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Η Τένεδος είναι ένα μικρό νησάκι του βορειοανατολικού Αιγαίου, που ανήκει στο 

σύμπλεγμα των Θρακικών Σποράδων, 12 μίλια από το στόμιο του Ελλήσποντου και 3 

από τα παράλια της Μικρασίας. Βρίσκεται στο μέσο τριών πελάγων (Αιγαίου, Ελλη-

σπόντου και Μέλανος κόλπου), γι’ αυτό αναφέρεται ενίοτε και ως Τρίοδος. Το νησί 

λέγεται ότι πήρε το όνομά του από τον μυθικό οικιστή και βασιλιά του, τον Τέννητα, 

γιο του ήρωα Κύκνου (γιου του Ποσειδώνα) από τους Κολωνούς της Τρωάδος και 

της Πρόκλειας, κόρης του Λαομέδοντα. 

Η Τένεδος έχει μήκος 6 μίλια από ΔΒΔ προς ΑΝΑ, πλάτος 3 μίλια από βορρά 

προς νότο και ανάπτυγμα 14 μίλια. Με εμβαδόν 37 τετραγωνικά χιλιόμετρα1 είναι ένα 

από τα πιο εύφορα νησιά του Αιγαίου. Δεν έχει σχεδόν καθόλου βουνά και η υψηλό-

τερη κορυφή της είναι η κορυφή του Προφήτη Ηλία (Άγιο-Λιάς) που έχει ύψος 190 

μέτρα. Η σημαντική θέση που κατέχει η Τένεδος στο χώρο της ιστορίας οφείλεται 

αναμφίβολα στη γεωγραφική της θέση.  

Η προσπάθεια μελέτης αυτού του ιδιώματος ξεκίνησε χωρίς πείρα και έχοντας ένα 

επιπλέον εμπόδιο, τη μεγάλη απόσταση από την περιοχή που θα μελετούνταν, όμως 

αποτέλεσε αντίβαρο της κοπιαστικής προσπάθειας το θέμα και το υλικό που παρου-

σίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. Το ιδίωμα αυτό επιλέχθηκε γιατί θεωρήθηκε ότι είναι απα-

ραίτητη η μελέτη του ιδιώματος, καθώς οι κάτοικοι της Τενέδου συνεχώς λιγοστεύ-

ουν, άρα το ιδίωμα τους πρέπει να μελετηθεί όσο ακόμα υπάρχουν ομιλητές, πριν 

οδηγηθούμε σε γλωσσικό θάνατο. Άλλωστε οι συγκυρίες είναι πλέον ευνοϊκές για μια 

τέτοια έρευνα, αλλά και την καθιστούν αναγκαία. 

 
1. Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια, Ελευθερουδάκη, Αθήνα, τόμος 23, 85 και Α. Ποντικάκης «η Τένε-

δος». 
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Αρχικά αναζητούνται τα χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων που μαρτυρού-

νται στο ιδίωμα της Τενέδου, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο το ιδίωμα ανήκει 

όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και γλωσσικά στο χώρο των βορείων ιδιωμάτων. Έτσι 

παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα από το διαθέσιμο φωνητικό υλικό, όπως 

αυτό προέκυψε από την έρευνα. Με σκοπό την συλλογή αντιπροσωπευτικότερου υλι-

κού, πραγματοποιήθηκε μια επιτόπια έρευνα στην Τένεδο, αλλά και σε άλλα μέρη 

που ζουν Τενεδιοί, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξέλιξη ή και αλλοίωση του ιδιώ-

ματος και η διαφοροποίηση του ανάμεσα στους Τενεδιούς που ζουν στην Τένεδο α-

κόμη και σε αυτούς που ζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Έπειτα από την απομα-

γνητοφώνηση των συλλεχθέντων κασετών και την μελέτη του υλικού, φάνηκαν κά-

ποια φαινόμενα και παρατηρήθηκε η ύπαρξη κάποιων φωνητικών χαρακτηριστικών 

της διαλέκτου αυτής της περιοχής. 

Οι ομιλητές στους οποίους στηρίχθηκε η έρευνα είναι: 

Α) άνθρωποι που ζουν ακόμη στην Τένεδο, με τους οποίους ήρθα σε επαφή το κα-

λοκαίρι του 2003 και του 2004 κατά την παραμονή μου στην Τένεδο, στο πλαίσια 

μιας επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε για συλλογή υλικού. 

 Β) Τενεδιοί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Τένεδο. Τα τελευταία χρόνια 

όμως ζουν στην Ελλάδα μόνιμα πλέον. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι Τε-

νεδιοί που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και δέχθηκαν να μας μιλήσουν δεν ζουν 

σε κοινότητες Τενεδιών αλλά αποτελούν μεμονωμένες οικογένειες που ζουν σε κά-

ποιες περιοχές με ελάχιστους Τενεδιούς. 

Η έρευνα έγινε έχοντας σαν βάση ένα ερωτηματολόγιο ειδικά διαμορφωμένο για 

ζητήματα φωνητικής, αλλά και με μαγνητοφώνηση και καταγραφή αυθόρμητης ομι-

λίας των κατοίκων του χωριού, αποσκοπώντας στην συλλογή όσο τον δυνατόν πλη-

ρέστερων στοιχείων, και θέλοντας να διακριθούν όχι μόνο τα στοιχεία που αναγνωρί-

ζουν ακουστικά οι κάτοικοι, ανακαλώντας τα από τις αναμνήσεις του παρελθόντος, 

αλλά και να επισημανθούν τα διαλεκτικά στοιχεία που ακόμα και σήμερα είναι σε 

χρήση στην περιοχή και διακρίνουν τη διάλεκτο της περιοχής από άλλες και την κα-

τατάσσουν στα βόρεια ελληνικά ιδιώματα. 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ 

Στένωση 

Η στένωση ή κώφωση είναι ένα φαινόμενο της φωνητικής που εμφανίζεται με την 

μετατροπή του άτονου e > i και του άτονου ο > u.2 Aποτελεί ένα από τα φαινόμενα 

που είναι χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων3 και είναι ένα είδος βαλκανισμού, 

αφού παρατηρείται και σε ιδιώματα διαφόρων βαλκανικών χωρών, όπου οι διάλεκτοί 

τους σε αντίθεση με την κοινή παρουσιάζουν στένωση, όπως ακριβώς συμβαίνει και 

 
2. B. Newton, The generative interpretation of dialect A study of the greek phonology, University 

Press, Cambridge, 1972, 16 

3. Μ. Τριανταφυλλίδης Άπαντα, τόμος τρίτος, Νεοελληνική Γραμματική - Ιστορική Εισαγωγή 

(1938), Θεσσαλονίκη, 1993, 67 και Α. Παπαδόπουλος, Γραμματική των βορείων ιδιωμάτων της νέας 

ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 1926, 11  
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στο πλαίσιο της ελληνικής σε σχέση κυρίως με τα βόρεια ιδιώματα. Η κώφωση ίσχυε 

στο παρελθόν χωρίς εξαιρέσεις, γεγονός που εν μέρει ισχύει και σήμερα στο ιδίωμα, 

πρόκειται για το κλείσιμο των άτονων φωνηέντων μεσαίου ανοίγματος e και o σε ι 

και υ αντίστοιχα, το οποίο όπως φαίνεται εξαρτάται από τον τονισμό.4. 

Α) Άτονο e > ι 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/abilόfiła/ 

 

/abelόfila/ 

«αμπελόφυλλα» 

/ilίtsis/ 

 

/elίtses/ 

«ελίτσες» 

/skávumi/ 

 

/skávume/ 

«σκάβουμε» 

/klaδévumi/ 

 

/klaδévume/ 

«κλαδεύουμε» 

/tçafίzumi/ 

 

/θçafίzume/ 

«θειαφίζουμε» 

/tedzeréδis/ 

 

/tendzeréδes/ 

«τεντζερέδες» 

/açilόna/ 

 

/çelόna/ 

«χελώνα» 

/mastrapáδis/ 

 

/mastrapáδes/ 

«μαστραπάδες» 

/iδό/ 
/eδό/ 

«εδώ» 
/ίni/ 

/ίne/ 

«είναι» 

Β) Άτονο o>u 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/θérus/ /θéros/ 

«θέρος» 

/musxárja/ 

 

/mosxárja/ 

«μοσχάρια» 

/ιgunί/ /egonί/ 

«εγγονή» 

/tnázu/ /tinázo/ 

«τινάζω» 

/pίsu/ /pίso/ 

«πίσω» 

/γruθçá/ /γroθçá/ 

«γροθιά» 

/prutύ/ /protύ/ 

«προτού» 
/rumתί/ /rοmתί/ 

«Ρωμιοί» 

/ruméika/ /rοméika/ 

«ρωμέικα» 

/burύsan/ 

 

borύsan/ 

«μπορούσαν» 

Τα παραπάνω παραδείγματα καθιστούν σαφές το γεγονός ότι η στένωση ή κώφω-

ση αφορά μόνο τα άτονα e και ο, καθώς μόνο αυτά κλείνουν σε i και u. Αντίθετα, τα 

τονισμένα e και ο διατηρούνται σε όλες τις πιθανές θέσεις.5 Ενδεικτικά είναι τα 

παρακάτω παραδείγματα: 

  

 
4. B. Newton, The generative interpretation of dialect, 182 

5. B. Newton, ό.π., 196 
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Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/kséru/ /kséro/ 

«ξέρω» 

/pιrsόteru/ /perisόtero/ 

«περισσότερο» 

/écιjι/ /éceje/ 

«έκαιγε» 

/stιγnόת/ /steγnόni/ 

«στεγνώνει» 

/ksiléתu/ /ksίlino/ 

«ξύλινο» 

/namcόrs/ και 

/namtsόrs/ 

/namcόrs/ 

«αχόρταγος» 

/zιsténs/ /zesténis/ 

«ζεσταίνεις» 

/λόns/ /λόnis/ 

«λιώνεις» 

/sιδιréתu/ /siδeréniu/ 

«σιδερένιο» 

/fuskόת/ /fuskόni/ 

«φουσκώνει» 

 
Αποβολή 

H αποβολή των άτονων ο και u μαρτυρείται σε όλα τα βόρεια ιδιώματα, όταν βρί-

σκονται μέσα στο θέμα μιας λέξης ή στην κατάληξη της. Ο Α. Παπαδόπουλος αναφέ-

ρει χαρακτηριστικά για την αποβολή ότι: «Νόμος οργανικός της βορείου ελληνικής 

είναι η αποβολή των κλειστών φθόγγων ι και ου, όταν ευρίσκωνται εν ατόνω χώρα 

της λέξεως και προηγήται αυτών σύμφωνον. Και το φαινόμενον τούτο, καθώς η κώ-

φωσις, είναι αποτέλεσμα του δυναμικού τονισμού, ένεκα του οποίου αι άτονοι συλ-

λαβαί εκφωνούνται πολύ αμελώς».6 Όσον αφορά τις αιτίες που προκαλούν αποβολή 

άτονων ι και u, πέρα από την απουσία του τόνου,7 μπορεί να είναι και μορφολογικές 

(δηλαδή η απώλεια του μορφήματος το οποίο τυγχάνει να είναι φορέας μορφολογι-

κών ιδιοτήτων οφείλεται στην πλεοναστική παρουσία στοιχείων που είναι φορείς των 

ίδιων ιδιοτήτων). 

Η αποβολή αποτελεί ένα από τα φαινόμενα που είναι χαρακτηριστικά των βορείων 

ιδιωμάτων8 και είναι είδος βαλκανισμού, αφού παρατηρείται και σε ιδιώματα διαφό-

ρων βαλκανικών χωρών, όπου οι διάλεκτοί τους σε αντίθεση με την κοινή παρουσιά-

ζουν αποβολή των άτονων ι και u, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο πλαίσιο της ελ-

ληνικής σε σχέση κυρίως με τα βόρεια ιδιώματα. 

  

 
6. Α. Παπαδόπουλος, Γραμματική των βορείων ιδιωμάτων, 14 

7. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 14 και B. Newton, ό.π., 196 

8. Μ. Τριανταφυλλίδης, Άπαντα, ό.π., 67 Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 14 και B. Newton, ό.π., 16 και 24 

και 182-3 
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Α) σε καταλήξεις 

α) στο τέλος της λέξης  

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/όt/ 
/όti/ 

«ότι» 
/θéλ/ 

/θéli/ 

«θέλει» 

/scipárת/ 

 

scepárni/ 

«σκεπάρνι» 

/traγύδ/ 

 

/traγύδi/ 

«τραγούδι» 

/prép/ 
/prépi/ 

«πρέπει» 
/éç/ 

/éçi/ 

«έχει» 

/kόtsiת/ 
/kόcini/ 

«κόκκινη» 
/gzίns/ 

ksίnis/ 

«ξύνεις» 

/pléת/ 
/pléni/ 

«πλένει» 
/ksérs/ 

/kséris/ 

«ξέρεις» 

 

β) στα όρια μορφημάτων 

/λίθka/ 

 

/lίθika/ 

«λύθηκα» 

/traγύδsa/ 

 

/traγύδisa/ 

«τραγούδησα» 

/méθsa/ 

 

/méθisa/ 

«μέθυσα» 

/θérza/ 

 

/θériza/ 

«θέριζα» 

/θimίθka/ 

 

/θimίθika/ 

«θυμήθηκα» 

/alόnza/ 

 

/alonίza/ 

«αλώνιζα» 

/áksa/ 
/ákusa/ 

«άκουσα» 

/pλίθka/ 

 

/plίθika/ 

«πλύθηκα» 

 

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι αρκετά όχι μόνο για να δείξουν την έκταση του 

φαινομένου, αλλά και την αιτία του. Φαίνεται λοιπόν να οφείλεται μόνο στην απου-

σία του τόνου, χωρίς να εξαρτάται από το φωνητικό περιβάλλον ή από μορφολογικές 

ανάγκες.  

Β) στο θέμα της λέξης:  

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/éfγa/ 

 

/éfiγa/ 

«έφυγα» 

/skλί/ και /stsλί/ 

 

/scilί/ 

«σκυλί» 

/zbéθeros/ και 

/zbéθirus/ 

/simpéθeros/ 

«συμπέθερος» 

/pλί/ και /plί/ 

 

/pulί/ 

«πουλί» 

/γrύת/ 

 

/γurύni/ 

«γουρούνι» 

/tsmámi/ 

 
/cimáme/ «κοιμάμαι» 

/zmί/ 

 

/zumί/ 

«ζουμί» 

/θmύme/ και 

/θmύmι/ 

/θimáme/ 

«θυμάμαι» 

/pγáδ/ και /bγáδ/ 

 

/piγáδi/ 

«πηγάδι» 

/tnázu/ 

 

/tinázo/ 

«τινάζω» 
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Αντιθέτως τα τονισμένα /ι/ και /υ/ φαίνεται να διατηρούνται: 

τονισμένο ί 

/pulί/ πολύ /ftί/ αυτή 

/mazί/ μαζί /ipiθιmίs/ επιθυμείς 

/psumί/ ψωμί /tιrί/ τυρί 

/cί/ εκεί /ipυçί/ εποχή 

τονισμένο ύ 

/fajιtύ/ φαγητού /γλιkύ/ γλυκού 

/marύλ/ μαρούλι /sapύת/ σαπούνι 

/γrύת/ γουρούνι /knύp/ κουνούπι 

Συνίζηση 

Η συνίζηση αποτελεί ένα από τα ισόγλωσσα,9 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

το διαχωρισμό των ελληνικών ιδιωμάτων. Η συνίζηση στο ιδίωμα της Τενέδου έχει 

ως ένα βαθμό μορφή όμοια με αυτήν της κοινής,10 όπου η μεσαιωνική κατάληξη –έα 

πήρε την μορφή –ιά /-já/. π.χ. /δikarjá/ >/δekarjá/ δεκαριά,  

/γruθçá/ >/γroθçá/ γροθιά,  

/kariδjá/ >/kariδjá/ καρυδιά 

 

Όπως αναφέρει ο Α. Παπαδόπουλος εμφανίζονται νέα σύμφωνα δια την συνίζη-

σιν, τα /j/, /ç/, /c/, /z/, /r/, /ת/, που αναπτύσσονται πριν από τις καταλήξεις –ιο και –

ια.11 Στο ιδίωμα της Τενέδου το [i] δεν εξελίσσεται σε [j] μόνο μετά από ηχηρά /b/, 

/d/ /z/ αλλά και μετά από /p/ και /t/, /f/ /θ/, όπου αναμενόταν να αναπτυχθεί ένα /ç/. 

Έτσι διαπιστώνεται ότι σε περίπτωση συνίζησης σε αντίθεση με την κοινή το ημίφω-

νο μετά από άηχα δεν το ακολουθεί ένα ουρανικό, άηχο, τριβόμενο σύμφωνο /ç/, αλ-

λά ένα ουρανικό, ηχηρό, τριβόμενο σύμφωνο, το /j/. 

 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/όpju/ 
/όpçu/ 

«όποιο» 
/δe bjánun/ 

/δe pçánun/ 

«δε πιάνουν» 

/ίpjame/ 
/ίpçame/ 

«ήπιαμε» 
/tétju/ 

/tétço/ 

«τέτοιο» 

/kupjás/ 
/kopçási/ 

«κοπιάσει» 
/θja/ 

/θίa/ 

«θεία» 

/pjátu/ 
/pçáto/ 

«πιάτο» 
  

 
9. B. Newton, ό.π., 30 

10. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 36-37 και N. Κατσάνης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης, 42 

11. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 36 
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Ύπαρξη φθόγγου ə 

Ο φθόγγος αυτός είναι ένα κεντρικό φωνήεν, το οποίο συναντάται σε όλες τις 

βαλκανικές γλώσσες ως κανονικό φώνημα. Στην ελληνική έχει διαλεκτικό χαρακτήρα 

και θέση περιφερειακού φωνήματος, καθώς εμφανίζεται σε λέξεις ξένης προέλευσης, 

κυρίως τουρκικής. Η παρουσία του στα βόρεια ιδιώματα αποτελεί ένα από τα πιο ση-

μαντικά χαρακτηριστικά τους. Εμφανίζεται κυρίως σε τονισμένη θέση, χωρίς ωστόσο 

να λείπουν και περιπτώσεις εμφάνισής του σε άτονη θέση. 

Στο ιδίωμα της Τενέδου, όμως το αξιοπερίεργο είναι ότι μαρτυρείται κυρίως από 

τους νεότερους σε ηλικία ομιλητές και όχι από ομιλητές μεγαλύτερους σε ηλικία, μο-

λονότι όλοι οι Τενεδιοί είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό δίγλωσσοι. Το 

φαινόμενο αυτό, της χρήσης του κεντρικού φωνήεντος μόνο από νέους Τενεδιούς 

ίσως οφείλεται σε επίδραση της τουρκικής, λόγω της φοίτησής τους σε σχολεία όπου 

διδάσκονταν μόνο την τουρκική γλώσσα αλλά και λόγω του ότι οι Έλληνες τα χρόνια 

παραμονής τους στην Τένεδο, είχαν συρρικνωθεί αριθμητικά, άρα είναι εξαιρετικά 

εξοικειωμένοι με το άκουσμα της τουρκικής και της προφοράς της σε βάρος του τε-

νέδιου ιδιώματος, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαν παρά μόνο κυρίως ως «home 

language». 

Ο φθόγγος αυτός παρατηρείται κυρίως τονισμένος και συνήθως σε λέξεις που εί-

ναι δάνεια από την τουρκική. Η διγλωσσία είναι γεγονός σήμερα για τους Τενέδιους 

που συνεχίζουν να μένουν στο νησί και αποτελεί το βασικότερο λόγο για την ύπαρξη 

του ə. Τα ə διασώζεται στην περιοχή σε λέξεις τουρκικής προέλευσης, λόγω της ύ-

παρξης ολο ένα και μεγαλύτερου αριθμού τουρκόφωνων στην περιοχή τα τελευταία 

χρόνια. Αυτό συμπεραίνεται από το ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ομιλητές δεν χρησι-

μοποιούν το κεντρικό φωνήεν όταν μιλούν ελληνικά, ενώ το χρησιμοποιούν όταν μι-

λούν τουρκικά και το διαχωρίζουν. 

/bacίri/  «μπακίρι»   /bacər/ 

/tsadίri/   «τσαντίρι»   /tsadər/ 

 
Προθετικό α- : 

Πριν εξεταστεί το προθετικό α- στο ιδίωμα της Τενέδου, πρέπει να σημειωθεί ότι 

με βάση την παρουσία, την ανάπτυξη και την αποβολή του αρκτικού α- η ελληνική 

χωρίζεται σε τρία ισόγλωσσα: 

α)περιοχές, όπου ανήκει η κοινή, διατηρείται το αρκτικό α- και δεν αναπτύσσεται 

προθετικό α-. 

β) περιοχές με ανάπτυξη προθετικού α-. 

γ) περιοχές με αποβολή αρκτικού α-. Το φαινόμενο του προθετικού α- θεωρείται 

βαλκανισμός και εμφανίζεται στην ελληνική και από ελληνική επίδραση και στην 

αρωμουνική. Συγκεκριμένα αφορά ειδικότερα το ιδίωμα της Τενέδου: 

Α) Ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη προθετικού α- δεν εξαρτάται από το φωνητικό περιβάλλον, αλλά συ-

νήθως οφείλεται σε άλλους λόγους, είναι δηλαδή αποτέλεσμα λανθασμένης επανάλυ-
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σης που οφείλεται σε συμπροφορά του τελικού –α με την επόμενη λέξη π.χ. /açιlόna/ 

(μι-α χελώνα), /açίλ/ (τ-α χείλια) ή είναι αποτέλεσμα αναλογίας π.χ. /aksaδérf/ (αδερ-

φή), /aksáδιrfυs/ (αδερφός). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ν. Κοντοσόπουλος:12 «Συχνά το φαινόμενο αυ-

τό οφείλεται και σε λόγους συνεκφοράς, ευφωνίας, παρετυμολογίας και γενικά σήμε-

ρα καθίσταται ολοένα και σπανιώτερο και δύσκολως δύναται να παρακολουθηθή 

γλωσσογεωγραφικώς». 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/askadzόçirus/ 

 

/skadzόçiros/ 

«σκαντζόχοιρος» 

/açilόna/ 

 

/çelόna/ 

«χελώνα» 

/amaתίt/ 

 

/manitári/ 

«μανιτάρι» 

/apsιlá/ 

 

/psilá/ 

«ψηλά» 

/apsιlόs/ 

 

/psilόs/ 

«ψηλός» 

/aksaδérfça/ 

 

/ksaδérfça/ 

«ξαδέρφια» 

Β) Αποβολή 

/lafrίת/ 

 

/alafrίni/ 

«αλαφρύνει» 
/ftocίתita/ 

/aftocίnita/ 

«αυτοκίνητα» 

/jiláδa/ 
/ajeláδa/ 

«αγελάδα» 
/ftό/ 

/aftό/ 

«αυτό» 

/nav/ 
/anávi/ 

«ανάβει» 
/béλa/ 

/abéλa/ 

«αμπέλια» 

/κόma kalό/ 
/akόma kalό/ 

«ακόμα καλό» 
/nekateftί/ 

/anakateftί/ 

«ανακατευτεί» 

Όπως και στην περίπτωση της ανάπτυξης προθετικού α- έτσι και σε αυτή της απο-

βολής αρκτικού α- τα παραδείγματα που μπορούν να αντληθούν από τη συγκεκριμένη 

έρευνα δεν είναι αρκετά, ώστε να οδηγηθεί κανείς σε ασφαλή συμπεράσματα όσον 

αφορά τις αιτίες ανάπτυξης και αποβολής του προθετικού α-. 

  

Προγιοτακισμός 

Στο ιδίωμα της Τενέδου εμφανίζεται και προγιοτακισμός. Ο προγιοτακισμός, δη-

λαδή η ανάπτυξη ενός ι πριν από αρκτικό ε (ιέ) είναι ένας βαλκανισμός που συναντά-

ται στα βόρεια ιδιώματα. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται με κανονικότητα σε πολλές 

γλώσσες και συνδέεται μ’ένα ευρύτερο φαινόμενο ουρανικοποίησης των συμφώνων 

σε συγκεκριμένες θέσεις και μαρτυρείται και σε βαλκανικές γλώσσες και πιο συγκε-

κριμένα συναντάται στην ρουμανική και την αρωμουνική. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ιδίωμα της Τενέδου, εμφανίζονται κάποιες περιπτώ-

σεις ανάπτυξης /i/ πριν από /e/. 

 
12. Ν. Κοντοσόπουλος, Γλωσσογεωγραφικαί διερευνήσεις εις την κρητικήν διάλεκτον, Αθήνα, 1969, 

65 
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Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/ιéxu/ 
/éxο/ 

«έχω» 
/ιékana/ 

/ékana/ 

«έκανα» 

/ιéç/ 
/éçι/ 

«έχει» 
/ιénas/ 

/énas/ 

«ένας» 

 
Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί πως το φαινόμενο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα διαδε-

δομένο στην περιοχή και τα παραδείγματα αυτά πιθανότατα αποτελούν εκφορές που 

πραγματώθηκαν με αυτήν την μορφή εν τη ρύμη του λόγου, είτε λόγω γειτονικού 

γλωσσικού περιβάλλοντος για λόγους ευφωνίας, καθώς σε άλλες λέξεις δεν παρατη-

ρείται το φαινόμενο αυτό. 

Τροπές φωνηέντων μέσα σε λέξη ή μεταξύ δυο λέξεων 

Κράση του /υ/ + αρκτικό /e/ σε /o/ 

Πρόκειται όπως αναφέρει και ο Α. Παπαδόπουλος για την κράση δυο φωνηέ-

ντων:13 «Κοινόν είναι το φαινόμενον της κράσεως, καθ’ην εκ της συμπλοκής δυο α-

νομοίων φωνηέντων μεταξύ των δύο λέξεων προκύπτει ένα αλλό /ο/». 

Όσον αφορά την κράση του αρκτικού /ε/ όταν αυτό συναντάται με τελικό /υ/ μαρ-

τυρείται το εξής παράδειγμα: ο τύπος της κοινής /pu éxume/ > μαρτυρείται ως /pό 

xume/. 

Κράση του ο + αρκτικό /ι/ σε /υ/ 

/tύxan/ 
/toίxan/ 

«το είχαν» 

/toίvra/ 

/tύvra/ 

/to vrίka/ 

«το βρήκα» 

/tύksera/ 
/toίksera/ 

«το ήξερα» 
/tu xa akustá/ 

/to ίxa akustá/ 

«το είχα ακουστά» 

Γενικά όμως παρατηρείται ότι στο ιδίωμα της Τενέδου δεν εμφανίζονται φαινόμε-

να κράσης σε μεγάλη έκταση. 

Τροπή του /ε/ σε/ο/ μέσα σε λέξη 

Πρόκειται για το φαινόμενο που το μπροστινό /ε/, όταν είναι άτονο, τρέπεται σε 

/ο/ μέσα στην λέξη, κυρίως όταν ακολουθείται από χειλικό σύμφωνο,14 φαινόμενο το 

οποίο συναντάται και στην Κρήτη, στη Κύπρο και τα βορειοανατολικά ιδιώματα. 

π.χ /kromίδi/   κρεμμύδι 

 /rovίθi/    ρεβίθι  

και  /porpatό/   περπατώ 

Επιπλέον μια από τις συνηθέστερες τροπές που σημειώνεται μέσα σε λέξεις στο 

ιδίωμα της Τενέδου, όπως αναφέρει και ο Α. Παπαδόπουλος για αρκετά βόρεια ιδιώ-

 
13. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 14 §2  

14. B. Newton, ό.π., 26 (rounding) 
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ματα, είναι ότι «μετά την αποβολή του /υ/ εις το τρίτον πληθ. πρόσωπον των συμφω-

νόληκτων ρημάτων οιονδήποτε σύμπλεγμα και αν προκύψη του χαρακτήρος μετά του 

τελικού ν»15 αναπτύσσεται ένα /ι/. 

π.χ. /vázin/    /vázun/ «βάζουν» 

 /plájazin/   /plájazun/ «πλαγιάζουν» 

 /vrίscin/   /vrίscun/ «βρίσκουν» 

Μεταφωνία ε > ια 

Και η μεταφωνία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων που 

δεν εμφανίζεται στο συγκεκριμένο ιδίωμα. Επομένως τα φαινόμενα που απαντούν σε 

αυτό το ιδίωμα, όσον αφορά την παρουσία κάποιων φωνηέντων και κάποιων φαινο-

μένων που σχετίζονται με φωνήεντα, σε αντιδιαστολή με τα συνολικά χαρακτηριστι-

κά των βορείων ιδιωμάτων είναι τα εξής: 

ΒΟΡΕΙΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΜΑ ΤΕΝΕΔΟΥ 

Στένωση + 

Αποβολή i και u + 

Συνίζηση -  

Φθόγγος ə - 

Ανάπτυξη προθετικού α- + 

Αποβολή αρκτικού α + 

Κράση u +ε >ο + 

Προγιοτακισμός + 

Μεταφωνία e > ja - 

 

Αυτά ήταν κάποια χαρακτηριστικά φαινόμενα που εμφανίζονται κατά βάση στα 

βόρεια ιδιώματα και συγκεκριμένα και στο ιδίωμα της Τενέδου και αφορούν στα φω-

νήεντα. Τώρα θα επισημανθουν κάποια φαινόμενα που εμφανίζονται στα βόρεια ι-

διώματα και αφορούν στα σύμφωνα και θα επισημανθεί ποια από αυτά τα φαινόμενα 

εμφανίζονται στο ιδίωμα της Τενέδου και ποια όχι, ώστε να αποκτήσει κανείς μια όσο 

το δυνατόν σαφέστερη εικόνα του ιδιώματος αυτού. Τα φαινόμενα αυτά είναι η πα-

ρουσία παχιών συριστικών, οι τροπές των συμφώνων λόγω αποβολής του /i/, οι τρο-

πές συμφώνων πριν από /e/ ή /i/, η προρινικοποίηση, η αποβολή και η ανάπτυξη του 

/γ/ και του /j/, η ανομοίωση και ο τσιτακισμός. Τα φαινόμενα αυτά παρατηρήθηκαν 

στο διαθέσιμο υλικό από το ιδίωμα της Τενέδου.  

Παρουσία παχιών συριστικών 

Η σειρά των παχιών συριστικών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η 

μόνη σειρά συμφώνων που εμφανίστηκε στην ελληνική με βαλκανική επίδραση. 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η σειρά αυτή των παχιών συριστικών, που απαντά 

σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες, δεν απαντά στην κοινή ελληνική, αλλά μόνο στα 

 
15. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 23 Β) 
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βόρεια ιδιώματα.16 Όμως στο ιδίωμα της Τενέδου δεν εμφανίζονται παχιά συριστικά 

σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βόρεια ιδιώματα. 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/dzába/ 
/dzába/ 

«τζάμπα» 
/tésira/ 

/tésera/ 

«τέσσερα» 

/tsίpuro/ 
/tsίpuro/ 

«τσίπουρο» 
/samatás/ 

/samatás/ 

«σαματάς» 

/éts/ 
/étsi/ 

«έτσι» 
/trapéz/ 

/trapézi/ 

«τραπέζι» 

/zésta/ 
/zésti/ 

«ζέστη» 
/dzám/ 

/tzámi/ 

«τζάμι» 

Τροπές συμφώνων λόγω αποβολής άτονου /i/: 

Είναι γνωστό ότι η αποβολή φωνημάτων και πιο συγκεκριμένα του άτονου /i/ 

πολλές φορές αφήνει κάποια ίχνη στο περιβάλλον όπου υπήρχε, έτσι το άτονο /i/ που 

αποβάλλεται προκαλεί «αλλοιώσεις» στα σύμφωνα που γειτνίαζαν με αυτό. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί η αποβολή του άτονου /i/ και /u/ είναι ένα εκτεταμένο φαινόμενο 

σε όλα τα βόρεια ιδιώματα και γενικά, τα αποτελέσματα της αποβολής του άτονου i 

αφορούν στην τροπή των συριστικών σε παχιά συριστικά, στην τροπή των υπερωικών 

σε ουρανικά, στην τροπή των λ και ν σε ουρανικά και τέλος στην τροπή απλών συμ-

φώνων σε ουρανικοποιημένα. Ειδικότερα όσον αφορά τα αποτελέσματα της αποβο-

λής του άτονου /i/ στο ιδίωμα της Τενέδου μαρτυρείται: 

 Τροπή συριστικών σε παχιά συριστικά: 

Η τροπή των συριστικών σε παχιά συριστικά π.χ. z > ž και s > š ή ts > tš και dz > 

dž, λόγω της αποβολής του επόμενου /i/ δεν μαρτυρείται, καθώς στο ιδίωμα της Τε-

νέδου δεν υπάρχουν παχιά συριστικά, σε αντίθεση με την πλειονότητα των βορείων 

ιδιωμάτων της ελληνικής. 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/més/ 
/mési/ 

«μέση» 
/éts/ 

/étsi/ 

«έτσι» 

/asméתus/ 
/asiméתos/ 

«ασημένιος» 
/γráps/ 

/γrápsis/ 

«γράψεις» 

/xaláz/ 
/xalázi/ 

«χαλάζι» 
/stár/ 

/sitári/ 

«σιτάρι» 

/zmόnu/ 
/zimόno/ 

«ζυμώνω» 
/karpύz/ 

/κarpύzi/ 

«καρπούζι» 

 

 
16. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 27, 2) 
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 Τροπή υπερωικών σε ουρανικά: 

Λόγω της αποβολής του άτονου /i/ στα βόρεια ιδιώματα τα υπερωικά /k/, /g/, /x/, 

/γ/ τρέπονται σε ουρανικά /c/, /F/, /ç/, /j/,17 το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται και στο 

ιδίωμα της Τενέδου. Επιπλέον η τροπή των υπερωικών σε ουρανικά λόγω της αποβο-

λής του άτονου /i/ μαρτυρείται στα ιδιώματα και άλλων νησιών του ανατολικού Αι-

γαίου,18 φαινόμενο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη πολλών ομοιοτήτων στα ιδιώματα 

των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.  

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/κatsίc/ 
/κatsίcι/ 

«κατσίκι» 
/paráj/ 

/parájι/ 

«παράγει» 

/dzidzίc/ 
/dzidzίcι/ 

«τζιτζίκι» 
/sfίŋF/ 

/sfίŋFi/ 

«σφίγγει» 

/nίc/ 
/nίci/ 

«νοίκι» 
/éç/ 

/éçi/ 

«έχει» 

/pléc/ 
/pléci/ 

«πλέκει» 
/láç/ 

/láçi/ 

«λάχει» 

/λίc/ 
/λίci/ 

«λύκοι» 
/vláç/ 

/vláçι/ 

«Βλάχοι» 

/papác/ 
/papácι/ 

«παπάκι» 
/ráç/ 

/ráçi/ 

«ράχη» 

 Τροπή λ, ν σε ουρανικά: 

Στο ιδίωμα είναι κανονική η τροπή των l και n σε ουρανικά σε συγκεκριμένες θέ-

σεις, δηλαδή κυρίως μετά από /i/ που αποβάλλεται,19 φαινόμενο που αναφέρει ο Α. 

Παπαδόπουλος ως χαρακτηριστικό των περισσότέρων βορείων ελληνικών ιδιωμάτων 

τόσο όσον αφορά το l > λ,20 όσο και το n >21.ת 

 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/tγáת/ τηγάνι /méλ/ μέλι 

/sapύת/ σαπούνι /stafίλ/ σταφύλι 

/tsίת/ εκείνοι /θéλ/ θέλει 

/scipárת/ σκεπάρνι /áλ/ άλλη 

/sόת/ τελειώνει /κáλ/ κάλλη 

/dziréת/ είδος χώματος /θéλs/ θέλεις 

 
17. B. Newton, ό.π., 126 

18. N. Κατσάνης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης, 39 

19. B. Newton, ό.π., 137 c) 

20. Α. Παπαδόπουλος, Γραμματική των βορείων ιδιωμάτων, 28, 3) 

21. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 29 Α) 
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Όπως προκύπτει από τα παραδείγματα αυτά, η αποβολή του άτονου /i/ τρέπει τα l 

και n στα αντίστοιχα ουρανικά /λ/ και /ת/. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σε αρκε-

τές περιπτώσεις εμφανίζονται παράλληλοι τύποι χωρίς να έχει γίνει η τροπή αυτή. 

Χαρακτηριστικό είναι το ότι οι ομιλητές, τις περισσότερες φορές που καλούνται 

να επαναλάβουν μια λέξη, «τη διορθώνουν» και αναφέρουν τον τύπο της κοινής, ό-

που χρησιμοποιούνται τα υπερωικά /l/ και /n/. 

Συμπεριφορά ληκτικών συμφώνωv μετά την αποβολή του /i/ 

Τα ληκτικά σύμφωνα δεν αλλοιώνονται μετά την αποβολή του πρωτογενούς άτο-

νου ληκτικού /ι/ εκτός από αυτά που ουρανώνονται, δηλαδή τα /c/, /F/, /ç/, /j/, /λ/, /ת/, 

φαινόμενο το οποίο συναντάται και στο ιδίωμα της Σαμοθράκης.22 Πιο συγκεκριμένα 

στο ιδίωμα της Τενέδου εμφανίζονται τα εξής ληκτικά σύμφωνα: 

 
ΛΗΚΤΙΚΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ 

p 
/kunύp/ 

«κουνούπι» 

/cúp/ 

«κιούπι» 

/prép/ 

«πρέπει» 

/aγáp/ 

«αγάπη» 

b 
/láb/ 

«λάμπει» 

/káb/ 

«κάμποι» 

/κuλίb/ 

«κολύμπι» 

/apukύb/ 

«αποκούμπι» 

f 
/xuráf/ 

«χωράφι» 

/γráf/ 

«γράφει» 

/déf/ 

«ντέφι»/ 

/nίf/ 

«νύφη» 

v 
/ktáv/ 

«κουτάβι» 

/anáv/ 

«ανάβει» 

/ráv/ 

«ράβει» 

/karáv/ 

«καράβι» 

t 
/kanát/ 

«κανάτι» 

/όt/ 

«ότι» 

/aγrόt/ 

«(τον)αγρότη» 

/paraxύt/ 

«εστία φωτιάς» 

d 
/apénad/«απέ

ναντι» 

/γléd/ 

«γλέντι» 

/γád/ 

«γάντι» 

/aγnád/ 

«αγνάντι» 

θ 
/kaláθ/ 

«καλάθι» 

/revίθ/ 

«ρεβύθι» 

/katakáθ/ 

κατακάθι» 

/aŋgáθ/ 

«αγκάθι» 

δ 
/pγáδ/ 

«πηγάδι» 

/traγύδ/ 

«τραγούδι» 

/lulύδ/ 

«λουλούδι» 

/pόδ/ 

«πόδι» 

ts 
/kurίts/ 

«κορίτσι» 

/éts/ 

«έτσι» 

/azvést/ 

«ασβέστη» 
 

dz 
/nirádz/ 

«νεράντζι» 
   

s 
/spás/ 

«σπάσει» 

/fés/ 

«φέσι» 

/θés/ 

«θέση» 

/tsaγύs/ 

«τσαγούσι» 

z 
/piráz/ 

«πειράζει» 

/aréz/ 

«αρέσει» 

/miráz/ 

«μοιράζει» 

/sfáz/ 

«σφάζει» 

c 
/papác/ 

«παπάκι/ 

/θίc/ 

«θήκη» 

/nίc/ 

«νοίκι» 

/pléc/ 

«πλέκει» 

 
22. N. Κατσάνης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης, 41 
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f 
/sparáF/ 

«σπαράγγι» 

/sfίŋF/ 

«σφίγγει» 

/anáF/ 

«ανάγκη» 

/fisίF/ 

«φυσίγγι» 

ç 
/éç/ 

«έχει» 

/nίç/ 

«νύχι» 

/láç/ 

«λάχει» 

/ráç/ 

«ράχη» 

j 
/paraj/ 

«παράγει» 

/máj/ 

«μάγοι» 

/stéj/ 

«στέγη» 

/cinίj/ 

«κυνήγι» 

k - - - - 

g - - - - 

x - - - - 

γ - - - - 

m 
/putám/ 

«ποτάμι» 

/Fúm/ 

«γκιούμι» 

/δrόm/ 

«δρόμοι» 

/Fém/ 

«γκέμι» 

n - - - - 

 ת
/parakáת/ 

«παρακάνει» 

/pléת/ 

«πλένει» 

/çoת/ 

«χιόνι» 

/dziréת/ 

«είδος χώματος» 

l - - - - 

λ 
/stafίλ/ 

«σταφύλι» 

/abéλ/ 

«αμπέλι» 

/méλ/ 

«μέλι» 

/θéλ/ 

«θέλει» 

r 
/tsadίr/ 

«τσαντίρι» 

/maçér/ 

«μαχαίρι» 

/çér/ 

«χέρι» 

/ebόr/ 

«έμποροι» 

Έτσι αντιλαμβάνεται κανείς από τα παραπάνω παραδείγματα του ιδιώματος της 

Τενέδου ότι τα παρακάτω σύμφωνα ως ληκτικά μετά την αποβολή του /ι/: 

 τα /κ/, /γ/, /χ/, /g/, /n/, /l/ όταν βρίσκονται σε ληκτική θέση μετά την αποβο-

λή του /i/ τρέπονται στα αντίστοιχα ουρανικά /c/, /j/, /ç/, /F/, /ת/ και /λ/.23 

 τα /s/, /z/, /ts/, /dz/ παραμένουν και δεν τρέπονται σε παχιά συριστικά καθώς 

το ιδίωμα δεν διαθέτει σειρά παχιών συριστικών, σε αντίθεση με την πλειονότητα των 

βορείων ιδιωμάτων της ελληνικής, όπου ανήκει το ιδίωμα της Τενέδου. 

 και τα υπόλοιπα σύμφωνα αποβάλλουν αυτό το /ι/ χωρίς αυτό να αφήσει 

επάνω τους τα ίχνη της αποβολής του, φαινόμενο που συναντάται και σε άλλα νησιά 

του βορείου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα και στην Σαμοθράκη,24 φαινόμενο το ο-

ποίο πιστοποιεί την ύπαρξη πολλών ομοιοτήτων στα ιδιώματα των νησιών του Ανα-

τολικού Αιγαίου. 

Τροπές συμφώνων σε περιβάλλον πριν από ε: 

 Τροπή συριστικών σε παχιά συριστικά: 

Δεν μαρτυρείται η τροπή των συριστικών σε παχιά συριστικά π.χ. z > ž και s > š ή 

ts > tš και dz > dž λόγω του /e/ που ακολουθεί. Όπως αναφέραμε στο ιδίωμα της Τε-

νέδου δεν μαρτυρούνται παχιά συριστικά ούτε ως φώνημα ούτε ως αλλόφωνο του /s/ 

 
23. B. Newton, ό.π., 137 

24. N. Κατσάνης, ό.π., 41 
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πριν από /e/ και /i/, σε αντίθεση με την πλειονότητα των βορείων ιδιωμάτων της ελ-

ληνικής. Ενδεικτικά για αυτό είναι τα παρακάτω παραδείγματα: 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/zésta/ 
/zésti/ 

«ζέστη» 
/tésιra/ 

/tésera/ 

«τέσσερα» 

/zimatίska/ και 

/zimatίstka/ 

/zematίstika/ 

«ζεματίστηκα» 
/ksérs/ 

/kséris/ 

«ξέρεις» 

 l και n > λ, ת 

Οι μοναδικές περιπτώσεις τροπής του n και του l σε ουρανικά /λ/ και /ת/ πριν από 

/e/ είναι ελάχιστες και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στο περιβάλλον αυτό τελείται η 

συγκεκριμένη τροπή, καθώς μόνο μια περίπτωση μαρτυρείται, η ακόλουθη: /תerό/ 

που στην κοινή μαρτυρείται ως /nerό/«νερό» 

 Τροπή υπερωικών σε ουρανικά: 

Εννοούμε την εμφάνιση ουρανικοποιημένων συμφώνων από την επίδραση ενός 

φωνήεντος ή ημιφώνου: Σ+ e, i, į > Σ’ + e, i.25 Έτσι τα /κ/, /γ/, /χ/, /g/ τρέπονται στα 

αντίστοιχα ουρανικά /c/, /j/, /ç/, /F/, φαινόμενο το οποίο συναντά κανείς και στο ιδίω-

μα της Σαμοθράκης.26 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/efcirίa/ 

/ifcirίa/ 

/efcerίa/ 

«ευκαιρία» 
/maçér/ 

/maçéri/ 

μαχαίρι 

/céxajas/ και 

/tséxajas/ 

/céxajas/ 

«κεχαγιάς» 
/çér/ 

/çéri/ 

«χέρι» 

/cén/ 
/cén/ 

«καίνε» 
/Fém/ 

/Fémi/ 

«γκέμι» 

/scipί/ 
/scepί/ 

«σκεπή» 
/káFila/ 

/káFela/ 

«κάγκελα» 

/jéתa/ 
/jéתa/ 

«γένια» 
/jér/ 

/jéri/ 

«γέροι» 

 σ + κ, π, τ +ε > š 

Σε αυτό το περιβάλλον το /s/ παραμένει απλό και δεν τρέπεται σε συριστικό, κα-

θώς το ιδίωμα της Τενέδου δεν διαθέτει σειρά από παχιά συριστικά. Ενδεικτικά είναι 

τα παρακάτω παραδείγματα που μαρτυρούνται στο διαθέσιμο υλικό:  

 

 
25. N. Κατσάνης, ό.π., 39 

26. N. Κατσάνης, ό.π., 39-40 
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Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/scéps/ 
/scépsi/ 

«σκέψη» 

/stenό/ 

/stinό/ 

/stenό/ 

«στενό» 

/sténipsi/ 
/sténepse/ 

«στένεψε» 
/scipázu/ 

/scepázo/ 

«σκεπάζω» 

/spérnu/ 
/spérno/ 

«σπέρνω» 
  

Τροπές συμφώνων σε περιβάλλον πριν από ι: 

 τροπή συριστικών σε παχιά συριστικά 

Δεν μαρτυρείται η τροπή των συριστικών σε παχιά συριστικά π.χ. z > ž και s > š ή  

ts > tš και dz > dž λόγω του /ι/ που ακολουθεί. Όπως αναφέραμε στο ιδίωμα της Τε-

νέδου δεν μαρτυρούνται παχιά συριστικά ούτε ως φώνημα ούτε ως αλλόφωνο του /s/ 

πριν από /e/ και /i/. 
 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/kátsi/ 
/kátse/ 

«κάτσε» 
/ksίתs/ 

/ksίnis/ 

«ξύνεις» 

/asίm/ 
/asίmi/ 

«ασήμι» 
/tsίpuro/ 

/tsίpuro/ 

«τσίπουρο» 

/dzidzίc/ 
/dzidzίki/ 

«τζιτζίκι» 
/sίmera/ 

/sίmera/ 

«σήμερα» 

 l και n > λ, ת 

Στο ιδίωμα της Τενέδου μαρτυρείται η τροπή του /l/ και του /n/ σε ουρανικά /λ/ 

και /ת/ όταν ακολουθεί /ι/, φαινόμενο που αναφέρει ο Α. Παπαδόπουλος αλλά και ο 

B. Newton27 ως χαρακτηριστικό των περισσότερων βορείων ελληνικών ιδιωμάτων, 

τόσο όσον αφορά το l > λ,28 όσο και το n >29.ת 

  

 
27. B. Newton, ό.π., 137 c) 

28. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 28 3) 

29. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 29 Α) 
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Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/λίnu/ 
/lίno/ 

«λύνω» 

 /ίkosת/

 /ίkυsת/

/nίkos/ 

«Nίκος» 

/λimáתi/ 
/limáni/ 

«λιμάνι» 
/xaraתί/ 

/xaranί/ 

«κατσαρόλα» 

/λίmתi/ 
/lίmni/ 

«λίμνη» 
 /ίfת/

/nίfi/ 

«νύφη» 

/λίc/ 
/lίci/ 

«λύκοι» 
/aתίγu/ 

/anίγo/ 

«ανοίγω» 

/skλί/και/stsλί/ 
/scilί/ 

«σκυλί» 
 /ίçת/

/nίçi/ 

«νύχι» 

/pλί/ και /plί/ 
/pulί/ 

«πουλί» 
 /ίcת/

/nίci/ 

«νοίκι» 

 Τροπή υπερωικών σε ουρανικά: 

Εννοούμε την εμφάνιση ουρανικοποιημένων συμφώνων από την επίδραση ενός 

φωνήεντος ή ημιφώνου και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπό την επίδραση του /i/: 

Σ+ e, i, į > Σ’ + e, i.30 Συγκεκριμένα τα /κ/, /γ/, /χ/, /g/ τρέπονται στα αντίστοιχα ου-

ρανικά /c/, /j/, /ç/, /F/.31 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/χáθcis/ 

 

/χáθices/ 

«χάθηκες» 

/kalόjirus/ 

 

/kalόjeros/ 

«καλόγερος» 

/χáscis/ 
/χáscis/ 

«χάσκεις» 

/stroFιlί/ 

και /strόFιλ/ 

/strόFιli/ 

«στρογγυλή» 

/xálcinυ/ 

 

/xálcino/ 

«χάλκινο» 

/áçiru/ 

 

/áçiro/ 

«άχυρο» 

/scipárת/ 

 

/scepárni/ 

«σκεπάρνι» 

/paçίs/ 

 

/paçίs/ 

«παχυς» 

/kόtsin/ 

/kόciת/ 

/kόcini/ 

«κόκκινη» 

/çιmόnas/ 

/çmόnas/ 

/çιmόnas/ 

«χειμώνας» 

 σ + κ, π, τ, +ι > š 

Δεν μαρτυρείται αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτό το περιβάλλον το s παραμένει απλό 

και δεν τρέπεται σε συριστικό, καθώς το ιδίωμα δεν διαθέτει παχιά συριστικά. 

  

 
30. N. Κατσάνης, ό.π., 39 

31. B. Newton, ό.π., 126 
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s+p+ι s+t+ι 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/spίt/ 
/spίti/ 

«σπίτι» 
/stιγnόת/ 

/stιγnόni/ 

«στεγνώνει» 

/spίrs/ 
/spίrιs/ 

«σπείρεις» 
/υrίstι/ 

/οrίste/ 

«ορίστε» 

/asprίz/ 
/asprίzι/ 

«ασπρίζει» 
/ίstιra/ 

/ίstera/ 

«ύστερα» 

 

s+c+ι 

/scίv/ 
/scίvi/ 

«σκύβει» 

Προρινικοποίηση 

Όπως θα φανεί από τα παραδείγματα που ακολουθούν, η παρουσία προρινικοποι-

ημένων δεν μαρτυρείται στο ιδίωμα της Τενέδου, φαινόμενο που ισχύει και στο κρη-

τικό ιδίωμα σύμφωνα με τον Ν. Κοντοσόπουλο.32 

Το ιδίωμα της Τενέδου όσον αφορά την προρινικοποίηση συμφωνεί με αυτά που 

αναφέρονται από τον Α. Παπαδόπουλο για τα μπ, γγ και γκ, νδ και ντ, που θεωρού-

νται ισοδύναμα με τα λατινικά /b/, /g/ και /d/ χωρίς ίχνος έρρινου,33 φαινόμενο που 

ισχύει γενικά στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα του βορείου 

Αιγαίου,34 όπως είναι και η Σαμοθράκη.35 

Στο ιδίωμα της Τενέδου τα συμπλέγματα /mb/, /nd/, /ng/ δεν έχουν ρινική προφο-

ρά σε αντίθεση με την πλειοψηφία των βορείων ιδιωμάτων της ελληνικής, αλλά τα 

εμφανίζει τα /mb/, /nd/, /ng/ ως ισοδύναμα με τα λατινικά /b/, /g/ και /d/ χωρίς ίχνος 

έρρινου, όπως στην Κρήτη, την Μυτιλήνη, τα Επτάνησα,36 τη Σαμοθράκη και γενικά 

πολλές περιοχές του Αιγαίου. 

α) μέσα στην λέξη: 

Ιδίωμα   Κοινή 

/edáks/ και /idáks/  /e(n)dáksi/   «εντάξει» 

/abéλa/   /a(m)béλa/  «αμπέλια» 

/pinίda/   /penί(n)da/  «πενήντα» 

/tsadίr/   /tsa(n)dίri/  «τσαντίρι» 

/sáλagas/   /sali(n)gárja  σαλιγκάρια» 

 
32. Ν. Κοντοσόπουλος, ό.π., 25 

33. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 26 

34. B. Newton, ό.π., 95 

35. N. Κατσάνης, ό.π., 30 και Μ. Τριανταφυλλίδη, Άπαντα, 67 

36. Μ. Τριανταφυλλίδη, ό.π., 67 
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/kostadinύpoλ/  /konsta(n)dinύpoli/ «Κων/πόλη» 

/pédi/   /pé(n)de/  «πέντε» 

β) στην αρχή της λέξης: 

/denecés/   /(n)denecés/  «τενεκές» 

/dabéla/   /tabéla/   «ταμπέλα» 

/báluma/   /(m)báloma/  «μπάλωμα» 

/bágus/   /páŋgos/  «πάγκος» 

/dίnu/   /dίno/   «ντύνω» 

Το j  

Τα παραδείγματα που μπορούν να αντληθούν από τη συγκεκριμένη έρευνα για τη 

λειτουργία ή τη δραστηριότητα του j είναι ελάχιστα όσον αφορά το διαθέσιμο υλικό, 

παρόλα αυτά εμφανίζονται παραδείγματα και ανάπτυξης και αποβολής του j. 

Α) Αποβολή 

Αποβολή του j παρατηρείται μόνο στο εσωτερικό κάποιων λέξεων και όχι στην 

αρχή, και κυρίως σε μεσοφωνηεντική θέση37 όταν το ένα από τα φωνήεντα είναι το 

/i/: 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/trίιse/ 
/trίjise/ 

«τρύγησε» 
/lίιsa/ 

/lίjιsa/ 

«λύγησα» 

/vlόise/ 
/evlόjise/ 

«ευλόγησε» 
/aγόι/ 

/aγόjι/ 

«αγώγι» 

/faitá/ 
/fajitá/ 

«φαγητά» 
/fίs/ 

/fίjis/ 

«φύγεις» 

 

Β) Ανάπτυξη 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην περιοχή και τα παρα-

δείγματα αυτά πιθανότατα αποτελούν εκφορές που πραγματώθηκαν με αυτήν την 

μορφή λόγω του γειτονικού γλωσσικού περιβάλλοντος, καθώς σε άλλες λέξεις δεν 

παρατηρείται το φαινόμενο αυτό. Το j εμφανίζεται σε τρια διαφορετικά περιβάλλο-

ντα: 

α) στις καταλήξεις –ευω των ρημάτων το –/évo/ > –/évγo/, φαινόμενο που είναι 

γνωστό και από άλλα νεοελληνικά ιδιώματα π.χ. στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον Ν. 

Κοντοσόπουλο το φαινόμενο τα εις /évo/ ρήματα να λήγουν εις /évγo/ συναντάται και 

στο ιδίωμα της Κρήτης38 και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά είναι πολύ συχνό και 

στον ελληνόφωνο νησιωτικό κόσμο.39 Το /γ/ αυτό στο β’ και γ’ ενικό και στο β’ πλη-

 
37. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 32 

38. Ν. Κοντοσόπουλος, ό.π., 26 

39. Ν. Κοντοσόπουλος, ό.π., 71 β) 
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θυντικό των ρημάτων συναντάται με μπροστινά φωνήεντα, δηλαδή το /ι/ και το /e/ 

της κατάληξης και τρέπεται στο αντίστοιχο ουρανικό /j/.  

β) στην αρχή της λέξης και στα όρια μαρφημάτος ανάμεσα στο άρθρο /i/ και ου-

σιαστικό ή επίθετα. π.χ. /ijáλ/ /i áli/ «η άλλη».  
γ) και σε περιπτώσεις διατηρείται ένα παλαιότερο /j/. π.χ. /lej/ /rolόj/ που διατηρεί-

ται το /j/ από τον παλαιότερο τύπο /orolόjo/. 

Επομένως ανάπτυξη /j/ παρατηρείται στα εξής παραδείγματα: 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/jáλ/* 
/i áli/ 

«η άλλη» 
/rolόji/* 

/rolόi/ 

«ρολόι» 

/léji/ 
/léi/ 

«λέει» 
/δulévji/ 

/δulévi/ 

«δουλεύει» 

/cenurjévji/ 

«καινουργεύει» 
«γίνεται καινούρια» /majirévj/ 

/majirévι/ 

«μαγειρεύει» 

*Πρόκειται για ανάπτυξη του /j/ μεταξύ του άρθρου /i/ και του ονόματος που αρ-

χιζει από φωνήεν ή σε ίδιο περιβάλλον σε μεσοφωνηεντική θέση.40 

Το γ 

Και στην περίπτωση του /γ/ εν γένει ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που έγιναν πα-

ραπάνω για το /j/. 

Α) Αποβολή 

Δεν παρατηρούνται περιπτώσεις αποβολής του γ στο ιδίωμα της Τενέδου, τουλά-

χιστον στο διαθέσιμο μαρτυρούμενο υλικό. 

Β) Ανάπτυξη 

Ελάχιστες είναι και οι περιπτώσεις ανάπτυξης ενός /γ/ στο ιδίωμα αυτό και παρα-

τηρούνται κυρίως σε ρήματα. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη /γ/ φαίνεται ότι παλαιότερα 

υπήρχε στο ιδίωμα (βλ. 23 χαρακτηριστικά), καθώς οι τύποι που διασώζονται μαρτυ-

ρούνται κυρίως από τους ομιλητές που είναι μεγάλοι σε ηλικία. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη /γ/ στο περιβάλλον αυτό ο Α. Παπαδόπουλος αναφέρει 

πως ένα υπερωικό /γ/ δημιουργείται πριν από τις καταλήξεις στα ρήματα –εύω ή –

βω.41 Πρόκειται για την επένθεση του /γ/ στα ρήματα με κατάληξη [évo], αναφέρει ο 

Β. Newton,42 η οποία σύμφωνα με την άποψή του είναι συχνή στην κρητική διάλεκτο, 

την παλαιοαθηναϊκή και τα βορειοανατολικά ιδιώματα. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Ν. Κοντοσόπουλο το φαινόμενο τα εις /évo/ ρήματα να 

λήγουν εις /évγo/ συναντάται και στο ιδίωμα της Κρήτης.43 Ο Ν. Κοντοσόπουλος α-

ναφέρει ότι το φαινόμενο αυτό της ανάπτυξης του /γ/ είναι πολύ συχνό στον ελληνό-

 
40. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 36 

41. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 39 

42. B. Newton, ό.π., 17, 9) και 57 (2.11 Εpenthesis in –εύω verbs) 

43. Ν. Κοντοσόπουλος, ό.π., 26 
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φωνο νησιωτικό κόσμο,44 καθώς μαρτυρείται και σε περιοχές της Κρήτης όσο και της 

Λέσβου, σύμφωνα με τον Α. Παπαδόπουλο.45 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/pistévγο/ και 

/bstévγυ/ 

/pistévo/ 

«πιστεύω» 
/kόvγο/* 

/κόvo/ 

«κόβω» 

/baγύla/* 
/baύla/ 

«μπαούλα» 
/kόvγan/ 

/ékovan/ 

«έκοβαν» 

/jirévγan/ 
/jirévan/ 

«γυρεύαν» 

/páγu/* 

 

/páo/ 

«πάω» 

 

*Επιπλέον διαπιστώνει κανείς από τα παραδείγματα ότι το /γ/ αναπτύσσεται και 

σε μεσοφωνηεντική θέση, όπως αναφέρει ο Β. Νewton στο έργο του46 “The genera-

tive interpretation of dialect,” όπου μιλά και για την επένθεση του /γ/ σε μεσοφωνηε-

ντική θέση, φαινόμενο που συναντάται και σε πολλά άλλα ελληνικά ιδιώματα, όπως 

αυτό της Πελοποννήσου. 

 

Ανομοίωση 

 –azis >-aizs και -aiz 

Πρόκειται για το φαινόμενο που αναφέρει ο Newton για τα βόρεια ιδιώματα και 

αφορά στην αποβολή του /s/, εννοώντας το συριστικό, σε μεσοφωνηεντική θέση και 

πιο συγκεκριμένα για την αποβολή του πρώτου συριστικού στις καταλήξεις /sis/, /zis/ 

και /siz/. Ο Newton μιλά για την αποβολή του /s/ στις εξής περιπτώσεις: 

α) στο δεύτερο ενικό πρόσωπο στα ρήματα που λήγουν –eis 

β) σε κάποια ονόματα π.χ. Θανάσης 

γ) στο δεύτερο ενικό πρόσωπο στον αόριστο κάποιων ρημάτων που λήγουν -/sis/ 

δ) στην γενική ενικού σε κάποια θηλυκά που λήγουν σε –i 

ε) στον ενικό αριθμό και στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο αόριστου σε κάποια ρή-

ματα.π.χ. αποφάσισα > /apofáisa/ 

Βέβαια αναφέρει πως η αποβολή παρεμποδίζεται αν το φωνήεν ανάμεσα στα δύο 

συριστικά δεν είναι /i/ και ακόμα και αν είναι /i/ το φωνήεν αυτό πρέπει να είναι άτο-

νο.47 

Για το φαινόμενο αυτό αναφέρει και ο Α. Παπαδόπουλος πως μαρτυρείται και στις 

περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Θράκης,48 θεωρεί πως πρόκειται για αποβο-

λή του άτονου /i/ και ανάπτυξη πριν από το /z/ ένος ημίφωνου, ενώ διατηρούνται και 

τα δυο συριστικά της συγκεκριμένης κατάληξης. Όσον αφορά το φαινόμενο της ανο-

μοίωσης της κατάληξης –azis > aizs στο υλικό από το ιδίωμα της Τενέδου, μαρτυ-

ρούνται τα εξής παραδείγματα: 

 
44. Ν. Κοντοσόπουλος, ό.π., 71 β) 

45. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 39 

46. B. Newton, ό.π., 52 (2.10) 

47. B. Newton, ό.π., 83-87 (3.6)  

48. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 25 
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Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/funáιzs/ 
/fonázis/ 

«φωνάζεις» 

/aγoráizs/ 

 

/aγorázis/ 

«αγοραζεις» 

/piráizs/ και 

/piráis/ 

/pirázis/ 

«πειράζεις» 

/κuráizs/ 

 

/kurázis/ 

«κουράζεις» 

/vráis/ και 

/vraizs/ 

/vrázis/ 

«βράζεις» 

/citáizs/ 

 

/citázis/ 

«κοιτάζεις» 

 Επιπλέον παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου η κατάληξη:  

–izis και –isis > -is 

/kopanίs/ 

/kopaתίs/ 

/kopanίzis/ 

«κοπανίζεις» 
/radίs/ 

/radίzis/ 

«ραντίζεις» 

/cikloforίs/ και 

/ciklofυrίs/ 

/cikloforίsis/ 

«κυκλοφορήσεις» 
/ascίs/ 

/ascίsis/ 

«ασκήσεις» 

 -asis >-ais 

Σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό, παρατηρείται στην κατάληξη -asis, το φαινόμενο 

που αναφέρει ο Α. Παπαδόπουλος για περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης, 

τις Κυδωνίες, την Λέσβο,49 όπου αποβάλλεται το άτονο /ι/ και αναπτύσσεται πριν από 

το /s/ ένα ημίφωνο αλλά εκπίπτει το άλλο συριστικό και προφέρεται πλέον σαν α-

πλό.50 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/θanáιs/ 
/θanásis/ 

«Θανάσης» 

/aγοráιs/ 

/aγuráis/ 

/aγorásis/ 

«αγοράσεις» 

/χaláιs/ 
/xalásis/ 

«χαλάσεις» 

/peráis/ 

/piráis/ 

/perásis/ 

«περάσεις» 

/sixáις/ 

 

/ιsixásis/ 

«ησυχάσεις» 
/ceráis/ 

/cerásis/ 

«κεράσεις» 

Τσιτακισμός 

Φαινόμενο της φωνητικής, κατά το οποίο ορισμένα σύμφωνα και τα συμπλέγματά 

τους π.χ. τ, σ, κ, κτ, σθ, προφέρονται σαν -τσ- όταν βρίσκονται πριν τα φωνήεντα ι 

και ε, φαινόμενο που μαρτυρείται στην περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρει ο Ν. Κο-

ντοσόπουλος,51 αλλά και στην Λέσβο, σύμφωνα με τον Α. Παπαδόπουλο.52 Ο New-

ton αναφέρει πως η προφορά του [k] ως [ts] ("τσιτακισμός"), π.χ. Κυριακή > /tsirjatsί/ 

 
49. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 25 

50. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 26 

51. Ν. Κοντοσόπουλος, Γλωσσογεωγραφικαί διερευνήσεις εις την κρητικήν διάλεκτον, 25 

52. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 26, 1) 
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είναι ένα χαρακτηριστικό που επιχωριάζει στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,53 τη 

Μάνη, την Κρήτη, κ.α. 

 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/pulύtsi/ 

«πουλούκι» 

/pulύci/ 

«πουλούκι» 

/tse/ 

«και» 

/ce/ 

«και» 

/κaίts/ 

«καίκι» 

/κaίci/ 

«καίκι» 

/tύrts/ 

«Τούρκοι» 

/τύrci/ 

«Τούρκοι» 

/tsexajáς/ 

«κεχαγιάς» 

/ceχajás/ 

«κεχαγιάς» 

/fustsίtses/ 

«φουσκίτσες» 

/fuscίtses/ 

«φουσκίτσες» 

/tsilίm/ 

«κιλίμι» 

/cilίmi/ 

«κιλίμι» 

/namtsόrs/ 

«αχόρταγος» 
 

/kόtsno/ 

«κόκκινο» 

/κόkino/ 

«κόκκινο» 

/tsίת/ 

«εκείνη» 

/ecίnι/ 

«εκείνη» 

/stsίlos/ 

«σκύλος» 

/scίlos/ 

«σκύλος» 

/sedύts/ 

«σεντούκι» 

/sedύcι/ 

«σεντούκι» 

/tsiftés/ 

«κεφτές» 

/ceftés/ 

«κεφτές» 

/tsifáλ/ 

«κεφάλι» 

/cefáli/ 

«κεφάλι» 

/maθratsί/ 

«βάτραχοι» 

/vátraçi/ 

«βάτραχοι» 
/psatsί/ και /psaci/ «φαρμάκι, πικρό» 

/tsinίj/ 

«κυνήγι» 

/cinίji/ 

«κυνήγι» 

/etsίna/ 

«εκείνα» 

/ecίna/ 

«εκείνα» 

/κtsá/ 

«κουκιά» 

/kucá/ 

«κουκιά» 

/apotsί/ 

«από εκεί» 

/apoecί/ 

«από εκεί» 

/muslύtsa/ 

«μουσλούκια» 

/muslύca/ 

«μουσλούκια» 

/babáts/ 

«βαμβάκι» 

/vamváci/ 

«βαμβάκι» 

/éftsiasi/ 
/éfciase/ 

«έφτιαξε» 
/ftsazména/ 

/fcaγména/ 

/ftçaγména/ 

Παρόλα αυτά όμως πρέπει να σημειωθεί ότι ο τσιτακισμός είναι ένα φαινόμενο, 

που δεν είναι καθολικό στο υλικό, που είχαμε στη διάθεση μας. Πρέπει να επισημαν-

θεί πως όλοι οι Τενεδιοί καταλαβαίνουν τις λέξεις με τσιτακισμό, όμως κάποιοι που 

είναι στην Ελλάδα περισσότερο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιούν πια λέξεις με 

τσιτακισμό στην ομιλία τους. 

Γενικά στο ιδίωμα χρησιμοποιούνται πλέον από τους ομιλητές και ο τύπος με τσι-

τακισμό και ο τύπος χωρίς τσιτακισμό, που ταυτίζεται με τον αντίστοιχο της κοινής. 

Τον τύπο χωρίς τσιτακισμό τον χρησιμοποιούν κυρίως όταν δεν συνομιλούν με Τενε-

διούς. Μόνο τα /tse/ «και», το /tsίn/ «εκείνη» και το /tsί/ «εκεί» χρησιμοποιούνται σε 

μεγάλο βαθμό από τους περισσότερους Τενεδιούς ανεξάρτητα από τον συνομιλητή 

τους. Έτσι συναντώνται τύποι που σε άλλο σημείο της ομιλίας του ίδιου ομιλητή εμ-

φανίζονται τσιτακισμένοι και σε άλλο χωρίς τσιτακισμό: 

 
53. B. Newton, ό.π., 187 
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π.χ. /psatsί/ και /psaci/ «φαρμάκι ή μεταφορικά κάτι πικρό» 

Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το διάστημα παραμονής στην Ελλάδα καθορίζει 

την χρήση ή όχι του τσιτακισμού, όπως και η καταγωγή του συνομιλητή. Επιπλέον 

συμπεραίνεται πως η ηλικία του ομιλητή δεν επηρεάζει τη χρήση ή όχι του τσιτακι-

σμού, καθώς και οι νέοι που ήρθαν πρόσφατα από την Τένεδο χρησιμοποιούν τσιτα-

κισμένους τύπους σε αντίθεση με ηλικιωμένους που έζησαν μεν περισσότερα χρόνια 

στην Τένεδο, αλλά περισσότερα και στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά τους Τενεδιούς που ακόμα μένουν στην Τένεδο αυτοί χρησιμοποιούν 

κατά βάση τσιτακισμένους τύπους, όταν όμως μιλούν με Τενεδιούς, καθώς λόγω της 

συχνής επαφής τους με Έλληνες άλλων περιοχών γνωρίζουν ότι οι τύποι αυτοί δεν 

χρησιμοποιούνται σε όλα τα ελληνικά ιδιώματα, ξέρουν ότι είναι στιγματισμένοι και 

χρησιμοποιούν τους τύπους αυτούς κυρίως με Τενεδιούς και σπανιότερα σε αυθόρμη-

τη ομιλία με Έλληνες που δεν είναι Τενεδιοί. 

Υπερδιόρθωση 

Πρόκειται για τύπους, στους οποίους εμφανίζεται αντικώφωση, καθώς πολλοί ο-

μιλητές προσπάθησαν να μη χρησιμοποιούν το στιγματισμένο χαρακτηριστικό των 

βορείων ιδιωμάτων και συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αντικατάσταση των ετυμολογι-

κά σωστών /i/ και /ο/ από /e/ και /u/ αντίστοιχα στους παρακάτω τύπους: 

Ιδίωμα Κοινή Ιδίωμα Κοινή 

/cerpίtsça/ /cirpίtsça/ /kostadinόpolis/ Κων/πολη 

/plérusa/* πλήρωσα /perόתis/ πυρώνεις 

/plerόno/* πληρώνω /pále/ πάλι 

*Ίσως πρόκειται για την περίπτωση που αναφέρει ο Newton όπου τα αρχαία φω-

νήεντα και δίφθογγοι σε άτονη θέση εμφανίζονται ως [i] στα βόρεια ελληνικά ιδιώ-

ματα εμφανίζονται με την μορφή [e] όταν ακολουθεί /r/.54 

Είναι εμφανές, όμως, ότι οι περιπτώσεις αντικώφωσης είναι ελάχιστες. Αυτό ίσως 

να οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι ομιλητές παρήγαγαν συνεχή λόγο, καθώς οι 

περιστάσεις επικοινωνίας ήταν κατάλληλες για αυθόρμητη ομιλία και δεν ενθάρρυναν 

τάσεις υπερδιόρθωσης. 

Επομένως τα φαινόμενα που απαντούν σε αυτό το ιδίωμα και σχετίζονται με την 

παρουσία ή την συμπεριφορά συμφώνων ή συμφωνικών συμπλεγμάτων σε σχέση με 

τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων είναι τα εξής: 

  

 
54. B. Newton, ό.π., 195 d) 
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BΟΡΕΙΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΜΑ 

ΤΕΝΕΔΟΥ 

ΠΑΧΙΑ ΣΥΡΙΣΤΙΚΑ - 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ATONOY ι: 

α)τροπή συριστικών σε παχιά συριστικά - 

β)τροπή l και n σε ουρανικά + 

γ)τροπή υπερωικών σε ουρανικά  + 

δ)τροπή σε ουρανικοποιημένα  - 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ e: 

α)τροπή συριστικών σε παχιά συριστικά - 

β)τροπή l και ν σε ουρανικά + 

γ)s + k,p,t +e > š+k,p,t +e - 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ι: 

α)τροπή συριστικών σε παχιά συριστικά - 

β)τροπή l και ν σε ουρανικά + 

γ)s + k,p,t +i> š+k,p,t +i - 

ΠΡΟΡΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ /mb/, /nd/, /ng/: - 

ΑΠΟΒΟΛΗ /j/ + 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ /j/ + 

AΠΟΒΟΛΗ /γ/ (--) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ /γ/ + 

ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ -azis, -asis και –

isis 
+ 

ΤΣΙΤΑΚΙΣΜΟΣ + 

ΤΡΟΠΗ /χ/ σε /σ/ - 

 

Μετά από μια περιγραφή των φαινομένων που μαρτυρούνται στο ιδίωμα της Τε-

νέδου και σχετίζονται με τα βόρεια ελληνικά ιδιώματα, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε 

τη γενική εικόνα του ιδιώματος με κριτήριο τα χαρακτηριστικά, τα οποία υιοθετήθη-

καν για την περιγραφή και την διάκριση των ελληνικών διαλέκτων. 

1) Υπάρχει βόρειος φωνηεντισμός, παρατηρείται δηλαδή στένωση των άτονων /e/ 

και /ο/ και αποβολή των άτονων /i/ και /u/.55 

2) Στο ιδίωμα της Τενέδου τα συμπλέγματα /mb/, /nd/, /ng/ δεν έχουν ρινική προ-

φορά. 

3) Παρατηρείται τσιτακισμός στο /κ/, καθολικά, όχι όμως και στο /γ/ και το /x/. 

4) Δεν μαρτυρούνται ασυνίζητοι τύποι της μορφής –ιά και –έα, αλλά συνίζηση του 

τύπου της κοινής. 

5) Σε αρκετές περιπτώσεις μαρτυρείται ανάπτυξη του /γ/ σε ρήματα που λήγουν σε  

 
55. B. Newton, ό.π., 16 και 24 και Μ. Τριανταφυλλίδη, Άπαντα, ό.π., 67 
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–ευω,56 γεγονός που ίσως οφείλεται σε μια ευρύτερη παρουσία του φαινομένου. 

6) Στο ιδίωμα της Τενέδου δεν επιτάσσονται οι αντωνυμίες, αλλά προτάσσονται. 

Το φαινόμενο που αποτελεί ισόγλωσσο για τον διαχωρισμό των ελληνικών ιδιωμάτων 

σε ανατολικά και δυτικά.57 Μαρτυρείται μόνο μια περίπτωση που η αντωνυμία επι-

τάσσεται στην φράση /sikoθύkan da/ «τα σήκωσαν», φράση που λέγεται από ομιλητή 

που μένει ακόμη μόνιμα στην Τένεδο. 

7) Δεν μαρτυρείται η ύπαρξη παχιών συριστικών. 

8) Δεν μαρτυρείται ύπαρξη τελικού –ν στα ουσιαστικά. Το φαινόμενο αποτελεί 

ισόγλωσσο για τον διαχωρισμό των ελληνικών ιδιωμάτων σε ανατολικά και δυτικά.58 

9) Στο ρηματικό παράδειγμα διατηρείται ο νόμος της τρισυλλαβίας59 

π.χ. /étrixa/  «έτρεχα» 

10) Στο ιδίωμα αυτό, όπως και στη πλειοψηφία των βορείων ιδιωμάτων, δεν γίνε-

ται διάκριση ανάμεσα στην ονομαστική και την αιτιατική πληθυντικού των δευτερό-

κλιτων ουσιαστικών. 

/vlépun aθrόp/ βλέπουν ανθρώποι  

/éçi fúrŋ/  έχει φούρνοι 

11) Στα λεγόμενα συνηρημένα ρήματα μαρτυρούνται οι καταλήξεις:  

Α’ ΣΥΖΥΓΙΑ Β’ΣΥΖΥΓΙΑ 

/aγapό/ 

αγαπάω 

/punό / 

πονώ 

/aγapás/ 

αγαπάς 

/punίs/ & /puתίs/ 

πονείς 

/aγapá/ 

αγαπά 

/punί/ & /puתί/ 

πονεί 

/aγapύmi/ 

αγαπούμε 

/punύmi/ 

πονούμε 

/aγapύti/ & /aγapύte/ 

αγαπάτε 

/punύti/ 

πονείτε 

/aγapύn/ 

αγαπούν 

/punύn/ 

πονούν 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως λένε βήχω και όχι βηχάω, βόσκω και όχι βοσκάω και 

ξώ αντί ξύνω. Η κλίση γενικά των συνηρημένων ρημάτων του ιδιώματος της Τενέδου 

τόσο στην α’ συζυγία όσο και στην β’ συζυγία μοιάζει με τον τρόπο σχηματισμού και 

κλίσης των αντίστοιχων ρημάτων στην περιοχή των Κυδωνιών.60 

12) Χρησιμοποιείται ο σιγματικός τύπος του παρατατικού 

/traγδύsa/   «τραγουδούσα» 

 
56. B. Newton, ό.π., 17 και 57 (2.11 Εpenthesis in –εύω verbs) 

57. Μ. Τριανταφυλλίδη, ό.π., 67 

58. Μ. Τριανταφυλλίδη, ό.π., 67 

59. B. Newton, ό.π., 37 «Τhe three mola rule» 

60. Α. Παπαδόπουλος, ό.π., 98 
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13) Δεν μαρτυρείται η κατάληξη –ετε, αλλά η κατάληξη -ατε για το β πληθυντικό 

στον παρατατικό και στον αόριστο στο διαθέσιμο υλικό. 

14) Το έμμεσο αντικείμενο είναι σε πτώση αιτιατική, όπως μαρτυρείται στην Βό-

ρεια Ελλάδα.61 

15) Στο ιδίωμα της Τενέδου κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται παράγωγοι τύποι: 

π.χ. χέρι όχι χείρα, 

κεφάλι /cifáλ/ ή /tsifáλ/ αλλά όχι κεφαλή 

αλλά χρησιμοποιείται το καβούρι και ο κάβουρας, ενώ στον πληθυντικό μαρτυρεί-

ται ο τύπος τα καβούρια. Ακόμη χρησιμοποιείται το λαρύγγι αλλά και από κάποιους 

και ο λάρυγγας, όπως και ο τύπος κούνουπας αντί για κουνούπι. 

16) Όσον αφορά την εδώ δείξη και την εκεί δείξη χρησιμοποιούνται οι παρακάτω 

τύποι: 

π.χ.  /tsinoná/  «εκείνο» 

/etsiná/   «εκεί να» 

/tutoδό/   «αυτό εδώ» 

17) Στο ιδίωμα της Τενέδου μαρτυρούνται παθητικοί αόριστοι που λήγουν μόνο 

σε  

–κα, 

π.χ. /plίθka/ ή /pλίθka/  «πλύθηκα» 

/tsimίθka/    «κοιμήθηκα» 

/rίxtka/    «ρίχτηκα» 

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα, ότι το ιδίω-

μα της Τενέδου ανήκει στα βόρεια ιδιώματα της νέας ελληνικής, παρουσιάζοντας 

όμως παράλληλα και φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τα νότια ιδιώματα. 

Εν κατακλείδι όμως θα συμπέραινε κάποιος πως τα περισσότερα και πιο σημαντι-

κά φαινόμενα που μαρτυρούνται στο ιδίωμα της Τενέδου τόσο στα φωνήεντα, όσο 

και στα σύμφωνα, εμφανίζονται στην πλειονότητα των βορείων ιδιωμάτων με μονα-

δική ίσως εξαίρεση την απουσία παχιών συριστικών από το ιδίωμα της Τενέδου. Στο 

ιδίωμα μαρτυρείται στένωση, αποβολή, σιγματικός τύπος του παρατατικού και δεν 

γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ονομαστική και την αιτιατική πληθυντικού των δευ-

τερόκλιτων ουσιαστικών, όπως και στη πλειοψηφία των βορείων ιδιωμάτων. Επομέ-

νως το ιδίωμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα τυπικό βόρειο ελληνικό 

ιδίωμα, που απλά εμφανίζει έλλειψη της σειράς των παχιών συριστικών, καθώς πα-

ρουσιάζει όλα τα άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων. 

Όσον αφορά τον τσιτακισμό,που εμφανίζεται κυρίως σε νότια ελληνικά ιδιώματα, 

κάνοντας κανείς μια αναδρομή στην ιστορία της Τενέδου μπορεί να αντιληφθεί πως 

εμφανίζεται λόγω κρητικής επίδρασης. Στο συμπέρασμα μπορεί να οδηγηθεί κανείς 

αν λάβει υπ’όψιν του ότι την Τένεδο την διεκδικούσαν οι Γενοβέζοι το 1383 με απο-

τέλεσμα εξαιτίας του ανταγωνισμού Γενοβέζων και Βενετών, η Τένεδος να ερημωθεί. 

Οι Βενετοί μετέφεραν πολλούς από τους κατοίκους της Τενέδου στα Κύθηρα. Επειδή 

όμως τo νησί ήταν άνυδρο και άγονο και δεν προσφερόταν για μόνιμη εγκατάσταση, 
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γι' αυτό οι Τενεδιοί προτίμησαν να εγκατασταθούν στην εύφορη κρητική γη, στον 

Μπούργο του Χάντακα (Ηράκλειο Κρήτης), σε περιοχή που από τότε πήρε το όνομα 

Τενέδια.62 Έτσι μπορεί να εξηγηθεί τόσο η ύπαρξη τσιτακισμού στο ιδίωμα της Τενέ-

δου, όσο και η ύπαρξη αρκετών επιθέτων με την χαρακτηριστική κατάληξη –ακης. 

Γενικά αν ήθελε κανείς να προσδιορίσει το ιδίωμα της Τενέδου με βάση τα χαρα-

κτηριστικά του θα έλεγε ότι ανήκει στα βόρεια ελληνικά ιδιώματα αλλά και στα ανα-

τολικά ιδιώματα.63 
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