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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Στην έργασία πού ακολουθεί γίνεται προσπάθεια νά ετυμολογηθούν
μιά σειρά από διαλεκτικές λέξεις πού προέρχονται άπό τά χωριά Ρητίνη,
Έλατοχώρι, Μοσχοπόταμο, Μηλιά, Έλαφο, Κολινδρό καί Λιτόχωρο τής
περιοχής Πιερίας. Ή συλλογή των λέξεων αύτων, πού έγινε τον Αύγουστο
τού 1981, αποτελεί μέρος τής ευρύτερης συλλογής του ιδιωματικού γλωσσι
κού υλικού των παραπάνω χωρίων καί πραγματοποιήθηκε στά πλαίσια των
γλωσσοσυλλεκτικών αποστολών πού οργανώνει κάθε καλοκαίρι τό Γλωσσολογικό Τμήμα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σέ χωριά τού μα
κεδονικού χώρου, μέ σκοπό τή συγκέντρωση καί μελέτη τού ιδιωματικού
γλωσσικού πλούτου τής Μακεδονίας.
Οί λέξεις αυτές είναι:
βαλάο , τό:
Στον Κολινδρό ή λέξη σημαίνει ένα είδος άγριου χόρτου1. Ή λέξη
πρέπει νά συνδεθεί μέ τή μεταγενέστερη λέξη βάλαρις, ή, καί βάλλαρις, ή,
πού σημαίνει: «1) βρύον θαλάσσιον (Ps. Dsc. 4, 98), 2) βοτάνη τρίφυλλος
(Hsch.), καί 3) (/?άλλ-)=λυχνίς στεφανωματική (Ps. Dsc. 3, lOO)»2.
Τό 'Ιστορικό Λεξικό δεν έχει καταχωρήσει τή λέξη, πράγμα πού ση
μαίνει ότι οί ντόπιοι συλλέκτες, άλλά καί οί συνεργάτες τού Λεξικού, δέν
τήν έχουν έπισημάνει σέ κάποια περιοχή τού έλληνικού χώρου, χωρίς βέ
βαια ν’ αποκλείεται ή λέξη νά υπάρχει καί σ’ άλλες περιοχές, καί ιδιαίτερα
τού μακεδονικού χώρου, πού δέν έχουν άκόμα έρευνηθεΐ3.
όονόουτίζον:
Το ρήμα στή Ρητίνη καί Μηλιά χρησιμοποιείται σαν άμετάβατο καί ή
σημασία του συνδέεται μέ τό ψωμί ή τό χώμα πού ποτίζεται σιγά σιγά, ώστε
1. Άπό προσωπική συλλογή.
2. Βλ. Liddell-Scott - Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford 1969, στο
λήμμα βάλαρις, ή.
3. Για τήν έλλιπή γλωσσική έρευνα του Βορειοελλαδικού χώρου γενικά βλ. Δ. Β α γιακάκου, Τό γλωσσικόν ύλικόν έκ τής Μακεδονίας καί Θράκης, Α' Συμπόσιο Γλωσ
σολογίας τού Βορειοελλαδικού χώρου, "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου (Θεσ
σαλονίκη 1976), Θεσσαλονίκη 1977, σ. 102.
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να ρουφήξει βαθιά τό γάλα ή τό νερό καί νά μαλακώσει: κάφκι του λίγου
ακόμα του ψουμι và bovbovτίσ’ καλά», (ώουδότ’σιν καλά τού χονράφ’)>ι.
Τό ρήμα πρέπει ν’ άναχθεΐ στο αρχαίο υποποτίζω = δίνω σέ κάποιον νά
πιει λίγο12. Γιά τή σημερινή άμετάβατη μόνο χρήση του ρήματος στο ιδίω
μα δεν υπάρχει πρόβλημα, επειδή ανάλογη χρήση εχουμε σέ πο?„λά άλλα
ρήματα3. 4Εξάλλου εχουμε καί τήν ανάλογη χρήση τοϋ άπλοΰ ρήματος τής
κοινής ποτίζω μέ μεταβατική καί άμετάβατη συγχρόνως σημασία, δηλ.
((ποτίζω το χωράφι» καί ((ό τοίχος πότισε άσχημα».
Άπό άποψη φωνητική δέν εχουμε επίσης δυσκολία, έπειδή ή διαδικα
σία τής μετάπτωσης τοϋ άρχαίου ρήματος ύποποτίζω στο διαλεκτικό bovόουτίζου είναι επίσης απλή, δηλ. ύποποτίζω}*ποποτίζω μέ άφαίρεση του υ
τής πρόθεσης νπό^δοδοτίζω μέ ήχηροποίηση τοϋ άρχικοϋ π}δ5, πιθανόν
άπό συνεκφορά, τοϋ έπόμενου π}b άπό άφομοίωση προς τό προηγούμενο,
καί μέ στένωση τοϋ άτονου ο) ου πού είναι φαινόμενο καθολικό στά. βόρεια
ιδιώματα.
δγάρ’γονς, ό:
Ή λέξη στή Ρητίνη σημαίνει: άκαλλιέργητο μέρος άνάμεσα σέ πλαγερά
χωράφια μέ σκοπό νά συγκρατεϊ τό χώμα καί συγχρόνως ν’ αποτελεί σύνορο
άλλά καί διάβαση άνάμεσα σ’ αύτά6. Στή Μηλιά σημαίνει περίπου τό ίδιο,
δηλ. ακαλλιέργητη λουρίδα γής στή μέση ή στήν άκρη τοϋ χωραφιοΰ7.
Ή λέξη, φωνητικά καί σημασιολογικά, θά πρέπει νά συνδεθεί μέ τό
διαλεκτικό δγάρυγους, ό, άπό τόν Γέρμα Καστοριάς, πού σημαίνει: «ή γραμ
μή πού χωρίζει δύο κτήματα, αγρούς κ.λ.»8.
Ό συλλογέας μέ κάποια επιφύλαξη μάς δίνει, σωστά κατά τή γνώμη
μου, τήν έτυμολογία τής λέξης πού τήν άνάγει στό *διάγυρος.
Ή φωνητική εξέλιξη στά δύο χωριά είναι απλή, δηλ. *διάγυρος}*διάρυγος μέ άντιμετάθεση τών γ-ρ')ρ-γ, > *δγάρ’γους, μέ άποβολή τοϋ άτονου
1. Άπό προσωπική συλλογή.
2. Βλ. Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, στο λήμμα ύποπο
τίζω.
3. Βλ. Μ. Φιλήντα, Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας, ’Αθήνα 1907, σ. 280281, μέ άρκετά άνάλογα παραδείγματα.
4. Ή αφαίρεση τοϋ άρχικοϋ υ τής πρόθεσης υπό έχει άρκετά μεγάλη έκταση τόσο
στήν κοινή όσο καί στά ιδιώματα (βλ. πιο κάτω, σ. 225, σημ. 4).
5.Βλ.Φ.Κουκουλέ,Περίάναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρα έλληνική, «Άθηνά»
ΜΘ' (Άθήναι 1939) 122 κ.έ.
6. Άπό προσωπική συλλογή.
7. Άπό προσωπική συλλογή.
8.Βλ.Χ ρ. Γεω ργί ου, Τό γλωσσικό Ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1962,
στό ίδιο λήμμα.

'Ετυμολογικά τής περιοχής Πιερίας

219

V καί στένωση τού άτονου ο} ον τής κατάληξης, κανονική στά βόρεια ιδιώ
ματα.
Γιά τη σημασία τής λέξης πρβ. καί τό μεσαιωνικό ρήμα διαγνρίζω=
κάνω τό γύρο- διασχίζω1.
καλόψονμον, τό - καλονψώματα, τά:
Στο Έλατοχώρι καί Ρητίνη ή λέξη συναντιέται συνήθως στον πληθυ
ντικό καί σημαίνει τά ειδικά ψωμιά γιά τά σκυλιά, καμωμένα κυρίως μέ πί
τουρο καί αλεύρι κατώτερης ποιότητας, πού είναι ξεροψημένα καί γι’ αυτό
πολύ σκληρά: ((εβγαλιν ί'ναν φοϋρνον καλουψώματα»2.
Ή λέξη πρέπει να είναι σύνθετη μέ πρώτο συνθετικό τό έπίθετο *κάλοψος (καλός+έψω)3 καί
4 δεύτερο τή λέξη ψωμί. Γιά να φτάσει στή σημερινή
μορφή της θά πρέπει νά ακολούθησε τήν εξής φωνητική διαδικασία: *καλοψόψωμο στον ενικό)καλόψωμο*, μέ άνομοιωτική αποβολή τής συλλαβής
ψο (απλολογία5)}6 καλύψουμου, μέ στένωση τών άτονων ω}ου καί ο} ον.
Γιά τή δημιουργία τοϋ πληθυντικού τύπου καλουψώματα άντί καλόψονμα, τά, μπορεί νά επέδρασαν κι άλλοι τύποι διαλεκτικοί, όπως τά:
γαλόψουμου, τό - γαλουψώματα, τά®, καί επίσης τό κρασόψουμα άπό τό Λι
τόχωρο7, τό λαγόψωμα άπό τήν "Ηπειρο8 κ.λ. Σ’ αύτά μπορούμε νά προσθέ
σουμε καί τό βουλγάρικο διαλεκτικό purtoksuma πού φαίνεται ότι προήλθε
άπό τό έλληνικό πρωτόψωμα, τό9.
Κατάλοιπα τού έπιθέτου *κάλοψος είναι τά διαλεκτικά κάλουψα, τά:
τά βραστερά όσπρια, άπό τήν "Ηπειρο10, καθώς καί οί επιθετικοί τύποι καλο
ί . Βλ. Ε. Κ ρ ι α ρ α, Λεξικό τής μεσαιωνικής έλληνικής δημώδους γραμματείας 11001664, τ. Ε', Θεσσαλονίκη 1977, στο λήμμα διαγυρίζω.
2. Άπό προσωπική συλλογή.
3.Βλ. Ν. Andriotis, Lexicon der Archaismen in neugrichischen Dialekten, Wien
1974, στο ίδιο λήμμα.
4. Σύμφωνα καί μέ άλλα παρόμοια σύνθετα πού έχουν στο δεύτερο συνθετικό τή λέξη
ψωμί, δπως τό κοινό χριστόψωμο, τό διαλεκτικό γαλόψουμου κ.λ.
5. Βλ. Γ. Χατζιδάκι, Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά, τ. Α', Άθήναι 1905, σ. 32
κ.έ., οπού παραθέτει άρκετά παραδείγματα, όπως καταταχτερός)καταχτερός, άλληλοβοήθεια)
άλληβόθεια κ.λ. ’Επίσης βλ. Μ. Φιλήντα, Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία έλληνική, τ. Α', Άθήναι 1924, σ. 72 κ.έ., μέ πολλά έπίσης όμοια παραδείγματα.
6. Βλ. Ε. Μπάγκα, Τά γλωσσικά ιδιώματα τής ’Ηπείρου, τ. Α', ’Ιωάννινα 1964, στο
ίδιο λήμμα.
7. Άπό προσωπική συλλογή.
8. Βλ. Μπάγκα, δ.π., τ. Β', ’Ιωάννινα 1966, σ. 32, στο λήμμα λαγόψωμα, τό.
9. Βλ. C h γ. Τ ζ i t ζ Η i s, Greek loan-words in Bulgarian dialects, «Linguistique Bal
kanique» XXVI (Sofia 1983) 64.
10. Βλ. Μπάγκα, δ.π., τ. Α', στο ίδιο λήμμα.
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ψιν, τό, καλέψιν, καλέψ’" «το ευκόλως ψηνόμενον, καλόβραστον» άπό τον
Πόντο, μέ πληθυντικό καλόψά καί καλέψά1.
καματιριά, ή:
Στον Κολινδρό ή λέξη έχει τίς έξης δυό έννοιες: 1) ή καπνιά, καί 2)
ό ιστός τής άράχνης2, καί πρέπει να συνδεθεί μέ τό θηλυκό του μεταγενέ
στερου έπιθέτου καυματηοόςβκαματηρός πού σημαίνει: 6 πολύ θερμός, ό
πολύ ζεστός3. Ή λέξη πρέπει να είναι αποτέλεσμα ουσιαστικοποίησης,
μετά άπό παράλειψη ενός ανάλογου ουσιαστικού.
Ή κατάληξη -ιά τού θηλυκού συνηθίζεται στο ιδίωμα γιά τά θηλυκά
των έπιθέτων σέ -ός, όπως: γερόςβγιρός-γιριά, χαζό ς-χαζιά) χαζά, g αβάςgaßid, βαριτάς-βαριτιά κ.λ.4
’Ανάλογη σημασιολογική εξέλιξη μέ τό καματιριά έχουμε καί στό
ποντιακό μανέα, η, πού σημαίνει: «1) Ή αιθάλη των καπνοδόχων καί των
μαγειρικών σκευών (ή σημασία έκ τού καμένου υφάσματος, τό όποιον
έχει χρώμα μέλαν), 2) Μύκης μαύρος, 3) Αραχνιά έκ τής όμοιότητος προς
καπνίλαν, 4) Τό έντομον άράχνη»5.
καρλά, ή:
Στό Λιτόχωρο καρλά είναι τό δεμάτι ξύλα πού φορτώνουν οί χωρικοί
στήν πλάτη τους- «εφιρνιν κάθι βδονμάδα μνά καρλά στον παζάρ’»6. 7 8
Ό τύπος καρλά πρέπει νά προήλθε άπό τή λέξη *κλαριά, ή, περιεκτικό
τού κλαρί, τό, όπως καί ή κλαδαριά προήλθε άπό τό κλαδί, το1, μέ άντιμετάθεση των λ-ρ}ρ-λ, δηλ. *κλαριάβ *καρλιά')καρλάΆ.
Ι.Βλ. A. Α. Παπαδοπούλου, 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Ποντικής διαλέκτου, τ.
Α' (Α-Λ), Άθήναι 1960, στό λήμμα καλόψιν, τό.
2. Άπό προσωπική συλ3 ογή. Βλ. καί Ν. Ά ν δ ρ ι ώ τ η, Τό ΐδίωμα τοϋ Λιβισιού τής
Λυκίας, Αθήνα 1961, στό λ. καματιρή, ή = άράχνη.
3. Βλ.λίόόεΠ-ΒοοΙΙ-Ιοηββ, A Greek-English Lexicon, στό λήμμα κανματηρός.
4. Άπό προσωπική συλλογή. Γιά τήν κατάληξη -ιά των έπιθέτων βλ. καί Α. Α. Π α
παδοπούλου, Γραμματική των βορείων Ιδιωμάτων τής νέας έλληνικής γλώσσης, Ά
θήναι 1926, σ. 71.
5. Βλ. A. Α. Παπαδοπούλου, Ιστορικόν Λεξικόν τής Ποντικής διαλέκτου, τ.
Β' (Μ-Ω), Άθήναι 1961, σ. 12, στό λήμμα μανέα, ή.
6. Άπό προσωπική συλλογή.
7. Βλ. A. I. Θ α β ώ ρ η, Τό νεοελληνικό κλαρί καί ή άποβολή τού δ άνάμεσα σέ φω
νήεντα σέ νεοελληνικά Ιδιώματα, «Δωδώνη» ΣΤ' (Ιωάννινα 1977) 189.
8. Στό ίδιο Ιδίωμα έχουμε άρκετά παρόμοια περιεκτικά, όπως: καζανά, ή" ((έβγαλα μνά
καζανά οακή», καραβιά, ή' ((έπλυνα μνά καραβιά ρούχα», χιριά, ή’ ((μνάχιριά λάχανα» κ.λ.,
όλα άπό προσωπική συλλογή.
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κατ’λήθρα, ή:
Στο Μοσχοπόταμο ή λέξη σημαίνει τό γεννητικό όργανο τοϋ θηλυκού
γουρουνιού. Πρέπει να προέρχεται άπό τον τύπο *κατονρήθρα, η, παράγωγο
του κατουρώ, όπως καί ή ουρήθρα προέρχεται άπό τό ρήμα ουρώ. ‘Έτσι
εχουμε: *κατουρήθρα}*κατ’ρήθρα, με άποβολή του ον)κατλήθρα, μέ τρο
πή τοϋ ρ}λ άπό άνομοίωση προς τό δεύτερο ρ. Ή λέξη μπορεί άκόμη να
προέρχεται κι άπό τό διαλεκτικό τύπο κατρουλήθρα πού συναντούμε στή
Θράκη1, δηλ. κατρουλήθρα')*κατρ,λήθρα, μέ άποβολή τοϋ άτονου ου>
κατ’λήθρα, μέ άνομοιωτική άποβολή τού ρ.
κουκουσλείθρα, ή:
Ή λέξη συναντιέται στή Ρητίνη καί σημαίνει τή σουσουράδα2. Ό τύ
πος αύτός πρέπει ν’ άναχθεΐ στο σύνθετο *κωλοσείθρα, ή, πού κατέληξε
στον τύπο τής Ρητίνης μέ τήν έξής φωνητική διαδικασία: *κωλοσείθρα)
*κουλουσείθρα, μέ στένωση των άτονων ω καί ο}ου')*κουκουλουσείθρα, μέ
δίπλωση τής άρχικής συλλαβής -κο')κου (πβ. κωβιός)κοκωβιός, κωνάρα)
κοκωνάρα)κουκουνάρα3)} κουκουλ’σείθρα, μέ άποβολή τοΰ άτονου νόθου
ον}κουκουσλείθρα, μέ άντιμετάθεση των λ-σ')σ-λ.
Παρόμοια είναι καί τά διαλεκτικά σύνθετα κουλουσούσα, ή, άπό τήν
‘Ήπειρο, καθώς καί κωλοσοϋσα, ή, άπό τήν Ήπειρο καί τήν Αιτωλία4, καί
κουλονσονσονρίδα καί κουλουσουρίδα άπό τή Βέροια5.
κουλουθρινίτσα, κουλόρθα, ή:
Στό Λιτόχωρο ή λέξη κουλουθρινίτσα σημαίνει: είδος δερματικής πά
θησης, ό ερπης ζωστήρ6, καί πρέπει νά συνδεθεί μέ τό κυπριακό κωλόρνιθος, ό, πού σημαίνει: «πρήσμα ή οίδημα μέρους τού σώματος καί κυρίως
τής κεφαλής.,.έκ τοΰ όμοιάζειν τοΐς κώλοις τής ορνιθος»7.
1. Βλ. Κ. Χουρμουζιάδου, Γλωσσάριον Τσακηλίου, «Θρακικά» ΙΕ' (Άθήναι
1941) 215.
2. ’Από προσωπική συλλογή.
3. Βλ. Ν. Άνδριώτη, ’Ετυμολογικό Λεξικό τής κοινής Νεοελληνικής, στις άντίστοιχες λέξεις.
4. Βλ. Μπάγκα, Τά γλωσσικά ιδιώματα τής ’Ηπείρου, τ. Α', σ. 205, όπου κονλονσούσα καί κουλουσοΰσου, ή, καί τοΰ ίδιου, δ.π, τ. Β', σ. 143, όπου κωλουβονσα. Για τον
τύπο κωλοσοϋσα βλ. καί A. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικά! παρατηρήσεις, «’Αθή
να» ΛΖ' (Άθήναι 1926) 187.
5. Βλ. Γ. Σβαρνόπουλου, Γλωσσάριο τής Βέροιας (Βαρταλαμίδα), Βέροια 1973,
στα ίδια λήμματα.
6. Άπό προσωπική συλλογή.
7. Βλ. Θ. Δ. Κ υ π ρ ή, Γλωσσάριον Γεωργίου Λουκά, μέρος Α', Λευκωσία 1979, σ.
264, στό λήμμα κωλόρνιθος.
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Ή φωνητική διαδικασία πού ακολούθησε ή λέξη είναι ή έξης: κωλόρνιθος}*κωλόρνιθα, μέ άλλαγή γένους}*κουλόρνιθα, με στένωση του άτο
νου ω)ον, φαινόμενο καθολικό στα βόρεια Ιδιώματα) *κουλουρνιθίτσα, μέ
τήν προσθήκη τής ύποκοριστικής κατάληξης -ίτσά) *κουλουρθινίτσα, μέ
αντιμετάθεση των ν-θ}θ-ν} κουλουθρινίτσα, μέ μετάθεση τού ρ (ρθ)θρ).
’Ανάλογη φωνητική διαδικασία άκολούθησε καί ό τύπος κουλόρθα, ή,
πού συναντιέται στό χωριό Έλαφος τής Πιερίας1 καί σ’ άλλα μέρη τής Μα
κεδονίας2, καθώς κι ό τύπος κουλόρθονς καί κονλάβρους, ό, από τό Βελβεντό3. 4
μοντσ’νίς :
Τό ρήμα στή Μηλιά, τριτοπρόσωπο μόνο, λέγεται ειδικά για τόν άργαλειό πού ξεφεύγει άπό τό ζύγι του, στραβώνει καί χάνει τήν Ισορροπία
του- ((ού αργοίός άπού χτες μοντσ’νίζ’»*.
Τό ρήμα πρέπει νά είναι παράγωγο τοϋ μεσαιωνικού ουσιαστικού μου
τσούνα, ή, πρόσωπο, πού στήν κοινή σήμερα χρησιμοποιείται μέ τή σημα
σία τής προσωπίδας5.
Στήν κοινή τό ρήμα είναι γνωστό μόνο σάν σύνθετο μέ τή μορφή στραβο
μουτσουνιάζω πού σημαίνει: κάνω γκριμάτσα, μορφάζω, συνοφρυώνομαι.
Σύνθετο έπίσης τό συναντούμε στήν Ήπειρο μέ τή μορφή ξεμουτσουνιάζω —
παραμορφώνω τό πρόσωπο, καί ξεμουτσουνιάζομαι στή μέση φωνή πού
σημαίνει: ταπεινώνομαι, ντροπιάζομαι6, καί στήν Αιτωλία μέ τή μορφή
άλλαξο-μουτσουνιάζω μέ τή σημασία: συνοφρυώνομαι άπό αηδία, άπό απο
στροφή7.
Γιά τήν αρχική σημασία τού *μουτσουνίζω, πού πρέπει νά σήμαινε
μορφάζω, κάνω γκριμάτσα κ.λ., συνηγορεί καί τό διαλεκτικό κυπριακό
1. Άπό προσωπική συλλογή.
2. Βλ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ, Τό γλωσσικό Ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, στο λήμμα κουλόρθα,
ή. Περισσότερα για τις διάφορες μορφές τής ίδιας λέξης καί τούς τόπους προέλευσης μπο
ρεί κανείς νά δει στοϋ Ν. Ά ν δ ρ ι ώ τ η, ’Ετυμολογικά καί σημασιολογικά, «Λεξικογραφικόν Δελτίον» 3 (Άθήναι 1941) 64-65.
3. Βλ. Ε. Μπουντώνα, Μελέτη περί τοϋ γλωσσικοϋ Ιδιώματος Βελβεντοΰ καί των
περιχώρων αύτοϋ, Άθήναι 1892, στό λήμμα κουλόθρους.
4. Άπό προσωπική συλλογή.
5. Βλ. Ά ν δ ρ ι ώ τ η, ’Ετυμολογικό Λεξικό, στό λήμμα μουτσούνα.
6. Βλ. Γ. Χατζιδάκι, Περί τής χρήσεως τής προθέσεως έκ, έξ (ξε-), «Άθηνα»
ΚΣΤ' (Άθήναι 1914), Λεξικογραφικόν Άρχεΐον, σ. 26. Βλ. έπίσης Μπάγκα, Τα γλωσ
σικά ιδιώματα τής ’Ηπείρου, τ. Α', σ. 274, στό άντίστοιχο λήμμα. ’Εδώ ό συγγρ. παραθέτει
τό ρήμα μέ τή μορφή ξιμουτσ’νιάζουμι.
7. Βλ. Α. Παπαδοπούλου, "Εκθεσις διαγωνισμοϋ Γλωσσικής Εταιρείας τοϋ
1923 καί 1925, «Άθηνα» ΛΖ' (Άθήναι 1925) 222.
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μοντσώννω = συνοφρυώνομαι, όπως όταν φοβάμαι1, 2κι ακόμα τά ρήματα τής
κοινής μορφάζω καί μουτρώνω. Πρόβλημα βέβαια παρουσιάζει ή μετάπτω
ση τής αρχικής σημασίας τοϋ ρήματος στήν έννοια του στραβώνω, χάνω
τήν Ισορροπία μου κ.λ. γιά τόν άργαλειό. 'Όμως ή νοηματική αυτή διαφορά
θά μπορούσε ίσως νά γεφυρωθεΐ, αν λάβουμε ύπόψη ότι τό άποτέλεσμα τοϋ
μορφάζω, παραμορφώνομαι κ.λ. είναι νά χάνουν τά χαρακτηριστικά τοϋ
προσώπου τή σωστή τους θέση καί τήν ισορροπία τους.
πριακόβου, πριάκονπους, ό:
Στή Ρητίνη τό ρήμα πριακόβου σημαίνει: γυρίζω τό νερό άπό τό κε
ντρικό αυλάκι σέ μικρότερα καί τό άφήνω πολλή ώρα γιά νά ποτίσει ό τό
πος ολόγυρα άργά καί βαθιά- «θά πααίνον λίγου νά πριακόψου κΐ θά γυρίσου»*.
Νομίζω ότι τό ρήμα μπορεί νά συνδεθεί μέ τό σύνθετο *πεηι-ρυακοκόβω, πού γιά νά φτάσει στό διαλεκτικό πριακόβου ακολούθησε τήν έξής
φωνητική πορεία: *περι-ρυακοκόβω)*πιριρυακουκόβου, μέ στένωση τοϋ
άτονου ε)ι τής πρόθεσης, καθώς καί των άτονων ο καί μ}ον) *πιρ ρυακουκόβου, μέ άποβολή τοϋ άτονου ι τής πρόθεσης ) *πριρυακουκόβου, μέ μετά
θεση τοϋ ι τής πρόθεσης3 )πριακόβου, μέ άνομοιωτική άποβολή (απλο
λογία) των συλλαβών ρυ καί κο}κον έξαιτίας παρόμοιων συλλαβών στή
λέξη, καί συνίζηση τοϋ συμπλέγματος ια)ια (πβ. τά χιριά, μιριά, άσβισra
già κ.λ. στό ίδιο ιδίωμα).
Συνώνυμα τοϋ πριακόβου, πού μάς βοηθοΰν νά κατανοήσουμε καλύ
τερα τή σημασία του, είναι καί τά: *αύλακοκόβω πού σημαίνει: «ορύσσω
αύλακα εις τόν άγρόν ούτως ώστε νά δύναται νά ποτίζεται όλος»4, κι επί
σης τό περιανλακίζω πού σημαίνει: «αύλακίζω κύκλφ, πέριξ, ανοίγω αύ
λακα ολόγυρα, άροτριώ, όργώνω ολόγυρα»5, τό αύλακιάζω πού ή άρχική του
σημασία είναι: «1) ορύσσω αύλακα διά τοϋ άροτρου ή τής σκαπάνης χάριν
τής ροής τών ύδάτων, 2) διοχετεύω δι’ αΰλακος»6, καί τό αυλακώνω πού
σημαίνει: «1) ορύσσω αύλακας έπί τοϋ εδάφους..., 2) ορύσσω αύλακας έπί
τοϋ εδάφους, ίδια διά τήν εΰκολον διαρροήν τών ύδάτων»7.
Τό πριάκονπους, ο, άπό τό Βελβεντό είναι μεταρηματικό τοϋ πριακό-

1. Βλ. Κυπ ρή, ο.π., στό λήμμα μοντσώννω.
2. Άπό προσωπική συλλογή.
3. Πβ. στό ίδιο ιδίωμα τό περιχννω)*πιριχύνον)*πιρ’χννου)πριχύνου.
4. Βλ. «'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας έλληνικής»,τ. 3ος, Άθήναι 1941, στό ίδιο λήμμα.
5. Βλ. Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικόν όλης τής έλληνικής γλώσσης, τ. 11ος,
σ. 5668, στό λήμμα περιανλακίζω.
6. Βλ. «Ιστορικόν Λεξικόν», τ. 3ος, στό λήμμα αύλακιάζω.
7. "Ο.π., στό λήμμα ανλακώνω.
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βον καί σημαίνει: «φράκτης ρυακίου», όπως το έρμηνεύει 6 Μπουντώνας1.
Έδω ò συγγραφέας φαίνεται οτι με τή λέξη φράκτης έννοεΐ το άνάχωμα
πού υψώνουν οί γεωργοί στις δυο πλευρές του αύλακιοΰ γιά νά μή διασκορ
πίζεται το νερό.
noovvgiÒ\ πριγκίδ’, bgovvgiôτό:
Στή Ρητίνη, Έλατοχώρι καί Λιτόχωρο ή λέξη προυνξίδ’, τό, καί συ
νήθως στον πληθυντικό προυνβίδγα, τά, επειδή μοιάζουν νά είναι δύο, ση
μαίνει τή σιδερένια βέργα πού τοποθετεί ή υφάντρα στό πανί πού υφαίνει
γιά νά τό κρατά τεντωμένο από τή μιά ούγια ώς τήν άλλη. Τό έξάρτημα αυτό
προσαρμόζεται στό πλάτος τού πανιού2.
Στό Βελβεντό εχουμε τόν τύπο πριγκίδ’3 καί στον Πολύγυρο Χαλκιδι
κής booDvgiÔ’4 μέ τήν ίδια σημασία, ένώ στα Μέγαρα τόν τόπο μπροτζίδια5 6 7
πού θά πρέπει κι αυτός νά συνδεθεί μέ τά παραπάνω, επειδή συμπίπτει μ’
αυτά φωνητικά καί σημασιολογικά.
Σημασιολογικάή λέξη προννξ'ώ’ θά πρέπει νά συμπίπτει μέ τό έξάρτη
μα πού στή Λέσβο®, Πελοπόννησο, Στ. Ελλάδα, Κρήτη κι ίσως κι άλλου
όνομάζουν ξίγγλες1 κι ό Ησύχιος Ιτλαί8.
Ή λέξη πρέπει νά συνδεθεί μέ τήν άρχαία λέξη υπουργός, πού μέ διά
φορες φωνητικές μορφές καί σημασίες διασώθηκε σ’ αρκετά μέρη τής Ελ
λάδας9.
Ό Πέτρος Φουρίκης στήν έργασία του «Μεγαρικά μελετήματα» πα-

1. Βλ. Μπουντώνα, Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος ΒελβεντοΟ, σ. 100, στο λήμ
μα πριάκουπονς, ό.
2. ’Από προσωπική συλλογή.
3. Βλ. Μπουντώνα, Περί τού γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντοΰ, στό λήμμα πριγκίδ.
4. Βλ. Φ. Τάσιου, Γλωσσάριο τού Πολυγύρου, «Χρονικά Χαλκιδικής» τεύχη 3738 (Θεσσαλονίκη 1962-1963) 127.
5.Π. Α.Φουρίκη, Μεγαρικά μελετήματα, «Λεξικογραφικόν Άρχεΐον τής μέσης
καί νέας έλληνικής» Ε' (Άθήναι 1918) 230, σημ. 5, όπου ό συγγραφέας μαζί μέ τόν τύπο
δίνει καί τήν περιγραφή τής λέξης, έξαγγέλλοντας δτι θά δώσει πιό κάτω τήν έτυμολογία
της. Έξαιτίας όμως άρρώστιας δέν μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τήν πρόθεσή του.
6. Βλ. Μ. Κ. Στεφανίδου, Δημώδης όνοματολογία, «Άθηνα» ΚΣΤ' (Άθήναι
1914), Λεξικογραφικόν Άρχεΐον, σ. 67.
7. Βλ. Γ. Ν. Χατζή-Ζωγίδου, Θεσσαλικά ζητήματα, «Άθηνα» Γ (Άθήναι
1898) 554.
8. Βλ. Στεφανίδου, ό.π., σ. 67.
9. Βλ. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η, Μεγαρικά μελετήματα, «Άθηνα» Λ' (Άθήναι 1919) 350.
Βλ. έπίσης καί An dr ίο t is, Lexicon der Archaismen, στό λήμμα υπουργός.
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ρακολουθεΐ φωνητικά καί σημασιολογικά την έξέλιξη τής λέξης υπουργός\
δίνοντας τις διάφορες φωνητικές μορφές καί τις σημασίες τους1
2.
’Από άποψη φωνητική ή λέξη υπουργός για να φτάσει μέχρι τούς δια
λεκτικούς τύπους προυνβίδ’ (πριγκίδ’, bρoυvgίδ,) ακολούθησε μια διαδικα
σία πιο άπλή στά βόρεια ιδιώματα άπ’ ο,τι στά νότια3, δηλ. ύπουργός}πουργός, μέ αφαίρεση τοϋ άρχικοϋ υ τής πρόθεσης4 5)*προυγός, μέ μετάθεση
του ο> *προυνβος, μέ άνάπτυξη έρρινου καί ήχηροποίηση τοϋ γ')£\ προυνgiôa, μέ αλλαγή γένους6 καί τήν προσθήκη τής κατάληξης -ίδα πού δηλώ
νει συνήθως όργανο7 8}προυνβίδ’, μέ τήν ύποκοριστική κατάληξη -ίδι καί
αποβολή τοϋ τελικοϋ άτονου ι. Ό τύπος προυνξίδ’ μπορεί βέβαια νά προήλ
θε καί απευθείας άπό τόν τύπο *προννξός, χωρίς δηλ. τή μεσολάβηση τοϋ
τύπου πρoυvgίδa καί χωρίς υποκοριστική σημασία, κατά τό βαλανίδι, ξίδι,
φίδι, φρύδι8 κ.λ. Ό τύπος πριγκίδ5 προήλθε άπό προληπτική αφομοίωση
τοϋ ου)ι, ενώ στον τύπο bρoυvgίδ, έχουμε ήχηροποίηση τοϋ άρχικοϋ π)δ
είτε άπό συνεκφορά (άπό εναν προγενέστερο τύπο *bρoυvgòς ή *δρουνξί
δα) ή άνεξάρτητα άπό συνεκφορά9. Γιά τήν παράλληλη σημασία τής λέξης
σάν έξάρτημα τοϋ άλετριοΰ καί τοϋ άργαλειοϋ πβ. καί τά: σπάθη10, κουρούνα11,
αυτιά12 κ.λ.
1. Βλ. Φουρίκη, δ.π.,σ. 347-353.
2. Βλ Φ ο υ ρ ί κ η, δ.π., σ. 350-351.
3. Βλ. Φουρίκη, δ.π., σ. 351, δπου ό συγγραφέας δίνει τις φωνητικές τροπές τής
λέξης υπουργός γιά τα νότια ιδιώματα καί τήν κυπριακή διάλεκτο πού κατέληξαν στον
τύπο προγγός μέ πιο πολύπλοκη καί διαφορετική διαδικασία άπ’ δ,τι στά βόρεια.
4. Βλ. ένδεικτικά στού Ά ν δ ρ ι ώ τ η, ’Ετυμολογικό Λεξικό τής κοινής νεοελληνικής,
στις λέξεις ποδόχι(ύποδόχιον, πόδημα{ύπόδημα κ.λ. ’Επίσης βλ. στού ίδιου, Lexicon
der Archaismen, στή σειρά τών λέξεων πού αρχίζουν μέ τήν πρόθεση υπό, δπως ύπογάστριον)
’π(ου)γάστρι, υποδοχή}’ποδόχα, ύποκοίλιον)’ποκοίλι κ.λ.
5. Βλ. Κουκουλέ, Περί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρα έλληνική, σ. 93-99.
Στή σ. 98 παραθέτει μάλιστα καί τή λέξη πουργγός άπό τή Λάρνακα τής Κύπρου.
6. Βλ. Φ ι λ ή ν τ α, Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας, σ. 433, δπου: σκυλος)σκύλα,
πέτρος)πέτρα, δούλος)δούλα κ.λ. Καί στά ιδιώματα έπίσης είναι πολύ συχνή ή αλλαγή
γένους, δπως: βλέφαρους, ό, πλάτ’ς, ό, χάπχα, ή, πρόοουπους, ό, κ.λ. (δλα άπό προσωπική
συλλογή στά παραπάνω μακεδονικά χωριά).
7. Βλ. Φ ι λ ή ν τ α, δ.π., σ. 466, δπου έχουμε: λαβίδα, παγίδα κ.λ. Ό συγγραφέας μά
λιστα παραθέτει, μαζί μ’ άλλα ουσιαστικά, καί τή λέξη προγγίδα μέ τήν έννοια τής ξίγγλας.
8. Βλ. Φ ι λ ή ν τ α, δ.π., σ. 485, μέ άνάλογα παραδείγματα.
9. Βλ. Κουκουλ έ, δ.π., σ. 122-137, μέ πολλά άνάλογα παραδείγματα.
10. Βλ. Φουρίκη, δ.π., σ. 367-368. ’Επίσης Χατζή-Ζωγίδου, δ.π., σ. 555.
11. Βλ. Φουρίκη, δ.π., σ. 353-356, καί Χατζή-Ζωγίδου, δ.π., σ. 553.
12. Βλ. Φουρίκη, δ.π., σ. 361, δπου οί τύποι παροΰτια άπό τήν Κρήτη καί Μήλο,
παρούθια άπό τήν Κρήτη, παρότες άπό τή Θήρα, αυτιά άπό τήν "Ηπειρο. Στή Ρητίνη γιά
τό ίδιο έξάρτημα έχουμε τόν τύπο ξ’λόχτχα.
JS
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ρουβός, ρονβά:
Στο Λιτόχωρο τό ρουβός είναι έπίθετο καί σημαίνει: όχι ευθύς, ύπου
λος, πονηρός. Τό ρονβά είναι έπίρρημα καί σημαίνει: πλάγια, λοξά, πονη
ρά- «κοηάει ρονβάη1.
Ή λέξη πρέπει νά συνδεθεί μέ τό αρχαίο έπίθετο ραιβός: καμπύλος,
έπικαμπής, κυρτός, κυφός, λοξός, σκολιός2, κι ακολούθησε τήν έξής φω
νητική διαδικασία γιά νά φτάσει στη μορφή τού Λιτόχωρου: ραιβός)ριβός3, 4μέ
5 στένωση τού άτονου αι, κανονική στά βόρεια ιδιώματα )ρονβός,
μέ χείλωση τού ι)ου έξαιτίας τού παρακείμενου χειλικού ßi.
Γιά τή σημασιολογική διαφοροποίηση τού έπιθέτου πού από τήν άρχική σημασία τού κυρτού, στραβού κ.λ. μετέπεσε σέ σημασία μέ ήθικό περιε
χόμενο πβ. καί τά: στραβός=άνάποδος στό χαρακτήρα, στριφνός, πλάγιος=
σκολιός, δόλιος, άπατηλός κ.λ., καθώς καί τά άντίθετα Ισιος, ενθυς κ.λ.
πού πήραν κι αύτά σημασίες μέ ήθικό περιεχόμενο. Τό έπίρρημα ρονβά:
πλάγια, λοξά, πονηρά, αποτελεί τον κρίκο ανάμεσα στις δυο έννοιες τού
έπιθέτου.
σαλίμόα, ή:
Στή Ρητίνη ή λέξη σημαίνει τήν καταρροή, τό συνάχι- «κρνονσα κι
μ επχασιν σαλίμόα»3.
Ή λέξη πρέπει ν’άναχθεΐ στό λατινικό saliva-ae πού σημαίνει: σάλιο
καί μεταφορικά όρεξη, χυμός, γεύση6. Τή λέξη σαλίβα ό Du Cange στό λε
ξικό του τήν καταχωρεί ώς έρμήνευμα στό λήμμα σάλος, ο, μέ τή σημασία
τού σάλιου7, ένώ στό λήμμα σαλίβα, ή, δίνει τή σημασία τού τσεκουριού
σαν όπλου μέ φράσεις όπως: «μαρτζουμάβουλον, ή νΰν σαλίβα» κ.λ.8. Έπί-

1. ’Από προσωπική συλλογή.
2. Βλ. Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, στό λήμμα ραιβός.
’Επίσης στοΰ A n dr io t is, Lexicon der Archaismen, στό ίδιο λήμμα.
3. Βλ. An dr io t is, ό.π., στό λήμμα ραιβός, όπου υπάρχει καί ό τύπος ριβός άπό τή
Στερεά Ελλάδα. Βλ. άκόμη Β. Φάβη,Έκθεσις τών διαγωνισμών τής Γλωσσικής Εται
ρείας, «ΆΟηνά» MB' (Άθήναι 1930) 239, όπου ύπάρχει ό τύπος ριβουκονμμένονς άπό τήν
Παρνασσίδα.
4. Βλ. X. Συμεωνίδη, Χείλωση στή μεσαιωνική καί νέα έλληνική, «Βυζαντινά»
4 (Θεσσαλονίκη 1972) 234 κ.έ.
5. Άπό προσωπική συλλογή.
6. Βλ. Ε. Τσακαλώτου, Λατινοελληνικόν Λεξικόν, στήν ίδια λέξη.
7.Βλ.Γ)ιιΟαηαβ, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Gratz 1958
στό λήμμα σάλος.
8. Βλ. D u C a n g e, ό.π., στό λήμμα σαλίβα.
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σης ταυτίζει σημασιολογικά τή σαλίβα μέ το σειρομάστη' «φέρει... σειρομάστην, ον κοινώς καλοϋσι σαλίβαν»1. 2
Παρ’ όλη τή φωνητική τους ταύτιση δε φαίνεται πιθανό οί λέξεις σαλίβα=σάλιο καί σαλίβα—τσεκούρι κ.λ. νά έχουν τήν ίδια έτυμολογική προ
έλευση3.
Γιά τή φωνητική έξέλιξη τής λέξης σαλίβαβσαλίμόα, τήν άνάπτυξη
δηλ. του έρρινου μ πριν άπό τό β, μέ φυσική συνέπεια τήν ήχηροποίηση τοϋ
ßßb, δέν υπάρχει πρόβλημα, έπειδή έχουμε άφθονα παραδείγματα μέ παρό
μοιες τροπές άπ’ όλο τόν έλληνικό χώρο3.
σειραδώνου:
Τό ρήμα στά χωριά Ρητίνη καί Έλατοχώρι Πιερίας σημαίνει: στριφώ
νω ένα ροϋχο, ράβω τόν ποδόγυρο ένός φορέματος κ.λ.· ((δεν τον σειράδονσις καλά τον φουστάνι σ’». Ή μετοχή σειραδουμενους=στ μυρωμένος, ραμ
μένος· ((τα φονρέματα σειραδουμένα μνά χαρά». Τό μεταρηματικό σειράδουμα = στρίφωμα, ράψιμο4.
Τό ρήμα άνάγεται στό μεσαιωνικό ουσιαστικό σειράδιον, τό, άπό τό
άρχαΐο σειρά, ή, πού σημαίνει: μικρό σχοινί, μικρή ταινία, σιρίτι, κορδόνι
κ.λ.5. Τό ρήμα συναντιέται καί στήν Κρήτη μέ τή μορφή σειραδιάζω καί
σημαίνει: βάζω στή σειρά6.
σ’λάρα, η, ξ ασ’λάρουτους :
Ή λέξη σ’λάρα στή Ρητίνη σημαίνει: τάξη, συγύρισμα' ((δεν εχν din
σ’λάρα μέσ> στον σπίτ », ένώ τό έπίθετο ξ ασ’ λάρουτους σημαίνει τόν άτακτοποίητο, τόν άσουλούπωτο' ((σιργανάει ξασ’λάρουτους»7.
Ή πρώτη λέξη είναι μεταρηματικό τοϋ ρήματος *συνιλαρώ, σύνθετο
τοϋ Ιλαρώ, πού, έκτος άπό τή Ρητίνη, τό συναντούμε σ’ άρκετές άλλες περιο
1. Βλ. Du Cange, δ.π., στό λήμμα σειρομάστης.
2. Βλ. Στ. Δραγούμη, Χρονικού τού Μορέως λέξεις, «Άθηνα» ΚΔ' (Άθήναι
1912) 367, δπου ό συγγραφέας μ’ έπιφυλακτικότητα δίνει στή λέξη σαλίβα, πού συναντιέ
ται στό Χρονικό τού Μορέως (στ. 1156, σαλίβες είχαν τούρκικες), τή σημασία τού σαλβάρι = βράκα.
3. Βλ. Κουκουλ έ, Περί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρα έλληνική, δ.π., σ. 8792, δπου τά: άθούμτιαλη(άθόβολη, γρίμπος(γρίβος, ζαμπάρνβζαβάρνι, ζαμπόγερος(ζαβόγερος κ.λ.
4. Ή λέξη καί οί ιδιωματικές φράσεις άπό προσωπική συλλογή.
5. Βλ. A n dr ί ο t is, Lexicon der Archaismen, στό λήμμα σειράδιον.
6. Βλ. Γ. Παγκάλου, Περί τού γλωσσικού Ιδιώματος τής Κρήτης, Άθήναι 1960,
τ. 3ος, στό λήμμα σειραδιάζω.
7. Άπό προσωπική συλλογή.
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χές τοϋ έλληνισμοϋ1. TÒ ξασ’λάροντονς είναι το στερητικό επίθετο πού
άντιστοιχεΐ στην άντίθετη έννοια τής μετοχής σ' Χαρούμενους.
σουνάαρίζ’:
Τό ρήμα στο Έλατοχώρι Πιερίας τό συναντούμε σάν τριτοπρόσωπο
καί σημαίνει: τυχαίνει, ταιριάζει, συμπίπτει, βολεύει- «δέ σουνάάρ’σι να
συναντηθοϋμι σήμιρα»2.
Τό β' συνθετικό τού ρήματος θά πρέπει να συνδεθεί μέ τό μεσαιωνικό
ουσιαστικό ταρός, ο, πού σημαίνει: καιρός, χρόνος, άνεμος3.
Καί σήμερα ή λέξη ταρός άπαντά σε διάφορα μέρη τής Ελλάδας, κι
ακόμα καί στήν Καππαδοκία, μέ τις ίδιες σημασίες πού είχε καί στό μεσαίωνα4. ’Επίσης άπό τήν ίδια αύτή λέξη έχουμε σ’ αρκετά μέρη, μέσα κι έξω
άπό τόν έλλαδικό χώρο, μιά αρκετά πλούσια παραγωγή σέ λέξεις άπλές
καί σύνθετες5. 6Σ’ αυτές μπορούμε έπίσης νά προσθέσουμε, έκτος άπό τό
σουνάαρίζπιθανόν καί τό σιουάέρνον άπό τόν Πολύγυρο τής Χαλκιδικής,
πού κι αυτό σημαίνει περίπου τό ίδιο: πετυχαίνω, καί σάν άπρόσωπο: τυ
χαίνει, συμβαίνει- «να σιουάάρ’ς νά τονν βρεις νά κ μάτι», «δε σιουάάρ’σι
νά τονν βρώ στον μαγαζί»*. Ή παρουσία των ρημάτων αυτών στό Έλατο
χώρι καί Πολύγυρο πλουτίζει περισσότερο τήν παραγωγή τής λέξης καί
παράλληλα διευρύνει τά γεωγραφικά της όρια μέχρι καί τή Μακεδονία7.
Άπό τούς παράγωγους ρηματικούς τύπους, άπλούς καί σύνθετους, έ1. Βλ. A n d r i ο t i s, Lexicon der Archaismen, στα λήμματα ίλαρώ καί *σνιαλαρώ.
2. Άπό προσωπική συλλογή.
3. Βλ. A n d r i ο t i s, Lexicon der Archaismen, στό λήμμα ταρός. Για τήν έτυμολογία
τοϋ ούσιαστικοΰ ταρός, άπό έλληνικής πλευράς, βλ. τις έξης δύο βασικές έργασίες: 1) τού
Ν. Άνδριώτη, ’Ετυμολογικά, «Λεξικογραφικόν Δελτίον» 2 (Άθήναι 1940) 149-151,
όπου τό συνδέει μέ τή γλώσσα τοϋ Ησυχίου ταρόν, καί 2) τοϋ Β. Φ ά β η, Κριτικά καϊπαλαιογραφικά εις τόν 'Ησύχιον, «Λεξικογραφικόν Δελτίον» 5 ( Αθήναι 1950) 106-114, όπου ό
συγγραφέας συμπεριέλαβε καί νεότερο ύλικό δίνοντας μιά πλούσια παραγωγή τής λέξης
μέ άρκετά σύνθετα, όπως γλυκοταριά, μονόταρος, μονοτάρι, άπανωταρέα, κακουταριά,
μονοταρικά, μονοταρικός κ.λ., καθώς καί τά ρήματα ταρε'ι, ταρεύου, ταρίζω, ταρίζομαι, καί
τά παράγει όλα άπό τό έπίθετο άπανωτάρης(άπανωτός, άπ’ όπου τό άφηρημένο ούσιαστικό άπανωταρία. ’Απ’ αύτά τά δυό, λέει, άποσπάστηκε ή κατάληξη -τάρις, -ταρία καί -τάρι
καί σχηματίστηκαν έπειτα τά ίξωτάρις, καλοταρία, κακοταρία, αταρος, μονοτάρι, ταρεΐ,
ταρίζω, ταρεύω κ.λ. Άπό τά σύνθετα καλοταρία καί κακοταρία προήλθε τό ουσιαστικό
ταρός μέ τή σημασία τοϋ καιρός, κατά τό σχήμα καλοκαιρία-κακοκαιρία-καιρός.
4. Βλ. Άνδριώτη, ό.π.,σ. 150.’Επίσης Φάβη, ό.π.,σ. 107.
5. Βλ. Φάβη, δ.π., σ. 107. ’Επίσης Andriotis, Lexicon der Archaismen, στό λήμ
μα ταρός.
6. Βλ. Τ ά σ ι ο υ, Γλωσσάριο τοϋ Πολυγύρου, δ.π, στό λήμμα σιουάέρνον.
7. Βλ. Φάβη, δ.π., σ. 112, σημ. 3, όπου ό συγγραφέας έκφράζει τήν έλπίδα δτι θά
θησαυρισθεΐ ή λέξη κι άπό άλλες περιοχές.
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κείνος πού ταυτίζεται άπόλυτα σημασιολογικά μέ τούς δικούς μας μακεδο
νικούς τύπους είναι τό άπρόσωπο ταρεϊ άπό τις Κονίστρες τής Εύβοιας πού
έπίσης σημαίνει: βολεύει, ταιριάζει- ((δε μον ταρεϊ νά πιράσον»1.
Ό ένεστώτας σιουάέρνον τής Χαλκιδικής ίσως προήλθε άπό κάποια
άναλογία. Μπορεί δηλ. νά προήλθε άπό ένα αρχικό ρήμα σουντάρωβσουνάάρου κατά τά ρήματα σέ -άρω, ιταλικής προέλευσης (φρακάρω, τσοντά
ρω κ.λ.), κι έπειτα νά ακολούθησε τις διπλοτυπίες μερικών παρόμοιων ρη
μάτων σέ -άρω2, όπως: φρακάρω καί φρακέρνω, τσοντάρω καί τσοντέρνω3,
φονμάρου καί φονμέρνον, φονντάρου καί φονντέρνον, δονσκάρου καί δονσκέρνου, σαλπάρου καί σαλπέρνου. κουρνάρου καί κουρνέρνου κ.λ.4.
τζάλαβους:
Στή Ρητίνη τό επίθετο σημαίνει τον αδέξιο, τον τσαπατσούλη, τό χο
ντροκομμένο, τόν άτακτο5.
Ή λέξη πρέπει νά συνδεθεί μέ τό διαλεκτικό άντάλλαβους πού σημαί
νει: αυτός πού έχει όποιοδήποτε σωματικό ελάττωμα, ό άνισόρροπος, ό
δύστροπος, ό πεισματάρης, ό απρόσεκτος, ό άτακτος6. 7
Ή φωνητική έξέλιξη τής λέξης είναι: άντάλ(λ)αβους) *ντάλ(λ)αβονς,
μέ άφαίρεση του αρχικού α')τζά2(λ)αβους, μέ τροπή τού ντ)τζΊ.
τσ’μέλα, ή:
Στό Έλατοχώρι ή λέξη σημαίνει τό λίπος, τό πάχος, καί μεταφορικά
1. Βλ. Φ ά β η, 6.π., ο. 111.
2. Βλ. Φιλήντα, Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας, σ. 535, §1607.
3. Βλ. Γ. Κουρμούλη, ’Αντίστροφον Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής, Άθήναι
1967, στις ρηματικές καταλήξεις -ερνω καί -άρω.
4. Άπό προσωπική συλλογή στή Σκιώνη Χαλκιδικής.
5. Άπό προσωπική συλλογή.
6. Βλ. «'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας έλληνικής», τ. 2ος, στό λήμμα *άντάλλαγος,
όπου δίνονται οί διάφορες φωνητικές μορφές τού έπιθέτου: δηλ. άντάλλαβους-άάάλλαβονςάλλάνταβος-άλΛάνταβονς-άναφάνταλλος-άλαφάνταλλος-’λάνταβους-λανταβός. Στους τύπους
αυτούς μπορούμε νά προσθέσουμε καί τό βάνταλος πού ό Χρ. Τζιτζιλής τό άνάγει έπί
σης στό διαλεκτικό ’λάνταβονς (Χρ. Τζιτζιλή, Άνάλεκτα έτυμολογικά, «Ελληνι
κά», 34, Θεσσαλονίκη 1982-1983, 106). Για τήν έτυμολογία τού άντάλλαβος βλ. καίΒ.
Φ ά β η, Μετάθεσις καί άντιμετάθεσις φθόγγων, «Λεξικογραφικόν Δελτίον» Γ (Άθήναι
1939) 127-128. Βλ. έπίσης I. Κ α λ λ έ ρ η, Άνάλεκτα Λεξικογραφικά, «Λεξικογραφικόν
Δελτίον» 8 (Άθήναι 1958) 49 κ.έ.
7. Για τό δχι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο τής τροπής τού ντ)τζ βλ.Φ. Κ ο υ κ ο υλέ, ’Ετυμολογικά, «Άθηνά» ΛΕ' (Άθήναι 1923) 198-202, όπου παραθέτει τά: άντανεμίζώ)
άντζανεμίζω, άντζάνεμα, κρεμαντζαλάς κ.λ. Βλ. έπίσης στό Ιστορικό Λεξικό τό ανταφλος)Άντζαφλος.
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τή σωματική δύναμη: δεν εχ din τσ’μέλα αυτό του κουρίτα’1.
Ή λέξη θά πρέπει να άναχθεΐ στο μεσαιωνικό σιμίλα, ή2, άπό τό με
σαιωνικό λατινικό simila, πού σημαίνει: σεμίδαλις, μάζα, γρούτα, πανάδα3. 4
Ή τροπή τής μεσαιωνικής λέξης σιμίλα στή διαλεκτική μακεδονική
τσ’μέλα έγινε με τήν έξής φωνητική διαδικασία: σιμίλα> *σιμιλέλα, μέ τήν
προσθήκη τής κατάληξης -έλαί}*τσιμιλέλα, μέ τροπή τοΰ άρχικοΰ σ)τσ5)
*τσ’μ’λέλα, μέ άποβολή των άτονων ι}τσ’μέλα, μέ άνομοιωτική άποβολή
τοΰ πρώτου λ6.
Ή σημασιολογική μετάπτωση τής λέξης άπό τήν άρχική της σημασία
στήν έννοια τοΰ λίπους δεν παρουσιάζει δυσκολία, επειδή οί έννοιες είναι
άρκετά συγγενικές μεταξύ τους. Παρόμοια σημασιολογική διαφοροποίη
ση έξάλλου έχουμε καί στο ποντιακό τζιμίδιν, τό, προερχόμενο άπό τό με
ταγενέστερο λατινικό cimedia: ή μάζα τοΰ εγκεφάλου πού, εκτός άπό τήν
άρχική αύτή έννοια, έχει άκόμα καί τις έξής άλλες: «ή ύπολειπομένη μάζα
των καρυδιών μετά τήν έκπίεσιν τοΰ έλαίου, πολτός άπό πίτυρα ώς τροφή
άγελάδος, χόρτα στραγγισμένα μετά τό βράσιμον καί άρτυσμένα μέ βούτυρον»7. ’Ανάλογη σημασιολογική διαφοροποίηση έχουμε άκόμα καί στο
μεσαιωνικό σημιδία πού άπό τήν άρχική έννοια τοΰ έγκέφαλου κατέληξε
νά σημαίνει καί τό σιμιγδάλι, τή γρούτα κ.λ.8.
φκάρ’, τό:
Στή Μηλιά ή λέξη σημαίνει τό σφαγμένο ζώο πού τοΰ έχουν άφαιρεθεΐ τά έντόσθια καί τό κεφάλι.
1. Ή λέξη άπό προσωπική συλλογή.
2. Βλ. Du Cange, ό.π., στό λήμμα σημηδία.
3. Βλ. Du Cange, δ.π., στό λήμμα σημηδία. Βλ. έπίσης P. Chantraine, Di
ctionnaire étymologique de la langue grecque, Paris 1974, στό λήμμα σεμίδαλις. Έπίσης
στοϋ Η. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1973, στό λήμμα
σεμίδαλις.
4. Βλ. Φιλήντα, Γ ραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας, σ. 467, § 1398, δπου παρα
θέτει τά γνωστά κασέλα (κάσα), γουνέλα (γούνα), πορτέλα (πόρτα) κ.λ.
5. Βλ. Ά V δ ρ ι ώ τ η, Ετυμολογικό λεξικό τής κοινής Νεοελληνικής, σ. 380, δπου
μέ τροπή σ ή ασ)τσ έχουμε τά γνωστά κόσσυφος)κύτσνφας, συρίζω)τσυρίζω κ.λ. Βλ.
άκόμα Β. Φάβη, Έκθεσις τοϋ διαγωνισμού τής Γλωσσικής 'Εταιρείας, «Άθηνά» ΜΕ'
(’Αθήναν 1934) 361-362 καί 366.
6. Βλ. Φιλήντα, δ.π., σ. 88, δπου τά (ν)δρολαιλάπι)δρολάπι, καμηλολάτης)καμηλάτης κ.λ.
7. Βλ. Παπαδοπο όλου, 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Ποντικής διαλέκτου, στό λήμ
μα τζιμίδιν.
8. Βλ. Du Cange, δ.π., στό λήμμα σημηδία.
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Ή λέξη πρέπει ν’ άναχθεΐ στή λέξη κουφάρι(*κονφάριον(μσν. κονφον
καί κονφος (=σίδμα)1.
Ή φωνητική έξέλιξη τής λέξης δεν παρουσιάζει δυσκολία. "Εχουμε
δηλ. *κονφάριον}κονφάρι(ν)')*κ,φάρ’, μέ άποβολή τοϋ άτονου ον καί τοϋ
τελικού άτονου ΐ)ψκάρ\ μέ άντιμετάθεση τοϋ κ-φ)φ-κ.
φλαψά, χλαχρά, ή:
Στή Ρητίνη καί Μηλιά ή λέξη σημαίνει τή νωπή ρόκα καλαμποκιού
πού δεν έχει άκόμη ωριμάσει, δέν έχει δέσει, κι είναι κατάλληλη γιά ψήσιμο2.
Ή λέξη μπορεί ν’ άναχθεΐ στο άρχαΐο ρήμα θάλπω πού σημαίνει: ζε
σταίνω, καίω κ.λ.3, καί πρέπει νά προήλθε άπό τον άόριστο εθαλψά) *θαλψιά, κατά το σχήμα εχαψα-χαψιά, εκοψα-κοψιά, εκλεψα-κλεψιά, εκαταακατσιά κ.λ.) *0?.αψιά, μέ μετάθεση τοϋ λ) *φλαψια)φ?.αψά, μέ τροπή τοϋ
θλ)φλ (πβ, θλαστός)φλασκάδις, θλίβω'λφλΰω κ.λ.)4.
Παράγωγα τοϋ ρήματος θάλπω είναι έπίσης τά διαλεκτικά άπό τήν
’Ήπειρο: θλαφτή — ζεστή, θερμή- «κουλούρα θλαφτή», φλαφτή (Κουκλιοί
Πωγ.)5 καί θλαφτό’ «θλαφτό ψωμί, θλαφτή κουλούρα =τεμάχιον ζύμης άρ
του, όπερ μεταποιοΰντες εις κολλύραν ψήνουσιν έντός φούρνου, έκ τοϋ θάλ
πω, θαλπτός, διότι μόλις ή κουλούρα θάλπεται καί άποσύρεται μαλακωτάτη ούσα»6, καί πολύ πιθανόν καί τά διαλεκτικά έπίσης, θοάψις, ή=«πρωία
άνευ δρόσου, ήτις δέν είναι καλή εις συλλογήν βαμβακιού»7 καί θοαψα(δ)ονρι=«καυστική ήμερα»8. Έπίσης καί τά: θάρφος, τό = «θερμότης καί ή μεσημ
βρία» άπό τήν ’Ικαρία9, θάλπη, ^=«πνιγηρός καύσων τοϋ θέρους, κυρίως
όταν πνέει ό λίψ ή ό δυτικονότιος άνεμος»10, θραψανώ καί Θραψανιώτης
κ.λ.11.
Γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα τή σημασιολογική έξέλιξη τής λέξης
1. Βλ. Ά V δ ρ ι ώ τη, ’Ετυμολογικό Λεξικό, στό λήμμα κουφάρι (βλ. έπίσης A. Κ ο ρ α ή, "Ατακτα, 2, σ. 354).
2. ’Από προσωπική συλλογή.
3. Βλ. Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, στό λήμμα θάλπω.
4. Βλ. A n d r i ο t i s, Lexicon der Archaismen, στό λήμμα θλαστός καί θλίβω.
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μάς βοηθούν έπίσης καί τά συνώνυμα διαλεκτικά καυτός, δ=«άρτος φρυ
κτός έπανθρακίτης» άπό τήν Αίνο1 καί ζεστασιά, ή = «άρτος προχείρως κατασκευαζόμενος- άλέθουσι διά χειρομύλου τον σίτον, ζυμώνουσι καί όπτώσιν
ή μάλλον θερμαίνουσι τήν ζύμην έν τω πυρί» άπό τήν ’Ικαρία2. Όπως δηλ.
ή λέξη ζεστασιά πήρε τήν ειδική σημασία τοΰ ψωμιού πού ψήνεται γρήγορα
στα κάρβουνα, τό ίδιο καί ή φλαψά πήρε τή σημασία τής τρυφερής ρόκας
του καλαμποκιού πού ψήνεται γρήγορα καί εύκολα.
Στο Βελβεντό ή λέξη με τον τύπο χλαψά σημαίνει τό ψωμί πού έσωτερικά είναι ώμο καί μαλακό- «τον ψουμι εινι din χλαψά»3. ’Εδώ νομίζω ότι
έχουμε σημασιολογική μεταφορά τής άλλης Ιδιότητας τού νωπού καλαμπο
κιού, δηλ. τής μαλακής καί νωπής του σύστασης.
χαμουλονρδου, τό:
Στον Κολινδρό ή λέξη σημαίνει τό χαμομήλι4. Ό πλήρης τύπος άπ’
τόν όποιο προέρχεται ή λέξη είναι τό χαμολούλουδο)* χαμουλουλ’δον,
μέ στένωση τού άτονου ο)ον καί αποβολή τού άτονου ον)χαμουλονρόου,
μέ τροπή τού δεύτερου λ)ρ άπό άνομοίωση προς τό λ.
Στήν άναγωγή τής λέξης στό χαμολούλουδο μάς βοηθάει καί τής Βέ
ροιας δ πλήρης τύπος χαμουλούλονδα, τά=τό χαμομήλι5.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

ΕΤΑΝΘΙΑ δοτγα-παπαδοποτλοτ

1. Βλ. Δεκαβάλλα, δ.π., σ. 90.
2. Βλ. Δεκαβάλλα, δ.π., σ. 99.
3. Άπό προσωπική συλλογή.
4. Άπό προσωπική συλλογή.
5. Βλ. Σβαρνόπουλου, Γλωσσάριο τής Βέροιας (Βαρταλαμίδα), στό λήμμα
χαμουλούλονδα, τά.

SUMMARY
Evanthia Douga-Papadopoulou, Etymology of some dia
lect-words from the region of Pieria.
The author deals with the etymology of some dialect-words, which she
has collected in August 1981 from some villages of the region of Pieria, du
ring an expedition in those villages for collecting dialect material. The words,
which the author deals with, are the following: βαλάρ’<βάλαρις, boubou^ou<
υποποτίζω, δγάρ’γους<διάγυρος, καλόψουμου<*καλοψόψωμο, καματιριά
<καυματηρός, καρλάζκλαριά, κατ’λήθρα(*κατουρήθρα or κατρουλήθρα,
κουκουσλείθρα (κωλοσείθρα, κουλουθρινίτσαζκωλόρνιθος, π’ριακόβου <*
περιρυακοκόβω, πpoυvgίδ’<öπoυpγóς, ρουβός-ρουβά<ραιβός, ocdipba<X(XT.
saliva, σενραδώνου<σειράδιον, σ’λάρα<*συνιλαρώ, σουνάαρίζ’ζταρός, τζάλαβους<άντάλλαβους, τσ’μέλαζσιμίλα, φκάρ’<*κουφάριον, φλαψά<*θαλψιά
θάλπω and χαμουλούρδουζχαμολούλουδο.
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