
         Επιλέξαμε να  ασχοληθούμε με το θέμα της  

τοπικής διαλέκτου ,διότι θεωρούμε απαραίτητο να  

γνωρίζουμε τη γλώσσα του τόπου μας , ώστε να  

θυμόμαστε ποιοί είμαστε και από πού καταγόμαστε.   

Είναι σημαντικό να διατηρείται ο ιδιαίτερος 

γλωσσικός κώδικας του τόπου μας γιατί συμβολίζει  

τη ξεχωριστή ταυτότητα του χωριού μας. 



    Mε τον όρο διάλεκτος οι γλωσσολόγοι χαρακτηρίζουν τη  

     γεωγραφική διαφοροποίηση ευρύτερων περιοχών,  αυτήν  

     που εμφανίζει έντονες αποκλίσεις από την κοινή γλώσσα σε  

     όλα τα επίπεδα (προφορά, γραμματικοσυντακτική δομή,  

     λεξιλόγιο) και σε βαθμό που οι ομιλητές της διαλέκτου να  

     μην είναι εύκολα κατανοητοί από τους ομιλητές τής κοινής  

     γλώσσας.  



 

 

            Αντίθετα, ο όρος ιδίωμα δηλώνει μικρότερη  

     γλωσσική διαφοροποίηση, που δεν εμποδίζει την  

     κατανόηση από τους ομιλητές της κοινής. Mία  

     διάλεκτος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα ιδιώματα.  



•   Δωρική 

•   Αχαϊκή 

•   Ιωνική 

•   Αττική 



          Στη νεότερη Eλληνική διακρίνονται οι                                                                                  

                         εξής διάλεκτοι:  

• Τσακωνική 

• Ποντιακή   

• Καππαδοκική   

• Κατωιταλική  

• Κυπριακή   

• Κρητική 

 



           Τα γλωσσικά ιδιώματα διακρίνονται σε: 

• Βόρεια ιδιώματα (Στερεά Ελλάδα εκτός Αττικής, B. Εύβοια, 

Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, νησιά τού Β. 

Αιγαίου και Πόντος) 

• Νότια ιδιώματα  

• Δωδεκανησιακά   

• Κυκλαδίτικα  

•  Επτανησιακά 

• Πελοποννησιακά 

• Βορειοελλαδικά 

• Ημιβόρεια(Σκύρου, Mυκόνου, Kαστοριάς, Λευκάδας κ.ά.)  

• Δυτικά  

• Μικρασιατικά 



• Tης Xίου 

• Της  Iκαρίας   

• Των  Kυθήρων   

• Της Mάνης  

• Της  Kύμης    

• Των Mεγάρων 

• Της Aίγινας  

• Της παλαιάς Aθήνας.  



     Γλωσσικόν Ιδίωμα  είναι «γλωσσική παραλλαγή», που  

     χρησιμοποιείται στην ομιλία μίας πληθυσμιακής ομάδος, η  

     οποία ζει κατά κανόνα σε μία μικρή και γεωγραφικώς  

     ενοποιημένη περιοχή. Αυτή η γλωσσική παραλλαγή ανήκει  

     σε μία δεδομένη βασική Γλώσσα. Το Γλωσσικό Ιδίωμα  

     διατηρεί τα θεμελιώδη στοιχεία δομής τής Γλώσσας εις την  

     οποίαν ανήκει, αλλά διαφέρει από αυτήν σε αρκετά επί  

     μέρους χαρακτηριστικά διαφόρων επιπέδων τής Γλωσσικής  

     δομής. (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Ακάδημος, 

Αθήνα, 1979)   



     

      Δωδεκανησιακά ονομάζουμε τα ιδιώματα που  

 μιλιούνται στη Ρόδο, το Καστελόριζο, την  

 Κάρπαθο, την Κάσο, τη Χάλκη, την Τήλο, τη Νίσυρο,  

 τη Σύμη, την Κάλυμνο, την Αστυπάλαια, την Κω και  

 τη Λέρο.  



 

 

 Φωνητική-Φωνολογία 

 

 

 Μορφολογία 



     Η αρχαγγελίτικη διάλεκτος  ,είναι μια ειδικά διαμορφωμένη 

γλώσσα με παραφθορές και στοιχεία εμπλουτισμού από 

διάφορες επιδράσεις που μαρτυρούν την ιστορική πορεία 

του λαού. Σημαντικό στοιχείο της διαλέκτου είναι  τοπική 

προφορά δηλαδή η μουσική χροιά της ομιλίας. 

  Στη Ρόδο, παρόλο που όλα τα χωριά είχαν κοινή ιστορική 

πορεία ,παρατηρείται μεγάλη διαφορά στην προφορά αλλά 

και στο λεξιλόγιο, ακόμα και μεταξύ γειτονικών χωριών, 
όπως π.χ. μεταξύ Αρχαγγέλου, Αφάντου και Μαλώνας. Αυτό 

που χαρακτηρίζει τους Αρχαγγελίτες είναι ο μοναδικός 

τρόπος που εκφέρουν κάθε λέξη παραφθείροντάς την . 
Σχεδόν όλες οι λέξεις  προφέρονται παραφθαρμένες .  



     

    Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ιδιόμορφη 

προφορά δίνει και το στίγμα του Αρχαγγελίτικου 

χαρακτήρα .Η γλώσσα εκπέμπει ευθύτητα , 

σαρκασμό ,οξύνοια ,ειλικρίνεια και κατά βάθος 

προδίδει μια εμπειρία σκληρών δοκιμασιών.Η 

παραμόρφωση των λέξεων σε σχέση με το μεγάλο 

αριθμό των ξενόφερτων ,καθιστά την 

Αρχαγγελίτικη τοπική γλώσσα , κυρίως των 

ηλικιωμένων σχεδόν ακατανόητη σε ένα μη 

Αρχαγγελίτη. 



    Είναι χαρακτηριστικό ότι η προφορά των λέξεων  δεν μπορεί  

     να αποδοθεί γραπτά από την ελληνική αλφάβητο .Οι λέξεις  

      π.χ. κιτχιάζουμαι (=ξαπλώνω) ,τχέλης (=φαλακρός)  

      μποράκκε (απειλητικό  μόριο) , τχιόρης (=στραβός) όπως  

      και να γραφούν δεν μπορούν να αποδώσουν ηχητικά το  

      λόγο .Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να γραφούν λέξεις 

που αρχίζουν από έντονο σύμφωνο όπως η λέξη τόζι 

(=σκόνη)  ή η λέξη Καντής (όνομα). 



         Η παραφθορά  είναι κυρίως αφαιρετική ,χωρίς ορισμένους κανόνες. 
Μπορούμε όμως να διακρίνουμε ορισμένες κατηγορίες παραφθοράς. 
Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

• Σύντμηση με αφαίρεση φωνηέντων , συμφώνων ή και συλλαβών, όπως 
Γντί  (γουδί) ή ποκατάγκια  ( = αποκατάντια ), κλαφτήρι (= 
κλαδεφτήρι ), πατσάορα ( =πατσαβούρα ) όπου το «βου» 
αντικαταστάθηκε από ένα άτονο «ο» . 
 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σαφής η προέλευση της λέξης ..πχ : η 
λέξη πόηση (υπόδηση-πόδηση-πόηση = παπούτσια) .Σε άλλες 
περιπτώσεις η σύντμηση συνοδεύεται από αναστροφή συλλαβών που 
καθιστά δυσδιάκριτη την προέλευση της λέξης  

       

• Μετατροπή του «δ» σε «γκ» όπως γκιαβάζω (= διαβάζω) ή  

        παιγκιά (= παιδιά) . 
      

• Μετατροπή της κατάληξης «εύω» των ρημάτων σε «έβγκιω» όπως 
μάβγκιω-μαζέβγκιω(=μαζεύω). 
 



      

• Παραμόρφωση λέξεων με προσθήκη συλλαβών που 

προσθέτουν παραστατικότητα όπως : καρκαλλέβγκιουμαι 

(=γαργαλιέμαι) . 

 

 



    Στο αποκλειστικό αρχαγγελίτικο λεξιλόγιο ,  

     περιλαμβάνονται πολλές λέξεις της αρχαίας ελληνικής  

     γλώσσας παραφθαρμένες , όπως οι λέξεις : ταφκιάζω  

     (ενταφιάζω), καρπήδι (από το κάρα και πήδος) 

συνεμπάλλω  

     (συνεμβάλλω) που σημαίνει συμβάλλω , ξαμώνω  

     (εξομοιώνω) που σημαίνει συγκρίνω κλπ , που τονίζουν τις  

     βαθιές μας ρίζες. Η επίδραση των διαφόρων λαών- 

     κατακτητών στη γλώσσα είναι εμφανή. Υπάρχει πληθώρα  

     λέξεων ξένων γλωσσών , στις οποίες έχει δοθεί ειδική έννοια   

για την οποία πολλές φορές δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική 

λέξη. 

 

 



       

 

       

      Ιδιαίτερα αισθητά είναι τα κατάλοιπα της τουρκικής  

      γλώσσας όπως σικκίρντιση (= δυσφορία , στεναχώρια) που  

      προέρχεται από τη λέξη sikintisi (πλήξη) ,ραχάττι(αραχτός) 

μπέρκι (εχει γούστο) που προέρχεται από τη λέξη berki 

(ίσως) , ζαττί (  έτσι κι αλλιώς ) που προέρχεται από τη λέξη 

zaten  με την ίδια έννοια. 

 

 



     Παρόλο που κατά την ιταλική περίοδο πολλοί έμαθαν να  

     μιλούν ιταλικά , τα ίχνη της ιταλικής γλώσσας είναι  

     περιορισμένα. Είναι πιθανόν κάποιες λατινογενείς λέξεις, να  

     είναι παλιότερα κατάλοιπα , όπως η λέξη μπρατικό (λέμε ότι  

     αυτός πήρε μπρατικό , δηλαδή πήρε θάρρος) που προέρχεται  

     από την ιταλική λέξη pratica (=οικειότητα) 

Σήμερα με τον τρόπο που ζεί και μορφώνεται ο κόσμος , με  

     την εισροή ξένου πληθυσμού , τα τοπικιστικά στοιχεία όπως  

     και οι τοπικές διάλεκτοι σιγά σιγά εξαλείφονται. Παρόλα 

αυτά τα αυθεντικά Αρχαγγελίτικα μιλιούνται από πολλούς 

ανθρώπους που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το 

ιδιωματικό λεξιλόγιο και η αρχαγγελίτικη προφορά 

διατηρούνται και  αποτελούν στοιχείο αναγνώρισης των 

Αρχαγγελιτών , όπου και να βρίσκονται. 



 αγκρέμμος: γκρεμός 

  άγγονας: ο εγγονός 

 ανήψητο: ωμό, άψητο, θέλει ακόμα ψήσιμο                                                                      

 αντίερο: αντίδωρο 

 βωλοδέρνω: υφίσταμαι βάσανα και ταλαιπωρίες, 

περιφρονημένος εδώ και εκεί - βώλος + δέρνω 

 βανεύγκιω: υποψιάζομαι, συκοφαντώ  

 βαργγούμαι: τεμπελιάζω , αδιαφορώ, βαριέμαι - ετυμ. 

μεταπλασμένος τύπος του αρχαίου βαρούμαι=δυσανασχετώ  

 βαζάνι: μελιτζάνα  

 



 γέβεντο: ρεζίλι,ξεφτίλα,γελοίο να το βλέπεις.(Ελληνο-ιταλική 

έκφραση (βλέπω =vedo) κάτι γελοίο)  

 γαρμπίλλι: χαλίκι 

 γειτονεύγκιω: πήγα επίσκεψη σε κάποιον  

Παράδειγμα:  κάθε βρανό γειτονεύγκιω τα ξάρκια μου και 

καθούμεστε και μιλούμεν, παίζουμεν τάβλι και χαρκιά 

 Γαρπάζω=αρπάζω 

 



 δαυκί: καρότο 

 δαχτύλους: σαγιονάρες 

  δέρνω στα ντόνερα: τρόπος πλυσίματος,μεταφ.δείχνω 

καταβεβλημένος,κουρασμένος,σαν να με έδερνε το κύμα  

Παράδειγμα:  Με εσύ είσαι σαν να σε δέρναν ες στα 

ντόνερα! 

 δωνά: εδώ να (σε συγκεκριμένο σημείο)  

Παράδειγμα:  Πονώ να δωνά! (ταυτόχρονα δείχνω με το χέρι 

μου που ακριβώς πονάω) 

 

 



 ε να γελάσει το φάκκι...: θα γελάσουν όλοι σε βάρος μας, θα 

μας ειρωνευθούν όλοι  

Παράδειγμα:  μη το βάλεις μαρέ ΄φτο κι ε να γελάσει το 

φάκκι.. 

 έ να παν΄που κεια που ΄ρτασι: θα επιστραφούν ως 

απαράδεκτα  

 ε να κριπάρω: θα σκάσω από τα νεύρα μου  

 ελιπέττι:  αν τελικά  

Παράδειγμα:  "ελιπέττι αν έπανες, μπορεί να σου ' δίνε" αν 

τελικά πήγαινες, ίσως σου έδινε  

 

 



 ζακούτι: ο σβέρκος  

Παράδειγμα:  επιάστηκε το ζακούτι μου 

 ζένος: ο βρωμιάρης  

 ζέβλα: πόδι  

Παράδειγμα:  Κόμα είναιν οχτώ χρονώ αλλά δε οι ζέβλες 

του πόσες είναι! Εν 'ά βγκει ψηλός. 

 ζερεμές: ζημιά . Τουρκικη λεξη απομεινασα  

Παράδειγμα:  σκοτωνε λολλούς πλέρωνε ζερεμέδες (ζημιές) 

  

 



 η κάτω πέτρα του μύλου: χαρακτηρισμός για κάποιον πολύ 

αργό στην συμπεριφορά του  

Παράδειγμα:  Λαμένετε νά 'ρτει και ο ξάρφος μου. Μέχρι να 

'λλάξει έν να μας ξημερώσει. Είναιν η κάτω πέτρα του 

μύλου. Χάτε πρε τελείωννε αλγκιώς φεύγκιουμε και έλα να 

μας έβρεις. 

 ήρτα τα μπρός πίσω: ήρθα άπραγος χωρίς να κάνω τη 

δουλειά μου, ή ήρθα πίσω χωρίς να κάνω στάση κάπου αλλού  

Παράδειγμα:  -επήες στον Αίθωνα; -επήα αλλά ήρτα τα 

μπρος πίσω γιατί ο ποτιστής έ μου γύρισε το δέμμα. 

 

 



 ήπιασι: ήπιανε ( κατάληξη αρχαίων ελληνικών)  

 

 ήρταν τα δίολα κούππα: ήρθαν τα πάνω κάτω  

 

 θωρώ: θεωρώ,βλέπω,παρατηρώ  

Παράδειγμα:  Θώργκε να δεις σήμερα! 

 

 θέχτω: ξαπλώνω, στον αόριστο "έθεκα"  

Παράδειγμα: θέχτω και με τες πούλες  

 

 θεργκακλής: δυνατός,εύσωμος  

 

 θερμασιά: πυρετός  

 



 ίγκιο: ίδιο  

 

Παράδειγμα:  έλα και που δώ, το ίγκιον είναι  

 

 ίδρος: ιδρώτας  

Παράδειγμα:  μουσκιούδι που τον ίδρο 

 

 ίλλα μου: έλα μου  

 

Παράδειγμα:  Ίλλα μου που μου θέλει και που τα πιο καλά 

ρούχα 

 

 ιπνές: θηλυπρεπής (τούρκικη)  

 

 



 Καγκαρίζω=τρώω 

 

 Καθαιρνώ=καθαρίζω Παράδειγμα= Έ να καθερίσω σήμερα 

το πουλώνα 

 

 Κακό μπούλι=κακό μπόλι,μτφρ σημαίνει κακός ανθρωπος 

 

 Καλαμόκεχρος=καλαμπόκι  

 



 Νέβα κι αμάν αμάν νέβα κατέβα Παναγιά                                 X2 

 Αα νέβα κατέβα Παναγιά με τον μονογενή σου                         Χ2 

 Αιντέ στ ’ αντρόγυ αμάν αμάν στ΄αντρόγυνο που κάμαμε         X2  

 Αα στ’ αντρόγυνο που κάμαμε να δώσεις την ευχή σου             Χ2  

 Δώστους Παναγιά μου χρόνια σαν της λεμονιάς τα κλώνια       Χ2   

 Αιντέ γαμπρός μας αμάν αμάν γαμπρός μας ειν’ ο ήλιος            Χ2  

 Αα γαμπρός μας ειν’ ο  ήλιος και η νύφη το φεγγάρι                  Χ2  

 Αιντέ κι η πούλια αμάν αμάν κι η πούλια κι ο αυγερινός            Χ2 

 Αα γαμπρός μας ειν’ ο  ήλιος και η νύφη το φεγγάρι                   Χ2  

 Αιντέ κι η πούλια αμάν αμάν κι η πούλια κι ο αυγερινός            Χ2 

 Αα κι η πούλια κ ο αυγερινός επιάσασι κουμπάροι                     Χ2 

  Σαν τα λούλουδα του κάμπου ο γαμπρός κι η νύφη λάμπουν    Χ2   

  Αιντέ της νύφο αμάν αμάν της νυφοπούλας πρέπει της             Χ2   

  Αα της νυφοπούλας πρέπει της κόρονα στο κεφάλι                   Χ2 

  Αιντέ που ‘ναι τι αμάν αμάν που ‘ναι τιμή της ξακουστή          Χ2 

  Αα  που ‘ναι τιμή της ξακουστή κι η δόξα της μεγάλη               Χ2  

  Νυφοπούλα να γεράσεις και τρισάγγονα να πιάσεις                   Χ2      

 

 



Είναι σήμερα πασίδηλο ότι τα νεοελληνικά γεωγραφικά 

ιδιώματα σταδιακά εξαφανίζονται και οι σημαντικότεροι  λόγοι 

θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής 

 

- Η γρήγορη αστικοποίηση 

- Η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο 

δευτεροβάθμιο σχολείο 

- Το χαμηλό κοινωνικό κύρος των γεωγραφικών ιδιωμάτων 

- Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη 



 Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να διατηρείται το γλωσσικό 

ιδίωμα του τόπου μας; 

     Το 95% των ανθρώπων που απάντησαν στην παραπάνω 

ερώτηση ,υποστηρίζει ότι το αρχαγγελίτικο ιδίωμα δεν 

πρέπει να εξαλειφθεί , ενώ το 5% υποστηρίζει ότι δεν είναι 

αναγκαία η διατήρησή του . 
  

 Θεωρείται ότι είναι αναγκαία η μετάδοση του τοπικού 

ιδιώματος στα παιδιά;      

        Το 75% των ανθρώπων που απάντησαν στην παραπάνω 

ερώτηση , πιστεύουν πως είναι αναγκαία η μετάδοση του 

τοπικού ιδιώματος , διότι μόνο έτσι θα συνεχιστεί η ιστορία 

του τόπου μας. 

 
 



 Όταν βρίσκεστε σε έναν τόπο αισθάνεστε άβολα για την 

προφορά σας;  

     Το 65% των ανθρώπων απάντησαν πως δεν αισθάνονται 

άβολα για την προφορά τους , αντίθετα νιώθουν πολύ 

περήφανοι.  Ενώ το 35% απάντησαν ότι αισθάνονται ντροπή 

για την προφορά τους.  

  

 Στην καθημερινή  σας  ζωή πόσο συχνά χρησιμοποιείται το 

γλωσσικό σας ιδίωμα;  

     Το 98% των ανθρώπων απάντησαν  ότι χρησιμοποιούν το 

γλωσσικό τους ιδίωμα κάθε μέρα. 

 



 Κατά τη γνώμη σας , το Αρχαγγελίτικο  ιδίωμα μπορεί 

εύκολα να εξαλειφθεί από την καθημερινή ζωή ενός 

αρχαγγελίτη, ακόμα και αν έχει πανεπιστημιακή μόρφωση 

και ζει μακριά από το χωριό του;  

     Το 80 %  των ανθρώπων  απάντησαν στην παραπάνω 

ερώτηση ότι το αρχαγγελίτικο ιδίωμα είναι πολύ δύσκολο να 

εξαλειφθεί.    

  

  

 Η διατήρηση του τοπικού ιδιώματος βλάπτει ή ωφελεί στην 

εποχή μας; 

      Στην εποχή μας , όπως απάντησε και το  70% των 

ανθρώπων  η διατήρηση του τοπικού ιδιώματος δεν βλάπτει. 

 


