
Ποντιακός λόγος (Σύνταξη & Γραμματική)
Με το παρών πρώτο άρθρο, ανοίγω μια νέα παράγραφο, για την

συνέχιση της ποντιακή παράδοσης και γλώσσας. Την ονομάζω Ποντιακός
λόγος(Σύνταξη & Γραμματική) και στηρίζεται στο βιβλίο του αείμνηστου
Στάθη Νικολαίδη (‘’Το Συντακτικό της Ποντιακής διαλέκτου’’ με ημερομηνία
εκδόσεως το 1977), ο οποίος έιχε στηριχθεί στα κείμενα του συντάκτη του
Λεξικού και της Γραμματικής της Ποντιακής διαλέκτου, Άνθιμου
Παπαδόπουλου.

ΜΟΡΙΑ
Α-χά.

Στα Κοτύωρα και σε άλλα μέρη, για να σχηματίσουν τον μέλλοντα, πρότασσαν
το τούρκικο χά (αμέσως, τώρα): χα θα λέω σε. Κατόπι το θα συγχωνεύθηκε
με το χά. Χα λέω σε, κατόπι παραλείδθηκε τα χ έμεινε το α: ά λέω σε: Ήνταν
λέω σε ά φτας. Ά πάγω ‘ς σον πόλεμον. Για ά σπάζω τα μωρά σ’, για ά σπάζω
κ’ εσέν.
Αγκά

Σημαίνει μαζί: Με το μέλ’ αγκά έφαγαν όλα.

Αέτσι – αέτσ’ – άτς’ – αγέτσ’ – χαέτσ’ – αχαέτσ’ – αβούτσ’ – χαβού –
αβού – ούτσου.

Έγινε από το ουτώσι και σημαίνει:
1. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως: Άτσ’ εν ‘ξύσον κα’ τον αγιασμόν.Τ’

εμέτερον αγούρ’ αέτσ’ ‘κ εποίναν. Κι αέτσ’ αέτσ’ έφτασεν ‘ς σο Μισίρ. Αρ’ αέτσ’
σείτα εψύλλιζεν τον γέρον. Εποίκ’ αέτς’ κ’ εκαλετέρεσα. Γιοκ, χαέτσ’ μ’ ευτάμ’
α. Εγώ έτσι είπα σε να ποίσης.

2. Όταν είναι διπλό σημαίνει (α) Έτσι κι αλλιώς, πότε καλά και
πότε κακά: Πως έν’ άρρωστον; Αέτσ’ κι αέτσ’. (β) Ότι σημαίνει και το «το και
το»: Μάννα, είπα ‘τεν αέτσ’ κι αέτσ’ είδα. (γ) Ότι και η φράση εν πάση
περιπτώσει, ούτως ή άλλως: Εγώ αέτσ’ κι αέτσ’ θα πάω ευτάγω και τ’ εσόν τη
δουλείαν. Αέτσ’ πα κι αέτσ’ πα.

3. Τόσο: Φότι πάγεινε, του προβατίου τα βυζία ρέεινανε γάλα,
αέτσ’ πολλά χορτάσανε.

4. Απλώς, όχι σοβαρά: Αέτσ’ είπα ‘το, να μη θυμών’ ύστερα.
5. Δωρεάν: Αέτσ’ εδώκε με το γάλαν. Παράδες ‘ κ εθέλεσεν να

παίρ’.
6. Σαν εισαγωγικό ευχής: Πάντα αέτσ’ να έρχουμεσ’ αμέθυγος.
7. Αέτσ’ κι αλλέως σημαίνει ούτως ή άλλως: Αέτσ’ κι αλλέως θα

σκοτών’ με. Αέτσ’ πα θα τρώς με κι αλλέως πα.
8. Τέτοιος: ‘Σ αέτσι τουζάγια πατώ;



Άι
Απαντά στην ποίηση και σημαίνει λοιπόν: Άι δέβα, καλή μου, άι δέβα’

αποθητή μου. Άι ντο λαλώ κι άι ντο μιλώ κι άι ντο σιντυχαίνω. Στον θο σ’
πραματευτή και άι τι Σαμάτα ήτον. Άι ντο είσαι εσύ, ν’ ανοίγω να εμπαίνεις.
Άιθα

Σημαίνει λίγο έλειψε να, λίγο λείπει να: Για δότε με υπομονήν άιθα
λαγγεύ’ τ’ αχούλι μ’. Εζαροπάτεσα και άιθα ερρούζ’ να. Άιθα εμπαίνα ‘ς σο άιμα
σ’.

Αιλλοί – Ναιλλοί – Αλλοί – ‘λλοί

Επιφώνημα σχετλιαστικό, (αλλοίμονο) με προσωπική αντωνυμία ή
χωρίς αυτή: Ούι ναιλλοί εμέν, ναιλλοί, ‘ς  σο κιφάλι ‘μ κατ’ λαλεί. Αλοί εμέν,
μάννα, χα κακόν και  χα τυρραννίσιαν. Ναιλλοί εμάς και βάι εμάς πάρθεν Αγιά
Σοφία. Ναιλλοί εμέν και βάι εμέν ενίκεσε μ’ ο χάρον. Αιλλοί εμάς θα τρώη
μας.

Κάποτε για ένδειξη συμπόνοιας εκφέρεται στο πρώτο πρόσωπο, αντί
στο δεύτερο ή τρίτο: Ούι ναιλλοί εμέν, πως έπαθες αοίκον κακόν. Ναιλλοί
εμέν, πως θ’ ακούγ ‘νε το θάνατον τη παιδί ατούν.

Άιτε – χάιτε – άτε και για πολλούς χαιτέτε – χαητήτε – χαιτέστε.
Από το αρχαίο άγετε και σημαίνει

α) Εμπρός (έλα, πήγαινε, πάμε). Άτε, ώρα καλή. Άιτε πάμε ‘ς σο ρυμίν.
Άιτε πουλίμ, άιτε κι απόθεν έρθες. Χαίτ’ αδελφή, η μάννα μ’ αναμέν μας.

β) Φτάνει, φτάνει για ένδειξη αποδοκιμασίας, οργής. Άιτε, άιτε εκανέθε
σε. Άιτε ας πάη ‘ς σον άκλωστον και ‘ς σον αγύριστον.

Ακόμαν

Το ακόμαν – ακομάν – ακόμην – ακόμανον – ακόμανας – κόμαν –
ακόμηνο, από το αρχαίο ακμήν, είναι μόριο αλλά και χρονικός προσδιορισμός
και σημαίνει:

1) Συνέχιση μιας πράξης: Ακόμαν έστεκεν εγώ όνταν έφυγα ‘ς σην
Ρουσίαν. Ακόμαν το στόμαν ατ’ γαλατέαν μυρίζ’. Ακόμαν επέγ’ ναν ‘ς σο
σκολείον.

2) Σε αποφατικές προτάσεις φανερώνει ότι η πράξη πρόκειται ή
επρόκειτο να γίνη: Το γιρμιλούκν ατ’ ακόμαν ‘κ εφύτωσεν. ‘Κόμαν τον Γιάννεν
‘κ ελούσεν. ‘Κόμαν ‘κ εζεγκοπάτεσεν, ‘κόμαν ‘κ εσελλοκάτσεν.

3) Προσθέτει: Θελ’ ακόμαν τρία μήνας να χρονίζ’. Ακόμαν πολλά θέλω
να γομώνω το καλάθ’. Ακόμαν που είσαι;

4) Περισσότερο: Ατός ας εκείνον ακόμαν καλός εν’. Εγώ απ’ ατόν
ακόμαν ψηλός είμαι.

5) Έως τώρα: Εσύ ακόμαν εμέν είδες, τη χέρας τον γιόν να έλεπες!
Εκείνος ακόμαν ‘κ είπε με κακόν λόγον.



Αλλέως

Σημαίνει:
1) Εν εναντία περίπτωση (αν γίνει, αν θα γίνει, αν θα γινόταν): Καλά

ντο ‘κ εμέτσεν ‘ς σην χαράν, αλλέως χαράμ θα εποίνεν ατό. Έμορφα
εδιόρθωσες το τραπέζ’ αλλέως θα αγοράζαμε καινούρ’.

2) Με άλλον τρόπο, διαφορετικά: Εγώ αλλέως είπα να ευτάς ατό, κ’
εσύ αλλέως εποίκες ατό. Αλλέως ατό εσύ, κι αλλέως εγροίξα εγώ.

Άλλο – άλλου

Είναι το ουδέτερο της αόριστης αντωνυμίας άλλος και χρησιμοποιείται
σαν επίρρημα. Σημαίνει δε:

1) Ξανά: Άλλο ‘κι πάω ‘ς σον παρχάρ’, άλλο ‘κι παρχαρεύω, άλλο ‘κι
λέω και γελώ κι άλλο ΄κι μασχαρεύω. Άλλο τη Χαρπαντά τα μουλάρα ‘κι φτύρ’.

2) Πια, πλέον: ‘Σ σ’ ομμάτα μ’ άλλο ‘δεν ‘κι φαίνεται. Άλλου γιατρειά ‘κ
ένι. Άλλο το στόμα σ’ ανείς.

3) Από δώ και πέρα: Άλλο να μη πας πιντζ και μεθείς. Άλλο ‘κι θ’
άκουω αοίκον λόγον ας σο στόμας σ’.

4) Ακόμα: Άλλο ντ΄ευτάτε; Δύο ημέρες κι άλλο έχεις.

Άλλομίαν – αλλεμία (Όφη) – αλλαμίαν ή αλλαμίας

Είναι μόρια αλλά και αόριστες αντωνυμίες.
1) Άλλη μια φορά: Αλλομίαν αν αντρίζω, θα γροικώ και κοιματίζω.

Κιάμ αν πέρα μίαν κι αλλαμίαν κι αλλαμίαν. Τσ αλλαμίας καμαρώ καλά.
Αλλομίαν κι άλλο είδεν του βασιλέα την κορ’. Είπεν μίαν κι αλλομίαν.

2) Τότε: Αλλομίαν η κοτσάκαρη εχπαράεν. Αλλομίαν τερώ έναν
άσπρον ‘δεν εσκώθεν ολόρθα. Κλώσκεται αλλομίαν λέει ‘ς σον  βασιλέαν.
Αλλομίαν ντο τερείς; Αλλομίαν επήγαν ‘ς σο γοβίν καικά.

3) Επί τέλους: Αλλομίαν επέθανε ο Μήτρον κ΄ επήραν ατόν κ΄
επήγαν ‘ς σην εγκλεσίαν.

Άμα

Είναι μόριο αλλά και αντιθετικός σύνδεσμος και φανερώνει πως μεταξύ
των  συνδεομένων  υπάρχει αντίθεση, ασυμφωνία, διαφορά. Η  γαρή  ατ’
εχολέστεν, άμα τιδέν ‘κ επόρεσεν να λέη.



Αμάν - χαμάν
Είναι τούρκικο και σημαίνει:
1) Αμέσως: Αμάν εποίκεν συντροφίαν με τ’ οφίδ’. Και αμάν αμάν

εσήβεν ‘ς ση μαγαράν απέσ’. Άρκον χαμάν έφαεν ένα στουρακέαν ας σον
αρκουδάν.

2) Εκφράζει ανησυχία και παράκληση: Αμάν εσύ ξέρεις, μονάχα τη
γυναίκα με (μη) λαλής. Αμάν, πατέρα, να λές μ’ ατό. Αμάν, εσύ εξέρτς, ας
φύγωμε. Αμάν μη στραφτς και μη βροντάς.

Άμε - αμήτε

Προτρεπτικό και σημάινει πήγαινε, πηγαίνετε: Αμήτηνε χαθήτηνε.
Αμήτεν στο καλόν. Άμε υιέ μ’ και καλ’ υιέ μ’. Έπαρ’ άμε τον δούλον. Άμε εκεί
στο βουνό. Άμε πέει άτονα ας δισ’ σε.

Αμή – Αμήτς

Ίσως έγινε από το αν μη, χρησιμοποιείτε:
α) ερωτηματικά, σαν βεβαιωτική απάντηση προς καταφατική ερώτηση,

με τη σημασία του βεβαιότατα: Αληθινά λές; Αμή; Ψέματα θα λέω; Θα πάς ‘ς
ση χαράν; Αμή ΄κι θα πάω;

β) Αλλά: Εφόρτωσαν ατόν χρυσά, αμή επιάστεν τη μάννας ατ’ η
γλώσσαν. Αμή ας έναν χρόνον και ύστερα εντώκαν ο κυρς κ’ η μάννα ‘τ’ ‘ς σον
νουν ατ’.

Άμον

Αμόν, αμούν, όμον, ομόν, όμο, αμοντό, σαμοντό, και αημαίνει:
1) Καθώς, όπως: Αμόν ανθρώπ’ πραττ’ να ζούμε. Εθέλν’ νεν να

ποίνεν ατόν αμούν τον αδελφόν ατ’.
2) Παρομοίωση: Αμόν Αυγίτες εφώταζεν. Αμόν κλαιμένος Μαρτς. Το

πουδάρ’ ν ατ έντον αμόν ταούλιν.

Σημείωση:
α. Μετά το αμόν, ένα ουσιαστικό αν είναι άναρθρο ή με το αόριστο

ένας, έναν εκφέρεται σε ονομαστική, αν όμως είναι σύναρθρο εκφέρεται σε
αιτιατική. Άμον άρκος. Άμον κοτσοπετεινός. Άμον χέρας γάμος. Άμον την
κάταν εφτά ψήα έχ. Άμον τον χομολέον.
β. Με το άμον σε αιτιατική εκφέρεται και κάθε αντωνυμία: Μη θανατώντζ
ανύπαντρους, νέικα αμόν εμέν, δέβα έπαρ’ γεροντάδας συντρόφς αμόν εσέν.
Εγώ αμόν εσέν αν ΄κι γίνωμαι, εσέν άμον εμέν ευτάγω.



γ. Στην αιτιατική εκφέρεται με το άμον και κάθε ουσιαστικό (άναρθρο ή
συναρθρο) όταν η παρομοίωση αναφέρεται στο αντικείμενο του ρήματος.
Αγαπώ ατέν αμόν την αδελφή μ’. Οι γυναίκ’ τη Σαντάς επολέμαναν τοι
Τουρκς, άμον τ’ αγούρτς.
δ. Το άμον συντάσσεται κατά βραχυλογία με γενική, όταν το ουσιαστικό που
προσδιορίζει (η γενική) εννοείται από τα προηγούμενα: Το πρόσωπόν ατ’ έτον
κίτρινον άμον αποθαμενί. Έτρωεν γλυκόν άμον σύκας.

3) Νομίζω, μου φαίνεται: Άμον βρέχ. Άμον έναν ισκιά έρχουτον
αποπίσ’ ιμ’. Άμον ντο λές, νε κορασόν, εμείς αδέλφα είμες.

4) Σχετικά, οπωσδήποτε: Άμον έμορφα ψαλλ’ ο νέον ο ψάλτες. Άμον
σο καλλίον πάει άρρωστον.

5) Πολλές φορές το άμον συνάπτεται με προσδιορισμό, που
προβάλλεται για αιτιολογία για εκείνο που λέγεται στην πρόταση: Να
κοινωνίης κ’ εσύ πα άμον καλος χριστιανός , εδαρμένευεν ατόν(αφού είσαι
χριστιανός). Εκείνος ας έλεεν οτι εθέλ’ νεν εσύ άμον καλός συενός έπρεπεν
να υποστηρίης ατόν.

6) Σαν σύνδεσμος χρονικός (μόλις, ευθύς ως): Εκείνα όμον ντο χαν’,
όμο και χάται η δύναμη ατ’. Άμον ντ’ έρθεν εκείνο ημέρα, είπεν. Άμον ντο
είδεν ατόν ο βασιλέας, είπεν. Άμον ντο είδεν ατά ντ’ εφτά (κολύμπα) πα’
ενέσπαλεν.
Σημ.: Σαν προθετικό επίρρημα το άμον συνάπτεται με ουσιαστικό, όταν
πρόκειται να δηλωθεί απλή παρομοίωση: Άμον λεοντάρα επολέμαναν κ’
εκείνος άμον γέρος γνωστικός εδαρμένευεν. Εκράτεσεν το λόγον ατ’, άμον
τίμιος άνθρωπος.

Άμποτε

Έγινε από το άν – ποτέ και χρησιμοποιείται:
α) Σαν ευχετικό: Άμποτε και σ’ εσέτερα. Άμποτε και ‘ς σο κιφάλι σ’.

Άμποτε και ‘ς σο στεφάνωμαν. Άμποτε και ‘ς σην τελείαν ευλόησην.
β) Με το να σαν εισαγωγικό ευχετικής πρότασης: Άμποτε να αξιών’

μας ο θεός. Άμποτε να αξιών’ ο Θεός να κλώσκεται αλήγορα.

Άν – άν και – άν ‘κ εν’ – άν κιαν

α) Σύνδεσμος υποθετικός: Άν αποθάνω κανείς μη κλαίη με. Αν
εχολάστεν ας τρώη χώρα. Αν’ αν φτύγω φτύγω τον πρόσωπο μ’.

β) Ειδικός: Εθαρρώ να επέθανεν.
γ) Με το και, αντιθετικός: Αν και εγέρασεν, νουν ‘κ έγκεν.
δ) Το άν ‘κ έν στην απόδοση σημαίνει ειδεμή: έλα αλήγορα αν ‘κ ‘εν κι

αναμένω σε.
ε) Το αν εν’ και, αν εν’ και ντό, σημαίνουν ανίσως: Άν έν’ και ‘κι πας

ενωρίς, ‘κι δείκ’ σε δουλείαν.



στ) Το άν κιάν χρησιμοποιείτε για αποτροπή ή απαγόρευση: Άν κιαν
πας (αν τολμήσεις πήγαινε, μη τολμήσεις να πας). Αν κιαν ‘κι πας ‘ς σην
δουλείαν. Αν κιάν λες ατόν γέρος είσαι.
Το άν κιάν χρησιμοποιείτε και σαν παρακελευσματικό ανανταπόδοτο: Αν κια
ευρήκ ‘ς ατό (αν μπορείς να το βρείς). Αν κιάν λες με ποίος εποίκεν το Θεόν.

Ανίσως – ανίσωστα – ανούς – ανού.

Έγινε από το αν ίσως και σημαίνει αν τυχόν: Ανίσως έρθες για
χαράν, χαίτ’ ας πάεμ ‘ς σ’ οσπίτιν, κι ανίσως λύπην έγκες με, ας πάμ’ αμόν ντο
στέκω.

Άντζακ – άντζαν – άντζα.

Είναι τούρκικο και σημαίνει :
1. Μόλις (τώρα): Άντζακ ατώρα ετελείωσα τη δουλεία μ’.
2. Μόνον (που): Άντζαν εκείνος επορεί και πάει φέρ’ ατόν.

Απεκεί – επεκεί (επεκεί – απεκεινάς, απεκειχά – επετσεί)

Σημαίνει:
α) Από εκείνο το μέρος: Απεκεί φυσά άνεμος.
β) Έπειτα, ύστερα: Πρώτα φουρνίν κ’ επεκεί εκκλησία.Ελ’ ατώρα εσύ,

λέει επεκεί τ’ ορνίθι.
γ) Από (τότε): Επεκεί ‘ς σην ημέραν κιάν. Επεκεί ας σην δουλείαν

εζεμίωσα.
δ) Σύνδεσμος αντιθετικός με το και: Και επεκεί εσύ λές με καλός εν’ (και

όμως).
ε) Συμπερασματικός: Επεκεί πώς να χολάσκεσαι (λοιπόν ύστερα από

αυτά)
στ) Με ερωτηματικό φανερώνει ειρωνική ή περιφρονητική αδιαφορία: Κ’

επεκεί;

Άρ’ – εάρ’ – αρά – χάρ’.

Ο αρχαίος συμπερασματικός σύνδεσμος άρα σημαίνει:
1) Λοιπόν: Αρ’ επήρεν το τοπούζν’ ατ.
2) Επομένως, ως φαίνεται: Αρά ‘κι θα ευτάη ντο είπα ‘τον. Αρά ‘κι θα

επορώ να παίρω ντο χρωστάει με.
3) Επί τέλους: Αρ’ έρθεν κ’ η λαμπρή.
4) Αλλά, όμως: Άρ’ είχα τύχην κ΄επέμ ‘νεν έμποδος.

Στη Σάντα λεγόταν και εάρ. Εάρ αν ενεγκάστες μη πας.



Αραέτσ’ – χαραέτσ’ – αρχαέτσ’ – αράτσ’ – αραβού – χαραβού – αραβούτσ’
– χαραβούτσ’ – χαβού.

Έγινε από το άρ (άρα) και έτσι και σημαίνει έτσι: Απ’ ατόν επήρα τα
σύκα και εγενόμουνε αραέτσ’. Ίστε χαραβού εν’ ο κόσμον. Ντο γράφτ’ απέσ’;

Άς

Έγινε από το αφές – αφς – ας και σημαίνει
α) Πρότροπη: Ας τρώγουμε κι ας πίνουμε και κείμες και κοιμούμες, ας

πλύσκουμες κι αθίσκουμες κι αέτσ’ σκούμες και πάμε.
Σημ.: Η προτροπή μπορεί να αναφέρεται και στο παρελθόν: Ας εδέβαζες και
‘κ επομένες απροβίβαστος.

β) Συγκατάθεση και συγκατάβαση: Ας κούζω τη μάνα μ’. Ας έν’. Ας’ έρται
αδελφή σ’;

γ) Αδιαφορία: Εσύ ποίσον το καλόν κ’ εκείν’ ας λέγ’ νε ότι θέλ’ νε.
δ) Ευχή ή απευχή: Ας έβρεχεν και χαλάζ ας έτον. Ας είχα τον άντρα μ’ κι

ας εμ’ και  ‘ς ση κυρού μ’.
ε) Παραχώρηση ή εναντιότητα: Ας λέγωμε και τη στραβού το δίκαιον. Ας

χολάσκεται και ας σπάν’ , εγώ ‘κ επορώ να ευτάγω ντο θέλ’.
στ) Φτάνει μόνο να: Εσύ ας είσαι καλά και η ζεμία τιδέν κ’ εν. Καλέσσα ας

εν’ η νύφε και προίκαν ‘κι θέλω.
ζ) Έχει την τελική έννοια του να: Βάλλεν πεχτσήν ας εράζ’ ατά.
η) Με ιστορικό χρόνο φανερώνει το απραγματοποίητο: Ας έμουν

παλληκάρι δωδεκάχρονον, κι ας είχα τη σαΐτα μου κι αργυρόν τοξάρ’.

Αστού – αστ’ – ας σου – ασοί – ας σ’

Εγινέ από το ας και το άρθρο το σημαίνει:
1) Αφού: Ας σου λές θα μαθίης ατό γράμματα έπαρτο. Αστ’ ετέλωσαν

επέρεν ατς ο δράκον. Ασσού επήεν η πεθερά ‘τς ‘ς σην εκκλησίαν.
2) Από εκείνου που…Ας σου σώεις και πλέον βαρύν λιθάρ’ μη σκώντζ. Ασ

σου ‘κ εν’ καλλίον εν’.

Ας σ’ έναν – ας σ’ άλλο

Σύνδεσμοι αντιθετικοί και σημαίνουν αφ’ ενός – αφ’ ετέρου, από τη
μια μεριά, κι από την άλλη μεριά: Ας σ’ έναν το μέρος αν λές, καλά εποίκεν
ας σ’ άλλο το μέρος αν τερής, εχάλασεν τη δουλείαν.



Ατοχά.

Ίσως έγινε από το νάτο και το μόριο χα και σημαίνει να το εδώ είναι: Ατοχά
και που εν’ εκείνο; Ατοχά το ψαλίδ’ ντ’ εράευες.

Ατσάπα – ατσάπαν – ατσάπας – ατσάψ – άτσεπ

Είναι δάνειο από την τούρκικη και σημαίνει άραγε: Άτσεπ ντο έιδε
αβούτος ο κομμενόχρονο. Κι ατσάπα που θα ευρήκς αμόν αγούτο τ’ εμέτερον
κόσμον.

Ατώρα – χατώρα – τώρα – τώρι – τάρι – ατωρίκα.

Έγινε από το τη ώρα και σημαίνει:
α) αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, αυτόν τον χρόνον κ.τ.ό. Αρ’ ατώρα

εγροίξα ντο είσαι παλαλός. Χα ατώρα έρθα, χα υστερνά, όλον το ίδιον.
β) Αμέσως, ευθύς: Δέβα πε το βαλήν ατώρα να συρ’ οξωκά το Γιορδάμ.
γ) Μόλις, προν από λίγο: Ατουκά εν’ η μάννα μ’; Ατώρα εξέβεν. Έλα ας

τρώγωμε.
Άφεριμ – άφερουμ – άφερουμ

Είναι τούρκικο και σημαίνει εύγε, μπράβο: Άφαρουμ, είπεν Αράπ’ ς, έβγα
κ’ εγώ ατώρα δίγω νερόν. Άφεριμ, είπε το βασιλόπουλο.

Αφού – αφότε – αφότι – αφούτα – φότε – φότι – απέτ – απέτι

1) Σύνδεσμος χρονικός.
α) Αφού. Αφότε είσ’ η Κύρ – Ερή μ’ για δέιξο με σημάδα. Φότι είναι

ανοιχτά τα πόρτες, τρέξε κ’ έμπα μέσα.
β) Ενώ: Αφότι έστεκα, κάτι έπαθα. Έφερεν τα πρόβατα ‘ς σον βασιλέα,

φότι ακόμα αχνίζανε.
2) Αιτιολογικός: ‘Κι θα επέγ’ να, άμα αφού θέλτς εσύ, θα πάω.

Άχ

Επιφώνημα και σημαίνει:
α) Απέλπισία: Άχ, μάννα, πως θ’ αποθάνω. Άχ, μάννα, πως απέτυχα, κ’

εγώ εμέν εντώκα.
β) Πόθο: Άχ, να ενοίουτον η πόρτα, και εμπαίνεν ο ξενιτέας εμούν.
γ) Αλλοίμονον: Άχ, ντ’ εγέντανε οι Σανέτ’ τ΄εμόν οι γειτονάδες. Άχ,

γιάβρουμ.

Αχά – Χαχά – Χά – ά



Επίρρημα που σημαίνει:
1) Ιδού, να: Αχά ο λύκον και την πόδαν ατ’ ντ’ αραεύς. Μάννα εμέν αν ‘κ
ινανεύς, αχά και το ζωνάρ’ ν ατ’.
2) Προτροπή: Χα λέει και χάν πλάσκεται. Χά τσιρόπα, χά ξερά κοκκυμελόπα.
3) Συγκεφαλαιώνει για επιβεβαίωση προηγούμενα νοήματα ή ισχυρισμούς:
Να τρανύνωμ’ ατόν, να μαθίζωμε, να γυναικίζωμε, αχά τα’ εμέτερα τα
νουνίγματα. Καθάν ημέραν με τον είναν ταβίζ’, με τον άλλο κρούει, αχά
οσήμερον πα εκατάσκισαν το χάταλον.
4)Με το αχά και, και χά, εκφράζεται άμεση χρονική ακολουθία δύο
πράξεων. ‘Κ επρόφτασα να κάθουμαι, αχά κι ατός εντώκεν ‘ς σην πόρταν.
5) Στη Χαλδία και αλλού συνηθιζόταν να προτίθεται μπροστά από τον
μέλλοντα: Χά θα κρούω σε, και κατόπι να παραλειφθεί το θα: χά κρούω σε.
6) Έτσι κι αλλιώς: Είπεν, χα, εμέν θα τρώη τ’ οφίδ εσύ πα ντ’ έρχεσαι.
7) Είτε – είτε: Χαβίτσ  έφαες; Γιόκ χά επήες, χά ‘κ επήες.
8) Απορία: Χά τρανόν κακόν και χά τυραννισίαν.
Σημ.: Το αχά μπορεί να συνυπάρχει και με όνομα ή αντωνυμία ή και ολόκληρη
φράση: Αχά κ’ έναν πουλίν, καμμίαν ντο κ’ είδα. Αχά έχ κ’ έρται η Λαμπρή.

Βάι

Το βάι είναι τούρκικο σχετλεαστικό (αλλοίμονο) και χρησιμοποιείται
ή μόνο ή με το ναιλλοί ή να χά: Ναιλλοί εμάς και βάι εμάς πάρθεν η βασιλεία.

Βαχ

Επιφώνυμα τούρκικο που έχει τη σημασία του άχ, μαζί με το οποίο
συνήθως εκφέρεται. Με το άχ και με το βάχ (με πολλά βάσανα) ετράνυνεν το
παιδόπον ατ’. Έζησε με το άχ και με το βάχ.

Γιά

Είναι σύνδεσμος διαζευκτικός δάνειο από την Τούρκικη (ή, έιτε). Για
πεθερό μ’ επέθανεν για πεθερά μ’ εθάφεν. Δωδεκάχρονον κορίτσ’ για ‘ς σον
άντραν, για ‘ς σην φούρκαν.

Γιά

Είναι προτρεπτικό (εμπρός…). Για δέβα, δέβα κι αμόν ντο έρθες. Για
ψάλλον ας ακούωμε.

Για



Είναι τούρκικο και σημαίνει: μπορώ να, είναι δυνατό να: ‘Σ αέτοι
τουζάγια πατώ για; Άμα έγω λαλώ για;

Γιά νά

Χρησιμοποιείται:
α) Σαν τελικός σύνδεσμος: Για να μη δι’ ατόν χαμαλάτικα λέει. Για να

βυζάνω το παιδίν για να το μεγαλώνω.
β) Κάποτε έχει την έννοια του αν πρόκειται: Ατώρα για να αγοράης

αβούτο τ’ οσπίτ θα δίς εκατόν λίρας. Για να πά ‘ς σην πολιτείαν θα ‘φτάς
δώδεκα ώρας.

Γιάμ

Ίσως από το για να μη και σημαίνει μήπως: Γιάμ ‘έρθεν ο λύκος.
Ετύπωσα το γεργάν απάν’ εμούν, γιάμ ριγούν. Γιάμ ο γιός ατού πατεί και πνίει
μας κιόλα.

Γιατί – γιατ’ – ογιά – αγιάντο – οδάντο.

Από το διατί, το δε οδάντο από το διατί εν’ το. Πόπα, γιατί
εγέλανες. Ογιά είσαι στραβωμένος.

Γιόξα – γιόξαμ

Είναι τούρκικο και έχει τη σημασία
1) Του διαζευτικού ή: Αγγέλη μ’ εν’ έμορφον, γιόξα Άρτα. Τερέστεν

αμόν ντο έσαν διπλωμένα είναι, γιόξα άλλο λοής. Ζη γιόξαμ επέθανε.
2) Αλλιώς: ‘Κ επήγα ‘ς σην εξορίαν, γιοξάμ ‘κι θα εγλύτωνα.

Γιόκ – γιόχ

Είναι τούρκικο και σημαίνει
α) Όχι: Γιόκ, εσύ δέβα εμπρό
β) Μόνο του σαν απάντηση σε ερώτηση, απάντηση, παράκληση,

προτροπή κ.τ.ο.
γ) Μαζί με αποφατική πρόταση για ενίσχυση της αποφατικής της

έννοιας: Γιόκ. Καλόν ‘κ εχ’ ατό, γιόκ, άσκεμον όρωμαν είδα.

Δεν

Είναι και αόριστη ανωνυμία και σημαίνει τίποτε. Ο γιωρίκας δεν κ’
εφτάει.



Έθε – άθε – άχτε

Είναι το ομηρικό έθε και είχε και έχει τη σημασία εαυτού – ής – ού:
Το πουρνόν άθε σύναυγα εσέβαν ‘ς σην στράταν. Ας παίρ’ το καράβ’ τη φορτήν
άχτε.

Έ, έι – Έκιτι

Επιφώνυμα που προτάσσεται εμπρός από λέξεις και φράσεις και
χρησιμοποιείται:

α) Σαν κλητικό επιφώνυμα: Έ, αρθώπ’ ο βασιλέας θ’ αντρίζ’ τη
θαγατέραν ατ’. Έ ποπά, ατώρα α τρώγω σε.

β) Σε παράκληση ή απελπισία: Έ ουρανέ παράκλητε κατέβ’ αφκά και
κρίσον. Έι ναιλλοί εμέν.

γ) Σε κατάρες: Έι σε και βάι σε (να πονέσεις και να φωνάξεις
αλλοίμονο). Έι σε και τ’ εννέα σ’ (να σου κάμω το μνημόσυνο των εννέα).

δ) Για δήλωση πόνου ή δυσφορίας: Έι, έι εκανέθε σε. Έ να βάι εμάς
τσ’ άκλερους.

ε) Όταν είναι έντονο είναι μακρόσυρτο: Έεεει. Κανείτε ντο είπες.
Έεει όλα ετοιμάγαν;

στ) Κάποτε παίρνει και το τούρκικο κιτί και σημαίνει έ καυμένε:
Έκιτι οσιτόπα ‘μουν και έρημα πουτσάχα. Έκιτι Ζουρκαδία, τα ουσκάρα πα
ενόισαν εσέ.

Εκάν – κάν.

Σημαίνει περίπου: Επήεν εκάν δύο ωρών στράταν. ‘Καν έναν δρόμον
επήεν.

Έμ, έμ – Χέμ, χέμ – χάμ, χάμ.

Είναι Περσικό και σημαίνει και..και, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου.
Το μιλλάτ εμ κλαίει εμ χαίρεται. Έμ ‘ς σ΄εγέρ, έμ ‘ς σο σεμέρ. Χέμ κεμεντζέ,
χέμ αγγείον εχάλασαν τον κόσμον.

Έμπρ – εμπρού.

Το έμπρ – εμπρού , εμπρός – εμπροστά, είναι και τοπικοί
προσδιορισμοί και χρησιμοποιούνται με σημασία τοπική και χρονική.
Εμπροστά επέγ’ νεν εκείνος κι απόπίσ’ εγώ.

Έπ – εί.



Είναι και αόριστες αντωνυμίες και χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν
ότι το πλήθος προσώπων ή πραγμάτων είναι λίγο, αλλά όχι και ασήμαντο:
Τα’ εμπροστά τη γέρονος και τη γραίας εγέντον αχάντα και έπ –εί
εργοπόρεσαν

Εξόν

Επίρρημα μεσαιωνικό που σημαίνει:
α) Εκτός, πλήν: Εξόν τη μάννα σ’ όλ’ επήγαν ‘ς σην χαράν. Εξόν τοι

ποπάδας και τοι ψαλτάδας όλ’ επήγαν ‘ς σον πόλεμον.
β) Μπροστά από πρόταση υποθετική ή χρονική για την οποία

χρησιμεύει σαν απόδοση, με το να επαναλαμβάνει έτσι συνοπτικά το νόημα μια
προηγούμενης πρότασης αποφατικής, ή καταφατικής: Το σκυλλίν εμούν κι
αρπάζ’, εξόν αν εν’ κουτουρεμένον. Ας σην ξενιτείαν ‘κι κλώσκουμαι, εξόν αν
έχω τύχην και κερδίζω.

Ζαέρ.

Λέξη ξένη που σημαίνει ίσως: Ζαέρ κάποιος εσέβεν απέσ’ και
εκάτσεν κα’. Ζαέρ αύριον θα γυρίζ’ νε. Έ γραμμένο θε να ήτονε ζαέρ.

Ζατί.

Είναι το Τούρκικο ζατέν και σημαίνει:
1) Καθόλου: Οι παλαιοί ζατί ας σ’ αοίκα πράγματα ‘κ εφοούσαν, κι

ατείν’ πα ζατί ‘κ υποψιάσταν. Εχπαράγα άμα ζατί πα ‘κ εχπαράγα.
2) Άλλωστε: Η Τουρκία ζατί βάρβαρον έθνος έν’. Ζατί ο λόγον πα

λέει ατό. Και ζατί να εθέλ’ νεν πα να γυναικίζ’, τσι θα επαίρ’ νεν ατόν.

Θενά.

Έγινε από το θέλω να και σημαίνει θα: Θενά γυρεύω μάστοραν, θενά
ζητώ αργάτεν. Ατώρα κελαηδούν’ και λέγ’ νε θεν’ αποθάν’ Ακρίτας. Στον Θό
σ’ στον Θο σ΄καλόγρα μου κα’ θενά ερωτώ σε.

Θά – χά.

Προήλθε από το θέλει να, και τη σημασία του αυτή διακρίνουμε σε
πολλές προτάσεις. Εγώ ατόν θ’ αλίζ’ ατόν και ‘ς σον Μεχμέτ θα στείλω. Εγώ
θα γίνωμαι σύντεκνος να στεφανώνω σε.

Οι άλλες ονομασίες του είναι:



1) Μελλοντική με την υποτακτική για σχηματισμό του Μέλλοντος.Τη
κόσμονος το βίον χα χαρίζω σας. Ποίος θα κερδίζ’ αβούτο τον πόλεμον

2) Πιθανολογική: Κάποιος θα επέθανεν και κρούει το κωδόν
θανατικά. Για να μη έρ’ ται οσήμερον θα ερρώστεσεν.
Σημ.: α) Μπορεί να συνυπάρχουν και οι πιθανολογικές λέξεις ίσως, αμόν
ντο φαίνεται, αμόν ντ’ εγροικώ, πιστεύω κ.τ.ο. Άμον ντ’ ομάζ΄θα επήεν ‘ς
σην ξενιτείαν ας σην τυρρανισίαν ατ’.

β) Μπορεί όμως να συνυπάρχουν λέξεις που σημαίνουν βεβαιότητα
(βέβαια, χωρίς άλλο..) Εσύ χωρίς άλλο θα έξερες ντο εμέτσεν. Εκείνος
βέβαια ‘κι θα επέγ’ νεν μαναχός.

γ) Δυνητική: Ποίος θα επίστευεν πως ατός έτον ο κλέφτες. ‘Κι θα
έλεγα ότι ατός χτίζ’ αέτσ’ έμορφα.

4) Όπως φαίνεται και από τα προηγούμενα παραδείγματα το θα με
τον παρατατικό σημαίνει πως ο λόγος γίνεται για κάτι, που επρόκειτο να γίνη
στο παρελθόν: θα εγλύτωνεν αν εκούζ’ νεν τον δατρόν. Θα εδέναμε την
κοσσάραν ας σο ποδάρ’. Θα εκρύφκουμες και θα επιάναμε τον αλέπον.

Ίλε – Ίλα – Ίλεμ – Ίλαμ

Είναι δάνειο από την Τούρκικη και σημαίνει:
α) Προπάντων: Ας έης και ας έχωμε, άμα ίλα ίλα ας έχωμε. Ατό τ’

εσόν ο πρόσωπον, ίλα τ’ εσά τ’ ομμάτα.
β) Οπωσδήποτε: Εσύ εξέρτς α, ίλα θα λές ατό κ’ εμέν. Είπε με ίλα

απ’ εσέν κ’ έξ’ κανείς ‘κ έτον.

Ίσως

Επίρρημα αρχαίο που σημαίνει πιθανό, και χρησιμοποιείτε ή μόνο του
ή με το να: Ίσως να μη προφτάν’ να τελέν’ τη δουλείαν ατ’. Ίσως να μη έτον
εκέινος.

Καν

Απαντά στο ποιήμα ο Γιάννες και ο δράκον και σημαίνει τουλάχιστο:
Παρακαλώ σε, δράκε μου αφ’ς με καν πέντ’ ημέρες.

Κάτι – κατ’ – κα’

Είναι και αόριστη αντωνυμία και σημαίνει κάποιος.

Κά’ κάτ’



Είναι συγκεκομμένοι τύποι το κάτω και έχει την ίδια σημασία: Ο
βασιλέας ερούξεν αν’ και κα’ και εράεψεν ατέν. Εδέβαν κα’ η δουλεία.
Αποβραδής εκείσαν κα’ άχαροι.

Καμμέρ – κάμμερου – κάπερ – κάπερου.

Κατά Α. Παπαδόπουλου από το κάπου μέρ’ και σημαίνει κάπου, σε
κάποιο μέρος. Εξέβεν ας ‘ς σ’ οσπίτ και κάμμερ θα επέγ’νεν. Σειτ’ εκείνος
κάμμερ επήεν. Εκατήβεν ‘ς σην Πόλ’ για να βάλλ’ α κάμμερ, να μαθάν’ την
τέχνην.

Καμμίαν

Σημαίνει:
α) Ουδέποτε: Πάει, πάει και καμμίαν ΄κι τελείται. Κι άλλο ‘κι

γλυτώντζ καμμίαν.
β) Ποτές: Καμμίαν οι αθρώποι πορούν ωβά κ’ ευτάνε. Τον σαφλέαν

καμμίαν παίρ’ κανείς;

Κάθε – κάθεν – κάθαν

Έγινε από την κατά και σημαίνει κάθε, έκαστος, πας: Κάθαν χρόνον
απ’ έναν οκάν κερίν θα στείλ’ ατόν. Κάθαν βραδήν θα πίνω ας σο αίμα σ’.

Καθώς – καφούς (Αμισού)

Σημαίνει:
1) Όπως: Καθώς που λές, νε κορασόν, άμε απόθεν έρθες. Καθώς

ευτάς εσύ, πάντα εφτωχοί θα είμες. Καθώς έφαγα το πρωί, ‘κι πεινώ.
2) Ευθύς μόλις: Καθώς εκλείδωσεν την πόρταν, κάποιος έκουξεν.

Καθώς εσίμωσεν ΄ς σο ποτάμ’ εξέγκεν τα λώματα ‘τ’.

Κάπου – κάπ’

Είναι και τοπικός προσδιορισμός και σημαίνει:
1) Σε κάποιο μέρος: Έναν ημέραν κάπ’ επέγν’ναν. Κάπου ‘ς σην

Άσπρη θάλασσαν καράβ’ αρματωμένον.
2) Πότε – πότε: Κάπου κάπου εχόνιζεν, κάπου βρεχήν εντούνεν.
3) Μήπως: Φοβούμαι καπ’ λες ατό. Φουούμαι κάπ’ ακούει ατό.
4) Κάπου – κάπου ή κάπ’ και που, σημαίνει κάποτε. Γερλήδες

ευρίουσαν κάπ’ και που ‘ς σα χωρία.

Κάτι



Κατ’ – κά (Κερ.)

Είναι ουδέτερο της αόριστης αντωνυμίας κάτς και σημαίνει:
1) Γιατί δεν: Κάτι τερείς τον ποταμόν πως πάγ’νε τα κιφάλα. Κάτι

πας παίρεις ατό για το μωρό σου.
2) Δεν: Κάτι λες επαλαλώθεν (Δεν λες ότι…) Κάτ’ ‘κ είπα σε μη

καυχαίνεσαι. Κάτι λες όλ’ έμαθαν ατό.

Κές’
Κέσου – τσέσ’ – τσέσου (Οφ.)

Έγινε από το και έσω και σημάινει:
1) Κίνηση οριζόντια: Ας σο σχολείον κεσ’ έρχουμαι. Ας σ’ οσπίτ κεσ’

εδέβεν.
2) Μεταφορικά σημαίνει έννοια προερχόμενη από κάποιο: Ας σον

Γιώρ’ κεσ’ τον Αέρ πα ενεράστα. Ας σον κύρ’ ν άτ’ κεσ’ ατόν πα τιμούνε.
3) Με χρονικά ονόματα και επιρρήματα φανερώνει αόριστο χρονικό

σημείο: Οψεκέσ’, αροψέ κεσ’, αροχτεσκέσου. Ντ’ εδέβαμε τα ημέρας κεσ’
ερρώστεσα.

4) Στο ιδίωμα της Νικόπολης φανερώνει αναφορά προς το
προηγούμενο όνομα: Εγώ γράμματα κεσ’ κι ξέρω.

Κέσκι (Νικόπολη)

Ίσως από το και έσω ‘κι και σημαίνει δεν: Κέσκι κανώ (δε μπορώ).

Κεντί – κιαντή

Είναι τούρκικο και σημαίνει ο ίδιος:
1) Σαν οριστική αντωνυμία: Κεντί εγώ εποίκα ‘το. Του κεντί σ’

εποίκες ατό και μη κατηγοράς κανέναν.
2) Σαν αυτοπαθής έναρθρος: Την κιαντή σ’ εκόμπωσες. Την

κιαντήν ατ’ εζεμίωσεν.

‘Κι
(ού – ούκ – ουκί – ‘κι – ‘κ – ουτσί – ουτσέ – ουτσ’ – τσε – τσ)

Είναι το ιωνικό, ουκί και σημαίνει:
1) Δεν: Ογιά ού θελ’ ν’ αντρίζ’ ατό η πατσή. Κι θέλ’ ατόν, ‘κι θέλ’

ατόν, κυλίστ΄ατόν ας έρ’ ται.
Σημείωση: Κάποτε εκφέρεται πλεοναστικά με το να μη: Να μη ‘κ έτρεχα εκεί,
τιδέν ΄κι θα εγένουτονε.



2) Κάποτε έχει διαζευτική και συγχρόνως υποθετική έννοια:
Επορώ, ‘κ επορώ θ απάω (είτε μπορώ, είτε δε μπορώ, και μολονότι δε
μπορώ). Θέλτς ‘κι θέλτς ατό έν, έρχεσαι ‘κ έρχεσαι εγώ θα πάω.

Κιάμ – κιαμτό

Είναι και αντιθετικός σύνδεσμος  και φανερώνει αντίθεση,
ασυμφωνία, διαφορά. Ατά τίναν λές ατά; Εσέν κιάμ τίναν;

Κιάρ – κιά’

Έγινε από το και άρα και σημαίνει:
1) Λοιπόν: Είπεν η μάννα ‘τ’ κιάρ λάλ’ ατον.
2) Αλλά: Κιάρ πώς να πάγω, νεράσκουμ’ ατόν.

Κιόλα – κέλα

Έγινε από το και όλα και σημαίνει:
1) Και μάλιστα: Ετοπλάεψαν και έφανε ατα κιόλα. Παίρ’ νε το μαλλίν

και το γάλαν εμούν και σπάζ’ νε μας κέλα;
2) Τόσο νωρίς: Επήες ‘ς σον παρχάρ κ’ έρθες κέλα; Τόμου ήρτεν

έφυεν κιόλα;

Λάχ – λάχοι

Έγινε από την ευκτική του αορίστου έλαχον και σημαίνει είθε: Λάχ’
λύουν τ’ αμαρτίας εμούν. Λάχ, Θεού πολλά καλά, έρ’ται βολικά.

Μα

Είναι το αρχαίο ομοτικό μά και συντάσσεται με αιτιατική: Μα την Παναΐαν. Μα
την μετάν ̤αν ντ’ ευτάγω.

Μάκαρ – Μάγιαρ – μ ̤α ̤άρ – μ ̤̤αρ – μέκαρ – μέκαριμ – μέγερ – μερ:

Σημαίνει: μήπως: και μέγερ ατά τα πράματα ανασπάλλκουνταν. Μ ̤άκαρ ‘κ
έχουμε άλας.

Μάχσους – μάχσουσταν – Μάξουζ

1) Χωρίς άλλο: Ο λαμπίκον μάξουζ θ’ εφογούτον τον δ ̤άβολον. Το μωρόν
μάχσους ερρώστεσεν και ‘κ έρθεν.



2) Σκόπιμα, επίτηδες: Εκείνος μάχσους έδεκε σε παλλά, να τερή ντο θα
ευτάς.Μάχσους εκρέμ ‘σεν αδά κι ακεί παράδας να δοκιμάη σε.

Μέρ’ – μερέα – μερέαν

Έγινε από το μέρος και σημαίνει:
1) Διεύθυνση: Είχεν έναν πίναν ‘ς ση χατζηγιωράνταν μερ’.
2) Πού: Καπνιμέντζα μερ’ α πας. Ερωτά ‘τον μέρ’ α πας.
3) Όπου: Να πας μερ’ πάννε και ΄κι κλώσκουνταν.

Μεράμ – μερ ̤αμί – μερ ̤άμ

Είναι τούρκικο και σημαίνει «εν πάση περιπτώσει». Μερ ̤άμ ήντ ̤αν κι αν εν’ το
Καλαντόνερον ‘κι ανασπ ̤άλτς.

Γαμέτα, μέτα – αμέτα – μέτρ ̤α – αμέτρ ̤α

Έγινε από το γαμέτα, έχασε όμως την αρχική του σημασία και σημαίνει: βρέ,
ώ, ούτος: Γαμέτα, χάσον α, ρούζ’ απάνι μ’. Μέτα α στα, ας φέρω σε το τάς
Σεμέν.

Μη

Με (Αμισού) – Μήτεν (Κερασούντας) όταν το ρήμα είναι αριθμού
πληθυντικού. Είναι το αρχαίο απαγορευτικό μη, και σημαίνει:
1) Απαγόρευση ή προτροπή: Πολλά μη σύρτς την κόρδαν κόπεται
2) Απευχή ή κατάρα: Ο τουσμάνο μ’ πα να μη παθάν’ αέτς.
3) Απλή απόφαση (άρνηση).: Τη χέρας τον υιόν να λες, αδά να μη αφήν’ με.
Τέρεν να μη εβγαίν’ κα’ το φαείν.
4) Μήπως: Καβάλ εξέρεις και παίζεις μη; Μην ρίζα σ’ εδίψασεν;

Μί

Είναι τούρκικο και σημαίνει μήπως: Διακρίνεται από το απαγορευτικό μη,
διότι αυτό δεν προτάσσεται: Εγώ μί ‘κι θέλω; Εσύ τίπο ‘κ εξέρεις μι να λές;

Μηδέ – μουδέ.

Μόριο αποφατικό, που απαντά μόνο στα δημοτικά τραγούδια. Έχει τη σημασία
του μήτε: Μηδέ με τ’ άστρα μάλλωνα, μηδέ με το φεγγάρι, μηδέ με τον
Αβιδιανόν κανέναν λόγον είχα: Κανέναν ΄κι φογούμαι, μουδέ μικρόν, μουδέ
μέγαν, μουδέ τον βασιλέαν.



Μίαν – μίονα – μίανας – μίανον – μίανος – μίας – εμίαν (Όφη)

1) Μια φορά: Μίαν πάει η χιλ ̤αδία κ’ έρ’ ται. Τα δέκα χρόν ̤α μίαν ιεύ το
λεντζιπαρλίκ Σεμέν.
2) Κάποτε: Μίαν ένας εψάρευε. Μίαν έτονε ένας τεμερτσής.
3) Πότε: Μίαν αδά εντούνεν και μίαν ακεί. Επερμένεν μίαν να έρται και να
πιάν’ ‘ς ση γιακά ‘τ’.
΄4) ‘Σ σο μιαν, διαμιας: ‘Σ σο μίαν σκών’ ατό ‘ς σο κιφάλν ατ’ και ξαν
ψαλαφα.
5) Πρίν από αυτό, πρώτα: Εγώ μίαν ας φύγωμαι ‘κ επεκεί εβγάλτς ατά.
6) Φανερώνει ανυπομονησία: Μίαν ας έρχουτον ας σην ξενιτείαν και έλεπα
‘τον μίαν κι άλλο.

Μόνον

Είναι και σύνδεσμος αντιθετικός και φανερώνει πως μεταξύ των
συνδεόμενων υπάρχει αντίθεση, ασυμφωνία, διαφορά. Είδα μόνον χάντ ̤α και
τριβόλ̤α.

Μόντες

Έγινε από το μα όντες και σημαίνει, άλλ’ όταν: Μόντες εδήβεν ‘ς σο τουκιάνιν
ατού, επήρεν έναν αλαχτόρ.

Μόσαν

Κατά τον Ν. Λαπαρίδη από το μη ώσαν και σημαίνει:
1) Μόλις, μόνον: Μόσαν ατότε εγροίξεν ντο έσαν Γουρζουλάντ’. Μόσαν είδεν
ατόν ο χατσής, εθάρρεσεν ντ’ έρθεν η ώρα.
2) Βέβαια, ήταν δυνατό να..: (μονολεκτική απάντηση σε ερώτηση). Εποίκες
ντο είπα σε; Μόσαν. Επήες ‘ς σο κεπίν να φέρτς λάχανα;

Αμώ (σε) – μω (σε) – μω (ατόν) – μω (ατέν) – μω (σας) – μω (ατουνούς)

Είναι συγκεκριμένος τύπος του γαμώ. Έχασε την αρχική σημασία του και
σημαίνει βρε σε μερικά χωριά της Χαλδίας το έλεγαν και άνδρες: Αμώ σε
κομμενόχρονε αληθινά καπνίζ’. Μώ σε Θεοδώσ’ εξέρτς ποίος έν;

Να

Είναι το αρχαίο ίνα και έχει την ίδια σημασία: Είναι λοιπόν:



1) Τελικό: Τον Μάραντον χαρτίν έρθεν να πάη ‘ς σην στρατείαν. Χατρίτσωσον
να τρώη ο ποπάς.
Σημείωση: Αν πρόκειται να τονισθεί μια πρόταση, τότε χρησιμοποιείτε το για
να: Για να κρούη ατόν ατόσον φαίνεται έτον πολλά μεθυσμένος.
2) Βουλητικό: Την ευχή σ’ να έχωμε. Θέλουν οι Τούρκ’ Αγαρενοί, θέλουν να
παίρ’ν την Πόλην.
3) Αποτελεσματικό (ώστε): ‘Κ είμαι χάταλον να αγρούμαι. Όλτς εποίκεν να
κλαίγ’νε.
4) Ειδικό: Εθαρρώ να επέθανεν. Πιστεύω να μη πάη ‘ς ση δουλείαν.
5) Απαγορευτικό ή προστακτικό: Εσύ να τερής τη δουλεία σ’ και να μη
ταράεσαι πουθέν’. Να παίρτς στράτεμαν και να έρχεσαι αραεύς με.
6) Αιτιολογικό: Παλλά θα υποφέρεν, για να αφήν’ και εβγαίν’ ας σ’ οσπίτν ατ’.
‘Σ ολημέρα ‘κ εχόρτασεν, για να πεινά ατόσον αλήγορα.
7) Υποθετικό: Έναν να έτον ‘κ έκλαια. Να κρούς ατόν αίμαν ‘κι στάζ’.
8) Για ευχή ή κατάρα: Να ποδεδίζω τη δόξαν ατ’. Να καίη σε ο θεός. Ο θεός
άλλο κακόν να μη δείκ’ σε.

Να – νάτε – νάτεν

Από το αρχαίο δεικτικό μόριο ήν (ιδού) δια του μεταβατικού ηνά –
να. Το νάτε – νατέν χρησιμοποιείτε όταν πρόκειται για πολλούς. Σημαίνει:
1) Δείξιμο: Να, έπαρ’ ‘το. Να, φα ‘τα εσύ.
2) Προσφορά: Να, λύκον, φα’ τη Σουμαδίαν. Να, χίλ ̤α γορόσα και πέσκα κα’ κι
απόθανον.

Να βάϊ – βάϊ

Το βάϊ είναι τούρκικο σχετλεαστικό (αλλοίμονο) και χρησιμοποιείτε ή
μόνο ή με το ναϊλλοί ή να χα: Ναϊλλοί εμάς και βάϊ εμάς πάρθεν η Βασιλεία.
Να χά εμάς και βάϊ εμάς, πάρθεν το βασιλοσκάμν’.

Ναι – ιναί – ναίσι

Επίρρημα αρχαίο
1) Βεβαιωτικό: Έφαες; Ναι, έφαα.
2) Κάποτε χρησιμοποιείτε σαν μονολεκτική βεβαιωτική απάντηση: Θα πάς
ατώρα; Ναι, θα πάς ‘ς σην δουλείαν; Ναι.
3) Άλλοτε έχει έννοια αρνητική ή αντιθετική: Μη πας ‘ς σο σχολείον
οσήμερον. Ναι, να τρώγω τα ξυλέας (καλά λες, αλλά θα τιμωρηθώ).
4) Σε έντονη επιβεβαίωση επαναλαμβάνεται: Ναι ναι, εγώ εποίκα ‘το. Ναι ναι
θα πάω ατώρα.
5) Κάποτε χρησιμοποιείτε σαν ερώτηση (δεν είναι έτσι):εσέιν είσνε που
κρούτε με κάθαν βράδην ναι; Εσύ ετσάκωσες το λαήν’ ναι;



6) Μερικές φορές χρησιμοποιείτε αντί όρκου στο Χριστό ή τους Αγίους: Μα
το ναι, όπως λέμε μα την αλήθεια.

Να μη

Σημαίνει:
1) Προτροπή ή απαγόρευση: Να μη δουλεύεις άλλου, εμείς να ντρανούμε σε.
2) Ευχή ή κατάρα: Να μη ομματ ̤άσκεσαι. Να μη κρούει το ποδάρ’ ‘ς σο λιθάρ’.
4) Σκοπό: Εξέβαν απάν’ ‘ς σο δέντρον να μη τρώγ’ν άτς τα τσαναβάρ ̤α.
5) Υπόθεση (εάν): Να μη έρχουσ’ τιδέν ‘κ έτον. Να μη επέγ’ να ‘ς σην
ξενιτείαν κι άλλο κερδισμένος θα έμ’.
6) Μήπως: Να μη με τ’ άστρα μάλλωνες, να μη με το φεγγάρι, να μη με τον
Αβιδιανόν κανέναν λόγον είπες;

Να σαν

Άγνωστη η καταγωγή του σαν και σημαίνει χαρά στον… Να σαν τη
μάνναν που γεννά τα τράντα χρόν ̤α μίαν. Να σαν εσάς ψηλά ραχά, πάντα
χλωροφοράτε.
Σημ: Κάποτε λείπει το να. Σαν εμέν και πάλ εμέν, έρθεν η σειρ ̤ά σ’ εμέν.

Να πάλ

Άγνωστη η καταγωγή του και σημαίνει ότι και το να σαν, το οποίο
συνοδεύει με το να ή χωρίς αυτό: Σαν εμέν και πάλ εμέν, έρθεν η σειρ ̤ά σ’
εμέν. Ν̤α σαν εμέν, ν ̤α πάλ εμέν.

Να χά

Άγνωστη η καταγωγή του χα που φανερώνει οδύνη, συμπόνια.
Συνυπάρχει με το αϊλλοί ή βάϊ, στα οποία προτάσσεται ή επιτάσσεται: Να χά
εμάς ξαθ βάϊ εμάς, πάρθεν το βασιλοσκάμν’. Ναϊλλοί εμέν, να χα εμέν ‘ς ση
Σαντάς τοι νυφάδας.

Νε – νε, Να – ν ̤α.

Μόριο αποφατικό τουρκικό που χρησιμοποιείτε διπλό και σημαίνει
ούτε: Εδέβαν δεκαπέντε χρόν ̤α νε γράμμαν νε χαπάρ. Νε τ’ ωτίν ατ’ ιδρωμένο,
νε το ιστίφιν (ζαχαρένια) ατού χολασμένο.

Νε



Κλητικό επιφώνημα με τη σημασία του βρε, ώ: Ντ’ έποικαμε σεμ νε
Θεέ στα αίματα βαμμένοι. Γιατί κλαίς, νε το κορίτσι μ’.

Νέϊσα, νέϊσε, ν ̤άϊσα

Είναι τούρκικο και σημαίνει τέλος πάντων: Νέϊσε, έναν ημέραν ΄κ
εταγιάνιξε. Εσένα αγάπανα σε, άμα νέϊσε.

Νέπε – νέπρε – έπρε – (για τους άνδρες)
Νέπουτση – νέκουτση – νέπρισα (για τις γυναίκες)

Από το νε(ώ) και το πρε (βρε) και σημάινει βρε: Νέπρε εκείνος
έκλεψεν τ’εμόν τ’ επανωφόρ’. Νέκουτση Πολυξένη, αβούτα τα τσίρ ̤α πως ‘κ
έλτσες ατά.

Ντο – το – ντού

Έγινε από το άρθρο το, που πήρε το τελικό -ν- της προηγούμενης
λέξης και έχει σημασία:
1) Ερωτηματική: Εσέβεν απέσ’ και ντο λέτε είδεν.
2) Αναφορική (εκείνος ο οποίος, που): Ντ’ απομέν’ απομέν’. Απ’ εσέν το
θέλω.
3) Αιτολογική(γιατί): Αχμάχ, ντο τερείς; Μω σε, ντο εσασχαλάεψες;
4) Χρονική (αφού, μόλις): Ντο επάτεσεν ΄ς σην χαμαιλέτεν και άρκον
έρπαξεν έφαεν ατέν.
5) Ειδική (ότι): Ο Ποπάς εδέκεν το λόγον ατ’ το ‘κι θα λέη ατό καν’ νάν.
6) Αντί: Ντο θα λές ατό μούτ – μούτ πέ ατό αρμούτ. Ντο να έης εκατόν άλογα
καλλίον να έης εκείνο.
Σημ: Κάποτε τίθεται μετά το έν’, οπότε σημαίνει αν είναι δυνατόν, αν τυχόν:
Αν είν’ και το ηυρήκ’ς ντο μωρόν θα ευτάη η βασίλισσα. Αν εν’ και ντο πας ‘ς
σην πολιτείαν, φέρε με ολίγον ζάχαρην.

Ξάϊ – ξά’

Από το μεταγενέστερο εξάγιον (ζυγαριά) και σημαίνει:
1) Καθόλου: Έρθεν ‘ς σο χωρίον, άμα ξάϊ φαϊτάν ‘κ εποίκεν. Τη μάννα σ’ ξάϊ ‘κ
ερώτεσες.
2) Το ένα ξάϊ σημαίνει ολίγον. Δότε με ένα ξάϊ ψωμίν. Ένα ξάϊ κι άλλο νερόν
βάλλεν ‘ς σο φαείν.

Ξάν’ – ξανά – αξάν

Από το έξ – ανά και φανερώνει:



1) Επανάληψη μιας πράξης, πάλι: Τ’ άλλο την ημέραν ξαν’ έκοψαν, αμάν ξαν’
κ’ επόρεσαν να γρεμίζ’ ν ατό.
Σημ: Για έμφαση χρησιμοποιείτε με το πάλιν: Και πάλιν ξάν’ ερώτεσα Θεού
παρακαλίας.
2) Και όμως, εξ άλλου: Εφόρεσα ότι επόρεσα και ξάν’ κρυώνω. Έψεν όλ ̤α τα
καντήλας και ξάν’ σκοτεινόν εν.

Όλον – όλεν

1) Χρονική σημασία (Αδιάκοπα, πάντοτε): Όλεν κλαίει και στερεμονή ‘κ έχ’.
Το ζών όλον κερατ ̤αζ’ το μουσκάρ’.
2) Τοπική σημασία (σε όλη την έκταση): Τ’ αφκακέσ’ όλεν στρωμένον μήλα.
3) Με το άρθρο σημαίνει σύνολο: Το όλον πόσον χρωστώ σε. Το όλον ποσ’
νομάτ’ επήετεν.
4) Με το θετικό των επιθέτων σχηματίζει τον υπερθετικό. Άς όλων ο καλόν
ο γαμπρόν κλερθένεν παραστάρ’. Άς ούλων το καλόν το παιδίν κι ας σ’ ούλων
ο κακόν ο άντρας
Σημ: Συντίθεται με πάρα πολλά επίθετα και σχηματίζει υπερθετικό:
Ολόξενος, ολοφάνερος, ολοκαίνουργος, ολόμαυρος ή ολήμαυρος, ολοκόκκινος,
κτλ.

Όποτε – οπόταν – όποταν

Σύνδεσμος χρονικός που σημαίνει όταν: Όποταν ποι’ς με κι αρρωστώ, τ’
αρρωστικά σ’ κι θέλω. Όποτε έεις καιρόν, έλα έλεπο με.

Όπου (ούπου – ούμπου – ούμπαν – ήμπαν – που)

Είναι το αρχαίο όπου και σημαίνει:
1) Σε όποιο μέρος: Όπου και να πάς, οκά τετρακόσα τράμ ̤α εν. Ούμπαν
έσταξεν εμυροστάθεν.
2) Στο μέρος που: Εκεί που θέλτς να πας τιδέν ‘κι θα ευρίκ’ ς. Όπου ελέπ’ς
κυπαρέσα εγροίκα ταφία είν’ εκαικά.
3) Στον όποιο, από τον οποίο, κατά τον οποίο: Θα πάω ‘ς σο καβενείον
όπου αναμέν’ νε με. ‘Σ σον δρόμο που επέγ’ να εντάμωσα τον αδελφό σ’.
4) Όποιος – όποια – όποιο: Καλά που σπείρ’, καλά θερίζ’. Καθκά, Σαμή,
καθκά που αντρίζ’ για τ’ εσέν αντρίζ’.
5) Ο οποίος – η οποία – το οποίο: Κάποιος που έτον πεινασμένος θ
αεπέρεν το ψωμί σ’.
6) Διότι, καθώς: Κοιμάται βαθέα, νεγκασμένος πολλά που έν’. Έκλαιεν πα
που θέλ’ το καλό σ’ ευτάει σε και κλαίς.
Σημ: Το όπου και να εν’ σημαίνει ύστερα από λίγο: Άναμνον ολίγον κι άλλο
όπου και να εν’ θα ερ’ ται.



Όπως – ‘πώς

Σημαίνει καθώς: Λάμπει ‘πως λάμπ’ ο ήλ ̤ος. Είπεν ατά τον βασιλέαν όπως
εμάτσεν ατον η μάννα ‘τ’. Η νύφε όπως ούλ ̤α τα νυφάες (έτον).

Όσον

Χρησιμοποιείται
1) Σαν επίρρημα χρονικό: Όσον ντο πάω παίρ’ με. Όσον ντο ταράεις το
σκατόν, ατόσον πλέον βρωμεί.
2) Σαν επίρρημα ποσοτικό: Όσον το γεργάνι σ’ απλά και το ποδάρι σ’.
3) Το όσον πόσον σημαίνει πόσον καιρό, εώς πότε: Όσον πόσον εμείς οι
γεροντάδες θα πεσλεεύομαι αβούτα τα χάταλα.

Όταν – όνταν – όντες – όντεν – όύνταν – ούντας – όντας – όντις – όντος
– αντά – άντας – αντές – αντώς – σόταν – όσταν – όστα – ούστα

Αρχαίος χρονικός σύνδεσμος που σημαίνει:
1) Όταν, καθ’ όν χρόνον: Την Πόλην όντας ώριζεν ο Έλλεν Κωνσταντίνον.
Και ‘ς σο ξανά όντις πέρνανε ευτύς την καταπίνει.
2) Άλλα τότε, τότε όμως: Έκλωσα το κιφάλι μ’ όνταν ελέπω είναν αμόν τον
Αράπ’. Εκράτ’ ναμε την αναπνοήν εμούν, όνταν έκ’σαμε έναν μπούμ.

Ότι

Είναι αρχαίος σύνδεσμος και χρησιμοποιέιται:
1) Σαν ειδικός σύνδεσμος: Έκ’σα ότι εσημαδεύτες. ‘Κ εγροίξα ότι θα πας.
2) Σαν αιτιολογικός σύνδεσμος (διότι): Εχάρα πολλά ότι υπάντρεψες.
Ετυραννίστα ότι έκλωσες τα σημάδ ̤α.
Σημ: Κάποτε δεν μπορεί κανείς να ξεκαθαρίζει αν πρόκειτε για ειδικό ή
αιτιολογικό σύνδεσμο: Ετυρ ̤αννίγαμε πολλά το ότι θα εφήναμε τ’οσπίτ’ν εμούν
και θα εφεύαμε (ότι, διότι). Θυμώνω ότι ‘κι λογαρ ̤αζ’ με συενόν.

Ούκ
(βλέπε ‘κι)

Όθεν

Σημαίνει:
1) Όπου, σε όποιο μέρος: Όθεν πάει ο ποταμόν αχάντ ̤α και τροβόλ ̤α κι όθεν
πάει η φωλέα μου , ομάλ ̤α και λειβάδ ̤α.



2) Απ’ όπου: Το κουΐν όθεν πάντα επαίρ’ ναν νερόν ετσουρώθεν. Όθεν
έρχουμε εκεί πάω, κ’ ήντ ̤αν εν’ γραμμένον ευτάγω.

Όϊ – Ούϊ

Επιφώνημα που έχει σημασία του ώ, χωρίς ή μαζί με τα σχετλεαστικά να βάϊ,
να ‘σαν, να χα, ναϊλλοί: Όϊ, να βάϊ εμέν, είπεν ο γέρον. Ούϊ, να ‘σαν εμάς
είπαν οι καβελλάρ.

Όφ

Επιφώνημα λύπης, στενοχώριας, πόνου,.. μόνο ή μαζί με το σχετλεαστικά:
Όφ, ναϊλλοί εμέν την χέραν. Όφ, εβόξε. Ο χερίφς εποίκεν όφ.

Ούς

Είναι και πρόθεση και σημαίνει όριο ή τέρμα: Ούς ατού πα τυχερός έτον. Ούς
ατώρα εγλύτωσες.

Ούσνα

Είναι και πρόθεση και σημαίνει όριο ή τέρμα: Μ ‘εβγάλτς ατόν ούσνα μη
εφτάν’ με.

Ουδέ – μουδέ

Σύνδεσμος που απαντά μόνο σε δημοτικά τραγούδια: Ουδέ ποπάδες
αναγνώθ’ μούδ’ ο μητροπολίτες. Ούδ’ έχτεσεν, ούδ’ εχάλασεν, μούδ’
εκαρδοπονέθεν.

Ούτε

Είναι ο αρχαίος σύνδεσμος με την ίδια σημασία: Ούτ’ ο κρύον επάτεσεν, ούτε
χόν̤α εφάνθαν. Ουτ’ η ρίζα μ’ εδίψασεν, ούτ’ ο καρπός μ’ ελλάεν.

Όχ

Επιφώνημα που σημαίνει ευχαρίστηση ή για καλό, ευτύχημα δικό μας ή για
εκδίκηση: Όχ, ντο καλά έπαθες ας σου ‘κ έκ’σες με. Όχ να λελέυω το Θεό μ’,
ίστ ̤α είχα έναν τύχην, δύο έρχουνταν.



Όχαχον

Σπάνιο επιφώνημα της Σάντας με σήμασία, αυτό δα μας έλειπε: Με τ’ ατό το
ποδάρ’ θα πάς ‘ς σο θέρος; - Οχαχόν, αΐθ ̤α στείλτς με και ‘ς σον παρχάρ’.

Πά

Είναι και συμπλεκτικός σύνδεσμος. Έγινε από το πάλιν, έχει σημασία του και,
αλλά ακολουθεί τη λέξη στην οποία αναφέρεται: Το σκύλλ’ το δίκαιον πα,
δίκαιον εν’. Έδωκεν και έναν οκάν πα κερίν.

Πασκεί – πασκείμ – πασκείμ το – πασείμ το – πäσμ – πäσμείν

Κατά το γλωσσολόγο Ν. Ανδριώτη από το μην πας και ένι το και σημαίνει
μήπως: Εμάς αδά που έστειλαν πασκ’ είπεν, φα’ και πία; Πάσκει είπα καλά
ευτάει; Ο παλαλόν πάσκει ντο έχ’ κέρατα;

Παρέ – παρέμ

Σημαίνει τουλάχιστο: Παρέ ναφιλέν μη κολατίουμες. Μάννα, παρέ ας
ετρώγαμε. Θα κλώσκεσαι οπίσ’ και με το ζόρ πα, παρέ μη δεικνύης την κακία
σ’.

Παρέξ

Από το παρά – έξω και σημαίνει κυριολεκτικά μακριά από, με το συμπάθειο:
Παρέξ’ και τη προσωπί σ’. Παρέξ’ και τα τίμια πρόσωπα. Παρέξ’ και τη
τραπεζί.

Πέλκι – πέλκιμ – πäλκι – πέκι – πäκι – μπέλκι

Είναι τούρκικο και σημαίνει ίσως, πιθανό: Πέλκι παίρει λίον άνασην η φτωχή.
Είπε, μπέλκι κοιμούντανε, μπέλκι εμεθύξανε. Ο γι- άλλο είπε, πέκ αδά
επουκά ‘ς σο καΐκ εν’ κάποιος.

Πιλέ – πιλä

Είναι τούρκικο και σημαίνει ακόμα και: ‘Σ σα παλä τα χρόνä αραπάδας πιλä ‘κ
έσαν. Δäβολος πιλä ‘κ επόρ’ νεν μα εβγαίν’ απάν’.

Πιρνά – πουρνά – οπουρνά



Από το πρωινά και σημαίνει αύριο πρωί. Οπουρνά ας φύγωμες. Πιρνά, πιρνά
εσκώθαμε και εσέβαμε ‘ς σην στράταν. Οσήμερον ντο επορείς να ευτάς, ‘ς σο
πουρνά ‘κι θα αφήντζ’ ατό.

Πούμερ’

Από το που – μέρος και σημαίνει σε ποιο μέρος: Τα πούμερ εν’ η χαρά, τα
πούμερ εν’ ο γάμος. Μάρθα τα πούμερ γίνεται τα πούμερ ευρισκάται.

Πριν – πριχού – πριχούν

1) Προτού: Έρχεσαι πριχού ο πετεινόν κούζ’ το μέρωμαν.
2) Προηγουμένως: Ατό είπαμ’ ατό πρίν. Ντο είπαμε πριν απιδέβα.

Πώς

Αρχαίο επίρρημα και σημαίνει:
1) Με ποιο τρόπο: Πώς θα ζούμε. Πολεμώ πώς να γλυτώνω ας σο κακόν.
2) Γιατί: Πώς καλατσέυν αέτς; Πώς ‘κ ερώτεσες ατόν.
3) Είναι δύσκολο, είναι αδύνατο: Πώς να αγαπάς αοίκον άρθωπον κακόν;
4) Με το και εκφράζει έντονη απορία: Ας σ’ ατόσον ψηλά ερούξες και πώς ‘κ
εσκοτώθες;
5) Σε σχετλιασμούς: Αχ μάννα, εγώ πώς θ’ αποθάνω. Αχ πουλί μ’, εγώ πώς
να λέγω το θάνατον τη παιδί ατς;

Σάγκι – σάγκιμ – σάγκιταμ – σάκιταμ

Σημαίνει: όπως, σαν να είναι: Να έχ’νε ‘ς σο τραπέζ’ και τον παιδάν, σάγκι
έτονε γιός ατ’. Ανθρώπ’ ατούν σάγκι εινός χωρί’ γειτόν.

Σαν – ωσάν – ουσάν

1) Άμα, μόλις: Σαν τ’ άφησε κρεμίε ‘ς σο νερό.
2) Αφού: Σαν εγουρζουλώθε καλά, σηκώθε. Σαν έν’ αέτσι ας αφήνω σε.
3) Αν: Σαν βρίσκεις ατό, πολλά καλά να φτάγω σε.
4) Όπως, καθώς: Σαν το κατάρτι σου κερίν, σαν τη φορτή σου θυμäμαν.
5) Όταν: Κι ούσαν εκαλοτέρεσα ραχία επιδέβες. Και σαν επήεν ‘ς σ’ οσπίτν ατ’
ερρώστεσεν

Σεΐτα – σείτ’ – σείτε – σείτäν – ίστä – σείντä

Σύνδεσμος χρονικός και σημαίνει
1) Ενώ, εκεί που: Σείτε έτονε κρυμμένος. Ατά σείτε έλεγαμ’ κ’ ενούνιζαμ’.



2) Όταν: Σειτ’ ελέπ’ κανείς ‘ς σ’ ορ’ μαν ατ’ κόκκινο άλλογον, εν’ χαπέρ’
αλήγορον.

Σιμά – σουμά

Είναι και τοπικός προσδιορισμός και σημαίνει κοντά, πλησίον: ‘Σ σην
ποταμέαν σιμά. ‘Σ σ’ οσπίτν ατ’ σιμά έσπασεν έναν κεχρίζ.

Τäρ

Είναι και συμπερασματικός σύνδεσμος και σημαίνει άρα, λοιπόν. Τäρ ατώρα
έβγαλ’ ας τρώγω.

Τάχα – τάχατες – τάχατις – τάχαμ – ταχάμου(Κερ.)

Είναι το αρχαίο τάχα και σημαίνει:
1) Δήθεν, τάχα: Εποίκεν τάχατες πως ‘κ έκ’ σεν.
2) Σε ευθεία ερώτηση έχει τη σημασία του άραγε: Εποίκεν τάχατις ντο είπα
‘τον;
3) Συχνά ακολουθεί το να: Ποίος τάχατες να επέθανεν και κρούγ’ νε
θανατικά τα κωδώνä.

Τέα – τεάμ – τέϊ τέϊ – τεγίμ

Είναι το τούρκικο τεγιού και σημαίνει δήθεν, τάχα: Αλλομίαν η κοτσάκαρη
εχπαράεν και τεά ελιγώθεν. Τέϊ εχολäσταν και εσαβούσεψαν.

Τιδέν

Είναι και αόριστη αντωνυμία πηγάζει από το αόριστο τι και το αρνητικό δεν.
Σαν ουσιαστικό χρησιμοποιούνται με το άρθρο. Με το τίδε και τιδέν
ερχίνεσεν τη δουλείαν. Χωρίς άρθρο. Κι άλλο νε αράεμαν και νε τιδέν.

Τίλα

Από το τι λογής και σημαίνει Πώς: Έχουμε τίλα ‘κ έχουμε. Τίλα ‘κ εσκοτώθε.

Τίποτε – τίποτε – τίπο – τίπος

Από το τι και ποτέ και σημαίνει:
1) Κανένα, ουδέν: Έτριψαν το πρόσωπο ατς, τα χέρä ‘τς, τίποτα.
2) Κάτι: Έεις τίποτε να τρώγω; Εσέγκες τίποτα ‘ς σο χαλκόν;



Τόμου

Σημαίνει μόλις: Τόμου και είδεν ατόν αμάν εκλώστεν.

Τότε – τότες – ατότε – ατότες – χατότε – ετότε – ετότες – ετοτεχά –
ετοτεχάν – ετοτεχάνας – οτότε – οτότες

Είναι το αρχαίο τότε και σημαίνει:
1) Εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ημέρα, το χρόνο…: Όπως έζηναν τότε
ανθρώπ’ ατώρα ‘κι ζούνε.
2) Λοιπόν, εν τοιαύτη περιπτώσει: Λές εγώ ‘κ ‘εμ’. Ατότε ποίος έτον;

Τσίγκι – τσίγκιταμ – τσούγκι, τσούγκουτ

Είναι τούρκικο και σημαίνει διότι: Καλά νούνισο, τσούγκι να κόφτ’ το κιφάλι σ’.
Τσίγκι οι Τρούκοι νε Τετράδην τερούν νε Παρασκευήν.

Τσίπ

Είναι ξένη και σημαίνει:
1) Πάρα πολύ ή όλως διόλου: Ας σ’ ατό κ’ ύστερα τσίπ εσασίρεψεν. Πετά και
χάβεται τσίπ ας σου Χάρου το στόμαν.
2) Με τα επίθετα σχηματίζει τον υπερθετικό

Φότι
Βλέπε «Αφού»

Χά
Βλέπε «Αχά»

Χάϊτε
Βλέπε «άϊτε»

Χώρä

Σημαίνει ξεχωριστά: Ατότες θάμαξα χώρä για το χωρäφι, χώρä πάλι τ’
αλλαχτορίου την παλληκαριά.



Ωι
Βλέπε «Όϊ»

Ώσπου – ώσπη – ώσπητα – ώσποτα – ώσπουτα – ούσπουτα – ούσπουτε –
γούσποτα – γούσπουτα

Σημαίνει:
1) Αφού, εφόσον: Ατό το παιδί αέτσι ούσπουτα ένι, Χριστός θενά
είναι.Ατώρα ώσπουτα εγλύτωσες με, ένα καλό να ‘φτάω σε.
2) Έως ότου: Έβγαλ’ έναν γλυκόν κρασίν, ας πίν’ ώσπου μεθύση.

Ώστε

Είναι και συμπερασματικός σύνδεσμος έχει τη σημασία της αρχαίας. Αλλά
προτάσεις με το ώστε, οπότε στην κύρια πρόταση πρέπει να υπάρχει το τόσον
(ατόσον) δεν είναι πολύ κοινές: Ατόσον δυνατά εντώκαν ατόν, ώστε ολίγον κι
άλλο θα εσκότωναν ατόν.

Ωσάν
Βλέπε «σαν»

Τέλος των Μορίων της Ποντιακής Γλώσσας
Ήταν από το βιβλίο του Στάθη Αθανασιάδη το ¨Συντακτικό της Ποντιακής
Διαλέκτου¨.


