ό τερζής κι, " Xαΐp. "Αν dα 

πάρω γώ. Φόρεσά da ρούχα." Μαρgάωσανε πενενdάβου τουνε. 

Eἴπαv dι κι, " Ἀ ύπᾰμε να dανισ̑εφτοῠμε." Πηάγανε, πηάγανε. Φodές πααίṿκανε, 

ἤρταν 'ς ἀ dερβίς ίράστα. Εἴπαν dι κι, " Άdα ποίκα da γώ. ‘Αde πάλι φόρεσεν τα 

ρούχα, ἄdέ πάλι δέβασέν τα βροσ̑άλε, ἀde πάλι δώǰεν da ψυσ̑ή." Eἴπev dι κι ὁ 

dερβίσ̑ης " Σεῑς πο λέτε; ἀdo ἤdουνε το μόνα ή κόρη. Σεῑς πού da ἤβpετε;' Εἴπαν dι 

κι ǰaι ǰείvoι, "Ἔ χοǰά, δομαίνο μή ἴνεσαι;" Εἴπαν dι κι, " Xίda, να ύπᾰμε﮲ ǰαι σύ." Σο 

σ̑ερεχάτι ἐνόσανdαι πένdι πίλενε. 

Πηάγανε. Ἤρτανε 'ς ἀν dερβίσ̑ης ἰράστα. Eἴπεν dι κι ο dερβίσ̑ης, " Ἀdo εἴνε το 

μόνα ἡ ναίκα. Σεῐς πού τα ἥβρετε; " Ὀλάν, δομαίνο μή ἴνεσαι; ἀdo ποίκαμ dα μεῐς." 

Ένόσανdαι πίλενε. 

Πηάγανε σο qadή. Εἴπεν dι κι ǰ’ ό qadής, " Ἔνι do μόνα ἡ ναίκα." Eἴπεv dι κι, " 

Σεῐς πού dα ἥβρετε;" 

Σωρέφτανε το μενǰουλίσι﮲ τον čαρέν doυ ǰό bόρκανε dα νάβρουνε. Εἴπαν dι κι, " 

Ἄμε ǰά σο ξύο." Πηάγανε σο ξύο. Dένσα το κορίdζι ἀǰεί σο ξύο. Κανίστη το ξύο. 

"Εμbη το κορίdζι πέσου Qα παdίστη πάλι το ξύο. 

Ίουσούφ 

 

 

 

 

 
247 Dawkins,ό.π.,σ.465       
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Φωνολογικό επίπεδο 

Το δασύ -τ’ 

Η χρήση δασείας προφοράς του τ’ εμφανίζεται τόσο σε τουρκικής προέλευσης 

λέξεις όσο και σε ελληνικές. Ο Ανδριώτης(1948:26) επισημαίνει ότι η παρουσία του 

τ’ σε ελληνικές λέξεις, ενδεχομένως να είναι φαινόμενο τουρκικής επίδρασης .Ως 

παραδείγματα από το κείμενο λαμβάνουμε τα: Τ’ ένα ήτουνε [dουλgâρ]*, τ’ ένα 

ήτουνε κουγιουµτζής, τ’ ένα τερζής. 

 

 

O φθόγγος ӓ  

Η δάνεια τουρκική λέξη doυλγӓρ<dülger (ξυλουργός) χρησιμοποιεί τον 

ιδιόρρυθμο αυτό φθόγγο όπως προφέρεται στην τουρκική γλώσσα. Χαρακτηριστικό 

του γνώρισμα είναι ότι αρθρώνεται ως e ανοιχτό που τείνει προς το α και 

αποτυπώνεται γραπτώς ως ӓ248. 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Παραγωγικές καταλήξεις στο ιδίωμα των Φαράσων  

Ιδιαίτερα, αξιοσημείωτο είναι για τον Ανδριώτη (1948:36) το επιθετικό 

πρόσφυμα -ωνα αντί κοινής ελληνικής -ενιος σε λέξεις τουρκικής προέλευσης καθώς 

και σε ιδιωματικές. Από το κείμενο έχουμε αντλήσει την τουρκική δάνεια λέξη  

gουµουσόνα,<gümüş(ασήμι). 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Πρόταξη του επιθέτου στο προσδιορισμένο ουσιαστικό 

Μέσα στο διαλεκτικό κείμενο παρατηρούμε πολλά επίθετα που προσδιορίζουν 

ουσιαστικά. Το φαινόμενο αυτό κατά τον Αναστασιάδη (1976:41) εκδηλώθηκε με 

Μικρασιάτες Έλληνες και διευρύνθηκε με την επικράτηση της τουρκικής γλώσσας. 

Συνήθως το επίθετο βρίσκεται στο ουδέτερο γένος και προσδιορίζει όλα τα γένη 

ουσιαστικών.249 Στο κείμενό βρίσκουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα : το καό250 

ο νοµάτ(καλός άνθρωπος), μέγα ξύο(το μεγάλο ξύλο). Ο Αναστασιάδης (ο.π.) 

παρατηρει ότι στο ΣΙ δεν ισχύει κάτι τέτοιο αλλά το επίθετο προσαρμόζεται με το 

γένος του ουσιαστικού που προσδιορίζει. 

 

 
248 Ανδριώτης, ό.π.,σ.26 
249 Dawkins, ό.π., σ.170 
250 «τα επίθετα, οι μετοχές και οι αντωνυμίες απαντούν μόνο στο ουδέτερο γένος και έχουν για όλες 
τις πτώσεις μόνο δυο τύπους, έναν για τον ενικό με τις καταλήξεις -ο ή -ου,-ι,-ύ και έναν για τον 
πληθυντικό με τις καταλήξεις :_α, -ά». Στο Αναστασιάδης, Β. (2015). Το νεοελληνικό γλωσσικό ιδίωμα 
των Φαράσων της Καππαδοκίας. Γρεβενά,σ.33 
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Διακριτοί τουρκισμοί στο ιδίωμα των Φαράσων 

Η λέξη αλτούνε <φαρας. Αλτουνι <τουρκ,altın (κατά τον Dawkins (1916:115) 

θεωρείται τουρκισμός. Ενώ στα Φάρασα τα ουσιαστικά ουδέτερου γένους που 

λήγουν σε -ι σχηματίζουν τον πληθυντικό σε -ε. Στις υπόλοιπες περιοχές της 

Καππαδοκίας διαμορφώνεται με το -α.251  

 

 

Τουρκικές φράσεις 

τον čαρέν doυ ǰό bόρκανε dα νάβρουνε (δεν μπόρεσαν να βρουν 

λύση)<προσιδιαζει στη τουρκικη φραση çaresine bakmak252(προσπαθώ να βρω 

λύση) 

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Ουσιαστικά 

ζαμάνι<zaman (χρόνος) 

doυλγӓρ <dülger(ξυλουργός) 

 qουγιουμǰής <kuyumcu (κοσμηματοπώλης) 

τερζής<terzi(ράφτης) 

ορμάνι< orman(δάσος) 

σουράτι<surat(πρόσωπο) 

σερεχάτι<serehat(σαφήνεια) 

μεντζιλίσι<menclis(συμβούλιο) 

çαρέν<çare(λύση) 

αλτούνε<altın(ασήμι) 

 

Ρήματα  

dανισ̑εφτοῠμε <danışmak(συμβουλεύομαι) 

qαπαdίστη<kapanmak(κλείνομαι) 

 

 

 
251 Ό.π.,σ.152 
252 Βαλσαμίδης, Π. (2007). Χρηστικό λεξικό τουρκικών εκφράσεων με παραδείγματα. Θεσσαλονίκη: 

Αντ.Σταμούλη,σ.42 
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   Επίθετα 

τίπκε<tıpkı (ολόιδιος) 

σουράτι<surat(πρόσωπο) 

gουμουσ̑όνα,<gümüş (ασήμι) 

 

επίρρημα 

χαϊρ <hayır(όχι) 

 

Ο ξυλουργός, ο 

κοσμηματοπώλης , ο ράφτης και 

άλλος καλός άνθρωπος του θεού ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 30 15 3 2 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2 10 3 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 25 6 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
6% 40% 50% 33% 

Πίνακας 5. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Φαράσων) 
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Στον παραπάνω πίνακα 5, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 32 

ρημάτων το 6% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 25 ουσιαστικών το 40% είναι από 

την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 6 επιθέτων το 50% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 3 επιρρημάτων το 33% είναι από τουρκικά. 

 

 

 

6.3.6 «Ο Αετός, ο Λαγός και o Προφήτης Ηλίας»253 

Από Φάρασα (παραμύθι) 

 

Μό d' ἀν dαρός ἀ ǰυνογάρ gατιέσεν ἀν ἀγός. Ἔφυγε ǰ ό ἀγός﮲ ξείλτσεν σου 

πραgανά dη φώλä. Ἤρτ’ ὁ ǰυνογάρ να πάρῃ τον ἀγό. Σωρέφταν τα πραgανάδε﮲ ǰό 

δώκαν da σα σ̑έρε. Χολιέστη ǰ ό čυνογάρ﮲ Τάβρησε τον ἀγό﮲ πήγε ǰαι ἔφαγέν da. 

Χολιέσταν τα πραgανάδε. Πήγεν ǰ ὁ čυνογάρ﮲ ἔντσε ση φωλä δύο βά. Πηάγανε τα 

πραgανάδε﮲ čύλτσανε τα βά﮲ κάντσαν da. Ὁφτά χρόνες πουλία ǰo bόρκε να βgάλῃ 

Στα ὀφτά χρόνες στέρου πήγε ό čυνογάρ﮲ ἥβρε τον bροφήτη Ἠλία σα σύνεφα πέσου. 

Ρώτσεν τα, čαι ἔφκωσε τoṿ gόφαν doυ ό προφήτ Ἠλίας. " Ἐδώ, γέννα σοṿ gόφα 

μου﮲ ἐδώ, νά νdα γροιǰήσω να ἰδοῠμε τούς ǰo bόρκε να βgάλῃς τα πουλία." Ἤρτε ﮲ 

ἔντσε σοṿ gόφα του δύο βά. Πήγε να βοσčηθῇ ό ǰυvoγάρ. Πήγε ǰ’ ό πραgαvάς﮲ ποίǰ’ 

ἀṿ κιλαλάdζι﮲ ξείλτσε σου προφήτ Ἠλία τοṿ gόφα. " Να κρεμίσω, να gονdίσω την 

dζελέ στοṿ gόφα μου." Čυλίσταν τα βά﮲ κανίστανε. Ἤρτ’ ό ǰυνογάρ· ρώτσε, "Μό 

 
253 Το παραμύθι είναι από Dawkins, ό.π.,σ.564 
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do τίνα εἴσαι μαβρομένο;" Εἴπεν ǰαι ǰεῐvoς, "Μό do πραgανά. Στρίṿξε﮲ γαπήσα da," 

εἴπεν ό προφήτ Ἠλίας. 

Φωνολογικό επίπεδο 

Σε πολλές περιοχές της Καππαδοκίας εφαρμόζεται η συμφωνία φωνηέντων κατά 

την τουρκική επίδραση. Στο ιδίωμα των Φαράσων παρόλο που ανιχνεύονται κάποιες 

υποτυπώδεις λέξεις της τουρκικής φαίνεται να μην ακολουθεί αυτό το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα. Το παράδειγμα που ανασύρουμε από το κείμενό είναι το 

ρήμα goνdίσω όπου κατά τον Ανδριώτη (1948:21) 

 «τα ρήματα σε -dίζω και -dω που προέρχονται από την τουρκική γλώσσα θα πρέπει 

να ακολουθούν τον εξής σχηματισμό : αν η ρίζα περιέχει βαθύφωνα φωνήεντα α,ǝ,ο,u, 

το ρήμα σχηματίζει κατάληξη σε -doύζω, π.χ. oτορdούζω (από το τουρκ., oturmak), αν 

η ρίζα περιέχει ι ή ε σχηματίζει κατάληξη σε -ίζω, π.χ. ιστεdίζω (από το τουρκ. 

istemek). Σύμφωνα με τα παραπάνω εξακριβώνεται από τον Ανδριώτη ότι τα Φάρασα 

δεν εφαρμόζουν την φωνηεντική αρμονία». 

Λεξιλογικό επίπεδο 

Η καταγραφή των τουρκικών λέξεων από το κείμενο περιορίστηκε σε δυο 

τουρκικά ρήματα το gατιεσεν (κυνήγησε) < γοβαλατίζω και 

γοβαλατῶ<kovalamak:διώχνω, κυνηγώ ενώ η σημασία της τουρκικής λέξης 

αποδίδεται ακριβώς στην μετάφραση του κειμένου εντούτοις υποψιαζόμαστε και για 

την πιθανή προέλευση από την λέξη γατιένω <, γατιέ(ζω), ποντ. Γατεύω χατεύω 

(<kovmak:διώχνω και όχι katmak)254. 

Η δεύτερη λέξη που καταγράψαμε είναι gονdίσω (να πετάξω, να ρίξω).Στην 

περίπτωση αυτή ενώ η λέξη φαινομενικά τείνει στη τούρκικη λέξη δεν ετυμολογείται 

ως επίδραση της κυριαρχούσας γλώσσας αλλά σύμφωνα με την έρευνα του 

Αναστασιάδη Αρχαίες ελληνικές λέξεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων που δεν 

απαντούν στην δημοτική γλώσσα, η λέξη αυτή ορίζεται ως αρχαία ελληνική και έτσι 

και σημασιολογικά πλησιάζει το ρήμα κοvdάω (ρίχνω, πετάω 

κάτι<ακοντάω<ακόντιον255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
254 Αναστασιάδης, (1980). Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, 2, σσ.106,107 
255 Ό.π.,σ.40 
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Ο τζυνογάρ, ο ’αγός τζ’ 

ο ̟πρακανάς  ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 30 12 1 3 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 31 12 1 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

3% 0% 0% 0% 

Πίνακας 6. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Φαράσων) 
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Στον παραπάνω πίνακα 6, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 31 

ρημάτων μόνο το 3% είναι τουρκικά δάνεια. Ενώ δεν υπάρχουν δάνεια ουσιαστικά, 

επίθετα και επιρρήματα από τουρκικές λέξεις. 

 

 

6.3.7 Αβτζής τζαι το πουλπούλι (ο κυνηγός και το αηδόνι)256 

Από Φάρασα (παραμύθι) 

  

Πην αβτζής σο ρουσί να σύρει τζαι να φέρει ορτύτζε τζαι αγοί. Λιέγουσιν τζαι γιαναστέσην 

σ’ ε στσιάιδι να πάρει αν ύπνος τεϊ. Με σόν ύπνο του πέσου νεκρώστην αν πολύ γλυτζή 

λαλία νος πουλίου.  

Σηκώθην, ήγρεψε κι, σο τάλι πάνου ένι αν πουλπούλι του λαλεί ζόρε. Ατέ τη µία πην σο 

σπίτι, πήρην αν καπάνι τζ΄ήρτε, πιέσε το πουλπούλι αρό. Κάτζηψην τζαι είπεν το πουλπούλι 

µο ινσανού γώσσα: «Πού µε παγαίνεις µένα, πά µε ποικ;» «Α σα θέκω σ΄ε καφέσι πέσου», 

είπεν τι ο νοµάτ, “τάιµα να κούω τα τραγώδε σου». «Ερ να µε θέκ σο χαπίσι», είπεν τι το 

πουλπούλι, «γω γάτιεν τζο τραγωδώ». «Οϊλέ ισέ», είπεν τι ο νοµάτ, «α σα ψήσω τζαι α 

ποίκω α ζόρι φάεµα». «Να µε ψήσεις ση θράκα το κρες µου ίνεται σερτι τσο µασιέται, να µε 

βρας, α ‘ινώ τελέφι χα π’οµείνει άλεϊ το πόστι µου. Άφτζε µε τζαι γω α σα δώκω αν αχιλλούς 

κατσί», είπεν τι το πουλπούλι. Ο νοµάτ φήτζεν το πουλπούλι τζ΄ τζείνο πέττασεν πα σ΄ε ψεό 

τάλι. Απη τζεί είπεν τι το πουλί: «Χέρκες σου λε τα κατζία τι µου κρους».  

Τε στέρου είπεν τι: «Ε ατάµογλου, είσες σα σέρα σου το ιχπάλι σου µε έχασές τα. Σο µον 

την τζοιλία ήτουν αν ελµάς αµόν το γιουµπρούχι σου, αρέτσα έχασές τα». Ο νοµάτ ενότουν 

πιςµάνι του φήτζεν το πουλπούλι. Πασλάτσιν να τσιρπαλατίζει: «Βάι, βάι έχασα το ιχπάλι 

µου», τεϊ. Το πουλπούλι στο τάλι πάνου λέ τι κι: «Ατάµογλου, σα είπα κι, χερκές σου λε τα 

κατσία τι µου κρους. Γω σο γιουµπρούχι σου πέσου να µπω τσο φτάνω τα ντα πλερώσω, σο 

γιουµπρούχι σου κατάρ ελµάς τούς α χωρέσει σ΄ ην τζοιλία µου;» 

 

 

  Φωνολογικό επίπεδο 

Η αλλοίωση των τουρκικών συμφώνων b,d,g  π,τ,κ και το κ  γ ή χ257 

Τα παραδείγματα του κειμένου που υπόκειται σε φθογγολογικές αλλοιώσεις είναι 

τα εξής: 

d>τ  τάιμα<daima 

     τάλι<dal 

 
256 Το παραμύθι ανασύρθηκε από Παπαδόπουλος, Ι (22012). Καππαδοκικά παραμύθια και λαϊκές 
παραδόσεις. Ν. Ιωνία: ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ,σ.,45 
257 Ανδριώτης, ό.π., σ.75 
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     κατάρ<kadar 

b>π  πουλπούλι< bülbül 

      πασλάτσιν<başlamak 

k>γ   γάτιεν<katiyen 

k>χ   γιουμπρούχι<yumruk 

        αχιλλούς<akıllı 

 

Η τροπή των αρκτικών άηχων συμφώνων κ,π,τσ,τσ̑→σε ηχηρά g,b,d,τζ,τζ 

όταν προηγείται λέξη που τελειώνει σε ν.258 

Στις ελληνικές λέξεις του ΦΙ παρατηρείται η τροπή αυτών των συμφώνων όπως 

σ’ην τζοιλία μου (όπου το τσ→τζ , λόγω του προπορεύοντος ν),στις δάνειες λέξεις 

της τουρκικής γλώσσας, τα αρκτικά άηχα σύμφωνα παραμένουν αμετάβλητα, π.χ Ο 

νομάτ φήτζεν το πουλπούλι (όπου το π δεν μετατρέπεται σε b),επίσης ως δεύτερο 

παράδειγμα λαμβάνουμε την εξής φράση ο νομάτ ενότουν πισμάνι (όπου το π 

παραμένει ως έχει χωρίς να μετατραπεί σε p). 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Η χρήση του αρσενικού γένους των επιθέτων και στα τρία γένη των τουρκικών 

δάνειων λέξεων 259 

Τα επίθετα που δανειζόμαστε από την τουρκική γλώσσα στο ΦΙ σχηματίζονται 

όπως το αρσενικό γένος το οποίο διατηρείται και στα τρία γένη, ενώ το 

προσδιοριζόμενο ουσιαστικό μπορεί να απαντάει σε διαφορετικό. Π.χ αχιλλούς 

κατσί(σοφή συμβουλή), (ο αχιλλούς το κατσί). 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Η πρόταξη του αναφορικού προσδιορισμού  

O Ανδριώτης (1948:48,49) αναφέρει πως ο αναφορικός προσδιορισμός 

συνηθίζεται στην κοινή Νεοελληνική να ακολουθεί το ουσιαστικό αντίθετα στο ΦΙ 

παρατηρείται η πρόταξή του στο ουσιαστικό260. Ως φαινόμενο κατατάσσεται σε 

επίδραση τουρκικής γλώσσας. Η πρόταση από το κείμενο εντείνει τις υποψίες μας 

για την ξένη επίδραση. « Χέρκες σου λε τα κατζία τι μου κρους» .Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια αναφορική αντωνυμία που είναι εμπρόθετη με 

την πρόθεση -ς(εις) =σε και έτσι οδηγούμαστε στον σχηματισμό άλλος (σου)261. 

 
258 Ό.π.,σ.29 
259 Αναστασιάδης, ό.π., σ.29 
260 Dawkins, ό.π., σ.201, Αναστασιάδης, ό.π., σ.171 
261 Αναστασιάδης, ό.π., σ.172 



Σελίδα | 82  
Φοιτήτρια: Γούσβα Βασιλική 

 

Η χρήση του τουρκικού επιρρήματος τεϊ 

Το επίρρημα τεϊ παρουσιάζεται συνήθως προτού το κατηγορούμενο «(τουρκ. 

deyi η diye = μέ την ελπίδα ότι,, μέ τό σκοπό va = τάχα, δήθεν)» το οποίο δίνει μια 

χροιά κατάκρισης ή ειρωνείας στην πρόταση262.Π.χ. λιέγουσιν τζαι γιαναστέσην σέ 

στσιάιδι να πάρει αν ύπνος τεϊ. ( Καταπονήθηκε και ξάπλωσε σε μία σκιά να 

κοιμηθεί).  

 

Η χρήση της τουρκικής προθέσεως κατάρ  

Η παρουσία της ελληνικής μορφής λέξης κατάρ που είναι στην πραγματικότητα 

η δάνεια τουρκική λέξη kadar263 λειτουργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ως 

πρόθεση της ισότητας. Π.χ. σο γιουμπρούχι σου κατάρ ελμάς τους α χωρέσει σ’ην 

τζοιλία μου;( πως μπορεί να χωρέσει στην κοιλιά μου διαμάντι ίσο με την γροθιά 

σου;) 

 

Ιδιωματικές φράσεις 

Στο κείμενό μας εντοπίζουμε κάποιες φράσεις που κατά τον Αναστασιάδη 

(1976:295) θεωρούνται τουρκικής προέλευσης. Π.χ. ενότουν πισμάνι (μετάνιωσε) 

<pişman olmak (μετανιώνω).Στο ΦΙ η φράση συναντάται ως τρώω πουσ̑μάνι και 

ίνουμαι πουσμάνι(μετανιώνω). 

Επίσης ανιχνεύεται η φράση τι μου κρους264(μη δίνεις σημασία) που αντιστοιχεί 

στην τουρκική kulak vermek. 

 

  Λεξιλογικό επίπεδο 

Ουσιαστικά 

αβτζής<avcı (κυνηγός) 

πουλπούλι<bülbül (αηδόνι, περσικής προέλευσης) 

καφέσι<kafes(κλουβί) 

χαπίσι<hapis(φυλακή) 

τελέφι<telef(καταστροφή) 

τάλι<dal(κλαδί) 

Ιχπάλι265<ikbal(τύχη) 

 
262 Ό.π., σ.128 
263 Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου,ό.π.,σ.260 
264 Αναστασιάδης,ό.π.,σ.303 
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γιουμπρούχι<yumruk(γροθιά) 

ελμάς<elmas(διαμαντι,αραβικ. 

κετζέ γιαρισή<gece yarısı(μεσάνυχτα) 

γαραννίχι<karanlık(σκοτάδι) 

 

   Ρήματα 

γιαναστέσην< yanaşmak(πλησιάζω, αράζω) 

πασλάτσιν<başlamak(αρχίζω) 

τσιρπαλατίζει<çırpılmak(τινάζομαι) 

 

Επίθετα 

ινσανού(ανθρώπινος)<insan(άνθρωπος, αραβικής προέλευσης) 

σέρτι<sert(σκληρός) 

αχιλλούς<akıllı(έξυπνος) 

τουρλού<türlü(λογής λογής, διάφορα) 

τσιπ266<dip(όλοι) 

 

   Επιρρήματα 

τάιμα < daima(πάντα) 

γάτιεν<katiyen(καθόλου) 

οϊλέ ισέ<öyleyse (επομένως)  

χέρκες<herkes(όλοι) 

τεϊ<deyi(λέγοντας) 

 

Προθέσεις 

κατάρ<kadar(έως, όσο) 

 

 

 

 
265 Ανδριώτης, ό.π., σ.77 
266 Ανδριώτης,ό.π.,σ.78 
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Αβτζής τζαι το 

πουλπούλι ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 27 15 2 1 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3 11 5 5 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 30 26 7 6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

10% 42% 71% 83% 

Πίνακας 7. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Φαράσων) 
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Στον παραπάνω πίνακα 7, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 30 

ρημάτων το 10% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 26 ουσιαστικών το 42% είναι 

από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 7 επιθέτων το 71% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 6 επιρρημάτων το 83% είναι από τουρκικά. 

 

 

 

6.3.8 «Η νύφη που δεν έτρωγε ποτέ» 

(κείμενο λαϊκής παράδοσης από Φάρασα) 

Σο µεµλεκέτι οι ‘ναίτζες τζο καθούσανται σο σοφρά µο τις άντρις τουνε ντάµα. 

Καθούσανται περέτζει τζαι το σάσι τουν µη κουστεί σις άντρες. Το ταζό η νύφη τρώγκην 

λέικο παρέτζει κοντά σην πεθερά του. Η νύφη του τρώγκην λέικο ήτουν καό νύφη.  

Ήτουν τζαι α νύφη σο χωρίο µας, πολύ ναµουσλούς, χετς τζο τρώγκην µο τα ποµεινά 

ντάµα! Με σηκούτουν κετζέ γιαρισή, τζας πνόγκαν τα ποµεινά, τζαι πααίγκην σο µαχζέµι, 

θεκνήγκην αν τουρλού γεµέκα σο τεψί µπρό του τζαι φταίγκην α ζόρι φάγεµα. Ο πεθερός 

τ’ς πήρεν χαµπάρι σ΄νυφ’ τη δαιβοσύνη τζαι α ηµέρα πουστιέσε σο τουλάπι πέσου. Τσας 

θέτσεν η νύφη τον τεψί µο τα φαγέµατα τζαι πην να φέρει νερό, ο πεθερός έβγκην τζ' 

έθατζεν τζάβου αν χούφτα γεµέκα σον τεψί πέσου. 

 Ήρτεν η νύφη σο γαραννίχι, πασλάτσην να τρω µε τζο πόρκην ντα φα τσιπ του ήσαντη 

σον τεψί πέσου. Πρήστην η τσοιλία του τζαι είπεν τι: «Παναΐα µου! Γω κάτα ηµέρα τρώγκα 

τα ατέ το φαΐ. Σήµουρου τζο πορώ ντα φάγω, η τζοιλία µου τζο χωρεί τα. Ντα φάγω, α 

κανιστεί η τζοιλία µου. Ντα φήκω ένει κουνάχι. Πα ποίκω αρέτσα; Γιόξαµ είµαι στανιέρι, για 

α σαντζιλαντίσω;»  

Έβκην ο πεθερός, πήρεν το ζωνάρι τζαι πασλάτσην ντα κοπανίζει σ'ην τσοιλία του: 

«Παστουρµάδες, σουτζούκα τζαι τυρία», είπεν τι, «εβγκάτε, µη κανιστεί σ’ νυφ’ η τσοιλία!» 

 

 

Φωνολογικό επίπεδο 

Το υπερωικό χ πριν από το φωνήεν ί267 

Οι φθόγγοι που διατήρησε το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων ώστε να 

αποδοθούν φωνητικά κάποιες από τις τουρκικές λέξεις εντοπίζονται στο κείμενό μας 

από τα εξής παραδείγματα γαραννίχι<karanlık(σκοτάδι) και 

κουνάχι<günah(αμαρτία) 

 

 

 
267 Ό.π.,σ.26 
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Συντακτικό επίπεδο 

Σύνδεσμοι διαζευκτικοί ή διαχωριστικοί 

Στο ανωτέρω κείμενο η φράση Γιόξαμ είμαι στανιέρι, για α σαντζιλαντίσω; 

Παρατηρείται η χρήση των τουρκικών διαζευκτικών συνδέσμων γιόξαμ και για όπου 

στην τουρκικη γλώσσα αποδίδονται ως yoksa(αναφερόμαστε στο διαζευκτικό ή) και 

στο ya(ομοίως μεταφράζεται ως ή και βρίσκεται και με την μορφή ya…..ya(da)268. 

 

Φράσεις παρμένες από την τουρκική γλώσσα 

Πήρεν χαμπάρι < haberi olmak269 (παίρνω είδηση), επίσης haber 

almak(πληροφορούμαι κάτι)270 

 

  Λεξιλογικό επίπεδο 

 

   Ουσιαστικά 

     σάσι<ses(φωνή) 

μεμλεκέτι< memleket(πατρίδα, χώρα) 

σοφρά<sofra(τραπέζι) 

μαχζέμι<mahsen(κελάρι), αραβ. 

γεμέκα<yemek(φαγητό) 

γαραννίχι<karanlık(σκοτάδι) 

κετζέ γιαρισή<gece yarısı(μεσάνυχτα) 

τουλάπι<dolap(ντουλάπι) 

τεψί<tepsi(ταψί) 

κουνάχι<günah(αμαρτία) 

παστουρμάδες<pastırma(παστουρμάς) 

σουτζούκα<sucuk(χωριάτικο λουκάνικο) 

χαμπάρι<haber(νέο) 

 

 

 
268 Ιωάννου, ό.π.,σ.73 
269 Tuncay, F. & Καρατζάς, Λ .(2000). Τουρκοελληνικό λεξικό Τürkçe Υunanca sözlük.Αθήνα:Κέντρο 
Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού,σ.287 
270 Βαλσαμίδης, ό.π.,σ.93 
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Ρήματα 

πουστιέσε<pusmak (κρύβομαι) 

πασλάτσην < başlamak(αρχίζω) 

σαντζιλατίσω<sancılamak(με πιάνει κολικός, πονώ) 

 

Επίθετα 

ναμουσλούς<namuslu (τίμιος, αξιοπρεπής),αραβ. 

ταζό<taze(φρέσκος,νεαρό κορίτσι),περς. 

τουρλού<türlü (λογής λογής) 

 

Επιρρήματα 

κατιέν<katiyen(καθόλου) 

 

Σύνδεσμοι 

γιόξαμ<yoksa(μπας και) 

χέτς<hiç(καθόλου) 

 

 

Η νύφη που δεν έτρωγε 

ποτέ ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 15 13 0 2 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3 13 3 4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 18 26 3 6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

17% 50% 100% 67% 

Πίνακας 8. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Φαράσων) 
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Στον παραπάνω πίνακα 8, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 18 

ρημάτων το 17% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 26 ουσιαστικών το 50% είναι 

από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 3 επιθέτων το 100% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 6 επιρρημάτων το 67% είναι από τουρκικά. 
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6.3.9 Του τατά µας το χουνέρι271.(Η περιπέτεια του πατέρα μας) 

(Κείμενο λαϊκής παράδοσης από Αφσάρι) 

 

  Σο χωρίο µας ήτουν α καµπά νταής πολύ αζγούνι νοµάτ, λέγκαντα dελή Μποτός.  

Dάιµα σηκούτουν την εβίτσα µαργαώγκεν µο τη 'ναίκα του, κουπανίσκεν dα µο το 

κανάβι τζαι τε στέρου πασλατίσκην µο τη 'ράδα να κοπανίζει τα τσοτσούχα του.  

Α ηµέρα πάγασην σο µύο µο το γαϊρίδι δύο ντάγια κοτσί να λέσει τεϊ. Πήρην 

ντάµα του τζαι τ' ένα του γιο, το Γιουβάννη. Ατζεί σο µύο ήσαντε πουά χωρώτοι τζαι 

στα ποµεινά τα χωρία, bεκλετίσκαν την 'ράδα τουν να λέσουν το κοτσί. Το µέτρου ο 

καµπά νταής έβγκην τε µπρο να λέσει τεϊ. Τα ποµεινά οι χωρώτοι πήραν dα σα σέρα, 

κουπάνσαν dα πάτα κιούτα, πήκαν dα τελέφι κόνσαν dα σου µυού τον dερέ.  

Υρίστην ο νοµάτ σο σπίτι πηρ µη 'λέσει το κοτσί.  

Η 'ναίκα του η Ποτοσού 'ρώτσεν το γιο τ' ς: «Γιουβάννη ογλούµ, τιτί τζο λέσιτι το 

κοτσί;» «Ω νιµά», είπεν τι το φσάχι κι, «άλεϊ µεις αδέ τροµάζουµε τζαι φοβούµεστε 

σ΄ τον dατά µας. Ατζεί σο µύο κανείς σο βιλί του τσο παίρει τα*.  

∆ώκαν τα α ζόρι ζοπάς, πήκαν dα τελέφι τζαι κόνσαν dα σου µυού τον dερέ. Τε 

στέρου πιέσαν dα δύο νοµάτοι, ήφαράν dα, κόνσαν dα σο γαϊρίδι πάνου τζαι είπαν τι 

µε, 'εσέογλου εσέκ, πάγαστα σ' η µάσου τον dατά σου', ιστέ ήφαρά τα!» 

*Αυτή η πρόταση δεν μπορεί να αποδοθεί στην καθομιλουμένη. 

 

 

 

Συντακτικό επίπεδο 

Τουρκικές φράσεις  

Η φράση κουπάνσαν dα πάτα κιούτα προέρχεται από την τουρκικη έκφραση «pat 

küt dövmek»272(ξυλοφορτώνω). 

Επίσης μια άλλη τουρκικη έκφραση που εντοπίζεται στο κείμενό μας είναι η εξής: 

'εσέογλου εσέκ. Στα σύγχρονα τουρκικά λεξικά την βρισκουμε ως «eşek-oğlu eşek273» 

(γάϊδαρε, χαϊβάνι). 

 

 

 

 
271 Παπαδόπουλος,ό.π.,σ.77 
272 Tuncay & Καρατζάς, ό.π.,σ.583 
273 Ό.π.,σ.223 
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   Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά 

χουνέρι<hüner(δεξιότητα) 

καμπά νταής<kabadayı(τσαμπουκας,νταής) 

τσοτσούχα<çocuk (παιδί) 

φσάχι<uşak (υπηρέτης, παιδί) 

εσέκ<eşek (γαϊδούρι) 

dερέ<dere (ποταμάκι, ρυάκι) 

τελέφι<telef(θάνατος, καταστροφή) 

 

   Ρήματα 

bεκλετίσκαν<beklemek(περιμένω) 

πασλατίσκην<başlamak(αρχίζω) 

πάτα<pataklamak(πλακώνω),  

κιούτα<küt etmek( χτυπώ)  

 

   Επίθετα 

αζγούνι<azgın (άγριος, αδίστακτος) 

dελή<deli(τρελός) 

 

Επιρρήματα 

dαιμα< daima(πάντα) 

ιστέ<Işte(ορίστε,να,ιδού) 

τεϊ <deyi(λέγοντας) 
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Η περιπέτεια του πατέρα ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 17 12 0 2 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 4 7 2 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 21 19 2 5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

19% 37% 100% 60% 

Πίνακας 9. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Αφσαρίου) 

 

 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα 9, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 21 

ρημάτων το 19% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 19 ουσιαστικών το 37% είναι 
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από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 2 επιθέτων το 100% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 5 επιρρημάτων το 60% είναι από τουρκικά. 

 

 

 

 

6.3.10 Τούς µαθαίγκαν γράμματα σο Σαττί.274 

(Πώς μάθαιναν γράμματα στο Σαττί) 

(Κείμενο λαϊκής παράδοσης από Σαττί) 

 

 

 Ένας διάλογος µε τον πατέρα µου.  

- Τούς ήτουν το σκολείο σας σο χωρίο;  

- Σο Σαττί σκολείος τζούχαµε.  

Ο ∆άσκαλους φταίγκην µάθηµα σον οdά 'νος σπιτού. Τα τσοτσούχα µαθαίγκαν 

λέικα κολυβογράµµατα. Του σκολείου τα τσοτσούχα είχαν κοντύλι τζαι πλάκα τζαι 

αν πόστι. Καθούσανται σο πόστι πάνω σο πάτωµα. Τεµέκ νε πάτωµα. Χώµα 

πατηµένο τζαι α χασίρι για αν παλό ζηού.  

Μαθαίνκαµι το ψαλτήρι τζαι το οχτόηχο να ψάλλουµι σην εκκλεσία. Το 'µον ο 

τατάς ήτουν παπάς τζαι γω κοντά του ήµουν ψάλτης.  

Είχαµι α δάσκαλους σαχαλλούς του ήρτην σ 'το Μοναστήρι Ζιντζίdερέ. Τάιµα 

κουπανίσκην µες µο το ραβdί. Α ηµέρα χολιέστην τζαι πασλάτζην πάλι να µας 

κουπανίζει. Είµεστε δέκα δώδεκα χρονώ παλικαρόκκα. Σηκόθαµ’ τζαι πιρτέν πιρέ µο 

τα πόστα πάτα κιούτα δώκαµ dα σο τζουφάλι του.  

Ατζείνου ο δάσκαλους πήρην το ραβdί του χύτσεν έφυν τζαι πασχά δάσκαλους 

τζούρτην σο χωρίο µας.  

 

 

Φωνολογικό επίπεδο 

Η εισαγωγή των τουρκικών δάνειων λέξεων στην ΦΙ με αλλοιωμένα 

σύμφωνα275 

Τα παραδείγματα που ανασύραμε από το διαλεκτικό μας κείμενο και 

παρουσιάζουν τις αλλοιώσεις συμφώνων είναι τα εξής: τσοτσούχα< çocuk (παιδί), 

 
274 Παπαδόπουλος,ό.π.,σ.81 
275 Ανδριώτης,ό.π., σ.75 
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όπου το κ>χ , πασχά< başka(άλλος), σαχαλλούς<sakallı(μουσάτος) και η λέξη 

τεμέκ<demek(δηλαδή), όπου d>τ 

 

Η διατήρηση του λ στις τουρκικές δάνειες λέξεις   

Ο Ανδριώτης (1948:26) στην έρευνά του για το ΦΙ παρουσιάζει τα αναφομοίωτα 

τουρκικά στοιχεία της διαλέκτου όπως την διατήρηση του διπλού λ: π.χ η ελληνικής 

μορφής τουρκικη δάνεια λέξη σαχαλλούς< sakallı(μουσάτος) 

 

 Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά 

πόστι<post(προβιά) 

χασίρι<hasır(κουρελού) 

Τσοτσούχα<çocuk (παιδί) 

 

Ρήματα 

πασλάτζην<başlamak(αρχίζω) 

πάτα<pataklamak(πλακώνω),  

κιούτα<küt etmek( χτυπώ) 

 

  Επίθετα 

σαχαλλούς<sakallı(μουσάτος) 

πασχά<başka(άλλος) 

 

Επιρρήματα 

τάιμα<daima(πάντα) 

tεμέκ<demek(δηλαδή ,λοιπόν) 

πιρτέν πιρέ<birdenbire 
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Πως μάθαιναν 

γράμματα στο Σαττί ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 14 24 0 4 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3 3 2 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 17 27 2 7 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

18% 11% 100% 43% 

Πίνακας 10. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Σαττί) 

 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα 10, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 17 

ρημάτων το 18% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 27 ουσιαστικών το 11% είναι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

18%
11%

100%

43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ %

ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Γράφημα 

19 

Γράφημα 

20 
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από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 2 επιθέτων το 100% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 7 επιρρημάτων το 43% είναι από τουρκικά. 

 

 

6.3.11 Ο θυμωμένος αδερφός276 

Από Δελμησό Καππαδοκίας (παραμύθι) 

Ἤσανε δύο ἀδέλφια· τὄνα τσανό τον, και τὄνα ἀqλoύ τον. Εἴχαν λίγα παλιά σπίčια 

και λiγα κüνΰρια. Εἴχαν ἕνα σüρΰ πρόβατα και δυό βόδια. Το ἀqλoύ και λέχ, "Ἂςs 

κολήσουμ τα πρόβατα· ἄν μοῠν σα κϋνΰρια σα σπίčια, ἄζ γενοῠν τα μόνα "Ας 

κολήσουμ και τα βόδια· ἄν μοῠν σα παλιά, ἄζ γεννοῠν τα σόνα." Κόνσαν τα 

πρόβατα· σέμαν σου ἀqλουδιοῠ σο σπίč. Κόνσαν και τα βόδια· σέμαν σου 

τσανουδιοῠ. 

Σαbαxdάv το τσανό κόφčει τὄνα το βόϊδ· baghəpdᾷp λiyα σ̑κυλιά· γούλο dαγουčίς 

το σα σ̑κυλιά. Σαbαχdάv παίρ τ’ άλο το βόϊδ, και παίν σο βουνί. Μί το παίν, ἄσο 

qαϊγιαδιοῠ σ̑η ρίζα βγαίν ἕνα νυφίτσα, μεζελεdίς το. Το τσανό ǰιvεvdίς. Ζέν το ἐκιού, 

και ἀφήν, κ’ ἔρχεται. Σαbαχdάv παίν ἐκιού σον dόπον. Πάλ βγαίν ννφίτσα ἐμbρό τ, 

και πάl μεζελεdίς το. Το τσανό gρέβ τα παρόδια. Νυφίτσα dέv dα δίν. Τρέχəν 

ἀπαπάνω. Gυλίς ἕνα qαϊγιά· ρανᾷ και ἕνα qαζάv λίρες. Το τσανό γομών čην ἀbλά τ’ 

qαπαdίς τα. Μί τὄρχεται, ρίφčει ἕνα και λέχ, "Dögϋλdΰκ," και ἀφήν do, και ρίφč ἄλο 

'να, κ' ἐκείνο παίρ το. Ἀούčα άούčα ἐπήεν σο σπίč. Δείχνει τα σο ἀδελφό τ. 

Σηκοῠνdαι σαbαχdάν· παίρονν ἔνα beΐρ και düσέκ. Παίρνονν ἐκιού da λίρες· 

γεμώνουν dα σο düσέκ. Και τ’ ἀπάνω τ γεμώνουν do χώμα. Ἔρχουνdαι σο σπίč. Το 

ἀqλού σαλdᾷ το τσανό σου öλčϋǰΰ σο σπίč, να φέρ το öλčΰ. Παίν. Ӧλčϋǰΰς ἀπέσω 

για- πουσ̑τουρdούς λίγο μέλ σο öλčϋδιοῠ σ̑η ρίζα. Δίν το σο τσανό. Και φέρ το σο 

σπίč. Ἀπαπίσω τ ἔρχεται και öλčϋǰΰς, και ρανᾷ ἄσ̑η κάπιν, καί μετροῠν λίρες. Το 

ἀqλoύ, σόν και διῇ το, παίρ το vϋṿgιά· πετᾷ το ἄσ̑η κάπιν. Δέκεν dο σο μέταπό τ. Και 

ἔπεσεν. Βγαίνει ὄξω το ἀqλού το παιδί· παίρ το öλčϋǰΰ· ρίφčει το ‘ς ἐνα qουγιούς. 

Φάghəν και λίγα πρόβατα · ρίφčει τα σο öλčϋǰΰ απάνω. Ἔρχεται του öλčϋǰΰ ναίκα · 

ἀραdəς το · dέv do βρίσ̑κ. Κατεβάζουν το τσανό σο qoυyί. Παίρ ἕνα πόστ · πετᾷ το 

ἀπάνω, και λέχ, "Του öλčϋǰΰ τα σαqάλια ἄσπρα νdαι yιόξα μάβρα νdαι;" Ἐκείνα 

ἀṿgλάτσαν do τό ἔν τσανό, και ξέβαλάν do ἄσο qουγί. Ἄφκεν και πήγεν σο σπίč του 

öλčϋǰΰ ναίκα. 

 

 

 

 

 

 

 
276 Dawkins,ό.π.,σ.326 
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Φωνολογικό επίπεδο 

  

Η παρουσία του τουρκικού συμφώνου q  

Πολλές τουρκικές δάνειες λέξεις του κειμένου μας σε ελληνική μορφή 

αποδίδονται με τουρκικά σύμφωνα όπως το q277 που εμφανίζεται τόσο στην αρχή 

όσο και στη μέση ώστε να αποδοθεί φωνητικά το τουρκικό k. 

Παραδείγματα που εμφανίζονται από το κείμενό μας είναι αqλού<akıl(έξυπνος), 

qαϊγιαδιού<kaya(βράχος), qαπαdiς<kapamak(κλείνω), qαζάν<kazan(καζάνι), 

σαqαλια< sakallı(μουσάτος). Ο Dawkins(1916:86) αναφέρει και την περίπτωση που 

το q μετατρέπεται σε gh278 ( غ) όταν το τελικό φωνήεν είναι το i. Συνήθως 

εντοπίζεται το ə, π.χ. baghəρdᾷ<bağırmak(φωνάζω). Η τουρκικη επιρροή ήταν τόσο 

εκτεταμένη που η απόδοση του τουρκικού φθόγγου «gh» παρατηρείται και στις 

ελληνικές λέξεις όπως φάghə279<φάγνω(σφάζω). 

    

Η σπάνια καταγραφή του α→αϊ280 

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει τόσο τις λέξεις στο ΦΙ όσο και τις δάνειες 

τουρκικές λέξεις. Ως παραδείγματα λαμβάνουμε : Qαϊγιαδιού<kaya (βράχος) 

 

Μορφολογικό επίπεδο 

Το ουδέτερο γένος των επιθέτων 

Τα επίθετα στην καππαδοκική κοιλάδα τα βρίσκουμε σε ουδέτερο γένος που 

σύμφωνα με τον Dawkins (1916:115) αποτελεί «τουρκισμό». 

Ως παραδείγματα από το κείμενο έχουμε ήσανε δύο αδέλφια τόνα τσανό τον, και 

τόνα aqλού τον (ήταν δυο αδέλφια, ο ένας ήταν ανόητος και ο άλλος έξυπνος), 

σαbαχdάν το τσανό κόφčει τονα το βόϊδ (το πρωί ο ανόητος σφάζει το ένα από τα 

βόδια).  

 

   

 
277 Ο Dawkins (1916)αναφέρεται στα τουρκικά σύμφωνα του αραβικού αλφαβήτου και συγκεκριμένα 
στο τουρκικό q (ق).Για την γραφή της τουρκικής χρησιμοποιήθηκε το αραβικό αλφάβητο το οποίο 
εισήχθη τον 11 αι. φτάνοντας έως το 1928 όπου και διενεργείται η γλωσσική μεταρρύθμιση του 
Κεμαλ Ατατούρκ, σ.,86. Καραντζόλα, Ε. ([χ.χ.]). Συστήματα γραφής στο Μεσογειακό χώρο Ενότητα 8: 
Τουρκική γλώσσα και γραφή. [χ.τ.]: [χ.ε.]. Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο πανεπιστήμιο Αιγαίου 
278 Το γράμμα « غ» του αραβικού αλφαβήτου αποδίδεται ως γ,q,x.Αναφορα στο Καραντζόλα, Ε. 
([χ.χ.]). Εισαγωγή στη γλωσσική πολιτική Διάλεξη 9β: Εγγραφισμός. [χ.τ.]: [χ.ε.]. Ανοιχτά ακαδημαϊκά 
μαθήματα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών,σ.,32  
279 Dawkins,ό.π.,σ.655 
280 Ό.π., σ.,66 
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Συντακτικό επίπεδο 

Γενική κτητική 

Σύμφωνα με τον Αναστασιάδη (1976:54,55) ο ετερόπτωτος προσδιορισμός σε 

γενική προηγείται του ουσιαστικού που ακολουθεί και σαν φαινόμενο παρατηρείται 

στο ΦΙ, ΣΙ, και στα ΔΚΙ. Πολλοί μελετητές συνηγορούν υπέρ της τουρκικής 

επίδρασης281. 

Παραδείγματα που έχουμε ανασύρει από το κείμενό μας αqλουδιού σο σπίč→το 

σπίτι του έξυπνου, qαϊγιαδιού σ̑η ρίζα→το κάτω μέρος του βράχου, του öλčüǰü τα 

σαqαλια→τα γένια του κατασκευαστή μέτρων, του öλčüǰü ναίκα→η γυναίκα του 

κατασκευαστή μέτρων 

 

   Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά 

Öλčüǰü<ölçü( μέτρο),(η τουρκικη δάνεια λέξη που ανιχνεύεται στο παραπάνω 

κείμενο σύμφωνα με τον Dawkins (1916:666) είναι μια λέξη που ακούγεται στη 

Δελμησό που μεταφράζεται ως «κατασκευαστής μέτρων» 

 qαϊγιαδιου<kaya (βράχος) 

   σαbαχdan<sabah (πρωί), sabahdan (από το πρωί) 

   düσέκ282 <Düşek(δισάκι) 

qaζαν>Kazan(καζάνι) 

σüρü<sürü(κοπάδι) 

bεϊρ283<begir(άλογο) 

qουγιούς<kuyu(πηγάδι) 

 

Ρήματα 

baghəρdᾷ<bağırmak(φωνάζω) 

μεζελεdiς284<mezelemek(περιγελώ) 

 
281 Dawkins, ό.π., σσ.200-201, Κοντοσόπουλος, ό.π., σ. 8, η σύνταξη της πρόταξης της γενικής 
εντοπίζεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα η οποία συνεχίστηκε και στην δημώδη βυζαντινή. Η 
τουρκικη γλώσσα θεωρείται ότι ενίσχυσε σε μεγάλο μέρος αυτό το φαινόμενο. Αναστασιάδης, Β 
(1976) «Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ». Διατριβή επί Διδακτορία, 
Θεσσαλονίκη, σ.55 
282 Ό.π., σ.78 
283 Ό.π.,σ. 668 
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qαπαdiς<kapamak(κλείνω) 

dögüλdüκ285<dökülmek(πέφτω) 

σαλdᾷ<salmak(εξαπολύω) 

dαγουčις<dağıtmak(διανέμω) 

ǰινενdίς286<cinenmek(θυμώνω) 

αṿgλατσαν<anlamak(καταλαβαίνω) 

αραdǝς<aramak (ψάχνω) 

 

Επίθετα 

aqλού<akıl(έξυπνος) 

σαqαλια<sakallı(μουσάτος) 

 

Σύνδεσμος 

γιόξα<yoksa(ή,διαφορετικά,αλλιώς) 

 

Ο θυμωμένος αδερφός ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 19 13 7 1 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 9 8 1 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 28 21 8 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

32% 38% 13% 0% 

Πίνακας 11. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Δελμησού) 

 

 
284 Dawkins, ό.π., σ.623 
285 Ό.π., σ.655 
286 Ό.π.,σ.670-671 
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Στον παραπάνω πίνακα 11, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 28 

ρημάτων το 32% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 21 ουσιαστικών το 38% είναι 

από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 8 επιθέτων το 13% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 1 επιρρημάτων το 0% είναι από τουρκικά. 
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6.3.12 Η γάτα, ο σκύλος και το φυλαχτό287 

Από Φερτέκι Καππαδοκίας (παραμύθι) 

Ἤτουν ἔνα παιdί κ’ ἔνα ναίκα. Dέν εἴχαν ψωμί να φᾶν. Εἴχανε κ’ ἔνα πισίκα κ’ 

ἔνα σκυλί. Και το παιdί παίνισ̑κε, čαλəσ̑τινε, και φέρισ̑κε ψωμνιά, και τρώισ̑καν. Ἔνα 

μέρα dέν πήγε σ’ ὄργο. Πήγε ΄ς ἔνα γιqəχ· ἤβρε ἔνα μōχΰρ. Γιαλάτσεν do· ἔβghəν ἔνα 

ἄτρωπο ὀμbρό τ, και εἴπεν do, "Τί κρέβεις;" Κ' ἐκείνο εἴπε, " Κρέβω παράϊγια." 

Ἔdεκέν do παράϊγια. Και πήγε σο σπίτ, και ἔdεκε τα παράϊγια σο μάνα τ· και μάνα τ 

ἀγόρασε κιριάς· ἔπιασέν do. Κ' ἔφαγάν do. 

Ἔνα μέρα το μάνα τ πήγε σο πατισ̑άχ, σο παιdί τ να dέκ το κορίčι τ. Kαι το 

πατισ̑άχ εἴπε, "Ζέν γιαφτοῠ τα σπίτια ᾄν κῇ σπίτια, να dέκω το κορίčι μ." Και μητέρα 

τ κλαίῖσ̑κε, και ἤρτε σο σπίτι τ, και εἴπε σο παιdί τ, " Ἀṿ κῇ σπίτια ζέν γιαφτοῠ τα 

σπίτια, να dέκω το κορίčι μ." Κ' εκείνο, " Καλό," εἴπε. Κ' ἐκείνο ἔκκε ζάμ πατισ̑αχιοῠ 

τα σπίτια. Kαι ἔdεκε το κορίčι τ το μōχΰρ. Γιαλάτσεν do · ὀμbρό τ ἔβghəvε ἔνα 

dεβρίς, και εἴπε, "Τί gpέβειις;" Κ’ ἐκείνο εἴπε, "Το σπίτ νά το σ̑κώσω· νά το κῶ εἴκοσι 

qονάχια." Νύχτα do παιdί και μάνα τ πάλ πόμαν ἐκεί σα σπίτια. Πατισάσ̑ου το κορίς 

πήγε σα bασκάγια τα σπίτια. Το πατισ̑άχ σabaχdάv σ̑κώτην · τράνσε · dέν dα ἥβρε da 

qονάχια. Čəghəpdᾷ παιγιοῠ do μάνα και λέχ σ’ ἐτό, " Τί ἔνναν da qονάχια;" Κ' ἐκείνο 

λέχ σ έτό' "Dέν do ξέβρω." 

 

  Φωνολογικό επίπεδο 

Η τροπή του δ→d, θ→τ,288  

Στο διαλεκτικό μας κείμενο παρατηρούμε την ευδιάκριτη επίδραση της 

τουρκικής γλώσσας289 στο ιδίωμα των Φερτακαίνων. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε 

στις λέξεις έdεκε →έδωσε, ατρωπο→άνθρωπος, ήρτε→ήρθε, δεν→dεν 

 

   Μορφολογικό επίπεδο  

Το φωνήεν α στις καταλήξεις των τουρκικών λέξεων 

Σύμφωνα με τον Κεσίσογλου (1961:30) ορισμένες από τις δάνειες λέξεις της 

τουρκικής γλώσσας επιδέχονται στο τέλος το φωνήεν α. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα από το κείμενό μας είναι η λέξη Πισίκα<pisi(ψιψίνα) 

 

Η «απόδοση του τουρκικού τελικού κ με χ»290 

Το παράδειγμα που δείχνει αυτή την τροπή είναι η λέξη qονάχια<konak 

(αρχοντικό, έπαυλη) 

 
287 Dawkins,ό.π.,σ.329 
288 Κρινόπουλος,ό.π.,σ.34 
289 Κεσίσογλου, ό.π., σ.22 
290 Μαυροχαλυβίδης&Κεσίσογλου, ό.π., σ.130 
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Το βαθύφωνο ǝ291 

Το τουρκικό βαθύ λαρυγγικό ı292 στην διάλεκτο των Φερτακαίνων αποδίδεται 

ως ǝ σε τουρκικές και ελληνικές λέξεις. Π.χ. Οι τουρκικές δάνειες λέξεις: čαλǝσ̑τίνε 

→ çalışmak(δουλεύω), čǝghǝρdᾷ<çağırmak(καλώ, προσκαλώ), Γıqǝχ< yighin293 

(χάλασμα). Παραθέτουμε και τις ελληνικές : έβghǝν→βγήκε,εμφανίστηκε 

 

Το παχύ σ̑ 

Οι λέξεις που εντοπίστηκαν από το κείμενο είναι οι εξής: Οι τουρκικές όπως 

πατισ̑άχ<padişah<σουλτάνος, čαλǝσ̑τίνε<çalışmak(δουλεύω) και οι ελληνικές 

τρώισ̑καν→έτρωγαν,κλαίϊσκ̑ε→έκλαιγε, σκ̑ώτην→σηκώθηκε, φέρισκ̑ε→έφερνε 

 

Το ουδέτερο γένος των άρθρων 

Σε περιβάλλοντα έντονης γλωσσικής επαφής(όπως συμβαίνει μεταξύ 

Καππαδοκικών ιδιωμάτων και τουρκικής γλώσσας) στα περισσότερα ΚΙ τα άρθρα 

χάνουν το γένος τους και περιορίζονται στο ουδέτερο γένος ακόμη και όταν 

ακολουθούνται από ουσιαστικά που δεν συμφωνούν στο γένος294. Π.χ. το 

πατισ̑άχ→ο βασιλιάς, το μάνα→η μάνα 

Επίσης τα αριθμητικά επιρρήματα είναι τριγενή , άκλιτα και μονοκατάληκτα295. 

Π.χ ένα παιδί→ένα παιδί αλλά ένα ναίκα→μία γυναίκα, ένα πισίκα→μία ψιψίνα 

 

 Συντακτικό επίπεδο 

Η κτητική αντωνυμία τ’ 

Μερικές φορές συναντώνται στα διαλεκτικά κείμενα της Καππαδοκίας και δη 

στο ανωτέρω η «συνοδεία κτητικής αντωνυμίας τ’296» στα ουσιαστικά ως απόρροια 

της τουρκικής επίδρασης. Π.χ και έdεκε τα παράϊγια σο μάνα τ→και έδωσε τα 

χρήματα στην μάνα του, ένα μέρα το μάνα τ πήγε σο πατισ̑άχ, σο παιdί τ να dεκ το 

κορίčι τ→ Μια μέρα η μάνα του πήγε στον Βασιλιά για να δώσει την κόρη του στον 

γιο της. 

 
291 Ο.π..σ.130 
292 Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και πολιτισμού,(2015) «Yunanlılar için Türkçe ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Τα πρώτα βήματα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας αποκλειστικά για Έλληνες. Εκδόσεις 
Κ.Α.Γ.Π,σ.7 

293 Ο Dawkins(1916: καταγράφει ότι η λέξη γıqǝχ προέρχεται από την τουρκική λεξη γighin. 
Θεωρούμε λοιπόν σε συνάρτηση με τα συμφραζόμενα του κειμένου ότι η λέξη σημασιολογείται 
ως ερειπωμένο σπίτι που αποδίδεται από την τουρκική φράση yıkık dökük ev.Αναφορά στο 
Tuncay, F. & Καρατζάς, Λ .(2000). Τουρκοελληνικό λεξικό Türkçe Yunanca sözlük.Αθήνα:Κέντρο 
Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού,σ.834 

294 Αναστασιάδης,ό.π.,σ.81 
295 Κεσίσογλου, ό.π., σ.93 
296 Κεσίσογλου,ό.π.,σ.51 
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Γενική κτητική 

Όπως παρατηρήσαμε και στα προηγούμενα κείμενα το φαινόμενο που δηλώνει 

«τη σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ δύο ουσιαστικών297» (γενική κτητική) ήταν σύνηθες 

στις περιοχές της Καππαδοκίας ως απότοκο της τουρκικής επίδρασης. Tα κάτωθι 

παραδείγματα αντικατοπτρίζουν αυτό τον κανόνα. Ως τέτοια νοούνται τα εξής: 

πατισ̑άχου το κορίς→το κορίτσι του βασιλιά, παιγιου dο μάνα→η μάνα του παιδιού. 

 

   Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά 

πισίκα<pisi(ψιψίνα) 

γıqǝχ< yighin298 (χάλασμα) 

μöχüρ299<mühür(σφραγίδα, βούλα) 

πατισ̑άχ<padişah<σουλτάνος 

qονάχια<konak (αρχοντικό, έπαυλη) 

σαbαχdan<sabah (πρωί), sabahdan (από το πρωί) 

 

Ρήματα 

γιαλάτσεν300<yağlamak(γρασάρω) 

čαλǝσ̑τίνε<çalışmak(δουλεύω) 

čǝghǝρdᾷ<çağırmak(καλώ, προσκαλώ) 

bασ̑κάγια<başka (άλλος, διαφορετικός) 

 

Επίθετα –– 

 

Επιρρήματα –– 

 

 

 
297 Δαφνοπατίδης&Σανλίογλου,ό.π.,σ.40 
 
299 Dawkins,ό.π.,σ.625 
300 Ό.π.,σ.592 
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Η γάτα, ο σκύλος και 

το φυλαχτό ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 15 12 0 3 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 4 6 0 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 19 18 0 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

21% 33% 0 0% 

Πίνακας 12. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Φερτέκι) 

 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα 12, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 19 

ρημάτων το 21% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 18 ουσιαστικών το 33% είναι 
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Γράφημα 

23 

Γράφημα 

24 
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από την τουρκική γλώσσα και τέλος σε σύνολο 3 επιρρημάτων το 0% είναι από 

τουρκικά. Δεν υπάρχουν επίθετα. 

 

 

 

6.3.13 Το όνειρο301 

Από Ουλαγάτς Καππαδοκίας (παραμύθι) 

Ἄvdρα ναίκα· ἔγισ̑gε ἕνα φσ̑άχ.Ἰτό do παιγί ἔπε κι, "Ὤνα," ἔπε, "να ἐννῶ πατισ̑άχ," 

ἔπε. "Βαβά μ," ἔπε, "να κοινώς," ἔπε, " τα χέρια μ λερό, και μάνα μ," ἔπε, " να deκ το 

πεσ̑κίρ." Ἰčά ὄτλαα ἄκουσαν, ϋρκελένσαν. Kaι do ναίκα ἔπε κι, " Ἄς φέρουμ ἕνα 

σανdəq· ἄς το μάσουμ ἰτό do παιγί ἰγιού, και το πετάσουμ το dαṿίς." 

Σόṿαdαν ἰτό ϋζερέκdεν ϋζερέκdεν ἤρτε dεṿιζιοῠ το στόμα. Σόṿαdαν ἐκού χώρσεν 

do ἕνα χαλαγιəq, και πήγε,λάλσε do ἀγά τ. Ἀγά τ και ἔπε κι, "Ἔγερ ἰτό ἄν ἔν κανείς," 

ἔπε , "να γέν το μό. Ἄν ἔν μάλ," ἔπε, "ἄς ἔν το σότιρ," ἔπε. Ἄνοιξάν do· τράνσεν ἔνα 

μίčικο φσ̑άχ, ϋζdᾷ και κάϊγεται .Ἰτό το παιγί ἔπηρέν do ἀγά τ, και ἐπgεν do ἐβλάdι τ. 

Ἰτό do παιγί παίνισ̑gε ἔροτον d’ ἰσκολιον. Σόṿα do πατισ̑άχιοῠ do σπίτ ἤρταν ἐρύο 

čίνες döγιΰσ̑dιναν. Ἰčά dα čίνες döγιΰσ̑dιναν. Ἰτό do πατισ̑άχ čəghəρσε κ’ οὕλα dα 

χαλατγιούκια τ, και ἔπε κι, " Ἰčά dα čίνες ἀτι döγιΰσ̑dΰν;" ἐγίπ, ἔπε. Ἐκεινιά dέν d' 

ἔμααν. Ἰτό ἔπε κι, "Τρία μέρες ἔν μούσαdέ," ἔπε. 

Σόṿαdαν ἰτό do χερίφος ἤρτε do σπίτι τ. Dϋσ̑ΰνdϋνισ̑ge κάγοτον. Σόṿαdαν το παιγί 

ἤρτε άπ d’ ἰσκόλιον. Ἔμ bάς το πατισ̑άχ ἔπε κι, "Ὅτις do μαγίν ἰτό," ἔπε, "να dέκω το 

πατισ̑αχλəghə μ," ἔπε . Ίτό do παιί ἔπε κι, "Ἀτι dϋσ̑ΰνdᾷς;" ἔπε . Do βαβά τ λέ κι, "Nε 

γῇς το ἰσ̑ύνα;" ἔπε. Do παιγί λέ κι, "Τί γεν; Ἰσ̑ύ ἰμιάς λάλ," ἔπε . Βαβά τ λέ κι, " Παιί 

μ," λέ, "ἔνα μέρα πατισ̑άχιοῠ το σπίτ ἤρταν ἐρυό čίνες, και döγιΰσ̑dιναν." Do παιί λέ 

κι, "Ἐμε πάαζ με, βαβά," λέ. Do βαβά τ πάασεν do. Ἔμη πατισ̑άχιοῠ do qovάq ·ἔπgε 

τεμενάχ. Ἔπε κι το πατισ̑άχ, " Ἀτι döγιΰσ̑dΰν;" ἐγίπ, ἔπε. Do παιγί λέ κι, "Τὄνα νε 

βαβά, gαι τὄνα νε μάνα. Ίčά döγιΰσ̑dΰν ἐγίπ, čΰṿκι χάσαν do παιγί τ."Ἰτό do παιί 

ὄτλαγα λάλσε οὒčά, da čίνες οὔσαν. Σόṿαdαν ἰτό το πατισ̑άχ ἔdεκε το πατισ̑άχλəq ἰτό 

do παιί. Ἰτό do παιί ἔdεκε gαι do κορίčι τ Ἔφααν, ἔπιαν, σΰρσαν μιράτια. 

Εὐθύμιος Παπα-Ἰωσήφ. 

 

Φωνολογικό επίπεδο 

Η τροπή του θ →τ 

Ο Κεσίσογλου(1961:23) αναφέρει ότι η παρουσία του συμφώνου τ αντί θ στις 

ελληνικές λέξεις του ιδιώματος του Ουλαγάτς είναι ξεκάθαρα τουρκικη επίδραση 

αποκλείοντας οποιαδήποτε επίδραση της αρχαίας ελληνικής. Π.χ. ήρτε<ήρθε 

 

 
301 Dawkins,ό.π.,σ.358 
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Συντακτικό επίπεδο 

Το τουρκικό μόριο κι 

Μια χαρακτηριστική συντακτική ιδιομορφία της διαλέκτου του Ουλαγάτς είναι 

η εμφάνιση του τουρκικού μορίου κι302 μετα από λεκτικά ρήματα. Ως παραδείγματα 

του διαλεκτικού μας κειμένου έχουμε αλιεύσει τις εξής περιπτώσεις: ιτό do παιγί έπε 

κι→αυτό το παιδί είπε, do βαβά τ λέ κι→ο πατέρας της λέει. 

 

Ο σύνδεσμος čǘṿκι 

Οι αιτιολογικές προτάσεις με τον τουρκικό σύνδεσμο čǘṿκι< çünkü(επειδή) 

απαντώνται στα ΔΚΙ, στο ΣΙ και στα ΠΔΙ303.Π.χ Ιčα döγüσ̑düν εγίπ, čǘṿκι χάσαν do 

παιγί τ→ μαλώνουν, γιατί έχασαν το παιδί τους. 

 

Φράσεις παρμένες από την τουρκικη γλώσσα 

Η φράση düσ̑ündüνισge καγοτον(συλλογίζομαι) σύμφωνα με τον Dawkins 

(1916:199) έχει πολλές ομοιότητες με την τουρκικη έκφραση «gelip 

duruyorum»(σταματάω και έρχομαι) κάνω κάτι αδιάκοπα. Στα σύγχρονα τουρκικά 

λεξικά βρίσκουμε και την φράση düşünüp taşınmak304 (συλλογίζομαι) 

 

Ουσιαστικά 

πεσ̑κίρ<Peşkir(πετσέτα) 

σανdǝq<sandık(σεντούκι, κασέλα) 

dαṿίς<Deniz(θάλασσα) 

πατισ̑αχιού<padişah(σουλτάνος) 

χαλαγιǝq<halayık(δούλα) 

φσ̑άχ< uşak (υπηρέτης, παιδί) 

εβλάdι<evlat(παιδί,απόγονος) 

μουσαdέ<müsaade(άδεια) 

χερίφος<herif(τύπος, υποκείμενο) 

πατισ̑αχλǝghǝ<padişahlık(σουλτανάτο, βασίλειο) 

qονάq<konak (αρχοντικό, έπαυλη) 

 
302 Κεσίσογλου, ό.π., σ.62 
303 Αναστασιάδης,ο.π., σ.223 
304 Καρατζάς, Λ. & Tuncay, F. (1994). Ελληνοτουρκικό λεξικό Yunanca Türkçe Sözlük. Θεσσαλονίκη: 

Ροδαμός,σ.703 
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τεμενάχ<tapınak(τέμενος) 

μιράτια<murat(σκοπός) 

αγά<ağa(αγάς) 

 

Ρήματα 

üρκελένσαν<örkmek305(φοβάμαι) 

döγιüσ̑dιναν<dövüşmek (καβγαδίζω) 

düσ̑ündᾷς<düşünmek(σκέφτομαι) 

čǝghǝρσε<çağırmak (καλώ,προσκαλώ) 

 

Επιρρήματα 

σόṿαdan<sonradan(μετά) 

 

Σύνδεσμοι 

čǘṿκι<çünkü(επειδή) 

έγερ<eğer 

 

Το όνειρο ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 21 11 1 0 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 4 14 0 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 25 25 1 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

/ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
16% 56% 0% 100% 

Πίνακας 13. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Ουλαγάτς) 

 
305 Dawkins,ό.π.,σσ.655,666 
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Στον παραπάνω πίνακα 13, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 25 

ρημάτων το 16% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 25 ουσιαστικών το 56% είναι 

από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 1 επιθέτων το 0% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 1 επιρρημάτων το 100% είναι από τουρκικά. 
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6.3.14 Ο τσιγγάνος306 

Από Αξό Καππαδοκίας (παραμύθι) 

 

Ἔνα σεβέρ κειόταν ἕνα νύφ. Πήγεν ǰιṿgιάνος να κρέψ ψωμί Σέμεν να φέρ ναίκα 

ψωμί, νά το dώκ το ǰιṿgιάνο. ǰιṿgιάνος σέμεν ἀπέσω· κρύβισ̑dεν 'ς το κελέρ. Ἤρτεν 

ναίκα· dέv do ἥβρεν dο ǰιṿgιάνο. Σέμεν ναίκα ἀπέσω να κοιμηχῇ. Σκοτιάνεν. Ἤρτεν· 

ξέβεν ὄξω. "Νά σε πάρω," εἴπεν τα τ ναίκα1 ἐκείνο. " Ἄν με πάρῃς," εἴπεν, " ἄς φέρ' 

ἐβγά, ἀς φέρω κ' ἄλα σ̑έα, κι ἀς φᾱμ," εἴπεν, " κ' ὕστερις ἄ σε πάρω." Σέμεν 'ς το 

κελέρ να κρυβισ̑τῇ. Dώκεν do τρόϊχ, και κρυβίσ̑τεν. Ἤφεραν, κόνωσαν ἐκεί κάτω λίο 

ρόφ. Σϋρΰλσεν πάτσεν ἐκεί· ἕπεσεν. Πήγαμ, πσ̑άσαν do· ἕdεσάν do· ἥφαράν do ὄξω. 

" Ἐκεί γιατί κρυβίσ̑τες;" εἴπαν. " Κρυβισ̑τα γιά να πάρω ναικα, " εἴπεν. 

Dέν do σάλτσανε· boσ̑κησεν dα πρόβατά τνε. Παίσ̑κεν, ἐρότουν 'ς το γιαζə. Πάν 

μέρα ἕτρωεν ἕνα πρόβατο. Ρώτσαν do, " Ἐσύ τα πρόβατα τί τα σ̑άνεις και χάνεις τα 

οὕλα;" Κ’ ἐκείνο εἴπεν, "Τί νά τα bοίκω; dέ νά τα φάγω γιά. Παίνω νά τα bοσ̑κήσω· 

ἐκεί ἅμα τρανήζνε το λύκο, κυλίζουνdαι· παίνου 'ς το λύκο ἐμbρό· και λύκος τρώχ 

τα." 

 

 

Συντακτικό επίπεδο 

 

   Η απόδοση του «πρέπει»(τουρκική επιρροή) 

Στο ιδίωμα της Αξού παρατηρείται η χρήση της υποτακτικής του αορίστου για 

να αποδώσει την έννοια του «πρέπει»307. Π.χ «τι να τα bοίκω» →τι πρέπει να τα 

κάνω  

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά 

κελέρ<kiler(κελάρι) 

ǰιṿgιάνος<çingene(τσιγγάνος) 

σεφέρ<sefer(φορά) 

σ̑έα<şey(πράγμα) 

γιαζǝ308<yazi(σύμφωνα με τον Dawkins ορίζεται ως ύπαιθρος) 

 
306 Dawkins,ό.π.,σ.396 
307 Μαυροχαλυβίδης&Κεσίσογλου,ό.π.,σ.,83 



Σελίδα | 109  
Φοιτήτρια: Γούσβα Βασιλική 

Ρήματα 

σüρüλσεν309<sürmek(οδηγώ) 

σσάλτσανε<salmak(ελευθερώνω) 

 

Ο τσιγγάνος ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 27 6 1 7 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2 5 0 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 29 11 1 7 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

7% 45% 0% 0% 

Πίνακας 14. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Αξού) 

 

 

 
308 Ό.π., σ.592 
309 Dawkins, ό.π.,σ.646 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ
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Γράφημα 

27 
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Στον παραπάνω πίνακα 14, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 29 

ρημάτων το 7% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 11 ουσιαστικών το 45% είναι από 

την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 1 επιθέτων το 0% είναι τουρκικά δάνεια και τέλος 

σε σύνολο 7 επιρρημάτων το 0% είναι από τουρκικά. 

 

 

 

 

6.3.15 Ο δάσκαλος και ο μαθητής310 

Από Ουλαγάτς Καππαδοκίας (παραμύθι) 

 

Ἕνα χερίφος ἔγισ̑ge ἕνα φσ̑άχ. Ἰτό do φσά̑χ ἔdεκέν do να dουλέψ το σ̑απqαλəq. 
Ὅπ dέv do μάχε το σ̑απqaλəq, ἤρτε πίσω. Βαβά τ ρώτσεν do, "Ἔμαχές το μί;" dεΐ. 
Gαι do φσ̑άχ ἔπε κι, " Καλά ἔμαχά το." Do χερίφος ρώτσε do ἐφένdη τ, g' ἐκεινό ἔπε 
κι," Dεv do ἔμαχε." Το χερίφος üρκελένσε. Ἔdεκεv do baσqά ὄργο. Ἰτό πάλι ἔφυγε. 
Σόṿαdαν ἔπε κι, " Ἄς το dέκω οὐζάq τόπος, μέ 

πορίς να φύγῃ. " 

 

 

 

 

 
310 Dawkins,ό.π.,σ.364 
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Γράφημα 

28 
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Φωνολογικό επίπεδο 

Η μεταβολή του δ→d, κ→g 

Στο ιδίωμα του Ουλαγάτς σύμφωνα με τον Κεσίσογλου(1961:22) παρατηρείται 

σε μεγάλο βαθμό η επιρροή της τουρκικής γλώσσας στη «φωνητική του 

ιδιώματος».Π.χ dέν<δεν, gαι<και 

 

Η χρήση του άρθρου do 

Στο διαλεκτικό μας κείμενο παρατηρούμε την ευρεία χρήση του άρθρου do το 

οποίο είναι κοινό σε όλα τα γένη. Συνήθως βρίσκεται πριν από το ουσιαστικό αλλά 

όταν έχουμε επίθετο, το άρθρο παραλείπεται εκτός αν προσδιορίζει ουσιαστικό. 

Σύμφωνα με τον Κεσίσογλου(1961:29) το φαινόμενο αποδίδεται σε επιρροή της 

τουρκικής γλώσσας. Τα παραδείγματα που λαμβάνουμε είναι τα εξής: do φσ̑άχ→το 

παιδί, do χερίφος→ ο άνδρας. Όταν έχουμε επίθετα που προτάσσονται των 

ουσιαστικών εισάγεται κανονικά το άρθρο do.Π.χ.do bασq̑α όργο→την άλλη δουλειά 

 

Το ερωτηματικό μόριο μι 

Στις ερωτηματικές προτάσεις προερχόμενες από την διάλεκτο του Ουλαγάτς ο 

σχηματισμός γίνεται με το ερωτηματικό μόριο μι ως αποτέλεσμα τουρκικής 

επίδρασης.O Κεσίσογλου (1961:63) αναφέρει ότι η συγκεκριμένη σύνταξη 

διακρίνεται και στα ποντιακά. Το παράδειγμα που έχουμε εντοπίσει είναι η εξής:.« 

εμαχές το μί;»→το έμαθες; 

 

Λεξιλογικό επίπεδο 

 

Ουσιαστικά  

φσ̑άχ< uşak (υπηρέτης, παιδί) 

σ̑απqαλǝq<şapkacılık(πιλοποιία) 

ἐφένdη <efendi(κύριος) 

χερίφος311<herif(άνδρας, σύζυγος) 

 

 

 

 

 
311 Κεσίσογλου,ό.π.,σ.108 
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   Ρήματα 

üρκελένσε<örkmek312(φοβάμαι) 

 

Επίθετα 

bασ̑qα<άλλος(başka) 

 

επιρρήματα 

σόṿαdan<sonradan(μετά) 

ουζάq<uzak(μακρυά) 

 

 

Ο δάσκαλος και ο 

μαθητής ΡΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 11 3 0 3 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1 4 1 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 12 7 1 5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

8% 57% 100% 40% 

Πίνακας 15. 

Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές (περιοχή Ουλαγάτς) 

 

 

 
312 Ο Dawkins (1916:655,666) αναφέρει ότι η τουρκική λέξη που βρίσκεται σε ελληνική μορφή 

üρκελένσε σύμφωνα με την αγγλική μετάφρασή του αποδίδεται ως θύμωσε παρόλο που 
καταγράφεται η λέξη στο λεξιλόγιο του πονήματός του ως örkmek(φοβάμαι). 
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Στον παραπάνω πίνακα 15, βλέπουμε την αναλογία των ελληνικών μερών του 

λόγου άλλος τα αντίστοιχα δάνεια από την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 12 

ρημάτων το 8% είναι τουρκικά δάνεια. Σε σύνολο 7 ουσιαστικών το 57% είναι από 

την τουρκική γλώσσα. Σε σύνολο 1 επιθέτων το 100% είναι τουρκικά δάνεια και 

τέλος σε σύνολο 5 επιρρημάτων το 40% είναι από τουρκικά.  
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Κεφάλαιο 7.  Αποτελέσματα έρευνας 

 

7.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε μια διεξοδική ανάλυση των 

παραμυθιών Σίλλης, Καππαδοκίας και Φαράσων ανασύροντας τα τουρκικά δάνεια 

που ενσωματώθηκαν σε αυτές τις διαλέκτους. Η επίδραση της τουρκικής γλώσσας 

στο φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο στις εξεταζόμενες 

διαλέκτους της Καππαδοκίας υπήρξε καταλυτική και με ευδιάκριτες διακυμάνσεις 

ανάλογα με την ένταση της γλωσσικής επαφής. 

Ως δεύτερη διεργασία που επιτελέστηκε στην έρευνά μας ήταν ο εντοπισμός και 

η καταγραφή των επιμέρους λεξικών κατηγοριών σε σχέση με τις ελληνικές λέξεις 

των διαλέκτων. Επισημαίνεται ότι με την καταγραφή των τουρκικών δανείων η 

υπεροχή των ελληνικών λέξεων ήταν ιδιαίτερα ορατή αλλά προσμετρήθηκε ως 

φαινομενική. Παρόλο που υπερίσχυσαν αριθμητικά εντούτοις μετα από επεξεργασία 

του υλικού καταφάνηκε το αντίθετο. Στο μορφολογικό επίπεδο παρατηρήθηκε 

εισροή «τουρκικών κλιτικών επιθημάτων» σε ελληνικής προέλευσης ρήματα και 

ουσιαστικά313. To ζήτημα της εφαρμογής του τουρκικού συστήματος στις ελληνικές 

λέξεις των παραπάνω διαλέκτων υπογραμμίζεται από τον Dawkins (1916:42). 

Στο υπάρχον κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των δεδομένων μας 

μετα από την προηγηθείσα χαρτογράφηση των δειγμάτων μας. Η επίδραση της 

τουρκικής γλώσσας στα διαλεκτικά παραμύθια της Καππαδοκίας θα αποτυπωθεί 

στον συγκεντρωτικό πίνακα που θα παραθέσουμε παρακάτω. Συγκεκριμένα θα 

δείξουμε πως επιδρούν οι ενδογλωσσικοί και οι εξωγλωσσικοί παράγοντες στα 

«γλωσσικά υποσυστήματα»314 που εξετάζουμε ώστε να καταστεί εφικτός ο 

γλωσσικός δανεισμός στα πλαίσια γλωσσικής επαφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
313 Η παρατήρηση της Thomason για το φαινόμενο των τουρκικών κλιτικών επιθημάτων στις 

μικρασιατικές ελληνικές διαλέκτους γίνεται εμφανής και στην εργασία μας. Στο Thomason, S.G. 
(2019). Εισαγωγή στη γλωσσική επαφή, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, τίτλος πρωτοτύπου: 
Language contact:an introduction ,Edinburgh: university press Ltd 

  σ. 103 
314 Δημελά, Ε. (2014). Τα Τουρκικά επιθετικά δάνεια στις διαλέκτους της Μικράς Ασίας: μια πρώτη 

προσέγγιση. Patras Working Papers in Linguistics, 3, 92-109.  
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7.2 Συζήτηση 

 

 

 

Πίνακας 16. Αναλογίες τουρκικών λεξικών κατηγοριών προς τις αντίστοιχες ελληνικές συνολικά 

ανά ερευνώμενη περιοχή 

 

Παρακολουθώντας τον ανωτέρω πίνακα διακρίνουμε μια διαφοροποίηση ως 

προς τη σειρά των λεξικών κατηγοριών που δανείζεται η Φαρασιώτικη διάλεκτος 

συγκριτικά με την Σιλλιώτικη και την Καππαδοκική. Ενώ προτείνετε μια κοινή 

κλίμακα δανεισιμότητας στη Σίλλη και Καππαδοκία, στα Φάρασα παρουσιάζεται μια 

ιδιαίτερα σημαντική απόκλιση. 

Η κλίμακα δανεισιμότητας σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά ποσοστά 

διαμορφώνεται ως εξής: ουσιαστικά>ρήματα>επίθετα>επιρρήματα. Τα τουρκικά 

ουσιαστικά δάνεια δίνουν στα χωριά της Καππαδοκίας το μεγαλύτερο ποσοστό 

επικράτησης 45%, στην δεύτερη κατηγορία κατατάσσουμε την Σίλλη με ποσοστό 

40% και ακολουθούν τα χωριά των Φαράσων με ποσοστό 33%. Τα ουσιαστικά 

δίνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δανεισιμότητας συγκριτικά με τις υπόλοιπες λεξικές 

κατηγορίες όπως έχει μελετηθεί από τον Μαρίνη (2014:71) που αποτελούν την πιο 

«διαδεδομένη μορφή εξωτερικού δανεισμού» (Φίλος,2010). 

Ο παράγοντας που επιδρά ώστε να γίνει πιο εύκολος ο δανεισμός των λεξικών 

στοιχείων είναι η προέλευση τους από ανοικτή ή από κλειστή τάξη (Μαρίνης και 

Ράλλη,2015:86). H διαδεδομένη αντίληψη ότι τα ουσιαστικά ως λεξική κατηγορία 

ανοικτής τάξεως είναι πιο εύκολο να εισχωρήσουν στην άλλη γλώσσα μέσω του 

δανεισμού εμπλουτίζεται κυρίως από το αξίωμα των Van Hout and Μuysken (1994) 

όπως αναφέρεται από τον Haspelmath (2008:7). 

 

Περιοχές 
παραμυθιών 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΡΗΜΑΤΑ  

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΡΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΤΑ 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΕΠΙΘΕΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΣΙΛΛΗΣ 

147 31 62 41 9 12 27 7 

Αναλογία % 17% 40% 57% 21% 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΦΑΡΑΣΩΝ 

133 16 91 44 6 15 14 17 

Αναλογία % 11% 33% 71% 55% 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

93 20 45 37 9 2 14 3 

Αναλογία % 18% 45% 18% 18% 
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«Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας περιλαμβάνει ένα από τα κύρια κίνητρα  

 λεξικού δανεισμού, δηλαδή, να επεκτείνει την δυναμική αναφοράς μιας  

γλώσσας. Επειδή η αναφορά καθιερώνεται κυρίως μέσω των ουσιαστικών, αυτά  

είναι τα στοιχεία που δανείζονται πιο εύκολα». 

Στη δεύτερη θέση της κλίμακας δανεισιμότητας τοποθετούνται τα ρήματα από 

την τουρκική γλώσσα. Τα τουρκικά ρηματικά δάνεια παρουσιάζουν στα χωριά της 

Καππαδοκίας ποσοστό 18%, έπεται η Σίλλη στη δεύτερη θέση με ποσοστό 17% και 

την τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα Φάρασα με ποσοστό 11%. Ο Dawkins (1916:197) 

επιβεβαιώνει ότι τα ποσοστά δανεισμού των ουσιαστικών υπερτερούν σε σχέση με 

τα ρήματα που έπονται αυτών αλλά αυτή η θέση μπορεί να μεταβληθεί μόνο τη 

περίπτωση που οι γλώσσες μεταξύ τους παρουσιάσουν ισχυρή αλληλεπίδραση. 

Ο παράγοντας που επηρεάζει τα ρήματα ώστε να τοποθετούνται στη δεύτερη 

σειρά είναι η μορφολογική πολυπλοκότητα που σύμφωνα με τον Matras (2007) όπως 

αναφέρεται από του Μαρίνη και Ράλλη (2015:87) το σχηματοποιεί λέγοντας: 

«τα ρήματα, πέρα από την αναφορά που φέρουν, ενεργοποιούν την κατηγόρηση  

έχοντας δομή ορισμάτων και χρησιμεύοντας ως στοιχεία αγκίστρωσης 

ολοκλήρου  

του εκφωνήματος». 

Με άλλα λόγια ο δανεισμός ρημάτων εξαρτάται από την «γραμματική 

συμβατότητα» των δυο γλωσσών και ίσως να είναι ο σκόπελος που δεν 

πραγματώνεται με ευκολία ο δανεισμός τους (Wohlgemuth,2009:188). 

Ακολουθούμενη την ταξινόμηση των Wichmann & Wohlgemuth (2008) όπως 

αναφέρεται από Μαρίνη (2014:32) τα ρήματα της τουρκικής γλώσσας που 

εισέρχονται στις καππαδοκικές διαλέκτους μέσω του δανεισμού παρουσιάζουν την 

εξής ιδιομορφία. «Η στρατηγική ενσωμάτωσης» των τουρκικών ρημάτων γίνεται 

είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στη περίπτωση των Καππαδοκικών διαλέκτων δεν 

παρατηρείται η χρήση του ρηματοποιητή -ιζ- παρα μόνο στα Φάρασα ενώ στη Σίλλη 

και Καππαδοκία κυριαρχείται από την άμεση ενσωμάτωση των τουρκικών 

ρηματικών δανείων . 

Συγκεκριμένα στα Φάρασα διακρίνουμε το εξής παράδειγμα «τσιρπαλατίζει» 

που σύμφωνα με την Ράλλη (2015:64) αποτελείται από ένα τουρκικό και ένα 

ελληνικό τμήμα. Στη βάση του τουρκικού δάνειου ρήματος προστίθεται ο ελληνικός 

ρηματοποιητής -ιζ- ενώ στη Σίλλη καταγράφεται η «σαλdᾷ» ως άμεσος τρόπος 

ενσωμάτωσης και πιο εύχρηστος για τις περισσότερες περιοχές της Καππαδοκίας 

(Μαρίνης, 2014). Η υιοθέτηση του αόριστου από τις ελληνικές διαλέκτους 

ενδείκνυται λόγω της ύπαρξης «θεματικών αλλόμορφων» στην γλώσσα 

παρουσιάζοντας ταυτολογία στον παρελθοντικό χρόνο (Ράλλη, 2015:67). 

Τα επίθετα που κατεγράφησαν στη Σίλλη και Καππαδοκία βρίσκονται στην 

τρίτη θέση της κλίμακας δανεισιμότητας όπως προκύπτουν από τα ευρήματα του 

πίνακά μας. Η τρίτη θέση δικαιολογείται γιατί τα επίθετα ως λεξικά μορφήματα 

θεωρούνται φορείς λεξικής σημασίας (Κουτσουλέλου,2012:8).  
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Η δανεισιμότητα των τουρκικών δάνειων επιθέτων στις περιοχές της 

Καππαδοκίας καταγράφει μηδαμινά ποσοστά σε σχέση με την Σίλλη που δίνει 

αρκετά μεγάλα ποσοστά. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη τονίζει (όπως αναφέρεται από 

Μαρίνη-Ράλλη,2015:87) ότι ο περιορισμός των δάνειων επιθέτων να οφείλεται στην 

«εγγενή ιδιότητα να εμφανίζονται στο λόγο εξαρτημένα από κάποιο ουσιαστικό». 

Επίσης τα δάνεια επίθετα από την τουρκικη γλώσσα εισέρχονται στην κάθε 

περιοχή διαφορετικά και όχι με τον ίδιο τρόπο. Σημαντικό ρόλο δεν παίζει η 

τυπολογική απόσταση όσο η αλληλεπίδραση της Καππαδοκικής με την Τουρκικη 

γλώσσα (Δημελά, 2013).Στη Σίλλη το γραμματικό γένος δηλώνεται από το θηλυκό 

και αρσενικό με την απουσία πραγμάτωσης του ουδέτερου γένους. Αντιθέτως στην 

περιοχή της Καππαδοκίας κυριαρχείται από μη επιτέλεση γραμματικού γένους 

χρησιμοποιώντας μόνο το ουδέτερο ως απόρροια εκτεταμένης τουρκικής επαφής. 

Από την άλλη πλευρά τα επιρρήματα παρουσιάζουν την εξής ιδιομορφία. 

Παρόλο που ανήκουν στη κλειστή τάξη στοιχείων παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ευκολία ως προς την δανεισιμότητας των στοιχείων. Π.χ. στα δείγματά μας 

εντοπίσαμε περιπτώσεις που οι λεξικές κατηγορίες των επιθέτων και επιρρημάτων 

ισοβαθμούσαν, συγκεκριμένα στο παραμύθι το « μαγικό μήλο της πιστής συζύγου» 

αλλά και στο Ουλαγάτς κατεγράφη στο παραμύθι «το όνειρο» ένα επίρρημα και 

κανένα επίθετο και στο παραμύθι «ο δάσκαλος και ο μαθητής» δυο επιρρήματα προς 

ένα επίθετο. 

Αυτό το φαινόμενο ερμηνεύεται με βάσει τη θεωρητική διατύπωση (Μαρινης-

Ραλλη,2015) ότι τα επιρρήματα δεν είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν 

προηγουμένως στο σύστημα της γλώσσας στόχου. Η απουσία μορφολογικής 

προσαρμογής των επιρρημάτων να μη παρουσιάζουν κλιτικά γνωρίσματα δημιουργεί 

και τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιτευχθεί ευκολότερα ο δανεισμός. 

Η περιοχή των Φαράσων όπως τονίσαμε και στην αρχή αποκλίνει της κοινής 

κλίμακας δανεισιμότητας. Συγκριτικά με τις ΣΙ και ΚΙ η τουρκικη επίδραση είναι 

πολύ περιορισμένη στο φωνητικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. Δανείζεται 

ευκολότερα στοιχεία λεξιλογίου κυρίως επίθετα και επιρρήματα. Στη σύνταξη δε 

καταγράφονται πολλά φαινόμενα τουρκικής επιρροής που σύμφωνα με τον 

Αναστασιάδη (1976:12) θεωρείται «δυσκολοεπηρέαστη» λόγω ότι διαφυλάσσει 

«αρχαιότροπες ελληνικές συντάξεις». 

Ο Haspelmath (2008) επισημαίνει (όπως αναφέρεται από Μαρίνη-

Ράλλη,2015:187) ότι με βάσει μελέτες μια γλώσσα δανείζεται πρώτα από αριστερά 

(ουσιαστικά, ρήματα) και έπειτα θα πάει προς δεξιά(επιρρήματα και επίθετα). Αν 

πάλι έχει δανειστεί πρώτα από δεξιά σίγουρα θα έχει δανειστεί στοιχεία και από 

αριστερά. Στην ίδια γραμμή και ο Hoffer (2002:6) όπου αναφέρει ότι υπάρχει η τάση 

οι γλώσσες να δανείζονται κυρίως περισσότερο από την τάξη των ουσιαστικών και 

των ρημάτων. Όμως δεν αποκλείει και την περίπτωση τα επίθετα να εμφανίζονται με 

την ίδια συχνότητα όσο και τα ουσιαστικά. Και αυτό συμβαίνει επειδή 

συγκαταλέγονται στη πρώτη βαθμίδα λεξικότητας (Ξυδόπουλος,102021:77). 

Τα επιρρήματα που κατεγράφησαν στη περιοχή των Φαράσων εμφάνισαν 

αρκετά μεγάλο ποσοστό δανεισμού από την τουρκικη γλώσσα. Συγκεκριμένα 
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διακρίνεται ένας μεγάλος αριθμός προτασιακών επιρρημάτων που σύμφωνα με τον 

Ξυδόπουλο (2021:77) ανήκει στην δεύτερη βαθμίδα λεξικότητας και δικαιολογεί την 

ευκολία του δανεισμού τους. 

Πέρα από τους ενδογλωσσικούς παράγοντες που αποτυπώνουν την 

δανεισιμότητα των στοιχείων κατά τη συνθήκη μιας γλωσσικής επαφής τα τελευταία 

χρόνια ο επιστημονικός λόγος προσανατολίζεται και στους κοινωνικούς παράγοντες 

όπως είναι η ένταση επαφής. Η πρόβλεψη της δανεισιμότητας των λεκτικών 

κατηγοριών πραγματώνεται με βάσει την ένταση επαφής που κατηγοριοποιείται σε 

τέσσερα διαφορετικά επίπεδα έντασης τα οποία έχουν προταθεί από την Thomason 

(Μαρίνης και Ράλλη, 2015:82-83). 

Αναμφίβολα η περιοχή της Σίλλης και Καππαδοκίας εντάσσεται στο τέταρτο 

επίπεδο δανεισμού καθώς δανείζεται από όλες τις λεξικές κατηγορίες της τουρκικής 

γλώσσας. Παρατηρείται εκτεταμένος λεξιλογικός δανεισμός. επίσης εντοπίζεται 

δανεισμός τόσο σε φωνολογικό όσο σε μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο καθώς 

έχουμε πολλά παραδείγματα που δείχνει να έχει υιοθετηθεί η «συγκολλητική 

ονοματική μορφολογία» (Thomason,2019:116). 

Αντιθέτως στα Φάρασα η ανάλυση των δεδομένων μας δίνει την εικόνα ότι 

βρίσκεται ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη κλίμακα δανεισμού. Ο δανεισμός στο 

συντακτικό επίπεδο είναι ισχνός σε ορισμένες περιπτώσεις το ΦΙ παρουσιάζει τη 

σειρά των όρων που επιτελεί η τουρκικη γλώσσα. Παρατηρείται ένας ελάχιστος προς 

μέτριος δομικός δανεισμός. 

Καθίσταται σαφές ότι οι κλίμακες δανεισμού της Thomason δεν ακολουθούν 

τους αυστηρά ενδογλωσσικούς παράγοντες όπως η τυπολογική απόσταση και η 

δομική συμβατότητα. H Thomason (2019:132) διατείνεται ότι με γνώμονα των 

επικρατουσών κοινωνικών συνθηκών όπως η ένταση της επαφής είναι δυνατό να 

δανείσει μια γλώσσα οποιαδήποτε χαρακτηριστικό χωρίς να υπόκειται σε 

γλωσσικούς περιορισμούς. 
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Κεφάλαιο 8. Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζεται μέσω του πεδίου των γλωσσικών επαφών. 

Μελέτησε 15 διαλεκτικά παραμύθια από την περιοχή της Σίλλης, Φαράσων και 

Καππαδοκίας. Σκοπός της έρευνας ήταν η προσπάθεια διερεύνησης της τουρκικής 

επίδρασης στα παραμύθια, εντοπίζοντας τις δάνειες τουρκικές λέξεις. Για την 

καλύτερη κατανόηση των παραπάνω περιοχών, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί 

ευρύτερα η περιοχή της Καππαδοκίας μέσα στο πέρασμα των χρόνων καθώς και η 

εξελικτική ιστορία της θρησκείας και της πολυποίκιλης γλώσσας της. 

Η σχοινοτενής ιστορική ανασκόπηση της Καππαδοκίας αποκάλυψε τον 

αναρίθμητο πλούτο ενός μακραίωνου πολιτισμού που χρονολογείται στην νεολιθική 

περίοδο αποτελώντας χώρο συνύπαρξης διαφόρων πολιτισμών και λόγω της 

γεωγραφικής θέσης να θεωρηθεί κομβικό σημείο εμπορικών περασμάτων προς 

ισχυρά οικονομικά κέντρα όπως η Αίγυπτος, Κίνα, Ινδία κ.α. Η Καππαδοκία ως 

σημαντικό κέντρο αναφοράς ανάμεσα στην Δύση και Ανατολή φιλοξένησε 

πολυάριθμους λαούς οι οποίοι εισήγαγαν τον εκάστοτε πολιτισμό και θρησκεία τους. 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στο σύνολο των ιστορικών περιόδων, καταδεικνύεται 

μεγαλύτερη επίδραση κυρίως της ελληνιστικής ρωμαϊκής και βυζαντινής στην 

περιοχή και στην επικράτηση του ελληνισμού γενικότερα315. 

Η ταχεία διάδοση του ελληνισμού κατά την περίοδο επικράτησης της 

δυναστείας των Αριαραθιδών έδωσε τη δυνατότητα στο βασίλειο της 

Καππαδοκίας να αναδειχτεί ως προπύργιο της Ρωμιοσύνης και να καταστεί ως 

πιστός θεματοφύλακας της ενότητας της ορθοδοξίας έως και την εποχή 

κατάκτησής της από τους Οθωμανούς Τούρκους. Με την εγκαθίδρυση του 

Χριστιανισμού ο εξελληνισμός των πόλεων επιταχύνθηκε περισσότερο 

προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση στην αμείλικτη προέλαση των αιρέσεών που 

ταλάνιζαν αδιαλείπτως και αναιδώς την περιοχή. Η διαδικασία του εξελληνισμού 

συνεχίστηκε και στην βυζαντινή περίοδο κατά τα λεγόμενα του Κ. Άμαντου 

(όπως αναφέρεται από τον Τατάκη,1960:15)  

« Το Βυζάντιον, λέει ο Κ. Άμαντος, δεν ητο δυνατόν να ζήση χίλιαν χρόνια 

 αγωνιζόμενον κατά των βαρβάρων της Ασίας, αν δεν εστηρίζετο επί του  

Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, όπως ενισχύθη από του Μ. Αλεξάνδρου και 

 εξής.» 

Η Καππαδοκία στο διάβα της ιστορίας της δεν γνώρισε μόνο την 

ευμεταβλητότητα των συνόρων της, ούτε τις πολιτικές και τις θρησκευτικές αλλαγές 

αλλά η συνεχής ώσμωση των διαφορετικών πολιτισμών διέχεε νέα δεδομένα στην  

αρχαία καππαδοκική γλώσσα. Οι αποκλίνουσες ερμηνείες για την προέλευση της 

 
315 Ιντσεσίλογλου, «Η συμβολή των Καππαδοκών στο σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και στην 
πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ζωή του νέου Ελληνισμού. κοινωνική ζωή του νέου Ελληνισμού» 
Στο κέντρο σπουδής και ανάδειξης μικρασιατικού πολιτισμού», πρακτικά 25,26 και 27 Νοεμβρίου 
2011,εκδοσεις ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Νέα Ιωνια,2012 
 



Σελίδα | 120  
Φοιτήτρια: Γούσβα Βασιλική 

γλώσσας εκφράστηκαν από μελετητές που τάσσονταν υπέρ της κατάταξής της στην 

Φρυγοπελασγική διάλεκτο και άλλοι που θεωρούσαν ότι είχε επηρεαστεί από 

χετιτικά και ιρανικά στοιχεία. Μολαταύτα ένας σημερινός ερευνητής έχοντας 

ολοκληρωμένη θέαση της ιστορικής πορείας της Καππαδοκίας θα μπορούσε να 

συνάγει το συμπέρασμα ότι είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό η 

παρείσφρηση στοιχείων από όλους αυτούς τους πολιτισμούς ήταν αναπόφευκτο. 

Στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο η ελληνική γλώσσα γνώρισε ιδιαίτερη 

άνθηση αλλά δεν επικράτησε ολότελα καθώς οι Καππαδόκες διατηρούσαν 

παράλληλα και την τοπική διάλεκτο με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται δίγλωσσοι. 

Αυτή η ένωση της εγχώριας και της ελληνικής γλώσσας διαμόρφωσε την 

ελληνοκαππαδοκική διάλεκτο.316Αξίζει, επιπλέον να αναφερθούμε στο εντυπωσιακό 

ενδιαφέρον που έδειξαν τόσο οι γλωσσολόγοι όσο οι αρχαιολόγοι και περιηγητές 

εκείνης της εποχής τέλη 18ου με αρχές 19ου αι. στην διερεύνηση της διαλέκτου 

εντοπίζοντας σημαντικές ποικιλίες και ομοιότητες με την αρχαία ελληνική γλώσσα. 

Έτσι η μη αλληλεπίδραση τησ καππαδοκικής διαλέκτου με τον υπόλοιπο ελληνικό 

κόσμο προδιαγραφόταν ευοίωνη καθώς τα φώτα του επιστημονικού κόσμου έπεφταν 

στον μικρό αυτό χώρο της Καππαδοκίας υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του 

γλωσσικού της πλούτου.  

Η μέχρι πρότινος ομαλή πορεία του εξελληνισμού ανακόπηκε βίαια από την 

επικράτηση αρχικά των Σελτζούκων και έπειτα των Οθωμανών Τούρκων 

επιφυλάσσοντας ένα ζοφερό μέλλον για τους κατοίκους της Καππαδοκίας. Οι μάχες 

στο Ματζικέρτ και στο Μυριοκέφαλο το 1071 και 1176 αντιστοίχως σηματοδότησαν 

την αρχή της παρακμής των βυζαντινών. Ο γλωσσικός τουρκισμός επήλθε σταδιακά 

με διακριτές διαφοροποιήσεις ως προς το βαθμό πρόσληψης της τουρκικής γλώσσας. 

Στη Σίλλη και στα περισσότερα χωριά της Καππαδοκίας ο γλωσσικός τουρκισμός 

ήταν πιο εκτεταμένος όσον αφορά την περιοχή των Φαράσων που δεν εμφάνιζε τόσο 

μεγάλο ποσοστό τουρκοφώνησης. Ένας σημαντικός παράγοντας που διευκόλυνε την 

διάβρωση της καππαδοκικής διαλέκτου του ήταν η απομάκρυνση από το ορθόδοξο 

κέντρο της Κωνσταντινούπολης αφήνοντας την μικρή κοιτίδα του ελληνισμού 

ανίσχυρη στις επεκτατικές βλέψεις και στην γλωσσική κυριαρχία των αλλοθρήσκων. 

Το δεύτερο και πιο ουσιαστικό σκέλος της έρευνας απαντά στο ερευνητικό 

ερώτημα που σχετίζεται με τον βαθμό επίδρασης της τουρκικής γλώσσας στα 

παραμύθια από Σίλλη, Φάρασα και της κοιλάδας της Καππαδοκίας .Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα επιβεβαιώνοντας 

πρότερες μελέτες για τον κλιμακούμενο βαθμό της τουρκικής γλώσσας στις 

προαναφερθείσες περιοχές. 

Μετα από ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούμε να αναφέρουμε ότι η Σίλλη 

και η Καππαδοκία παρουσίασε αυξητικά ποσοστά δανεισιμότητας από την τουρκικη 

περισσότερο στα ουσιαστικά και στα ρήματα. Η Καππαδοκία σημείωσε ελάχιστο 

προβάδισμα από τη Σίλλη ενώ τα Φάρασα παρουσίασαν μηδαμινά ποσοστά 

δανεισιμότητας τόσο στα ρήματα όσο και στα ουσιαστικά. Παρόλο που το δείγμα 

της ερευνητικής μας δραστηριότητας ήταν μικρού μεγέθους, εντούτοις έδωσε 

αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα ώστε να εναρμονιστεί με τις εκτιμήσεις του 

 
316 Κοιμίσογλου,ο.π., σ.201 
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Dawkins τοποθετώντας την Καππαδοκία στο υψηλότερο βαθμό της δανεισιμότητας 

ως πιο επιρρεπής στην τουρκικη επιρροή, την Σίλλη σε μια ενδιάμεση κατάσταση 

και τα Φάρασα να ακολουθούν ως περιοχή με πολύ χαμηλά ποσοστά317. 

Εξετάζοντας τα δεδομένά μας από κάθε διαφορετική γωνία παρατηρήσαμε από 

τις τρεις υπό μελέτη περιοχές ότι η μια από αυτές αποκλίνει ως προς το δανεισμό 

των επιμέρους λεξικών κατηγοριών. Τα Φάρασα επιδέχονται διαφορετικής 

ερμηνείας καθότι συγκριτικά με την Σίλλη και Καππαδοκία φαίνεται ότι δανείζεται 

σε μεγαλύτερο βαθμό τα επίθετα και τα επιρρήματα απ’ ότι ουσιαστικά και ρήματα. 

Ενώ οι υπόλοιπες δυο περιοχές παρουσιάζουν μια αντιθετική εικόνα ανεβάζοντας τα 

ποσοστά δανεισιμότητας στα ουσιαστικά και ρήματα με πολύ χαμηλά ποσοστά στα 

επιρρήματα και επίθετα. 

Από όλα τα παραπάνω γίνετε φανερό ότι στην περιοχή των Φαράσων δεν 

παρατηρήθηκε αυξητική τάση στα ουσιαστικά και ρήματα και αυτό οφειλόταν στη 

διατήρηση του ατόφιου νεοελληνικού γλωσσικού ιδιώματος στην περιοχή318. Ο 

Καρολίδης (1885:33) την χαρακτηρίζει  «ως ο γνησιότερος τύπος της καππαδοκικής 

γλώσσας». Αντιθέτως διαπιστώσαμε μια εμφανής αύξηση δανεισιμότητας στα 

επίθετα και επιρρήματα τα οποία μελετήθηκαν με βάσει τους ενδογλωσσικούς 

παράγοντες. Τα επιρρήματα και τα επίθετα δικαιολογούνται μεν ως λεξικές 

κατηγορίες εύκολου δανεισμού καθότι δεν τίθεται θέμα μορφολογικής προσαρμογής 

των πρώτων στη γλώσσα- στόχο και τα δεύτερα μπορούν να εισαχθούν όπως 

μελετήθηκε και από γλωσσολόγους με την ίδια συχνότητα όπως τα ουσιαστικά και 

τα ρήματα. Από την άλλη όμως ακολουθούμενοι τους παλιότερους μελετητές 

εικάζεται ότι ο βαθμός τουρκικη επιρροής ποικίλλει μεταξύ των περιοχών 

στηριζόμενη περισσότερο στη διαφορετική πρόσληψη της έντασης της επαφής. 

Η περίπτωση της Σίλλης και Καππαδοκίας είναι χαρακτηριστική της 

εκτεταμένης διάβρωσης των ιδιωμάτων τους από την τουρκικη τόσο στο 

φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό όσο και λεξιλογικό επίπεδο. Η μελέτη των 

ευρημάτων μέσω των ενδογλωσσικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε για να 

στηριχθεί η ευκολία ή δυσκολία δανεισιμότητας των λεξικών κατηγοριών. Μολονότι 

μας έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα αν μια γλώσσα μπορεί να υιοθετήσει ρήματα η 

ουσιαστικά από μια άλλη με βάση τον παράγοντα της τυπολογική απόστασης και 

δομικής συμβατότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα επιστημονικά δεδομένα 

μελετήσαμε παράλληλα τα ευρήματα μας και από πλευράς των κοινωνικών 

παραγόντων όπως η ένταση της επαφής. H κλίμακα της Thomason μπορούμε να την 

χαρακτηρίσουμε πιο αναλυτική δε στηρίζεται στη τυπολογική απόσταση των 

γλωσσών αλλά περισσότερο στο βαθμό που επιδρά η μια γλώσσα πάνω στην άλλη 

μέσω της επαφής. Η Καππαδοκία και η Σίλλη χαρακτηρίζονται περιοχές ισχυρής 

επίδρασης της τουρκικής σε όλα τα επίπεδα και συμπεριλαμβανομένου ότι στα 

χωριά της Καππαδοκίας κυρίως στο Ουλαγάτς Φερτέκι όσο και στη Σίλλη διαβιούσε 

ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων πολλαπλασίαζε τις επαφές και τις δοσοληψίες με τον 

ντόπιο πληθυσμό319. Για όλα τα παραπάνω η Καππαδοκία και η Σίλλη κατατάσσεται 

 
317 Dawkins,ό.π.,σ.204 
318 Αναστασιάδης,ό.π.,σ.23 
319 Βρυώνης,ό.π΄.,σ.404 
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στη τέταρτη και τελευταία σκάλα δανεισμού και τα Φάρασα κρίθηκαν ότι 

βρίσκονται ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη σκάλα του δανεισμού ακολουθώντας την 

κλίμακα δανεισμού της Thomason. 

Καταλήγοντας να πούμε ότι ενώ η επιστημονική κοινότητα διατείνεται ότι ο 

δανεισμός επιτυγχάνεται μόνο σε δύο όμοια συστήματα με κοινά τυπολογικά 

χαρακτηριστικά εντούτοις επιβεβαιώθηκε ότι δεν μπορεί να ισχύει ο ανωτέρω 

ισχυρισμός ακόμη και όταν η γλώσσα- στόχος είναι πολύ διαφορετική από άποψη 

δομής και τυπολογίας από την γλώσσα-πηγή όπως συμβαίνει με την 

διαχυτική(κλιτή) ελληνική και την συγκολλητική τουρκικη. 
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Παράρτημα 

 

Μεταφράσεις κειμένων 

 

« Η Γυναίκα που παντρεύτηκε τον σταχτητζή.» 

Ήταν ένας βασιλιάς. Αυτός είχε μονάχα μια κόρη. Ήταν πολύ όμορφη και πολύ 

έξυπνη. Αυτή η κόρη έμαθε πολλές γλώσσες. Ο πατέρας μια μέρα πηγαίνει να 

ρωτήσει τον προφήτη. Για να δούμε ποιον θα παντρευτεί η κόρη σου και ο μάντης 

λέει σαυτόν. Η κόρη σου θα παντρευτεί τον σταχτητζή. Και ο βασιλιάς 

στενοχωρήθηκε πολύ. Έρχεται σπίτι του, παίρνει την κόρη του, πηγαίνει σε να 

παλιόσπιτο και την τοποθετεί εκεί. Γυρίζει να φέρει πολλά ξύλα να κάψει να 

σκοτώσει την κόρη του να μην την πάρει ο σταχτητζής. Η κόρη του περιμένει 

ωσότου έρθει ο πατέρας της. Ο πατέρας της έρχεται με τα ξύλα. Όμως λησμόνησε να 

φέρει το δαδί. Η κόρη παρόλο που βλέπει τι γίνεται καταλαβαίνει ευθύς τι θα κάνει ο 

πατέρας της αλλά τι να κάνει δεν ξέρει. Ο μπαμπάς της τοποθετεί την κόρη ανάμεσα 

στα ξύλα να την κάψει. Βλέπει όμως ότι λησμόνησε το δαδί. Ευθύς αμέσως γυρίζει 

να φέρει το δαδί. Αλλά ωσότου να έρθει η κόρη χαλάει την σωρό των ξύλων που 

ήταν για άναμμα. Φεύγει και πηγαίνει πολύ μακρυά σ’ ένα χωριό. Ο μπαμπάς της 

έρχεται, ανάβει τα ξύλα με την σκέψη ότι βρίσκεται μέσα η κόρη του. Ύστερα 

έρχεται σπίτι του βαθιά μετανιωμένος. Η κόρη πηγαίνει απευθείας στο σπίτι του 

σταχτητζή. Το βράδυ έρχεται ο σταχτητζής από τη δουλειά του. Κοιτάζει και βλέπει 

ότι στην πόρτα του μπροστά είναι ένα όμορφο κορίτσι. Τη ρωτάει ‘‘γιατί ήρθες 

εδώ;’’ η κόρη εξιστόρησε ότι έγινε. Και τότε ο σταχτητζής λέει ότι ‘‘εάν με πάρεις 

εγώ θα σε προστατεύσω’’ Και τότε η κόρη δέχτηκε να τον πάρει και έγινε πλέον 

γυναίκα του. Γεννάει δυο παιδιά βάζει τα ονόματα αυτών. Αυτά τα παιδιά αρχίζουν 

να μεγαλώνουν γίνονται 3 ετών. Μια μέρα η μάνα στέλνει τα παιδιά στα αμπέλια να 

φέρουν μικρά ξύλα για προσάναμμα. Καθώς τα παιδιά μάζευαν τα ξύλα βλέπουν 

έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος σαν τρελός μονολογούσε μύρια λόγια. Άλλος 

μόλις ακούει τα ονόματα εκείνων των παιδιών τα φωνάζει κοντά του να μάθει τα 

ονόματά τους καλά. Μόλις ακούει ότι « ότι και να είναι το πεπρωμένο σου δεν 

σβήνεται». Και τότε με μετανιωμένη διάθεση λέει ‘‘μακάρι να μην σκότωσα την 

κόρη μου και να την πάρει ο σταχτητζής’’. Τους παρακαλεί να τον πάρουν σπίτι και 

να δει την μητέρα και τον πατέρα τους. Πηγαίνει με τα παιδιά στο σπίτι τους. Η 

μάνα μόλις βλέπει, καταλαβαίνει ότι είναι ο πατέρας της αλλά φοβήθηκε να μιλήσει 

με τη σκέψη ότι θα τη σκοτώσει.  

Ύστερα όταν είδε να μοιρολογεί με πικρία την αγκάλιασε την φίλησε. Ημαρτον 

ότι και αν θέλει ο θεός άνθρωπος δεν μπορεί να το χαλάσει. Μετα παίρνει την κόρη, 

τα παιδιά και τον γαμπρό του και πήγαν σπίτι του. Τους οργάνωσε ένα καλύτερο 

γάμο και του παραχώρησε τη θέση του βασιλιά. Ο σταχτητζής έγινε βασιλιάς. 

Να χαρίσει σε μένα και σένα 
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«Η γυναίκα του κοσμηματοπώλη» 

Ήταν ένας κοσμηματοπώλης. Αυτός είχε μια ωραία γυναίκα. Η σύζυγος ήταν 

κλεισμένη μέσα σε οχτώ πόρτες, εκεί ήταν ολομόναχη. Ο κοσμηματοπώλης της 

έφτιαξε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι σκουλαρίκια. Ο γιος του βασιλιά το έμαθε. Πήρε 

ένα δισάκι γεμάτο χρυσό. Πήγε στο χωριό του κοσμηματοπώλη. Ρωτούσε δεξιά και 

αριστερά για το σπίτι του κοσμηματοπώλη. Μετα έμαθε ότι το σπίτι του 

κοσμηματοπώλη γειτνίαζε με ένα άλλο σπίτι. Πηγαίνει και βρίσκει το σπίτι. Έμεινε 

σ’αυτό το σπίτι. 

Αυτό το σπίτι είχε ένα ερμάριο. Ήταν ακριβώς απέναντι από το δωμάτιο του 

κοσμηματοπώλη. Μέσω του ερμαρίου η γυναίκα συνήθιζε να μιλάει με την 

γειτόνισσά της. Τη ρώτησαν αν ήταν πρόθυμη να δεχτεί τον γιο του βασιλιά. Και 

απάντησε ότι «ναι θα τον δεχτώ με την προϋπόθεση να φτιάξει ένα ζευγάρι 

σκουλαρίκια όπως το επιθυμώ». Και ο γιος του βασιλιά είπε «ότι πεις και ότι 

ζητήσεις θα σου το κάνω. Αυτή δίνει τα σκουλαρίκια της στο γιο του βασιλιά. 

Πηγαίνει στο μαγαζί του κοσμηματοπώλη. Του λέει « θα σου δώσω μια χούφτα 

χρήματα αν μου φτιάξεις ένα ζευγάρι σαν και αυτό. Όταν ο κοσμηματοπώλης βλέπει 

το σκουλαρίκι συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα του κρυφά συναντιέται με τον νέο 

άντρα. Αμέσως κλείνει το μαγαζί του και πηγαίνει στο σπίτι του. Βλέπει ότι τα 

σκουλαρίκια της γυναίκας του βρίσκονται στη θέση τους και μετα ηρεμεί (άλλη 

εκδοχή του παραμυθιού εξηγεί ο πρίγκηπας πήγε στο σπίτι προτού τον 

κοσμηματοπώλη και επέστρεψε το σκουλαρίκι μέσω της σύνδεσης των δυο σπιτιών 

που επιτυγχανόταν από το ερμάριο. Πηγαίνει στο μαγαζί. Φτιάχνει σκουλαρίκια και 

τα τελειώνει. Έρχεται ο γιος του βασιλιά. Του δίνει μια χούφτα χρήματα παίρνει τα 

σκουλαρίκια και φεύγει. Ο κοσμηματοπώλης είναι πολύ χαρούμενος που έχει 

κερδίσει τόσα χρήματα. Το βράδυ πηγαίνει στη σύζυγό του πολύ χαρούμενος.  

Μετα το παιδί του βασιλιά προσκάλεσε τον κοσμηματοπώλη στο σπίτι του. 

Αλλά προτού φτάσει ο κοσμηματοπώλης, η γυναίκα του ντύθηκε, στολίστηκε 

μπαίνει από το ερμάριο και κάθεται δίπλα στο γιο του βασιλιά. Ο κοσμηματοπώλης 

όταν την είδε, σάστισε. Αμέσως κατευθύνεται προς το σπίτι για να δει «για να δούμε 

είναι η γυναίκα μου μέσα;» Η γυναίκα του αμέσως μπαίνει στο σπίτι προτού τον 

κοσμηματοπώλη. Αυτή καθόταν στη μεριά της. Ο κοσμηματοπώλης όταν την είδε 

χάρηκε που η γυναίκα του βρίσκονταν εκεί. Πάλι ο κοσμηματοπώλης φεύγει από την 

πόρτα και η γυναίκα του από την καμινάδα. Ο κοσμηματοπώλης καθόταν για ώρες 

εκεί. Έπαιξαν ντραμς, χορέψανε, τραγουδήσανε έκαναν μια ωραία γιορτή. Μετα 

επέστρεψε σπίτι του. Η γυναίκα πάλι πάει πριν από αυτόν και κοιμάται. Ο 

κοσμηματοπώλης βλέπει την γυναίκα του που κοιμάται. 

Μετα από μια εβδομάδα ο γιος του βασιλιά του λέει ότι «εγώ θα πάω στο χωριό 

σου». Ο κοσμηματοπώλης πηγαίνει σπίτι του και λέει στην γυναίκα του, «ετοίμασε 

ένα μεγάλο κουτί κουραμπιέδες να τα δώσουμε σε έναν άνθρωπο». Η γυναίκα 

φτιάχνει μερικούς κουραμπιέδες. Την επόμενη μέρα ο κοσμηματοπώλης τα παίρνει 

και πηγαίνει στο γιο του βασιλιά. Η γυναίκα του μέσω του ερμαρίου πηγαίνει στο 

γιο του βασιλιά. Λέει στον κοσμηματοπώλη «μην είσαι ανυπόμονος». Μετα ο γιος 

του βασιλιά φιλάει το χέρι του κοσμηματοπώλη. Καβαλίκεψε στο άλογό του και 

πήρε μαζί του την γυναίκα του. Τον άφησαν και έφυγαν. Ο κοσμηματοπώλης 
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πηγαίνει σπίτι του. Κοιτάζει και βλέπει ότι η γυναίκα του δεν είναι πουθενά. Κλαίει 

και οδύρεται αλλά δεν έχει νόημα. 

Θυμήσου τον Στέφανο 

 

«Το μαγικό μήλο της πιστής συζύγου» 

Μια φορά ήταν ένας άνθρωπος, είχε μια πολύ ωραία γυναίκα. Συνήθως δεν 

έφευγε μακρυά από το σπίτι του. Φοβόταν για την γυναίκα του. Και η γυναίκα του 

το γνώριζε αυτό. Βρήκε ένα μήλο και το δίνει στον άντρα της. Του λέει «πάρε αυτό 

το μήλο πήγαινε όπου επιθυμείς μην φοβάσαι.» «Όταν το μήλο κοκκινήσει τότε να 

υποψιαστείς και να έρθεις αμέσως στο σπίτι σου». Ο άνδρας της παίρνει το μήλο 

πηγαίνει σε ένα άλλο χωριό να βρει μια δουλειά. Σ’ εκείνο το χωριό υπήρχε ένα 

δικαστήριο, μια καλή δουλειά όπου έγινε επικεφαλής. Πολύ γρήγορα ενώ καθόταν 

μέσα στο δωμάτιο συνήθιζε να βγαίνει κάθε τόσο και να ρίχνει μια ματιά στο μήλο 

και να μπαίνει πάλι μέσα. Ο φίλος του άρχισε να υποπτεύεται γιατί έβγαινε βιαστικά. 

Κρυφά τοποθετεί ένα άνθρωπο να μάθει τι συμβαίνει και ανακαλύπτει το εξής και το 

λέει στο φίλο του. Ο φίλος του δικαστή του λέει « έμαθα γιατί βγαίνεις κάθε τόσο 

έξω.» « Κοιτάζεις ένα μήλο. Το βάζεις στο κόρφο σου το βλέπεις μια φορά και το 

βάζεις πίσω» και εκείνος του εξήγησε πως έχει η κατάσταση. 

Μετα στέλνει ένα ωραίο άνδρα με πολλά χρήματα έχοντας το σκεπτικό ότι θα 

κάνει κακό στη γυναίκα του δικαστή. Όταν πήγε προσπάθησε να την αποπλανήσει 

και η γυναίκα έφτιαξε για παγίδα μια βαθιά τρύπα την οποία κάλυψε. Η γυναίκα του 

λέει «τώρα ξεντύσου και πάμε στο κρεβάτι» ενώ ξεντυνόταν έπεσε στη τρύπα. 

Αυτός άρχισε να την παρακαλεί να τον συγχωρέσει. «Θα κάτσεις εκεί αλλά δε θα 

μείνεις άπραγος. Θα σου δώσω μαλλί πρέπει να το δουλέψεις. Αν παραμείνεις 

άεργος δε θα σου δώσω φαγητό και θα παραμείνεις νηστικός και θα πεθάνεις». 

Αυτός δέχτηκε λέγοντας ναι. 

Πέρασαν αρκετές μέρες μετα ο άνδρας της ήρθε με τον φίλο του από το χωριό. 

Η γυναίκα του τον έραψε μέσα στη τρύπα. Ο άντρας και η γυναίκα τον έφτυσαν 

πάνω από δώδεκα φορές. Ο φίλος του φοβήθηκε να πει την αλήθεια. Όταν νύχτωσε 

κοιμήθηκαν. Ο άνδρας και η γυναίκα του ξάπλωσαν. Στο ένα δωμάτιο και στο άλλο 

δωμάτιο ο φίλος του. Τον έδωσαν το μήλο. Τη νύχτα το μήλο κοκκίνησε. Το πρωί 

όταν είδαν το μήλο κόκκινο έμειναν εμβρόντητοι. 

(Διηγείται στον Dawkins ένας διευθυντής σχολείου) 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 126  
Φοιτήτρια: Γούσβα Βασιλική 

Κείμενα από Σίλλη(Θανάση Π. Κωστάκη) 

«Η πεθερά και οι νύφες» 

Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια μάνα και είχε ένα παιδί. Το παιδί μεγάλωσε 

και ύστερα λέει η μάνα του. Ψυχή μου, γιε μου, τριαντάφυλλό μου να σε 

παντρέψουμε. Τρελή είσαι μάνα; Θα χάσεις την ηρεμία σου, η νύφη δε θα σε 

κοιτάξει- όχι ψυχή μου, γιε μου, προτού πεθάνω να δω την χαρά σου. Εγώ αγαπώ τη 

νύφη μπορώ να συνυπάρξω πιο πολύ και από τα φίδια. Το παιδί βαρέθηκε από τα 

λόγια της μάνας του και παντρεύεται. 

Πέρασαν καμμιά δεκαριά μέρες και το παιδί πηγαίνει στο χωριό. Λέει στη 

γυναίκα του. Εγώ θα πάω στο χωριό πρόσεχε τη μάνα μου αλλιώς θα σε χωρίσω.. 

άμυαλος ο άνδρας μου τι είναι αυτά που είπες; Σαυτό τον κόσμο έχω μια πεθερά, 

κορώνα στο κεφάλι μου την έχω. 

Αυτός πηγαίνει στο χωριό και ύστερα η νύφη σκέφτεται τι να κάνει την πεθερά. 

Παίρνει ένα βιβλίο και την χτυπάει να μάθει γράμματα. Αυτή άρχισε να διαβάζει. 

Άλφα, Βήτα, Γάμα. Το παιδί έρχεται από το χωριό ακούει την μάνα του να διαβάζει. 

«Μάνα τι κάνεις» «αχ γιε μου μη μιλάς γιατί θα ξεχάσω το αυριανό μάθημα» «μα τι 

είναι αυτό μάνα» «όταν έφυγες η νύφη μ’ έστειλε στο σχολείο». Το παιδί σκίζει το 

βιβλίο δέρνει την γυναίκα του και την χωρίζει. 

Ύστερα αφού πέρασαν έξι μήνες η μάνα του πάλι άρχισε να μιλάει για 

παντρολογήματα. Το παιδί λέει «Μάνα είδες τη νύφη πάλι μπελά θέλεις»; Θα μείνεις 

στο δρόμο. «Εγώ δεν παντρεύομαι» -«ψυχή μου δεν είναι το ίδιο». Πάλι ακούει τη 

μάνα του και παντρεύεται. 

Περνούν δεκαριά μέρες πηγαίνει στο χωριό πάλι λέει στη γυναίκα του «Τη μάνα 

μου να την κοιτάζεις γιατί εγώ τις χωρίζω τις γυναίκες. Αυτός πηγαίνει στο χωριό 

και ύστερα η νύφη παίρνει ένα κολοκύθι βγάζει το μέσα και τοποθετεί αυγά, το 

βάζει στο στάβλο και βασανίζει τη πεθερά. «Να κάνεις την κλώσα να βγάλεις 

πουλιά». «Η γυναίκα φωνάζει κλου κλου». 

Έρχεται ο γιος στης από το χωριό, πηγαίνει στο στάβλο να δέσει το ζώο του. 

Αυτή φώναζε κλου κλου «Μάνα τι έγινες;» «Αχ παιδί μου μη μιλάς αυγά θα βγουν 

κλούβια» «Ποιος σου τα έβαλε αυτά;» «Εσύ έφυγες και η νύφη με έβαλε να 

κλωσήσω αυγά». Το παιδί παίρνει τα αυγά, τα διασκορπά και χτυπάει πάλι την 

γυναίκα του και την χωρίζει. Περνάει ο χρόνος και ύστερα η μητέρα του λέει «Ψυχή 

μου γιε μου, να παντρευτείς» και αυτός είπε «Μάνα τα έχασες; Πάλι θέλεις να σε 

τυραννήσει; Εγώ δεν παντρεύομαι,» «Δεν είναι το ίδιο παντρέψου». Aυτος ξανά 

παντρεύτηκε. Περνάνε πάλι δέκα μέρες και ύστερα πηγαίνει στο χωριό. Λέει στην 

γυναίκα του. «Την μάνα μου να κοιτάξεις καλά, εγώ χώρισα δυο γυναίκες για την 

μάνα μου και μόνο» «Εσύ μην ανησυχείς εγώ θα την περιποιηθώ». Ενώ φεύγει ο 

άνδρας της σκέφτεται τι να την κάνει να την εξαφανίσει τελείως. Πηγαίνει και την 

πουλά στους μπαγαπόντηδές για πέντε λίρες. Πηγαίνει στο χότζα να την 

συμβουλεύσει. Φτιάχνει ένα μνήμα, θα πει στον άνδρα της ότι πέθανε η μαμά του. Ο 

άνδρας της έρχεται από το χωριό. Ανοίγει την πόρτα η νύφη και κλαίει ο άνδρας της 

λέει «Γιατί κλαις, η μάνα μου που είναι;» «Μη τα ρωτάς. Εσύ έφυγες και την έπιασε 

σφάχτης τα φάρμακα των γιατρών δεν την έπιασαν και έτσι πέθανε». Μέχρι το πρωί 
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έκλαιγαν και οι δυο. Το πρωί πηγαίνει στα μνήματα να διαβαστεί η ευχή της 

συγχώρεσης. Εκεί στο νεκροταφείο οι μπερμπάντηδες τη χορεύουν άσεμνα τη 

μαστιγώνουν. 

Το παιδί ακούει τη φωνή της μάνας του «μάνα» τη φωνάζει «Αχ γιε μου μη 

μιλάς οι μπερμπάντηδες με δέρνουν η νύφη με πούλησε για πέντε λίρες». 

Δέρνει την γυναίκα του δέρνει και τον χότζα που του ’πε τάχα ότι πέθανε η μάνα 

του, δίνει πέντε λίρες παίρνει την μάνα του από τους κακούς. Χωρίζει την γυναίκα 

του και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

(Διηγείται στον Μαυροχαλυβίδη ο Βαγιανός Λεοντιάδης. Το παραμύθι 

συμπεριλαμβάνεται στο πόνημα του Θανάση Κωστάκη « Το γλωσσικό ιδίωμα της 

Σίλλης». 

 

 

Φάρασα 

 

«Ο ξυλουργός, ο κοσμηματοπώλης, ο ράφτης και ένας καλός άνθρωπος του θεού» 

 

Σηκώθηκε και πάλι σηκώθη. Στον παλιό καιρό ήταν τέσσερις άνθρωποι. Ήταν 

ένας ξυλουργός, ένας ράφτης, ένας κοσμηματοπώλης και ένας καλός άνθρωπος του 

θεού. Πήγανε στο δάσος. Εκεί στο δάσος ήταν πολύ λύκοι που ούρλιαζαν. Είπαν 

«Να κοιμηθούμε αλλά ένα άτομο θα είναι ξύπνιο.» 

Κοιμήθηκαν οι τρεις. Ο ξυλουργός φύλαξε. Κάπου εκεί κοντά είδε ένα μεγάλο 

ξύλο. Σηκώθηκε και έκοψε το ξύλο. Το έφερε και έφτιαξε ένα ομοίωμα ολόιδιο με 

άνθρωπο. Κοιμήθηκε. Σηκώθηκε ο ράφτης. Είδε πως εκεί κοντά είχε ένα ξύλο. Το 

πήρε. Διέκρινε πως το ξύλο έμοιαζε με άνθρωπο. Αυτός έφτιαξε μια ενδυμασία. 

Κοιμήθηκε ο ράφτης. Σηκώθηκε ο κοσμηματοπώλης. Αυτός έβαλε βραχιόλια και 

καδένες. Κοιμήθηκε και ο κοσμηματοπώλης. 

Σηκώθηκε και ο καλός άνθρωπος του θεού. Κοίταξε εκεί για ένα ξύλο και είδε 

ένα ακουμπισμένο στο τοίχο. Το πήρε. Κοίταξε το ξύλο και είδε πως εμφανιζόταν το 

πρόσωπο άλλος κοριτσιού. Είπε «Θεέ και Παναγιά μου δώσε σε αυτό το κορίτσι 

ψυχή». Ο θεός την έδωσε ψυχή. Και ο καλός άνθρωπος του θεού κοιμήθηκε. 

Σηκώθηκαν την αυγή. Ξημέρωσε ο ξυλουργός μάλωσε. Είπε «Εγώ την έφτιαξα 

και εγώ θα την πάρω.» Είπε και ο κοσμηματοπώλης. «Όχι είπε εγώ της πέρασα 

ασημένια βραχιόλια και ασημικά.» Είπε και ο ράφτης. «Εγώ θα την πάρω της 

έφτιαξα ρούχα». Είπε και ο καλός άνθρωπος του Θεού. «Θα την πάρω εγώ με την 

προσευχή μου της δόθηκε η ψυχή. Μεταξύ τους μάλωναν. 

Είπαν τότε να πάμε να ζητήσουμε συμβουλή. Πήγαιναν, πήγαιναν. Ενώ 

πήγαιναν συνάντησαν ένα ντερβίση. Ο ξυλουργός είπε «αυτή την έκανα εγώ, αυτός 
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της έδωσε ενδύματα, αυτός της πέρασε βραχιόλια και αυτός της έδωσε ψυχή. Ποιος 

θα την πάρει;» 

Είπε ο ντερβίσης «Εσείς τι λέτε; Αυτή ήταν η κόρη μου, εσείς που την 

βρήκατε;». Οι άνθρωποι άρχισαν να κραυγάζουν. «Ε χότζα τι μας λες; Τρελός είσαι 

εμείς την φτιάξαμε την κοπέλα». 

Και όλοι μαζί είπαν « Τρέξτε να πάμε να συμβουλευτούμε. Έλα και εσύ 

ντερβίση. Στην πραγματικότητα έγιναν πέντε άτομα.  

Πήγαν. Στο δρόμο συνάντησαν ένα άλλο ντερβίση και τον ρώτησαν. Ο 

ντερβίσης είπε « Αυτή είναι δική μου γυναίκα. Εσείς που την βρήκατε;». «Βρε μην 

τρελαίνεσαι εμείς την κάναμε αυτή». Έγιναν έξι. Πήγαν στον καδή. Και ο καδής είπε 

«Αυτή είναι δική μου γυναίκα. Εσείς που τη βρήκατε;». Συγκεντρώθηκε πολύς 

κόσμος. Δεν κατάφεραν να βρουν λύση. Τότε είπαν όλοι μαζί «Πηγαίνετε εκεί στη 

μεριά του ξύλου» πήγανε προς το ξύλο. Το κορίτσι το ακούμπησαν στον κορμό. Το 

ξύλο άνοιξε και το κορίτσι μπήκε μέσα. Και ο κορμός του δέντρου πάλι έκλεισε. 

( Διηγείται στον Dawkins ο Yusuf ) 

  

 

 

«Ο τζυνογάρ, ο ’αγός τζ’ o Προφήτης Ηλίας (Ο αετός, ο λαγός και o Προφήτης 

Ηλίας.)» 

 

Κάποτε ένας αετός κυνήγησε έναν λαγό. Ο λαγός έφυγε και έπεσε στην φωλιά 

των σκαθαριών. Ήρθε ο αετός να πάρει τον λαγό. Συγκεντρώθηκαν τα σκαθάρια, δεν 

τον παρέδωσαν. Ο αετός θύμωσε. Άρπαξε τον λαγό, και πήγε και τον έφαγε. 

Θύμωσαν τα σκαθάρια.  

Ο αετός πήγε και γέννησε δύο αυγά στην φωλιά του. Πήγανε τα σκαθάρια στην 

φωλιά του αετού. Κύλησαν τα αυγά και τα έσπασαν. 

Ο αετός επτά χρόνια δεν κατάφερε να βγάλει πουλάκια. Ύστερα από επτά 

χρόνια πήγε ο αετός στα σύννεφα και βρήκε τον Προφήτη Ηλία μέσα στα σύννεφα. 

Τον ρώτησε τι να κάνει. Και ο Προφήτης Ηλίας άπλωσε την ποδιά του «Εδώ του 

λέει γέννα στην ποδιά μου, εδώ για να καταλάβω γιατί δεν μπόρεσες να βγάλεις 

πουλάκια». Ήρθε και γέννησε στην ποδιά του δύο αυγά. Πήγε να βοσκήσει ο αετός. 

Πήγε και το σκαθάρι να κάνει ένα στρόγγυλο κόπρανο και το πέταξε στην ποδιά του 

Προφήτη Ηλία : Να γκρεμίσω, να πετάξω το μίασμα από την ποδιά μου, είπε ο 

Προφήτης Ηλίας. Τίναξε την ποδιά του, τσουλίστηκαν τα αυγά και έσπασαν. Ήρθε ο 

αετός. Ρώτησε ο Προφήτης «Με ποιόν είσαι αφηνιασμένος;» Είπε και εκείνος «Με 

τα σκαθάρια». «Προσκάλεσε τα να τα βρείτε» του είπε ο Προφήτης Ηλίας.  

(Από τη συλλογή Lagarde) 
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«Αβτζής τζαι το πουλπούλι (ο κυνηγός και το αηδόνι)» 

 

Πήγε ο κυνηγός στο βουνό να πυροβολήσει και να φέρει ορτύκια και λαγούς. 

Καταπονήθηκε και ξάπλωσε σε μία σκιά να κοιμηθεί. Μέσα στον ύπνο του άκουσε 

ένα γλυκό κελάηδημα πουλιού.  

Σηκώθηκε και κοίταξε ολόγυρά του και επάνω στο κλαδί είδε ένα αηδόνι που 

κελαηδεί υπέροχα. Αμέσως πήγε στο σπίτι του, πήρε μία παγίδα και έπιασε το 

αηδόνι ζωντανό. Το αηδόνι μίλησε και είπε με ανθρώπινη λαλιά: «Που με πηγαίνεις 

εμένα, Τι θα με κάνεις». «Θα σε βάλω μέσα σε ένα κλουβί» είπε ο άνθρωπος για να 

ακούω συνεχώς τα τραγούδια σου». Εάν με φυλακίσεις είπε το αηδόνι, εγώ δεν θα 

κελαηδώ καθόλου». «Αν είναι έτσι» «θα σε ψήσω και θα σε κάνω ένα ωραίο γεύμα» 

είπε ο άνθρωπος. «Αν με ψήσεις στα κάρβουνα το κρέας μου γίνεται σκληρό, δεν 

μασιέται, αν με βράσεις θα καταστραφώ, θα μείνει μόνο το δέρμα μου. Άφησε με και 

γω θα σου δώσω μία έξυπνη συμβουλή» είπε το αηδόνι. Ο άνθρωπος άφησε το πουλί 

και εκείνο πέταξε πάνω σε ένα ψηλό κλαδί. Από κει πάνω το πουλί είπε: «μην 

πιστεύεις τα λόγια του καθενός». 

Λίγο αργότερα είπε: «Εεε ανθρωπάκο είχες στα χέρια σου την τύχη σου και την 

έχασες. Στην κοιλιά μου ήταν ένα διαμάντι σαν την γροθιά σου και τώρα δα το 

έχασες». Ο άνθρωπος μετάνιωσε που άφησε το αηδόνι. Άρχισε να γογγύζει «βάι βάι 

έχασα την τύχη μου» είπε. Το αηδόνι επάνω στο κλαδί του λέει: «Ανθρωπάκο σου 

είπα να μην ακούς τα λόγια του καθενός. Εγώ, λέει, και να μπω μέσα στην γροθιά 

σου δεν φτάνω για να την γεμίσω, πως λοιπόν μπορεί να χωρέσει στην κοιλιά μου 

διαμάντι όσο η γροθιά σου; » 

(Διηγείται στον Ιορδάνη Παπαδόπουλο μια γιαγιά από το Καρσαντί στο 

Πλατύ,1956) 

 

 

«Η νύφη που δεν έτρωγε ποτέ» 

 

Στην πατρίδα οι γυναίκες δεν κάθονταν μαζί με τους άντρες τους. Κάθονταν πιο 

πέρα για να μην ακουστεί η φωνή τους από τους άντρες. Η καινούργια νύφη έτρωγε 

λίγο πιο εκεί κοντά στην πεθερά. Η νύφη που έτρωγε λίγο ήτανε και καλή νύφη.  

Ήταν και μια νύφη στο χωρίο πολύ αξιοπρεπής, δεν έτρωγε καθόλου με τους 

υπόλοιπους μαζί. Παρόλα αυτά σηκώνονταν τα μεσάνυχτα την ώρα που 

κοιμόντουσαν οι υπόλοιποι και πήγαινε στο κελάρι, έβαζε μια ποικιλία φαγητών 

μπροστά στο ταψί και έφτιαχνε ένα υπέροχο γεύμα. 
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Ο πεθερός πήρε χαμπάρι την πονηριά της νύφης και μια μέρα κρύφτηκε μέσα 

στο ντουλάπι. Την ώρα που έβαλε το ταψί με τα φαγητά και πήγε να φέρει νερό, ο 

πεθερός βγήκε και έβαλε ακόμη μια χούφτα φαγητό μέσα στο ταψί. 

Ήρθε η νύφη και άρχισε να τρώει στα σκοτεινά, δεν μπόρεσε να τα φάει όλα 

όσα ήτανε μέσα στο ταψί. Πρήστηκε η κοιλιά μου «Παναγία μου λέει, εγώ κάθε 

μέρα έτρωγα αυτό το φαΐ, η κοιλιά μου δεν το χωράει. Αν το φάω θα σκιστεί η 

κοιλιά μου και εάν το αφήσω θα είναι αμαρτία. Τι θα κάνω τώρα δα. Μήπως είμαι 

άρρωστη ή θα αρρωστήσω». 

Βγήκε ο πεθερός πήρε το ζωνάρι και ξεκίνησε να χτυπάει στην κοιλιά λέγοντας 

«παστουρμάδες, σουτζούκια και τυριά βγείτε για να μην σκάσει η κοιλιά της νύφης». 

(Διηγείται στον Ιορδάνη Παπαδόπουλο η αδερφή του πατέρα του στα Πετρανά 

Κοζάνης 1951) 

 

 

 «Η περιπέτεια του πατέρα» 

 

Στο χωριό μας ήταν ένας τραμπούκος πολύ νευρικός τον έλεγαν ο 

Τρελοπρόδρομος. Πάντα σηκώνονταν το πρωί, μάλωνε με την γυναίκα του, την 

χτυπούσε με το σχοινί και ύστερα άρχιζε με την σειρά να χτυπάει τα παιδιά του. 

Μια μέρα πήγε με τον γάιδαρο του στον μύλο για να αλέσει δύο τσουβάλια 

σιτάρι. Πήρε μαζί του και τον γιο του τον Γιάννη. Εκεί στον μύλο ήταν πολλοί 

χωρικοί και από τα γύρω χωριά περίμεναν στην σειρά να αλέσουν το σιτάρι. Ο δικός 

ο τραμπούκος πήγε μπροστά για να αλέσει πρώτος. Οι υπόλοιποι χωρικοί τον 

περιέλαβαν, τον χτύπησαν και τον πέταξαν στο ρέμα του μύλου. Γύρισε ο άνθρωπος 

στο σπίτι πριν να αλέσει το σιτάρι. Η γυναίκα η Προδρομίνα ρώτησε τον γιο της 

«Γιάννη μου παιδί μου γιατί δεν αλέστηκε το σιτάρι»; «Μανούλα μου» είπε το παιδί 

«Μόνο εμείς τρομάζουμε και φοβόμαστε τον πατέρα μας. Εκεί στον μύλο δε τον 

παίρνουν στα σοβαρά. Του έδωσαν ένα βρωμόξυλο τον λιάνισαν και τον πέταξαν 

στο ρέμα του μύλου. Πιο μετά τον έπιασαν δύο άνθρωποι τον πέταξαν πάνω σε ένα 

γαϊδούρι και μου είπαν, Γαϊδουρογάιδαρε πήγαινε τον πατέρα σο στην μάνα σου και 

ιδού να τον έφερα. 

(Διηγείται στον Ιορδάνη Παπαδόπουλο ο Λευτέρης Σκεντερίδης από Αφσάρι, η 

συνέντευξη δόθηκε στο Πλατύ 1953) 
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«Πως μάθαιναν γράμματα στο Σαττί» 

 

- Πως ήταν το σχολείο σας στο χωριό; 

- Στο Σαττί δεν είχαμε σχολείο. 

Ο δάσκαλος έκανε μάθημα στο δωμάτιο ενός σπιτιού. Τα παιδιά μάθαιναν λίγα 

κολλυβογράμματα. Τα παιδιά του σχολείου είχαν ένα κοντύλι, μία πλάκα και ένα 

δέρμα, κάθονταν πάνω στο δέρμα που βρισκόταν πάνω στο πάτωμα. Δηλαδή τι 

πάτωμα, ήταν χώμα πατημένο το οποίο είχε επάνω μια ψάθα ή μια κουρελού. 

Μαθαίναμε το ψαλτήρι και το Οκτάηχο ώστε να ψέλνουμε στην εκκλησία. Ο 

πατέρας μου ήταν παπάς και γω δίπλα του ψάλτης. 

Είχαμε ένα δάσκαλο με γενειάδα που ήρθε από το μοναστήρι του Ζιντζίτερε. Πάντα 

μας έδερνε με το ραβδί. Μια μέρα θύμωσε και ξεκίνησε πάλι να μας δέρνει. 

Είμασταν δέκα με δώδεκα χρονών παλικαράκια. Σηκωθήκαμε και μονομιάς με τα 

δέρματα πάτα-κιούτα του δώσαμε στο κεφάλι. 

Εκείνος ο δάσκαλος πήρε το ραβδί του και έφυγε τρέχοντας και στο χωριό άλλος 

δάσκαλος δεν ήρθε. 

(Διηγείται στον Ιορδάνη Παπαδόπουλο ο πατέρας του Βασίλης 

Παπαδόπουλος,Πλατύ,1950) 

 

 

«Ο θυμωμένος αδερφός» 

 

Ήτανε δύο αδέρφια, ο ένας ήταν ανόητος και ο άλλος έξυπνος. Είχαν λίγα παλιά 

σπίτια και λίγα καινούργια. Είχαν ένα κοπάδι πρόβατα και δυο βόδια. Ο έξυπνος 

αδερφός λέει: Ας οδηγήσουμε τα πρόβατα. Εάν μας πάνε στα νέα σπίτια τότε αυτά 

ας γίνουν δικά μου. Έπειτα ας οδηγήσουμε τα βόδια. Εάν αυτά πάνε στα παλιά 

σπίτια, τότε ας γίνουν δικά σου. Τότε οδήγησαν τα πρόβατα και αυτά πήγαν στο 

σπίτι του έξυπνου αδερφού. Έπειτα οδήγησαν τα βόδια και αυτά πήγαν στο σπίτι του 

ανόητου αδερφού. 

Το πρωί ο ανόητος αδερφός σκοτώνει το ένα από τα βόδια. Φωνάζει μερικά 

σκυλιά και το μοίρασε όλο σε αυτά. Το πρωί παίρνει το άλλο βόδι και το πηγαίνει 

στο βουνό. Ενώ ήταν καθοδόν εμφανίστηκε μία νυφίτσα από την άκρη του βράχου. 

Τον κορόιδευέ και ο ανόητος αδερφός εξοργίστηκε. Έδεσε το βόδι εκεί πέρα και 

έφυγε και ξαναήρθε. Το πρωί ξαναπήγε σε εκείνο το μέρος. Και πάλι εμφανίστηκε 

μπροστά του το νυφίτσα και πάλι τον κορόιδευε. Ο ανόητος ρώτησε για τα χρήματα 

και η νυφίτσα είπε ότι δεν τα δίνει. Ανέβηκε τον λόφο, κύλισε ένα βράχο και εκεί 

είδε ότι υπήρχε ένα κιούπι με χρυσές λίρες. Ο ανόητος αδερφός γέμισε την τσέπη 

του και ξανακάλυψε με την πέτρα το κιούπι. Καθώς έφευγε πέταξε κάτω ένα 
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νόμισμα και είπε «Κάτω μαζί τους!» και το άφησε και πέταξε κάτω ακόμη ένα και το 

σήκωσε και το πήρε. Έπειτα πήγε σπίτι. Τα έδειξε στον αδερφό του. 

Σηκώθηκαν το πρωί, πήραν ένα γαϊδούρι και ένα δισάκι. Πήγαν και πήραν τα 

χρυσά νομίσματα. Γέμισαν το δισάκι με τα χρυσά νομίσματα και γέμισαν και το 

έδαφος από πάνω. Επέστρεψαν στο σπίτι. Ο έξυπνος αδερφός έστειλε τον ανόητο 

στο μαγαζί που έφτιαχνε σκάλες για να πάρει τις σκάλες. Αυτός πήγε. Ο 

κατασκευαστής των κλιμάκων επάλειψε με μέλι τα πόδια της σκάλας. Την έδωσε 

στον ανόητο και αυτός το πήρε σπίτι. Ξοπίσω του ακολούθησε επίσης και ο 

κατασκευαστής των κλιμάκων και τους είδε από την καμινάδα να μετράνε τα χρυσά 

νομίσματα. Όταν το είδε αυτό ο έξυπνος αδερφός πήρε ένα βαρίδιο και το πέταξε 

μέσα στην καμινάδα και τον πέτυχε στο μέτωπο και αυτός έπεσε κάτω. Ο έξυπνος 

νέος βγήκε έξω, πήρε τον κατασκευαστή κλιμάκων και τον πέταξε μέσα στο πηγάδι. 

Σκότωσε και μερικά πρόβατα και τα πέταξε πάνω από τον κατασκευαστή. Έπειτα 

ήρθε η γυναίκα του κατασκευαστή αναζητώντας τον αλλά δεν τον βρήκε. Τότε 

κατέβασαν τον ανόητο μέσα στο πηγάδι. Αυτός πήρε λίγο μαλλί προβάτου και το 

πέταξε προς τα επάνω και είπε: «Είναι τα γένια του άντρα σου λευκά ή μαύρα;» 

Τότε κατάλαβαν ότι είναι ανόητος και τον έβγαλαν από το πηγάδι. Η γυναίκα του 

κατασκευαστή κλιμάκων αποχώρησε στο σπίτι της. 

(Διηγείται στον Dawkins ο Khristos Yordanu Adzenopulos Damirzopulos) 

 

 

«Η γάτα , ο σκύλος και το φυλαχτό». 

 

Ήταν ένα παιδί και μια γυναίκα και δεν είχαν ψωμί να φάνε. Επίσης είχαν μία 

ψιψίνα και ένα σκύλο. Το παιδί συνήθως πήγαινέ και δούλευε και έφερνε ψωμί να 

φάνε. Μια μέρα δεν πήγε στην δουλεία. Πήγε σε ένα ερειπωμένο σπίτι και βρήκε μία 

σφραγίδα. Την εμπότισε την σφραγίδα και εμφανίστηκε ένας άνθρωπος μπροστά του 

και του είπε: «Τι επιθυμείς;» και εκείνος αποκρίθηκε « Επιθυμώ χρήματα.» Του 

έδωσε χρήματα και πήγε στο σπίτι του και τα χρήματα τα έδωσε στην μάνα του και 

αυτή αγόρασε κρέας. Το πήρε και το έφαγαν. 

Μια μέρα η μάνα του πήγε στον Βασιλιά για να δώσει την κόρη του στον γιο 

της. Και ο βασιλιάς είπε: «Αν φτιάχνει σπίτια όπως τα δικά μου να το δώσω το 

κορίτσι μου.» Και η μητέρα με κλάματα πήγε στο σπίτι και είπε στο παιδί του : «Αν 

δεν φτιάχνεις σπίτια όπως τα δικά μου δεν το δίνω το κορίτσι μου.» και κείνος είπε: 

«καλά» και κείνος έφτιαξε σπίτια όπως του βασιλιά και έδωσε στο κορίτσι την 

σφραγίδα, την εμπότισε και μπροστά της βγήκε ένας δερβίσης και είπε: «τι 

επιθυμείς;» και αυτή είπε να μεταφέρεις το σπίτι και να κάνω είκοσι παλάτια. Την 

νύχτα το αγόρι και η μητέρα του παρέμεναν ακόμη μέσα σε εκεί να τα σπίτια. Η 

κόρη του βασιλιά πήγε στα υπόλοιπα σπίτια. Ο βασιλιάς σηκώθηκε το πρωί, κοίταξε 

και δεν είδε πουθενά τα παλάτια. Φώναξε την μητέρα του αγοριού και της λέει: «Τι 

έγιναν τα παλάτια» και αυτή του απάντησε ; «Δεν γνωρίζω.» 

(Διηγείται στον Dawkins ο Prohdromos Mercuriu Kayekeisidis) 
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«Το όνειρο» 

 

Ένας άνδρας και μια γυναίκα είχαν έναν γιο. Το αγόρι έλεγε συνέχεια «Εγώ» 

δηλαδή «Εγώ θα γίνω βασιλιάς» μετά έλεγε «Ο πατέρας θα είναι φτωχός» μετά 

έλεγε «Εσύ πατέρα μου, πλύνε τα χέρια μου και εσύ μητέρα μου, φέρε την πετσέτα.» 

Αυτό όταν το άκουσαν θύμωσαν. Η γυναίκα του είπε: «Ας φέρουμε ένα σεντούκι και 

να το βάλουμε μέσα το παιδί και να το πετάξουμε στην θάλασσα.»  

Αυτό επέπλεε και έφτασε στην άκρη της θάλασσας. Μετά μία υπηρέτρια το είδε 

και το είπε στον κύρη της, και ο κύρης της είπε «Αν είναι κάποιος άνθρωπος θα γίνει 

δικός μου, αν είναι κάποιο πράγμα θα γίνει δικό σου.» Το άνοιξαν και είδαν ένα 

μικρό παιδάκι που βρισκόταν μέσα. Ο κύρης πήρε το αγόρι και το έκανε δικό της 

παιδί. 

Το αγόρι συνήθιζε να πηγαίνει στο σχολείο. Μετά στο σπίτι του βασιλιά ήρθαν 

δύο σπουργίτια και αυτά τα σπουργίτια μάλωναν. Ο βασιλιάς κάλεσε όλες της 

υπηρέτριές του και ρώτησε: «Γιατί μαλώνουν αυτά τα σπουργίτια», εκείνες δεν 

ήξεραν. Ο βασιλιάς είπε : «Τρεις μέρες τιμωρία». 

Μετά ήρθε ένας άνθρωπος στο σπίτι του και ήταν σκεπτικός. Μετά επέστρεψε 

το αγόρι από το σχολείο. Στην αρχή ο βασιλιάς είπε: «Όποιος το ανακαλύψει αυτό 

θα του δώσω το βασίλειο μου. Το αγόρι είπε «Γιατί είσαι σκεπτικός». Ο πατέρας του 

είπε: «Μπορείς να το κάνεις αυτό;» και το αγόρι λέει: «Περί τίνος πρόκειται πες 

μου;» Αγόρι μου μία μέρα πήγαν στο σπίτι του βασιλιά δύο σπουργίτια και 

μάλωναν. Το αγόρι λέει: «Πήγαινε με εκεί πατέρα» και ο πατέρας του τον πήγε στο 

σπίτι του βασιλιά. Αυτός έκανε τον ανάλογο χαιρετισμό στον βασιλιά και αυτός του 

ρώτησε : «Γιατί μαλώνουν τα σπουργίτια» και το αγόρι λέει: «Το ένα σπουργίτι είναι 

ο πατέρας και το άλλο η μητέρα. Μαλώνουν γιατί έχασαν το παιδί τους. Όταν το 

αγόρι είπε αυτά τα σπουργίτια πέταξαν μακριά. Μετά ο βασιλιάς έδωσε το βασίλειο 

του στο αγόρι και έδωσε επίσης την κόρη του. Και ζήσαν αυτοί καλά και μείς 

καλύτερα. 

(Διηγείται στον Dawkins o Efthimios Papa- Yosiph) 

 

 

«Ο δάσκαλος και ο μαθητής» 

 

Ένας άνθρωπος είχε ένα γιο. Αυτός έβαλε τον γιο του να δουλεύει ως πιλοποιός. 

Επειδή δεν μάθαινε την τέχνη της πιλοποιίας επέστρεψε πίσω. Ο πατέρας του τον 

ρώτησε. Την έμαθες καλά την δουλειά; Και το αγόρι είπε «Ναι, την έμαθα καλά». Ο 

άνθρωπος στην συνέχεια ρώτησε τον δάσκαλό του και απάντησε «Δεν την έμαθε την 

δουλειά». Ο άνθρωπος θύμωσε. Τον έβαλε σε άλλη εργασία και ξανά το αγόρι 

αποχώρησε από την δουλειά. Μετά ο άνθρωπος είπε «Ας τον στείλουμε σε ένα 

απόμακρο μέρος ώστε να μην μπορεί να διαφύγει». 
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«Ο Τσιγγάνος» 

 

Μια φορά ήταν μια νύφη. Ένας τσιγγάνος πήγε να ζητήσει ένα ψωμί. Η γυναίκα 

πήγε να φέρει το ψωμί να το δώσει στον τσιγγάνο. Ο τσιγγάνος μπήκε μέσα. 

Κρύφτηκε στο κελάρι. Η γυναίκα επέστρεψε και δεν τον βρήκε τον τσιγγάνο. Η 

γυναίκα μπήκε μέσα στο σπίτι να κοιμηθεί. Είχε σκοτεινιάσει. Ο τσιγγάνος βγήκε 

έξω. «Θα σε παντρευτώ» είπε στην γυναίκα. «Αν με παντρευτείς» είπε αυτή, «Άσε 

με να φέρω αυγά, άσε με επίσης να φέρω και άλλα πράγματα και ας φάμε» είπε αυτή 

«και έπειτα θα σε δεχτώ. Εκείνος μπήκε στο κελάρι και κρύφτηκε. Έσπρωξε 

μπροστά του την πέτρινη πόρτα και κρύφτηκε. Αγόρασαν λίγα φασόλια και τα 

άπλωσαν εκεί κάτω. Αυτός γλίστρησε, όταν πάτησε εκεί και έπεσε κάτω. Αυτοί 

πήγαν, τον έπιασαν, τον έδεσαν και τον έβγαλαν έξω. «Γιατί κρύφτηκες εκεί»; 

Ρώτησαν αυτοί «Κρύφτηκα για να πάρω την γυναίκα.» Αποκρίθηκε. 

Δεν το άφησαν να φύγει. Τάισε το πρόβατο τους. Συνήθιζε να πηγαίνει πέρα 

δώθε στην ύπαιθρο. Κάθε μέρα θα έτρωγε ένα πρόβατο. Αυτοί τον ρώτησαν, «Τι 

κάνεις με το πρόβατο, θα τα χάσεις όλα;» και αυτός είπε «Τι μπορώ να κάνω; Στην 

πραγματικότητα δεν τα τρώω. Πάω για να τα ταΐσω. Μόλις αυτά δούνε το λύκο εκεί 

πέρα, αυτά τρέχουν μέσα σε σύγχυση δίχως να ξέρουν που ακριβώς είναι ο λύκος 

και αυτός τα τρώει».   
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