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25 Ιαλνπαξίνπ 2011 

 

H διερεύνηζη ηων ελληνικών ποικιλιών ηοσ Πόνηοσ 

 

Οη ζπληάθηεο ηεο «Πύιεο» θαη ε ζπλάδειθνο θ. Αγγειηθή Ράιιε κνπ έθαλαλ ηελ ηηκή λα 

αλαθέξνπλ ην όλνκά κνπ ζε ζρέζε κε ηε δηεξεύλεζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ πνπ 

κηιηνύληαη ζήκεξα ζηνλ Πόλην. Ωο πξώηνο κειεηεηήο – κεηά ηνλ Ισάλλε Παξραξίδε ην 1877 

– πνπ έθαλε επηηόπηα έξεπλα γηα ηηο ειιεληθέο πνηθηιίεο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο 

βνξεηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, ειπίδσ λα κνπ επηηξαπεί λα θαηαζέζσ ηε καξηπξία κνπ.  

 

Σν 1985 θαη ην 1987 έθαλα δύν εξεπλεηηθέο πεξηνδείεο ζηνλ Πόλην. Δπεηδή νη 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα ηεηακέλεο ηελ επνρή εθείλε, δελ έθαλα 

καγλεηνθσλήζεηο. πλνδεπόκελνο από ηε ζύδπγό κνπ, κπόξεζα λα παξνπζηαζηώ σο 

ηνπξίζηαο θαη όρη σο εξεπλεηήο. Λόγσ όκσο ησλ θηλδύλσλ πνπ ελείρε ηόηε ε δηεμαγσγή 

επηηόπηαο έξεπλαο γηα κεηνλνηηθέο γιώζζεο ζηελ Σνπξθία, δελ κπόξεζα λα νινθιεξώζσ ηελ 

έξεπλά κνπ. ηηο επηζθέςεηο κνπ όκσο ζην ρσξηό αξάρν (Uzungöl ζηα ηνπξθηθά) ηεο 

επαξρίαο Όθε (Of) θαη ζε νηθνγέλεηα αξαρσηώλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Απζηξία, ζπλέιεμα 

αξθεηό γισζζηθό πιηθό ώζηε λα θαηαιήμσ ζε πξνζσξηλά ζπκπεξάζκαηα θαη λα δεκνζηεύζσ 

νξηζκέλα άξζξα ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά. 

 

Απηό πνπ κε ελζνπζίαζε, σο ειιεληζηή θηιόινγν θαη γισζζνιόγν, ήηαλ όηη νη άλζξσπνη 

εθείλνη – Σνύξθνη πνιίηεο ησλ νπνίσλ νη πξόγνλνη εμηζιακίζζεθαλ γύξσ ζηα 1700 – 

κηινύζαλ κηα ειιεληθή δηάιεθην πνπ δηαηεξνύζε άθζνλα αξραία ζηνηρεία. Λόγνπ ράξε, δελ 

μέξνπλ ην λενειιεληθό αξλεηηθό κόξην «δελ», νύηε ην αληίζηνηρν «θη» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

από ηνπο Πνληίνπο ζηελ Διιάδα. Αληηζέησο, έρνπλ δηαηεξήζεη ην αξραηνειιεληθό «νπ(θ)»: 

«νπ πάγσ» (δελ πάσ, δελ θεύγσ). ην αξάρν, αληί ηεο πξόζεζεο «γηα» ρξεζηκνπνηνύλ ην 

«δε», ην νπνίν θαηάγεηαη απεπζείαο από ην αξραίν «δηά»: «δε η’ εκέλ» (γηα κέλα).  

 

Σν πην θαηαπιεθηηθό ζηνηρείν πνπ δηαηεξείηαη είλαη όκσο ην πνληηαθό απαξέκθαην. ε 

νξηζκέλεο ζπληαθηηθέο δνκέο νη πνληηόθσλνη Σνύξθνη ζε νξηζκέλα ρσξηά ρξεζηκνπνηνύλ ην 

αξραίν απαξέκθαην, ην νπνίν έρεη εθιείςεη από ηηο ππόινηπεο  πνηθηιίεο ηεο ειιεληθήο: 

«νπch επόξεζα ζηαζήλαη» (δελ κπόξεζα λα κείλσ), «νπch επόξεζεο ζηαζήλαη», θνθ. (ην θ 

πξηλ από ην ε πξνθέξεηαη όπσο ην αγγιηθό ch). 

 

Γηέθνςα ηελ έξεπλά κνπ, ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηδα ζηε ζπιινγή πιηθνύ θαη 

ιόγσ ηεο αλεπάξθεηάο κνπ λα θάλσ επηζηακέλε αλάιπζε ηνπ πιηθνύ. Γηα πνιιά ρξόληα 

αλαδήηεζα θάπνηνλ πην θαιά θαηαξηηζκέλν εξεπλεηή, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηηο έξεπλέο 

κνπ. Σώξα πιένλ ηξεηο λεόηεξνη επηζηήκνλεο αζρνινύληαη εξεπλεηηθά κε ηελ ειιελνθσλία 

ηνπ Πόληνπ: ν Ιηαιόο Πηέηξν Μπνξηόλε (Pietro Bortone), o Γεξκαλόο πνιίηεο ηνπξθηθήο 

θαηαγσγήο Χαθάλ Οδθάλ (Hakan Özkan) θαη ε Ισάλλα ηηαξίδνπ. Η πνληηαθήο θαηαγσγήο 

θ. ηηαξίδνπ έρεη εηδηθεπηεί ζηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ απαξεκθάηνπ ζηηο 

λενιαηηληθέο γιώζζεο. 

 

Όηαλ έγξαςα ην πξώην άξζξν κνπ ζρεηηθά κε ηα πνληηαθά ζηελ Σνπξθία (Mackridge 1987), 

δελ είρα βξεη από πξνθνξηθή πεγή θαλέλα παξάδεηγκα ηνπ πνιπζξύιεηνπ «πνληηαθνύ 

απαξεκθάηνπ». Πίζηεπα ινηπόλ ηνλ Γεκήηξε Σνκπαΐδε (1977), ν νπνίνο, θαηόπηλ 

επηζηακέλεο έξεπλαο πνπ δηεμήγε ζηελ Διιάδα, ζπκπέξαλε όηη ην απαξέκθαην δελ ππήξρε – 

ή ηνπιάρηζηνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαλ πιένλ σο ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν ηεο πνληηαθήο 

γξακκαηηθήο. Μάιηζηα ν θ. Σνκπαΐδεο ππέζεηε όηη ηα δήζελ παξαδείγκαηα ηνπ απαξεκθάηνπ 

πνπ δεκνζηνπνίεζαλ μέλνη εξεπλεηέο όπσο ν Deffner νθείινληαλ ζε παξαλνήζεηο εθ κέξνπο 
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κε θπζηθώλ νκηιεηώλ ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ. Ο Σνκπαΐδεο θαηέιεμε ζηελ εηθαζία όηη νη 

παιαηόηεξνη έιιελεο πόληηνη κειεηεηέο πνπ έγξαςαλ γηα ην πνληηαθό απαξέκθαην δελ 

ζέιεζαλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ Deffner ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία 

ρξεηάδνληαλ όιν θαη πεξηζζόηεξα πνιεκνθόδηα γηα ηελ εθζηξαηεία θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Φαικεξάγεξ ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη λεόηεξνη Έιιελεο δελ ήηαλ απόγνλνη ησλ 

αξραίσλ. 

 

Καζώο πξνρσξνύζαλ όκσο νη έξεπλέο κνπ, παξαηήξεζα πξάγκαηη ηε ρξήζε ηνπ 

απαξεκθάηνπ, όρη κόλν ζηηο ρξήζεηο πνπ αλέθεξα πην πάλσ (δειαδή ζε ζπληάμεηο κεηά από 

παξσρεκέλνπο ηύπνπο ησλ ξεκάησλ «πνξώ» θαη «ζέισ» ζπλνδεπκέλνπο από ην αξλεηηθό 

κόξην), αιιά θαη ζε ππνζεηηθέο ζπληάμεηο όπσο «λα είρεο εξζείλε, είρακ’ ηδείλε ζε» (αλ είρεο 

έξζεη, ζα ζε είρακε δεη). Όηαλ όκσο δεκνζίεπζα δπν άξζξα (Mackridge 1995 θαη 1996), ζηα 

νπνία αλέθεξα ηε ρξήζε ηνπ απαξεκθάηνπ ζηνλ Πόλην ζήκεξα, ν θ. Σνκπαΐδεο, θαλεξά 

ελνριεκέλνο, δεκνζίεπζε δηθό ηνπ θείκελν (Σνκπαΐδεο 1998-9) ζην νπνίν πξνζπάζεζε λα 

αλαηξέζεη ηα πνξίζκαηά κνπ ακθηζβεηώληαο ηελ ύπαξμε ηόζν ησλ δνκώλ κε ηα «νπθ 

επόξεζα» θαη «νπθ εζέιεζα» όζν θαη ησλ ππνζεηηθώλ ρξήζεσλ. Δίκαη πνιύ ραξνύκελνο πνπ 

ε Ισάλλα ηηαξίδνπ ζπλερίδεη ηηο έξεπλέο κνπ ζηνλ Πόλην, εζηηάδνληαο εηδηθά ζηε ρξήζε ηνπ 

απαξεκθάηνπ. 

 

Η θ. Ράιιε δειώλεη ζσζηά όηη «νη απαξεκθαηηθέο δνκέο ζηα Ρσκαίηθα είλαη γλσζηέο ζηνπο 

επηζηήκνλεο από ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη αλαθέξνληαη ήδε ζηα έξγα ησλ Μ. Deffner [...] 

θαη Ι. Παξραξίδε». Η θ. Ράιιε όκσο δελ αλαθέξεη ην γεγνλόο όηη ην δήηεκα ηνπ πνληηαθνύ 

απαξεκθάηνπ είλαη, αθελόο θνκβηθό γηα ηελ ειιεληθή δηαιεθηηθή ζύληαμε, αθεηέξνπ άθξσο 

επίκαρν θαη ηδενινγηθνπνηεκέλν, δεδνκέλνπ όηη ν θ. Σνκπαΐδεο είρε επηρεηξίζεη λα απνδείμεη 

όηη ην πνληηαθό απαξέκθαην δελ ππάξρεη. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε αιήζεηα θαη λα 

δηεπξεπλεζεί κηα πεξηνρή ηεο δηαιεθηηθήο ζύληαμεο αραξηνγξάθεηε κέρξη ηώξα, έπξεπε 

εκείο – πξσηνλ εγώ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θ. ηηαξίδνπ – λα ζπιιέμνπκε παξαδείγκαηα ηνπ 

απαξεκθάηνπ από ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε θαη θαηόπηλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζή ηνπ 

κε βάζε ηα ζύγρξνλα γισζζνινγηθά εξγαιεία. 

 

Η θ. Ράιιε γξάθεη επίζεο ηα εμήο: «Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδεη ε επηηόπηα Οθίηηθε 

Πνληηαθή ησλ κνπζνπικάλσλ από απηήλ πνπ κεηαθέξζεθε ζηελ Διιάδα νθείινληαη θπξίσο 

ζηε καθξνρξόληα θαη εληνλόηεξε επαθή ησλ ηειεπηαίσλ κε ηελ ηνπξθηθή γιώζζα.»  Πέξαλ 

ηνπ όηη ε θ. ηηαξίδνπ έρεη ήδε επηζεκάλεη ηνλ θαηλνηόκν ραξαθηήξα ηεο πνηθηιίαο απηήο 

αθξηβώο εμαηηίαο ηεο γισζζηθήο επαθήο (University of Cambridge 2010), είλαη  θαλεξό όηη ε 

επηβίσζε αξραίσλ ζηνηρείσλ, όπσο ην απαξέκθαην, δελ νθείιεηαη κε θαλέλα ηξόπν ζηελ 

επαθή ησλ Οθηηώλ κε ηελ ηνπξθηθή γιώζζα, αιιά κάιινλ ζηε κε επαθή ηνπο κε ηελ Κνηλή 

Νέα Διιεληθή. 

 

πκθσλώ βέβαηα κε ηελ θ. Ράιιε όηη ε πνληηαθή δηάιεθηνο δελ είλαη δηάιεθηνο ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο. Μάιηζηα δεκνζίεπζα νιόθιεξν άξζξν (Mackridge 1991) γηα λα δηαζθεδάζσ ηελ 

πιάλε απηή θαη λα απνδείμσ όηη πξόθεηηαη γηα λενειιεληθή δηάιεθην.  

 

Σειεηώλνληαο δελ κπνξώ λα θξύςσ ηελ πηθξία κνπ γηα ην όηη γηα 20 πεξίπνπ ρξόληα 

ειάρηζηνη ζηελ Διιάδα έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο πξσηνπνξηαθέο έξεπλεο πνπ έθαλα ζηνλ 

Πόλην ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ελώ έλα δεκνζηνγξαθηθό άξζξν ζε αγγιηθή εθεκεξίδα έρεη 

μεζεθώζεη ηόζν ελδηαθέξνλ ζηνλ ειιεληθό ηύπν ιόγσ ησλ αλαθξηβεηώλ θαη ππεξβνιώλ ηνπ 

θαη όρη ιόγσ ηεο νπζίαο – ε νπνία πάλησο παξακέλεη: νη ειιεληθέο πνηθηιίεο ηνπ Πόληνπ 

απνηεινύλ «ρξπζσξπρείν» γηα ηελ ειιεληθή δηαιεθηνινγηθή έξεπλα.  
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