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Άνδή Ρεβυδιάδου, Βασίλειος Σπυρόπουλος, 
Κωνσταντίνος Κακαρίκος

Η Ταυτότητα της Οφιτικης Ποντιακής: 
μια Γλωςςολογικη Μελετη 

των Πηγών και των Ομιλητών της

CTTπαρούσα έργασία παρουσιάζει τη γλωσσική ταυτότητα τής όφίτι- 
JL Ακης ποντιακής δπως αυτή προέκυψε άπό έκτενή ερευνά σε 

πρωτογενές άρχειακό ύλικό κα'ι γραπτές πηγές. Τα άποτελέσματα τής 
έρευνας των γραπτών πηγών έρχονται να συμπληρώσουν τα γλωσσικά δε
δομένα προφορικού λόγου πού συλλέχδηκαν άπό το 2003 έως το 2009, 
άπό την ερευνητική όμάδα τού Πανεπιστημίου Αιγαίου μέ επικεφαλής 
τήν επίκουρη καδηγήτρια στον τομέα Γλωσσολογίας τού τμήματος Φιλο
λογίας τού Άριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Άνδή Ρεβυδιά- 
δου κα'ι τον λέκτορα στον τομέα Γλωσσολογίας τού τμήματος Φιλολογίας 
τού Πανεπιστημίου Άδηνών Βασίλειο Σπυρόπουλο, στή Νέα Τραπεξούντα 
Πιερίας, ένα όφίτικο χωριά τής κεντρικής Μακεδονίας. Βασικός σκοπός 
τής σύνδετης αύτής έρευνητικής δραστηριότητας είναι νά παρουσιαστεί 
μιά επαρκής και δσο τά δυνατό πιο όλοκληρωμένη τυπολογική περιγραφή 
τής διαλέκτου μέ βάση τις δημοσιευμένες κα'ι άδημοσίευτες πηγές της, 
οί όποιες φυλάσσονται σέ βιβλιοδήκες κα'ι άρχεία πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και Ινστιτούτων τής Ελλάδας κα'ι τού εξωτερικού. Επιπλέον, 
ή έρευνα έχει στόχο νά έξετάσει τά βαδμά στον όποιο κάποιες άπά τις 
δομές τής διαλέκτου έξακολουδοΰν νά έπιβιώνουν κα'ι στή σημερινή της 
μορφή, δπως αύτή καταγράφηκε κατά τή διάρκεια τριών ερευνών πεδί
ου. Απώτερος στόχος είναι νά δοδεΤ ή δυνατότητα στο ευρύ κοινά πού 
ένδιαφέρεται γιά δέματα γλωσσικής επαφής, διαλεκτολογίας, άλλά κα'ι 
ιστορίας τής έλληνικής γλώσσας νά γνωρίσει μιά διαλεκτική ποικιλία 
τής ποντιακής δπως αύτή άναδύεται μέσα άπά άρχειακό ύλικό, κείμενα, 
άφηγήσεις, ηχητικά άρχεία κα'ι γραμματικές περιγραφές.

Ή περιοχή του Όφι. Απόσπασμα άπό τοπογραφικό χάρτη των περιοχών της Μαύρης Θάλασσας 
τοΰ von F. Handtke (1877). Αρχείο Ιωάννη Μεγαλόπουλου.
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Ή ποντιακή διάλεκτος τής έλληνικής: άπό τίς τοπικές ποικιλίες στην 
κοινή ποντιακή

Ή ποντιακή άνήκει στην άνατολική διαλεκτική ζώνη τής έλληνικής, ή όποια 
περιλαμβάνει επίσης την έλληνο-κριμαϊκή, την καππαδοκική, τη φαρασιώ- 
τικη, καδώς κα'ι τις διαλέκτους τής Σίλλης κα'ι τής Λυκαονίας.Ή ποντιακή 
μοιράζεται άρκετά τυπολογικά χαρακτηριστικά με τις παραπάνω διαλέ
κτους, άλλα παρουσιάζει κα'ι σημαντικές διαφορές, κυρίως λόγω τοΰ μι
κρότερου βαδμοΰ τής γλωσσικής έπαφής της με τις άλλες τοπικές γλώσσες 
τής περιοχής κα'ι ιδιαίτερα μέ την τουρκική.1 Είναι γνωστό δτι ή ποντιακή 
πού μιλιόταν στήν άρχική της κοιτίδα παρουσίαζε έντονη διαλεκτική δια
φοροποίηση. Για παράδειγμα, ό Μανόλης Τριανταφυλλίδης2 διακρίνει τρεις 
διαλεκτικές ύποομάδες: τή δυτική ή νιώτικη, τήν άνατολική ή τραπεζουντι- 
ακή κα'ι τή νοτιοανατολική ή χαλδιώτικη. Άντίδετα, ό Άνδιμος Παπαδόπου- 
λος3 διαχωρίζει τήν ποντιακή σέ δύο ύποομάδες μέ γνώμονα τή διατήρηση 
ή μή τοΰ τελικού -ν.4

Μιά σειρά άπά σημαντικές ιστορικές κα'ι κοινωνικές άλλαγές, δπως τά 
μεγάλο μεταναστευτικά ρεύμα προς τή ρωσική αύτοκρατορία κα'ι ή συνα- 
κόλουδη ίδρυση πολυάριδμων ποντιακών κοινοτήτων στον βόρειο κα'ι νότιο 
Καύκασο κατά τον 19ο αιώνα, άλλά κα'ι ή άνταλλαγή τών πληδυσμών πού

1. Richard Μ. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor: A Study of the Dialects 
of Silly, Cappadocia and Pharasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1916· τοΰ ίδιου, «Notes on the study of the 
Modern Greek of Pontos», Byzantion 6 (1931), σ. 389-400" τοΰ ίδιου, «The Pontic 
dialect of Modern Greek in Asia Minor and Russia», Transactions of the Philological 
Society 36 (1937), σ. 15-52· Βασίλης Αναστασιάδης, «Ή σύνταξη στο φαρασιώτικο ιδίω
μα τής Καππαδοκίας», άδημ. διδ. διατρ., Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, 1976· τοΰ ίδιου, 
«Μερικές όμοιότητες τής ποντιακής διαλέκτου μέ νεοελληνικά μικρασιατικά γλωσσικά 
’ιδιώματα», Άρχεΐον Πόντου 46 (1995), σ. 73-124· Georges Drettas, Aspects Pontiques, 
Publié avec le concours du Centre National du Livre, Association de recherches 
pluridisciplinaires, 1997.

2. Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Άπαντα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Τρίτος τόμος: 
Νεοελληνική Γραμματική, 'Ιστορική Εισαγωγή, Θεσσαλονίκη, ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1981 [1938],

3. Άνδιμος Α. Παπαδόπουλος, «Χαρακτηριστικά τής ποντικής διαλέκτου», 
Άρχεΐον Πόντου 18 (1953), σ. 83-93.

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 6λ. έπίσης: Δημήτριος Τομπαΐδης, Ή ποντιακή 
διάλεκτος, Αδήνα,’Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 17 περιοδικού Άρχεΐον 
Πόντου], 1988.
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ορίστηκε βάσει της συνδήκης της Λωξάνης το 1923 είχαν ώς άποτέλεσμα 
τη συρρίκνωση των ποντιόφωνων περιοχών.5 Σήμερα ή ποντιακή μιλιέται σε 
περιοχές δπου έγκαταστάδηκαν οί Πόντιοι πρόσφυγες, δηλαδή κυρίως στή 
βόρεια Ελλάδα και σέ όρισμένα μεγάλα άστικά κέντρα, δπως ή Άδήνα, ή 
Πάτρα, ή Θεσσαλονίκη κ.ά.6 Έκτος έλληνικών συνόρων, ή ποντιακή μιλιέ
ται σέ γλωσσικούς δύλακες δυτικά τής Τραπεξούντας, δπως ή περιοχή τής 
Τόνγιας κα'ι ή επαρχία Τσαϊκαρά,7 στον Καύκασο (Γεωργία, Αρμενία, Σταυ- 
ρούπολη, Κρασνοντάρ)8 κα'ι τή Νότια Ουκρανία, στις άκτές τής Άξοφικής 
(περιοχές Κρασνοντάρ, Ζντάνοφ, Μαριούπολης, Βολνοβάχσκιι).9

Όπως είναι φυσικό, οί δραματικές άλλαγές στή γεωγραφική κατανομή 
τής ποντιακής επηρέασαν καδοριστικά τή μετέπειτα έξέλιξη τής διαλέκτου. 
Οί όμιλητές τής πρώτης γενιάς Ποντίων πού έγκαταστάδηκαν στήν Ελλάδα 
χρησιμοποιούσαν τήν ντοπιολαλιά τού τόπου καταγωγής τους.10 Ωστόσο, 
σταδιακά οί ιδιαίτερες ποικιλίες ύποχώρησαν —κυρίως κάτω άπά τήν πί

5. Drettas, Aspects...
6. Σωφρόνης Χατξησαββίδης, «Τα ποντιακά στον έλλαδικό χώρο», Άρχέίον Πόντου 

46 (1995), σ. 47-72.
7. Peter A. Mackridge, «Greek-speaking Moslems of north-east Turkey: Pro

legomena to a study of the Ophitic sub-dialect of Pontic», Byzantine and Modern 
Greek Studies 11 (1987), σ. 115-137· του ίδιου, «The Greek spoken in the region of 
Pontus», στο Dialect Enclaves of the Greek Language, Athens, Centre for the Greek 
Language, 1999, σ. 101-105' Omer Asan, Ό πολιτισμός τοϋ Πόντου, μτφρ. Αγγέλα Φω- 
τοπούλου, γενική έπιμέλεια και μετάφραση λεξικού κα'ι σημειώσεων γραμματικής Σο
φία Ίωαννίδου και Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1998· 
Georges Drettas, «Ή ποντιακή διάλεκτος κα'ι ή χρησιμότητά της στήν παιδαγωγική τής 
σύγχρονης έλληνικής», στο Αναστάσιος Φοίβος Χριστίδης (έπιμ.), Ή ελληνική γλώσσα 
καί οί διάλεκτοί της, Άδήνα, ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Έλληνικής Γλώσσας, 2000, σ. 35-42.

8. Αικατερίνη Πάππου-Ζουραβλιόβα, «Οί Έλληνες τής Σοβιετικής Ένωσης κα'ι 
οί διάλεκτοί τους», ατό'Ελληνική Γλωσσολογία ’99, Πρακτικά 4ου Διεδνοΰς Συνεδρί
ου Έλληνικής Γλωσσολογίας, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 1999, Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, 2001, σ. 495-502.

9. Αικατερίνη Πάππου-Ζουραβλιόβα, «Ή ταυρορουμαίικη διάλεκτος των Ελλήνων 
τής Άξοφικής στή νοτιοανατολική Ουκρανία (περιοχή Μαριούπολης)», Άρχεϊον 
Πόντου 46 (1995), σ. 162-274· Χαράλαμπος Συμεωνίδης / Δημήτριος Τομπαΐδης, Ή 
σημερινή έλληνική διάλεκτος τής Ουκρανίας (Περιοχή Μαριούπολης), Άδήνα, Επιτροπή 
Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 20 περιοδικού Άρχεϊον Πόντου], 1999.

10. Σωφρόνης Χατξησαββίδης, «Φωνολογική άνάλυση τής ποντιακής διαλέκτου 
(Ιδίωμα Ματσούκας)», άδημ. διδ. διατρ., Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
1985" τού ίδιου, «Τα ποντιακά...».
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εση της κοινής νέας έλληνικής, άλλα καί της γλωσσικής έτερότητας τοϋ 
νέου γεωγραφικού περιβάλλοντος της διαλέκτου- κα'ι δημιουργήδηκε μια 
όμογενοποιημένη μορφή ποντιακής, γνωστή ώς κοινή ποντιακή.11 Ή κοινή 
ποντιακή άποτελεΐ άμάλγαμα των Ιδιαίτερων γλωσσικών χαρακτηριστικών 
τών έπιμέρους ποικιλιών άπό τις όποΤες προέρχεται, άλλα με έμφανή τήν 
επίδραση, σε γραμματικό επίπεδο, τής γλώσσας περιβάλλοντος, δηλαδή 
τής κοινής νέας έλληνικής. Σήμερα, οί λίγοι έναπομείναντες αύδεντικο'ι 
όμιλητές τής ποντιακής παρουσιάζουν μια μορφή διγλωσσίας, καδώς 
χρησιμοποιούν παράλληλα δύο γλωσσικούς κώδικες, τήν κοινή νέα έλληνική 
και τήν κοινή ποντιακή. Άπο τούς δύο αύτούς παράλληλους κώδικες, ή 
κοινή νέα έλληνική άποτελεΐ το κυρίαρχο μέσο γλωσσικής επικοινωνίας, ένώ 
ή κοινή ποντιακή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο τοΰ στενού οικογενειακού κα'ι 
φιλικού περιβάλλοντος.12 Για παράδειγμα, ή Μαρία-Άννα Τηλιοπούλου,13 
με βάση τά στοιχεία τής έρευνάς της στο ποντιόφωνο χωριό τής Νέας 
Τραπεζούντας Πιερίας, παρατηρεί δτι ή συγκεκριμένη μορφή διγλωσσίας 
έχει μεταβατικό χαρακτήρα και άποτελεΐ το τελευταίο στάδιο πρ'ιν άπο 
τήν όριστική έπικράτηση τής κυρίαρχης γλώσσας, δηλαδή τής κοινής νέας 
έλληνικής, γεγονός πού έπιβεβαιώνεται κα'ι άπο το δτι οί νεότερες γενιές 
ομιλητών χρησιμοποιούν τή διάλεκτο σε περιορισμένα καταστασιακά περι
βάλλοντα (π.χ. σε τραγούδια, στήν έπικοινωνία με ποντιόφωνους πρώτης 
ή δεύτερης γενιάς πού δεν έχουν επαρκή γνώση τής κοινής νέας έλληνικής 
κ.λπ.) ή έχουν άπλώς παθητική γνώση τής διαλέκτου. Με βάση τά παρα
πάνω, συμπεραίνουμε δτι ή ποντιακή παρουσιάζει δλα εκείνα τά στοιχεία 
πού έπιτρέπουν το χαρακτηρισμό της ώς έπαπειλούμενης γλωσσικής ποικι
λίας τής έλληνικής, χαρακτηρισμός πού φυσικά ισχύει κα'ι για τις έλάχιστες 
έναπομείνασες ποικιλίες της, δπως είναι ή όφίτικη ποντιακή.

11. Βλ. ένδεικτικά, Χατζησαββίδης, «Τα ποντιακά...»- Δημήτριος Τομπαΐδης, «Ή 
τύχη τών μικρασιατικών ’ιδιωμάτων στον έλληνικό χώρο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών 9 (1992), σ. 241-250- τοϋ ίδιου, «Ή ποντιακή διάλεκτος», Μελετήματα ποντιακής 
διαλέκτου, Θεσσαλονίκη, έκδόσεις Κώδικας, 1996, σ. 222-233· Drettas, Aspects...· 
Μαρία-Άννα Τηλιοπούλου, «Παράλληλες γραμματικές ώς άποτέλεσμα γλωσσικής 
έπαφής: ή περίπτωση τής Όφίτικης», άδημ. διδ. διατρ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2008.

12. Χατζησαββίδης, «Τα ποντιακά...»- Drettas, Aspects...- Τηλιοπούλου, «Παράλ
ληλες γραμματικές...».

13. Τηλιοπούλου, «Παράλληλες γραμματικές...».
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Ή ταυτότητα της όφίτικης ποντιακής

Ή όφίτικη ποντιακή είναι μια ποικιλία τής ποντιακής, ή όποια μιλήθηκε 
άρχικά στην περιοχή τοϋ Όφι κα'ι στη συνέχεια, μετά την άνταλλαγή των 
πληθυσμών, σε μικρούς θύλακες τής βόρειας Έλλάδας.Ή έπαρχία τοΰ Όφι 
βρισκόταν άνατολικά τής Τραπεζούντας, άνάμεσα στις έπαρχίες των Σουρ- 
μένων κα'ι τής Ριζούντας. Ό ποταμός Όφις άποτελοϋσε το φυσικό σύνορο 
πού διαχώριζε τα χωριά των έξισλαμισμένων έλληνικών πληθυσμών14 άπό 
τα χριστιανικά έλληνικά χωριά Χάλτ’, Ζουρέλ’, Κουρίτσ’, Κρηνίτα, Κοφκία, 
Πγα, Ζησινό κα'ι Λέκκα. Παρά τη θρησκευτική διαφορετικότητα, ή γλώσσα 
έπικοινωνίας δλων των Όφιτών ή Όφλήδων, δπως τούς άποκαλοϋσαν οί 
Τούρκοι, ήταν ή όφίτικη ποντιακή.15 * * *

14. Κατά την έπικρατούσα άποψη ό έξισλαμισμός των Όφιτών πραγματοποιήθη
κε κατά τη βασιλεία τοϋ Σουλτάνου Μεχμέτ Δ' (1648-1687), δταν πολλοί κάτοικοι 
τής περιοχής τοϋ Όφι, κάτω άπό την πίεση των Τερεμπέηδων, άλλαξαν δρήσκευμα 
μάξι με τον έπίσκοπό τους Αλέξανδρο, ό όποιος μετονομάστηκε σέ’Ισκεντέρ (Σάββας 
Ίωαννίδης, 'Ιστορία καί Στατιστική τής Τραπεζούντας καί τής γύρω περιοχής καί στοιχεία 
για την εκεί ελληνική γλώσσα, μεταφορά στη δημοτική: Αριστείδης Κεσόπουλος, Θεσ
σαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1988 [τίτλος πρωτοτύπου: Σάββας Ίωαννίδης, 'Ιστορία 
καί Στατιστική Τραπεξοϋντος καί τής περί ταύτην Χώρας ώς καί τα περί τής ένταϋδα 
'Ελληνικής Γλώσσης, Κωνσταντινούπολη 1870]· Γεώργιος Άνδρεάδης, Στήν χώρα τοϋ 
Όφεως ποταμού, Σίνδος, Pinter Line, 1996). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
μέ τον έξισλαμισμό των Όφιτών, 6λ. Anthony Bryer / David Winfield, The Byzantine 
Monuments and Topography of the Pontos, τόμ. 1, Washington, Dumbarton Oaks 
Library and Collection, 1985· και Margarita Poutouridou, «The Of valley and 
the coming of Islam. The case of the Greek-speaking Muslims», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών 12 (1997-1998), σ. 47-70.

15. Ήλίας I. Χατξηιωαννίδης, 'Ιστορικά καί Λαογραφικά τής επαρχίας Όφεως Πό
ντου, Θεσσαλονίκη 1978’ Τηλιοπούλου, «Παράλληλες γραμματικές...». Οί κάτοικοι τής 
περιοχής ήταν στήν πλειονότητά τους μουσουλμάνοι κα'ι μόνο λίγα χωριά ήταν άμιγώς
έλληνικά (Άνδρεάδης, Στήν χώρα τοϋ "Οφεως..., σ. 18). Ό Άνδρεάδης (στο ίδιο) άναφέρει
έπίσης δτι σύμφωνα μέ τον Μητροπολίτη Τραπεξούντας Χρύσανθο, ό πληθυσμός τής 
περιφέρειας τοϋ Όφι διέθετε στις άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα την άκόλουθη σύνθεση: 
Λέκα: 20 οικογένειες, 1 έκκλησία και 1 σχολείο, Ζησινός: 30 οικογένειες, 1 έκκλησία 
και 1 σχολείο, Γίγα: 50 οικογένειες, 1 έκκλησία και 1 σχολείο, Κωφκία: 25 οικογένειες, 
1 έκκλησία και 1 σχολείο, Κρηνίτα: 60 οικογένειες, 1 έκκλησία και 1 σχολείο, Κουρίτσ’: 
40 οικογένειες, 1 έκκλησία καί 1 σχολείο, Ζουρέλ’: 30 οικογένειες, 1 έκκλησία και 1 
σχολείο, Χάλτ’: 20 οικογένειες, 1 έκκλησία και 1 σχολείο (6λ. έπίσης Περικλής Τρια- 
νταφυλλίδης, Ή εν Πόντω έλληνική φυλή ήτοι τα Ποντικά, Αθήνα 1866· Μητροπολίτης 
Τραπεξοϋντος Χρύσανθος, «Ή Έκκλησία Τραπεξοϋντος», Άρχείον Πόντου 4-5 (1933)·
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Ή όφίτικη ποντιακή διαφοροποιείται άρκετά άπό τις υπόλοιπες ποντια
κές ποικιλίες ώς προς το σύνολο των φωνητικών, μορφοσυντακτικών κα'ι λε
ξιλογικών χαρακτηριστικών της.16 Επίσης, παρουσιάζει έντονες τοπικές δια
φοροποιήσεις17 άν και τυπολογικά πλησιάζει την ποικιλία τών Σουρμένων.

Μετά την άνταλλαγή τών πληδυσμών, ή όφίτικη ποντιακή περιορίστη
κε στις περιοχές δπου έγκαταστάδηκαν οί Πόντιοι πρόσφυγες. Ειδικότερα, 
ό Ήλίας Χατζηιωαννίδης18 άναφέρει ότι οί Όφίτες έγκαταστάδηκαν στην 
περιοχή τοΰ Παρανεστίου τής Δράμας (στά χωριά Πολυνέρι, Καλλίκρου- 
νο, Πάστροβα, Περίβλεπτον, Μελισσοχώρι, Μεσοχώρι και Ντούκοβο), στο 
χωριό Παντοκερασιά τοΰ νομού Κιλκίς, δπου συμβίωναν μέ πρόσφυγες 
άπό τήν άνατολική Θράκη, καί, τέλος, στήν κωμόπολη Φιλώτα τής Κοζά
νης, δπου συνυπήρχαν μαζ'ι μέ Πόντιους πρόσφυγες άπό τήν περιοχή τού 
Καυκάσου.

Το 1926, μιά όμάδα’Οφιτών άπό τήν περιοχή τοΰ Παρανεστίου μαζί μέ 
Όφίτες άπό τά χωριά Παντοκερασιά Κιλκίς και Φιλώτα Κοζάνης άγόρασαν 
μιά έκταση περίπου 6.820 στρεμμάτων σέ μιά περιοχή 10 χιλιόμετρα βό
ρεια τής Κατερίνης και δύο χρόνια άργότερα, τά 1928, ίδρυσαν τή Νέα 
Τραπεζούντα Πιερίας (άρχικά μέ τήν όνομασία Κάτω Άι-ΓιάννηςΌφις). Τά * 20

Διαμαντής Λαζαρίδης, Στατιστικοί πίνακες τής έκπαιδεύσεως των 'Ελλήνων στον Πόντο 
1821 -1922, Άδήνα, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 16 περιοδικού Άρχεΐον 
Πόντου], 1988). Ό I. Παρχαρίδης («Στατιστική τής έπαρχίας Όφεως τοΰ νομού 
Τραπεζοϋντος», Παρνασσός 3 (1879), σ. 224-232) άναφέρει δτι 36 άπό τά 96 συνολικά 
χωριά τοΰ Όφι είναι έλληνόφωνα, ένώ μόνο 1.200 περίπου άπό τούς 44.530 κατοίκους 
πού μιλούν τήν έλληνική,στήν περιοχή είναι χριστιανοί. Ειδικότερα άναφέρει (στο 
ίδιο, σ. 230-231) δτι άπό τις 10.000 έστίες τής περιοχής μόνο 162 είναι χριστιανικές κα'ι 
κατανέμονται ώς έξής: Λέκα: 25 συνολικά έστίες, μόνο 6 χριστιανικές (30 άτομα), Ζη- 
σινό: 300 έστίες, 15 άπό αύτές χριστιανικές (130 άτομα), Κοφκία: 9 άπό τις συνολικά
20 έστίες είναι χριστιανικές (περίπου 60 άτομα), Χάλτ’: άπό τις 27 έστίες οί 12 είναι 
χριστιανικές (περίπου 80 άτομα), Ζουρέλ’: άπά τις 35 έστίες οί 25 είναι χριστιανικές 
(170 άτομα), Κουρίτσ’: άπά τις 37 έστίες οί 22 είναι χριαστιανικές (140 άτομα), Κρη- 
νίτα: άπά τις 60 έστίες οί 40 είναι χριστιανικές (280 άτομα), Γίγα: άπά τις 80 έστίες 
οί 25 είναι χριστιανικές (170 άτομα), Λάζου ή Λαζάντω: 8 άπά τ'ις 30 έστίες είναι χρι
στιανικές (50 άτομα), δηλαδή συνολικά 162 έστίες καί 1.110 άτομα είναι οί χριστιανοί 
κάτοικοι σέ αύτά τά χωριά.

16. Βλ. Τομπαΐδης, Ή ποντιακή..: τοΰ ίδιου, Μελετήματα..: Drettas, Aspects...
17. Mackridge, «The Greek spoken...».
18. Ήλίας I. Χατζηιωαννίδης, 'Ιστορικά καί Λαογραφικά...
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χωριό άριδμεΐ περίπου 700 κατοίκους κα'ι άποτελεΐ ένα άπό τα έλάχιστα 
άμιγώς όφίτικα προσφυγικά χωριά τής Ελλάδας.19 20

Ωστόσο, ή όφίτικη ποντιακή έξακολουδεΐ να μιλιέται κα'ι έξω άπό τα 
γεωγραφικά δρια τής Ελλάδας, σε τριάντα περίπου χωριά τής επαρχίας 
του Όφι. Πρόκειται γιά γλωσσικούς δύλακες δυτικά τής Τραπεξούντας, 
δπως ή περιοχή τής Τόνγιας κα'ι ή επαρχία Τσαϊκαρά.20 Οί όμιλητές αυτής 
τής ομάδας είναι άπόγονοι έξισλαμισδέντων Ποντίων πού παρέμειναν στις 
έστίες τους. Ειδικότερα, ό Peter Mackridge21 άναφέρει δτι ή συγκεκριμένη 
ποικιλία διατηρεί μεγάλο άριδμύ άρχαϊκών στοιχείων, αν και ή επιρροή άπό 
τήν τουρκική γλώσσα, πού κυριαρχεί στο γενικότερο περιβάλλον, ύπήρξε 
καταλυτική. Καδώς δεν υπάρχει κανενάς είδους επικοινωνία μεταξύ των δύο 
όφίτικων πληδυσμών, ό κάποτε κοινός γλωσσικός κώδικας έχει διασπαστεΐ 
σε δύο συστήματα με σημαντικές τυπολογικές άποκλίσεις. Τέλος, μικρότε
ρες όμάδες’Οφιτών ξοΰν στή Γερμανία κα'ι τήν Κύπρο.22

’Έρευνα σε γραπτές πηγές κα'ι πρωτογενές άρχειακό ύλικό
1. Μελέτες γιά τήν όφίτικη ποντιακή

Ή ποντιακή είναι μία άπό τις πιο μελετημένες διαλέκτους τής νέας 
έλληνικής.23 Παρ’ δλα αύτά, οί δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά μέ 
τήν όφίτικη ποικιλία τής ποντιακής είναι έλάχιστες.Ή μοναδική σύγχρονη

19. Στο ίδιο.
20. Michael Meeker, «The Black Sea Turks: A study of their ethnic and cultural 

background», International Journal of Middle East Studies 2 (1971), σ. 318-334· 
Mackridge, «Greek-speaking Moslems...»· του ίδιου, «The Greek spoken...»· Peter 
Andrews, Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden, Reichert, 1989· 
Asan, Ό πολιτισμός...· Drettas, Aspects...

21. Peter Mackridge, «Pontic in contemporary Turkey: Ancient features in the 
dialect of Ofis», Άρχεΐον Πόντου 46 (1995), σ. 133-161.

22. I. Μεγαλόπουλος, προσωπική έπικοινωνία.
23. Βλ. μεταξύ άλλων, D. Ε. Oeconomides, Lautlehre des Pontischen, Λειψία 

1908· Dawkins, «Notes on the study...»· τού ίδιου, «The Pontic dialect...»- ’Άνδιμος 
A. Παπαδόπουλος, Ό υπόδουλος Ελληνισμός τής Ασιατικής Ελλάδος έδνικώς κα'ι 
γλωσσικώς έξεταξόμενος, Άδήνα, Βιβλιοπωλεΐον Ίωάν. Ν. Σιδέρη, 1919· τοΰ ίδιου, 
«Χαρακτηριστικά...»· τοΰ ίδιου, Ιστορική Γραμματική τής ποντικής διαλέκτου, Άδήνα, 
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 1 περιοδικού Άρχεΐον Πόντου], 1955· τοΰ 
ίδιου, Ιστορικόν Λεξικόν τής ποντικής διαλέκτου, Τόμος Πρώτος Α-Λ, Αθήνα,Επιτροπή 
Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 3 περιοδικού Άρχεΐον Πόντου], 1958· τοΰ ίδιου,
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γραμματική περιγραφή τής όφίτικης ποντιακής είναι αύτή του Omer 
Asan,24 ή όποια, όμως, έστιάζει στην όφίτικη πού μιλιέται στην Τουρκία 
και παρουσιάζει, δπως άναφέρδηκε, σημαντικές διαφορές άπό την όφίτικη 
ποντιακή του έλλαδικοΰ χώρου.

Πολύτιμο γλωσσικό υλικό για την ιστορία τής όφίτικης ποντιακής συλλέ- 
χδηκε άπό τον Ιωάννη Παρχαρίδη, ό όποιος διετέλεσε δάσκαλος στα χωριά 
τοϋ Όφι το 1876 κα'ι διεξήγαγε μεγάλη διαλεκτολογική ερευνά κάτω άπό 
την καδοδήγηση τοϋ μέντορά του, καδηγητή Michael Deffner.

Πιο συγκεκριμένα, το καλοκαίρι τοϋ 1876 ό Deffner πήγε στην Τραπε- 
ξούντα μέ σκοπό νά μελετήσει την ποντιακή γλώσσα. Έκεΐ γνωρίστηκε μέ 
τον Παρχαρίδη, ό όποΤος εκδήλωσε τήν έπιδυμία νά συνεισφέρει μέ τις 
γνώσεις του στήν έρευνητική άποστολή. Ό Deffner άναφέρει: «[Moi είπε] 
δτι ού μόνον έγνώριζε τήν διάλεκτον τής πατρίδος αύτοϋ, άλλα κα\ τήν τοϋ 
Όφεως, πολύ διάφορον έκείνης, και δτι κατά τήν εκεί διαμονήν του συνέ- 
λεξε φσματά τινα κα'ι παροιμίας κα'ι ήρξατο τοϋ σχηματισμού μικροΰ γλωσ
σάριου. [...] Άνεγνώρισα τότε δτι ό νέος ένόει καλώς τάς τοιούτου είδους 
μελέτας και ήτο ίκανώς κάτοχος τής άρχαίας έλληνικής, ή φυσιογνωμία δέ 
αύτοϋ μοι ένεποίησεν έμπιστοσύνην. [,..]Έκτοτε ό νέος διδάσκαλος ήτο 
παρ’ έμο'ι κα'ι προ μεσημβρίας και μετ’ αύτήν».25 Αναμφίβολα, τά σπου
δαιότερο έργο τοϋ Παρχαρίδη ύπήρξε ή συλλογή γλωσσικοΰ ύλικοϋ άπό 
τήν Τραπεζούντα, τήν Κρώμνη κα'ι τον Όφι. Ή Όλγα Σαπκίδη26 άναφέρει 
δτι, σύμφωνα μέ τον Δημοσδένη Οίκονομίδη,27 κατά τή διετή παραμονή του

'Ιστορικόν Λεξικόν τής ποντιακής διαλέκτου, Τόμος Δεύτερος Μ-Ω, Ά9ήνα, Επιτρο
πή Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 3 περιοδικού Άρχεΐον Πόντου], 1961· Δημοσδέ- 
νης Οίκονομίδης, Γραμματική τής έλληνικής διαλέκτου τοϋ Πόντου, Άδήνα, Ακαδημία 
Άδηνών [Παράρτημα 1 ΛεξικογραφικοΰΔελτίου], 1958" Τομπαΐδης, Ή ποντιακή...' τού 
ίδιου, Μελετήματα..: Drettas, Aspects..: Mark Janse, «Aspects of Pontic grammar», 
Journal of Greek Linguistics 3 (2002), σ. 203-23P και Μυρτώ Κουτίτα-Κάίμάκη, 
«Συμβολή στήν ποντιακή βιβλιογραφία», 'Ελληνική Διαλεκτολογία 2 (1990-1991), 
σ. 117-125.

24. Asan, Ό πολιτισμός...
25. Μιχαήλ Δέφνερ, «Πέντε έβδομάδες παρά τοΤς άρνησιδρήσκοις έν Όφει», 

'Εστία 4 (1877), σ. 547.
26. Όλγα Σαπκίδη, «Παρχαρίδης’Ιωάννης», Εγκυκλοπαίδεια Μείξονος'Ελληνισμοΰ, 

Μ. Άσία, 2002, σ. 2 [URL: http://kassiani.fhw.gr/l.aspx?id=5720],
27. Δημοσθένης Οίκονομίδης, «Βιογραφικό σημείωμα τοϋ ’Ιωάννη Παρχαρίδη», 

Ποντιακά Φύλλα 11 (1937).
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στο χωριό Ζησινό ό Παρχαρίδης κατάρτισε το όφίτικό του γλωσσάριο, το 
όποιο βραβεύτηκε άπό τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινου
πόλεως. Ό Οικονομίδης, πού γνώριζε προσωπικά τον Παρχαρίδη, άφήνει 
σαφείς αιχμές28 ότι πιδανός λόγος για τη ρήξη τής φιλίας του Παρχαρίδη 
με τον μέντορά του Deffner άποτέλεσε τό γεγονός δτι ό τελευταίος πιδα- 
νότατα προσπάδησε νά οίκειοποιηδεΐ μέρος τής έργασίας του Παρχαρίδη 
για την όφίτικη. Ή Σαπκίδη29 παραδέτει την άκόλουδη άναφορά άπό τον 
Οίκονομίδη: «τά φερόμενα ύπό τό όνομα του ΔέφνερΌφιτικόν γλωσσάριον 
κα'ι Λεξικόν τής Τραπεξουντιακής διαλέκτου είναι κατά τό πλεΤστον, αν μη 
έν όλω, προϊόν τής έργασίας τοΰ άκαταπονήτου I. Παρχαρίδη». Προσδέτει, 
όμως, ότι ό Deffner παρέδωσε πρ'ιν άπό τό 1915 τά δελτία πού συνέλεξε 
ό Παρχαρίδης στο «Άρχεΐον τοΰ Ιστορικού Λεξικού» τής Ακαδημίας καϊ 
αυτά συγχωνεύτηκαν στο «Μέγα Άρχεΐον».

Ανεξάρτητα άπό τις ειδικές λεπτομέρειες πού διέπουν τη συλλογή καϊ 
τη χρήση τοΰ γλωσσικού ύλικοΰ, τό σίγουρο είναι ότι ή ένδελεχής περιγραφή 
τής ποντιακής ποικιλίας πού καταγράφηκε κατά τή διάρκεια τής ερευνάς 
πεδίου τοΰ Παρχαρίδη στα ποντιόφωνα χωριά άποτέλεσε τό έφαλτήριο 
γιά τή συγγραφή σειράς εργασιών πού άφοροΰν Ιδιάξοντα γραμματικά 
χαρακτηριστικά τής όφίτικης ποντιακής όπως, γιά παράδειγμα, μιά κλιτή 
μορφή άπαρεμφάτου,30 άλλά κα'ι γιά τή συγγραφή ένός λεξικού, άπό τό 
όποιο έχει δυστυχώς δημοσιευτεί μόνο τό γράμμα Α.31

Άπό αυτό τό υλικό ό Παρχαρίδης δημοσίευσε μιά συλλογή λέξεων, ή 
όποια περιλαμβάνει κυρίως ούσιαστικά και κάποια έπίδετα,32 καδώς επίσης 
κα'ι τέσσερα παραμύδια καϊ πενήντα τρεις παροιμίες στον πρώτο και δεύ

28. Oeconomides, Lautlehre...· Οικονομίδης, «Βιογραφικό σημείωμα...».
29. Σαπκίδη, «Παρχαρίδης...».
30. Michael Deffner, «Die Infinitive in den pontischen Dialekten und die 

zusammengesetzten Zeiten im Neugriechischen», Monatsberichte der Königlich 
Preussischen Akademie de Wissenschaften zu Berlin, Aus dem Jahre 1877, Βερολίνο 
1878, σ. 191-230.

31. Michael Deffner, «Glossar des ofitischen Dialectes», στο Michael Deffner 
(έπιμ.), Archiv für mittel- und neugriechische Philologie, Band I, Heft 1-2, Άδήνα 
1880, σ. 187-220.

32. ’Ιωάννης Παρχαρίδης, «Συλλογή ξώντων μνημείων τής άρχαίας έλληνικής γλώσ- 
σης έν Όφει», Ό έν Κωνσταντινούπολη 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 18 (1883- 
1884), σ. 120-178.
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τερο τόμο τοϋ περιοδικού Άστηρ τοΰ Πόντου άντίστοιχα.33 Μετά το δάνατό 
του δημοσιεύτηκαν δύο έπιπλέον εργασίες, οί όποιες βασίζονται στο ύλικό 
πού είχε μαζέψει: δηλαδή μια εργασία για τα τραγούδια τοΰ Όφι, πού 
έπιμελήδηκε ό ίδιος ό Deffner,34 κα'ι μια συλλογή παραμυδιών τα όποια 
είχαν δημοσιευτεί κατά καιρούς στο περιοδικό Άστηρ τοϋ Πόντου άπό τον 
ίδιο κα'ι πού περιλαμβάνουν κα'ι τα προαναφερδέντα παραμύδια άπό τον 
Όφι.35 Άπό το ύλικό των τραγουδιών ό Άδανάσιος Παρχαρίδης δημοσίευσε 
άργότερα δύο έργασίες στό περιοδικό Ποντιακά Φύλλα?6

Γλωσσικό ύλικό άπό τον Όφι συνέλεξε επίσης και ό Richard Μ. Dawkins, 
καδηγητης στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης, ό όποιος έπισκέφτηκε την 
περιοχή τοΰ Όφι κα'ι των Σούρμενων τό 1914 κα'ι συγκέντρωσε γλωσσικό 
ύλικό άπό χριστιανούς των χωριών Κρηνίτα και Πγα. Δυστυχώς, με την 
έναρξη τοΰ Α' Παγκόσμιου Πολέμου ό Dawkins άναγκάστηκε να διακόψει 
αιφνιδίως την έρευνά του κα'ι να άποχωρήσει όριστικό άπό την περιοχή. Τό 
1931 δημοσίευσε έπτά παραμύδια άπό την περιοχή τοΰ Όφι και δεκαέξι 
άπό τό Σούρμενα.37 Τήν έρευνα τοΰ Dawkins συνέχισε τό έτη 1985 κα'ι 
1987 ό καδηγητής Peter Mackridge, ό όποιος έπισκέφτηκε τήν περιοχή τοΰ 
Όφι κα'ι κυρίως τό χωριό Σαράχο μέ σκοπό τή συλλογή γλωσσικοΰ ύλικοΰ 
άπό τις τοπικές ποντιόφωνες όμάδες. Προϊόν αυτής τής έρευνας πεδίου 
ήταν ή δημοσίευση μιας περιγραφής τοΰ ιδιώματος τοΰ χωριοΰ38 και ένα 
άρδρο39 μέ έπιπλέον πληροφορίες για τό γλωσσικά χαρακτηριστικά καϊ 
τή γλωσσογεωγραφική κατανομή τής όφίτικης ποντιακής στον Πόντο. Τό

33. Ιωάννης Παρχαρίδης, «Ποντικά παραμύδια: 2. Άτματσας καϊ ή ποδίκα. 3. 
Ό λύκο κα'ι τό πρόβατο ΓΟφις)», Άστηρ τοΰ Πόντου 1/6 (1884), σ. 90-91" τοϋ ίδιου, 
«Ποντικά παραμύδια: 4. Ό δώπεκας κι ό jàpKO (Όφις)», Άστηρ τοϋ Πόντου 1/7 (1885), 
σ. 91-112" τοΰ ίδιου, «Γλωσσολογικά. Ποντικαϊ παροιμίαι», Άστηρ τοΰ Πόντου 2/1 
(1886), σ. 11-12.

34. ’Ιωάννης Παρχαρίδης, «Περ'ι των έν Όφει άσμάτων», Άαογραφία 9 (1926), 
σ. 109-151.

35. Ιωάννης Παρχαρίδης, «Ποντικά παραμύδια», Άρχει ον Πόντου 16 (1951), σ. 80-114.
36. Άδανάσιος Παρχαρίδης, «Τα τραγούδια τήςΌφης», Ποντιακά Φύλλα 7-8 (1936), 

σ. 8-9 και «Τα τραγούδια τήςΌφης. Άπό μελέτη τοΰ fl- Παρχαρίδη», Ποντιακά Φύλλα 
9-10 (1936), σ. 6-9.

37. Richard Μ. Dawkins, «Folk tales from Sourmena and the valley of Ophis», 
Άρχεϊον Πόντου 3 (1931), σ. 79-122.

38. Mackridge, «Greek-speaking Moslems...».
39. Mackridge, «The Greek spoken...».
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1991 δημοσιεύτηκαν άπά τον Mackridge στο Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών έννέα άδημοσίευτα παραμύδια άπό το υλικά πού είχε συλλέξει 
ό Dawkins, τέσσερα άπό την Ημερα, τρία άπό τα Σούρμενα και δύο άπό 
τον Όφι.40

Διάσπαρτες γραμματικές πληροφορίες για την όφίτικη ποντιακή έντο- 
πίξονται έπίσης κα'ι στις γραμματικές τού Άνδ. Παπαδόπουλου και τού Δ. 
Οίκονομίδη41 άλλα κα'ι στο δίτομο ιστορικό λεξικό τής ποντιακής διαλέκτου 
του Άνδ. Παπαδόπουλου.42 Το 1977, ό Δημήτριος Χατξηιωαννίδης συνέταξε 
ένα γλωσσάρι, το όποιο δέν έχει δημοσιευτεί κα'ι περιλαμβάνει λέξεις τής 
όφίτικης ποντιακής μέ τις σημασίες τους κα'ι κάποιες πληροφορίες για την 
προφορά των φδόγγων τής ποικιλίας.43

Πηγές μεγάλης πληροφοριακής άξίας άποτελοΰν έπίσης τά διάφορα 
λαογραφικά κείμενα, οί παροιμίες, άλλα κα'ι τά κείμενα προφορικής πα
ράδοσης τά όποια έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σέ τόμους περιοδικών 
μέ έξειδίκευση στον πολιτισμό, την ιστορία κα'ι τη γλώσσα του Πόντου, 
όπως είναι, γιά παράδειγμα, τά ΆρχεΤον Πόντου, ό Άστηρ τοϋ Πόντου κα'ι ή 
Ποντιακή Εστία.44 Άξίξει, τέλος, νά σημειωδεΤ ότι κείμενα γραμμένα στην 
όφίτικη ποντιακή, άλλά κα'ι πληροφορίες γιά τη ξωή και τά έδιμα τής Νέας 
Τραπεξούντας δημοσιεύονται στην τοπική διμηνιαία έφημερίδα Όφίτικα 
Νέα πού εκδίδει ό Πολιτιστικός κα'ι Μορφωτικός Σύλλογος «Αλέξανδρος 
Ύψηλάντης».

Στον πίνακα πού άκολουδεΐ (πίν. 1) παρατίδεται άναλυτικάς κατάλογος 
των διαδέσιμων πηγών γιά την όφίτικη ποντιακή.

40. Peter Mackridge, «Unpublished Pontic stories collected by R. M. Dawkins», 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (1990-1991), σ. 107-122.

41. Άν9. Παπαδόπουλος, Ιστορική Γραμματική... και Δ. Οίκονομίδης, Γραμματική...
42. Άνδ. Παπαδοπούλας, Ιστορικόν Λεξικόν..., τόμος Πρώτος (1958) και τόμος 

Δεύτερος (1961).
43. Δημήτριος Χατξηιωαννίδης, «Γλωσσάριον ποντιακής διαλέκτου’Όφεως», άδη- 

μοσίευτο χειρόγραφο.
44. Για παράδειγμα, 6λ. Άνδιμος Παπαδόπουλος, «Παροιμίαι», ΆρχεΤον Πόντου 3 

(1931), σ. 3-78· Σάββας Π. Παπαδόπουλος, «Λαογραφικά σύμμικτα Πόντου», ΆρχεΤον 
Πόντου 47 (1997), σ. 243-344.



228 Ανθη Ρεβυθιαδου, Βασίλειος Σπυροπουλος, Κωνσταντίνος Κακαρικος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Γραπτές πηγές για την όφίτικη ποντιακή

Γραμματικές κα'ι λεξικά με πληροφορίες για την όφίτικη ποντιακή
Οίκονομίδης, Δημοσθένης, Γραμματική τής έλληνικής διαλέκτου τοϋ Πόντου, Άδήνα, 

Ακαδημία Άδηνών [Παράρτημα 1 Λεξικογραφικοϋ Δελτίου], 1958.
Παπαδόπουλος, Άνδιμος Α., Ό ύπόδουλος Ελληνισμός της Ασιατικής'Ελλάδος έδνικως 

καί γλωσσικως εξεταζόμενος, Αδήνα, Βιβλιοπωλεΐον ’Ιωάν. Ν. Σιδέρη, 1919.
— 'Ιστορική Γραμματική τής ποντικής διαλέκτου, Άδήνα,’Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 

[Παράρτημα 1 περιοδικού Άρχέϊον Πόντου], 1955.
— 'Ιστορικόν Λεξικόν τής ποντικής διαλέκτου, Τόμος Πρώτος: Α-Λ, Άδήνα, ’Επιτροπή 

Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 3 περιοδικού Άρχεΐον Πόντου], 1958.
— 'Ιστορικόν Λεξικόν τής ποντικής διαλέκτου, Τόμος Δεύτερος: Μ-Ω, Άδήνα,’Επιτροπή 

Ποντιακών Μελετών [Παράρτημα 3 περιοδικού Άρχεΐον Πόντου], 1961.
Παρχαρίδης, ’Ιωάννης, Γραμματική τής διαλέκτου Τραπεξοϋντος: Περί έπιδέτων, αντω

νυμιών καί βαρυτόνων ρημάτων, Χειρόγραφο 335, Κέντρο Έρεύνης τών Νεοελ
ληνικών Διαλέκτων και’Ιδιωμάτων, Ακαδημία Άδηνών, 1880.

Γραμματικές περιγραφές, άρδρα, γλωσσάρια κα'ι χειρόγραφα 
για την όφίτικη ποντιακή

Asan, Omer, Ό πολιτισμός τοϋ Πόντου, μετάφραση Αγγέλα Φωτοπούλου, γενική 
έπιμέλεια κα'ι μετάφραση λεξικού κα'ι σημειώσεων γραμματικής Σοφία Ίωαννίδου 
κα'ι Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη, Άφο'ι Κυριακίδη, 1998 [Τίτλος πρω
τοτύπου: Pontus Kültürü, Istanbul, Mayis, 1996].

Deffner, Michael, «Die Infinitive in den pontischen Dialekten und die zusammen
gesetzten Zeiten im Neugriechischen», Monatsberichte den Königlich Preussi- 
schen Akademie de Wissenschaften zu Berlin, Aus dem Jahre 1877, Βερολίνο 
1878, σ. 191-230.

— «Glossar des ofitischen Dialectes», στο Michael Deffner (έπιμ.), Archiv fur mittel- 
und neugriechische Philologie, Band I, Heft 1-2, Άδήνα 1880, σ. 187-220.

Mackridge, Peter A., «Greek-speaking Moslems of north-east Turkey: Prolegomena 
to a study of the Ophitic sub-dialect of Pontic», Byzantine and Modern Greek 
Studies 11 (1987), σ. 115-137.

— «Pontic in contemporary Turkey: Ancient features in the dialect of Ofis», Άρχεΐον 
Πόντου 46 (1995), σ. 133-161.

— «Ή έλληνοφωνία στήν περιοχή τούΌφη (Πόντος)», στο Διαλεκτικοί Θύλακοι τής 
'Ελληνικής Γλώσσας, Άδήνα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1999, σ. 25-30.

Παρχαρίδης, ’Ιωάννης, «Συλλογή ξώντων μνημείων τής άρχαίας έλληνικής γλώσσης έν 
Τ)φει»,'0 έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 18 (1883-1884), σ. 120- 
178.

Χατξηιωαννίδης, Δημήτριος, «Γλωσσάριον Ποντιακής ΔιαλέκτουΌφεως», Χειρόγραφο, 
Άδήνα 1977.
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Πρωτογενές αρχειακό υλικό καί γραπτές πηγές για την όφίτικη ποντιακή

Dawkins, Richard Μ., «Όφις, 17.VIII.14 - 21.VIII.14», Χειρόγραφο σημειωματάριο στο 
Αρχείο Dawkins στην Taylor Bodleian Slavonic & Modern Greek Library of the 
University of Oxford, Καταχώριση ώς ARCH.Z.DAWK. 7(5).

— «Folk tales from Sourmena and the valley of Ophis», ΆρχεΤον Πόντου 3 (1931), σ. 
79-122.

Mackridge, Peter A., «Unpublished Pontic stories collected by R. M. Dawkins», 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (1990-1991), σ. 107-122.

Παπαδόπουλος, Άνδιμος, «Παροιμίαι», ΆρχεΤον Πόντου 3 (1931), σ. 3-78.
Παπαδόπουλος, Σάββας Π., «Λαογραφικά σύμμικτα Πόντου», ΆρχεΤον Πόντου 47 

(1997), σ. 243-344.
Παρχαρίδης, Αθανάσιος, «Τα τραγούδια τήςΌφης», Ποντιακά Φύλλα 7-8 (1936), σ. 8-9.
— «Τα τραγούδια τηςΌφης. Από μελέτη τού fl. Παρχαρίδη», Ποντιακά Φύλλα 9-10 

(1936), σ. 6-9.
Παρχαρίδης, ’Ιωάννης, «Στατιστική τής έπαρχίας Όφεως του νομού Τραπεξούντος», 

Παρνασσός 3 (1879), σ. 224-232.
— «Ποντικά παραμύδια: 2. Άτματσάς καί ή ποδικά. 3. Ό λύκο κα'ι το πρόβατο (Όφις)», 

Άστηρ τού Πόντου 1/6 (1884), σ. 90-91.
— «Ποντικά παραμύδια: 4. Ό δώπεκας κι ό jàpKO (Όφις)», Άστηρ τού Πόντου 1/7 

(1885), σ. 91-112.
—■ «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ του Πόντου 2/\ (1886), σ. 11-12.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/2 (1886), σ. 23-25.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/4 (1886), σ. 55-58.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/8 (1886), σ. 117-119.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/11 (1886), σ. 166-167.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/14 (1886), σ. 213-214.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/18 (1886), σ. 280-281.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/19 (1886), σ. 296-297.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/20 (1886), σ. 313-314.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/21 (1886), σ. 330-332.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/22 (1886), σ. 343-344.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/26 (1886), σ. 410-412.
— «Γλωσσολογικά. Ποντικά! Παροιμίαι», Άστηρ τοϋ Πόντου 2/27 (1886), σ. 420-422.
— «Περ! των έν Όφει άσμάτων», Λαογραφία 9 (1926), σ. 109-151.
— «Ποντικά Παραμύδια», ΆρχεΤον Πόντου 16 (1951), σ. 80-114.
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2. Έρευνα γραπτών πηγών κα'ι άρχειακοϋ ύλικοϋ

Γλωσσικές πληροφορίες άπό γραπτές πηγές για την όφίτικη ποντιακή 
συλλέχδηκαν άπο τη γλωσσολογικη όμάδα45 του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
μέ έπικεφαλής την Άνδή Ρεβυδιάδου κα'ι τον Βασίλειο Σπυρόπουλο κατά 
τη διάρκεια τοϋ πρώτου έξαμήνου του 2009 στο πλαίσιο τής έρευνητικής 
υποτροφίας «Μελέτες 2009» του Κοινωφελούς Ιδρύματος I. Σ. Λάτση. 
Ή έρευνα άφοροϋσε τον έντοπισμό κα'ι την ένδελεχή εξέταση γραπτών 
γλωσσικών δεδομένων τα όποια προέρχονται άπο άρχειακές πηγές, σπάνια 
χειρόγραφα, σημειωματάρια και δημοσιευμένα ή/κα'ι άδημοσίευτα κείμενα.

Ειδικότερα, ή ερευνητική προσπάδεια πραγματοποιήθηκε σέ δύο φά
σεις. Ή πρώτη άφοροϋσε την άναξήτηση και τη συλλογή γραπτού γλωσ
σικού ύλικοϋ το όποιο άντανακλά παλαιότερες μορφές τής όφίτικης 
ποντιακής, ένώ ή δεύτερη περιέλαβε τήν τεκμηρίωση κα'ι τήν άποδελτίωση 
τοϋ γλωσσικού ύλικοϋ πού συγκεντρώδηκε.

Ή συλλογή τοϋ γραπτοϋ ύλικοϋ κατά τήν πρώτη φάση έγινε σέ βιβλιο- 
δήκες και άρχεΤα τής Ελλάδας, δπως ή Έδνική Βιβλιοδήκη, το Ιστορικό 
Αρχείο τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών κα'ι το Κέντρο Έρεύνης 
Νεοελληνικών Διαλέκτων τής Ακαδημίας Άδηνών, άλλα κα'ι τοϋ έξωτερικοϋ, 
δπως ή Taylor Bodleian Slavonic & Modern Greek Library τοϋ Πανεπιστη
μίου τής ’Οξφόρδης. Οί δράσεις πού πραγματοποιήδηκαν είναι συνοπτικά 
οί άκόλουδες:

α.Έδνική Βιβλιοδήκη τήςΈλλάδος

Άποδελτιώδηκε γλωσσικό ύλικό άπο παροιμίες τής όφίτικης ποντιακής 
πού συγκέντρωσε και στή συνέχεια δημοσίευσε στον δεύτερο τόμο τοϋ 
περιοδικού Άστηρ τοϋ Πόντου (τεύχη 1-52) ό I. Παρχαρίδης. Ειδικότερα, 
ή άποδελτίωση κατέγραψε 53 συνολικά παροιμίες άπο τον Όφι, άλλα 
κα'ι άρκετές παραλλαγές τους σέ άλλες ποντιακές διαλέκτους, δπως τής 
Τραπεξούντας κα'ι τής Κρώμνης. Παράλληλα, φωτοτυπήδηκαν ενδεικτικά 
όρισμένες σελίδες άπό κάποια τεύχη τοϋ περιοδικοΰ.

45. Ή συγκεκριμένη έρευνητική όμάδα άποτελεΤται άπό τον δρα Κωνσταντίνο 
Κακαρίκο και τούς φοιτητές Σέβη Λουΐξου, Γιώργο Μαρκόπουλο κα'ι Έλένη-Κλέλια 
Χαϊμέλη.
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6. Ιστορικό Αρχείο τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

Άποδελτιώδηκε γλωσσικό υλικό παραμυδιών και γλωσσολογικών πληροφο
ριών άπό τον πρώτο τόμο τοϋ περιοδικού Άστηρ τοϋ Πόντου (τεύχη 1-53). 
Ή άποδελτίωση αύτή άνέδειξε τέσσερα παραμύδια άπό τόνΌφι πού κα
τέγραψε κα'ι δημοσίευσε ό I. Παρχαρίδης, όπως και κάποια άρδρα τοϋ 
ίδιου μέ γενικές γλωσσολογικές πληροφορίες για την ποντιακή διάλεκτο και 
ιδιαίτερα τη φωνητική της άπόδοση.

γ. Κέντρο Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων και ’Ιδιωμάτων 
τής Ακαδημίας Άδηνών

Μελετήδηκε κα'ι άποδελτιώδηκε συστηματικά το χειρόγραφο μέ άρ. 335, το 
όποιο περιέχει το έργο τοϋ I. Παρχαρίδη μέ τίτλο «Γραμματική τής διαλέ
κτου Τραπεζούντος: Περ'ι έπιδέτων, άντωνυμιών και βαρυτόνων ρημάτων», 
Άδήνα 1880. Ίο έργο αυτό βασίζεται στο γλωσσικό ύλικό πού συνέλεξε μέ 
επιτόπια έρευνα ό Παρχαρίδης στήν Τραπεζούντα κα'ι τον Όφι και περιέ
χει πολύτιμες πληροφορίες για τήν όμιλούμενη μορφή τής διαλέκτου στις 
παραπάνω περιοχές. Δυστυχώς, άπό τή μελέτη τοϋ χειρογράφου προέκυψε 
δτι οί άναφορές στήν όφίτικη ποντιακή είναι ελάχιστες και περιορίζονται 
κυρίως σέ σχόλια για τις λεξιλογικές διαφορές μεταξύ τών δύο διαλέκτων 
(π.χ. σ. 87: Τοϋ ντο το ο προ τοϋ άρκτικοϋ φδόγγου ι δεν έκδλίβεται ντο είπες; 
(Όφ. και Κρ. ντ’ είπες;), σ. 142: ρούξω 0θφ. ροΐξω, πίπτω κ.ά.).

δ. Taylor Bodleian Slavonic & Modern Greek Library 
τοϋ Πανεπιστημίου τής’Οξφόρδης

Ή όμάδα έρευνας μελέτησε συστηματικά τύ άρχείο τοϋ R. Μ. Dawkins, το 
όποιο περιλαμβάνει σημειωματάρια μέ γραμματικές κα'ι άλλες γλωσσικές 
πληροφορίες για τις διαλέκτους τών περιοχών πού έπισκέφτηκε, κείμενα 
μέ προσωπικές άφηγήσεις, προσχέδια τής αυτοβιογραφίας του μέ πλη
ροφορίες για τά ταξίδια του στον Πόντο κα'ι άλλες περιοχές τής Μικρός 
Ασίας, άλλα κα'ι τοϋ ευρύτερου έλλαδικοϋ χώρου, φωτογραφικό ύλικό άπό 
τις έρευνες πεδίου κ.ά.

Παράλληλα μέ το σημειωματάριο τοϋ Dawkins γιά τήν όφίτικη ποντι
ακή, μελετήδηκαν επίσης το σημειωματάριο γιά τή διάλεκτο τών Σουρμέ-
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Πίνακας 2. Φωνητικά σύμβολα

Φωνητικά Σύμβολα Πηγών Παραδείγματα
Σύμβολα Διεδνοϋς 

Φωνητικού Αλφαβήτου
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νων («Σούρμενα 1914»· ARCH.Z.DAWK.7[7])46 καθώς και οί σημειώσεις του 
με τίτλο «Ποντικά I» (ARCH.Z.DAWK.8[2])47 κα'ι «Ποντικά II» (ARCH.Z. 
DAWK.8[3])48 προκειμένου να διευρευνηθεΐ αν γίνεται περαιτέρω άναφορά 
σε γραμματικά φαινόμενα τής όφίτικης ποντιακής.

Κατά τή δεύτερη φάση τής έρευνας κύριος στόχος ήταν αφενός ή κατηγο- 
ριοποίηση κα'ι άφετέρου ή διασταύρωση και ή συμπλήρωση τού ύλικοϋ πού 
άποδελτιώθηκε άπό την έρευνα των διαφόρων άρχείων με άλλο άντίστοιχο, 
άλλα προερχόμενο άπό διαφορετικές πηγές. Στην κατηγορία αυτή άνήκουν 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως τό Άρχεΐον Πόντου, τό Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών κ.ά., άλλα κα'ι γραμματικές τής ποντιακής διαλέ
κτου, όπως ή περίφημη Γραμματική της Ελληνικής Διαλέκτου τοϋ Πόντου 
του Δημοσθένη Οίκονομίδη (1958).

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια παραδείγματα κειμένων 
άπό (α) τό χειρόγραφο σημειωματάριο τοΰ R. Μ. Dawkins, (β) τις πα
ροιμίες, (γ) τά παραμύθια, (δ) τά δημώδη τραγούδια τοϋ I. Παρχαρίδη 
και (ε) τή Γραμματική τοϋ Δημοσθένη Οίκονομίδη. Κάθε κείμενο διατηρεί 
τήν ορθογραφία τής πηγής άπό τήν όποια άντλήθηκε κα'ι συνοδεύεται άπό 
συνοπτικές βιβλιογραφικές κα'ι άλλες πληροφορίες.

1. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ TOY R. Μ. DAWKINS

Όπως άναφέρθηκε ήδη, ό R. Μ. Dawkins έπισκέφτηκε τά χωριά Κρηνίτα 
και Πγα τοϋΌφεως τό 1914. Κατά τήν επίσκεψή του κράτησε λεπτομερείς 
γραμματικές σημειώσεις τής ντόπιας γλωσσικής ποικιλίας. Παράλληλα, κα
τέγραψε μιά σειρά άπό παραμύθια κα'ι άφηγήσεις, άρκετά άπό τά όποια 
έκδόθηκαν άπό τον ίδιο,49 ενώ άλλα άργότερα άπό τον Mackridge.50

46. Richard Μ. Dawkins, «Σούρμενα 1914». Χειρόγραφο σημειωματάριο στο 
Αρχείο Dawkins πού άπόκειται στην Taylor Bodleian Slavonic & Modern Greek 
Library of the University of Oxford, 1914. Καταχώριση ώς ARCH.Z.DAWK.7(7).

47. Richard M. Dawkins, «Ποντικά I». Χειρόγραφο σημειωματάριο στο Αρχείο 
Dawkins πού άπόκειται στην Taylor Bodleian Slavonic & Modern Greek Library of 
the University of Oxford, 1914. Καταχώριση ώς ARCH.Z.DAWK.8(2).

48. Richard M. Dawkins, «Ποντικά II». Χειρόγραφο σημειωματάριο στο Αρχείο 
Dawkins πού άπόκειται στην Taylor Bodleian Slavonic & Modern Greek Library of 
the University of Oxford, 1914. Καταχώριση ώς ARCH.Z.DAWK.8(3).

49. Dawkins, «Folk tales...».
50. Mackridge, «Unpublished Pontic...».
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Το ύλικό της συλλογής περιλαμβάνεται στο σημειωματάριό του με 
τίτλο «ΟΦΙΣ 1914» (ARCH.Z.DAWK. 7[5]). Σύμφωνα με τις σημειώσεις τοϋ 
ίδιου του Dawkins, το υλικό τοϋ σημειωματάριου συλλέχδηκε στο διάστη
μα άπό 17 έως 21 Αύγούστου τοϋ 1914 (17.VIII.14 - 21.VIII.14). Πρόκειται 
σαφώς γιά γλωσσικό υλικό άνεκτίμητης άξίας καδώς άποτελεΐ τη μοναδική 
εμπεριστατωμένη περιγραφή τής διαλέκτου δπως αυτή μιλιόταν στον Πό
ντο πρ'ιν άπό τήν άνταλλαγή των πληδυσμών.

Πιο άναλυτικά, το σημειωματάριο περιλαμβάνει έκτενή σχόλια κυρίως 
για τή μορφολογική δομή τοϋ όνοματικοΰ καί ρηματικοϋ συστήματος τής 
όφίτικης ποντιακής (π.χ. σ. 5: δουλ’εβουν or δουλ’έβουν’ε, κ.ά.), άλλα κα'ι 
διάσπαρτες παρατηρήσεις για τή φωνολογική κα'ι μορφοσυντακτική δομή 
τής διαλέκτου (π.χ. σ. 46: Υγρά είναι τα σύμφωνα τ, λ, ν, γ, κ όταν έπεται ή 
ε ή ι, σ. 38: άν επορείς κόψο, εν επορείς να κόφτεις). Επίσης, ό Dawkins 
παραδέτει διάφορα λεξιλογικά σχόλια (π.χ. σ. 6: ναλιμέγι^το ζώ ‘to milk the 
cow’, ελίμεξε σά\ ‘you milked it?’, ούκελίμεξα το ‘I didn’t milk it’, αλιμέγις 
a ‘I milked her’, αλιμέγα ‘I milk it’) κα'ι προσωπικές παρατηρήσεις πού 
κατά κύριο λόγο άφοροϋν τή σύγκριση τής όφίτικης ποντιακής με άλλες 
γειτονικές ποντιακές διαλέκτους κα'ι κυρίως μέ τή διάλεκτο των Σουρμέ- 
νων (π.χ. σ. 40: Σούρμ. ανασέβω με σ, Όφιτ. αρχινίξω, ερχίν’εσα με x ‘He is 
beginning to...’).51

Άκολουδεΐ δείγμα άπό τις σελίδες 4 κα'ι 5 τοϋ χειρογράφου:

Ophis — ΟΦΙΣ 1914 - Notebook 

R. Μ. Dawkins 

17.VIII.14 - 21.VIII.14 

σ. 3-166
ARCH.Z.DAWK. 7(5)

41
17.VIII.14

έμουνεστ ‘we were’ 
έτουνε ‘he was ’

ά πειναζμέν

51. Για τα φωνητικά σύμβολα πού χρησιμοποιούνται στο αρδρο βλ. πίνακα 2, πα
ραπάνω.
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εδρομαγαμε (1 ρΐ) 
εδρομάγα (1 sg) 
να πάνε σ’ άβ

εβρισκιτάτο = το εβρίσκετε 
εκόμδοσε μασε 
ού κομβώνω σε = δεν σε γελώ 
είδαμε ένα cobàvo 
ο cobàvo έράαι 

εσκ

ο cobàvo, cobâvovç (acc.pl) 
ούκ έρδε ‘he did not come ’ 
ουκένα èpd/ται ‘he will not come’

εστάδαμε 
εάουσουνέφτα 
εά ουσουνέφταμε

κλώσκομαι
κλώσκεσαι
κλώσκεται
κλώσκουνάανε

εκλώστα
εκλώστες with σ not σ
εκλώστε
εκλώσταμε
εκλώστετε
εκλώστανε

ούκ έβραμε

51
δ ουλ’έβουν’ε
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δουλ’έβω 
δουλ ’έβεις 
δουλ’έβ 
δουλ’ έβομε 
δουλ’έβιτε
δουλ’έβουν or δουλ’έβουν’ε

εμείς εσυφοτεσαμε 
εσυφουτέσανε = εσκοτείνεψεν 
λιτάρ
συφοτούν’ε — σκοτεινόν 
ταματάτα μας 
εδούλ’εψα ως το βράδι 
το σπίτ, τα σττίτ'ά (ρΐ)

εγανάχτεσα
ερόξε επουκά ‘he fall down ’ 
ροΐξω = fall 
κατώγι = μάνδρα

εφάίξες μί τα ζά; 
εφάίξα τα ξά

φάΐζω
φαΐς
φαΪ3
(ραΐζουμε
φαΐξιτε
φαΐξουν’ε

φάισο (imp)
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2. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Παροιμίες άπό την περιοχή τοΰ’Όφι εντοπίστηκαν σε ένα δημοσίευμα του 
Άνδ. Παπαδόπουλου στο τρίτο τεύχος του περιοδικού Άρχεΐον Πόντου του 
έτους 1931. Ωστόσο, πριν άπό αυτή τή δημοσίευση, αρκετό υλικό παροιμιών 
εντοπίστηκε, όπως άναφέρδηκε, και σε μια εκτενή μελέτη του I. Παρχαρίδη 
που δημοσιεύτηκε σέ συνέχειες στα τεύχη 1 έως 27 τού δεύτερου τόμου τού 
περιοδικού Άστηρ τοϋ Πόντου τού έτους 1886. Ειδικότερα, το ύλικό προέρχε
ται άπό διάφορες περιοχές τοϋ Πόντου κα'ι περιλαμβάνει συνολικά 405 πα
ροιμίες, άπό τις όποιες οί 53 προέρχονται άπό τήν ευρύτερη περιοχή τοϋ Όφι.

Ή κατηγοριοποίηση των παροιμιών είναι άλφαβητική, ένώ δίπλα σέ κάδε 
παροιμία ό ερευνητής σημειώνει συντομογραφημένη τήν περιοχή άπό τήν 
όποια συλλέχδηκε (π.χ. Ο =Όφις, Κρ. = Κρώμνη κ.λπ.). Κάδε παροιμία συ
νοδεύεται επίσης άπό σχόλια σχετικά μέ το έννοιολογικό της περιεχόμενο, 
ένώ, δπου κρίνεται άπαραίτητο, τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται κα'ι μέ 
ύποσελίδιες γλωσσικές σημειώσεις.

Έδώ άναδημοσιεύονται έννέα παροιμίες άπό το ύλικό αύτό. Σέ κάδε μια 
άπό αυτές άναγράφεται, έκτος άπό τον αΰξοντα άριδμό της, και ό άριδμός 
πού φέρει στήν άλφαβητική ταξινόμηση τοϋ Παρχαρίδη κα'ι στο τέλος πα- 
ρατίδενται οί έρμηνευτικές σημειώσεις του.

1. [252], Παιδ'ι παίδεμμα —Έπ'ι τέκνου ένοχλοΰντος τούς γονείς.

2. [269]. Πολλά πιπέρ δπ’ έχ’, σσή σουρβά πα βάλλ - 137

3. [279], Σ’ άΐτικο χαλκό άΐτικα λάχανα ψήντανε — Έπ'ι κακών προϊόντων 
κακού παράγοντος.

4. [304], Τ’ άλεύρεα ξένα κα'ι οί πεντικο'ι τοουσεύουνε —Έπ'ι τών έριξόντων 
περ'ι άλλοτρίων πραγμάτων.

5. [312]. T‘ άψύ τ’ όξείδ το σκεΰος άδε ράίξ’ —Έπ'ι όργιξομένου, μόνον 
έαυτόν δυναμένου νά βλάψη διά τοϋ δυμοΰ του.

6. [326]. Τά γέλασμα έχ κα'ι κλάψιμο

7. [331]. Τά καδέσιμο κα'ι τ’ έσκώσιμον άτ δποιος ού ξέρ, τά χρόνο δύο 
σαλβάρ γράν —Έπ'ι άνδρώπου άπροσέκτως μεταχειρισμένου τά πράγματά 
του κα'ι διά τούτο περισσότερον τοϋ δέοντος εις αύτά δαπανώντος.
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8. [335], Το καλό τ’ άλογο το κριθάριν ά9ε άρτουρεύ = 332

9. [337]. Το κάστανο άντα έξέβε άσσο κουμούσ, έκλώστε έφτυσεν ά 

Ερμηνευτικές σημειώσεις:
1. σουρβά = σούπα 2. σαλβάρα = 6paKjó 3. γραν = φθείρει, χαλνά.

3. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Γενικά τα παραμύθια καταλαμβάνουν κεντρική θέση σε δλες τις λαο- 
γραφικές και γλωσσικές έρευνες με άντικείμενο την ποντιακή διάλεκτο. Ίο 
σώμα των παραμυθιών άπό την περιοχή τοϋ Όφι πού εντοπίστηκε κατά την 
ερευνά μας περιλαμβάνει, δπως άναφέρθηκε, τά τέσσερα παραμύθια πού 
δημοσιεύτηκαν (μαξ'ι με παραμύθια άπό άλλες περιοχές τοϋ Πόντου) άπό 
τον Παρχαρίδη το 1885 στον πρώτο τόμο τοϋ Αστέρα τοϋ Πόντου (τεύχη 6 
κα'ι 7),52 μια μικρή όμάδα έπτά παραμυθιών πού δημοσιεύτηκαν άπό τον 
Dawkins στο τρίτο τεύχος τοϋ περιοδικοϋ Άρχέϊον Πόντου το 1931 καί, τέλος, 
μιά άκόμη μικρή όμάδα δύο παραμυθιών πού άνέσυρε άπό το άρχεΐο τοϋ 
Dawkins κα'ι στη συνέχεια δημοσίευσε (μαξ'ι μέ παραμύθια άπό τά Σούρ- 
μενα) το 1990-1991 στον δγδοο τόμο τοϋ Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών ό Peter Mackridge.

Στη συνέχεια παραθέτουμε το δεύτερο άπό τά έπτά παραμύθια τοϋ 
Όφι τής συλλογής τοϋ Dawkins άπό το ΆρχεΤον Πόντου. Προηγείται το 
κείμενο κα'ι άκολουθοϋν οί έρμηνευτικές σημειώσεις δπως τις συνέταξε ό 
μελετητής.

Εϊνας άρχοντας εβαλεν έβδομήντα έργάτους ς σό χωράφιν άτ’. Έδούλεψανε 
ως το βράδο καί τό βράδο ερώτεσεν άτ’ς ένα λόον. «Τά τρία μι κρατούνε τά 
εννέα γιόξα τά εννέα κρατούνε τά τρία. "Αν δίτε την όπόκρισι, είστε έλεύτεροι, 
άν ’κ’ εν’, αύριο πα να έρστε δουλεύητε» ί'Ερδανε καί το δεύτερο την ημέρα 
καί πάλ'έδούλεψανε ως τό βράδο καί τό βράδο πάλ’ ’τοπλάεψε όλους καί 
πάλ’ έρώτεσε «τά τρία μι κρατούνε τά εννέα γιόξα τά εννέα κρατούνε τά 
τρία;»νΕρδανε καί την τρίτην ημέρα καί πάλιν ερώτεσεν άτ’ς. Εϊνας γέρος 
έξέβε άπ’ άναμεσά ’τουνα καί είπε «τά τρία κρατούνε τά εννέα». Έλάλεσε 
ό άρχοντας τό γέρο σιμά ’τ’. «Εσένα ποιος είπε σε άοϋτο λόο και εξήγεσες

52. Αναδημοσιεύονται κα'ι στο I. Παρχαρίδης, «Ποντικά παραμύθια».
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ά;» Ό γέρο είπεν «έγώ εξερν’α ’το». Ό άρχοντας είπε «Έσυ αν έξερν’ες ά, 
έλεες ά έχτές. Νά λες με ποιος είπε σ’à». Ό γέρο είπε «εγώ έχω έναν πατσή, 
έκείνε είπε μ ’ άτο».

Ό άρχοντας έπήγε ’ς σό μαγειρείο, έπηρε ένα κουτί τρυπεμένο καί είπε 
«φέρε την πατσή σ’ νά έμπαλίξ’ καί φέρη μ’ άτο». Ό γέρο επήρε το κουτί 
καί έπήγε ’ς σ’ όσπίτ’. Λέει την πατσήν άτ’ «νά εμπαλίης άοϋτο κουτί». 
Λέει ή πατσή «φέρεν άτο τον άρχοντα και ας κλώδ’ τ’ άπέσ’ έξ’ καί φέρεν ά 
άμπαλίξ’ άτο». Ό γέρο έπήγε ς’ σόν άρχοντα και λέει άτονα «ή πατσή μ ’ λέει, 
ας κλώδ’ το κουτί τ’ άπέσ’ έξ’ καί φέρη μ’ ά, έμπαλίξ’ ά». Άρχοντας έγέλασε 
καί έσυρε το κουτί καί είπε το γέρο «άμε είπε την πατσή σ’ άς πάη γλουπίξ’ το 
χαμαιλέτε καί το κιόν’ φέρη με».Έπήγε ό γέρο είπε την πατσήν άτ’ «νά πάς 
γλουπίης το χαμαιλέτε καί φέρης το κιόνιν άτ’». Είπε ή πατσή το γέρο «άμε 
είπε τον άρχοντα, άς πάη κόφτ’ το κεφάλιν άδε καί έγώ γλουπίξ’ ά».

Έψηλάφεσε τήν πατσή νά πάη ’ς σό κονάκιν άτ’. Ό γέρο πάλ’ έπήγε έντάμα 
καί είπε ’ς σήν πατσή ό άρχοντας «έγώ νά παίρω σε γυναίκα, έσυ νά παίρης 
με μι;» Έπήρεν άτενα γυναίκα. ΈποΤκεν άτενα τεμπίχ’ «Επήρα σε γυναίκα, 
άμά άπ’ έμένα έμπροστά έσυ ’κε νά δεβαίνης. Καί αν λέςλόγο, κρεμίξω σε!». 
Είπεν ή γυναίκα ’τ’ «αν κρεμίης με, άς σ’ όσπίτ’ άπέσ’ ο,τι πράμα άγαπώ, νά 
παίρω βγύνω». ’Εκείνος πάλ’ έδέχτε.

’Έτυχανε έκεΐ ’ς σό μέρος δύο συντρόφ’. Ό είνας είχε άρα(μ)πά, ό-γι- 
άλλο πάλ’ είχε κιστράκ’. Καί σίτ’ έπέγινανε ’ς σό δρόμο, έμενανε ’ς ένα 
μέρος. ’Εκείνο τή νύχτα το κιστράκ’ έγέννεσε καί το κουλούν’ έπήγε ’ς 
σήν άραπά άπουκά. Έξυπνίγανε οί συντρόφ’ καί είπεν ό είνας «ή άρα(μ) 
πά έγέννεσε κουλούν’». Ό-γι-άλλο είπε «ή άρα(μ)πά κουλούν’ γεννά μι; 
τ’ έμό το κιστράκ’ έγέννεσεν ά».Έ(ν)τοούσεψανε, έπήγανε ’ς σόν άρχοντα 
νά κρίν’ά τ’ς. Άρχοντας ’κ’ εύρέδε ’ς σ’ όσπίτ’. Έρώτεσε ή γυναίκα ’τ’ «(ν) 
τό (ν)τογά έχητε;» Έκείν’ είπανε «δέλουμε τον άρχοντα». Ή γυναίκα πάλ’ 
είπε «άρχοντας έπήγε ’ς ένα κιομέτ’». Οί συντρόφ’ έρώτεσανε «(ν)τό πράμα 
εν’». Ή γυναίκα είπε «τ’ όψάρα έξέβανε άς σή δάλασσα καί έβόστανε ένα 
χωράφ’, έπήγε νά φτάη κιομέτ’». Καί είπανε άτείν’ «χιτς τ’ όψάρα άς σή 
δάλασσα έβγύνουνε καί βόσκουντανε χωράφ’;». Έτότες ή γυναίκα είπε «χιτς 
ή-γι-άρα(μ)πά κουλούν’ γεννά μι;»

Έρδεν ό άρχοντας καί έμαδε τήν αιτία καί έχουγιάστε καί έκρέμισεν άτενα. 
Έτότες είπεν ή γυναίκα ’τ’ «πολλά καλό, άμά έμεΐς είχαμε λόγο, άντα κρεμίης 
με άς σ’ όσπίτ’ άπέσ’, δ,τ’ άγαπώ νά παίρω καί βγύνω». Είπεν εκείνος πάλ’
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«πολλά καλά, δ,τ’ αγαπάς έπαρε καί έβγα». Έτότε ή γυναίκα ’τ’ έγκαλάστεν 
άτονα καί είπεν άτονα «εγώ όλων πολλά εσένα άγαπώ, εσένα νά παίρω καί 
βγύνω!» .Έγκαλάστε έπήρεν άτονα καί έδρομάε. Άτός πάλ’ ός τ’ έπιάστε ’ς σό 
λόγον άτ’, εμενανε έντάμα. Καί γενι(ν)τεν έποΐκανε τη χαρά εφτά ημέρας καί 
έφτά νύχτας.’Έφαγαμε, επιναμε καί ’ς σό τέλος άντα έχωρίγαμε, ό άρχοντας 
έδώκε μασε (μ)πάξίσ’ κάμποσα λίρας. Καί σιτ’ αρχουμουνε με τη χαρά, έρδα 
’ς ένα γιοφύρ’ άπάν’. Έλίγο πάλ’ έμουνε κεϊφλής.Έκουσα έπουκά ’ς σό γι- 
οφύρ ’ ή βροδάκα έποΐνε «βράκ! βράκ!» ’Εγώ έσπαράγα, έδάρρεσα λέγει με 
«(μ)πράκ! (μ)πράκ!». Έφοβέδα, τά παράδας έκρέμισα καί έφυγα.

Ερμηνευτικές σημειώσεις:

’τοπλάεψε = έμάξευσε, πατση = κόρη, τεμπίχ’ = διαταγή, κρεμίξω = άποδιώκω, βγύνω 

= βγαίνω, κιστράκ’ = φοράδα, ντογά = αΐτησις, κιόιμετ = έκτίμησις, χιτς = καδόλου, 

έχουγιάστε = ώργίσδη, γενι(ν)τεν = έκ νέου, κέίφλης = ευδυμος, έσπαράγα = έξεπλά- 

γην, (μ)πράκ = άφησε.

4. ΔΗΜΩΔΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

TÒ σώμα των δημοσιεύσεων για δημώδη τραγούδια άπό την περιοχή τοϋ 
Όφι, πού άναδείχτηκε άπό την έρευνητική διαδικασία, περιλαμβάνει 
συνολικά τρεις δημοσιεύσεις. Ή πρώτη κα'ι σημαντικότερη είναι μια μελέτη 
τοϋ I. Παρχαρίδη πού δημοσιεύτηκε μετά το δάνατό του στο τεύχος 9 τοϋ 
περιοδικού Λαογραφία τοϋ έτους 1926.53 Οί άλλες δύο άποτελοΰν κείμε
να τά όποια στηρίχτηκαν σε αυτήν τή μελέτη κα'ι δημοσιεύτηκαν άπό τον 
Άδανάσιο Παρχαρίδη στο περιοδικό Ποντιακά Φύλλα το 1936.54

Τό κείμενο πού άναδημοσιεύεται έδώ προέρχεται άπό τήν πρώτη μελέτη 
τοϋ I. Παρχαρίδη. Ειδικότερα, πρόκειται για μιά σειρά άπό δίστιχα πού 
έμφανίξουν όμοιοκαταληξία κα'ι έπομένως, δπως επισημαίνει ό μελετητής, 
προορίζονταν νά τραγουδηδοϋν εναλλάξ άπό δύο άτομα. Όπως και στήν 
περίπτωση των παροιμιών και τών παραμυδιών, έτσι κα'ι έδώ προηγείται 
τό κείμενο και άκολουδοϋν οί έρμηνευτικές γλωσσικές σημειώσεις τοϋ 
μελετητή.

53. Βλ. και ένότητα «Μελέτες για τήν όφίτικη ποντιακή» παραπάνω.
54. Α. Παρχαρίδης, «Τά τραγούδια τήςΌφης. Άπό μελέτη...»· τοϋ ίδιου, «Τά 

τραγούδια τήςΌφης».
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1. Τραγωδώ τραγωδία, 
μετά ποιο καρδία;

2. Tépta1, 6ερέμεα2 πολλά, 
ού σύρκουντανε3 όλα.

3. Tépta, 6ερέμεα πολλά, 
ού πορω να λέγω δλα.

4. Έφτωχός, γλουπισμένος1, 
τσή πατσης κολλισμένος5.

5. ’Εγώ κόφτω χορτάρα,
ή σεβτά μ ’ σ ’ς σά παρχάρα.

6. Εγώ κόφτω τβαΐρα,
ή σεβτά μ’ ’ς σά πάΐρα6.

1. Ή σεβτά μ’ πού πορπατεΐ; 
φοοϋμαι ζαροπατεΐ7.

8. Ό ηλεο έβασίλεψε,
ή σεβτά μ ’ π’ έσίνεψέ3;

9. Ό ήλεο έβασίλεψε,
τ’ άτβ°ίλι μ’ εξίλεψε?.

10. Άναυος ’ς σ’ έμέτερα 
εϊνε τά άλλα ετερα10.

ΙΙ.Έίκιτι“ κρύο νερό! 
άτό κάμ’ τά έγώ τερώ.

12. Έβ ί πάγω ς’ σά γιαλό, 
τό μουλάρι μ’ παλαλό12.

13. Έά ί πάγω ’ς σά Φιλέσ’13, 
άντα φιλώ σε μη κλαίς.

14. Επήγα ’ς σην Άλάίσσα'4, 
ε’ιδα σε τά έπλάίσα!5.

15. Σεβτά μ’περαδέμπερα16, 
σεΐξον τά γιαζλούκ’17 σ’ τό έλα.

16. Ό τόαιρά καλό τβαιρός, 
άιτε ας πάμ ’ ’ç ένα μέρος.

17. Άίτε ας πάμε ’ς σά ραβί 
έγώ τό έσυ μοναβοί.

18. Άίτε ’ς· σά χαμαιλέτε,
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καινά'8 τίπο μη λέτε
19. ’Έ πατσή, ντο λες εσύ;

- άσμα κουράούμ-κεσεσί9.
20. haé20 ετουνε πάντα,

η πατση πάει ’ς σόν άντρα.
21. Ή πατση ντ’21 ούτά εά άτο, 

κατουρεΤ τάάι 6ρέά άτό.
22. Ή πατση ντ’ ούτά έάλεεύ’22 

hèp γιαντάν23 νεφεσλεεύ’24.
23. Τσή πατσής τ’ έπουκάτα25 

σάγκιμ26 σαχταροκάτα.
24. Τσή πατσης το μουνερό, 

καμ’ έτάεΤχλίο νερό.
25. Τσή πατσής το μουνορρίξ’ 

ντο ψωλία έγνωρίζ’!
26. ’Έ πατσή, ντο κακκανίεις; 

ούτά αγαπά σε κανείς.
27. ’Έ πατσή, ντο ξουρξουρίεις27 ; 

κανείς ού ξέρ’ το ξόρι ά.

Ερμηνευτικές σημειώσεις:
1. ρ.τ. = πάδη, 2. ρ.τ. = φδίσεις, 3. σύρονται = ύποφέρονται, 4. έκλεπισμένος, ξε
φλουδισμένος = πάμπτωχος, 5. πεφλογισμένος - σφοδρά λυπημένος διά στέρησιν 
(νέας), 6. ρ.τ. = πρανή μέρη 7. (μήπως) στραβοπατήση (και πέση που), 8. σινεύω 
ρ.τ. = σουφρόνω εις τι μέρος και μένω άκίνητος και αναυδος ('ίνα μη με ιδη τις), 
9. ρ.τ. = έλιγόστεψε, 10. διαφορετικά, 11. φρσ. τ. έπι άναμνήσεως = έ καϊμένο! 
12. τρελλό, 13. όνομα παρχαρίου, 14. έλιποδύμησα, 15. πέραδεν πέρα, άπο πέρα 
ως πέρα, 16. λ.τ. δερινός κεφαλόδεσμος, 17. ε’ις κανένα, 18. ό στίχ. τούρκ. = μη 
κρεμάσης την σφαιριδιοδήκην = μη μάς κόμης το παλληκάρι (άσμα το σ προφ. 
καδαρώς ούχι ως ξ). 19. έτσι 20. ποϋ, ήτις, 21. ρ.τ. λαμβάνει ταίρι (εά), 22. συ
ντροφεύει, 23. φρσ τ. = άπο κάδε μέρος, πανταχόδεν, 24. ρ.τ. παίρνει, βγάλλει 
άναπνοήν, διαπνέει, αερίζεται, 25. το άποκάτω, 26. λ.τ. ώσάν, άπαράλλακτα, 27. 
μουρμουρίζεις, άνησυχεΐς.
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5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ή Γραμματική της έλληνικής διαλέκτου τοϋ Πόντου (1958) τοϋ Δημοσθένη 
Οίκονομίδη άποτελέϊ, μαξ'ι με την 'Ιστορική Γραμματική τής ποντικής δια
λέκτου (1955) τοϋ Άνθιμου Παπαδόπουλου, τη σπουδαιότερη γραμματική 
περιγραφή τής ποντιακής. Πρόκειται για ένα εκτενές κείμενο διαρθρωμέ
νο σε τρία μέρη: φωνολογία, μορφολογία κα\ παραγωγή. Έκτος άπό τη 
λεπτομερή κα'ι έξαιρετικά διαφωτιστική περιγραφή των γραμματικών φαι
νομένων, το κείμενο είναι διανθισμένο με πληθώρα παραδειγμάτων για το 
κάθε φαινόμενο, τα οποία προέρχονται άπό δλες τις περιοχές τοϋ Πόντου. 
Μέ αυτό το δεδομένο, έστιάσαμε τήν ερευνά μας στον έντοπισμό των πα
ραδειγμάτων άπό τήν περιοχή τοϋ Όφι. Συγκεκριμένα, ή άποδελτίωση κα
ταγράφει το γραμματικό (φωνολογικό ή μορφολογικό) φαινόμενο κα'ι στή 
συνέχεια τυχόν παρατηρήσεις ή άναφορές γιά τή μορφή που είχε αυτό στή 
συγκεκριμένη γλωσσική ποικιλία. Ένα μικρό δείγμα άπό τον πίνακα αυτό 
τής Γραμματικής που άναφέρεται στήν περιγραφή των φωνολογικών φαινο
μένων δίνεται παρακάτω στον πίνακα 3.

*Ερευνα άρχειακοϋ προφορικού ύλικού κα'ι ερευνά πεδίου

Ή διαλεκτική έρευνα όλοκληρώθηκε μέ τήν καταγραφή προφορικοϋ 
γλωσσικοϋ ύλικοΰ. Γι’ αύτόν το λόγο έξετάστηκαν ήχητικά άρχεΐα τής 
όφίτικης ποντιακής τα όποια είτε εντοπίστηκαν στο ηχητικό υλικό τοϋ 
άρχείου τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών είτε συλλέχθηκαν άπό 
φυσικούς όμιλητές τής ποικιλίας στο πλαίσιο τριών ερευνών πεδίου στή 
Νέα Τραπεξούντα Πιερίας.

1. Αρχειακό προφορικό υλικό

Τα παλαιότερα δείγματα μέ μουσική, τραγούδια κα'ι άφηγήσεις τών κα
τοίκων τής Νέας Τραπεξούντας ήχογραφήθηκαν στ'ις 7 Αύγούστου τοϋ 
1967 στό χωριό άπό τόν Γενικό Γραμματέα τής Επιτροπής Ποντιακών 
Μελετών Σίμο Λιανίδη, ό όποιος, ύστερα άπό άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 
τήςΈπιτροπής (26.5.1967), έπισκέφτηκε χωριά τής Μακεδονίας και τής 
Θράκης μέ σκοπό τήν καταγραφή και τή συλλογή λαογραφικοΰ, γλωσσι- 
κοϋ κα'ι ίστορικοϋ ύλικοΰ. Όπως άναφέρεται άπό τόν ίδιο τόν έρευνη-





f.ì
P öo
-O f<

=L '3I ä

'3 §W D

KO 'ö

£Z

£ > ^ 9 D Ö

& >I g ö* 
at o 
* s h„

> 'δ Ό 3 * H
° 21
III

'2 δ•3- § >·
O t< cco .

'2 .<] -Ö H



246 Ανθη Ρεβυθιαδου, Βασίλειος Σπυροπουλος, Κωνσταντίνος Κακαρικος

τή,55 ή ηχογράφηση έγινε με μαγνητόφωνο Grundig TK6L κα'ι ταινίες τύπου 
BASF. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τούς κατοίκους του χωριού (δεν 
διευκρινίζονται τα κριτήρια με τά όποια έγινε ή έπιλογη των πληροφορητών) 
ό έρευνητης συνομιλεί με τούς πληροφορητές για τά ήδη και τά έδιμα, άλλα 
κα'ι γενικότερα για την καδημερινη ζωή στον Πόντο, χρησιμοποιώντας μιά 
μορφή κοινής ποντιακής, ή όποια, ωστόσο, περιέχει πολλές προσμείξεις άπό 
την κοινή νέα έλληνική. Επίσης, παρότι ή ποιότητα τού ήχου είναι άρκετά 
καλή για τά τεχνικά δεδομένα της έποχης, ό έρευνητης παρεμβαίνει στη 
συζήτηση περισσότερο άπό δσο έπιτρέπει ή γλωσσολογική πρακτική τής 
επιτόπιας έρευνας με άποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά ή διάρκεια 
τού πραγματικού χρόνου τού διαλεκτικού λόγου στην όφίτικη ποντιακή. Το 
προφορικό ύλικό πού συλλέχδηκε περιλαμβάνεται στην «ταινία ύπ’ άριδμόν 
11» κα'ι είναι συνολικής διάρκειας 48 λεπτών κα'ι 17 δευτερολέπτων.

Πρόσφατα, ή Επιτροπή Ποντιακών Μελετών προχώρησε στήν ψηφι- 
οποίησή του κα'ι στή συνέχεια (Ιούνιος 2009) στήν άνάρτησή του στήν 
ιστοσελίδα της (http://www.omega technology.gr/epitropi2/). Έκτοτε 
είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό πού ένδιαφέρεται για δέματα ιστορίας 
τής ποντιακής γλώσσας, άλλα κα'ι τών έλληνικών διαλέκτων γενικότερα.

Ωστόσο, πέρα άπό τό άμιγώς λαογραφικό ένδιαφέρον, τό συγκεκριμένο 
ηχητικό ύλικό έχει άνεκτίμητη άξια και άπό γλωσσολογική άποψη, καδώς 
άποτελεΤ τήν πρώτη καταγραφή τής προφορικής όφίτικης ποντιακής στον 
έλλαδικό χώρο. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τά δέματα τών συνεντεύξε
ων, ή ήμερομηνία κα'ι ό τόπος δπου έγινε ή καταγραφή, οί πληροφορητές 
πού συμμετείχαν κα'ι ό τόπος καταγωγής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Πηγές μέ προφορικό γλωσσικό ύλικό για τήν όφίτικη ποντιακή 

Χειρόγραφο περ'ι’Όφεως

Διάρκεια (πηγή): 0:00-2:40 (CD:46), Ηχογράφηση: 7.8.1967 (Νέα Τραπεζούντα 
Κατερίνης)

Πληροφορητές: Χατξηιωαννίδης Ήλίας, Άλχαζίδης Νικόλαος, Αδαμίδης Παναγιώτης, 
Άδαμίδης Χρηστός (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξουντα Κατερίνης, τόπος κατα
γωγής: νΟφις)

55. Σίμος Λιανίδης, «Ή Α' άποστολή συλλογής λαογραφικοΰ και γλωσσικού 
ύλικοΰ», Άρχεΐον Πόντου 29 (1989), σ. 384.
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Χοροί Όφεως
Διάρκεια (πηγή): 2:40-4:35 (CD:46),Ηχογράφηση: 7.8.1967 (Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης)

Πληροφορητής: Άδαμίδης Χρηστός (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης, 
τόπος καταγωγής: Όφις)

Λαγκευτόν (Τικ)
Παίξει άγγεΐον δ Χρήστος Αδαμίδης
Διάρκεια (πηγή): 4:35-6:24 (CD:46),Ηχογράφηση: 7.8.1967 (Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης)

Πληροφορητής: Αδαμίδης Χρήστος (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης, 
τόπος καταγωγής: Όφις)

Διπλόν (Ομάλ’)
Παίξει άγγεΐον ό Χρήστος Άδαμίδης
Διάρκεια (πηγή): 6:24-7:30 (CD:46),Ηχογράφηση: 7.8.1967 (Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης)

Πληροφορητής: Άδαμίδης Χρήστος (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης, 
τόπος καταγωγής: Όφις)

Σιστόν
Παίξει άγγεΐον ό Χρήστος Άδαμίδης
Διάρκεια (πηγή): 7:30-8:40 (CD:46),Ηχογράφηση: 7.8.1967 (Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης)

Πληροφορητής: Άδαμίδης Χρήστος (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης, 
τόπος καταγωγής: Όφις)

Το όργανό άγγεΐον
Διάρκεια (πηγή): 8:40-24:10 (CD:46),Ηχογράφηση:7.8.1967 (Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης)

Πληροφορητής: Άδαμίδης Χρήστος (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης, 
τόπος καταγωγής: Όφις)

Χριστούγεννα καί κάλαντα στόν’Όφι
Διάρκεια (πηγή): 24:10-34:40 (CD:46), Ηχογράφηση: 7.8.1967 (Νέα Τραπεξούντα 

Κατερίνης)

Πληροφορητής: Άδαμίδης Χρήστος (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξούντα Κατερίνης, 
τόπος καταγωγής: Όφις)

Διάφορα εάιμα Όφεως
Διάρκεια (πηγή): 34:40 - 48:17 (CD:46), Ηχογράφηση 7.8.1967 (Νέα Τραπεξούντα 

Κατερίνης)

Πληροφορήτρια: Παρασκευοπούλου Καλλιόπη (Τόπος διαμονής: Νέα Τραπεξούντα 
Κατερίνης, τόπος καταγωγής: ΠγαΌφεως )
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2. Έρευνες πεδίου στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας

Τον Μάιο τοΰ 2003 καί τοϋ 2006 όμάδα γλωσσολόγων άπό το Πανεπι
στήμιο Αιγαίου, με έπικεφαλής την Άνδή Ρεβυδιάδου κα'ι τον Βασί
λειο Σπυρόπουλο, ξεκίνησε με τή βοήδεια τοΰ τοπικού Πολιτιστικού κα'ι 
Μορφωτικού Συλλόγου «Αλέξανδρος Ύψηλάντης» έρευνα πεδίου με 
σκοπό τή γλωσσολογική μελέτη τής όφίτικης ποντιακής τής Νέας Τρα- 
πεζούντας. Πολλά άπό τά δεδομένα πού συλλέχδηκαν στο πλαίσιο των 
δύο αυτών επιτόπιων έρευνών άποτέλεσαν τή βάση γιά τή συγγραφή τής 
διατριβής τής Μαρίας-Άννας Τηλιοπούλου,56 ή όποια, με άφετηρία τή 
συμπεριφορά των δομών ρήμα+κλιτικό, έξετάζει τή σημερινή μορφή τής 
όφίτικης ποντιακής, τις επιδράσεις τής κοινής νέας έλληνικής σε αυτήν 
κα'ι τήν άνάκλασή τους στή διαμόρφωση τοϋ γραμματικού συστήματος τών 
γηραιότερων καί, κατά συνέπεια, αύδεντικότερων όμιλητών τής όφίτικης 
ποντιακής στή Νέα Τραπεξούντα. Ή έρευνα πεδίου συνεχίστηκε τον Μάιο 
τοϋ 2009 στο πλαίσιο τής υποτροφίας τοϋ προγράμματος «Μελέτες» τοϋ 
Κοινωφελοϋς'Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Συγκεκριμένα, ή Άνδή Ρεβυδιάδου κα'ι ό Βασίλειος Σπυρόπουλος 
έπισκέφτηκαν το χωριά Νέα Τραπεξούντα Πιερίας τον Μάρτιο τοΰ 2009 
κα'ι ήρδαν σέ έπαφή με τον Πολιτιστικά κα'ι Μορφωτικό Σύλλογο «Αλέ
ξανδρος Ύψηλάντης» προκειμένου νά άνανεώσουν τις επαφές τους με 
φυσικούς όμιλητές κα'ι όμιλήτριες τής όφίτικης ποντιακής. Ή συλλογή τοϋ 
προφορικοϋ γλωσσικοϋ ύλικοϋ πραγματοποιήθηκε μέ επιτόπια έρευνα στο 
χωριό, στο διάστημα άπό τις 23 έως τις 27 Μαΐου 2009, μέ τή μέδοδο τής 
έλεύδερης συνέντευξης,57 ή όποια άποσκοπεΐ στήν έκμαίευση καδημερινοϋ 
και φυσικά έκφερόμενου λόγου. Άν και τά μειονέκτημα τής μεδόδου 
είναι δτι δεν επιτρέπει στούς έρευνητές νά έκμαιεύσουν συγκεκριμένες 
γραμματικές δομές —κάτι πού έπιτυγχάνεται μόνο μέ στοχευμένες 
έρευνες, πού βασίζονται σέ ειδικά σχεδιασμένα έρωτηματολόγια—, αυτά 
άντισταδμίζεται άπό τή δυνατότητα συλλογής αύδόρμητου φυσικού λόγου.

Ένα έπιπλέον πλεονέκτημα είναι δτι τά ύλικά πού συλλέγεται μπορεί νά 
χρησιμοποιηδεΐ μελλοντικά άπό γλωσσολόγους κα'ι άλλους έρευνητές, οί

56. Τηλιοπούλου, «Παράλληλες γραμματικές...».
57. Αργυρής Άρχάκης / Μαριάννα Κονδύλη, Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσ

σολογίας, Άδήνα, Νήσος, 2002.
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όποιοι ένδεχομένως έστιάζουν σε διαφορετικά φαινόμενα και χρήσεις του 
λόγου των συνεντεύξεων.

Ή προσωπική συνέντευξη περιλάμβανε περίπου 30-45 λεπτά αύδόρμητης 
όμιλίας. Κα'ι στις τρεις έρευνες πεδίου ή συλλογή των δεδομένων πραγμα- 
τοποιήδηκε με τή βοήδεια ψηφιακού κωδικοποιητή δεδομένων (MARANTZ 

ΡΜΌ-66Ο) κα'ι μικροφώνου γιά έρευνα πεδίου κα'ι ελεγχόμενη έγγραφή (AKG 

C680BL). Ειδικότερα, ή διαδικασία πού άκολουδήδηκε ήταν ή έξης: άρχικά 
οί όμιλητές κλήδηκαν νά περιγράφουν ήδη κα'ι έδιμα του τοπικού τους 
πολιτισμού (π.χ. γόμους, προξενιά, ταφικά έδιμα), δέματα καδημερινής ζωής 
(π.χ. αγροτικές κα'ι κτηνοτροφικές έργασίες, μαγειρική), δπως κα'ι έμπειρίες 
ή μνήμες άπό τον ξεριζωμό, τον έμφύλιο πόλεμο κ.λπ. Γιά τήν έκμαίευση 
αυτών των άφηγήσεων άκολουδήδηκε ένα γενικό πλαίσιο έρωτήσεων, χωρίς, 
ωστόσο, νά τηρηδεΤ συγκεκριμένη σειρά. Επίσης, δλες οί συνεντεύξεις 
όργανώδηκαν με τή βοήδεια μελών τού συλλόγου πού ύποδείκνυαν άπό πριν 
τούς καταλληλότερους πληροφορητές κα'ι μάς συνόδευαν στις έπισκέψεις 
μας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τή δυνατότητα στούς πληροφορητές νά 
νιώσουν οικειότητα μέ τά μέλη τής όμάδας μας, νά μάς έμπιστευτοΰν και 
νά χρησιμοποιήσουν δσο τά δυνατόν πιά αύδόρμητο και φυσικό λόγο. Στο 
τελευταίο συνέβαλε κα'ι τά γεγονός δτι —μέ έξαίρεση τις πρώτες, πιλοτικές 
συνεντεύξεις τού 2003— οί συνοδο'ι άναλάμβαναν συχνά κα'ι τά ρόλο τού 
συνεντευκτή χρησιμοποιώντας ώς κώδικα έπικοινωνίας τήν κοινή ποντιακή 
κα'ι δχι τήν κοινή νέα έλληνική. Συχνά μάλιστα διατύπωναν στήν κοινή 
ποντιακή κα'ι έρωτήσεις τών έρευνητών πού προέκυπταν κατά τή διάρκεια 
τής άφήγησης. Παρατηρήθηκε έπίσης δτι, πολύ συχνά, οί πληροφορητές 
διηγούνταν ιστορίες άπευδυνόμενοι στούς συνοδούς κα'ι δχι στά μέλη τής 
έρευνητικής όμάδας, καδώς ύποσυνείδητα δεωροΰσαν δτι ή διάλεκτός τους 
γίνεται κατανοητή μόνο άπό τά ομόγλωσσα μέλη τής κοινότητάς τους.

Κατά τή διάρκεια τών δύο πρώτων έπιτόπιων έρευνών ήχογραφήδηκαν 
18 όμιλητές, 3 άνδρες κα'ι 15 γυναίκες ήλικίας 68-89 έτών. Κατά τή διάρκεια 
τής τρίτης έρευνας πεδίου ήχογραφήδηκαν συνολικά 27 ένήλικα άτομα, 7 
γυναίκες κα'ι 20 άνδρες ήλικίας 48-84 έτών.58

58. Στήν έρευνα πεδίου του 2003 συμμετείχαν συνολικά 8 άτομα ώς πληροφορη
τές, δλες γυναίκες, 4 ήλικίας 78-89 έτών (Όμάδα 1) και 4 ήλικίας 68-75 έτών (Όμάδα 
2). Στήν έρευνα πεδίου τοΰ 2006 συμμετείχαν συνολικά 10 άτομα ώς πληροφορητές 
(3 άνδρες και 7 γυναίκες). Από αύτά 2 άνδρες και 5 γυναίκες ήταν ήλικίας 76-87 έτών 
(Όμάδα 1), ένώ 1 άνδρας και 2 γυναίκες ήταν ήλικίας 71-73 έτών (Όμάδα 2). Στήν
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Άπά την επεξεργασία του γλωσσικού ύλικοϋ που συλλέχ9ηκε στις δύο 
πρώτες έρευνες πεδίου (Μάιος 2003 κα'ι 2006) προέκυψε το συμπέρασμα 
δτι στη Νέα Τραπεξούντα υπάρχουν συνολικά τέσσερις όμάδες δμιλητών 
κα'ι όμιλητριών. Ειδικότερα:

• Όμάδα 1: άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, τά όποια είναι είτε μονόγλωσσα 
είτε δίγλωσσα με κυρίαρχη γλώσσα την όφίτικη ποντιακή.

• Όμάδα 2: άτομα ηλικίας άπο 50 έως 75 έτών πού χρησιμοποιούν την 
κοινή νέα έλληνική ως βασική γλώσσα επικοινωνίας, άλλα κα'ι τήν όφίτικη 
ποντιακή κα'ι τήν κοινή ποντιακή σε συγκεκριμένες καταστασιακες 
συνδήκες.

• Όμάδα 3: άτομα ηλικίας άπο 35 έως 50 έτών, τά όποια έχουν ως 
κυρίαρχη γλώσσα τήν κοινή νέα έλληνική, άλλά και μιά μορφή κοινής 
ποντιακής με πολλές προσμείξεις άπο τήν κοινή νέα έλληνική, τήν όποια 
χρησιμοποιούν περιστασιακά.

• Όμάδα 4: άτομα ήλικίας άπά 20 έως 35 έτών, τά όποια είναι βασικά 
όμιλητές τής κοινής νέας έλληνικής και διαδέτουν μόνο παδητική 
γνώση τής κοινής ποντιακής κα'ι τής όφίτικης ποντιακής, τήν όποια 
χρησιμοποιούν μόνο στά τραγούδια.

Στόχος τής τελευταίας έρευνας πεδίου (Μάιος 2009) ήταν κυρίως ή 
συλλογή ύλικοΰ άπά όμιλητές κα'ι όμιλήτριες τής όφίτικης ποντιακής 
πού προέρχονται άπό τήν Όμάδα 2, δηλ. άτομα ήλικίας άπά 50 έως 75 
έτών, τά όποια χρησιμοποιούν τήν κοινή νέα έλληνική ώς βασική γλώσ
σα έπικοινωνίας, άλλά και τήν όφίτικη ποντιακή κα'ι τήν κοινή ποντιακή 
σέ συγκεκριμένες καταστασιακές περιστάσεις δπως, γιά παράδειγμα, γιά 
νά έπικοινωνήσουν μέ άτομα άπά τήν Όμάδα 1 ή γιά νά τραγουδήσουν 
παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία λύρας κ.ά. Παράλληλα, τά ύλικά 
αύτά συμπληρώδηκε κα'ι μέ κάποιες συνεντεύξεις άπά μέλη τής 'Ομάδας 1.

Τά πρωτογενές προφορικό ύλικά όργανώδηκε κα'ι ταξινομήδηκε 
χρονολογικά άνά όμιλητή. Παράλληλα, δημιουργήδηκε ένα «ήμερολόγιο» 
γιά κάδε πληροφορητή μέ στοιχεία γιά τον τόπο κα'ι τά χρόνο γέννη
σής του κ.λπ. Μετά τήν όλοκλήρωση τής καταγραφής τού προφορικού

έρευνα του 2009 συμμετείχαν συνολικά 27 πληροφορητές, οί όποιοι κατανέμονται ώς 
έξης: 2 γυναίκες και 3 άνδρες ήλικίας 77-84 έτών (Όμάδα 1), 16 άνδρες και 3 γυναίκες 
ήλικίας 52-75 έτών (Όμάδα 2), 1 άνδρας ήλικίας 48 έτών (Όμάδα 3).
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ύλικοϋ, άκολούδησε ή διαδικασία άπομαγνητοφώνησης, επεξεργασίας κα'ι 
φωνητικής μεταγραφής των ηχητικών αρχείων με τη βοήδεια έξειδικευμένου 
λογισμικού.59 Ειδικότερα, τα άρχεΐα «κόπηκαν» προκειμένου να άπομονωδεΐ 
το ύλικά που έπρόκειτο να άναλυδεΤ γλωσσολογικά.

Από τη γλωσσολογική επεξεργασία τοϋ συλλεχδέντος προφορικού ύλικοϋ 
εντοπίστηκαν ορισμένα βασικά φωνολογικά, γραμματικά και μορφολογικά 
χαρακτηριστικά τής όφίτικης ποντιακής τής Νέας Τραπεζούντας. Ή δυσκο
λία στην άνάλυση τοϋ ύλικοϋ έγκειται στον έντοπισμά των γραμματικών 
φαινομένων πού χαρακτηρίζουν την όφίτικη ποντιακή και στο διαχωρισμό 
τους άπά εκείνα πού χαρακτηρίζουν την κοινή ποντιακή ή κα'ι τήν κοινή 
νέα έλληνική τής περιοχής. Σημαντική βοήδεια στον ακριβή εντοπισμό τών 
όφίτικων τυπολογικών χαρακτηριστικών πρόσφερε ή άντιπαραβολική μελέτη 
τοϋ προφορικοϋ ύλικοϋ με τά δεδομένα πού προέκυψαν άπά τή συστηματική 
έρευνα τοϋ γραπτοϋ γλωσσικοϋ ύλικοϋ τής όφίτικης ποντιακής δπως, γιά πα
ράδειγμα, ή γραμματική καταγραφή πού περιλαμβάνεται στο σημειωματάριο 
τοϋ Dawkins,60 το λεξικό τοϋ Deffner κα'ι ή έργασία του γιά το άπαρέμφατο,61 οί 
γραμματικές παρατηρήσεις κα'ι το γλωσσάρι τοϋ Παρχαρίδη,62 οί γραμματικές 
παρατηρήσεις τοϋ Οίκονομίδη γιά τήν όφίτικη63 κ.ά.

Βασικά γραμματικά χαρακτηριστικά της όφίτικης ποντιακής

Όπως άναφέρδηκε παραπάνω, ή επαφή τών Ποντίων πού προέρχονταν άπά 
διαφορετικές ζώνες τοϋ Πόντου τόσο μεταξύ τους δσο κα'ι μέ τούς γηγενείς 
πληδυσμούς τοϋ έλλαδικοΰ χώρου είχε ως άποτέλεσμα τή σταδιακή τυ
πολογική σύγκλιση τών έπιμέρους γλωσσικών ποικιλιών τής ποντιακής.64

59. Paul Boersma / David Weenink, «Praat: doing phonetics by computer (Ver
sion 5.1.20) [Computer program]». Ανάκτηση: 31.10.2009 άπό http://www.praat.org/

60. Richard M. Dawkins, «Όφις, 17.VIII.14-21.VIII.14». Χειρόγραφο σημειωματά
ριο στο Αρχείο Dawkins που άπόκειται στην Taylor Bodleian Slavonic & Modern 
Greek Library of the University of Oxford, 1914. Καταχώριση ώς ARCH.Z.DAWK.7(5).

61. Deffner, «Die Infinitive...»· τοϋ ίδιου, «Glossar des...».
62. ’Ιωάννης Παρχαρίδης, «Γραμματική τής διαλέκτου Τραπεξοϋντος: Περ'ι έπιδέ- 

των, άντωνυμιών καί βαρυτόνων ρημάτων», 1880, Χειρόγραφο 335, ΚέντροΈρεύνης 
των Νεοελληνικών Διαλέκτων καί Ιδιωμάτων, Ακαδημία Άδηνών" τοϋ ίδιου, «Συλλογή 
ζώντων μνημείων...».

63. Οίκονομίδης, Γραμματική...
64. Χατζησαββίδης, «Τα ποντιακά...»" Mackridge, «Pontic...»" Τομπαΐδης, «Ή 

ποντιακή...»" Drettas, Aspects...' Τηλιοπούλου, «Παράλληλες γραμματικές...».
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Ωστόσο, παρά τη γενικότερη τάση όμογενοποίησης που παρατηρεΐται, είναι 
πιδανό νά διατηρηθούν κα'ι όρισμένα πρωτογενή στοιχεία μιας ποικιλίας 
όταν οί συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ή Νέα Τραπεζούντα άποτελεΤ μια τέτοια 
περίπτωση λόγω τής όμοιογενοϋς σύστασης τοΰ πληθυσμού της.

Ειδικότερα, ή έρευνα μας καταδεικνύει δτι άκόμη και σήμερα εντοπίζονται, 
κυρίως στους γηραιότερους όμιλητές τής όφίτικης ποντιακής (Ομάδα 1), 
μιά σειρά άπό γραμματικές δομές πού διαφοροποιούν την όφίτικη ποικι
λία άπό δλες τις ύπόλοιπες ποντιακές ποικιλίες τόσο σέ φωνολογικό δσο 
κα'ι σέ μορφολογικό κα'ι συντακτικό επίπεδο. Επίσης, είναι άξιοσημείωτο 
δτι ή όφίτικη ποντιακή διατηρεί κάποιες (όμολογουμένως έλάχιστες) δομές 
άπό την τουρκική, οί όποιες παρεισέφρησαν μέσω μηχανισμών μεταφοράς 
δομών (transfer) άπό τη μια γλώσσα στην άλλη κατά την περίοδο συνύ
παρξης τής έλληνικής μέ την τουρκική στήν άρχική κοιτίδα. Στήν όφίτικη 
ποντιακή παρατηρούνται κάποιες δομές πού προέρχονται άπό τήν τουρκι
κή (π.χ. ή χρήση τοΰ μι για το σχηματισμό έρώτησεων όλικής άγνοιας ή ή 
έπένδεση τοΰ ούρανικοΰ /]/ σέ μεσοφωνηεντικά περιβάλλοντα).

Στήν ένότητα αυτή παραθέτουμε κάποια βασικό τυπολογικά χαρακτη
ριστικά τής όφίτικης ποντιακής όπως άναδείχτηκαν άπό τήν έρευνα τοΰ 
γραπτού άρχειακοΰ ύλικοΰ καϊ τών δημοσιευμένων γραπτών πηγών καϊ άπό 
τήν έρευνα πεδίου στή Νέα Τραπεζούντα. Στήν παρουσίαση πού άκολουθεΐ 
δίνεται έμφαση στα διάφορα τυπολογικά χαρακτηριστικά, δπως αυτά 
άναφέρονται στϊς ύπάρχουσες γραμματικές περιγραφές καϊ καταγραφές65 
και πάντα σέ σύγκριση μέ τά τυπολογικά χαρακτηριστικά, σωζόμενα καϊ 
μή, τής σύγχρονης μορφής τής διαλέκτου, δπως αύτή καταγράφηκε άπό τϊς 
τρεις έρευνες πεδίου στήν περιοχή.

Ή παρουσίαση τών παραδειγμάτων γίνεται ώς έξής: Αρχικά δίνεται ό 
τύπος στή μορφή μέ τήν όποια παρουσιάζεται στήν πηγή άπό τήν όποια 
άντλεΐται κα'ι στή συνέχεια άκολουθεΐ ή φωνηματική μεταγραφή του σύμ
φωνα μέ τό Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.66 (Τά σύμβολα τών πηγών και 
ή φωνητική τους άντιστοιχία δίνονται στον πίνακα 2 παραπάνω.) Επίσης, 
δπου είναι έφικτό, δίνεται κα'ι ή φωνητική μεταγραφή τοΰ ίδιου τύπου.Όσον 
άφορά τήν κωδικοποίηση τών ηχητικών γλωσσικών δεδομένων, δίνονται

65. Οίκονομίδης, Γραμματική...' Dawkins, «Όφις...».
66. Βλ. International Phonetic Association, Handbook of the International 

Phonetic Association, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
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πρώτα τα «Αρχικά ’Ονόματος Πληροφορητή» με λατινικούς χαρακτήρες, 
π.χ. SE, στη συνέχεια ό «Αριθμός Έρευνας Πεδίου», π.χ. III, καί, τέλος, ό 
«Αΰξων Αριθμός Ηχητικού Αρχείου», π.χ. 163.

1. Φωνολογικά χαρακτηριστικά 

α. Θέση του τόνου

Στην όφίτικη ποντιακή, όπως και σε άλλες ποντιακές ποικιλίες (Χαλδία, 
Ματσούκα κ.ά.), ή δέση του τόνου δεν περιορίζεται στις τρεΤς τελευταίες 
συλλαβές τής λέξης:

(1) α. κλώσκουνάανε Dawkins, «Όφις...», σ. 4
/klosk-untan/ 
klóskundane

β. έτράνυναν-ε Οίκονομίδης, Γραμματική..., α. 80

/e-tranin-an/ 
etrâninane

γ. έμορφεσσα IV_III_163

/emorf-esa/ 
émorfesa

δ. /e-val-an eme/ Τηλιοπούλου, «Παράλληλες γραμματικές...» σ. 114 

[évalaneme] Ε_ΙΙ_28

Ο Παρχαρίδης67 άναφέρει χαρακτηριστικά για τον τονισμό στο έπίπεδο τής 
φράσης: «ό Όφίτης έκάστην πρότασίν του άρχίζει τονίζων βαρέως έπι τής 
πρώτης λέξεως και ταπεινών βαθμηδόν την φωνήν, επαναλαμβάνει τόν ίδιον 
βαρύν τονισμόν και την ταπείνωσιν τής φωνής έσπευσμένως έν τή τελευταία 
λέξει, σύρων έπ'ι τέλους την φωνήν του μέχρις ου έκψυχήση εντός τοΰ 
στόματος».68 Ή συγκεκριμένη περιγραφή υποδηλώνει ότι ή πρώτη λέξη πι
θανότατα έκφέρονταν μέ ύψηλό τόνο ό όποιος βαθμιαία χαμήλωνε, ενώ στό 
τέλος τής λέξης, τής φράσης ή τοΰ έκφωνήματος υπήρχε τονική μελωδία 
πού πρόσθετε στη μακρότητα τών ληκτικών στοιχείων τοΰ έκφωνήματος.

67. I. Παρχαρίδης, «Συλλογή ξώντων μνημείων...».
68. Στο ίδιο, σ. 120.
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β.Έπένθεση του y

Όλες οί πηγές συμφωνούν δτι στην όφίτικη ποντιακή ή χασμωδία θεραπεύ
εται με έπένθεση τού y, δπως φαίνεται στα άκόλουθα παραδείγματα:

(2) α. οι γιανκ’έλ’ Dawkins, «Όφις...», σ. 157

/i angel-i/ (πβ. άγκελο [óqjelo])

i jaqjéX

6. ΟΙ θείγοί Dawkins, «Όφις...», σ. 157

Λ Θι-V 
i eìji

Ό Οίκονομίδης σχολιάζει: «Εμφανίζεται το ήμίφωνον j [...] έν μέσω 
έτεροφώνων τής αύτής λέξεως φωνηέντων ή έν συντάξει μεταξύ έτεροφώνων 
πάλιν φωνηέντων» κα'ι παραθέτει τα παρακάτω παραδείγματα:69

(3) α. παλαηο (Όφ.) < παλαΐο(ν) = παλαιόν
6. ό φλέ)ο (Όφ.) < φλέο < φλοΤο (= φλοιός) 
γ. ό j άρκο (Όφ.) < ό άρκον (Χαλδ. κ.ά.)

Τα δεδομένα άπύ τις γραπτές πηγές βεβαιώνουν δτι το έπενθετικό y 
είσάγεται για να άποτρέψει τη χασμωδία τόσο μέσα στη λέξη δσο κα'ι μεταξύ 
τού άρθρου και τού ουσιαστικού. Ό κανόνας δέν επιβιώνει στη σύγχρονη 
όφίτικη ποντιακή τής Νέας Τραπεζούντας.

γ. Αποβολή άτονου ληκτικού ι dìi)

Στήν όφίτικη ποντιακή άποβάλλεται το ληκτικό άτονο ι (Ji/), δπως φαίνεται 
άπό τά παρακάτω παραδείγματα:

(4) α. εκείν Dawkins, «Όφις...», σ. 6
/ekm-i/
[ecm]

6. στ’είλ’ Dawkins, «Όφις...», σ. 44
(πρβλ. στ’είλ’εις/

/stil-i/ /stil-is/ [st'iÄis])

[stJiX]

69. Οίκονομίδης, Γραμματική..., a. 128. Ό Οίκονομίδης δηλώνει άδιακρίτως το 
ύπερωικό και ούρανικό ηχηρό τριβόμενο με το λατινικό γράμμα γ.
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Ό Παρχαρίδης άναφέρει δτι ή άποβολή τοΰ άτονου ι άφήνει «ίχνη» στο 
γειτονικό σύμφωνο: «ΈνΌφει (δχι και εν Σαράχω) πάσα λέξις λήγουσα εις 
σύμφωνον, αν μετά τούτο άπεβλήδη ό φθόγγος σε ι, προφέρεται ούτως, 
ώστε ό άποβληθε'ις φθόγγος άκούεται ελαφρώς εν τω στόματι ώς πνεύμα, 
δπερ έσημειώθη διά τοΰγ».70

(5) α. άνιοθόρ] Παρχαρίδης, «Συλλογή...», σ. 124

β. άπίδ]

Ό Dawkins71 δηλώνει, αν και δχι συστηματικά, την ούρανικοποίηση με την 
άπόστροφο μόνο για σύμφωνα πού άπαντούν σε περιβάλλον πρ'ιν άπό 
μπροστινό φωνήεν ε (Je/), ι (/i/) κα'ι ä (/æ/), π.χ. καβάλ’ (σ. 40), στ’είλ’ (πβ. 
εστείλ’ιν’ετει) (σ. 44), μάτ’ (πβ. μάτ’ά) (σ. 45) πούλ’ (πβ. επούλ’εσα) (σ. 
22). Συγκεκριμένα, αναφέρει δτι «Υγρά είναι τα σύμφωνα τ, λ, ν, γ, κ όταν 
έπεται ή ε ή ι» (σ. 46) κα'ι δίνει τό παράδειγμα:

(6) ο κλέφτ’ες
οι κλέφτ’

Στην πραγματικότητα ό κανόνας έπηρεάξει κα'ι τά συριστικά (σ + {ε, ι}, σ. 
45), π.χ. τράσύ, τράσέα (σ. 125). Ή ίδια προφορά διατηρείται κα'ι σήμερα 
στη Νέα Τραπεξούντα, άλλα ή ούρανικοποίηση περιορίζεται στά ληκτικά 
άντηχητικά, συριστικά κα'ι ύπερωικά σύμφωνα (7α) κα'ι δχι στά κορωνιδικά 
κα'ι χειλικά (7β), δπως φαίνεται κα'ι άπό τά παρακάτω ένδεικτικά παρα
δείγματα:

(7) α. να βάλ’ IV_III_185

/na val-i/
[navaÄ]

αλλάζ’ IV_III_164

/alaz-i/
[alazJ]

όσ’ IV_III_155

/os-i/
[ÓJ]

70. I. Παρχαρίδης, «Συλλογή ζώντων μνημείων...», σ. 120.
71. Dawkins, «Όφις...».



256 Ανθη Ρεβυθιαδου, Βασίλειος Σπυροπουλος, Κωνσταντίνος Κακαρικος

/to spit-i/ 
[tosplt]

παξιμάδ
/paksimaô-i/
[paksimaö]

χωράφ
/xoraf-i/
[xorâf]

SL_III_131

IV_III_164

IV III 172

δ. Τροπή τοϋ υπερωικού κ (/k/) σέ τσ (/tj/)

Ό συγκεκριμένος κανόνας άναφέρεται άπό τον,Asan κα'ι τον Παρχαρί- 
δη, δχι όμως άπό τον Dawkins, ώς βασικό φωνολογικό χαρακτηριστικό 
τής όφίτικης.72 Σύμφωνα μέ τόν I. Μεγαλόπουλο (προσωπική επικοινωνία) 
υπήρχε στήν όμιλία τής πρώτης γενιάς προσφύγων, άλλα σταδιακό έχασε 
έδαφος μέ άποτέλεσμα νό μήν άπαντά πλέον στήν όφίτικη ποντιακή τής 
Νέας Τραπεξούντας. Ό Οίκονομίδης επισημαίνει δτι ένα ούρανικοποιημένο 
[tf], τό όποΤο προέρχεται άπό ούρανικοποίηση τοϋ ύπερωικοΰ /k/ δταν 
προηγούνται τα μπροστινό φωνήεντα /e, i/ παρατηρεΤται κα'ι στήν όφίτικη 
ποντιακή των μουσουλμάνων τοϋ Όφεως, επισήμανση πού επιβεβαιώνεται 
και άπό τόν Mackridge.73

(8) α.

(9) α.

/lee/
tfe

τσυρώνω
/kir-ono/
tfiróno « κυρώνω)

τσάι
/ke/
tje

Asan, Ό πολιτισμός..., σ. 341

Οίκονομίδης, Γραμματική..., σ. 90

Οίκονομίδης, Γραμματική..., σ. 92

72. Asan,O πολιτισμός...· I. Παρχαρίδης, «Συλλογή ξώντων μνημείων...»· Dawkins, 
«Όφις...».

73. Mackridge, «Greek-speaking Moslems...»· τοϋ ίδιου, «The Greek spoken...».
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β. Τούρτσ’
/turk-i/
turtj

Ό Οίκονομίδης74 παραθέτει κα'ι παραδείγματα δπου ό συγκεκριμένος κανό
νας εφαρμόζεται κα'ι στο ηχηρό υπερωικό /g/:

(10) α. ανζέυω (Όφ.) < άγγεύω (Χαλδ.) = έγγίζω
β. ανζελος (Όφ.) < άγγελος

Ή μόνη περίπτωση ούρανικοποίησης που άπαντά στον Dawkins άφορά τό 
άρδρο τση/tsi (γενική ένικοΰ δηλυκοΰ) κα'ι τ(σ)η/1 (s )i (αιτιατική πληθυντικού 
άρσενικοϋ κα'ι θηλυκοΰ).75 Από τα γραμματικά του σχόλια ύποδηλώνεται ότι 
ίσως ό κανόνας δεν ήταν ενεργός, τουλάχιστον στα χωριά που έπισκέφτηκε. 
Από την άλλη, σχεδόν τρεις δεκαετίες νωρίτερα, ό Παρχαρίδης άναφέρει 
την τροπή τοϋ κ σε [tj] ως τό βασικό διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό τής 
όφίτικης ποντιακής σε σχέση με τις υπόλοιπες ποντιακές ποικιλίες τής 
Τραπεζούντας: «Τό μάλιστα διακρΐνον τήν’Οφίτικην διάλεκτον άπό την έν 
Τραπεξοϋντι είναι έκτος τής διαφοράς των λέξεων και τό φθογγολογικόν 
μέρος. Είναι δε πρώτον πάντων ή προφορά του κ ώς tsch προ των φθόγγων 
ε κα'ι ι πάντοτε, ώς και τοϋ y έν τω διπλω γγ την προφοράν τοϋ κ έχον 
έξαιρεΐται μόνον ή περίστασις, καθ’ ήν προ τοϋ κ άμέσως ή έν προηγούμενη 
συλλαβή ύπάρχει ό φθόγγος sch κα'ι όταν τό κ προήλθεν έκ τροπής τοϋ y»;

(11) α. κ’αιρός Παρχαρίδης, «Συλλογή...», σ. 145

β. κ’υδών) Παρχαρίδης, «Συλλογή...», σ. 146

γ. γυναικ’εΐο Παρχαρίδης, «Συλλογή...», σ. 131

Τά άντικρουόμενα δεδομένα άπό τις γραπτές πηγές μάς όδηγοΰν στό συ
μπέρασμα ότι ό συγκεκριμένος κανόνας πιθανότατα δέν είχε καθολική ισχύ 
σέ όλες τις τοπικές ποικιλίες τής όφίτικης ποντιακής.

ε. Συγχώνευση τών ι καί a (]ι + a/) σέ [æ]

Ή συγχώνευση τοϋ μπροστινοϋ ύψηλοϋ /i/ μέ τό πίσω χαμηλό /a/ σέ [æ]

74. Οίκονομίδης, Γραμματική..., σ. 93.
75. Είναι πιθανόν ή ούρανικοποίηση τοϋ κορωνιδικοΰ τ (/t/) να όφείλεται σέ μετά

θεση τοϋ ληκτικοϋ ς (/s/) τής γενικής ένικοΰ και αιτιατικής πληθυντικού.
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μαρτυρεΐται σέ πολλές ποντιακές διαλέκτους76 κα'ι άπαντά, όπως είναι
άναμενόμενο, κα'ι στήν όφίτικη ποντιακή.

(12) α. τα σπίτά σπίτ Dawkins, «Όφις...», σ. 5
/ta spit-i-a/ /spit-i/
ta spitæ spit

6. πούλ’άτο Dawkins, «Όφις...», σ. 32
/pul-i ato/ 

puXæto

(πβ. ου πούλ’ει με /ά puli me/)

Στη σημερινή όφίτικη ποντιακή τής Νέας Τραπεζούντας ή συγχώνευση 
άποφεύγεται κα'ι προτιμδται ή συνίζηση, π.χ. παραμύδεα [parami0ea] (ΐν_ 
ΙΙΙ_17θ), χωράφεα [xorâfea] (SL_III_13l), φέρεατο [fermato] (ΚΙ_ΙΙΙ_97), κ.λπ.

2. Μορφολογικά χαρακτηριστικά 
α.’Ονοματική μορφολογία
1. ΑΡΘΡΟ

Στην όφίτικη ποντιακή διατηρείται ό τύπος τής γενικής ένικοΰ τοϋ άρσενικοΰ 
τοϋ/tu, ό όποιος έπεκτείνεται κα'ι στή γενική πληδυντικοϋ δλων των γενών. 
Ό τύπος τής γενικής ένικοΰ για το δηλυκό είναι τση/tsiZ. Ή αιτιατική τοϋ 
ένικοΰ παραμένει για το άρσενικό τον/ton/ κα'ι για το δηλυκό την/tin/. Ή 
όνομαστική πληδυντικοϋ για το δηλυκό είναι ή ίδια μέ το άρσενικό, δηλ. 
oi/i/, δπως κα'ι ή αιτιατική πληδυντικοϋ, δηλ. Tooì/t(s)i/.71 Άπό αύτά 
προκύπτει δτι το άρσενικό κα'ι το δηλυκό έχουν τούς ίδιους τύπους στον 
πληδυντικό κα'ι δτι δέν ύπάρχει διάκριση μεταξύ ένικοΰ και πληδυντικοϋ 
στή γενική. Ή κλίση τοΰ άρδρου στήν όφίτικη ποντιακή είναι ή έξής: 76 77

76. Πρβλ. Drettas, Aspects...
77. Ό Dawkins («Όφις...») στο σημειωματάριό του παραδέτει μόνο τον τύπο τσ(ο)ι 

/tsi/. Αύτό πιθανότατα σημαίνει δτι ό τύπος αύτός ήταν ό βασικός τύπος τοΰ άρθρου 
στή διάλεκτο, δπως μιλιόταν στήν Τουρκία πρ'ιν άπό τήν άνταλλαγή των πληθυσμών. 
Ωστόσο, στή σημερινή όφίτικη ποντιακή τής Τουρκίας φαίνεται δτι ύπάρχει ποικιλία. 
Έτσι ό Mackridge («Greek-speaking Moslems...») άναφέρει δτι στή Σαράχο ό τύπος
τής α’ιτιατικής πληθυντικού είναι τους/tus, ένώ στο Ζησινό τσοι/tsi. Άπό τήν όλλη, ό 
Asan (Ό πολιτισμός...) δίνει για το Τσορούκ τον τύπο τοι/ti.
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(13) TÒ όριστικό αρόρο στην όφίτικη ποντιακή
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΕΝΙΚΟΣ

ΟΝ

ΓΕΝ

AIT

Ο

του

τον

Ιοί
/tu/

/ton /

η
τση

την

Ν
/tsi/

/tin/

το

του

το

/to/

/tu/

/to/

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΟΝ οι IH οι N τα /ta/

ΓΕΝ του /tu/ του /tu/ του /tu/

AIT τ(σ)οι /t(s)i/ τ(σ)οι /t(s)i/ τα /ta/

2. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

Στην όφίτικη ποντιακτ1 ό μεταπλασμάς των άρσενικών κα'ι δη λύκων
ουσιαστικών σέ ουδέτερα στον πληδυντικό έχει λάβει μεγάλη έκταση με 
αποτέλεσμα πολλά άπό τά άρσενικά και δηλυκά ουσιαστικά νά έχουν 
πληδυντικό καί στο ουδέτερο η μόνο στο ουδέτερο.78 Παραδέτουμε μιά 
σειρά παραδειγμάτων άπό τον Dawkins:79

(14)____________ ______________________________________________
ΕΝΙΚΟΣ I ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

σκύλος οι σκύλ’(οι) — τα σκυλ’ία Dawkins, «Όφις...», σ. 47

νύφε οι νύφες — τα νυφάδα Dawkins, «Όφις...», σ. 163

(15)
ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

δρόμος τα δρόμια Dawkins, «Όφις...», σ. 47

πόνος τα πόνια Dawkins, «Όφις...», σ. 47

αδελφή τ’ αδέλφια Dawkins, «Όφις...», σ. 157

ανέψ τ’ ανέψια Dawkins, «Όφις...», σ. 157

78. Για τούς μεταπλασμούς της ποντιακής γενικότερα, 6λ. Γεώργιος Χατξιδάκις, 
«Περί τής Ποντικής διαλέκτου κα'ι Ιδιςι περ'ι των έν αύτή άναλογικών σχηματισμών», 

’Επιστημονική Έπετηρ'ις τοΰ Εδνικοϋ καί Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου Άδηνών 8 
(1911-1912), σ. 1-35 και Ο’ικονομίδης, Γραμματική...

79. Dawkins, «Όφις...».



260 Ανθη Ρεβυθιαδου, Βασίλειος Σπυροπουλος, Κωνσταντίνος Κακαρικος

Άλλο χαρακτηριστικό της όφίτικης ποντιακής είναι ή έπέκταση τής κλίσης 
τοΰ πληθυντικού των ουσιαστικών σε -ος στον πληθυντικό των ύπόλοιπων 
άρσενικών κα'ι θηλυκών ουσιαστικών (παραδείγματα άπό τον Dawkins).80

(16)
ΕΝΙΚΟΣ

ON κλέφτες μάερας γυναίκα

AIT κλέφτε μάερα γυναίκα

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ON κλέφτ(οι) μάερ(οι) γυναίκ(οι)

AIT κλέφτους μάερους γυναίκους

Ένα άλλο χαρακτηριστικό τής όφίτικης ποντιακής είναι και ή έκτεταμένη 
χρήση τοΰ επιθήματος τοΰ πληθυντικοΰ -avd τόσο στα άρσενικά ούσιαστικά 
σε -ας/-ες (17) κα'ι στα θηλυκά σέ -α (18) όσο κα'ι στα (άρσενικά) ούσιαστικά 
σε -ος (19):81

80. Στο ίδιο, σ. 46, 71,162.
81. Ό Άνδιμος Παπαδόπουλος ('Ιστορική Γραμματική..., α. 48-49) άναφέρει δτι το 

έπίδημα αύτό φέρει κάποια υποτιμητική χροιά ή δηλώνει ένα σύνολο όμοειδδν στοι
χείων. Παρόμοια είναι και ή χρήση τοΰ συγκεκριμένου έπιδήματος για τη δήλωση 
οικογενειακών όνομάτων ή όνομάτων μέ συγκεκριμένη τοπική προέλευση (στο ίδιο, 
σ. 125-126). Ό Dawkins («Όφις...», σ. 73) δίνει μια λίστα μέ τέτοιους όνοματικούς 
σχηματισμούς:

(0 α. 

6.

Υ·
δ.
ε.

Κρινιτάνά(οι) = άπό τήν Κρινίτα 
Ζουρλάνά(οι) = άπό το Ζουρέλ 
οί Βασιλάνά(οι) = οί Βασιλειάδαι 
Παρασ κε6άνά(οι) = Παρασκευόπουλοι 
Τερξάνά(οι) = οί Τερξίδαι

Ωστόσο, ή χρήση τοΰ έπιδήματος αύτοΰ σέ περιπτώσεις δπου δέν φέρει τή 
συλλογική ή περιφρονητική του σημασία ύποδηλώνει δτι το έπίδημα είχε γενικά 
έπεκταδεΤ κα'ι στή δήλωση τοΰ άπλοΰ πληδυντικοΰ. Για περισσότερες πληροφορί
ες σχετικά βλ. D. Ε. Oeconomides, «Die Nominalendung Nominalendung -óvd(oi) 
-óvdiov (-ανάίων) -àvdouç und -dvd(oi) -dvdiov (-avdia) -avdaç», dotta 25 (1936), σ. 
189-193 και Charalambos Symeonidis, «Die Nominalendung -άντ(οι), άντων, -άντα 
im neugriechischen Dialekt des Pontos», Άρχεϊον Πόντου 36 (1980), σ. 97-103.
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(17)
ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΟΝ κλέφτες82 αγέρακας83 κλεφτάνδ(οι) αγερακάνδ(οι)

AIT κλέφτε αγέρακα κλεφτάνδους αγερακάνδους

(18)
ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΟΝ σέρα 84 σεράνδ(οι)

AIT σέρα σέράνΗους

(19)
ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΟΝ λύκος85 λυκάνά(οι)

AIT λύκο λυκάνΗους

Είναι χαρακτηριστικό ότι οί πτωτικές καταλήξεις που άκολουδοϋν μετά το 
έπίδημα avd- είναι αύτές τοΰ πληδυντικοϋ των ουσιαστικών σέ -ος, δηλ. -οι 
για την όνομαστική πληδυντικοϋ, -ιων για τη γενική πληδυντικοϋ κα'ι -ους 
για την αιτιατική πληδυντικοϋ. Ή γενική πληδυντικοϋ διαδέτει έπίσης κα'ι 
τύπους με τήν κατάληξη -ων, ’ιδιαίτερα για τα οικογενειακά όνόματα κα'ι τά 
ονόματα τοπικής προέλευσης, μολονότι ή κατάληξη αυτή δεν έμφανίξεται 
στήν κλίση των άντίστοιχων ουσιαστικών σέ -ος.86

Σχετικά μέ τή γενική πληδυντικοϋ τώρα, ό Asan καί, σέ μεγάλο βαδμό, 
ό Dawkins δέν δίνουν τύπους τής συγκεκριμένης πτώσης.87 Ό Dawkins 
μάλιστα στις λίγες περιπτώσεις πού δίνει τέτοιους τύπους παραδέτει τον 
ίδιο τύπο μέ αύτάν τής γενικής ένικοΰ. Αυτά πιδανότατα φανερώνει ότι στή 
μορφή τής διαλέκτου όπως αυτή μιλιόταν (και πιδανότατα ακόμη μιλιέται) 
στον Πόντο ή γενική πληδυντικοϋ είχε ύποχωρήσει, φαινόμενο τά όποιο

82. Dawkins, «Όφις...», σ. 46.
83. Deffner, «Glossar des...», σ. 190.
84. Dawkins, «Όφις...», σ. 46.
85. Στο ίδιο, σ. 47.
86. Βλ. Oeconomides, «Die Nominalendung...» και Οίκονομίδης, Γραμματική..., 

σ. 150.
87. Asan,O πολιτισμός...· Dawkins, «Όφις...».
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παρατηρεΤται και στην ύπόλοιπη μικρασιατική έλληνική.88 Αντίθετα, στη 
μορφή τής διαλέκτου που καταγράφηκε στη Νέα Τραπεξούντα Πιερίας οί 
γενικές πληθυντικοί» έχουν έπανέλθει, πιθανότατα ώς άποτέλεσμα επαφής 
με την κοινή ποντιακή ή καί τήν κοινή νέα έλληνική.

Τέλος, ή όφίτικη ποντιακή έχει άναπτύξει μια ξεχωριστή κατάληξη -ας 
για τήν όνομαστική καί τήν αιτιατική πληθυντικού άρσενικών και θηλυκών 
ουσιαστικών. Πιο συγκεκριμένα, ή κατάληξη αυτή κανονικά έμφανίξεται 
στον πληθυντικό89 κάποιων μή άνθρώπινων θηλυκών ουσιαστικών που λή
γουν σε φωνήεν â/-æ/ ώς άποτέλεσμα τής συγχώνευσης τών φωνηέντων ε + 
a (Je + a/), όταν τα τελευταία είναι άτονα:

(20)
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΟΝ αδελφοσύν-άς90 αλλά κνιδέ-ας91

AIT αδελφοσύν-ας κνιδέ-ας

Στήν όφίτικη ποντιακή, ή κατάληξη αύτή έπεκτάθηκε και σέ άλλα μή 
άνθρώπινα θηλυκά ισοσύλλαβα ουσιαστικά πού λήγουν σέ -a:

(21)_________
ΕΝΙΚΟΣ I ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

η παλάμα τα παλάμάς

η μωροδίκα τα μωροδίκάς

η λείβα τα λείβας

(ον & ait) Dawkins, «Όφις...», σ. 71
(ON & AIT) Dawkins, «Όφις...», σ. 46

(ΟΝ & AIT) Dawkins, «Όφις...», σ. 163

88. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor...
89. Στην ποντιακή τα ουσιαστικά πού δηλώνουν μή άνδρώπινες όντότητες έχουν 

στον πληθυντικά κοινές καταλήξεις γιά τήν όνομαστική και τήν αΐτιατική. Ή κατάληξη 
πού χρησιμοποιείται και γιά τις δύο πτώσεις είναι αύτή τής αιτιατικής πληθυντικού 
(συγκρητισμός πτώσης, βλ. Vassilios Spyropoulos / Konstantinos Kakarikos, «Aspects 
of dialectal variation in the Greek declension: A feature-based approach», στο Geert 
Booij / Angela Ralli / Sergio Scalise (έπιμ.), Morphology and Dialectology: On-line 
Proceedings of the 6 th Mediterranean Morphology Meeting (MMM6), University of 
Patras, 2009, σ. 49-62.

90. Deffner, «Glossar des...», σ. 198· Οίκονομίδης, Γραμματική..., σ. 175 κ.έ.
91. Dawkins, «Όφις...», σ. 48.
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Μέσω αυτών, ή συγκεκριμένη κατάληξη πέρασε κα'ι στα άντίστοιχα μη 
άνθρώπινα άνισοσύλλαβα θηλυκά ουσιαστικά σε -α πού σχηματίζουν τον 
πληθυντικό με το έπίθημα -αδ:
(22)

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

η παρά τα παρόδάς (ΟΝ & AIT) Dawkins, «Παραμύθια Σουρμένων...»,

σ. 105, 4
η παρτσά τα παρτσάδας (ΟΝ & AIT) Παρχαρίδης, «Περ'ι των ένΌφει

άομάτων», σ. 132, 25

Το άξιοσημείωτο είναι δτι ή κατάληξη αυτή μετεξελίχθηκε σε κοινή κατά
ληξη όνομαστικης κα'ι αιτιατικής πληθυντικού των συγκεκριμένων άνισο- 
σύλλαβων ουσιαστικών άνεξάρτητα άπά το άν το ουσιαστικά δηλώνει 
άνθρώπινη η μη άνθρώπινη οντότητα:

(23)
ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Dawkins, «Όφις...», σ. 46 

Dawkins, «Όφις...», σ. 157 

Dawkins, «Όφις...», σ. 10 

Dawkins, «Όφις...», σ. 157 
Παρχαρίδης, «Περ'ι των έν 

Όφει φσμάτων», σ. 131, 17

6. Ρηματική μορφολογία

1. ΑΥΞΗΣΗ

η μανα 
η νύφε 

ο παπάς 

η πεδερά 

η πατσή

τα μανάδας (ΟΝ & AIT) 

τα νυφάδάς (ΟΝ & AIT) 
τα παπάδάς (ΟΝ & AIT) 
τα πεδεράδας (ΟΝ & AIT) 
τα πατσήδάς (ΟΝ & AIT)

Ένα άπά τα χαρακτηριστικά τής ρηματικής μορφολογίας τής όφίτικης 
ποντιακής είναι ή διατήρηση τής αύξησης στη δήλωση τής παρελθοντικής 
χρονικής βαθμίδας. Έτσι, οί τύποι τών παρελθοντικών χρόνων τής όφίτικης 
ποντιακής διαθέτουν πέρα άπά τις έξειδικευμένες παρελθοντικές καταλή
ξεις κα'ι αύξηση ή όποια είναι υποχρεωτική, δηλαδή εμφανίζεται πάντα, 
άνεξάρτητα άπά τά άν τονίζεται ή όχι (24).92 Ή αύξηση έμφανίζεται μέ

92. Για μια φορμαλιστική άνάλυση του φαινομένου τής αύξησης στην κοινή νέα 
έλληνική κα'ι τις διαλέκτους της, συμπεριλαμβανομένης τής όφίτικης ποντιακής, ή 
όποια συνδέει τήν υποχρεωτική της έμφάνιση μέ τήν άπουσία του έπιδήματος -ηκ
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δύο μορφές: (α) ώς συλλαβική αύξηση, δηλαδή ώς πρόδημα ε- δταν το 
ρηματικό δέμα άρχίζει άπό σύμφωνο, δπως στα παραδείγματα στο (24) καί 
(6) ώς χρονική αύξηση, δηλαδη ώς πρόδημα a/a/ πού δμως τρέπεται σε ε 
/e/ (25):93

α. γράφω έγραφα Dawkins, «Όφις...», σ. 164
6. ξέρω έξερνα Dawkins, «Όφις...)», σ. 123
γ. κλώσκομαι94 -> εκλώσκουμανε Dawkins, «Όφις...)», σ. 164
δ. γράφω έγραψα Dawkins, «Όφις...», σ. 164
ε. κλώσκομαι -> εκλώστα (<έκλώσδα) Dawkins, «Όφις...>», σ. 164

αλείφω έλειφα Dawkins, «Όφις...», σ. 158

2. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

νΙσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ρηματικής μορφολογίας της όφίτικης 
ποντιακής είναι ή διατήρηση τοϋ άπαρεμφάτου. Πιο συγκεκριμένα, ή όφίτικη 
ποντιακή άνήκει, μαζί με τις διαλεκτικές ποικιλίες τής Τραπεζούντας, των 
Σουρμένων κα'ι τής Σάντας, σε έκείνη την όμάδα των ποικιλιών τής ποντιακής 
οί όποΤες διαδέτουν άπαρεμφατικούς τύπους, δηλαδή ακλιτους ρηματικούς 
τύπους πού μπορούν να άποτελέσουν τον πυρήνα μιας πρότασης. Αύτο'ι 
οί τύποι σχηματίζονται με τήν προσδήκη τής κατάληξης -εινε/-ηνε/-ινε95

πού δηλώνει τή συνοπτική παρελδοντική βαδμίδα, 6λ. Vassilios Spyropoulos / Anthi 
Revithiadou, «The morphology of past in Greek», Μελέτες yià τήν'Ελληνική Γλώσσα 
29 (2009). ο. 108-122.

93. Όταν το ρηματικό δέμα άρχίζει άπό άλλο φωνήεν, τότε το φωνήεν αύτό παρα
μένει το ίδιο.

94. Ό Dawkins («Όφις...», ο. 4) δίνει τον τόπο κλώσκομαι αν καί ό σωστός τύπος 
τοϋ ρήματος είναι κλώσκουμαι. Παραδέτουμε τον τύπο δπως τον δίνει ό Dawkins.

95. Υπάρχει ένα μικρό ζήτημα σχετικά μέ τήν όρδογραφία τής συγκεκριμένης κα
τάληξης, ή όποια έχει τήν κοινή φωνολογική πραγμάτωση /-ine/. Οί παραδοσιακές 
γραμματικές τής ποντιακής (Οίκονομίδης, Γραμματική... καί Ανδ. Παπαδόπουλος, 
'Ιστορική Γραμματική...) συσχετίζουν τήν όρδογραφία μέ τήν ετυμολογική προέλευ
ση τοϋ έπιδήματος καί το γράφουν μέ ει δταν πρόκειται για ενεργητικό τύπο καί 
μέ η δταν πρόκειται για παδητικό τύπο. Ό Dawkins («Όφις...») το γράφει μέ ι δη
λώνοντας σαφώς τή φωνολογική του άντιπροσώπευση. Στήν παρούσα έργασία δα 
άκολουδήσουμε τήν παραδοσιακή όρδογραφία μέ τήν επισήμανση πώς πρόκειται για 
τήν ίδια κατάληξη καί στήν ένεργητική καί στήν παδητική φωνή.
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στη συνοπτική ρηματική βάση (το λεγόμενο άοριστικό δέμα):96

(26) γράφω -> γράφεινε < Υραφ-σ-είνε
ΘΕΜΑ-ΣΥΝ-ΑΠΑΡ

Υράφτηνε < γραφ-9-ήνε
ΘΕΜΑ-ΠΑΘ. ΣΥΝ-ΑΠΑΡ

Ωστόσο, ή όφίτικη ποντιακή διαφοροποιείται άπο την προαναφεράείσα
διαλεκτική υποομάδα ώς προς το δτι το άπαρέμφατό της είναι κλιτό, δηλαδή 
διαδέτει έξι τύπους, καδένας άπο τούς όποιους δηλώνει το πρόσωπο και 
τον άριδμό τού υποκειμένου του.96 97 Οί καταλήξεις αυτές, πού δηλώνουν το 
πρόσωπο κα'ι τον άριδμό και άκολουδοΰν το άπαρεμφατικό έπίδημα, είναι 
οί καταλήξεις πού χρησιμοποιούνται άπο τούς παρελδοντικούς χρόνους:

(27)
ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

1 γράψειν-α γράψειν-αμε
2 γράψειν-ες γράιμειν-ετε
3 γράψειν-ε γράψειν-ανε

Παραδέτουμε κάποιους σχηματισμούς άπαρεμφάτων άπο τον Dawkins:98

φοβούμαι φοβεδήνα
στέκουμαι -» σταδήνα
ερωτώ ερωτέσινα
κλαίνω κλάψινα
κλώσκουμαι -> κλωστήνα

Tò συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τής όφίτικης ποντιακής έχει εξαφανιστεί 
πλέον στή μορφή τής διαλέκτου δπως μιλιέται σήμερα στήνΈλλάδα, άλλα

96. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχηματισμό καί τη μορφολογία 
τοϋ άπαρεμφάτου, 6λ. I. Παρχαρίδης, Γραμματική της διαλέκτου...· ΟΙκονομίδης, Γραμ
ματική...).

97. Deffner, «Die Infinitive...»· Άνδ. Παπαδόπουλος, «Παροιμίαι...»· ΟΙκονομίδης, 
Γραμματική...

98. Dawkins, «Όφις...», σ. 164.
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και στο σύνολο της ποντιακής γενικότερα." Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές 
ένδείξεις ότι έξακολουδεΐ να χρησιμοποιείται στη μορφή της διαλέκτου 
πού μιλιέται σήμερα στην Τουρκία.99 100

3. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Περνώντας στο χώρο τής μορφοσύνταξης, ή όφίτικη ποντιακή σχηματίζει 
κανονικά την ύποτακτική με το μόριο νά κα'ι την άρνηση μην. Άντίδετα, δεν 
διαδέτει το μελλοντικό μόριο dà, κα'ι ή δήλωση τοΰ μέλλοντα γίνεται έπίσης 
με το μόριο νά. Ωστόσο, ή δήλωση αύτή διακρίνεται άπό την άντίστοιχη 
τής ύποτακτικής άπό το ότι ό μέλλοντας δεν δέχεται την άρνηση μην άλλα 
την άρνηση ούκ, ή όποια συνδυαζόμενη με το νά δίνει το μόριο ούκενά ή 
ούτσενά:

(29)
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

να (μη) γράφω (ουτσε)να γράφω
να (μη) στείλω (ουτσε)να στείλω

Τέλος, άξίζει νά άναφερδεΐ ότι ή όφίτικη ποντιακή κανονικά δεν διαδέτει 
συντελεσμένους τύπους. Ωστόσο, ήδη άπό πολύ νωρίς, είχαν είσέλδει στο 
σύστημά της τέτοιοι τύποι άπό τήν κοινή ποντιακή, οί όποΤοι σχηματίζονται 
με τά βοηδητικά ρήμα εχω κα'ι τή μετοχή:101

(30)
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

έχω γραμμένον είχα γραμμένον να έχω γραμμένον

Οί τύποι αύτο'ι ως νεωτερισμοί έχουν άποκτήσει πλέον κανονική ταυτό
τητα κα'ι κατανομή στήν όφίτικη ποντιακή όπως αύτή μιλιέται σήμε
ρα στήν Ελλάδα. Όμοίως, κα'ι κάτω άπό τήν επίδραση τής κοινής νέας

99. Dimitrios Tombaidis, «L’infinitif dans le dialecte grec du Pont Euxin», 
Balkan Studies 18 (1977), σ. 155-174· Δημήτριος Τομπαΐδης, «Πάλι για το άπαρέμφατο 
στήν ποντιακή διάλεκτο», Άρχεΐον Πόντον 48 (1998-1999), σ. 5-14.

100. Mackridge, «Greek-speaking Moslems...»· τοΰ ίδιου, «The Greek spoken...»· 
Asan,O πολιτισμός...

101. Άνδ. Παπαδόπουλος, Ιστορική Γραμματική...· Ο’ικονομίδης, Γραμματική...
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έλληνικής, πι9ανότατα, δμως, μέσω της κοινής ποντιακής, έχουν άρχίσει να 
υπεισέρχονται και τύποι του μέλλοντα με το dà. Δεν είναι σίγουρο αν κα'ι 
κατά πόσο αύτο'ι οί τύποι έχουν ένσωματωθεΐ στο σύστημα τής όφίτικης 
ποντιακής ή άποτελοϋν τύπους μιας παράλληλης γραμματικής λόγω τής 
έπαφής τής όφίτικης ποντιακής με την κοινή ποντιακή κα'ι κυρίως με τήν 
κοινή νέα έλληνική.

3. Συντακτικά χαρακτηριστικά 
α. ’Άρνηση

Ή όφίτικη ποντιακή διαθέτει δύο τύπους άρνησης, οί όποιοι καθορίζουν κα'ι 
τή διάκριση όριστικής-ύποτακτικής. Ή άρνηση μή(ν) άκολουθεΐ το μόριο 
τής ύποτακτικής νά κα'ι Ορίζει τήν υποτακτική. Αντίθετα, το μόριο άρνησης 
τής οριστικής, είναι ού μπροστά άπό σύμφωνο κα'ι ούκ/ούτς ή κ/τς μπροστά 
άπό φωνήεν. Έτσι, ή όφίτικη ποντιακή διαφοροποιείται τόσο άπό τήν κοινή 
νέα έλληνική, δπου ή άρνηση είναι δέ(ν), δσο κα'ι άπό τις υπόλοιπες ποικι
λίες τής ποντιακής, δπου ή άρνηση είναι κ(ι):

(31) α. ού κομύώνω σε Dawkins, «Όφις...», σ. 4
6. ούκ έρθε Dawkins, «Όφις...», σ. 4
γ. ούκελίμεξα το Dawkins, «Όφις...», σ. 6

Ωστόσο, ό Dawkins τόσο στά παραμύθια πού δημοσιεύει102 δσο κα'ι στο ση
μειωματάριό του103 δίνει παράλληλα κα'ι τον τύπο κ(ι) πού χρησιμοποιεί ή 
ύπόλοιπη ποντιακή- αυτό σημαίνει δτι οί δύο τύποι βρίσκονταν πιθανότατα 
σε έλεύθερη παραλλαγή:

(32) α. ουπορώ Dawkins, «Όφις...», σ. 6

β. κι πορώ Dawkins, «Όφις...», σ. 123

Ή ίδια κατάσταση ισχύει κα'ι σήμερα στήν όφίτικη ποντιακή δπως μιλιέ
ται στή Νέα Τραπεζούντα Πιερίας, με τον τύπο κι νά ένισχύεται λόγω τής 
έπαφής με τήν κοινή ποντιακή.

102. Dawkins, «Folk tales...».
103. Dawkins, «Όφις...».
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6. TÒ ερωτηματικό μόριο μι

Ένα άπό τα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της όφίτικης ποντιακής 
είναι δτι οί έρωτήσεις όλικής άγνοιας σχηματίζονται με την προσδήκη τοΰ 
έρωτηματικού μορίου μι:

(33) α. εφάιξες μι τα ζα; Dawkins, «Όφις...», σ. 5
‘Τάισες τα ζώα;’

6. άούτα τα καρβώνά ούκ'ι πουλεΐς μί; Dawkins, «Παραμύδια
Σουρμένων...», σ. 108-109

‘Δεν πουλάς αύτά τα κάρβουνα; ’

Το μόριο αύτο προσκολλάται στον ρηματικό τύπο ώς έγκλιτικό. 'Όταν 
το ρήμα έχει ώς άντικείμενο έναν άδύνατο τύπο αντωνυμίας, ό όποΤος 
άκολουδεΐ τον ρηματικό τύπο, τότε το εγκλιτικό έρωτηματικό μόριο άκο- 
λουδεΤ τον έγκλιτικό άντωνυμικό τύπο:

(34) άοΰτο το γομάρ’ ’κι πουλεΐς με μί; Dawkins, «Παραμύθια
Σουρμένων...», σ. 109,13

‘Δεν μοΰ πουλάς αύτο το γομάρι; ’

Το έρωτηματικό μόριο μι είναι άποτέλεσμα τής άμεσης έπίδρασης τής 
τουρκικής, ή όποια διαδέτει το ίδιο μόριο για τη δήλωση των έρωτηματικών 
προτάσεων. Ίο συγκεκριμένο μόριο στην όφίτικη ποντιακή περιορίζε
ται μόνο στις έρωτήσεις όλικής άγνοιας. Παρόμοια φαινόμενα έχουμε σε 
πολλές άπό τις ποικιλίες τής μικρασιατικής έλληνικής.104 Μολονότι το 
φαινόμενο αύτο έχει σταθερή κατανομή στις γραπτές πηγές τής όφίτικης 
ποντιακής δπως αύτή μιλιόταν στήν Τουρκία πριν άπό τήν άνταλλαγή των 
πληθυσμών, φαίνεται νό έχει ύποχωρήσει αισθητά στήν όφίτικη ποντιακή 
τής Νέας Τραπεζούντας, καθώς έλάχιστοι πλέον ομιλητές διατηρούν αύτο 
το χαρακτηριστικό τής διαλέκτου. Παραθέτουμε κάποια χαρακτηριστικά 
παραδείγματα άπό το σώμα τών προφορικών δεδομένων πού συλλέχθηκαν 
στήν τελευταία έρευνα πεδίου:

(35) α. έφαες μι; IV_III_165
6. έφαετε μι; IV_III_165
γ. έφαες μι σήμερα; EV_III_167

104. Βλ. ένδεικτικά Dawkins, Modern Greek in Asia Minor... για τήν καππαδοκική 
και Άναστασιάδης, «Ή σύνταξη...» για τή διάλεκτο τών Φαράσων.
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Αύτη ή υποχώρηση οφείλεται στην έπαφή τής όφίτικης ποντιακής με την 
κοινή νέα έλληνική.

γ. Απαρεμφατικές δομές

Όπως άναφέρδηκε παραπάνω, ή όφίτικη ποντιακή διαδέτει απαρεμφατι
κούς τύπους, δηλαδή άκλιτους ρηματικούς τύπους οί όποιοι μπορούν να 
άποτελέσουν τον πυρήνα μιας πρότασης. Ή κατανομή τού άπαρεμφάτου 
είναι περιορισμένη, πλήν δμως σταδερή. Ωστόσο, για δλες τις (Απαρεμφατι
κές δομές ύπάρχει κάποια έναλλακτική δομή με άπαρεμφατικδ τύπο (ύπο- 
τακτική ή οριστική), ό όποιος κα'ι έχει ύπερισχύσει τελικά. Ή κατανομή 
τού άπαρεμφάτου πού παρουσιάζεται παρακάτω άναφέρεται κυρίως στή 
μορφή τής όφίτικης ποντιακής δπως αυτή μιλιόταν στον Πόντο πριν άπό 
τήν άνταλλαγή των πληδυσμών. Έτσι, το απαρέμφατο άπαντά:

(α) ως συμπλήρωμα μετά τα ρήματα (έ)δέλω κα'ι έπορώ, καδώς επίσης 
κα'ι ύστερα άπό κάποια άλλα ρήματα τά όποια παίρνουν κανονικά συ
μπλήρωμα σέ ύποτακτική στήν κοινή νέα έλληνική: εγρικώ, άφίνω, δίγω 
Ιξίν ‘έπιτρέπω’, εντρέπουμαι, φο(γ)ούμαι, όκνώ, βαράουμαι ‘βαριέμαι’, 
άνασπάλλω, άγαπώ, πολεμώ, μαδάνω, δεαρμανεύω, λέγω, παρακαλώ,χαζιρλα- 
έφκουμαι ‘έτοιμάζομαι’. Το άπαρέμφατο έμφανίζεται μόνο δταν το ρήμα 
τής κύριας πρότασης είναι σέ παρελδοντικό τύπο:

(36) α. uT eksérune nd’ epóresa travoôésina sso xoro suna
Deffner, «Die Infinitive...», σ. 211 

6. efoeGa pàine tin mxta ss’ óros
Deffner, «Die Infinitive...», o. 214 

γ. eBelese er0eane eksaòelfo s’?
Deffner, «Die Infinitive...», σ. 215 

Ό περιορισμός αυτός ίσως νά σχετίζεται και με τό γεγονός δτι οί προσωπικές 
καταλήξεις πού φέρει τό άπαρέμφατο είναι οί παρελδοντικές.

(6) ως τελική πρόταση έπειτα άπό κάποια συγκεκριμένα ρήματα, δπως τά 
ερχουμε, πάγω, άνηβαίνω, κατηβαίνω, κλώσκουμαι, δ'άβαίνω, τρέχω, εφτάνω, 
στέκω, σκώνω, κείμαι, καδίξω, κλίνω, γουβίεμαι:
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(37) ésteses ton ôevâte ipines atona nd’ ipa se?
Deffner, «Die Infinitive...», σ. 221

(y) ώς μέρος ένός συντάγματος μέ τον παρελδοντικό τύπο τοϋ εχω:

(38) n’isete erGeanete ss’emétera, ixame pâiname endama
Deffner 1878: 208

Το σύνταγμα αυτό δηλώνει είτε τη δυνητική/ύποδετική τροπικότητα 
είτε το άντίδετο τοϋ πραγματικού. Στις περιπτώσεις αυτές ή δομή είχα 
+ άπαρέμφατο άποτελεΐ επιβίωση μιας άντίστοιχης δομής τής ρωμαϊκής 
κοινής καί τής μεσαιωνικής έλληνικής (1ος ai. π.Χ.-15ος ai. μ.Χ.) για την 
έκφραση τοϋ μέλλοντα κα'ι τής δυνητικής. Ή δομή βρισκόταν σε βαδμιαία 
ύποχώρηση πρ'ιν τον 10ο αιώνα μ.Χ. όπότε κα'ι ύπερίσχυσε τελικά ή δομή μέ 
το dà + απαρεμφατικό παρελδοντικό ρηματικό τύπο.105 Είναι χαρακτηριστικό 
δτι ή δομή μέ το άπαρέμφατο στήν όφίτικη ποντιακή εχει μια εναλλακτική 
δομή μέ το νά + παρελδοντικό ρηματικό τύπο, ή όποια είναι άντίστοιχη 
τοϋ συντάγματος dà + παρελδοντικός ρηματικός τύπος τής κοινής νέας 
έλληνικής:

(39) n’isete erOéanete ss’emétera, n’epainame endama
Deffner, «Die Infinitive...», σ. 208

(δ) μετά το σύνδεσμο πρ'ιν σε χρονικές προτάσεις πού δηλώνουν το 
ύστερόχρονο:

105. Βλ. ένδεικτικά Brian D. Joseph, Morphology and Universals in Syntactic 
Change: Evidence from Medieval and Modern Greek, Νέα Ύόρκη, Garland 
Publishers, 1978/1990· Geoffrey Horrocks, Greek: A History of the Language and 
its Speakers, Λονδίνο και ΝέαΎόρκη, Longman, 1997· Panayiotis Pappas / Brian D. 
Joseph, «The development of the Greek future system: Setting the record straight», 
στο Greek Linguistics ’99, Proceedings of the 4th International Conference on Greek 
Linguistics, Nicosia, September 1999, Θεσσαλονίκη, Studio University Press, 2001, 
σ. 354-359· Brian D. Joseph / Panayiotis Pappas, «On some recent views concerning 
the development of the Greek future System», Byzantine and Modern Greek Studies 
26 (2002), σ. 247-273· Theodore Markopoulos, The Future in Modern Greek: From 
Ancient to Medieval, ’Οξφόρδη, Oxford University Press, 2009.
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(40) α. πριν έρδάνέ μέ Οίκονομίδης, Γραμματική..., σ. 272

6. πρ'ιν κοιμεδήναι με Παπαδόπουλος, Ό υπόδουλος..., ο. 94

(ε) ώς τύποι προστακτικής σε κύριες προτάσεις:

(41) γραφήναι κ’ εσύ (= γράψου και σύ) Οίκονομίδης, Γραμματική..., ο. 272

Ή κατανομή του άπαρεμφάτου στην όφίτικη ποντιακή παραπέμπει στην πρώ
ιμη βυζαντινή ελληνική (4ος-8ος αί.), στην όποια, αν κα'ι οί άπαρεμφατικές 
δομές είχαν ύποχωρήσει σημαντικά, το απαρέμφατο επιβίωνε σε διάφο
ρα συντάγματα μελλοντικής αναφοράς κα'ι έπιστημικής τροπικότητας και 
σε κάποιες άπολιδωμένες χρήσεις σε εξαρτημένες προτάσεις. Είναι χα
ρακτηριστικό δτι, ενώ κατά κύριο λόγο οί δομές στις όποιες εμφανίζεται 
το άπαρέμφατο παρουσιάζουν ταυτοπροσωπία άνάμεσα στο ύποκείμενο 
τοΰ άπαρεμφάτου κα'ι το ύποκείμενο ή τό άντικείμενο τής κύριας, δέν 
άποκλείονται κα'ι δομές έτεροπροσωπίας στις όποιες τό άπαρέμφατο έχει 
τό δικό του ύποκείμενο:

(42) έκράτεσα τον κλέφτε πιάσεινες άτόν
Παπαδόπουλος, Ιστορική Γραμματική..., α. 87

Ή παραπάνω κατανομή άποτελεΐ την πιο εκτεταμένη καταγραφή τής 
εμφάνισης τοΰ άπαρεμφάτου στήν όφίτικη ποντιακή όπως αυτή παρου
σιάζεται άπό τούς Deffner κα'ι Οίκονομίδη.106 Ωστόσο, δέν συμφωνούν 
όλοι οί έρευνητές μέ τή συγκεκριμένη κατανομή. Έτσι, ό Οίκονομίδης107 
δίνει παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις, άλλα περιορίζει τήν περί
πτωση (α) στα ρήματα (έ)δέλω και επορώ. Ό Mackridge108 άναφέρει μόνο 
τις περιπτώσεις (α) κα'ι (γ) κα'ι περιορίζει περισσότερο τήν περίπτωση (α) 
στούς άρνητικούς τύπους των ρημάτων (έ)δέλω καί επορώ.109 Τέλος, ό Το-

106. Deffner, «Die Infinitive...»· Οίκονομίδης, Γραμματική...
107. Οίκονομίδης, Γραμματική...
108. Mackridge, «Pontic...»· τοΰ ίδιου, «The Greek spoken...».
109. Για μια προσπάδεια συσχετισμού τοΰ άπαρεμφάτου τής ποντιακής μέ 

άντίστοιχες δομές τής κατωιταλικής έλληνικής, 6λ. Ioanna Sitaridou, «Infinitives 
with subjects in Greek and southern Italian dialects: A sprachbund effect», στο 
Delia Bentley / Adam Ledgeway (έπιμ.), Sui dialetti italoromanzi: Saggi in onore di 
Nigel B. Vincent, The Italianist 27, Special supplement 1, 2007, σ. 220-241.
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μπαΐδης110 ισχυρίζεται δτι δεν υπάρχει άπαρέμφατο στην ποντιακή, άλλα 
είναι έμφανές δτι άναφέρεται στη μορφή τής κοινής ποντιακής δπως αυτή 
μιλιέται σήμερα στήν Ελλάδα. Τα δεδομένα μας άπό τή μορφή τής δι
αλέκτου, δπως μιλιέται σήμερα στή Νέα Τραπεζούντα, δείχνουν δτι το 
άπαρέμφατο έχει έκλείψει και έχει άντικατασταδεΐ άπό τις άντίστοιχες 
έναλλακτικές δομές που έχουν περιγράφει παραπάνω.

δ. Αδύνατοι τύποι προσωπικής αντωνυμίας

Στήν όφίτικη ποντιακή, δπως άλλωστε και γενικότερα στήν ποντιακή, οί 
άδύνατοι τύποι τής προσωπικής άντωνυμίας είναι υποχρεωτικά εγκλιτικοί, 
δηλαδή προσκολλώνται υποχρεωτικά στο τέλος τοΰ ρήματος:

(43) α.

β.

Υ·

δ.

ξ·

γιά τ’ εκείνο κι έγρίκεσες άτα
Mackridge, «Unpublished Pontic...», σ. 120, 30 

και το παιδί έκόντεψε νά γυναικίζ’.

Mackridge, «Unpublished Pontic...», σ. 121, 29-30 
τσα'ι έφαεν άτα ή ποδίκα

Παρχαρίδης, «Ποντικά Παραμύδια», σ. 84,18 
τσα'ι πέ νά βρίσκω σε;

Παρχαρίδης, «Ποντικά Παραμύδια», σ. 84, 22-23

έλα άφησο με
Παρχαρίδης, «Ποντικά Παραμύδια», σ. 84, 21

εγώ νά παίρω σε γυναίκα, εσύ νά παίρης με μι;
Dawkins, «Παραμύδια Σουρμένων...», σ. 107, 29-30

Νά λες με ποΤος είπε σ’ ά.
Dawkins, «Παραμύδια Σουρμένων...», σ. 107, 14-15

Το φαινόμενο αυτά διαφοροποιεί τήν ποντιακή άπό τήν ύπόλοιπη έλληνική, 
δπου ή δέση τοΰ κλιτικοϋ έξαρτδται άπό τον τύπο του κα'ι άπό τή δομή.111

110. Tombaidis, «L’infinitif...»· Τομπαΐδης, «Πάλι για το άπαρέμφατο...».
111. Για τήν τυπολογία των κλιτικων άντωνυμιων τής έλληνικής, 6λ. Anthi Revithia- 

dou, «Prosodic filters on syntax: An interface account of second position clitics», 
Lingua 116 (2006), σ. 79-111· τής ίδιας, «A cross-dialectal study of cliticization 
in Greek», Lingua 118 (2008), σ. 1393-1415· και Anthi Revithiadou / Vassilios 
Spyropoulos, «Α typology of Greek clitics with special reference to their diachronic 
development», 2007, έργασία άναρτημένη στον ίστότοπο: http://www.revithiadou.
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Οί προσωπικές άντωνυμίες τής όφίτικης ποντιακής τής Νέας Τραπεζού- 
ντας έχουν μελετηθεί διεξοδικά άπό την Τηλιοπούλου112 ώς προς τη σύνταξη 
κα'ι τη φωνολογία τους. Ή πιο ένδιαφέρουσα άνακάλυψη τής ερευνάς της 
ήταν δτι στη συγκεκριμένη διαλεκτική ποικιλία έχουν παρεισφρήσει δομές 
άπό την κοινή νέα έλληνική, καθώς στους ομιλητές τής δεύτερης γενιάς 
εμφανίζονται δομές μέ άδύνατους τύπους να προηγούνται των ρηματικών 
τύπων:113

(44) α. ts afisane ‘τούς άφήσανε’
6. se citaz ‘σέ κοιτάζει’

Ή μελέτη των μορφοσυντακτικών και προσωδιακών χαρακτηριστικών τών 
δύο δομών άποκάλυψε δτι ή δομή τής κοινής νέας ελληνικής έχει ύπεισέλδει 
στο σύστημα τής όφίτικης ποντιακής καί έχει άρχίσει να άφομοιώνεται, 
καθώς ύπακούει σέ συγκεκριμένους κανόνες τού συστήματος, διατηρώντας, 
ώστόσο, κάποια άπό τα δικά της δομικά σχήματα.114

gr/publications.html· Anthi Revithiadou / Vassilios Spyropoulos, «Greek object 
clitic pronouns: A typological survey of their grammatical properties», STUF — 
Language Typology and Universals 61 (2008), o. 39-53. Βλ. έπίσης Cleo Condoravdi / 
Paul Kiparsky, «Clitics and clause structure», Journal of Greek Linguistics 2 (2001), 
o. 1-40· των ίδιων, «Clitics and clause structure: The Late Medieval Greek system», 
Journal of Greek Linguistics 5 (2004), o. 159-183· και Panayiotis Pappas, «Medieval 
Greek weak object pronouns and analogical change: A response to Condoravdi 
and Kiparsky (2001)», Journal of Greek Linguistics 5 (2004), σ. 127-158· Panayiotis 
Pappas, «Pronominal clitics in Greek», Ms., Simon Fraser University, 2005.

112. Τηλιοπούλου, «Παράλληλες γραμματικές...».
113. Παράδειγμα άπό την Τηλιοπούλου, στο ίδιο, σ. 210.
114. Για περισσότερα, βλ. στο ίδιο.



Χειρόγραφος τοπογραφικός χάρτης τής περιοχής τοΰ Όφι τοϋ Κωνσταντίνου Άλχαξίδη 
τοΰ Χρήστου με βάση το χειρόγραφο τοϋ Παπα-Γιώργη Παπαδόπουλου (1997).

Αρχείο Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου Νέας Τραπεξούντας Πιερίας «Άλέξανδρος'Υψηλάντης».
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Συμπεράσματα

Στη μελέτη που προηγήδηκε έπιχειρήδηκε μια πρώτη έρευνα της γλωσσικής 
ταυτότητας, άλλα και των ιδιαίτερων φωνολογικών, μορφολογικών κα'ι 
συντακτικών χαρακτηριστικών τής όφίτικης ποντιακής, τόσο στην παλαι- 
ότερη όσο, κα'ι κυρίως, στη σημερινή μορφή της, δπως δηλαδή μιλιέται 
στο χωριό τής Νέας Τραπεξούντας Πιερίας. Στο πλαίσιο αύτό, ή έρευνα 
άναξήτησε συστηματικά στοιχεία σχετικά με τή διάλεκτο τόσο σέ πρωτογενές 
δημοσιευμένο, άλλα κα'ι άδημοσίευτο άρχειακό ύλικό. Με αύτόν τον τρόπο 
έγινε δυνατή ή άνάδειξη και ή προβολή πολύτιμου ύλικοϋ πού παρέμενε 
έως τώρα άναξιοποίητο. Επίσης, δόδηκε ή ευκαιρία να συγκροτηδεΐ μέσα 
άπό έρευνα πεδίου ένα πολύτιμο ηχητικό άρχεΐο τής διαλέκτου το όποιο 
ήρδε να συμπληρώσει κα'ι νά εμπλουτίσει παλαιότερες άντίστοιχες κατα- 
γραφές.Όλα τά στοιχεία πού προέκυψαν τόσο άπό τις γραπτές δσο κα'ι άπό 
τις προφορικές πηγές συγκεντρώδηκαν κα'ι ταξινομήδηκαν συστηματικά 
μέ σκοπό τή διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων, ή όποια δα λειτουργεί 
ως σημείο άναφοράς κα'ι δα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, χρήσι
μες σέ όποιαδήποτε μελλοντική εξέταση τής διαλέκτου ή όποια δα έχει ως 
βασικό στόχο τή συγγραφή μιας πλήρους κα'ι συστηματικής γραμματικής 
της περιγραφής.

Εξίσου σημαντικό άποτέλεσμα τής ερευνητικής προσπάδειας είναι 
άναμφισβήτητα και ή δημιουργία τών προϋποδέσεων για τήν ένταξη τής 
διαλέκτου σέ προγράμματα κα'ι δράσεις γλωσσικής άναβίωσης (language 
revitalization) μέ σκοπό τή διάσωση έπαπειλούμενων γλωσσικών ποικιλιών 
ή ποικιλιών πού βρίσκονται σέ καδεστώς έξαφάνισης, δπως ή όφίτικη 
ποντιακή στήν παλαιότερη μορφή της. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό άρχικά 
μέσω τής δημιουργίας δικτύων νέων χρηστών κα'ι νέων χρήσεων τής γλώσ
σας άρχικά στο οικογενειακό κα'ι φιλικό περιβάλλον (μεταβίβαση μεταξύ 
γενεών, intergenerational transmission) κα'ι στή συνέχεια σέ ύψηλότερα 
επίπεδα (π.χ. Εκπαίδευση, MME, Διοίκηση κ.ά.).
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Δημοσθένη Σεϊταρίδη, Σταϋρο Σταυριανίδη, Αριστείδη Τερζίδη και Βασίλη Τερζίδη για 

τη φιλοξενία κα'ι την άμέριστη συμπαράστασή τους σέ δλα τα στάδια τής ερευνάς μας 

άπό το 2003 μέχρι σήμερα. Για τη γενναιόδωρη στήριξή του σέ διάφορα πρακτικά ζη
τήματα κα'ι για τα μέσα πού μάς διέθεσε, καθώς και για τις πολύτιμες συμβουλές κα'ι 

τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις πάνω σέ θέματα τής ιστορίας τοϋΌφι καί τών Όφιτών 
εύχαριστοϋμε τον κύριο ’Ιωάννη Μεγαλόπουλο. Τέλος, ένα μεγάλο εύχαριστώ άνήκει 
δικαιωματικά στους πληροφορητές κα'ι τις πληροφορήτριές μας, άλλα κα'ι σέ δλους 
τούς κατοίκους τοϋ χωριοϋ, χωρ'ις τη συνδρομή τών όποιων αύτή ή έργασία δέν θά είχε 

πραγματοποιηθεί.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ήσύχ. ’Ησύχιος Συντ. Συντελεσμένο

Κερασ. Κερασούντα Τραπ. Τραπεζούντα

Κρ. Κρώμνη Τουρκ. Τουρκική
Όφ. Όφις Χαλδ. Χαλδία
Σαράχ. Σαράχο
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