
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

1. ΖΙΓΩΝΩ — ΖΙΓΩΧΝΩ

Τό ρήμα αυτό, όπως κα'ι το σύνθετο άποζιγώνω, έχουν στην νεώ- 
τερη διάλεκτο τής Κρήτης την σημασία «άποδιώκω» ή «καταδιώκω». 
Παράλληλα προς αυτό ή κοινή νέα 'Ελληνική χρησιμοποιεί ρήμα ζυ
γώνω μέ τήν σημασία «πλησιάζω». Επειδή οι δυο σημασίες φαίνον
ται νά αποκλείουν τήν κοινή προέλευση, ό Βλάχος στον Θησαυρό του 
και ό Γιάνναρης στο Γλωσσάριο τοΰ Έρωτοκρίτου σχετίζουν τό κρη- 
τικό ζιγώνω προς τό ϊταλ. segno «ακολουθώ» (βλ. Σ. Ξανθουδίδου, 
Γλωσσάριου Έρωτοκρίτου σ. 554 λ. ζυγώνω). Οί περισσότεροι όμως 
στηριζόμενοι στο ομόηχο των δυο ρημάτων, τοΰ κρητικοΰ και τοΰ κοι- 
νοΰ, τά ορθογραφούν τό ίδιο και είτε παρακάμπτουν τήν σημασιολο- 
γική διαφορά είτε ζητούν νά τήν δικαιολογήσουν. Για νά γεφυρώση 
τήν απόσταση ανάμεσα στις δυο σημασίες, ό Χατζιδάκις (ΜΝΕ 1,143) 
δέχεται τά εξής : «έκ τοΰ ζυγόν παραγόμενον τό ρήμα ζυγόω έδήλου 
«υπάγω υπό ζυγόν, συζεύγνυμι, συνάπτω, συνδέω», έπειτα καθόλου 
«προσεγγίζω», μτβτ. και άμτβ., εντεύθεν λέγεται μή μου ζυγώνΐ]ς, 
ζύγωσε μου εκείνο το ξύλο = φέρε μου εγγύς κλπ. Άλλ’ επειδή είναι 
δυνατόν, καθ’ όν χρόνον προσεγγίζει τίς τινι, ό προς όν ή προσέγγι- 
σις γίνεται νά μη έπιθυμή αυτήν καί δη καί ν’ άπομακρυνηται τοΰ 
προσεγγίζοντος, διά τοΰτο εν Ήπείρω ζυγώνω δηλοΐ «πλησιάζω τον 
απερχόμενον», έν Κρήτη δ’ ετι περαιτέρω «επιθυμώ νά πλησιάσω τον 
φεύγοντα», όθεν «διώκω». Εντεύθεν λέγεται μή με ζυγώνης, μά δεν 
είμαι ’ς τδ σπίτι σου, ζύγωξε τδ(ν) σκύλλο, νά μή με δακάσι/, ζυγώνει 
ό σκύλλος τό(ν) λαγώ, μά δεν τόνε πιάνει κλπ. Πρβλ. καί τί κάθεσαι 
όρθιος ; . . .»

Καί αν όμως άδιαφορήσωμε στην αρχή γιά τήν σημασιολογική 
διαφορά, εκείνο πού ευθύς αμέσως εγείρει τήν υπόνοια ότι τό ζιγώνω 
«διώχνω» τής Κρήτης δεν προέρχεται από τό ζυγόω είναι ότι ό τύπος 
τοΰ αορίστου σχηματίζεται, αντίθετα μέ ό,τι συμβαίνει στο κοινό ζυ
γώνω (άόρ. ζύγωσα), αποκλειστικά σέ -ξα (εζίγωξα) καί ό ενεστώτας 
κάνει όχι μόνο ζιγώνω, αλλά καί ζιγώχνω. Τό -ξα τοΰ αορίστου θά 
μπορούσε φυσικά νά θεωρηθή ως εξέλιξη από τό -σα κατ’ αναλογία 
άλλων αορίστων πού έχουν τό δωρικό ξα (καί λέγεται πράγματι στην 
Κρήτη λ. χ. άόρ. εατέγνωξα τοΰ στεγνώνω' πβ G. Hatzidakis, Einl. 
in die neugr. Grammatik 135 έξξ.), αλλά ό ενεστώτας σέ -χνω (ζι-
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γώχνω) δείχνει μάλλον orι τό ξ ιοϋ αορίστου είναι αρχικό, όχι ανα
λογικό. “Επειτα από αυτό και ή σημασιολογική διαφορά παίρνει τις 
διαστάσεις πού έχει. Γιατί ενώ ή εξέλιξη από τό «ζευγνύω, συνδέω», 
πού αρχικά σημαίνει τό ζυγόω, στο «πλησιάζω» τοϋ κοινού ζυγώνω 
είναι αυτονόητη καί έχει τό ανάλογο της στην εξέλιξη τοϋ λατινικού 
jungere στο γαλλικό joindre καί τό ίταλ. giungere «φθάνω», ή από
σταση από τό ζυγόω «συνδέω, ενώνω» η ζυγώνω «πλησιάζω» ως τό 
ζιγώνοο «άποδιώκω, άπομακρύνω» η «καταδιώκω» είναι νομίζω, τόσο 
μεγάλη, ώστε νά φαίνεται απίθανη (τό παράδειγμα τί κά&εσαι δρ&ιος, 
πού θεωρεί όμοιο ό Χατζιδάκις, είναι διάφορο, γιατί τό κά&ημαι είχε 
προσλάβει ήδη στην αρχαία Ελληνική την σημασία «μένω» [βλ. τον 
Θησαυρό τοϋ Στεφάνου λ. κά&ημαι]' το ίδιο καί τό παράδειγμα σβη- 
σμένο; ασβέστη;, πού επίσης θεωρείται ανάλογο από τον ίδιον). Οι 
δύο αυτές δυσκολίες, ή μορφολογικη καί ή σημασιολογικη, μέ κάνουν 
νά σκεφθώ μήπως τό νεώτερο ζιγώχνω εζίγωξα της Κρήτης δεν είναι 
παρά εξέλιξη τοϋ ίδιου τοϋ συνωνύμου του διώκω - διώχνω έδιωξα. 
Είναι γνωστό ότι τό δ] εξελίχθηκε σποραδικά στην αρχαία Ελληνική 
καί στην Κοινή σε ζ (Διόν(ν)υσος ζ>Ζόνννσος διώρνξ ~ζ>ζώρυξ) καί 
ότι καμιά φορά μάλιστα τό ι άποκαταστάθηκε έκ τών υστέρων (Ζιο- 
νύαιος κορζία «καρδία»' βλ. Κ· Schwyzer, Griech. Grammatik *, 
Miinchen 1939, 330). Ή εξέλιξη αυτή τοϋ <5/ σε ζ παρατηρεΐται καί 
στήν νέα Ελληνική, κανονικά στήν Τσακωνική (ζαλέχου «διαλέγω» 
βαννίζα «άρνίδια» κττ." βλ. Μ. Δέφνερ, Λεξικόν τής τσακων. διαλ. 
σ. 137), σποραδικά όμως καί άλλοϋ. ’Έτσι από τό διώχνω μποροϋσε 
νά προέλθη *ζώχνω (πβ. τον διαλεκτικό τύπο ζώχτω «διώχνω»), από 
όπου τό ζ ήταν εύκολο νά περάση στον αόριστο ίδίωξα καί νά σχημα- 
τισθή τύπος άόρ. εζίωξα καί ένεστ. ζϊώχνω καί μέ ανάπτυξη γ γιά 
τήν αποφυγή τής χασμωδίας (πβ. κλαίω ~ζ>κλαίγω κττ.) έζίγωξα καί 
ζιγώχνω - ζιγώνω. "Οτι παράλληλα προς τον αλλοιωμένο αυτόν τύπο 
σώθηκε στήν Κρήτη καί ό κοινός διώχνω, δεν πρέπει νά μάς φανή 
παράξενο.

Δυο λόγια ακόμη γιά τό σύνθετο άποζιγώνω, πού χρησιμοποιείται 
στήν Κρήτη όπως καί τό απλό ζιγώνω (ενώ, ας σημειωτθή, τό κοινό 
ζυγώνω αγνοεί, όσο ξέρω, τέτοια σύνθεση, πράγμα πού ενισχύει τήν 
άποψη ότι είναι διάφορο τοϋ κρητικοΰ ομοήχου του ζιγώνω). “Αν τό 
ζιγώνω προέρχεται, όπως γίνεται παραπάνω δεκτό, από τό διώκω, τό
τε είναι φυσικό νά σκεφθή κανείς ότι τό άποζιγώνω είναι τό αρχαίο 
άποδιώκω. Καί στήν περίπτωση όμως αυτή είναι πιθανό ότι τουλάχι
στο σιήν σημασία «καταδιώκω» αφομοιώθηκε προς τό άποδιώκω τό 
αρχαίο επιδιώκω' πβ. Θεμιστοκλέης μεν νυν γνώμην άπεδείκνυτο διά
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νήσων τραπομένους καί έπιδιώξαντας τας νέας πλέειν Ιδέως Ιπί 
τον Ελλήσποντον 'Ηρόδ. 8, 108' λόχος δέ τις των Κοριν&ίοτν έπι- 
βοήσας τφ εύωννμω κέρα έαντών έτρεψε των ’Αθηναίων το δεξιόν κε
ράς καί έπεδίωξεν ες την θάλασσαν Θουκ. 4, 43,4. Για την δι
είσδυση τής από στα σύνθετα στην θέση τής επί πβ. επιζητώ - άπο- 
ζητώ, επιθυμώ - απο&νμώ κτν,

2. Ο Ν Τ I Μ Ο Σ

Ή λέξη αυτή, συνήθως με τον καί (κιόντιμος), χρησιμοποιείται 
σήμερα στην Κρήτη μέ την σημασία «αλλά, δμως, καί δμως». Πα- 
λαιότερος τύπος της δτιμος παραδίδεται στον Φορτουνάτο τοϋ Φωσκό- 
λου στην στιχομυθία μεταξύ δασκάλου καί Φορτουνάτου στην Α' πρά- 
ξη στ. 415 (έκδ. Σ. Ηανθουδίδου, Άθήναι 1922, σ. 61):

Δάσκ. : Cur ergo έτσι assidue σαν πρώτα στο σκολειό σου 
δεν έρχεσαι; Φορτουν. : Γιατί αν ερθώ κ’ ευρώ σε μοναχό σου, 
πάραυτας βάνεις σ’ δρδινιά τοϋ Πρίαπου την ντοτρίνα 
νά θά μου δείχνης' καί δτιμος έδιάβησαν αντήνα, 
έδιάβη έκεΐνος δ καιρός· καί βλέπεσαι, νά ζήσω, 
α μέ μαλώση αφέντης μου, μην τοϋ τό μολοήσω.

Ό Ξανθουδίδης μεταγράφει την λέξη: δτοιμος καί σημειώνει στο 
λεξιλόγιο (σ. 249): «δτοιμος, καί δτοιμος έπιρ. Α 415— καί δμως, 
εν τούτοις' σήμερον ακούεται έν Κρήτη δντοιμος, κιόντοιμος». Έτσι, 
μόλο πού δεν παρατηρεί τίποτε για την ετυμολογία, είναι φανερό ότι 
σχετίζει την λέξη προς τό έπίθ. δτοιμος, τύπο τοΰ έτοιμος, γιά τον 
όποιο ό Du Cange (λ. δτοιμος) σημειιόνει τα εξής: «δτοιμος, Sue- 
cintus, διεζωσμένος, ειοιμος. ’Ότοιμα, Confestim, παραχρήμα, αύ- 
τίκα».

Πιθανότερο μοΰ φαίνεται δτι ή λέξη σχετίζεται ό'χι προς τό έτοι
μος - δτοιμος, άλλα προς τό ό τι μή (δ τιμή' βλ. Kidd ell - Scott-Jones 
λ. ό τι or δτι II.) ή δτε μή, παράλληλο καί συνώνυμο προς τό εΐ μή 
«εκτός, παρά (μόνο)». Πβ. οντε τεω σπένδεσκε θεών, δτε μ ή Διί πα- 
τρί "Ομ. Π 227 (μέ διάφορη γραφή δτι μή)' οϋδαμοί..., δτι μ ή 
Χΐοι μοννοι Ήροδ. 1, 18’ ου γάρ ήν κρήνη δτι μ ή μία έν αυτή τή 
ακροπόλει τής Πύλου Θουκ. 4, 26, 2' διέφυγε μέν ούδείς, δτι μ ή 
διέλα&έ τις Άρριαν. Άνάβ. 1, 16, 2 κτλ.

Είναι γνωστό δτι καί τό ει μή από την χρήση του στην σημασία 
«εκτός, παρά (μόνο)» κατήντησε νά σημάνη απλώς «άλλα» (ήδη στον 
’Αριστοφάνη: μά τά> θεώ, ε! μ ή Κρίτνλλά γ(ε) «(όχι ή Θεονόη),
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ΠΙΝΑΞ Δ*

Επιγραφή συνθήκης εκ Λαιοϋς πρός Καμάραν.
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ΓΠΝΑΞ Ε'

Χαρτογράφημα τοϋ «Κακού ’Όρους» ΐ/. τοΰ περί Κρήνης βιβλίου ιοϋ Marco Boschini.
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αλλά ή Κρίτυλλα» Θεσμ. 898' πβ. και Ίππ. 186, Λυσ. 942 και Καιν. 
Διαθ. Προς Γαλ. 1, 7) και σώθηκε ως σήμερα υπό τους τόπους άμη 
άμε άμα και μά στην σημασία αυτή (βλ. Σ. Ψάλτην : Άθηνά 28 [1916] 
Λεξικογρ. Άρχ. 38 εξξ.). Κατά τον ’ίδιο τρόπο λοιπόν φαίνεται ότι 
και τό ότι μη προσέλαβε την σημασία «αλλά, όμως» και διατηρήθηκε 
στον τύπο δτιμος τοΰ Φορτουνάτου καί τον σημερινό δντιμος. Την 
προέλευση αυτή τοΰ οι·τιμος από τό orι μη καθιστά σαφέστερη ό τύ
πος όντεμής, πού χρησιμοποιείται σήμερα επίσης στην Κρήτη καί 
μπορεί μάλιστα νά συνάπτεται είδικώτερα προς τό παραδεδομένο στο 
κείμενο τοΰ 'Ομήρου δτε μη. Γιά τήν ανάπτυξη τοΰ έρρινου (οτε μη 
^>όντεμης δτι μη ^>δντιμος) πβ. δταν ^μδνταν καί δσα σημειώνω κα
τωτέρω γιά τό έρρινο τοΰ ομπανέ. "Οσο γιά τό -μος αντί -μη(ζ) τοΰ 
τύπου δντιμος, μπορεί νά οφείλεται σ’ επίδραση τοΰ συνωνύμου όμως, 
πού επίσης χρησιμοποιείται με προτασσόμενο και (κι δμως), αλλά πβ. 
τήν δμοια περίπτωση τοΰ κρητικοΰ πάντη(σ) μος από τό πάντως (πάν- 
τΐΐ) (βλ. Σ. Ξανθουδίδου, Γλωσσάριον Έρωτοκρίτου σ. 650 λ. 
πάντηομ’).

3. ΟΜΠΑΝΕ

Ό επιρρηματικός αυτός τύπος, πού χρησιμοποιείται σήμερα στήν 
Κρήτη μέ τήν σημασία «τό βράδυ, τούτο τό βράδυ», φαίνεται δτι ά
παντά γιά πρώτη φορά στό τρίτο ϊντερμέδιο τοΰ Φορτουνάτου στ. 104:

Λοιπό με δίχως αργιτα ΰέλετε μπη στην χώρα 
νά φνλακτήτε, κι δ μ πάνε δώ τόνε βάνει ή ωρα.

Ό εκδότης Ξανθουδίδης (βλ. Λεξιλόγιον σ. 248) αναγνώρισε δτι 
τό ομπανέ εδώ σημαίνει «ταχέως, δσον οΰπω» (πβ. τήν συνώνυμη έκ
φραση πού ακολουθεί τόνε βάνει ή ώρα). Γιά τήν προέλευση δμως τοΰ 
νεωτέρου αύτοΰ επιρρήματος παρατηρεί δτι τοΰ είναι άγνωστη.

Ή παραπάνω χρήση τοΰ ομπανέ νομίζω δτι οδηγεί στήν παραγω
γή του από τήν φράση δπον αν έ'(νι), πού καί σήμερα υπό τήν κοινή 
της νεοελληνική μορφή δπον νά ’ναι χρησιμοποιείται στήν σημασία 
«εντός ολίγου, δσον ουπω». ’Αρχικά ή φράση δπον νά ’ναι ή δπον 
και νά ’ναι (δπον κι άν είναι) έχει τοπική σημασία (δπον [καί] »·ά ’vat, 
ϋά βρε&ή κττ. «σέ δποιον τόπο καί αν είναι κτλ.») καί μιά τέτοια 
χρήση της μαρτυρεί 6 Rohlfs (Grammatik der unteritalienischen 
Grazitat, Miinchen 1950, σ. 160) καί γιά τούς τύπους ποννάναι που- 
ναέ πονκανένε δπονκανένε στις διαλέκτους των Ελλήνων τής Μεσημ
βρινής ’Ιταλίας, μέ τήν διαφορά δτι αντί «tiberall», δηλ «παντού»,

ί9ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ.
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δ'πως τό ερμηνεύει, περιμένει κάνεις μάλλον την σημασία «οπουδήποτε 
καί αν είναι» (ό Morosi, Studi sui dialetti greci della Terra d’ 
Otranto, Lecce 1870, 160 ερμήνευε «in ogni luogo»). Άλλα από 
την τοπική σημασία μετέπεσε, δπως και τόσα άλλα τοπικά επιρρήμα
τα (λ. χ. ενϋα, ενταΰ&α, δπίσω, πρόσω κττ.), στην χρονική «σέ οποίον 
χρόνο και αν είναι», από δπου περαιτέρω «σέ λίγο» (και τέλος «τό 
βράδυ»). Μια αρκετα πρώιμη μαρτί'ρια απο την χρονική αυτή χρηση 
μάς προσφέρει πιθανώς Ιδιωτική επιστολή από τήν Αίγυπτο τοΰ 4./5. 
αιώνα μ. X., πού μάς έσωσε ό πάπυρος Fouad I 82' εκεί ό επιστο
λογράφος κάνει λόγο για τις δυσκολίες πού συναντά για νά στείλη 
στον αποδέκτη τής επιστολής αρώματα και προσθέτει (στ. 12/3) : βον- 
λενόμεΰα άποστΐλαί σε (—σοι) δπου αν fj, δηλ., δπως εικάζω, «σκε
πτόμαστε νά σοΰ στείλωμε σύντομα». "Ωστε τό δμπανέ, ή μάλλον 
όμπανέ, προέρχεται από τήν φράση δπου αν ενι.

Γιά τήν χρήση τοΰ ενι υστερ’ από τον δυνητικό αν στον τύπο 
δμπανε αντί τοΰ f) πού έχομε κανονικά στό παραπάνω χωρίο αρκεί νά 
παραβάλη κανε'ς τούς κατωιταλικούς τύπους (ό)πονκανένε (δπου κ<χν 
ενε) καί ποννα'ε (δπου νά ενι) καί νά θυμηθή δτι στην Κοινή οριστι
κή καί υποτακτική συνέπεσαν γενικώτερα καί ιδιαίτερα στό ρήμα είμι 
(βλ. Σ. Καψωμένου, Συμβολή στην ιστορία τοΰ ρήματος είμί: Προ
σφορά εις Στίλπ. Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 316 έξξ.). "Οσο 
γιά τό έρρινο τοΰ δμπανε αντί δπανε (απ’ άν ε) πβ. τά ποντιακά εΐμ- 
παν «δπου» από τό ει πη αν, εϊνταν «δ,τι» από τό εΐ τι αν 1 και τό 
κοινό δνταν από τό Star. Πρόκειται πιθανώς γιά ανάπτυξη έρρινου 
από επίδραση τής επομένης συλλαβής (δ-ταν ζ>δν-ταν).

Πανεπιστήμιον Θεσοαλονίκης

Σ Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ *)

*) Ή γνιόμη πού έχει διατυπωθώ, ou στά εΐμπάν εϊνταν τοΰ Πόντου δια
σώθηκε δ αρχαίος τύπος ΰποθειικυϋ συνδέσμου ην, δέν φαίνεται πιθανή, γιατί 
ό τύπος αυτός δέν έχει αφήσει, οσο ξέρω, αλλα ίχνη στην νέα Ελληνική.
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