
ΚΡΗΤΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ

Τή σχέση, πού υπάρχει ανάμεσα στην Κρητική και Πελοποννησια- 
κή διάλεκτο, είχε παρατηρήσει 6 Γ. Χατζιδάκης. Έτσι, δταν μιλά 
«Περί τών διαλέκτων τής νέας ελληνικής», (Σύντομος ιστορία τής 
ελληνικής γλώσσης, σελ. 115), δένει σέ μια γλωσσική ένόιητα τό 
γλωσσικό ιδίωμα «τής Πελοπόννησου (πλήν too τής Μάνης) μετά τοϋ 
τών Κυκλάδων και τοϋ κρητικοΰ». Καί στο «Περί τής γλώσσης καί 
τής γραμματικής τοϋ Έρωτοκρίτου», (Βλ. Έρωτόκριτος, έκδοσις Ξαν- 
θουδίδου, σελ. 458), γράφει καί πάλι: « ...ή κρητική διάλεκτος, ή τε 
ανατολική, εν ή συνετάχθη ό Έρωτόκριτος, καί ή δυτική, αποτελεί 
μετά τής πελοποννησιακής καί τής τών Κυκλάδων τήν φάσιν εκείνην 
τής νεωτέρας ελληνικής εξ ής προήλθεν ή νεωτέρα κοινή, ήτοι ή 
γλώσσα τής κοινής σήμερον συνήθειας».

Πόσο ή γνώμη αυτή είναι σωστή φαίνεται απ’ τό δτι πολλές σπά
νιες λέξεις, πού βρίσκονται στά κρητικά κείμενα, λέγονταν τήν εποχή, 
πού δημιουργήθηκαν τά έργα τής κρητικής λογοτεχνίας, καί στήν Κρή
τη καί στήν Πελοπόννησο, καί λέγονται καί στά δύο μέρη ακόμα καί 
σήμερα. Πιο σπουδαίο δμως είναι τό δτι πολλές από τις σπάνιες αυτές 
λέξεις, δέν άκούγονται σήμερα καθόλου ή σχεδόν καθόλου στήν Κρήτη, 
ενώ διατηρούνται στήν Πελοπόννησο. Γι’αύτό νομίζω πώς ή γνώση τοϋ 
σημερινού πελοποννησιακοϋ ιδιώματος μπορεί νά βοηθήση στήν κα
λύτερη κατανόηση τών παλιών κρυτικών κειμένων. Άπό τις σπάνιες 
λέξεις, πού δείχνουν τήν συγγένεια τοϋ κρητικοΰ καί πελοποννησια- 
κοϋ Ιδιώματος, εξετάζω παρακάτω μερικές. Οι συγκρίσεις γίνονται ανά
μεσα στο κρητικό ’ιδίωμα καί στο ’ιδίωμα τής ιδιαίτερης πατρίδας μου 
’Ηλείας. Άπό τά κείμενα δίνω ωρισμένα χωρία, πού βοηθούν στήν 
κατανόηση.

Παμπώνω: Στέφανος Σαχλίκης, έκδοση Παπαδημητρίου, στίχ. 
123:

Έπάμπωοέ με η Τύχη μου, είπε μοι γείρε, φύγε,

Αύτ., στίχος 587 :
Ίδε τό ποϋ σ’ έπάμπωσε ή Μοίρα σου, Σαχλίκη.

Ή σπάνια καί άγνωστη αυτή λέξη, απασχόλησε πολύ τούς ερμηνευτές, 
πού προσπάθησαν νά τήν εξηγήσουν ή διορθώσουν. 'Ο Παπαδημη
τρίου, (Σαχλίκης, σελ. 242), ερμηνεύει έκ τοϋ επί αμπώ&ω = σπρώ
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χνω. Ό Ξανθουδίδης δεν την είχε ακούσει στην Κρήτη, όπως γράφει:
«Παμπώνω ρήμα δεν γνωρίζω», («Βυζαντίς» Α',σ. 22), και προτείνει 
νά γραφή αντί έπάμπωσε, έπόμπεψε ή έκόμπωσε. Ό Γεωργακας, (Λε- 
ξικογραφικόν Άρχεΐον Ακαδημίας ’Αθηνών, Β', σελ. 124- 12ό), δί
νει στο ρήμα τη σημασία τοΰ «παραγκωνίζω, περιφρονώ» καί το συ
νάπτει μέ το άπαμπώ&ω. Την ορθή άποψη εξέφρασε δ Φ. Κουκούλες 
(Λαογραφία, 3 (1911), σ. 369), που παρατήρησε πρώτος πώς τό ρήμα 
λέγεται στην Πελοπόννησο (Λάστα) μέ την σημασία τοΰ «εξαπατώ».

Μέ την ίδια σημασία λέγεται ή λέξη και στην Ηλεία. Δέν σημαί
νει απλά «άπατώ», άλλα άπατώ κάποιον πείθοντάς τον μέ πολλά λόγια. 
Ή προφορά ακριβέστερα είναι μπαμπώνω καί έτσι ίσως είχε γράψει 
καί ό Σαχλίκης. Λένε : «.Τον μπάμπωσε με τά λόγια της και βγήκε 
λάδι». «Αυτή μπαμπώνει και υπουργό». «Οι μάρτυρες μπαμπώσανε 
τους δικαστές». «Λέν μέ μπαμπώνεις έμενα κα'ι πάψε».

Καί στο Σαχλίκη νομίζω πώς ή λέξη έχει την ’ίδια σημασία. Μέ 
τά πολλά, πού τοΰ είπε ή Τύχη του, (οϊ συμβουλές της γιά νά φύγη 
αρχίζουν άπ’ τον 87 στίχο), τον ξεγέλασε καί τον έπεισε νά φύγη. 
Σύμφωνα μ’ αυτή την ερμηνεία τοΰ παμπώνω νομίζω πώς δ στίχος 
587 πρέπει νά γραφή :

Ίδέ τό πώς σ’ έπάμπωσεν ή Μοίρα σου, Σαχλίκη 

(Ό Ξανθουδίδης γράφει κατά τό χ άπέσωσεν).

Σγομπιάζει: «Περί γέροντος νά μην πάρη κορίτσι», ’Έκδοση 
Wagner, στίχος 140:

Και νά σγομπιάζη ή ράχη του σαν τό λαιμό τής χήνας.

Ό Du Cange αναφέρει τό σγομπός — έπίκυρτος. Στην ’Ηλεία πολύ 
συνηθισμένα τά σγομπιάρης (— καμπούρης), αγόμπα (= καμπούρα), 
σγομπιάζω (= καμπουριάζω).

Στην Κρήτη χάθηκε αυτή ή σημασία. Όλότελα άσχετο τό κομπιά
ζω. Στον παραπάνω στίχο έχει ή λέξη την ίδια σημασία, πού 
έχει ακόμα σήμερα στην Πελοπόννησο. Καί δέν νομίζω πώς είναι σω
στή ή γραφή τοΰ Wagner ξγομπιάζη. Ή πελοποννησιακή λέξη βοη
θά στήν αποκατάσταση τοΰ ξγομπιάζη σέ σγομπιάζη. Πιθανώτατα δ 
άντιγραφέας είχε γράψει φωνητικά αντί σ, ζ, ζγομπιάζη.

Κορμοσκυλιάζω: Φορτουνάτος, έκδοση Ξανθουδίδη, στίχ. 31:
. . . Άμ’ εϊντα

μέ ύέλει έπά νά μέ κράτη και κορμοσκυλιαομένο
να ν’ τοΰτο τ’ άξαζόαενο κορμί τ’ άντοειωμένο.

Ό Ξανθουδίδης εξηγεί «αδρανής, ναρκωμένος ως σκύλος, κορμιασμέ·

505
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νος». Την ερμηνεία αυτή τη δίνει συμπερασματικά, γιατί ή λέξη δεν 
άκούγεται σήμερα στην Κρήτη. Στην Πελοπόννησο λέγεται συχνά για 
άνθρωπο τεμπέλη, πού περνά τον καιρό του, σαν τεμπέλικο σκυλί, 
σαν κορμάδι, δπως λένε, σαν κορμόσχυλο. Συχνή ή έκφραση: «Τί 
κορμάδι είναι αυτό τό σκυλί». Κορμοοκνλιάζω λοιπόν δεν σημαίνει 
«είμαι ναρκωμένος ως σκύλος», άλλα «τεμπέλης σαν τεμπέλικο σκυλί».

Κατάρθε, Έρωφίλη, έκδοση Ξανθουδίδη, Β', 226:
Σ' εϊντα χατάρίλε σήμερο βλέπει' δ πρικαμένος

Ό Ξανθουδίδης εξηγεί σούστα «αόριστος, κατέρχομαι = κατέπεσεν, 
κατήντησεν».

Ή λέξη δεν λέγεται σήμερα στην Κρήτη. Στην ’Ηλεία συχνότατη 
ή φράση «ηρ&ε καί κατάρΰε», π. χ. «ήρΰε και κατάρέλε και τό άπο- 
φάσισα νά φύγω». Δηλαδή «απογίνε πιά, έφθασε ως εκεί πού δεν παίρ
νει άλλο».

Ταρναρίζω: Σαχλίκης 774:
ΕΙς τον ουρανόν τό λέγαοιν, ψηλά τό ταρναρίσαν.

Ό Ξανθουδίδης («Βυζαντίς» Α', σελ. 28) αγνοώντας τή λέξη διορθώ
νει : τό ταραρίοαν. Ό Σ. Παπαδημητρίου λέγει πώς τό ταρναρίζω 
είναι σχετικό μέ τό τορνάρω καί ταρνάρω(;)

Στήν Κρήτη φαίνεται δτι δεν λέγεται ή λέξη σήμερα, ενώ στήν 
Πελοπόννησο άκούγεται συχνά μέ τήν έννοια «χορεύω τό μωρό καί 
τοϋ τραγουδώ λέγοντας ταρνανά». Διαφωτιστικό γιά τήν περίπτωσή 
μας είναι καί τό πελοποννησιακό επίρρημα ταρναριοτά. "Ενα δημοτικό 
τραγούδι λέει:

πού περπατεΐς ταρναριοτά και σέσαι και λυγιέοαι.

Ή λέξη στο παραπάνω δημοτικό τραγούδι έχει χρησιμοποίησή γιά νά 
εκφράση κινήσεις τοϋ σώματος. Στον Σαχλίκη εκφράζει ανάλογες κι
νήσεις τής ανθρώπινης φωνής. Ψηλά τό ταρναρίοαν σημαίνει λοιπόν, 
«τραγουδούσαν σέ ψηλό τόνο λέγοντας ταρνανά».

Τό ταρναρίζω θά έγινε από τό επιφώνημα ταρνανά. (Βλέπε Α. 
Θέρου, Τραγούδια τών Ελλήνων, Τόμος Β', σελ. 127) : 

ταρνανανάκια τον 
σκάσαν τά δοντάκια του

καί τό δημοτικό τραγουδάκι, πού λέγεται στήν Ηλεία, δταν χορεύουν 
τά μωρά:

ταρνανά τον λέγανε 
καί μοϋ τό παντρεύανε
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ταρνανά τοϋ λέγανε 
κα'ι μου το παινεύανε.

’Ανάλογο είναι τό ταραρίζω, πού πρότει^ε δ Ξανθουδίδης. (Πρβλ. τό 
τερερίζω από τό εκκλησιαστικό τερερέ).

Καταμιτώνω: Ή λέξη άναφέρεται συχνά στα κρητικά κείμε
να. Στο πιθανά κρητικό Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων 
ζψων, στίχος 1062:

. . . . . . βλέπετε καί σκοπείτε
την κακομήχανον αυτήν την μεγαλομαστόραν, 
την άλεποΰ την άπιστον το πώς καταμντώνει 
καί δείχνει αγάπην δολερά καί εις τά δύο μέρη.

Σαχλίκης I, έκδοση Wagner, στίχος 283:
δίδει την ρούχα καί φελλούς δηνέρια νά ξοδιάζη 
κλέπτει καταμυτώνεται καί τον εαυτόν του βιάζει.

'Ο Ξανθουδίδης, «Βυζαντίς» Α', διορθώνει καταμιτώνει τον.
Συναξάριον τού τιμημένου Γαδάρου, στίχος 527 :

Δίχως νά ξεύρη μάέλημα καί γράμμα ν’ άναγνώοη 
καί ρήτορας έγίνηκε νά μάς καταμιτώση.

Μέ τό ρήμα καταμιτώνω έχει άσχοληθή 6 Γ. Σπυριδάκης, «Τό έργον 
τοΰ μιτωτοϋ κατά τό επαρχικόν βιβλίον Λέοντος τοΰ σοφού», (Ex
trait des Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier, Άθήναι, 
1953, σελ. 4 - 5). 'Ο Γ. Σπυριδάκης δίνει στο καταμιτώνω τη σημα
σία τοϋ «καταγγέλλω στο μιτωτή, (πού ήταν δ'ργανο τοΰ έπάρχου), τούς 
παραβάτες των νόμων γιά την ύφανση». ’Από τις άδικες καταγγελίες 
τό ρήμα αργότερα ξέπεσε στη σημασία τοΰ «συκοφαντώ».

Ή παραγωγή τής μεταφορικής σημασίας φαίνεται πιο πιθανή έτσι 
δ'πως τη δίνει 6 Σ. Ξανθουδίδης, πού γράφει γιά τό μιτώνω, (By- 
zant. Neugr - Jahrb., V, 1926-27, σελ. 369 370: «περώ τούς στή
μονας είς τά μιτάρια και τροπικώς εμπλέκω τινά ή συλλαμβάνω εις 
παγίδα, ζημιώ, άπατώ- ή δέ κατά πρόθεσις δηλοϊ έπίτασιν τής πρά- 
ξεως».

Γιά τη λέξη έχει γράψει και ό Λ. ’Αλεξίου, «Κρητικά Χρονικά» 
τόμος Θ', σελ. 102 : «Πιστεύω πώς ή λέξη δέ σχετίζεται μέ τη μύτη 
παρά μέ τούς μίτους, τις κλωστές = νά μάς καταμπλέξη, νά μάς κα- 
ταμπερδέψη. 'Ο μίτος, τό δίμιτο κ.λ. κοινότατα στην Κρήτη».

Τό ’ίδιο κοινά είναι και στην Πελοπόννησο, δπου άκούγεται και τό 
ρήμα μιτώνω μέ τη σημασία, πού δίνει δ Σ. Ξανθουδίδης: «περνώ 
τις κλωστές άπ’ τά μιτάρια τοΰ αργαλειού». Μ’ αυτά γίνεται τό άνε-
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βοκατέβασμα τών κλωστών και ή διασταύρωσή τους, πού είναι απα
ραίτητα για τό φάσιμο. Το πέρασμα των κλωστών από τά μιτάρια, τό 
μίτωμα γίνεται από τις μιτώστρες, ειδικευμένες τεχνίτρες, γιατί ή 
δουλειά τοϋ μιτώματος θεωρείται δύσκολη και χρειάζεται μεγάλη τέχνη.

Ό Γ. Σπυριδάκης, (ένθ’ ανωτέρω, σελ. 6), αναφέρει δτι τό κατα- 
μιτώνω λέγεται σήμερα στην Κρήτη. Φαίνεται δμως δτι είναι σπανιώ- 
τερο άπ’ δτι τό μηώνω στην Πελοπόννησο, πού είναι κοινότατο. Στην 
Κρήτη συγγενική προς τό καταμιτώνω - ομαι είναι ή έκφραση «έμπλε
ξα σέ κακά μιτόχτενα».

Πετσώνω: Φορτουνάτος, Β 451 :
Μά γροίκα μου, ’ Αγουστίνα μου, αν έ καί σε βουλή σου, 
στο λογισμό μου εϊντά ’βαλα, καί νά με γεβεντίσου, 
δ <5έν τοϋ την πετσώσωμε, μόνο καί συ νά κάμης 
μόδο σέ τούτη τη δουλειά νά μου παρασυντράμης.

Αύτ. Γ 84:
Τρώς ται κατέχω το δλους τως μόνο μό τη ίλωριά σου, 
γιατί γνωρίζω τη καλά εγώ την αντρεία σου, 
μά γώ λεγα άπδ λόγου τως μακρά νά λειψής πάλι 
νά μή σοϋ τό πετοώσουσι καί τώρα ώαάν την άλλη.

Αύτ. Γ 93 :
καί αυτός φοβούμαι καί κιαμιά μπούρλα πετσώνουσίν του, 
μέσα νά τόνε βάλουσι νά γνάψου τό πεισίν τον.

Ό Du Cange αναφέρει τό πετσώνω καί ιό εξηγεί : «artem co- 
riariam vel sutoriam exercere», δηλ. «εξασκώ την τέχνη τοϋ βυρσο
δέψη ή τοϋ ϋποδηματοποιοϋ», πετσωτής = παπουτσής. Ό Ξανθουδί- 
δης γράφει γιά τό πετσώνω: «Έκ τής κυρίας σημασίας μετέπεσε τρο- 
πικώς είς την τοϋ δέρω, άπατώ' ή αυτή χρήσις καί σήμερον». Ή κύ
ρια σημασία, πού δεν αναφέρει 6 Ξανθουδίδης, καί πού σώζεται στήν 
Πελοπόννησο, είναι αυτή ακριβώς, πού δίνει ό Du Cange: «βάζω πε
τσί, σόλες στά παπούτσια». Μέ τή σημασία τοϋ «δέρνω», πού συνδέε
ται άμεσα μέ τή σημασία «κατεργάζομαι τό πετσί», ή λέξη είναι, δσο 
ξέρω, άγνωστη στά χρόνια μας στήν Κρήτη. Στήν Πελοπόννησο αντί
θετα είναι πολύ συνηιθισμένη. Συχνή είναι ή φράση «τον πετσώσανε 
στο ξύλο», «θά τό πιάσω τό παλιόπαιδο καί θά τό πετσώσω στό ξύ
λο». Στο στίχο Γ 84 λοιπόν:

νά μή σοϋ ιό πετοώσουσι καί τώρα ώσάν την άλλη 

εννοεί «νά μή σοϋ κάνουν καί τώρα πετσί τό τομάρι άπ’ τό ξύλο». 
Ή λέξη εδώ είναι συνώνυμη τοϋ γνάφω, πού άναφέρεται στό στί
χο Γ 94.
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Εντελώς άσχετη μέ τή σημασία «δέρνω» είναι ή σημασία «άπατώ», 
που, κατά τή γνώμη μου, προέκυψε από την αρχική σημασία, «κάνω 
παπούτσια». Σ’ αυτή τήν περίπτωση μάς βοηθεΐ ή φράση τοϋ Φορ- 
τουνάτου πετσώνω μπονρλα (Γ 93). Ό Ξανθουδίδης δεν ερμη
νεύει τήν λέξη burla, πού είναι ιταλική και σημαίνει «φάρσα». Πε
τσώνω μπονρλα, σημαίνει, «ετοιμάζω φάρσα». ’Ανάλογες είναι οί εκ
φράσεις «σκαρώνω πλοίο» καί «σκαρώνω φάρσα», «ράβω κουστούμι» 
στήν κυριολεξία, καί «ράβω κουστούμι», που λέγεται σέ πολλούς τό
πους καί σημαίνει «κοτσομπολεύω, περιγελώ». Πρόκειται σίγουρα για 
argot, πού μιλούσαν στις πόλεις οι λαϊκές τάξεις στα χρόνια τής Βε- 
νετοκρατίας. Χαρακτηριστικό είναι δτι τέτοιες εκφάσεις argot βρί
σκονται μόνο στο Φορτουνάτο.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω λοιπόν στο στίχο Β 451 ή φράση α 
δεν τοϋ την πετσώσουμε μπορεί νά ερμηνευθή: «αν δέν τού) τή φέρωμε», 
«αν δέν τού τή βράσωμε», «αν δέν τοϋ τή σκαρώσωμε» (τή φάρσα). 
’Ίσως όμως στήν έκφραση αυτή τοϋ στίχου Β 451 νά έχωμε τήν άλλη 
σημασία τοϋ πετσώνω, «δέρνω», και τότε πρέπει νά ερμηνευθή : «άν 
δέν τού κάνωμε πετσί τή ράχη από τό ξύλο».

Σήμερα καί στήν Δ. Κρήτη καί στήν Πελοπόννησο είναι συχνή ή 
έκφραση «τήν πετσώσαμε» (τήν κοιλιά), πού σημαίνει «φάγαμε πά
ρα πολύ».

Ξεγκουσεμός: (Γλωσσάριον Έρωτοκρίτου). 'Ο Ξανθουδίδης 
ερμηνεύει: «απαλλαγή, άνακούφισις έκ στενοχώριας». Μέ τήν ίδια ση
μασία λέγεται σήμερα στήν Πελοπόννησο τό ξαγκούσα, πού πι
θανώς γίνεται από τό ιταλικό angoscia = αγωνία. Υπάρχει καί ρήμα 
ξαγκονσενω — απαλλάσσομαι, ανακουφίζομαι. Κοινές οί φράσεις 
«είδε κι’ αυτός ξαγκούσα άπ’ τά παιδιά του», «κουράστηκα στή ζωή 
μου, μά τώρα ξαγκούσεψα πιά». Καί στον Έρωτόκριτο θά περιμέ
ναμε φυσικώτερα τον τύπο ξαγκουαεμός αντί ξεγκουσεμός. 'Ο Ξανθου
δίδης τό θεωρούσε, δπως καί είναι, άγνωστο στήν Κρήτη καί γράφει: 
«Σήμερον αντί τούτου λέγεται τό ξεμιστεύγω, ξεμιστεμός». ’Αλλά τό 
ξεμιστεμός δέν φαίνεται νά ’ναι όλότελα Ισοδύναμο μέ τό ξαγκούσα.

Πολλές είναι ακόμα οί λέξεις, οί κάπως σπάνιες, πού είναι σήμερα 
κοινές καί στήν Κρήτη καί στήν Πελοπόννησο καί βρίσκονται καί στά 
Κρητικά κείμενα.

Μπουκούνια: (Γλωσσάριον Σαχλίκη, Φορτουνάτου, Γαδάρου, 
λύκου κΓ άλουποϋς διήγησις ωραία). Ή λέξη λέγεται καί σήμερα στήν 
Κρήτη καί σημαίνει μπουκιά. Τό ίδιο καί στήν Πελοπόννησο. Λέγε
ται μόνο γιά τις στερεές τροφές.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:32 EEST - 54.161.213.156



BIO Μάρθας Άποσχίτου

Αλιάδα: Φορτουνάτος Β 319:
νά χάνουμε μαγειρευτή κι’ δφτη με την αλιάδα 
τρίπες, σγατζέτο και φουκ'ι και πάρτη αοφεγάδα.

Ό Ξανθουδίδης δεν κάνει λόγο για τή λέξη, πού ακούγεται στην Κρή
τη σήμερα και λέγεται πιο πολύ μεταφορικά. Λένε : «Θα σέ κάμω αλι
άδα» = κοπανιστό. Στην ’Ηλεία ή λέξη είναι κοινότατη. Σημαίνει τή 
σκορδαλιά, πού την κάνουν μέ κοπανιστό σκόρδο, κοπανιστή πατάτα 
ή και κοπανιστό ψωμί.

Σοφεγάδα: Φορτουνάτος Β 320. Ή λέξη διατηρείται σήμερα 
και στήν Κρήτη καί στήν Πελοπόννησο. Στήν ανατολική Κρήτη ση 
μαίνει φαγητό μέ διάφορα χόρτα, μαγειρεμένα δλα μαζί. Στήν Πελο
πόννησο, δπως καί στήν άλλη Κρήτη, ή λέξη διατήρησε τήν αρχική ση- 
μασία = κρέας στιφάδο. Γιά τή λέξη αυτή ό Ξανθουδίδης γράφει: 
«είδος πνικτοΰ εδέσματος έκ κρέατος, bever. sofegada. ’Ακούεται καί 
σήμερον σπανίως κρέας σοφεγάδο».

’Αφορμίζω: (Γλωσσ. Έρωτοκρίτου). Ό Ξανθουδίδης ερμη
νεύει «ως καί σήμερον, μαίνομαι, Ιξίσταμαι τών φρένων ... τό ρήμα 
αφορμίζω, εφόρμισε λέγεται καί επί παροξυσμού τών πληγών καί άλ
λων νόσων». Στήν Πελοπόννησο ή λέξη ακούγεται μόνο γιά παροξυ
σμό πληγών.

Ντηροϋμαι: (Γλωσσ. Φορτουνάτου) = ροβούμαι. Στήν Πελο
πόννησο, μέ τήν ίδια σημασία τοϋ «φοβούμαι, διστάζω», ακούγεται, 
σύμφωνα μέ τον πελοποννησιακό τυπικό, ντηριέμαι.

Βατσέλλι: (Γλωσσάριου Έρωφίλης) = αγγείου, λεκάνη. Σήμε
ρα στήν Κρήτη είναι αμφίβολο αν ακούγεται. Στήν Πελοπόννησο ση
μαίνει μέτρο βάρους (20 οκάδες) γιά τις ελιές καί σιτηρά. 'Όπως καί 
στήν Κρήτη, αρχικά θάταν αγγείο, πού χωρούσε 20 οκάδες.

Κεντινάριν: (Γλωσσ. Στεφάνου Σαχλίκη κ. ά) = εκατόντάς. 
Σήμερα στήν Κρήτη λένε: ένα «κεντινάρι χοχλιούς» καί στήν Πελοπόν
νησο μετρούν μέ «κιντινάρια» τά καλάμια, τά σκόρδα.

Κουτσού να: (Γλωσσάριου Έρωτοκρίτου) = κούκλα. Κοινή καί 
στήν Κρήτη καί στήν Πελοπόννησο ή έκφραση «Τά κορίτσια παίζουν 
τις κουτσούνες» — τις κούκλες. Στήν Πελοπόννησο λέγεται ή κουτσον- 
να καί τό κουταούνι.

Σκ ου τέλι: ’Έμορφη Βοσκοπούλα, «Κρητικά», Α' (1933), σελ. 
139 εξ., στίχος 157 - 8 :
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Κρητοπελο,ιοννησιακά 511

Στοϋ οκουτελιοϋ τον πάτο είχε λυχνάρι 
κι’ ψονε μια χαρά κι’ ενα καμάρι.

Ή λέξη είναι κοινή στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Σημαίνει 
πήλινο καί βαθύ αγγείο, σκύφο.

Μουρχούτα: (Γλωσσ. Φορτουνάτου) Στην Κρήτη σημαίνει «λε
κάνη» γενικά. Στην’Ηλεία πήλινη μεγάλη λεκάνη. Σέ παλαιότερα χρό
νια οί χωρικοί τής Πελοποννήσου έβαζαν τη μουρχουτα μέ τό φαγη
τό στη μέση τοΰ τραπεζιού, και γύρω δλα τα μέλη τής οικογένειας 
έπαιρναν απ’ αυτήν μέ τά κουτάλια ή τα πηρούνια τους κα'ι έτρωγαν. 
Σήμερα για κάποιον, πού τρώει πολύ, λένε ειρωνικά: «θέλει μια μουρ- 
χούτα νά χορτάοη».

Οί λέξεις αυτές, πού αναφέρω, δεν θαναι βέβαια οί μόνες κοινές 
στήν Κρήιη και στήν Πελοπόννησο. Μια συστηματική έρευνα προς 
αυτή τήν κατεύθυνση θάταν πολύ ωφέλιμη και για τή μελέτη τών 
κρητικών κειμένοιν καί γενικώτερα για τήν σχέση ανάμεσα στο κρη· 
τικό καί πελοποννησιακό ιδίωμα. Σχέση μεγάλη, πού βεβαιώνεται καί 
από τήν διάδοση τοΰ Έρωτοκρίτου στήν Πελοπόννησο, σέ παλαιότε
ρα χρόνια.

ΜΑΡΘΑ ΑΠΟΣΚΙΤΟΥ
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