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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών τόμος διαιρείται σε δύο μέρη, τα οποία συμπληρώνονται από εκτε-
νές παράρτημα . Το πρώτο μέρος έχει χαρακτήρα εισαγωγής στο δεύτερο, το 
οποίο αποτελεί το κύριο και σημαντικότερο τμήμα του ανά χείρας πονήμα-

τος . Περιέχει ιστορικά και γλωσσικά στοιχεία, τα οποία θεωρήσαμε ότι θα είναι 
χρήσιμα στον αναγνώστη, για να μπορέσει να αντιληφθεί καλύτερα τις ιδιαιτερό-
τητες του ιδιώματος του Οροπεδίου Λασιθίου και τους γλωσσικούς κανόνες που το 
διέπουν . Οι πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται στο μέρος αυτό, θα τον βοηθήσουν, 
επίσης, να εκτιμήσει την αξία που έχει το γλωσσικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνεται 
στο δεύτερο μέρος, και να προσεγγίσει την υπό εξέταση ντοπιολαλιά ως έκφραση 
ενός αξιόλογου πολιτισμού με μακραίωνα ιστορική παράδοση . 

Το μέρος αυτό διαιρείται σε δύο ευρύτερες θεματικές ενότητες . Η πρώτη πραγμα-
τεύεται την ιστορική εξέλιξη της διαμόρφωσης της διαλέκτου των κατοίκων της Κρή-
της και ιδιαίτερα αυτής των ανατολικών της περιοχών, παραλλαγή της οποίας θεωρεί-
ται το εξεταζόμενο ιδίωμα . Για τον παραπάνω λόγο υποθέτουμε ότι αυτό ακολούθησε 
εξελικτική πορεία αντίστοιχη, σε γενικές γραμμές, με εκείνη της εν λόγω διαλέκτου . 
Παράλληλα, όμως, επισημαίνουμε τον ιδιαίτερο ρόλο, τον οποίο διαδραμάτισαν σε 
κάποιες φάσεις της εξέλιξής του ορισμένοι τοπικοί γεωγραφικοί και κοινωνικο-οικο-
νομικοί παράγοντες, δημιουργώντας στη συγκεκριμένη περιοχή ειδικές συνθήκες, οι 
οποίες, εκτιμούμε, ότι είχαν επιδράσεις και στη γλώσσα των κατοίκων της .

Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στην παρουσίαση των σημαντικότερων φωνο-
λογικών, μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων, τα οποία χαρακτηρίζουν τη 
διάλεκτο της Ανατολικής Κρήτης, καθώς και στους κανόνες που τα διέπουν . Τα χα-
ρακτηριστικά αυτά και οι αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν και για τη ντοπιολαλιά των 
παλαιότερων κατοίκων του Οροπεδίου Λασιθίου, εκτός από ελάχιστες αποκλίσεις, 
οι οποίες επισημαίνονται στις οικείες ενότητες . 

Το δεύτερο μέρος του τόμου αυτού αποτελείται από: α) ένα εκτενές ερμηνευτικό 
και ετυμολογικό λεξικό, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 7 .500 ιδιωματι-
κές λέξεις και φράσεις, οι οποίες ήταν σε χρήση μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 
δεύτερου μισού του 20ου αιώνα και μερικές χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα 
και β) τον πίνακα της βιβλιογραφίας, η οποία αξιοποιήθηκε κατά τη συγγραφή της 
εργασίας αυτής . 
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εισαγωγη

Κάθε λέξη ή στερεότυπη λαϊκή φράση συνοδεύεται από ενδεικτικά παραδείγ-
ματα, διατυπωμένα στο τοπικό ιδίωμα . Αρκετές από τις λέξεις αυτές συνοδεύονται 
από την καταγραφή σχετικών ιστορικών ή λαογραφικών στοιχείων . Του λεξικού 
προηγείται σύντομη αναφορά σε μεθοδολογικά ζήτημα, τα οποία αφορούν τις πηγές 
άντλησης του γλωσσικού υλικού, το οποίο επεξεργαστήκαμε, καθώς και τον τρόπο 
κατάρτισης του τελικού λημματολογίου . Παρουσιάζεται, ακόμη, η δομή των διαφό-
ρων λημμάτων και παρέχονται άλλες αναγκαίες διασαφήσεις . 

Τέλος, λίγα λόγια γράφονται για την επιστημονική συμβολή του λεξικού, όπως 
τουλάχιστον την αντιλαμβανόμαστε εμείς . Η εκτίμηση, όμως, αυτή ενδέχεται να 
έχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας . Η αντικειμενική αποτίμηση της συνεισφο-
ράς του παρόντος έργου τόσο στον τομέα μελέτης της Ελληνικής Γλώσσας και, 
ειδικότερα, των παραλλαγών της κρητικής διαλέκτου, όσο και στη διάσωση της 
πλούσιας γλωσσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της ιδιαίτερης πατρίδας μας θα 
προκύψει από τους αναγνώστες του και, κυρίως, από τους ερευνητές που θα ασχο-
ληθούν με παρόμοια θέματα κατά το προσεχές μέλλον .

 Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει εκτενές Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη γεωγραφική θέση της περιοχής, τις 
κρατούσες σ’αυτήν κλιματολογικές συνθήκες, την οικονομία της, τις επαγγελματι-
κές δραστηριότητες των κατοίκων της και την κοινωνική τους ζωή, καθώς και άλλα 
στοιχεία, τα οποία υποβοηθούν τον χρήστη του λεξικού να κατανοήσει πληρέστερα 
το σημασιολογικό περιεχόμενο των διαφόρων λημμάτων και τις ετυμολογίες τους .


