
ΚΡΗΤΙΚΟ-ΚΥΠΡΙΑ*
«I καί τις σμιχρον επί σμικρφ χατα&είη, προνργου ιΐναι.

Α\

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή Κρήτη καί ή Κόπρος ύπετάγη- 
σαν Ιπί χρονικόν τι διάστημα εις τούς “Αραβας. Άργότερον κατελή- 
φθησαν υπό τών Φράγκων, οί δέ Τούρκοι εβράδυναν νά τάς υποτά
ξουν. ‘Υπό τούς Φράγκους εν Κόπρφ (1191 — 1571) καί έν Κρήτη 
(121U— 1669) άνεπτύχ-θη αξιόλογος φιλολογία, γραφεΐσα εις λαϊκόν 
ιδίωμα. Έν Κρήτη ήνίΐισεν ή ποίησις, έν Κύπριρ δέ—εξαιρέσει μιας 
άξιολόγου ποιητικής συλλογής—ό πεζός λόγος (άφήγησις). Ή γλώσσα 
τών έργων τούτων ομοιάζει προς τα σημερινά ιδιώματα εκάστης νήσου.

Ή κρητική διάλεκτος, ως γνωστόν, συγγενεύει προς τό ιδίωμα τής 
Πελοποννήσου καί τών Κυκλάδων μετά τών οποίων ύπόκειται βάσις 
τής κοινής νεοελληνικής. Ή τής Κύπρου ανήκει εις τό νοτιοανατολι
κόν ιδίωμα όμοΰ μετά τού συμπλέγματος τών Νοτίων Σποράδων. Πα
ρά ταύτα ή κυπριακή διάλεκτος παρουσιάζει κοινά στοιχεία προς τά 
ιδιώματα τής Μ. ’Ασίας1, τής Ν. ’Ιταλίας3 καί τής Κρήτης. Λόγφ * 53

*) ΑΙ κυριώτεραι βιβλιογραφικοί έπιτμήαεις:
Άσ. — Άσίζαι του βασιλείου τών ’Ιεροσολύμων καί τής Κύπρου, Μεσ. Βιβλ. 

Κ. Σάθα, τόμ. 6ος. Παρίσιοι 1877.
Β.=Γεωργίου Βουσιρωνίου, Χρονικόν Κύπρου, Μεσ. Βιβλ. Κ. Σ ά- 

θα, τόμ. 2ος σ. 413 - 453. Βενετία, 1873.
Γύπ. =: Γύπ ιρις, κρατικόν δράμα, έκδ. ύπό Έ μ μ. Κ ρ ι σ ρ ά. Άθηναι 1940.
Έρ. = Έρωτόκριτος, Βιτζέντζου Κορνάρου, μικρά έκδοσις ΰπό Σ τ ε φ 

ΞανΟουδίδου. Αθήνα».
Λεόντ. = Λ ε ο ν τ ί ο ν επισκόπου Νεαπόλεωε τής Κύπρου, Eeben des heili- 

gen Johannes des Barmherzigen Erzbischofs von Alexandria (έκδ. 
H. Gelzer, Freiburg, 1893).

Λεόντ. Μ. = Τοϋ αΰτοΰ, Βίος άγ. Συμεώνος σαλοΰ τοϋ όμολογητοΰ, έκδο- 
θέν έν τή ελληνική παιρολογίφ τοΰ Μ i g n e, τόμ. 93, σ. 1670 - 1747.

Μαχ. = Λ ε ο ν τ ί ο u Μαχαιρα, Χρονικόν Κύπρου, Μεσ. Βιβλ. τόμ. 2ος σ.
53 - 409. Βενετία, 1873.

ΜΧΕ = Μεσαιωνικό καί νέα ελληνικά υπό Γ. Ν. X α τ ζ ι δ ά κ ι. Έν Άθή- 
ναις 1905 - 1907.

Παντ. Φων. = Χρ. Πανιελίδου, Φωνητική τών νεοελληνικών ιδιωμάτων 
Κύπρου, Δωδεκάνησου καί ’Ικαρίας. Έν Άθήναις 1929

Poem, d’ am. = Poemes d’amour en dialecte chypriote, έκδ. Th. S i a p- 
karas - Pitsillides. Athenes, 1952.

■ *) Βλ. R. M, Dawkins, Cyprus and the Asia Minor dialectso{Asia
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ίστορικο - γεωγραφικών κυρίως λόγων μεταξύ των ιδιωμάτων Κρήτης 
καί Κύπρου, ίδίρ των μεσαιωνικών, υπάρχουν ομοιότητες χρήζουσαι 
ιδιαιτέρας εξάρσεως. Τούτο εν τινι μέτρφ πιθανόν νά οφείλεται και 
εις την επικοινωνίαν, ή οποία υπήρχε μεταξύ τών δύο μεγαλονήσων 
ήδη από τής εποχής τών Πτολεμαίων και συνεχίσθη πυκνότερα κατά 
την περίοδον τής Φραγκοκρατίας 8.

Μέ βάσιν τα μεσαίων, κυρίως κείμενα τών δύο νήσων θά παραλ
ληλίσω γλωσσικά τινα στοιχεία τών δύο διαλέκτων *. * 1 * * 4 *

Minor, Άφιέρ. εις Χατζιδ. σ. 42 - 59.
*) Βλ, Π. Λορεντζάτου, Συμβολή εις τήν διαλεκτολογίαν. Άφιέρ εις 

Χαιζιδ. σ. 60 - 65. )
*) Ή Κύπρος εύρίσκετο εις άμεσον επαφήν πρός τήν Κρήτην άπό τής 2ας 

τουλάχιστον π. X. χιλιετηρίδος. Βλ. St. Cass ο n, Ancient Cyprus (1937 
σ. 55, 121, 125 κ. ti., Sir. G. Hill, A history of Cyprus (1940) 1, 29, 221 
κ. ά. κηί P. Dikaios, A guide to the Cyprus Museum (1917) σ. 19, 25t 
44 κ. ά Κρήτες πολεμισταί άναφέρονται εις τήν υπηρεσίαν τών Πτολεμαίων έν 
Κ., βλ. Η 11 1, 1, 176, 178. Διά τήν επικοινωνίαν έ.ιί Φραγκοκρατίας βλ. Μ α χ. 
σ. 345, 319, 352, 362 - 3, 373, 384 καί Β. 525, 529, ένθα άναφέρο νται Κρήτες 
έν Κ. Πρβλ. καί Μνημεία τής έλληνικής ιστορίας (’Ακαδημίας ’Αθηνών) τόμ.
1, 2 passim.

’Αντιθέτους ό Κύπριος Ν ε ό φ. 'Ρ ο δ ι ν ό ς εις τό έργον του Περί ήρώωνι 
στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων καί άλλων όνομαστών ανθρώπων οπού εΰγήκα- 
σιν άπό τό νησί τής Κύπρου (έκδ. Κυπριακών Χρονικών, τόμ. 2) αναφέρει έν 
σ. 22 δτι διέτριψε έν Χανίοις τής Κρήτης, τό δέ γλωσσικόν ιδίωμα εις τό ό. 
ποιον έγραψε περιέχει κρηιικού; τύπους.

Άμεσον έπίδρασιν εις τά μσνκ. έργα τών δύο νήσων δεν γνωρίζω. Ό στ 
τοϋ Έρ. Γ 1396 καί Θυσ 402 (έκδ. Γ. Μέγα)

μα έναν κερ'ιν άφτούμενο έχράιουν κι’ ηαβησέ μου 
άπαντςί καί εις κυπριακόν δίστιχον. Τά ονόματα Χαρίδημος καί Ρώχλος ή ΡωχΙής 
(<ξ’Ερωτόκριτος) απαντούν έν Κ. ώς κύρια ονόματα ή ώς οίκογ, έπιθετα. Τό όνο 
μα Έβροούνη (<Έΰφροσύνη) ώς κύριον καί τό Κυπρίδημος ώς οικογενειακόν.

*) Ό τοιοΰτος συσχετισμός μεταξύ ελληνικών ιδιωμάτων είναι απαραίτη
τος. Ούτως έάν ό καθ R. Dawkins (Forty - five stories from Dodeka. 
nese, σ. 330 10) συνεσχέτιζε τήν λ. χαραπονδι πρός τό κυπριακόν χανάππιν— 
χαναππονδιν (μεσν. χανάπιν) — είδος κυπέλλου (βλ. καί Λαογρ. 11. 86) θά άνεύ. 
ρισκε τήν αρχήν τούτου (βλ. Μενάρδ. Άθην. 12 (1900) 371 - 3) εκ τοΰ ιαλ 
hanap καί δεν θά άνέγραφεν έν γλωσσ. «I translate pot for pitch, because 
I find ποίοχάρι, for ΰποδοχάριον with this meaning, and suppose that χα- 
ραπονδι has arisen by metathesis», ούχί όρθώς βεβαίως.

'Ομοίως ό Ρ. Kretschmer έν Lesb. Dial. 1, 88 καί 177 δέν ΰά έγραφε 
«ήίυίύ (= θρυαλλίς, έλλύχνιον) aus βοτρνδι» διότι αλλαχού ή λ. καί ύπό άλλους 
τ. φέρεται, τό δέ έιυμον αύτής δέον νά ζητηθή ή εις τό άρχ. φιτρός(βλ. Κυρ Άτ.
4, 650 καί Κυπρ. Σπ. 4, 16) ή πιθανώτεοον εις τόν τ. άπτρίον (βλ. Άθην. 29
(1917) 56 κ. έ.). Ή λ. βότρυς καί ζήτημα είναι έάν διεσώθη (βλ Άθην 25 
(1913) 295) καί ή σημασία δύσκολον είναι νά μετεβλήθη έπί τοσοϋιον.
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A. ΦΩΝΗΤΙΚΑ

Σύμπλεγμα μη’· : ίπτούμπωσεν, αμπώ&ω Κρ.—εμπεσεν Μαχ., αμ- 
ηέξω 88 5, αμπέοω 109 5. Ενίοτε άντ’ αύτοϋ γράφεται εν π Ιξ οΰ φαί
νεται δτι προήλθεν τό μπ : απώ&ει, Σαχλίκη Γραφαί στ. 150 (εκδ. 
Legrand) και εις τον ενετικόν κώδικα τοΰ Μαχ. έστούπωαεν κλπ.

Τά συμπέγματα σι, ξι, ψι, ζι, οσάκις εν Κρ. ήκολουθει φωνήεν 
α, ο, ον επαθον συνίζησιν και άπεβαλον τό ιβ. Και τό ήμίφωνον 
ι κατόπιν τοΰ ρ αποβάλλεται εν τή Ά. Κρήτη άνιψός, πλήσος, αξος, 
κοραοά, βυζά, ματοκύλισες, γρά, βαρά, ξυγαρά, ανρο (Σαχλίκη 
Γραφαί εκδ. Wagner). Εις τά κυπρ. μεσν. κείμενα ή συνίζησις είναι 
λίαν ακανόνιστος: κωλεΐ (= κωλύει) Άσ. 360 29 (πρβλ. τό κρητ. βα- 
αιλοί), έγγέιαι (= εγγυάται) 12 6, δωρά (— δωρεά) 406 21, εδωξεν 
(= έδιωξε) Μαχ. 216 1, εκατάπεν (=εκατάπιε) κ.ά.* 7 8.

Τόποι μετ’ αλόγου ηχηρού γ (=]): ]εΐς, ]'η,* ρ]υάκι Θυσ. 
799 τό X, κρυφός, κρι]ος (= κριός), βρν]ιά (τά), πιστεύγω, χολικεύγο- 
μαι, Κρ. ΆκονγΊ] (— φήμη) Άσ. 274 27, πγεϊν 163 8, Ίγουδαΐον 
48311, joi Μαχ. 808, άγουρος 53 9, ποΐγοι Β 432 28, Poem,
d’ am. 94 70, ζωγη 731, γονριάζω «^ωρύομαι9 10318, Μανογήλη 
1411, βγία, ]έ μανa (= έ μάννα), ΰγιός.

Τροπή τοΰ τι εις : κομμάτια — Κρ. κομμάτια — Κ. κομ- 
μά&κια, κομματιάζω—κομμα&ιάζω — κομμα&κιάζω, φωτιά — cpcoiha 
—φωΰκιά, μάτια — μάίλια — αμμά&κια 10.

δ) Σήμερον έν Κύπρφ ππ : εσιοΰππωσεν, άππώννω, εππεαεν κλπ. Ή μετά· 
βολή δννατόν νά συνετελέσθη ήδη από τοΰ μέσου αίώνος (βλ. Dawk. Makh.
2, 36). "Ομοίως έν Δωδεκαν. (βλ. Dawkins, Forty - five stories...σ. Ill 83

113 178 , κ. ά. και Άθην. 49 (1939) 121) καί Ν. Ίταλίμ (βλ. Studi biz.
3, 116β, 131α). ‘Λλλ’ όρθότερον εχομεν τήν έξης σειράν: π^ππξμμπ, βλ. Γ· 
Κ ο υ ρ μ ο ύ λ η ν έν ΕΕΒΣ, 18 (1918) 233 κ. έ.

β) Βλ. Χατζιδ., Περί τής γλώσσης καί τής γραμματικής τοΰ Έρωτ. σ. 
459 (έν τή μεγάλη έκδ. τοϋ Ξ α ν Ο.).

7) Βλ. Γ. Άναγνωστ., Άθην. 38 (1927) 141 - 2, 148 όστις θεωρεί τήν 
άπουράνωσιν ώς ίδιον χαρακτηριστικόν τής διαλέκτου τής Ά. Κρητης.

8) Τοΰτο δέν ισχύει διά τήν σύγχρονον χυπρ. διάλεκτον (βλ. Π α ν τ. Φων.
σ. 10). Περί τής κρατούσης νΰν έν Κ. συνιζήσεως τοΰ $ ·\~ j βλ. Μ ε ν ά ρ δ·
Άθην. 6 (1894) 161.

9) Βλ. Χατζιδ. ΜΝΕ 2, 289 καί Άθην. 29 (1917) 203 - 4.
10) Περί τοΰ φαινομένου βλ· Χατζιδ. Έπιστ. Έπ. Πανεπ. 1 (1913/4) 59

κ. έ. καί Γ. Κουρμούλην, Έπ. Έταιρ. Κρητ. Σπ. 1 (1938) 15 - 16 ένθα
υποστηρίζεται δτι ή τροπή συνετελέσθη ήδη τόν 16ον αί. Όμοια τροπή καί εν 
Θεσσαλίρ. Πρβλ. Ά χ. Τ ζ α ρ τ ζ., Περί τής Θεσσαλ. διαλ. σ. 88: «τροπήν εί? 
θ ΰφίσταται καί τό τ πρό τοΰ συμπλέγματος τι /τχι/. Ένταΰθα δμως πάλιν έκ 
τοΰ συμπλέγματος είναι δυνατόν νά προκύψη ύκχ».
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‘Εναλλαγή των μέσων β, γ, δ: γόπα—βονπα, φλέβα—φλέ- 
γα, γροικώ — δροικώ Κρ. (βλ. Άθην. 38 (1917) 161). ’ Ανταμοιδη 
Άσ. 16031, κήβεψιν αντί κήδεψιν 18015, δούλη αντί βουλή 219 27, 
βονργά αντί γοργά Poem. (Γ am. 2,30, βοράζω, Γημήτρις, Κ.

Άντιμετάθεσις συμφώνων: ζγονράφος, ζγουραφιά Έρ. 
ΕΙτζονς (χργφ. ‘Οξφόρδης Μαχ. 59 8 ) αντί εις τούς (βλ. Dawk, εν 
BNJ. 3 (1922) 140), γίτζαν Μαχ. 237 22 «γαλ. juste) βλ. Dawk, 
αύτ. σ. 139 - 40.

Άφαίρεσις φωνήεντος: χμαλωτίζω, ρίζιο, ατράφτω, φελώ, 
μνόγω, ξάζω, πονργός Κρ. Σοίφόριον Λεόντ. A 42 21 καί C 43 5, 
κληοιέκδικοι C 50 6. σπέρα (ή) Poem, d’ am. Ill 11, μόννω, κλου- 
ϋ·ώ, φελώ, στράφτω, αάζω, πονργός, ξάζω11 Κ.

Προσθήκη φωνήεντος έν αρχή λέξεως : δγιά, δγιανά, 
άμυαλος Έρ. Γ 962, δπροχ&ές, άπύρι, αλησμονώ, ασκιά, ελίγον, είσέ 
καιρόν'2, μάαε δώσου'2, τούσε βάνει, ηΐλελενε ’δει, Κρ. ΕΙστανιδ Άσ. 
189 29, άδιότι 44 0 25, άδράμια 492 11, άϋασοκάρνδα 496 5, δδίχα 165 
25, δδίχως 64 28 κ. ά. άδίχως 45014, άπεζενω Μαχ. 152 6, αβγάλυνν 
169 22, εγρωνίζω Β 472 4, δσπολλάτε, ελλιον, αλ(λ)ησμονώ, δασιά, μη
δέν ι-στέκης ν’ ασκοπίζης Poem. d‘ am. 52 2. Προσθήκη ε ώς : ε- 
μιλιά, εζημιά, εγνωριμιά, εσμιξες κλπ. Κρ. καί επρουζέζης Άσ. 180 21, 
έμοιχίαν 162 31, εγροίκηαεν Μαχ. 238 31, Κ.

Συγκοπή φωνήεντος έν μέσφ λ., ιδία τοϋ ασθε
νούς ι : φλαγή, αφορά (= συμφορά) Γυπ. Ε 82, πρεμαζώνω, περ- 
λαμπαστός, κουκλώνω, φλάγω, κνογελώ, άρνεύγω, τς (= τής ή τίς), 
ακορδαλλδς Άθην. 38, 154, μερκο'ι Έρωφ.Γ 239, Κρ. Παρκάιω (σήμ. 
—ου), παρκατεβαίνω, παρδιαβαίνω, παρδιάβααις, περλάβη Άσ. 328 31, 
ελεμοσύνη Poem. d’am. 143 9, ελενός (=έλεεινός). σκορταλλός, πελλ.ός 
«Άελελός), τρασινός Άθην. 6, 463 (<^τωρασινός).

Άνάπτυξις συνοδίτου φθόγγου ι έν μέσφ λ. : κατώ- 
φιλιο Έρ. Γ 393, λαμπιρός 665, ζιμιό, βόλιτα, ιμαλιτήρι, χερισεμένο 
(χωράφι) Άθην. 38 157, Κρ. Έκρυβή&ην (= έκρυφθη) Άσ. 152 20,

“) Βλ. Μ ε ν ά ρ δ. ένθ’ άν. σ. 145.
’*) Γραπτέον : εις ε · καιρόν, μάς ε - δώσου κλπ. Βλ. Ά ν α γ ν ω σ τ. ε^'θ" 

άν. σ. 156.
18ί Σήμερον εν Κ. έπέδωκαν ώς ευφωνικά φωνήεντα τό ι καί β, βλ. Μ ε- 

ν ά ρ δ. Έπιστ. Έπ. Φιλοσ. Σχ. 1, 7 - 10 (άνάι.) καί Π α ν τ. Φων. 20 - 21, π. 
χ. έν ι - ξέρω, άμα τον ε-γράψης, έννά τόν ε - ξι(χ)άαη κ τ. 6. Τό φαινόμενον 
μσνκ. έν γένει, πρβλ. Φλώρ. καί ΙΙιατζαφλ στ. 1618: έτοιμη νά ι- στέκεται 
(εκδ. Wagner) καί Θρήνον Κων)πολεως στ. 24: καί αν ι-σφάλλω (οΰχί άι·*ί 
σφάλλω ώς γράφει ό Wagner), Poem, d’ am. 52 a μηδέν ι - οτέκης κλπ.
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στεγινή 436 26, βιβίλια 228 31, 478 25, βιβιλιόν Poem, d’ am. 2 9κ.ά., 
Άξισιράτηγος (εν Κρ. Άξστράτηγος Άθην. 88, 154), ξηντιλώ (<ζε- 
ξήντλησα), άντιλίν το (δοχεΐον προς άντλησιν), σερισαόν (=χέρσον), Κ

Άπάλειψις τελικού ν: κοινότατον εν Κρ. χώνα (γ' πληθ.), 
νά μιλήσου, νά πλη&αίνου, πουλλιώ (γνκ. πληθ-.), ά γροικηϋή, τώ βυ· 
ζώ, τώ σκνλλώ κ. ά. π., άπαντα και εις τά κυπριακά μσνκ. κείμενα: 
έφοβοΰμου Άσ. 167 7, μόνο 169 25, των τέκνω της 383 10, δόμα 3944, 
ήγου 488 14, τον αφέντη τους 399 10, α δεν έ&έλη Μαχ. 108 23, τάσσο- 
μέσον (= τάσσομέν σου) 160 27 14.

Τό ν αν μή αληθώς τελικόν άλλ’ εξ αναλογίας διατηρείται καί εν 
Κρ. : τό παιδίν, άποπανωίλιόν, άλογον, τό σίδερον, τό ζερβόν, μεγάλον 
πράμα, χειιιώναν καλοκαίρι, μάνναν καί, στο χέριν της, τό δακτυλίδιν 
ται, έφαίνετόν τσι, δαμάκιν, την πλερωμήν του. Ουτω καί εις τούς ρη
ματικούς τύπους: εκράτειν, έβάσταν, έλ.έγετον, έλέγονντον κλπ.

Μετάθεσις τοΰ Q : ,πρίκα, πρικνς, πρικαίνομαι, κουρφά, κουρφανα. 
δακρυώνω, κορκός, κορνιαχτός, κρονσενγω, Κρ. Δραμοϋ (= δαρμού) 
Άσ. 397 19, φονρκάλιν, φονρκαλίζω, φουρκάλιμαν, πρίκια (=πίκρα), 
πρίκα Θρήνος Κύπρ. στ. 344 (Κυπρ. Χρονικά, τόμ. 2), πρέκια (ούσ.) Β 
514ΐ1,Θρ. Κύπρ. στ. 748, πρέκιος (έπίθ.) Μαχ. 156 21, Καρίου (=Καΐ- 
ρου)644, κορνιακτός, πωρνόν (<^ πρωινόν) Poem. d’am. ΙΟδκ.ά.,Κ.

Β. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ

Άρθρο ν (κοινοί τύποι): ot (πληθ. θηλ.), τές (αίτ. πληθ.). Προς 
τό κρητ. τώς (= τούς) πρβλ. τό κυπρ. των (= τους), Μαχ. 157 12· 

’Ονόματα: Έκ ποικίλων μετασχηματισμών αναφέρω ολίγους 
τύπους κατ’ εκλογήν :

Κ. ό ιερείς Άσ. 358 20·
τοΰ αυγγενον Άσ. 1311 κ. a., οΐ συγ
γενούς 45 7 20, τους συγγενούς 14120. 
ή χέρα Μαχ. 34415. 
ή ρκά, οι ρκάδες.

Κρ. ό γονείς 15
τσοι συγγενούς

ή χέρα
ή γρά, οί γράδες, Ά- 
θην. 38, 165. 
δ κνρις, οί κυροΰδες, 

Άθην. 38, 164. 
οί σκουλήκοι

μσνκ. κΰρις, κυροϋ, κυροΰδες (σήμ. δ 
τσΰρις, οί ταυροΰδες). 
οί σκονλοντσοι, πρβλ. δ ρήγος Μαχ. 
106 17» *οΰ κηρύκου Άσ. 215 6.

'*) Διά τήν σύγχρονον κυπριακήν διάλεκιον βλ. Μενάρδ. Άθην. 6 (1894) 
166 - 7. Έν τούτοις τά γραφόμενα έκεϊ δέν είναι αϋοτηρώς άπηκριβωμένα.

>*) Βλ. ΜΝΕ 2, 30, X α τ ζ ι δ. έν Έρωτ. Ξανθ, 463 καί Ά ν α γ ν ω α τ. Ά
θην. 38 (1927) 163.
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βασιλεύς ‘", συνήθως 
γράφεται βασιλιάς, 
προσώπατα, άλόγατα, 
δργατα, ναύλητα, Ά- 
θην. 38, 168. 
χαλάτου, μνημάτον, 
πραμάτον κλπ.

κυβερνάς Poem, d’ am. 12629, χει- 
μός 61 4.
περπΰρατα Άσ. 33011, προσώπατα, ερ- 
γατα " Μαχ. 219 16.

Πασχάτον, πραγμάτου, άλλαμάτσν, βρον- 
ϋισμάτου Μαχ. 219 18.

Προς τά τελευταία συνεξέδραμον και πολλά λήγοντα εις — ον καϊ δή 
εις — ιμον1Β: κτισιμάτον Έρ. Γ. 394, γραψίματα, τριψίματα (Άθην. 
38, 168). Έν Κ. ριψιμάτον Άσ 47 30, στρεψιμάτου, ταξίματα.

Πολλαι γνκ. μετεσχηματίσθησαν κατ’ αναλογίαν δευτερόκλιτων : 
Κρ. : μεροϋ νυχτοΰ Έρ. Α 1081, τοΰ νψον και τοΰ βά&ου Ε 164. Κ.: 
ιοϋ δννχον Νεόφ. ’Έγκλ., τής νεάνης Άσ 979, τον μάκρου 17713, 
τής γνναικυΰ 579 6, τοΰ χρειοΰ 7 27, τοΰ τείλνεώτον 383 3(θηλ. τής τε- 
ΰνεώτης Άσ. 131 14) δθεν και όν. τεΰνεώτης, τοΰ τε&νηκοΰ Άσ. 107 
17, θηλ. τής τε&νηκής 139 31, τής ΰαλάσσου, τοΰ δρον, τής ννκτον 
Μαχ. 30110, Β 436 10, τής ήμεροΰ 0ρ Κΰπρ. στ. 364 '·.

Κρ. οΐ δνναμες, πράξες, τάξες, κλπ. Κ. τλς χρήσες Μαχ. 65 20, γιά- 
σες 70 16 κλπ.

Παραγωγικοί καταλήξεις.

—ένος30 έπιθ. εν Κ. λίαν εύχρηστος αντί τής έϊνος π. χ. κέρινος, 
πλι&ϋαρένος, πορφυρένος, βιλουσένος, κουρελλένος κ. ά. π. Έν Κρ. 
μαρμαρένος Γΰπ. A 137, Β 291.

—ερός31 επιθ.: θανατερός, φωτερά Έρ. Γ 239, παμπακερός, λυ
πητερός, καπνερός, πυκνερος Έρωφ. Β 123, άγαπητερά (επίρ.) Έρ. \ 
1233, Κρ. Άδκειασερός, δασερός, όρνι&ερός, καρπερός κλπ. Κ. Έκ 
τούτων οΰσ.: τά φωτερά (άντίθ. τό ακοτείδι Έρ. Γ 239), καματερή * *·)

1β) Τύπος βααάβάς άπαντι) έν χιακή έπιγραφή τού 5ου π.Χ. αί. (βλ. Άθην. 6 

(1893) 32) άλλα <πρόκειται άντικαιάστασις αυ καί ευ διά τών αο καί εο έν ταϊς 
Ιωνικαΐς πόλεσιν». Ενταύθα πρόκειται περί αναλογικού σχηματισμού έκ τής γνκ. 
πληθ. κατά τά δευτερόκλ. άρσ. επίθετα. Βλ. X α τ ζ ι δ. Έρωτ. Ξανθ. σ. 463.

”) Έκ τοΰ εργατα ό Σάθας Μεσ. Βιβλ. 2 (Γλωσσ.) σχηματίζει τον ανύ
παρκτον τύπον εργατον ώς όνομ. έν.

,β) Έσφαλμένως ό Σάθας, ενθ' άν. σχηματίζει ονομαστικήν εις — ματσν 
ήτοι γραψίματον, ραψίματον, αλλά ματ ον, αζρεψίματον αντί εις — ζμον, αφού ά
παντά ή όνομ. κρίαιμον Άσ. 109 8.

*·) Διά τήν μεγάλην ποικιλίαν τούτων βλ. Μ ε ν ά ρ δ. Άθην. 8 (1896) 435-442.
•°) Ή —ένος έπικρατεΐ έν Πόντφ (βλ. Έπ. ΓΙανεπ. Άθην. 8 (1912) 14) 

καί 'Ρόδφ (βλ. ΜΝΕ 1. 555 καί Dawk- Forty five st 557α).
’■) Διά τήν κατάλ. βλ. Άθην 37 (1926) 150 καί 38 (1927) 181, περί δέ τών 

«κ ταύτης τοπωνυμίων έν Κ. βλ. Άθην. 18 (1905) 362.
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Έρωφ· A 155 (= εργάσιμος ήμερα), εν Κ. τά καλαμερά (= καλα- 
μεών)22 Μαχ. 15123, νΰν δε πάμπολλα: to ουτσερόν, ή σταχτερή, τό 
πυκνέριν, ή κουτσερή κλπ.

—εός, ιός ειτα —ίος έν Κ. προελθοΰσα έκ μεταπλασμοϋ δνομ. άρσ. 
γ' κλίσ. : Βασιλιάς, γονέοι Έρ. Δ 309. Έν Κ. γονίος Μαχ. 53 10 καί 
κατ’ αναλογίαν τούτων πολλά πρωτόκλιτα εγένοντο δευτερόκλιτα: 
πουλητιός, αγκαλετιός, δανειστιός, πληθ. δανειοτιόδες Μαχ. 38811, 
έμπιστευτιός, πληθ. εμπιστευτ ιώτες 41124 και τόπων. Μεταξιός (πε- 
ριοδ. «Πάφος» 5 (1940) 227). Βλ. και Λεξ. Άρχ. 6 (1923) 76.

—ιά παραγωγική κατάλ. ονοματικών ή ρηματ. θηλυκών όνομ. : 
Κρ.: πεοματιά, όχέλριά, άμπωστιά, οιγανεμιά, γαλαχτιά, αστοχία, ερω- 
τιά, ατσαλιά, ταινία κλπ. Κ. : συρματιά (= ίχνη κυλισθέντος ή συρ- 
θέντος) νΰν έν συνθέσει κωλοσνρμαϋκιά, δμνοστιά Poem, d’ am. 
141 11, μισιτιά (γρ. μισητιά) 43 4, σημειΰκιά, αμμαέλκιά, λαμπρακιά 
(νΰν —τσιά), χαραμαέλκιά, ζαβαλιά, δησιά, λειψιά, φουσκιά Άσ. 73 4. 
Ενίοτε φέρονται καί άσυνιζήτως : καλοταρία Άσ. 3001, άβροχία, 
μετεωρία Poem d’ am. 141 7, φουσκιά Άσ. 73 6, ακεπαοία 153 22, 
όρμασία 1704, άττηδία 212 2, λακτία Μαχ. 7211.

—ότη κατ. θηλ. οΰσ. δηλοΰντων ιδιότητα ή κατάστασιν (εξ άρχ. 
καταλ. —ότης)23. Κρ. : γλυκότη, δροσερότη, ευκολότη (= Ιπιπολαιό- 
της), ταπεινότη, κλιτότη (καί κλιτότητά), κοκκινότη, κρυγιότη, μοιότη, 
σπλαχνότη κ. ά Κ. : ψυχρότη Άσ. 183 1, κρυότη, νεότη, μιτσότη (φρ. 
που μιτσότης =παιδιόθεν), άνέλυωπότη Poem, d’ am. 142 20.

—άρις (— ιάρης)24, έπιθ. δηλοΐ ελάττωμα ή πάθησιν. Κρ. : άφορ- 
μάρις, θηλ. —α,ρά Ά. Κρ., —αρέ Δ. Κρ., αρροεστάρις, ντροπιάρες, 
φοβιτσάριζ, όκνιάρις, κοψάρις (= δραπέτης) Γυπ. Β 80 (έκ διορθ. 
τοΰ Ξαν.) Κ. : άντροπκιάρις, θηλ. νΰν — αρκά, σπαν. — ισσα, ψεμα
τάρες Μαχ. 366 3, κιτρινιάρες, όκνιάρις, οτρηνιάρις, κονρτουλιάρις, 
λυσσιάρις κ. ά. Έξ έπιθ. εις —άρις προήλθον οΰσ. δηλοΰντα κατά τό 
πλεΐστον ασχολίαν, επάγγελμα, ιδιότητα κ.τ.τ. Κρ.: λαγουτάρις, ίρω- 
τάρις, κατεχάρις, αλογάρις, καβαλλάρις, διωματάρις, περισσάρις 
(= πλήρης προτερημάτων). Κ. : παατιλλάρις Λεόντ. Β 14, κουρσάρις, 
λαουτάρις, Ψαράρις, Λουτράρις Μαχ. 397 21, καμηλάρις, χανουτάρις, *

,2) Έσφαλμένως δ Σ ά Ό α ς, ενθ. άν. μεταφράζει = σιτηρά.
”) Βλ. ΜΝΕ 1, 60 καί 2, 9 καί Άθην. 38, 162.
*4) Βλ. ΜΝΕ 1, 421 καί 2, 527. Έκ τής καταλ. τοϋ θηλ. έν Δ. Κρ. έσχημα' 

τίσθη κατάλ. ούσ. είς — αρε άπαντώσα καί έν Κ. προς δήλωσιν χρώματος 
ίδιότητος ζφου ή γυναικός δυσειδοΰς. Βλ. Μ ε ν ά ρ δ. Άθην. 6, 36 καί Πρακτ. 
Άκαδ. Άθ. 4 (1929) 463 - 4.
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μερζικάρις (— μέτοχος), ταβερνάρις, άτζοκλισιάρις, νικάρις (— νικη
τή;) Poem, d’ am. 146 1.

—ορας (—όρος μσνκ. κυπρ. κείμ., νΰν —ουρος) ; ουβουλάτορας, 
δοξαράζορας, αποσζολάτορας, πληθ. — όροι, φλοκάτορας — όροι, Κρ. 
Ένοικάτορος 15 Άσ. 323 5, βλεπάζορος (σήμ. —ουρος), φυλακάιορος, 
ζζακραζόρος (= τοξότης), βιγλάζορος, βουρκάζουρος, φυλακάζορας 
άπαξ παρά Μαχ.

— oc, καταλ. οΰδ. ούσ. κατά τό πλεΐστον έκ μεταπλασμοΰ παρελθόν
των39. Κρ.: δώρος, νϊκος, μέζρος, πλονζος, δρόσος, στζλάγχνος, μάκρος, 
μάίλος (Φιλίστωρ 4, 519) κ.ά. Κ.: τό γράψος Άσ. 103 28, βίος, δρόσος, 
διάφορος, κλήρος, σζόλος, σκέπος, ψήφος (=σεβασμός), φέγγος, δάρκος 
(εκ τούτον τό δάρκοζμαν κατά νέον μεταπλασμόν), γέρκος, δένζρος 
Poem, d’ am. 150 15.

—aivaal ova. θηλ. Κρ. : φίλαινα, παίδαινα. Έν Κ. πλήν τούτων 
προσέτι σζρον&αινα Κυπρ. Σπουδ. 13 (1950) ρλέ, βόσσαινα, ]άζραινα, 
μίζαινα κ. ά.

—ώνας, ονσ.,εν Κρ. διαλε(γ)ώνας (=6 διαλέγων) Έρ. Ε 277. 
'Ομοίως εν Πάφφ τής Κόπρου άμμαζιακιώνας (= δ έμβολιάζων άγρια 
δένδρα), άνεμιακιώνας (== δ λιχνίζων), ηοζιακιώνας, χάλισκιώνας κλπ. 
δηλοϋντα τό ενεργούν πρόσωπον 38. Έν Κρ. ταύτα δηλούν και άφη- 
ρημένην έννοιαν : διαλεγώνας (= διαλογή), tv Κ. δέ μελισαιώνας (=τό 
μελίσσι) Άσ. 198 13, καλαμιώνας (= καλαμεών) κλπ39.

—πουλλος, α, ο ίιποκ. : παραϋυρόπουλλο Έρ. Γ 431, Ρηγόπουλο, 
—τζουλλος, —οΰλλα, άφενζοπονλλα, πορζοπούλλα, καμεροτιονλλα, κο- 
ρααοπούλλα κλπ. Έν Κ. ήδη παρά Λεοντ. σκλαβοτζονλο 85 26, αββα- 
δόπονλον 87 2, όρνι&όπουλλα Άσ. 49 2 27, οπα&όπονλον 19126, αανι- 
δόπουλα Μαχ. 346 9 κλπ. * *°.

—ίκι κατ. ουδ. ουσ. δηλούντων αξίωμα: βασιλίκι Έρ. Έν Κ. 
κονζοσζαυλίκιν, καπεζανίκιν, αονλζανίκιν παρά Μαχ. και πελαζίκιν 

παρά Β 42925 (>\άπελατίκιον).

3ί) "Ηδη (;) παρά Λεοντ. 67 j : κονράτορα.
3·) Βλ. ΜΝΕ 2, 40 καί 62, Άθην. 28 (1916) 568 καί 41 (1929) 50 - 52.
*') Βλ. ΜΝΕ 1, 636 κ. έ. Περί της χρήσεως τής καταλ. πρός σχηματισμόν άν- 

δρωνυμικών βλ. ΜΝΕ 2, 72, περί δέ τής χρήσεως ταύτης έν Κ. βλ. Μενάρδ., 
Περί τοΰ σχηματισμού θηλυκών ονομάτων Πρσκτ. Άκαδ. Άθ. 4 (1929) 468.

*·) Βλ. Μενάρδ. Έπιστ. Έπετ. 9 (1913) 145.
*8) Μιαλιώνας (= ό άντίχειρ) δπερ κακώς 6 Σάθας ενθ’ άν. γράφει μβγα- 

λιόνοοτου τό αντί μεγαίιώνος τον.
•°) Ή κατάλ. διατελεΐ ζώσα έν Πιτσυλίφ Κύπρου, βλ. Κ. Χατζηιωάν- 

νου, Τό γλωσσικόν ιδίωμα τής Πιτσυλιδς Κύπρου σ. 13 (άνάι.) ως καί αλλα
χού τοΰ ελληνισμού.
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α' συνθετικόν το έπίθ. δλος μετ’ επιτατικής σημασίας καί τό έπίθ. 
ακρος προς υποκορισμόν81. Κρ. δλόκρυγιος, δλότυφλος, δλομάτωτος 
Έρ.. Ε 906, άκροζώ Φορτ. Ε 576, άκρόκαλος, άκρόμακρα ακρομεγα- 
λώνω, άκροοτένομαι κλπ. Κ. ολόχαρος Poem, d’ am. 1464, όλόελος, 
δλόλαδος, δλομάτοελλος, κρονελώ (= μειδιώ) Poem, d’ am 116:37, 
κροφοοϋμαι, κροκότοινος, κρόννοιχτος κ. α.

’Αντωνυμιών τύποι κοινοί ή παράλληλοι: 
εμάν, έοέν, Κρ. σάναν— Κ. έσάναν, οτινος (=δποιον) —δτις Poem, 

d’ am. 227, οτινος, εκειδς — εκ(ει)ψ Άσ. 407 31, πασανείς—πασά- 
νας, τινάς — τινάν, μονδένας Γ’ύπ. Δ 220 —μηδένας ή μεδένας, άτιυυ 
(=όπού), κάτις, κατ'ις — κάτινες, καπνάς, προς δέ τό κρ. κα&ενε'ις 
πρβλ. τό κανενεις Μαχ. 11812, Poem, d’ am. 90 34.

Ρήματα, α') Κοινά ι καταλήξεις:
—αίνω, Κρ.: κερδαίνω, άόρ. εκάρδαιαα, (άπο)λιγαίνω Έρ. Γ 824 

πρικαίνω, σωπαίνω, κρναίνω, γιαίνω, άποάλαίνω. Κ. : κερταίνω, άόρ. 
εκάρταιξα ’Αθην. 38, 77, κερδαίννω Poem, d’ am. 94 32, σωπαίνω, 
άόρ. εαώπανα 98 30, τνχχαίννει 2 10 (σήμ. τνσσαίννει), λαχαίνει *2, 
πλημαίνει (= πληροί υδατος τόν αγρόν, ποτίζει), ξαίνει, άφταίννει.

—σσω (ρηματ. κατάλ. όλων εν γένει των νοτίων νήσων), ράασω, 
τρομάσοω, αυνάσσω, τάσσω, πράσσω Κρ. Πλήσσω, στάααω, πήσσω, 
ράασω, φαντάσσω, βράσσω, Κ.

—(ί)σκωss, σπανία έν Κρ. Βαρίσκω πολλ., επέδωκε εν Κ.: κρινί- 
ακω, σημανίακω, (άπο)μεινίσκω, βαρυνίσκω κ. ά. π.

—ίζω*4 αντί συναιρούμενης καταλ. : σταματίζω Έρ. Β 240, άδυ- 
ναμίζω Γ 36, κρατίζω, άρχινίζω, ερμίζω, χιλιαιντρίζω καί χλιμίζω, 
οφαλίζο), ταραχίζομαι, ακουμπίζω, λακταρίζω, κ. ά. Κ. οκοπίζω Μαχ. 
716 (πρβλ. τό σημ. ξησκοπίζομαι), άγρυπνίζω Poem, d’ am. 78 11, 
κουμπίζω, βλεπίζω, άγκαλίζω, πολεμίζω, συμπα&ίζω κ. ά

Ή πρόθεσις άνά ως α συνθ. ρ. ετράπη εις άνε— εκ των ιστορι
κών χρόνων : Κρ. άνεγελα, άνεπεύγω, άνελαμπάνω. Κ. νεκατσιώ 
(σικχαίνομαι), νεκουμπώνομαι παρά τό άνακουμπώνομαι κλπ. 

β') Κ λ ίσ ι ς.
βοηθητικόν είμαι, γ' έν. ενατ85, α’ πληθ. εϊμεσάλε(ν), προσέτι εϊ·

**) Βλ. Κορ 'Ax. 2,26 - 27, περιοδ. Πλάτων 6, 316, ΜΝΕ 1, 478 - 9 και 
2, 523, 583 - 4, Έρωι. Ξανθ. ο. 434 καί Άθην. 26 (1914) Λεξ. Άρχ. 1,128 - 9 

*8) Τό παρα Κορ. "Ατ. Βιβλ. Β' Πτωχοπρ. σι. 76 Χαχένη γραπτ. Χαχαΐνει.
*8) Περί ιών ρ. εις (ί)ακω έν τη Κυπριακή βλ. Beaudoin, Etude du 

dialecte chypriote, 94 - 95 -και Γ. Άναγνωστ. Λεξ. Άρχ. 6 (1923) 81 -82. 
Περί ιών ρημάτων εις —ίακω έν γένει βλ. X α τζ ι δ. Einleitung σ 164 κ. έ.

. **) Περί τινων εις —ίζω ρ. βλ. Άφην. 29 (1917) 189 - 90.
**) Οί τ. even καί είμεα&εν τής μεσνκ. έν γένει γραμματείας απαντούν εις
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μεστεν Μαχ, 64 6 καί Θρ Κόπρ. ΔΙΕΕ στ. 46 κ. σ. (νΰν ειμαστεν 
Άθην. 36, 3δ η εΧμαατιν), εΧαεστα Φυρτ. Δ 339 καί εΐμεσταν Έρωφ. 
A 5θ8 καί Μαχ. 160 6, Poem, d5 am. 102 25 Θρ. Κΰπρ στ. 83 καί 
ΔΙΕΕ στ. 46. *Ετον (= ήσαν) καί παρά Μαχ. 15122 κ. ά.

Συμπίπτουν αί καταλήξεις: —ονσιν ένεστ., —αν βαρυτόνου καί 
—οΰααν συναιρούμενου παρατ. Επίσης οί διαλελυμένοι τόποι τοϋ γ' εν. 
συνηρημένων εις —ειε : Κρ. ίέλώρειεν, έπόνειε, πορπάτειε, έμίλειε, εψυ- 
χομάχειε κ. όί. Έν Κ ομοίως έχάρεια, ειες, ειε, είαμεν, είετε,ειαν, εμ
πύρετα, έκαρτέρεια, έκουβάλεια (παρά τα έκαρτέρονν, έκονβάλονν) κλπ·8β

Εις τρόπος σχηματισμού τοϋ Μέλλοντος εις τα μσνκ. κρητ. κείμε
να είναι ό τή βοηθείςι τού ρ. έλέλω-\- άπαρεμφ. σχηματιζόμενος ήτοι 
Ίλέλομεν δει, ΰέλω δώσει8!. Οΰτω καί εις τα μσνκ. κυπρ. κείμενα θέ
λεις Ιδεΐν Μαχ. 390 12, &έλω δεϊν Poem, d’ am. 36 2 (καί σήμ. ϋ·έλω 
σε δεϊ(ν) επί παροτρόνσεως), έλέλω ζην 93 7.

Ή ιδιόρρυθμος χρήσις τού βλέπεσαι αντί προστακτ. εν Έρ.88 
άπαντά έν Κ. Οΰτω «βλέπον» ή «βλέπεσαι τον γιόμ μου» λέγει ή μή- 
τηρ προς το τέκνον δια νά τοϋ έπιστήση την προσοχήν.

'Ομοίως συμπίπτουν οί εξής τόποι: έφανίστη (συντασσόμενον με
τά γνκ. αντί δοτικής), αγωμε(ν) — άμε, μπορά (<[μπορεΐ νά), πρβλ. 
μελλά (= μέλλω νά) Poem, d’ am. 1465, πά (=πάω, εις, ει, πάμε 
κλπ.), οί αρχαϊκότεροι τ. τής προστακτ. αφής, δδς κλπ. άλλα πέ μου, δέ 
με και εϊς τάς δυο διαλέκτους. Πρβλ. προσέτι διόχνει (—δοκεΐ), μέλλ. 
διόξει, άόρ. ήδιοξε έν Κρ. προς τά έν Κ. δόγνει, δόξει, εδοξεν.

“Α κ λ ι τ α.

εκ, άχ, δκ, δχ + έναρθρος Αίτ. Έν Κ. εκ, εχ, ακ, άχ, ά£4-εναρ- 
θρος Αίτ. Π. χ. εκ τη δική σου Θυσ. 8, δκ τό στρώμα 471, καί λαχά- 
νη δτι εϊς έκ τούς συγγενάδες αποϋαίνει Άσ. 65 3, ακ την ’Αμμόχω
στον Μαχ. 247 2. ’Αλλά μετά Γνκ. αχ των ουνγκενών Άσ. 47011.

μετά + Αίτ.: μετά κείνα Έρ. Γ 1702 κ. ά., μετά ϋεδν Λεόντ. 85 9,
Poem, d’ am. 31 6. * 26

πολλά λαϊκά κείμενα. Βλ.προχείρως D u Cange. Grammatica linguae grae- 
cae vulgaris, σ. XXXI έν Gloss. Ή κατάλ. —εαϋεν ή —εατσν οπανιώτερον ά- 
παντί; καί εις άλλα ρ. π.χ. νά δεώμεαΰεν Θυσ. 1133, νά χαιρούμεαταν Έρ. Ε' 1431.

'·) Βλ. Μ ε ν ά ρ δ. Άθην. 38 (1925) 54.
”) Βλ Χατζιδ.. Περί τής γλιόσσης καί τής γραμματικής τοΰ Έρ. σ. 466.
,β) Βλ. Χατζιδ. ένθ’ άν. σ. 466, Ξ α ν 9·. Γλιοσσ. Έρ. σ. 391 καί Άθην

26 (1914) Λεξ. Άρχ. 1, 110 - 1, Η. Pernot Ν. Εστία 12 (1932), 986 - 1, 
A. Τ ζ ά ρ τ ζ. αΰτ. σ. 1052 - 3, Ν. Τ ω μ α δ. αύτ. σ· 1053, Μ. Κ ρ ι α ρ ά ν 
αύτ. σ. 1108 - 9 καί BNJ 10 (1933) 408 καί Γ. 2 τ. Ν. Εστία 13 (1933) 222-3
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Κρ. έπά, έδά
πρίχου, πριχοϋ <Άριν ου 
άντάμι Γύπ. Πρόλ. Β 92

δντης, όντέ 

ζιμιό -ζε’ις μίον

τόμου
ακόμη πολλ. τής Έρωφ. 
τό λοιπόν, (το) λοιπονις. 
ώοτε, ώστον Άθην. 38, 179

Κ. πά, δά. 
ομοίως
αντάμε Poem. d’am. ΙΙΟΐΐ,άι·- 

ταμώς 86 17, Άσ. 128 28. 
δνταν, σήμ. όντας, ανταν, άντάν, 

εϊμιον Poem, d’ am. 11127, 
είς μίαν Άσ. 53 7 23. 

ομοίως Poem, d’ am. 27 6, 
ακόμη μσνκ. κείμ. 
τό λοιπόν, λοιπονίν. 
ώοτι.

=εως οτου 
μην πά (— μήπως) 
αμή, άμμη,Β
λώπως, λώπης, (== μήπως) 

Φιλίστ. 4, 519 <^λώ πώς; 
γιάντα <^γιατί ι'ντα 
έδε <Ίδέ
εντον, έντονέ, πληθ. έτσι (εν- 

τσι) <[ίδέ τον, ίδέ τους 
ώψου* 40 41, έπίφών.

μέμπα.
&ν με, άμ(μ)έ, άμμή, σήμ. άμμά, 
(λ)αλώπως <ζλαλώ πώς.

ομοίως Poem. d’am. 18 12 κ.α. 
αδε.
ετον, έτους, 

ώφφον.

Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής συγχρόνου κρητικής διαλέκτου θεω
ρείται και ή χρήσις τοΰ τροπικού επιρρήματος έτσι ως δεικτικής άντω 
νυμίας, π. χ. ετσ’ άνθρωπος είμαι ’γώ (—τέτοιος) προς δ παρεβλήθη 
τό κυπριακόν «λαλονσιν πώς εΐοεν έτσι άδρώπους τον τότε τσαιρόν» 41.

Σύνταξις (σ η μ α σ ι ο λ ο γ ι κ ά).

Χρήσις τοΰ άρθρου ώς αναφορικής ή δεικτικής 
αντωνυμίας (συνήθης εις μσνκ. κείμ.) π. χ. έν Κρ. : ηΰρηκε τό 
δεν ήθελε' την αγαπά ξανοίγει' τό βάθη από μικρός κανείς Γύπ. Α 
258. Έν Κ. ήδη παρά Λεοντ. 24 12 δλα τά ίθεάαω τα κεράμια' τά 
παιδία τά φιλώ Migne 93, 1717 Α'- τά γινίοκουνται ξηγοϋνται Μαχ. 
53 16. Νΰν : γιατί τό τρώω τρώει με, τό πίννω καταλύει με.

Χρήσις επιρρημάτων, μετοχών κλπ. εις —α άντ’ι 
εις —ο(ν) : έχω ένα γιον όγι’ άντρα μου τόσα χαριτωμένο Έρωφ. Δ 
302' αν εν’ καί θηλυκό παιδί δέν είχα καμωμένα Γύπ. Β 42. Έν Κ. 
τόσα βιγλώ κοντά τον θάνατόν μου Poem, d’ am. 9 5η επιρρήματος

*·) Διά τήν ετυμολογίαν βλ. Κ ο ρ. Πρόδρ. Έλλ. Βιβλ. πγ’ καί Άτ. 1, 40.
40) Διά τήν έτυμ. βλ Κορ. Πρόδρ. Έλλ. Βιβλ. >,9'.
41) Βλ. Άθην. 38 (1927) 147.
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αντ'ι επιθέτου : ό παιδίος θεωρεί τον σταυρόν καί βάλεν φωνήν μεγά
λα Μ αχ. 86 22

Έ π ί τ α ξ ι ς τοΰ άντικειμένουπ. χ. αρέσει μου, πουλώ το 
κλπ. (|3λ. Άθην. 38, 183) ως και έν Κ. άρέσ^ει μου, πουλώ το κλπ. 
και δταν τοΰ ρ. προηγήται άλλη λίξις ■**-

Π α ρ ή λ ε ι ψ ι ς εις τινας περιπτώσεις τοΰ ν ά τής ΰ π ο τ α κ τ ι- 
κής: χηρώ σε! χαρώ το (έπ'ι ευχής), βλ. Άθην. 28, 146, Έν Κ. : 
χαρώ το τό μωρούιν μου' (και ώς προσφώνησις) πόττεν παν στήν 
Τζυράν, χαρώ σε;

Χρήσις μέσων ρημάτων αντί ενεργητικών κ « ι τ α
ν ά π ιι λ ι ν 11 : θαμάζομαι, θ^ηνοΰμαι, —άται και θρήνεται, —ίζομαι, 
φιλοϋαιν (= φιλιούνται). Όμοίως έν Κ. θαυμάζομαι (σήμ. θαμμ—), 
θρηνοϋμαι, — ασαι, φιλοϋαιν κ. ά.

Σύνταξις προς γ ε ν ι κ ή ν ρ. α ϊ σ θ ή σ ε ω ς έμφαντικών 
ή εφετικών (οιον μνήμης και λήθης, αίσθήσεως, αφής, ακοής, επι
θυμίας κλπ. σημαντικών) άρχαιόθεν οΰτω συντασσομένων : θυμούμαι 
σου, μοΰ καταράσαι, συμπάθησε μου, νά μοϋ βουηθήξης, γροίκα μου 
κλπ. Έν Κ. ήκούσαν τού ασθενή Άσ. 185 25, άγρώνισεν τού Χριστού 
Μαχ. 54 26. άθθυμήθηκέν της, έμυρίστηκέν του, έκρουσέν του, έντζι- 
σέν του, άρκίνησέν του, ρέεται του κλπ.4*.

ΙΙρός γενικήν κατ’ άρχαίαν χρήσιν συντάσσεται και ό συγκριτικός 
τ. τοΰ έπιθ. καλός (και τοΰ έκ τοΰτου επιρρήματος), οιον : καλλιά του 
Έρ., καλλιόν του, καλλιώττερός σας εν Κ.

Χρονικά! προτάσεις εισαγόμεναι συχνά διά τοΰ συνδ. ώστε 
νά (= μέχρις δτου), έν Κ. ωατι νά45.

σέ χέρι γή σε μάγουλο ποτέ δε θές μ’ αγγίξει, 
ώστε νά φέρουν οϊ καιρο'ι γλυκός καιρός ν’ άνοιξη (Έρ. Γ 864) 
κάθισε σύ παραμεράς, ώστε νά τό όρδινιάσω (Θυσ. 764)
αγάπα με θεοτικά, νά σ’ αγαπώ μελένα,
ώστι νά δώσ’ό Πλάστης μου τα θκυό νά γίνουν ενα (δημ. Κ.)
άφήννω την καρδιά μου ώστι νά στρέφω
άμάχιν εις τό στήθος τό δικόσ σου (Poem, d’ am. 63 3).

Ή κατ’άναδίπλωσιν συχνή χρήσις λέξεων προς 
ζωηροτέραν τών πραγμάτων παράστασιν : γύρου γύρου, αγάλια άγά· 
λια, κουρφά κουρφά, συχνιά αυχνιά, γιαμιά γιαμιά, βαρά βαρά, μουγ-

*8) Ή σύνταξις αυτή έξ αρχαίας χρήσεως. Βλ. X α τ ζ ι δ. Έπιοτ Έπετ. 
13 - 14, 2ον μέρ. σ. 13 κ. έ. καί Άθην. 28, 184.

*») Βλ. ΜΝΕ 1, 439 κ. έ.
“) Βλ. Μ ε ν α ρ δ. Άθην. 8 (1896) 442 - 450.
**) Βλ. καί Τζαρτζ. Νεοελλ. σύνταξις (1928), § 289 , καί ,.
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γές μουγγές Έρ. Δ 1970, διπλά διπλά κλπ. Έν Κ. ήδη παρά Λεοντ. 
EC 82 2 χοροί χοροί, δέκα δέκα C 75δ, χαμαί χααα'ι Άσ. 403 11, 
παραγιάλιν παραγιάλιν Μαχ. 190 23 (ποβλ. ηύαλο σύιλο Dawk. Forty 
five st. 330 2θ), γίιζαν γίτζαν 237 22, πόδιν πόδιν 28916 (=σημ. πα- 
τεϊν πατεΐν ήτοι βραδκΐ τφ βήματι), ολίγον ολίγον 256 23, γάλιν γάλιν 
387 10, ώραν ώραν Β 432 6 χ. ά.

* * *
Έκ τοϋ παραλληλισμού των δύο Ιδιωμάτων πολλά δΰνανται να 

διαφωτισθοΰν. Ούτως έν Κ. «εδωκα τής γλώοαας μου» σημαίνει ώμί- 
λησα άσυστόλως, σκληρώς, άγενώς. Έν Γόπ. Λ 207 άπαντα τό πληρέ- 
στερον «δίδει τής γλώσσας λευτεριά...» δι’ οΰ διαφωτίζεται τδ πρώτον.

Έν Φορτ. Γ 85 :
Έτότες με πηδήζασι άξάφνου, μά ήψυγά τως 

ή σημ. τοϋ ρ. πηδήξασι παρουσιάζεται κάπως σκοτεινή. Άλλ’ εάν λα
βή τις ύπ’ δψιν δτι είς τά μσνχ. χυπρ. κείμενα τδ φήμα έπανειλημμέ- 
νως άπαντα μέ την σημασίαν τοΰ επιτίθεμαι48, θά πεισθή δτι πηδή- 
ξασι = έπετέθησαν.

Έν Φορτ. Γ 65 άπαντά ό τ. πάλε (= πάλι) τδν όποιον ό Ξανθ. 
στοίχων τφ Χατζιδ. ΜΝΕ 2,343 εκλαμβάνει ως τύπον έτιτετηδευμέ- 
νον χάριν τής ομοιοκαταληξίας. Άλλ’ αν μη άπατώμαι ό τ. πάλι πρέ
πει νά θεωρηθή ως παράλληλος τοΰ πάλι(ν) κατά τά χρονικά τότε, 
ποτέ, άλλοτε κλπ. ως δεικνύουν παραδείγματα έκ τής μσνκ. γραμμα
τείας και νΰν τό κυπρ. πάλε.

Παρ’ Έρ. Β 611 άπαντςί ή λ. βερτζί : Τά χείλη τζι ήσανε βερτζί, 
τά μάτια τζι ζαφείρι, ομοίως δέ παρ’ Ίμπ. κα'ι ί,ίαργ 84: με τδ βερτζιν 
βαμμένο. Είς τδ α' χωρίον βερτζί —ροδόχρους, εις τό β' βερτζί = τδ 
ρόδινον χρώμα. Τδ 'Ιστ. Λεξ. δέν συμπεριέλαβε την λ., έν δ’ Άθην. 
52 (1948) 24 έπανελήφθη ή γνώμη δτι ή λ. έξέλιπε πρδ πολλοϋ. Άλλ’ 
έν Κύπρορ, ήτις έδοΰλευσεν είς τούς ’Άραβας, λέγεται σήμερον «τοΰτ ή 
παττίχα εγ κότσινη βερζ'ιν»=αύτδ τδ καρπούζι είναι πολύ κόκκινο. 'Ως 
γνωστόν ή λ. παράγεται συνήθως έκ τοΰ άραβ. verd — ρόδον και verdj 
— ρόδινος, ούδαμόθεν δέ έχει, καθ’ δσον γνωρίζω, άποθησαυρισθή.

'Η παρά Φορτ. Β 296 λ. γέρουκας είναι μεγεθ. τοϋ γέρος. Πρδς 
τοΰτο μοΰ φαίνεται όπ πρέπει νά σχετισθή μάλλον τό κυπρ. οτραο- 
γερονκκης λεγόμενον ως ΰβρις πρδς /έροντας ή πρδς τό τουρκ. yiiruk 
οπερ δηλοΐ είδος νομάδος, προηγουμένως τάξιν τινά στρατιαηών γε
νιτσάρων.

Έν Κρήτη λαγιάζω, εν συνθέσει δέ καταλαγιάζω σημαίνει ήσυχά- **)

**) Π. χ. Άσ. 457 5 : ’Εάν γίνεται παρά κάτινος ριζικόν δτι εις άνθρωπος
άπηδφ επάνω ίτίρον νά τον δερβ, ου νά τον σφάξγ).
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ζω, (άνα)παύομαι. Τό εκ τοϋ άρχ. λαγάζω, δπερ ώς κρητικόν διέ- 
σωσεν ό 'Ησΰχ. και έξ επιγραφών έπιστώθη *7. Σφζεται δέ σήμερον 
εν Σάμφ, Δωδεκανήσφ, Ήπείρφ, Κυθήροις, Κύμη, Σκύρφ και άλλ. 
Προς τούτο δέον να σχετισθή τό κυπρ. ηρααλιάζο), κατηγορούμενον 
επί καιρού, οίον: «έπραάλιασεν ή ώρα»=*έπαυσεν ή έμετρίασεν ή κα
κοκαιρία, έπί άνεμου, πόνου κ.τ.τ. Τούτο εν Λαογρ. 11, 76 παρήχθη 
έκ τού πράος+λείος, αλλά καλύτερον έκ τον πρά[ος + λ]αγιάζω κατ’ 
έπίδρασιν τού ρ, ηλιάζω* 48.

Εις τα μσνκ. κυπρ. κείμενα τό ρ. γιβεντίζω, γεβ—, κιβ— έχει ώς 
έπικρατεστέραν σημασίαν την τού διαπομπεύω. Εις τά κρητικά κείμ. 
γεβενιίζοιχαι = διαπομπεύομαι. Ό Ξανθ. (Γλωσσ. Έρ.) στοίχων τφ 
Miklosich (Die Turk Elemente in den siidost. und osteurop. 
Sprachen, σ. 158) καί τφ Σ. Παπαδημητρίφ (έκδ. Σαχλίκη 
σ. 177 -8) δέχεται την έκ τού τουρκ. ρ. kevenmek παραγωγήν. =Αλλ’ 
αν μή άπατώμαι ή έκ τής τουρκ. παραγωγή πρέπει να έγκαταλειφθή 
διότι ή λ. έπανειλημμένως άπαντά εις τάς Άσ. τής Κύπρου, κείμενον 
δπερ κατά τά παραδεδεγμένα ούδεμίαν έκ τής τουρκικής έδέχΌη έπί- 
δρασιν. “Οθεν μόνη πιθανή παραμένει ή έκ τού γαλλ. gibet (— τόπος 
καταδίκης ή σταυρός, Κορ· ’Άτ.4, 78) έτυμολογία τού Du Cange *9.

Έν Έρ. φέρεται τό ρ. γρυλλώνω = άνοίγω ύπερμέτρως τους 
οφθαλμούς καί άτενίζω. Πρβλ. καί Συναζ. τιμημ. γαδάρου 299: ά
νοιξε τά ο,«μάτια σου, γρίλωσ’ τα δοον έχεις (W agner). Τοΰτο ό 
Ξανθ. έτυμολογεΐ έκ τού ζωυφίου γρύλλος ή γρίλλος, παραπέμπουν 
εις Κορ. ”Ατ. 4, 89 ένθα δ λόγος μάλλον περί τίνος κάμπης. Έν 
Κύπρφ γρύλλης λέγεται δ έχων τσιμπλώδεις οφθαλμούς καί βλέφαρα 
παχέα ώς τού χοίρου. Τοΰτο δ’ έκ τοϋ μτγν. γρύλλος60 = δ χοίρος, 
δπερ καί νΰν σώζεται έν ΚφΜ. Έκ τού γρύλλος καί τό γρύλλης καί τό 
γρυλλώνω, δπερ καί νΰν έτι σώζεται έν Κύπρφ καί άλλ. "

4Τ) Βλ. Κορ. Άτ. 2, 181 καί ΜΝΕ 1, 367 - 8 καί Άθην. 26, Λεξ. Άρχ. 148·
48) Οΰχί όρθιος ό Κορ. Άτ. 2, 181 γράφει καταλλαγιάζω <^κατα).λαγή, 

δπερ ρηματικόν τοΰ καταλλάααω.
4“) Βλ. Du Cange, Gloss, έν λ. γυβενιίζω καί Dawk. BNJ 3,1922, 

143 - 4.
,0) Βλ. Ή σ ύ χ. έν λ. γρύλλος, Άρκάδιον τόν γραμματικόν 52, έκδ. 

Β e k k e r καί σχόλ, εις Ά ρ ι σ τ ο φ. Πλούτον 17, έκδ. D ii b n e r.
6|) Έν Κφ ιγρονλλα (ή) = ό θηλυκός χοίρος" γρονλλιν (τό) = τό γουρουνό

πουλο' γρουλλακία (ή) = τό θηλυκό άγκάστρωτο γουρουνόπουλο», Λαογρ. 14 
(1952) σ. 230.

**) Ό καθ. Ν. Άνδριώτης, Έτυμ. Λε|. έν λ. γουρλώνω γράφει: γουρ
λώνω * γρυλλώνω <[άρχ. γρυλλίζω. 'Αλλά τό άρχ. γρυλλίζιο = μουγκρίζω (έπί 
χοίρων) καί πλέον ου. Βλ. καί οχόλ. εις Ά ρ ι ο τ ο φ. Άχ. 744 κς' Πλούτον 307.
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Κοντσούνα (ή) καί κοντσοννιχά (τά) πολλαχοΰ τοΰ Έρ. = κούκλα, 
πλαγγών. Ενιαχού τής Κύπρου κοντσούνα (ή) καλείται 6 καρπός τού 
αραβοσίτου, δστις και καλαμοσίταρο;, σίταρος, σαμούτα, πούπηα ή 
πονρούλλα (Έφημ. Φιλ. 14 (1866) 997α) κατά τόπους καλείται. Ό 
Ξανθ. νομίζει δτι εκ τοΰ ανωτέρω κουτσούνα παρήχθη σήμερον έν 
Κρ. η κουτσουνάδα = άνεμοίνη. Πόθεν δμω; ή λ. κουτσουνα ούδέν λέ 
γει. Άλλ’ αν μή ξένη τις λέξις τό κουτσουνα, τότε τό τελευταιον προ- 
ήλθεν εκ τοΰ πληρεστέρου κουτσουνάδα, δπερ έκ τοΰ κοκκινάδα * 55 * *, δη- 
λούσης κατ’ άρχάς μεν τό κόκκινον χρώμα54 είτα δέ την μήκωνα, ως 
και έν τοΐς σχολίοις τοΰ Θεόκριτου ανευρίσκω : <^άνε,αώναζ> ό πετει
νός καλούμενος, δς έστι βοτάνη, ηγουν ή κουτζουνάδα 6β. Πετεινός κα
λείται νΰν έν Κυπρτρ ή παπαρούνα. Αί λέξεις κουτσουνα καί κουτσου 
νάδα είναι γνωστοί καί έν Πελοποννήσφ δηλοΰσαί τι τό ώραΐον έν 
γένει. Έν Κρήτη πιθανώς έλήφθησαν αί λέξεις αΰται έπί τής σημα
σίας τής πλαγγόνος καί έν Κυπρφ τοΰ καρπού τοΰ αραβοσίτου, ίσως 
λόγφ τής όμοιότητος τών λεπτών ίνών τοΰ καρπού τούτου προς τά τε
χνητά μαλλιά τής πλαγγόνος.

Ό κουνενδς έν Γύπ. Ε 254 καί 260 καί τά κοννενά έν Φορτ. Δ 
118 είναι άγγΠα μαγικά. Καί νΰν έν Κρήτη ό κουνενδς είναι άγγείον 
πήλινον μόνωτον (Γλωσσ. Φορτ. σ. 237). Έν Κφ ή κουνενη είναι 
είδος πήλινου κυπέλλου (Λαογρ. 14, 237). Έν Κύπρφ ό κουρελλδς 
(παρά Σακελλ. Κυπρ. 2, 613 ό κούρελος) είναι στάμνα πλατύστομος 
χρησιμοποιουμένη ένίοτε προς φύλαξιν τυροΰ. Φαίνεται δτι ό ορθός 
τ. τής λ. είναι κουρελός, αφού οΰτω παραδίδεται εις τά παλαιά σχόλια 
τοΰ Άριστοφάνους (Πλούτος 812): «λοπάδιον: Ό λεγόμενος 
κουρελός»'1'. Τό διπλοΰν λ έν τή Κυπριακή προήλθεν είτε έκ τής 
καταλ. —λλός58, είτε έξ όλόγου διπλασιασμού τοΰ λ, γνωστού δντος 
δτι πολλάκις ή κυπριακή διάλεκτος διπλασιάζει τά σύμφωνα άνευ λόγου.

Ν. X. ΚΟΝΟΜΗΣ

ίβ) Βλ. ΜΝΕ 2, 292 καί Άθην. 24 (1912) 22 καί 25.
5<) Ή λ. κοκκινάδα (= ερύθημα) άπαντά καί έν Poem, d’ am. 84 s. Περί 

τοΰ επιθέτου κόκκινο; βλ. J. Kalitsunakis, Erklarungen κλπ. σ. 88.
55) Scholia in Theocritum vetera, recens. C. W e n d e 1, II 92 g.
5β) Βλ καί Du Cange ένλ. κουτζουνάδα καί πετεινόν δπερ γραπτέον 

πετεινός.
*7) Παρά Dubner. Βλ. καί Du Cange ένλ. κουρελό; καί Φ. Κ ο υ κ. 

Βυζ. Β. καί Πολ. 2 β ένθα έκ παραδρομής γράφεται δτι «τό τοΰ δξους δεκτι
κόν άγγείον έλέγετο κουρελός» ένφ τό λοπάδιον έλέγετο οΰτως.

*") Βλ. ΜΝΕ 2, 426 καί Άθην. 29, Λεξ. Άρχ. 12.
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