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ΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ο Ευθύμιος Μπουντώνας, γνώστης του ιδιώματος Βελβεντού και άρι- 
στος φιλόλογος, το 1892 υπέβαλε στον γλωσσικό διαγωνισμό του Συλλόγου 
«Κοραής» πραγματεία με τίτλο «Το γλωσσικό ιδίωμα του ιδιώματος Βελ
βεντού και των περιχώρων αυτού»1. Η εργασία χαρακτηρίστηκε από την ειση
γητική Επιτροπή ως ή μόνη άληθώς γλωσσολογική, ή όποια συνετάχθη ύπ’ 
άνδρός παρακολουθοϋντος έπιμελώς τάς έρεύνας, αϊηνες κατά την τελευ
τά ία ν δεκαετίαν έγενοντο περί την γλώσσαν ημών, προς τούτοις είναι κάτο
χος γλωσσολογικής παιδείας καί μεθόδου2. Η πραγματεία βραβεύτηκε και 
μετά τη δημοσίευσή της πέρασε στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία ως 
βασική εργασία στον τομέα των βορείων ιδιωμάτων. Και σήμερα ακόμα, 
εκατό χρόνια και λίγο περισσότερο μετά τη δημοσίευσή της, εξακολουθεί να 
θεωρείται βασική εργασία και πηγή άντλησης πληροφοριών και συγκριτικών 
στοιχείων για τα βόρεια ιδιώματα. Ως αρετές της εργασίας μπορούν να 
θεωρηθούν η πιστή φωνητική καταγραφή του ιδιωματικού λόγου τόσο στο 
πρώτο μέρος όσο και στο λεξιλόγιο, η συστηματική μέθοδος με την οποία 
κατανέμει και επεξεργάζεται το υλικό του και η οποία δεν του επιτρέπει 
περιττολογίες και άσκοπες αναλύσεις, η οξυδέρκεια που του δίνει τη δυνα
τότητα να παρατηρεί τα γλωσσικά φαινόμενα και μάλιστα να επισημαίνει 
για πρώτη φορά την ύπαρξη ορισμένων από αυτά, καθώς και η καλή γνώση 
των γλωσσολογικών ερευνών της εποχής του, όπως φαίνεται από τις συχνές 
αναφορές του στις εργασίες του καθηγητή γλωσσολόγου Γ. Χατζιδάκη. Ό
μως, κοντά στις αρετές της εργασίας, θα πρέπει να επισημάνουμε και ορι
σμένες αδυναμίες. Δεν θ'α αναφέρω αυτές που έχω επισημάνει στη γραμ
ματική του, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της εργασίας του, αλλά θα 
σημειώσω αυτήν που γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο γλωσσάριο, επειδή έχει 
άμεση σχέση με την ανίχνευση των αρχαϊσμών του ιδιώματος που εξετά
ζουμε. Πρόκειται για το ανεπαρκές γλωσσάριο που οπωσδήποτε δεν καλύπτει 
όλον τον λεξιλογικό πλούτο του ιδιώματος. Θα μπορούσε βέβαια να υπο
στηρίξει κάποιος ότι σκοπός του συγγραφέα δεν ήταν να εξαντλήσει όλο το 
λεξιλογικό δυναμικό του ιδιώματος, αλλά να δώσει τη γραμματική του, το

1. Βλ. Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περι
χώρων αυτού, «Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης» Α’ (Αθήναι 1892).

2. Βλ. Μπουντώνα, d.JT., σ. κη '.
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πρώτο όμως δεν θα απέκλειε το δεύτερο. Πιστεύω ότι η όσο το δυνατόν πλη
ρέστερη καταγραφή του λεξιλογικού δυναμικού ενός ιδιώματος είναι εξίσου 
σημαντική με τη γραμματική του. Ο λεξιλογικός πλούτος είναι το πρωτο
γενές υλικό με το οποίο εκφραζόμαστε, ενώ η γραμματική είναι η υστε
ρογενής προσπάθεια να εξηγήσουμε τα φαινόμενα και να τα εντάξουμε σε 
ορισμένους κανόνες, με βάση όμως το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας. 
Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι οι συλλογές ιδιωματικού γλωσσικού υλικού δεν 
είναι δυνατόν να έχουν απόλυτη πληρότητα και αυτό οφείλεται στον επιλε
κτικό τους χαρακτήρα, εφόσον οι συλλογείς δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα 
να περιγράφουν τη γνήσια μορφή ενός ιδιώματος, του γλωσσικού δηλαδή 
συστήματος που μιλιόταν πριν αρχίσει η επίδραση της κοινής νεοελληνικής. 
Έτσι, η αδυναμία να παρουσιάσουν το ιδίωμα ως ένα ανεξάρτητο από την 
κοινή γλωσσικό σύστημα, εφόσον τα όρια μεταξύ τους είναι αρκετά ασαφή, 
έχει ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός του λεξιλογίου που είναι κοινός 
ανάμεσα στα ιδιώματα και στην κοινή νεοελληνική να μην περιλαμβάνεται 
σε συλλογές γλωσσικού ιδιωματικού περιεχομένου, όπως π.χ. οι λέξεις νερό, 
ψωμί, κακός, πίνω κλπ. Γενικά, επικρατεί η άποψη ότι ως μέτρο επιλογής 
ιδιωματικών λέξεων πρέπει να θεωρήσουμε εκείνες τις λέξεις που η διαφο
ροποίησή τους από τις αντίστοιχες λέξεις της κοινής είναι μεγαλύτερη και 
συνθετότερη από τα δυο βασικά χαρακτηριστικά των βορείων ιδιωμάτων, 
δηλαδή τη στένωση των άτονων e και ο και την αποβολή των άτονων i και u. 
Βέβαια και ο κανόνας αυτός δεν είναι απόλυτος και πολλές φορές κατα
στρατηγείται, όταν τέτοιου είδους λέξεις περικλείουν κάποια σημασιολογική 
απόχρωση διαφορετική από αυτήν της κοινής, όπως η λέξη μαΡ, που, εκτός 
από την κύρια σημασία της, σημαίνει ακόμα και τον κόμπο στα νεαρά κλω
νάρια, το χώρισμα του αμπαριού κλπ., ή η λέξη κακός3 4 που σημαίνει σε 
πολλά ιδιώματα και τον ικανό στη δουλειά, η λέξη σπιτ’5 που σημαίνει και 
την τρύπα στο πίσω μέρος του τσαπιού, του τσεκουριού κλπ. όπου μπαίνει το 
στειλιάρι, και γενικά οι λέξεις που έχουν, εκτός από την κύρια σημασία τους, 
και άλλες δευτερεύουσες σημασίες στα ιδιώματα.

Η έλλειψη πληρότητας του λεξιλογικού δυναμικού του Βελβεντού που 
δεν μπορεί κανείς να ξέρει, όταν δεν είναι κάτοχος του ιδιώματος, αν οφεί
λεται στην απουσία των λέξεων αυτών από το ιδίωμα ή στη μη καταγραφή 
τους, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε μια συγκριτική εξέταση του ιδιώματος με 
άλλα βόρεια ιδιώματα, επειδή, εξαιτίας της περιορισμένης καταγραφής του

3. Βλ. Ε. Δουγά-Παπαδοπούλου - Χρ. Τζιτζιλή, Το γλωσσικό ιδίωμα της ορεινής Πιερίας 
(Ελατοχώρι, Έλαφος, Λόφος, Κ. Μηλιά, Μεσαία Μηλιά, Μοαχοπόταμος, Ράχη, Ρητίνη) Λεξι
λόγιο - Παραγωγικό, Θεσσαλονίκη 1993 (υπό εκτύπωση) στη λ. ματ’.

4. Βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στη λ. κακός.
5. Βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στη λ. σπιτ’.
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λεξιλογίου, δεν έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε την απουσία ή όχι ορι
σμένων λέξεων από το ιδίωμα, καθώς και τις φωνητικές ή σημασιολογικές 
ομοιότητες και διαφορές τους με τις αντίστοιχες λέξεις άλλων ιδιωμάτων. 
Βέβαια ο συγγραφέας καλύπτει ως ένα σημείο την ελλιπή καταγραφή με την 
παράθεση λεξιλογικών μονάδων και φράσεων κατά την εξέταση των γλωσσι
κών φαινομένων στα κεφάλαια της γραμματικής του, όμως πολλές φορές 
δεν δίνει τα ερμηνεύματά τους, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος και του 
σημασιολογικού δυναμικού του ιδιώματος να μας διαφεύγει6 7 8. Άλλη συνέπεια 
αυτής της παράλειψης είναι και η αδυναμία μας να αποκαταστήσουμε σε 
πολλές περιπτώσεις τη φωνητική και σημασιολογική αλυσίδα μιας λέξης που 
θα μας οδηγούσε στη σωστή ετυμολογική της προέλευση. Ενδεικτικά αναφέρω 
τη λέξη άώνβους1 του Βελβεντού που δεν περιέχεται στο γλωσσάριο του 
Μπουντώνα και σημαίνει μια ποικιλία κόκκινου επιτραπέζιου σταφυλιού με 
ρώγες μυτερές. Η λέξη εκ πρώτης όψεως φαίνεται ετυμολογικά αδιαφανής 
και μόνο όταν τη συσχετίσουμε με την αντίστοιχη σημασιολογικά λέξη αι- 
uùvgoiP και αϊτών’9 της Πιερίας, καθώς και το μαυραϊτόν’κου της Θάσου9“ 
μπορούμε με σιγουριά να αναχθούμε στην αρχαία λέξη άετώνυχον που έχει 
την ίδια σημασία και περιέχεται στο λεξικό των αρχαϊσμών του Ν. Αν- 
δριώτη10 11, αποκαθιστώντας παράλληλα και τη φωνητική αλυσίδα της λέξης.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη λέξη φράνάαλουςη, «παλαβός, παλαβιά
ρης», που, όταν τη συνδέσουμε με τους ενδιάμεσους τύπους αναφάνταλλος12 13 
και αλαφάνταλλουςΙ3, μπορούμε να οδηγηθούμε σε έναν αμάρτυρο τύπο 
*αναφάλανθος14 15, ή με τη λέξη ρουκονκούδουνουΙ5, «είδος κουδουνιού» της 
Πιερίας, που, μόνο όταν τη συνδέσουμε με τον πληρέστερο τύπο γιρουκουκού- 
δουνου < γερακοκούδουνο από γειτονικό χωριό της Πιερίας, μπορούμε να 
αναχθούμε στη σωστή ετυμολογική της προέλευση, κ.ο.κ. Το ίδιο γενικά συμ

6. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές λέξεις από το A ' μέρος της γραμματικής, στις οποίες δεν 
δίνει τα ερμηνεύματα: αλιβρένάδις, κρυών’δις, τσιφτσήδις, χαϊμανάδις (σ. 42), αργονστόλ τστ’ 
(σ. 45), καμόλίταα, πουλίτσα (σ. 59) κλπ.

7. Από προσωπική συλλογή.
8. Βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στο αντίστοιχο λήμμα.
9. Βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στο αντίστοιχο λήμμα.
9α. Βλ. Δ. Ε. Τομπαΐδη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 62, στο 

αντίστοιχο λήμμα.
10. Βλ. Ν. Anclriotis, Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien 1974, στο 

λήμμα άετώνυχον.
11. Βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στο αντίστοιχο λήμμα.
12. Βλ. Andriotis, ό.π., στο λήμμα άντάλλαγος.
13. Βλ. Andriotis, ό.π., στο λήμμα άντάλλαγος.
14. Βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στο λήμμα φράνόαλους, στο κεφ. των αρ

χαϊσμών.
15. Βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στο αντίστοιχο λήμμα.
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βαίνει και με τα γλωσσάρια άλλων ιδιωμάτων που εξαιτίας του επιλεκτικού 
τους χαρακτήρα δεν περιέχουν πολλές φορές λέξεις που αποτελούν ενδιάμε
σους φωνητικούς ή σημασιολογικούς τύπους ορισμένων λέξεων, ώστε να 
οδηγηθούμε στην ετυμολογική τους προέλευση.

Άλλη συνέπεια της έλλειψης πληρότητας του λεξιλογίου είναι επίσης και 
η αδυναμία μας να εντοπίσουμε τα διάφορα στρώματα που συναποτελούν το 
ιδίωμα του Βελβεντού, δηλ. τα ελληνικά —αρχαϊκά και λόγια— στοιχεία, τα 
ξένα λεξιλογικά στοιχεία κλπ., και να οδηγηθούμε στην εξαγωγή συμπερα
σμάτων σχετικά με το χρόνο εισαγωγής των τελευταίων στην ελληνική γλώσ
σα, τη φωνητική τους προσαρμογή, το ποσοστό τους σε σύγκριση με το σύνολο 
του λεξιλογίου του ιδιώματος κλπ., ώστε να προσδιορίσουμε ασφαλέστερα τη 
θέση του ιδιώματος μέσα στο πλαίσιο των άλλων βορείων ιδιωμάτων και την 
επαφή του με τις άλλες βαλκανικές γλώσσες. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η 
έλλειψη πληρότητας ενός λεξιλογίου εγκυμονεί ακόμα και τον κίνδυνο λαν
θασμένων συμπερασμάτων σχετικά με το ποσοστό των ξένων λεξιλογικών 
στοιχείων του ιδιώματος σε σύγκριση με το ελληνικό, εφόσον ένα μεγάλο μέ
ρος του ελληνικού λεξιλογίου που θεωρείται κοινό παραλείπεται, ενώ αντί
θετα καταχωρίζεται από τους συλλογείς με μεγαλύτερη ευχέρεια το λεξι
λογικό δυναμικό ξενικής προέλευσης, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται πολλές 
φορές η αριθμητική ισορροπία εις βάρος του ελληνικού λεξιλογίου. Είναι 
αυτονόητο ότι οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν για όλα τα γλωσσάρια ιδιωμα
τικού περιεχομένου που εξαιτίας ενός επιλεκτικού χαρακτήρα περισσότερο ή 
λιγότερο αυστηρού οδηγούνται συνήθως στα ίδια αποτελέσματα.

Αρχαϊσμοί

Ο μεγάλος αριθμός των αρχαϊσμών στο ιδίωμα του Βελβεντού (319) 
επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα ιδιώματα του μακεδονικού χώρου, καθώς και 
άλλα περιφερειακά, διατηρούν πολλά, λεξιλογικά κυρίως, αρχαϊκά στοιχεία, 
τα οποία δεν έχει διασώσει η γραπτή παράδοση16. Στον τομέα της φωνητικής,

16. Αναφέρω μερικούς ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα των λεξιλογικών αρχαϊσμών 
της Μακεδονίας: Ν. Ανδριώτης, «Οι αρχαϊσμοί του σημερινού γλωσσικού ιδιώματος της Μα
κεδονίας», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1953, σσ. 103-108 (= Αντιχάρισμα στον καθηγητή Αν- 
δριώτη, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 239-244), Αγ. Τσοπανάκης, «Διαλεκτικά Μακεδονίας», Μακε
δονικά 5 (1961-63) 448-456, του ίδιου, «Γλωσσικά Μακεδονίας», Αρχαία Μακεδονία: Ανακοι
νώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη 
1968, σ. 334-352, Ν. Κοντοσόπουλος, «Λεξιλογικοί αρχαϊσμοί εις τα σημερινά γλωσσικά ιδιώ
ματα της Μακεδονίας», Πρακτικά Λ ' Συμποσίου Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου, 
28-30 Απριλίου 1976, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 209-213, Αντ. Θαβώρης, «Από τον πλούτο των αρ
χαϊσμών του ιδιώματος Βελβεντού της Δυτικής Μακεδονίας», Πρακτικά Β ' Συμποσίου Γλωσ
σολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου, 13-15 Απριλίου 1978», Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 35-45. Χρ. 
Τζιτζιλής, «Λεξιλογικοί αρχαϊσμοί των γλωσσικών ιδιωμάτων της Δράμας», Μακεδονικά 19
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όσο μπορούμε να ξέρουμε από το υλικό του ιδιώματος που έχουμε στη διά
θεση μας, έχουμε μόνο τη διατήρηση του αρχικού άτονου ου < ο, όπως ουμι- 
λώ, ουμνάζου κλπ., και στον τομέα της μορφολογίας την παρουσία ρημάτων 
σε -ίοκον < -ίσκω, όπως πιθνίοκου, έμνισκα, πάθνισκα, μάθνισκα κλπ., και 
ουσιαστικών σε -ότη < -ότης, όπως αρχότ’.

Τα λεξικά του Ανδριώτη, Lexikon der Archaismen in neugriechischen 
Dialekten και του Κριαρά, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους 
γραμματείας11, ήταν πολύτιμα βοηθήματα στον εντοπισμό των αρχαϊσμών 
του ιδιώματος, επειδή συνήθως αυτά αποτελούν τη βασική πηγή των πληρο
φοριών μας σχετικά με την παρουσία αρχαϊκών στοιχείων στα ιδιώματα. Για 
την παρουσία των λεξιλογικών αρχαϊσμών του Βελβεντού έλαβα υπόψη μου 
το υλικό που περιέχεται στην πραγματεία του Μπουντώνα, καθώς και υλικό 
από τη δική μου προσωπική συλλογή, εφόσον είμαι κάτοχος του ιδιώματος, 
το οποίο όμως άντλησα όχι από το σύνολο του λεξιλογικού υλικού του Βελβε
ντού που έχω συλλέξει η ίδια, αλλά από το υλικό μιας γλωσσικής νησίδας 
χωριών της Πιερίας που περιέχεται στην πραγματεία των Χρ. Τζιτζιλή και Ε. 
Δουγά-Παπαδοπούλου, προς το οποίο και το αντιπαρέβαλα. Ασφαλώς υπάρ
χουν και άλλοι αρχαϊσμοί που θα έλθουν στο φως, όταν δοθεί όλος ο λε
ξιλογικός πλούτος του ιδιώματος Βελβεντού στο μέλλον.

Από την εξέταση του υλικού των αρχαϊσμών προκύπτουν τα εξής στοι
χεία: α) το σύνολο των αρχαϊσμών του ιδιώματος ανέρχεται σε 319, β) απ’ 
αυτούς οι 117 περιέχονται στην πραγματεία του Μπουντώνα, ενώ οι υπόλοι
ποι 202 προέρχονται από δική μου προσωπική αντίληψη και είναι καρπός 
της αντιπαραβολής τους προς τους αντίστοιχους αρχαϊσμούς των χωριών 
της Πιερίας, γ) από το σύνολο των 117 αρχαϊσμών που περιέχονται στην 
πραγματεία του Μπουντώνα οι 52 οφείλονται στη δική μου επισήμανση και 
οι άλλοι 25 στην αντιπαραβολή τους προς τους αντίστοιχους αρχαϊσμούς 
των χωριών της Πιερίας, ενώ οι υπόλοιποι 41 έχουν ήδη επισημανθεί από 
τον Ανδριώτη σε άρθρο του του 195317 18, δ) από τους 117 αρχαϊσμούς που πε- 
ριέχονται στην πραγματεία του Μπουντώνα οι 6 ανήκουν στα ιδιώματα γει
τονικών χωριών, τα οποία αναφέρει ο συγγραφέας, και ε) από το σύνολο των 
αρχαϊσμών που περιέχονται στην πραγματεία του Μπουντώνα οι 11 δεν 
απαντούν σ’ άλλα ιδιώματα, όπως τουλάχιστο φαίνεται από το Λεξικό των 
αρχαϊσμών του Ανδριώτη που αποτελεί και την κύρια πηγή των πληροφοριών 
μας.

(1979) 396-400, κ.ά.
17. Βλ. Εμμ. Κριαρά, Λεξικό της ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, τ. 1-10, 

Θεσσαλονίκη 1969-1988.
18. Βλ. Ανδριώτη, Οι αρχαϊσμοί, σσ. 101-108. Τους αρχαϊσμούς του Βελβεντού που περιέ- 

χονται στο άρθρο του Ανδριώτη σχολίασε ο θαβώρης στο άρθρο που αναφέραμε.
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Στον κατάλογο που ακολουθεί δίνονται οι αρχαϊσμοί, τους οποίους έχω 
επισημάνει η ίδια από την πραγματεία του Μπουντώνα, καθώς και η ετυμο
λογική τους προέλευση. Τα ερμηνεύματα είναι του Μπουντώνα:

αγροικώ «εννοώ» < αρχ. άγροικος19.
αναμύζον ρ. «άναμύω (άνοίγω τούς όφθαλμούς). Ή λέξις σημαίνει ποιάν 

τινα κίνησιν» < μεσν. αναμύω20. 
ανάήρ’σ’ η «συστολή, έντροπή (άντρουπή)» < μεσν. εντήρησις21. 
απόρρ ’γμα το «έκτρωμα» < μεσν. απόρριμμα22.
αρκάτους «χωρίς άποσκευήν, χωρίς βάρος, ελεύθερος» < μεσν. αρκάτος 

< λατιν. arcatus23.
αφ’σκάΐ] «δ,τι άφήνει ό μεταξοσκώληκας κορεσθείς» < μεσν. αφουσία24. (Ο 

Μπουντώνας το συσχετίζει με το αφησά < αφήνω25. 
βρονχός ο «τεχνητός λάκκος, είς δν κλείεται ύδωρ καί εν φ συντελειται ή 

σήψις τού ξυλώδους μέρους τού ξύλου. Βρουχός είσέτι σημ. κλωστήν 
μετάξης» < αρχ. βρόχος26.

δγανώνουμι - ξαναδγανώνουμι «επανέρχομαι είς τάς αισθήσεις μου» < αρχ. 
διανοούμαι27.

δγάστ’λουτο «διάστυλον, άλλως παραστάτης» < μτγν. διάστυλον28 29. 
έγιρμα29 το «κλίσις, κατωφέρεια» < αρχ. εγείρω.
ένβλήμα το «ή λέξις διεσώθη επί τής σημασίας σωματικής παθήσεως· άπού 

τι αυτό τού ενβλημα πέθανίν, εξ αύτής τής άσθενείας άπέθανεν, άπό- 
μνιν εν βλήμα, ή θεραπεία δέν συνετελέσθη είσέτι καί μένει υπόλοιπον 
τής άσθενείας» < αρχ. έγκλημα30. 

θαμαίνονμι «θαυμάζω» < αρχ. θαυμαίνω31.
θαραπεύουμι «ή σημερινή σημασία τής λέξεως ταύτης άφίσταται πολύ τής 

άρχαίας· ή λέξις είναι πάντοτε εν μεταφορική σημασίμ» < αρχ. θερα
πεύομαι32.

19. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 67.
20. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 101.
21. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 240.
22. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 142.
23. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 153.
24. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 168.
25. Βλ. Μπουντώνα, ό,π., σ. 76.
26. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 188.
27. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 207.
28. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 208.
29. Βλ. Κριαρά, ό.π., τ. Ε', στο λ. έγερμα < αρχ. έγείρω.
30. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 220.
31. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 274.
32. Βλ. Liddell-Skott-Jones, A Greek-English Lexikon, Oxford 1968, σ. 792.
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θίρμασκά η «πυρετός» < αρχ. θερμασία33. 
κάβανους ο «πήλινον άγγείον» < ησυχ. γάβενον34. 
καταλαχού «καταλαχόν, κατά τύχην» < αρχ. καταλαγχάνω35. 
κάψους ο «κάψα, δοχεΐον» < κάψα < λατιν. capsa36. 
κ ’τάζουμι «κοιτάζομαι» < μτγν. κοιτάζω < αρχ. κοιτάζομαι37, 
λαχνός ο «κλήρος» < μεσν. λαχνός38.

’μουλονρχ η «συμβόλαιον» < αρχ. όμολογία39.
μουνόκιρου το «λίθος ηγιασμένος καί ιαματικός η προφυλακτικός θεωρούμε- 

νος» < αρχ. μονόκερως40. 
νόγτους ο «όχθος» < αρχ. όχθη41.
νάμα το «νέος άγρός, άνοιγμα (εν Κατερίνη)» < μτγν. νέαμα42. 
ξαργού, ξάργου, ξαργούς «επίτηδες» < αρχ. εξ έργου43.
’ξιλ ’νίζου «άφαιρώ τόν σπόρον του λίνου» < μεσν. εκλινώ44.
Iτρι το «ξυστρίον» < * ξυστρίον, υποκορ. του αρχ. ξύστρον45. 
παταγώνου «εκπλήττω, - ομαι» < αρχ. παταγώ46.
πάχτουμα το «τό πάκτωμα» < μεσν. πάκτωμα47. Στο ιδίωμα απαντά και το 

ρ. παχτώνου «νοικιάζω τα χωράφια» < μεσν. πακτώνω48. 
πιδουκονμώ «παιδοκομώ» < μτγν. παιδοκομώ49. 
πιρίττου «πλέον, περισσότερον» < αρχ. περιττός50. 
πούρνικονς «πορνικός, λάγνος» < μτγν. πορνικός51.
προυστλάζου «θέτω νά θηλάσει (ποιμενική λέξις)» < * προσθηλιάζω < πρός 

+ θηλή52.
προυχούν’το «τό άκρον τής κονρίτας του ύδρομύλου, όθεν προχύνεται τό

33. Βλ. Liddell-Skott-Jones, ό.π., σ. 794.
34. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 191.
35. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 303.
36. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 310.
37. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 322.
38. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 351.
39. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 408.
40. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 382.
41. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 424.
42. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 390.
43. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 246.
44. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 228.
45. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 399.
46. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 442.
47. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 427.
48. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 427.
49. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 426.
50. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 448.
51. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 461.
52. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 468.
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ύδωρ» < αρχ. προχώναι αί53.
πυλ’ϊ] «πύλη, παραπέτασμα, έν Θεσσαλονίκη κουρτίνα» < αρχ. πύλη54. 
πυρουμάχους ο «πυρομάχος» < μτγν. πυρομάχος < αρχ. πυριμάχος55.
(μι) ρεμόιτι «αισθάνομαι έσωθεν μου θάρρος, διάθεσιν πρός τι» < αρχ. 

φέμβομαι56.
ρουχάζου «χύνομαι μετ’ άφθονίας (επί ύδατος)» < ησυχ. φογχάζω57.
σάια η «μάλλινόν τι ύφασμα» < μτγν. σαγίον, υποκορ. του αρχ. σάγος58.
σβώλ ’ το «σβώλι(ον) (βώλος)» < αρχ. βωλίον, υποκορ. του αρχ. βώλος59.
σειράδ ’ το «παρυφή τις» < μεσν. σειράδιον < αρχ. σειρά60.
σπαθ’ϊ] «ξυλίνη σπάθη» < αρχ. σπάθη61.
τριβή η «τόπος τριμμένος, πατημένος» < αρχ. τρίβος62.
τριότ’ς «τριών έτών» < αρχ. τριετής63.
τρουπί το «μέγα τεμάχιον κορμού δένδρου», υποκορ. του αρχ. τρόπις64. 
τσιτσφίδ ’ το «πολύ μικρόν, μικροσκοπικόν πράγμα» < αρχ. τιτθίδιον, υποκορ. 

του αρχ. τιτθός65.
φαρσώνου «περιορίζω διά σανίδων» < * φαρσώνω < αρχ. φάρσος66. 
φλούστροντο «τό άποβαλλόμενον εκ του σίτου φλούδι κατά τό στούμπισμα» 

< μεσν. φλούστρον67.
χριφιλιίπ ’ς και χριουφειλέτ’ς «χρεωφειλέτης» < μτγν. χρεωφειλέτης68. 
ψτρι το «δ,τι καί ξτρί» < μεσν. ψηκτρίον, υποκορ. του αρχ. ψήκτρα69. 
ψφι το «μαχαιράκι» < αρχ. ξιφίον, υποκορ. του αρχ. ξίφος70.

53. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 471.
54. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 473
55. Βλ. Liddell-Skott-Jones, ό.π., a. 1557.
56. Η αναγωγή της λ. στο αρχ. φέμβομαι (Lexikon, σ. 476) είναι άποψη του καθηγητή Χαρ. 

Συμεωνίδη. Είναι εξίσου πιθανό να ανάγεται και στο αρχαίο ρ. φέπω (Lexikon, σ. 478), όπου 
και η ψρ. «μ’ ρέμπιτι» από τη Σιάτιστα.

57. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 481.
58. Βλ. και Δικ. Βαγιακάκου, «Μανιάται εις Ζάκυνθον», Επετηρίς του Αρχείου της Ιστο

ρίας του Ελληνικού Δικαίου, Αθήνα 1954, σ. 72.
59. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 190.
60. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 488.
61. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 505.
62. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 557.
63. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 558. Η άποψη του Συμεωνίδη είναι ότι το επίθ. παράγεται 

από το τριών ετών και όχι απευθείας από το αρχ. επίθ. τριετής.
64. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 560.
65. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 552.
66. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 579.
67. Βλ. Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graicitatis, Graz 1958, στο 

λήμμα φλούστρον.
68. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 602.
69. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 608.
70. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 398.
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Στον επόμενο κατάλογο παραθέτω τους αρχαϊσμούς που περιέχονται 
στην πραγματεία του Μπουντώνα και τους έχω επισημάνει από την αντιπα
ραβολή τους προς τους αντίστοιχους των χωριών της Πιερίας. Τα ερμηνεύ
ματα είναι του Μπουντώνα. Οι ετυμολογίες είναι από το αντίστοιχο κεφά
λαιο των αρχαϊσμών που περιέχονται στην πραγματεία των Δουγά-Παπαδο- 
πούλου-Τζιτζιλή. Εκεί υπάρχουν και οι αντίστοιχες παραπομπές:

αδράχνον «δράχνω = δράττομαι» < μεσν. δράχνω < μτγν. δράττω. 
ανάηργονμι «συστέλλομαι, έντρέπομαι (άνάρέπουμι)» < μεσν. αντηρούμαι

< αρχ. έντηρώ.
γεύου προσφέρω φαγητό ή ποτό» < μεσν. γεύω «προσφέρω γεύμα» < αρχ. 

γεύω.
γραίνου «γραίνω, ξαίνω» < ησυχ. γραίνω < μτγν. γράω. 
δγότ’κους «διετής» < αρχ. διετής71.
δρονμί «δρομί(ον) (δραγμίον) = δράγμα» < * δραγμίον, υποκορ. του αρχ. 

δράγμα.
εργατα τα «δόλοι, ίδιοτροπίαι» < αρχ. έργον.
ζαβγά η «ζαβουλά (εν Άθήναις)» < μεσν. ζαβία «ανοησία».
καταπατώ «καραδοκώ, καιροφυλακτώ» < μεσν. καταπατώ «κατασκοπεύω»

< αρχ. καταπατώ.
κουσσαβάρ’ το «κόσσυφος» < * κοσσυφάριον, υποκορ. του αρχ. κόσσυφος. 
λαμμώνου «βυθίζομαι εις τήν άμμον, εις τήν περιουσίαν» < ίλ-αμμους

< αρχ. Ιλύς.
λιμδά τα «τά αμελέτητα» < μτγν. λιμβός.

’ματή η «έντερον χοίρειον, έν Θήρμ αίμαθιά = αίματιά» < μτγν. αίματία72.
’μουλουγώ «διηγούμαι» < αρχ. όμολογώ.
μούρ’νους «(μούρ§ινος;) = βαθέως ερυθρός» < μτγν. μόρινος.
ξινουμώ «εκδιώκω, καί άμεταβάτως φεύγω» < μτγν. έκνομή.
ξαρίζου «ξυαλίζω, καθαρίζω» < αρχ. ξυάλη.
ονστριά η «όστρύα (δένδρον)» < μτγν. όστρύα.
πάλλα η «σάγισμα τών ζώων καί ξίφος» < ησυχ. πάλλα· σφαίρα εκ ποικίλων 

νημάτων πεποιημένη.

71. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 210. Ο Συμεωνίδης δέχεται την άποψη ότι το επίθ. παράγεται 
από το δυο ετών και όχι απευθείας από το αρχ. επίθ. διετής.

72. Πρώτος ο Παπαζαφειρόπουλος στο βιβλίο του Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθί
μων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Πάτρα 1887, σ. 378, συσχέτισε τη λ. με 
την αρχαία ματτύη, μακεδονικής και θεσσαλικής προέλευσης, και λέει: άματτυά· νομίζω καί ή 
λέξις καί τό ίδεσμα προσομοιάζουσι τφ παρά τοίς άρχαίοις ματτύρ. Η άποψη δεν έγινε δεκτή 
ούτε από τον Ν. Καλλλέρη (Les anciens Macédoniens. Étude linguistique et historique, Athens 
1954, τ. 1, σσ. 235-236), ούτε από τον Ανδριώτη, ο οποίος στο Lexikon την ανάγει στη μεταγενέ
στερη λ. αίματία.
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πανουγόβ ’ το «πλήν τοΰ λοιπού φορτίου ρίπτουσιν ενίοτε επί τού σάγματος 
(σαμάρ’) τοΰ φορτηγού καί άλλο βάρος. Τούτο τό βάρος λέγεται πανου- 
χόμ’(έπανωγόμι)» < μεσν. απανωγόμιον. 

προυσαμμώνου «πληρώ η πληροΰμαι άμμου, επί αύλάκων» < * προσαμμώ 
(< πρός + άμμος).

σκαπιτώ «παίρνω δρόμον, φεύγω» < αρχ. κάπετος. 
σκληφός «σκληρός» < * σκληφός· πβ. όμως και σκληφρός. 
τριότ’κους «τριετής» < αρχ. τριετής73. 
φουκάλ το «φιλοκάλι(ον), σάρωθρον» < μεσν. φιλοκάλιον.

Στον επόμενο κατάλογο παραθέτω τους αρχαϊσμούς που περιέχονται 
στην πραγματεία του Μπουντώνα, τους οποίους είχε παρουσιάσει ο Ανδριώ- 
της μαζί με τα ερμηνεύματα και την ετυμολογική τους προέλευση στο άρθρο 
του του 1953 και τους οποίους σχολίασε ο Θαβώρης σε άρθρο του του 198374. 
Αυτοί είναι οι εξής:

a νάμα το, ανάίμαχους, απεικαστάνους, απόστρουφους ο, αρνάφ’το, αρνου- 
πόκ’το, ασταίνουμι, βάζου, δάθρ’το, διάδρουμους ο, δίμοιρουτο, δοχ’ 
και αδόχ’το, ένιργα, ηδύσματατα, ίπουρου το, καό’η, κριό’ η, ’ληβόθκα 
η, λιπασκά η, λοιμ’κή η, μάκους ο, νάένου, ξόγανου το, ουμδλή η, πέ- 
τανροντο, πηρέτ’το, πράζου, προυσαμμώνου, ρ’σούπιλ’ η, σκάμμα το, 
σκούλλους ο, συδρουμώ, σ’τχω, σννβόρμιτσσα η, τιλειμίσ’μιρου το, 
τραχ’λά η, ύπιργα τα, φανός ο, φ’λλαρ’το, χαμαίνάρυου το, χαμώρςας 
ο.

Στον επόμενο κατάλογο παραθέτω τους αρχαϊσμούς που δεν περιέχονται 
στην πραγματεία του Μπουντώνα αλλά τους έχω αντλήσει από την προσω
πική μου συλλογή, με βάση όμως μόνο το υλικό που απαντά στα χωριά της 
Πιερίας, με το οποίο και το αντιπαραβάλλω, και όχι με το σύνολο του λεξι
λογικού υλικού του Βελβεντού που έχω συλλέξει η ίδια. Τα ερμηνεύματα και 
οι ετυμολογίες, καθώς και οι ανάλογες παραπομπές, είναι από το αντίστοιχο 
κεφάλαιο των αρχαϊσμών που περιέχονται στην πραγματεία των Δουγά-Πα- 
παδοπούλου-Τζιτζιλή. Αυτοί είναι οι πολυπληθέστεροι και είναι οι εξής:

a ' Ουσιαστικά
αγέλ ’ η «κοπάδι από μεγάλα ζώα» < αρχ. άγέλη. 
αίσθημα το «φιλότιμο» < αρχ. αίσθημα.
άώνβους ο «είδος κόκκινου επιτραπέζιου σταφυλιού με μυτερές ρώγες» <

73. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 558. Ο Συμεωνίδης το παράγει από το τριών ετών.
74. Βλ. Θαβώρη, ό.π.
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αρχ. άετώνυχον. 
άλας το «αλάτι» < αρχ. άλας.
αλίβρίτ’ς ο «παιδική αρρώστια που το χαρακτηριστικό της είναι ένα άσπρο 

επίχρισμα στην στοματική κοιλότητα και στο λαιμό» < αρχ. άλευρίτης. 
αλ ’μάκ ’ το «τρυφερό κλαδί από δρυ» <αρχ. λειμαξ.
αλτσίδ’το «θηλειά νήματος για το διασίδι του αργαλειού» < μεσν. αλυσίδι

< μτγν. άλυσίδιον.
αλ ’πόη η «άγονο έδαφος» < * άλιπόγειος < άλιπος + γή. 
ανιμουστρόφ’ το «ανεμοστρόβιλος» < αρχ. άνεμόστροφος. 
αριά η «είδος βελανιδιάς» < μτγν. άρια. 
δάκακαςο «βάτραχος» < ησυχ. βάβακας.
όουρλόν’το (στα χωριά της Πιερίας δουρλόκ’) «αβγό χωρίς κρόκο που θε

ωρείται κακός οιωνός» < αρχ. πρόλογος, 
όρουστημνά η «στήθος ανθρώπου και ζώου» < * προστήμιον < πρό + στήμα. 
γινν’τούό ’ το «νεογέννητο» < αρχ. γεννητός. 
γραμματ’κός ο «γραμματέας της κοινότητας» < αρχ. γραμματικός. 
γρηπίδα η «το επάνω μέρος του τοίχου» < αρχ. κρηπίς. 
γρουθάρ ’ το «η γροθιά ως μονάδα μετρήσεως» < μτγν. γρονθάριον. 
άήρα η «πέρασμα σε χωράφι» < αρχ. άνδηρον· διαλεκτ. άντηρας πβ. όμως 

και το ομώνυμο (Ιίρα «τορός» < σλαβ. dira, 
ένάυμα το (στα χωριά της Πιερίας νάύμα) «το εσωτερικό περίβλημα του κά- 

σταγου» < αρχ. ένδυμα.
θιρμάρ’ το «το £ουμ, όπου ζέσταιναν νερό για το πλύσιμο των ρούχων»

< μεσν. θερμάριον.
θύρα η «το κενό ανάμεσα στα δόντια του ξυλόχτενου» < αρχ. θύρα. 
ιξός ο «παράσιτο που βγαίνει στις καστανιές» < αρχ. Ιξός. 
ιφταΐτ’κους «για ζώο, εφτά ετών» < αρχ. επταετής75.
καλαμίδ’το «βέργα πίσω από το χτένι που κρατά το στημόνι τεντωμένο»

< μεσν. καλαμίδιν, υποκορ. του αρχ. καλάμη. 
κάλλους το «ομορφιά» < αρχ. κάλλος.
κάματους ο «εξάντληση από την πολλή κούραση» < αρχ. κάματος. 
κανά’λάρ’το «τενεκεδένια βάση με τρύπα στη μέση, όπου μπαίνει το φιτίλι»

< * κανδηλάριον, υποκορ. του αρχ. κανδήλη. 
κανέστρ ’ το «κάνιστρο» < αρχ. κάνιστρον.
καρόφ ’λλου το «φύλλο καρυδιάς» < αρχ. καρυόφυλλον. 
καρμά η «καρυδιά» < αρχ. καρύα. 
κατάλυμα το «κατάλυμα» < μτγν. κατάλυμα.

75. Ο Συμεωνίδης δέχεται την άποψη ότι το επίθ. δεν πρέπει να προέρχεται απευθείας από 
το αρχ. επίθ. έπταετής.
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κιραμαργό το «κεραμοποιείο» < μεσν. κεραμαρείον < αρχ. κέραμος76. 
κληρικό το «1) καταγωγή, ρίζα, 2) κληρονομικότητα» < αρχ. κληρικός. 
κόνύυλους ο «το μάτι, ο κόμπος στο νεαρό κλωνάρι» < αρχ. κόνδυλος. 
κουμμάς ο «κομμάτι ξύλινης σκεπής που έχει την ίδια κατεύθυνση»

< * κομμάς (;)· πβ. και κομμάτια «small logs».
κρέμασ’η «1) νερό που πέφτει από ύψος, 2) πολύ επικλινές μέρος» < αρχ. 

κρέμασις.
κρονστάλλ ’ το «ποικιλία άσπρου σταφυλιού» < μτγν. κρυστάλλιον. 
λάγανου το «πρήξιμο στα ούλα των μπροστινών δοντιών των μεγάλων 

ζώων» < μτγν. λάγανον.
λάνβυρους ο «η πρώτη αμετάβραστη ρακή» < ησυχ. λάκυρος. 
λαθύρ ’ το «1) ο αρακάς, 2) ο λοβός του αρακά, του φασουλιού κλπ. < μεσν. 

λαθύριν, υποκορ. του αρχ. λάθυρος.
λουβίδ’το «ο λοβός του βίκου κλπ.» < * λοβίδιον, υποκορ. του αρχ. λοβός. 
λυγά η «λυγαριά» < αρχ. λύγος.
μαρτυρία η «συμβουλή» < μεσν. μαρτυρία «άποψη, γνώμη» < αρχ. μαρτυρία. 
μηναίου το «ο μισθός ενός μηνός» < μεσν. μηναίο < μτγν. μηνιαίος. 
μισουτοίχ’το «μεσότοιχος» < * μεσοτοίχιον, υποκορ. του μτγν. μεσότοιχος. 
μόλυμμα το «1) μόλυνση, 2) μτφ. σιχαμερός άνθρωπος» < μτγν. μόλυμμα. 
μουνόλυκους ο «λύκος ιδιαίτερα άγριος που ζει μόνος» < αρχ. μονόλυκος. 
μουνόσκουρδου το «σκόρδο με μια μόνο σκελίδα» < μτγν. μονόσκορδον. 
μπσκίδα η «νεαρή αγελάδα» < * μοσχίς, υποκορ. του αρχ. μόσχος. 
νεύρα η «1) το νεύρο, 2) η φλέβα» < αρχ. νευρά.
νουχτάρ’το «μικρός γκρεμός με ρέμα στο βάθος» < * όχθάριον, υποκορ. του 

αρχ. όχθη.
ξυλουφάηςο «1) εργαλείο των ξυλουργών, 2) σαράκι» < μτγν. ξυλοφάγος. 
’ξικρύλλ ’ το «το τρυφερό φύλλο του πουρναριού που δεν έχει ακόμα αγκάθια»

< μτγν. όξύφυλλος, όξύφυλλον.
όργουςο «1) λωρίδα χωραφιού, 2) όργωμα» < αρχ. έργον77. 
όρους το «όριο» < αρχ. όρος.
πάκα τα «τα δυο κόκαλα στο διάφραγμα» < μεσν. απάκιον. 
παρασούμ ’ το «παρατσούκλι» < αρχ. παράσημος. 
παραστάτ’ς ο «ο παραστάτης της πόρτας» < αρχ. παραστάτης. 
πασπάλ ’ η «1) λεπτό αλεύρι, 2) ψηλό και αραιό χιόνι» < αρχ. πασπάλη. 
πιδάριου το «μικρό παιδί» < μεσν. παιδάριο < αρχ. παιδάριον. 
πιλικάνους ο «ο τεχνίτης που πελεκά τις πέτρες» < αρχ. πελεκάς, πελεκάν.

76. Βλ. Du Cange, ό.π., σ. 636, στο λήμμα κεραμαρείον.
77. Βλ. Andriotis, Lexikon, σσ. 256-257. Ο Συμεωνίδης δέχεται ότι η λ. είναι μεταρρηματικό 

ουσ. από το ρ. οργώ/οργώνω.
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πιρόν’το «πιρούνι» < μτγν. περόνιον.
’πιστόβαρον το «φορτίο στο πίσω μέρος του σαμαριού» < μτγν. όπισθοβαρής.
πληθώρα η «μεγάλο πλήθος» < αρχ. πληθώρα.
πουδανάρ ’ το «το σκέλος του σώβρακου», υποκορ. του αρχ. ποδεών.

’πουδισά η «τα παπούτσια» < αρχ. υπόδεσις. 
πουλιτεία η «πόλη» < αρχ. πολιτεία. 
πουριά η «πέρασμα στο χωράφι» < αρχ. πορεία. 
πρήσμα το «πρήξιμο» < αρχ. πρήσμα.
προυζ’μάρ’ το «το προζύμι που το ζυμώνουν πρώτα με λίγο αλεύρι μέχρι να 

φουσκώσει για να προσθέσουν μετά και το υπόλοιπο» < πρό + * ζυ- 
μάριον.

προυμύθχα η «συμβουλή» < μτγν. προμύθιον.
προντόγαλα το «το πρώτο γάλα μετά τη γέννα» < μτγν. πρωτόγαλα.
προυτουύπν’το «ο πρώτος ύπνος» < μτγν. πρώτοΰπνιον.
σαλαή η «κίνηση που κάνει κάποιος ψάχνοντας για κάτι» < μεσν. σαλαγή.
σέβασ’χ] «σεβασμός» < μτγν. σέβασις.
σκεπ’ η «η σκέπη που τυλίγει τα εντόσθια του ζώου» < αρχ. σκέπη.
σκλήθρονς ο «δέντρο που φυτρώνει κοντά στα ποτάμια» < μτγν. κλήθρος.
σκ’λλόσκουρδου το «είδος άγριου φαγώσιμου χόρτου» < αρχ. σκίλλα.
σκουτίδγα τα «σκοτεινιά, σκοτάδι» < * σκοτίδιον, υποκορ. του αρχ. σκότος.
σπάργανου το «σπάργανο» < αρχ. σπάργανον.
στρέβλα η «ξύλο που σφίγγει το χερόβουλο» < μτγν. στρέβλη.
στριφτάρ ’ το «κάνουλα βρύσης» < μεσν. στρεπτάριον.
στρωσ’ η «η στρώση γενικά» < μτγν. στρώσις.
σνβρασ’ η «είδος πασχαλινού φαγητού με συκωτάκια, έντερα, κρεμυδάκια 

κλπ.» < αρχ. συμβράζω.
συδρουμή η «παρακίνηση, παρώτρυνση» < αρχ. συνδρομή. 
συναγώςτο «1) συναγωνισμός, ανταγωνισμός, 2) εντατική εργασία» < μτγν. 

συναγώγιον «συναγωγή».
σφαιά η «το σημείο στο λαιμό του ζώου, όπου τοποθετούν το μαχαίρι για να 

το σφάξουν» < * σφαγία.
τζέρνιτσα η «φαγώσιμο αγριόχορτο» < μτγν. σμύρνιον > διαλ. τζίρνα, ζβερ-

VI78.

τιλώνιου το «Αδης» < μτγν. τελώνιον, μεσν. «δαιμονικό». 
τριμήν’ το «ποικιλία σιταριού που ωριμάζει μέσα σε τρεις μήνες» < αρχ. 

τρίμηνος.

78. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 504, στο λήμμα σμύρνιον. Στα χωριά της Πιερίας απαντούν 
οι τύποι ζέρνα και ζβέρνουσα (βλ. Δουγά-Παπαδοπούλου - Τζιτζιλή, ό.π., στο αντίστοιχο λήμ
μα, στο κεφ. των αρχαϊσμών).
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φιλούριά η «φλαμουριά» < μτγν. φιλυρέα.
φ’λα η «φίλεμα» < αρχ. φιλία.
ψρ<£’η «μεγάλος φόβος, πανικός» < αρχ. φρίξ79.
φτιλ ’ το «λεπτή τολύπη μαλλιού που βγαίνει από το λανάρι» < * πτίλιον, 

υποκορ. του αρχ. πτίλον.
’φτριδ ’ το «κλωστή που κρέμεται από το ρούχο» < μτγν. άπτρίον. 
χαμουκέρασον το «άγρια φράουλα» < αρχ. χαμαικέρασος. 
χάους το «μεγάλο βάθος, βάραθρο» < αρχ. χάος. 
χιλιδόνα η «χελιδόνι» < αρχ. χελιδών.
χοιράδ ’ το «γουρουνόπουλο» < * χοιράδιον, υποκορ. του αρχ. χοίρος. 
ψαλίδα η «έντομο με δαγκάνες» < αρχ. ψαλίς. 
ψηφοντά τα «υφαντές κουβέρτες με σχέδια» < αρχ. ψηφωτός. 
ψιφτουμάρτυρας ο «ψευδομάρτυρας» < αρχ. ψευδομάρτυς.

β ' Επίθετα
άβλαφτους «που δεν έχει βλαφτεί» < μτγν. άβλαπτος.
άδοντονς «αυτός που δεν έχει δοθεί» < αρχ. άδοτος.
αθόλουτους «ο μη θολωμένος» < αρχ. αθόλωτος.
ακάρπ’στους « αυτός που δεν έχει καρπίσει» < αρχ. άκάρπιστος.
ανιλλίπητους «αυτός που δεν απουσιάζει, διαρκής» < μτγν. άνελλιπής.
ατήρ ’τους «αυτός που δεν τον φροντίζει κανένας» < αρχ. άτήρητος.
βαρύγλουσσους «τραυλός» < μεσν. βαρύγλωσσος.
ιφταΐτ’κους «εφτά ετών (για ζώο)» < αρχ. επταετής.
κακόστουμους «αυτός που μιλάει άσχημα» < αρχ. κακόστομος.
μιγαλόφυλλους «για φυτό, που έχει μεγάλα φύλλα» < αρχ. μεγαλόφυλλος.

’μουβόρους «αιμοβόρος» < αρχ. αίμοβόρος.
μούκας «λιγόλογος» < ησυχ. μυκός- άφωνος.
μουνουκέφαλους «(για σκόρδο) με κεφάλι χωρίς σκελίδες» < μτγν. μονοκέ- 

φαλος.
ουκνός «τεμπέλης» < μτγν. όκνία.
πινάαΐτ’κους «(για ζώο) πέντε ετών» < αρχ. πενταετής80.
πλέτιρους « περισσότερος» < πλειότερος.
’πόμ’κρους «μικροκαμωμένος» < μεσν. απόμικρος.
πρόσκιρους «1) πρόχειρος, εύκολος, 2) ανεπτυγμένος σωματικά» < μτγν. 

πρόσχερος.
σαλός «ανόητος» < μτγν. σαλός.
στριβλός «ανάποδος, ιδιότροπος» < αρχ. στρεβλός.

79. Βλ. Andriotis, Lexikon, σ. 586. Ο Συμεωνίδης παράγει τη λ. από τον αόρ. έφριξα.
80. Ο Συμεωνίδης δεν δέχεται ότι το επίθ. προέρχεται απευθείας από το αρχ. επίθ. πεντα

ετής.
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συνήλικους «συνομήλικος» < αρχ. συνήλιξ.
φράνάαλους81 «παλαβός, παλαβιάρης» < μτγν. φάλανθος, φαλαντίας 

«φαλακρός».

γ' Ρήματα
αδικενου «αδικώ» < μεσν. αδικεύω (πβ. μτγν. αδίκευσις). 
αδουκούμι «θυμούμαι» < αρχ. δοκώ. 
αλαφρίζου «είμαι ελαφρός, ασόβαρος» < αρχ. έλαφρίζω. 
αναγνρίζου «συγυρίζω το σπίτι» < μεσν. αναγυρίζω.
αναρρίχνου «προσθέτω πόντους στο πλεκτό για να το φαρδύνω» < αρχ. 

άναρρίπτω.
απουκριμνούμι «κρέμομαι από κάποιον, εξαρτώμαι από κάποιον» < αρχ. 

άποκρεμάννυμι.
απουρρίχνου «αποβάλλω (για ζώα κυρίως)» < μεσν. απορρίχνω < αρχ. άπορ- 

ρίπτω.
απονφαίνουμι «μου κακοφαίνεται» < αρχ. άποφαίνομαι. 
αφραίνουμι «ευφραίνομαι, ευχαριστιέμαι» < μεσν. ευφραίνομαι < αρχ. ευ

φραίνομαι.
αχιρνώ «αρχίζω» < αρχ. χειρώ. 
βιτσώνου «χτυπώ με τη βίτσα» < μεσν. βιτσώνω. 
δλατσάζουμι «συναντώ ξαφνικά» < αρχ. έμπελάζω > διαλ. < ’μδλάζου. 
γιματώ «γευματίζω» < μεσν. γεματίζω < μεσν. γευματίζω. 
δειλ ’νώ «τρώγω δειλινό» < * δειλινίζω. 
δύνουμι «μπορώ» < αρχ. δύναμαι. 
ιξανανβάζονμι «αναγκάζομαι» < αρχ. εξαναγκάζω. 
κακαρώνον «μαζεύομαι από φόβο» < ησυχ. κάρκαρος. 
καρκαλάζου «ξεραίνομαι, στεγνώνω» < ησυχ. κάρκαρος. 
καταπέφτου «εξασθενώ, καταρέω» < μεσν. καταπέφτω < αρχ. καταπίπτω. 
κατασερνου «κατηγορώ, κακολογώ κάποιον» < μεσν. κατασέρνω < αρχ. κα

τασύρω.
καταστένουμι «τακτοποιούμαι, αποκαθίσταμαι επαγγελματικά» < αρχ. καθί- 

στημι.
καταψύχου «δροσίζω» < μεσν. καταψύχω.
κινώνου «σερβίρω, βάζω φαγητό στο πιάτο» < αρχ. κενώ.
λιχνούμι «λιχνίζομαι» < μτγν. λικνίζω.
λνκώνουμι «αγριεύω και αναποδιάζω (για τα ζώα)» < αρχ. λυκόω. 
μαρ’κούμι «μηρυκάζω (για τα ζώα)» < μεσν. μαρυκάζω < μτγν. μηρυκώμαι.

81. Ο Ανδριώτης το ανάγει στο επίΟ. αντάλλαγος, απ’ όπου τα διαλ. αναφάνταλλος και 
αλαφάνταλλους, ενώ ο Τζιτζιλής (Το γλωσσικό ιδίωμα της ορεινής Πιερίας), ανάγει τους δια
λεκτικούς αυτούς τύπους σ’ έναν αμάρτυρο τύπο * αναφάλανθος.
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μόλώνου «σιωπώ» < μεσν. μουλλώνω. 
μιλανίζου «γίνομαι μελανός» < μτγν. μελανίζω. 
vdco «ντύνω, επικαλύπτω, σκέπαζα)» < αρχ. ενδύω. 
νουώ «1) καταλαβαίνω, 2) σκέφτομαι» < αρχ. νοώ.
ξηχώ «1) αμτβ. διασκεδάζω, ψυχαγωγούμαι, 2) μτβ. διασκεδάζω, ψυχαγωγώ 

κάποιον» < μτγν. έξηχώ. 
ξιθιρνώ «τελειώνω το θέρισμα» < αρχ. έκθερίζω. 
ξικρούον «ξεδίνω» < αρχ. έκκρούω.
ξιλνταρίζου «απαλλάσσομαι, ξεμπερδεύω» < * ξελυτάρι < αρχ. έκλυτήριον 

(πβ. και μεσν. απολυταρίζω < απολυτάρι). 
ξιπυρνώ «χάνω την πύρα» < μτγν. έκπυρίζω.
ξιστρουφχάζουμί «έχω πόνο στον αφαλό και στην κοιλιά < * έκστροφώ 

< πρόθ. έκ+στροφώ «έχω κοιλόπονο». 
ξιταράζου «ταράζω, ξεκουνώ» < αρχ. έκταράσσω.
ξιτουπίζου «εκτοπίζω, διώχνω κάποιον» < μεσν. εκτόπιζα) < αρχ. εκτοπίζω. 
ξιχώνου «1) βγάζω έξω, 2) κάνω ανακομιδή του νεκρού» < αρχ. έκχώννυμι. 
ξ’λεύου «υλοτομώ» < μτγν. ξυλεύομαι.
’ξυφαίνου «τελειώνω την ύφανση» < αρχ. εξυφαίνω. 
ξω «ξύνω» < αρχ. ξύω.
ξαναχώνου «κάνω ανακομιδή, ξεθάβω το νεκρό» < μτγν. άναχώ.
ονκνεύου «τεμπελιάζω» < αρχ. όκνώ.
ουργάζον «επιπλήττω» < μεσν. ουριάζω < αρχ. ώρύομαι.
ουρθώνου «1) τακτοποιώ, 2) μτφ. τιμωρώ» < αρχ. όρθώ.
παραλαλώ «1) λέω άλλ’ αντ’ άλλων, 2) παραμιλώ» < μτγν. παραλαλώ.
παρατηρώ «παρακολουθώ» < αρχ. παρατηρώ.
προνεύονμι «τρώω πρωινό» < αρχ. προγεύω.
προυα'λάζουμι «εκτίθεμαι στον ήλιο, λιάζομαι» < μτγν. προσηλιάζομαι. 
σαλαΐζου «κινούμαι ψάχνοντας να βρω κάτι» < μτγν. σαλαγίζω. 
σαχνάζου «μουχλιάζω, ανάβω από την υγρασία και τη ζέστη» < μτγν. 

σαχνός.
σέπουμι «σαπίζω» < αρχ. σήπω.
σιβαίνου «μπαίνω» < αρχ. είσβαίνω.
σκαμματίζου «σαπουνίζω» < μεσν. σκαμματίζω.
σπαργανώνου «τυλίγω το μωρό με τα σπάργανα» < αρχ. σπαργανώ.
στριβλώνου «σφίγγω το δεμάτι με τη στρέβλα» < αρχ. στρεβλώ.
συλλουψύμι «συλλογίζομαι» < αρχ. συλλογίζομαι.
ovvgaOd) «χορεύω τον συνβαλτστό (συγκαθιστό) χορό» < αρχ. συγκάθημαι. 
συνιρίζου «ανταγωνίζομαι» < μτγν. συνερίζω. 
σφνρίζου «σφυρηλατώ» < αρχ. σφυρίζω. 
τανύζου «τεντώνω» < αρχ. τανύω.
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ταρταρίζου «φλυαρώ» < μτγν. ταρταρίζω «τουρτουρίζω».
τνμδανίζονμι «φουσκώνω από πολύ φαγητό, νερό κλπ.» < αρχ. τυμπανίζω.
φουκαλνώ «σκουπίζω» < μεσν. φλοκαλώ «σκουπίζω» < αρχ. φιλοκαλώ.
φτω «φτύνω» < αρχ. πτύω.
χλυνβάζου «έχω λόξυγγα» < ησυχ. λυγγάνω.
χουχλάζον «κοχλάζω» < αρχ. κοχλάζω.

δ ' Επιρρήματα
αδι- ως α ' συνθετικό στα αδιδώ, αδιτότι κλπ. < αρχ. ώδε. 
ιξαρχής «από την αρχή» < μεσν. εξαρχής < αρχ. έξ άρχής. 
καταπρόσουπου «κατάμουτρα» < αρχ. κατά πρόσωπον.

Στον επόμενο κατάλογο παραθέτω και τους αρχαϊσμούς (έξι συνολικά) 
που δεν ανήκουν στο Βελβεντό αλλά σε ιδιώματα γειτονικών χωριών, μαζί με 
την ετυμολογική τους προέλευση. Τα ερμηνεύματα είναι του Μπουντώνα:

άπουρας ο «Σιατ.) άπορος» < αρχ. άπορος82.
δψδρουμουςο «(εν Σιατ.) = διάδρομος, σύρτης» < μτγν. διάδρομος83. 
έρριζα «(εν Παλιγρ.) = άπό φίζης» < μτγν. ένριζος84. 
μιτέχου «(έν Σιατ.) = μετέχω» < αρχ. μετέχω85.
’πίκινάρονς «έπίκεντρος, πρός τό κέντρον κλίνων (Παλιγρ.)» < μτγν. έπί- 

κεντρος86.
πλημμαρίξου - πλημμούρα «(Παλιγρ.) πλημμυρώ, πλήμμυρα» < πλημμάρι 

< μτγν. πλήμη87.

Στον επόμενο κατάλογο παραθέτω και τους αρχαϊσμούς που δεν απα
ντούν σ’ άλλα ιδιώματα, όπως τουλάχιστο φαίνεται από το Λεξικό των αρ
χαϊσμών που αποτελεί και την κύρια πηγή των πληροφοριών μας, χωρίς να 
παραθέτω τα ερμηνεύματα και την ετυμολογική τους προέλευση, τα οποία 
παρέθεσα πιο πάνω και μερικά από τα οποία έχουν δοθεί από τον Ανδριώτη 
στο άρθρο του. Αυτοί είναι οι εξής:

ασταίνουμι, βάζου, δγάστ’λου, ένιργα, θαραπεύουμι, μουλουιά, νόχτονς, πέ- 
ταυρου, σάια, συνβόρμιτσσα88 και τσιτσφίό ’.

82. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 141.
83. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 204.
84. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 240.
85. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 375.
86. Βλ. Andriotis, Lexikon, a. 252.
87. Βλ. Andriotis, Lexikon, ο. 456.
88. Ο Θαβώρης, ό.π., σ. 44, συνδέει τη λ. με τη διαλ. συγκορμίτισσα που ο Ανδριώτης στο 

Lexikon (σ. 523) την παραθέτει στο λήμμα * σύγκρεωςως συνώνυμη.
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Προσπάθησα, με βάση το υλικό που είχα στη διάθεσή μου από την πρα
γματεία του Μπουντώνα καθώς και από το τμήμα της δικής μου συλλογής 
που ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο υλικό των χωριών της Πιερίας, να πα
ρουσιάσω το σύνολο των αρχαϊσμών του ιδιώματος. Ίσως υπάρχουν και με
ρικοί στην πραγματεία του Μπουντώνα, τους οποίους δεν μπόρεσα να εντο
πίσω, αλλά ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι θα έλθουν στο φως, 
όταν δοθεί όλο το λεξιλογικό δυναμικό του ιδιώματος στο μέλλον. Πάντως, 
παρ’ όλη την έλλειψη πληρότητας του υλικού, μπορούμε να επισημάνουμε 
τον αρκετά μεγάλο αριθμό των αρχαϊσμών του ιδιώματος (319) και να τονί
σουμε ότι αρκετοί από αυτούς ανάγονται σε αμάρτυρες λέξεις και μερικοί 
μάλιστα σε αμάρτυρους υποκοριστικούς τύπους, πράγμα που ασφαλώς διευ
ρύνει τα όρια του λεξιλογικού πλούτου της αρχαίας, μεταγενέστερης και με
σαιωνικής ελληνικής. Αλλά θα πρέπει ακόμα να τονιστεί ότι στη γεωγραφική 
κατανομή ακόμα και των λέξεων που απαντούν, εκτός από το Βελβεντό, και 
σε άλλα μακεδονικά ιδιώματα, σε πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρεται στο 
Λεξικό των αρχαϊσμών όχι μόνο το Βελβεντό, αλλά ούτε καν η Μακεδονία, 
πράγμα που δείχνει την ανάγκη της συλλογής του γλωσσικού υλικού του μα
κεδονικού χώρου με όσο το δυνατό πιο γρήγορους ρυθμούς, αν μάλιστα λάβει 
κανείς υπόψη ότι οι φορείς ιδιωμάτων που αποτελούν την κύρια και ζωντανή 
πηγή άντλησης των πληροφοριών μας χάνονται με το πέρασμα του χρόνου 
και μαζί μ’ αυτούς και ένας ολόκληρος γλωσσικός θησαυρός με τα στοιχεία 
εκείνα του πολιτισμού που σήμερα τείνουν να εξαφανιστούν.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΟΥΓΑ-ΠΑΠΑΔΟΓΙΟΥΛΟΥ



SUMMARY

Evanthia Douga-Papadopoulou, The archaisms of the Velvendos idiom.

The study presents the terminological archaisms of the idiom of Velvendo 
in W. Macedonia, based on the material included in the treatise of Euth. 
Boudonas’ «Περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων 
αυτού», Athens 1892, and the material which comes from the personal col
lection of the author, who knows the idiom. The author does not draw this 
material from the whole of the terminological potential of the idiom that she 
has collected herself, but from the chapter of the archaisms included in the 
treatise by E. Douga-Papadopoulou - Chr. Tzitzilis «Το γλωσσικό ιδίωμα της 
ορεινής Πιερίας (Ελατοχώρι, Έλαφος, Λόφος, Κάτω Μηλιά, Μεσαία Μηλιά, 
Μοσχοπόταμος, Ράχη, Ρητίνη) Λεξιλόγιο - Παραγωγικό» (currently under 
publication), with which she is comparing it. The material of the archaisms is 
divided into tables, according to the source that the author draws the material 
from, also some information is given as to the origin of the archaisms, their 
presence in the villages of Pieria or in other idioms etc.

The total of the archaisms is 319 and this number can be considered 
rather high if we take into account that it does not come from the total of the 
terminological potential of the idiom, but only from a part of it. This number 
will certainly rise when in future there will be a complete collection of the 
terminological riches of the idiom. The rather large presence of the archaisms 
in the idiom confirms the view that the Macedonian idioms preserve in their 
vocabulary many archaic elements, not found in the written tradition, and that 
in the geographic distribution of even words found in other idioms as well, in 
the Lexicon of archaisms not only Velvendo is not mentioned but not even 
Macedonia. This fact points to the need of collecting the linguistic material of 
Macedonia as quickly as possible, taking into consideration that the live 
material which is the basic source of our information is getting lost with the 
years and with it a whole linguistic treasure.
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