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Σημείωμα για τη δεύτερη έκδοση

Η πρώτη έκδοση αυτής της εργασίας έγινε τον Οκτώβριο του 2014 από την Βικελαία 
Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, με τον τίτλο: Λέξεις τουρκικής προ έλευσης στο κρητικό 
ιδίωμα, και υπότιτλο: Συναγωγή από λε ξικά. Ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα.

Στον πρόλογο εκείνης της έκδοσης έγραφα ότι σκόπευα να την συμπλη ρώσω με μια 
Συναγωγή από Πηγές και μια άλλη με τον τίτλο Αθησαύριστα (από τον προ φορικό λόγο), 
και σημείωνα ότι αυτές «δεν θα δημοσιευτούν έτοιμες σε έντυπη μορφή, αλλά θα παρουσι-
αστούν εν σπέρματι σε ιστολό γιο που θα δημιουργήσω στο Διαδίκτυο για το σκοπό αυτόν 
και θα εμπλου τίζονται σταδιακά, από δικές μου προσθήκες και από τη συνεισφορά όσων 
ενδιαφέρονται να συγκροτηθεί ένα όσο γίνεται πληρέστερο corpus των τουρκικών δανεί-
ων του κρητικού γλωσσικού ιδιώ ματος. Θέλησα έτσι να αξιοποιήσω τις δυνατότητες που 
προσφέρει το Διαδίκτυο για ουσιαστική συνεργασία και καλύτερο αποτέλεσμα».

Η υπόσχεση υλοποιείται τώρα, αλλά με διαφορετικό τρόπο: Στα έξι χρόνια που πέρα-
σαν από τότε έκανα αρκετές βελτιώσεις, προσθήκες και διορθώ σεις στο αρχικό κείμενο. 
Προέκυψε έτσι πολύ νέο υλικό, το οποίο δικαιο λογεί μια δεύτερη έκδοση.

Από την πρώτη έκδοση διατηρήθηκαν οι πρόλογοι (του κ. Δετοράκη και ο δικός μου), 
ενώ η εισαγωγή (Παρουσίαση της εργασίας) τροποποιήθηκε ώ στε να ανταποκρίνεται στο 
τωρινό περιεχόμενο, στο οποίο προστέθηκαν πολλά νέα λήμ ματα.

Τα νέα λήμματα προήλθαν από λεξικά, από κείμενα (έντυπα και χειρό γραφα) και από 
τον προφορικό λόγο, ως εξής:

α) Από την αποδελτίωση λεξικογραφικών εργασιών που δεν είχα λάβει υπόψη μου 
στην πρώτη έκδοση ή είχα τότε συμβουλευτεί παλαιότερη έκ δοσή τους: Αγη σίλαος 
Περιστεράκης, Σφακιανά: τοπωνύμια, γλωσσάρι, μαντινάδες, παροιμίες, αινίγματα, 
Βασιλόπουλος, Αθήνα 1991· Κανάκης Γερωνυμάκης, Λαογραφικό σφακιανό λεξιλό-
γιο. Συμπληρωμένο με σκίτσα, Χανιά 1999· Αντώνης Τσιριγωτά κης, Κρητών Διάλεκτος, 
Ηράκλειο 2001· Θεόδωρος Ι. Ροδάκης, Κρητικό λαλολό γιο, Ηράκλειο 2005· Αντώνιος 
Ξαν θινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσι κού ιδιώμα-
τος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 4η έκδοση, Ηράκλειο 2009 (είχα αποδελτιώσει 
τη 2η έκδοση, του 2001).

β) Από την αποδελτίωση δύο λεξικών που κυκλοφόρησαν πρόσφατα: Μι χάλης 
Κασσωτάκης, Το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων του Οροπεδίου Λα σιθίου. Ερμη νευτικό 
και ετυμολογικό λεξικό, Γρηγόρη, Αθήνα 2018· Ει ρήνη Ξενάκη-Ροβίθη, Λεξικό ερμηνευ-
τικό και ετυμολογικό του γλωσσικού ιδιώματος του Νομού Ηρα κλείου, Μύστις, Ηράκλειο 
2019·

γ) Από την αποδελτίωση νεότερων εκδόσεων δύο λεξικών τα οποία είχα συμ βουλευτεί 
παλαιότερα σε προηγούμενη έκδοση: Γιάννης Κριτσωτά κης, Στειακό λεξιλόγιο, 3η έκ-
δοση, Μαρωνιά Σητείας 2018 (είχα αποδελ τιώσει την 1η έκδοση, του 2012)· Αντώνης 
Τσιριγωτάκης, Κρητών Διάλε κτος. Γνήσιο ιδιωματικό λεξικό, 2η έκδοση (επαυξημένη), 
Ηράκλειο 2019 (προηγούμενη έκδοση: Θησαυρός της κρητικής διαλέκτου, 2008).
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δ) Από το διαδικτυακό Κρητικό Λεξικό (cretanlexico.gr) του Γιώργου Χου στουλάκη 
(τελευταία επίσκεψη: 16-2-2020).

Κατάλογος με όλα τα λεξικά και τις συντομογραφίες με τις οποίες αναφέ ρο νται στο 
σώμα της εργασίας υπάρχει στις σελ. 407-410.

ε) Από την αποδελτίωση κρητικών κειμένων, ιδίως της περιόδου της Τουρ κο κρατίας. 
Πρόκειται για κείμενα δημοσιευμένα (βλ. κατάλογο στις σελ. 410-413) αλλά και χει-
ρόγραφες πηγές (από το Αρχείο της Δημογεροντίας Η ρακλείου στη Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, βλ. σελ. 413).

στ) Προστέθηκαν και μερικά λήμματα με υλικό από τον προφορικό λόγο (προ σωπική 
εμπειρία και αναζήτηση).

Γι’ αυτό ο υπότιτλος έγινε: Συναγωγή από λεξικά, κείμενα και προφορικό λόγο. 
Διατηρήθηκαν πάντως οι λεξικογραφικές ενδείξεις των λημμάτων της πρώτης έκ δοσης, 
πολλά από τα οποία εμπλουτίστηκαν ή τροποποιή θηκαν. Επίσης, αναδια μορφώθηκαν οι 
συντομογραφίες της βασικής βι βλιογραφίας, προστέθηκε κατά λογος με τα κείμενα που 
αποδελτιώθηκαν και έγιναν νέα ευρετήρια.

Δίνω στην παρούσα έκδοση τον τίτλο Τουρκικά δάνεια στα ελληνικά της Κρήτης. Επιλέγω 
τον όρο «Τουρκικά δάνεια» αντί του όρου «Λέξεις τουρκικής προέ λευσης» της πρώτης 
έκδοσης, διότι, αν και η εργασία αυτή είναι αφιερω μένη κατά κύριο λόγο σε λέξεις, υπάρ-
χουν και σημεία που αναφέρονται σε θέματα φωνολογίας, σύνταξης, φρασεολογίας κλπ. 
Επίσης, διευρύνω τον όρο «κρητικό ιδίωμα» της πρώτης έκδοσης με τον όρο «ελληνικά 
της Κρήτης», ώστε να χωρέσουν και τουρ κισμοί που απαντώνται και σήμερα στην εν 
Κρήτη λαλουμένη ελληνική, που απέχει αισθητά όχι μόνο από τη γλώσσα στην οποία δημι-
ουργήθηκε τον 17ο αιώνα το λαϊκό στιχούργημα για τη Λεηλασία της Παροικίας της Πάρου 
(1668) − που είναι χρονολογικά το πρώτο γνωστό κρητικό κείμενο στο οποίο συναντούμε 
πολλές λέ ξεις τουρκικής προέλευσης − αλλά ακόμη και από το ιδίωμα που μιλούσαν οι 
πα πουδογιαγιάδες της γενιάς που είναι σήμερα στην ακμή της.

Για τη δεύτερη έκδοση της εργασίας μου είμαι ευγνώμων σε πολλούς: Πρώτα πρώ-
τα ευχαριστώ τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Χαϊδελ βέργης για τη με γάλη τιμή 
που μου έκανε να τη δημοσιεύσει στην ηλε κτρονική της πλατφόρμα. Ξεχωριστά ευχαρι-
στώ τον κ. Διαμαντή Πα ναγιωτόπουλο, Καθηγητή Αρχαιολο γίας στο Πανεπιστήμιο της 
Χαϊδελβέργης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία γι’ αυ τήν τη δημοσίευση, την κ. Katrin 
Bemmann, Δρα Αρχαιολογίας, για τη φροντίδα της ανάρτησης, καθώς και την τεχνική 
ομάδα για την άψογη εργασία της. Ευχα ριστώ επίσης τον κ. Βαγγέλη Κυριακίδη, Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Kent, στον οποίο οφείλεται η αρ χική 
ιδέα της δημοσίευσης. Η σελιδοποίηση έγινε με τέχνη και μεράκι από τις Ολοκληρωμένες 
Υπηρεσίες Γρα φικών Τεχνών & Επικοινωνίας POLISPRINT. Ευχαριστώ τον κ. Σπύρο 
Παπανα γιώτου που το φρόντισε προσωπικά.

Ευχα ριστώ το προσωπικό της Βικελαίας Βιβλιο θήκης για την όπως πάντοτε πρό-
θυμη εξυπηρέτηση, και ιδιαίτερα τον κ. Στέφανο Γρα τσέα για τη βοή θειά του στην ανα-
δίφηση του Αρχείου της Δημογεροντίας Η ρα κλείου. Ευ χαριστώ επίσης το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρή της (Ρέθυμνο).

Και γι’ αυτήν την έκδοση είχα στο πλάι μου συγγενείς και φίλους. Ευχαριστώ τους 
φίλους μου, και ξεχωριστά: τον τουρκομαθή Γιώργο Πα παδόπουλο για την βοήθειά του 
στα δυσετυμολόγητα καθώς και για την ωραία φωτογραφία που κο σμεί το εξώ φυλλο· τον 
Μάνο Βαρδαβά, τον Κώ στα και την Πόπη Δηλάρη για την τεχνική βοήθεια σε θέματα 
Διαδικτύου και Η/Υ· τον Μι χάλη Βαρδαβά και τον Αριστείδη Παπα δάκη για τις οδηγίες 
τους σε θέματα ηλε κτρονικής κειμενογρα φίας· την Κι κή Τζωρτζακάκη για τις συζητήσεις 
μας και τον Νίκο Φου ντεδάκη για τη διαρκή η θική στή ριξη. Ευχαριστώ ακόμη όσους/όσες 
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μου υπέδει ξαν τουρ κογενείς λέξεις που είχαν ακούσει (τα ονόματά τους μνημο νεύο νται 
στα οικεία λήμματα). Τέλος, ευχαριστώ τη γυναίκα μου, τις κόρες μου και τους γαμπρούς 
μου για το ενδιαφέ ρον και τη ηθική τους συμπα ράσταση, τον Γρηγόρη και την Ελιάνα για 
τα χαρι τωμένα διαλείμματα ξεκούρασης που μου πρόσφεραν.

Στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης, ο Καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης ση μείωνε ότι 
«εργασίες αυτού του είδους δεν είναι ποτέ πλήρεις· πάντοτε υπάρχει χώρος για συμπληρώ-
σεις και βελτιώσεις», και με προέτρεπε να στραφώ «και στην αποδελτίωση τουρκογενών 
λέξεων από κρητικά κεί μενα, κυρίως της περιόδου της Τουρκοκρατίας». Η προτροπή του 
συνο δεύτηκε αργότερα από συγκεκριμένες βι βλιογραφικές υποδείξεις, και έτσι άρχισα 
ένα υπέροχο λεξιλογικό ταξίδι δυόμισι αιώνων σε κρητικά κείμενα. Γι’ αυτό, αλλά και 
για όλα όσα του οφείλω ως μαθη τής του, του αφιερώνω με σεβασμό και αγάπη αυτήν τη 
δεύτερη έκδοση.

Βασίλης Ορφανός
Νέα Αλικαρνασσός, Πάσχα 2020




