
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Αποζηολοπούλος οθία 

 

Σο ιδίωμα ηων Δαπνακοσωπίων ηος νομού εππών 

Διδακηοπική διαηπιβή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλαμάηα 2019 

 



 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Αποζηολοπούλοσ Σοθία 

 

 

Σο ιδίωμα ηων Δαπνακοσωπίων ηος νομού εππών 

Διδακηοπική διαηπιβή 

 

 

 

 

 

Σπιμελήρ ζςμβοςλεςηική επιηποπή 

Δελλή Δήμηηρα 

Μπέης Σηαμάηης 

Ανδρειωμένος Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 

 

Καλαμάηα 2019 

 



 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Αποζηολοπούλοσ Σοθία 

 

 

Σο ιδίωμα ηων Δαπνακοσωπίων ηος νομού εππών 

Διδακηοπική διαηπιβή 

 

 

 

 

 

Επηαμελήρ εξεηαζηική επιηποπή 

Δελλή Δήμηηρα 

Μπέης Σηαμάηης 

Ανδρειωμένος Γεώργιος 

Μαγοσλά Εσγενία 

Πανηελίδης Νικόλαος 

Λαβίδας Νικόλαος 

Καπεηανάκη Σοθία 

 

 

Καλαμάηα 2019 

 



 

1 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ…………………………………………………………………………...8 

ΒΡΑΥΤΓΡΑΦΙΔ………………………………………………………………........10 

ΤΜΒΟΛΑ…………………………………………………………………………..14 

ΤΜΒΟΛΑ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΧΝΗΣΙΚΟΤ ΑΛΦΑΒΗΣΟΤ (ΓΦΑ)……………15 

1 ΔΙΑΓΧΓΗ………………………………………………………………………...17 

1.1 Καζνξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ, γεληθόηεξε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη κέξε 

ηεο δηαηξηβήο…………………………………………………………………………17 

1.2 Πξνεγνύκελεο απόπεηξεο ελαζρόιεζεο κε ην ηδίσκα…………………………...20 

1.3 Σν πιηθό θαη νη πιεξνθνξεηέο…………………………………………………...21 

1.4 Η ζεκεξηλή γισζζηθή θαηάζηαζε ηνπ ηδηώκαηνο………………………………..29 

1.5 Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ηα βαζηθά θνηλά γλσξίζκαηα (ηζόγισζζα) ησλ 

βνξείσλ ηδησκάησλ…………………………………………………………………...35 

1.6 Η πξνέιεπζε ηεο ιέμεο Νηαξλάθαο ή Γαξλάθαο………………………………...38 

1.7 ηνηρεία γηα ηα Γαξλαθνρώξηα…………………………………………………..50 

2 ΦΧΝΗΣΙΚΗ………………………………………………………………………..74 

2.1 Γεληθά ζηνηρεία…………………………………………………………………..74 

2.2 Οη θσλεεληηθνί θζόγγνη ηνπ ηδηώκαηνο………………………………………….74 

2.3 Οη ζπκθσληθνί θζόγγνη ηνπ ηδηώκαηνο…………………………………………..76 

2.4 Σα εκίθσλα ηνπ ηδηώκαηνο…………………………………………………….....80 

2.5. πλδπαζηηθόηεηα ησλ θζόγγσλ ηνπ ηδηώκαηνο……………………………….....80 

2.5.1 Φσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί………………………………………………………82 

2.5.1.1 Γηθσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί…………………………………………………..82 

2.5.1.2 Σξηθσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί…………………………………………………84 

2.5.2 πκθσληθά ζπκπιέγκαηα………………………………………………………85 

2.5.2.1 Γηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα……………………………………………….....85 

2.5.2.2 Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα………………….105 

2.5.2.3 Σξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα………………………………………………..105 

2.5.2.4 Παξαηεξήζεηο γηα ηα ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα γεληθά…………………112 



 

2 

 

2.5.2.5 Σεηξαζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα…………………………………………….113 

2.5.2.6 Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα……………………114 

3 ΦΧΝΟΛΟΓΙΑ……………………………………………………..……………...117 

3.1 Φσλνινγηθή αλάιπζε……………………………………………………...........117 

3.1.1 Μεζνδνινγία………………………………………………………………….117 

3.1.2 Σα θσλήκαηα………………………………………………………………….120 

3.1.2.1 Σα θσλεεληηθά θσλήκαηα………………………………………………….120 

3.1.2.1.1 Σν θώλεκα /i/.…………………………………………………………….120 

3.1.2.1.2 Σν θώλεκα /u/.…………………………………………............................122 

3.1.2.1.3 To θώλεκα /e/.……………………………………………………………122 

3.1.2.1.4 Σν θώλεκα /o/.……………………………………………………............123 

3.1.2.1.5 Σν θώλεκα /a/.……………………………………………………………124 

3.1.3 Φσλνινγηθόο νξηζκόο ησλ θσλεεληηθώλ θσλεκάησλ.……………………….125 

3.1.4 Οη δίθζνγγνη.…………………………………………….................................127 

3.1.5 Σα ζπκθσληθά θσλήκαηα.……………………………………………………129 

3.1.5.1 Σν θώλεκα /p/………………………………………………………………129 

3.1.5.2 Σν θώλεκα /b/………………………………………………………………130 

3.1.5.3 Σν θώλεκα /f/……………………………………………………………….131 

3.1.5.4 Σν θώλεκα /v/………………………………………………………………131 

3.1.5.5 Σν θώλεκα /m/……………………………………………………………...132 

3.1.5.6 Σν θώλεκα /t/……………………………………………………………….132 

3.1.5.7 Σν θώλεκα /d/………………………………………………………………133 

3.1.5.8 Σν θώλεκα /r/……………………………………………………………….133 

3.1.5.9 Σν θώλεκα /l/……………………………………………………………….134 

3.1.5.10 Σν θώλεκα /ζ/……………………………………………………………..137 

3.1.5.11 Σν θώλεκα /ð/……………………………………………………………..138 

3.1.5.12 Σν θώλεκα /s/……………………………………………………………...138 

3.1.5.13 Σν θώλεκα /z/……………………………………………………………..140 

3.1.5.14 Σν θώλεκα /n/……………………………………………………………..142 

3.1.5.15 Σν θώλεκα /k/……………………………………………………………..143 



 

3 

 

3.1.5.16 Σν θώλεκα /g/……………………………………………………………..144 

3.1.5.17 Σν θώλεκα /x/……………………………………………………………..145 

3.1.5.18 Σν θώλεκα /ɣ/…………………………………………………………….145 

3.1.5.19 Σν θώλεκα /ts/……………………………………………………………..148 

3.1.5.20 Σν θώλεκα /dz/……………………………………………………………149 

3.1.6 Φσλνινγηθή εξκελεία ησλ πξνζηξηβόκελσλ ζπκθώλσλ……………………..150 

3.1.7 Φσλνινγηθόο νξηζκόο ησλ ζπκθσληθώλ θσλεκάησλ………………………..154 

3.2 Φσλνινγηθά θαηλόκελα…………………………………………………………158 

3.2.1 Φσλήεληα - Φσλνινγηθά θαηλόκελα εληόο ιέμεο………………………...…..158 

3.2.1.1 Απνβνιή άηνλσλ /i, u/...…………………………………………………….158 

3.2.1.2 ίγεζε/Απνβνιή ησλ δεπηεξνγελώλ αηόλσλ [i] θαη [u]……………………164 

3.2.1.3 ηέλσζε (ζπζηνιή/θώθσζε) ησλ αηόλσλ /e/ θαη /ν/.………………………166 

3.2.1.4 Αληηθώθσζε………………………………………………………………...168 

3.2.1.5 Αλάπηπμε πξνζεκαηηθνύ/πξνζεηηθνύ θσλήεληνο…………………..………169 

3.2.1.6 Αθαίξεζε/ζίγεζε/απνβνιή ηνπ αξθηηθνύ /a/……………….………………172 

3.2.1.7 Αιιαγή αξρηθνύ θσλήεληνο……………..……………………………...…..173 

3.2.1.8 Αλάπηπμε/Δηζαγσγή θσλήεληνο εληόο ιέμεο (επέλζεζε)………………..…174 

3.2.1.9 Απνβνιή/πγθνπή θσλήεληνο……………………………………………...177 

3.2.1.10 Αθνκνίσζε θσλεέλησλ (assimilation)……………………………………177 

3.2.1.11 Αλακνίσζε θσλεέλησλ (dissimilation)…………………………………...179 

3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε)……………………..180 

3.2.2 Φσλήεληα - Φσλνινγηθά θαηλόκελα ζηα όξηα ιέμεσλ……………………….182 

3.2.2.1 Έθθξνπζε…………………………………………………………………...182 

3.2.2.1.1 Έθθξνπζε εληόο ιέμεο………………………………………………...….184 

3.2.2.1.2 Πεξηπηώζεηο κε πξαγκάησζεο ηεο έθθξνπζεο………………………...…185 

3.2.2.2 Κξάζε…………………………………………………………………….....185 

3.2.3 ύκθσλα………………………………………………………………………186 

3.2.3.1 Μεηάζεζε ζπκθώλσλ (metathesis)…………………………………………186 

3.2.3.2 Αληηκεηάζεζε……………………………………………………………….186 

3.2.3.3 Σζηηαθηζκόο…………………………………………………………………187 



 

4 

 

3.2.3.4 Αλάπηπμε ζπκθσληθώλ θσλεκάησλ………………………………………..187 

3.2.3.5 Απνβνιή απιώλ ζπκθώλσλ………………………………………………...192 

3.2.3.6 Απνβνιή ζπκθώλσλ ζε πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα..............................................................................................................196 

3.2.3.7 Αθνκνίσζε………………………………………………………………….198 

3.2.3.8 Αλνκνίσζε………………………………………………………………….200 

3.2.3.9 Ηρεξνπνίεζε……………………………..………………..………………..202 

3.2.3.10 Αερνπνίεζε….……………………………..……………….……………..204 

3.2.3.11 Κιεηζηνπνίεζε…………………………...………………………….…….205 

3.2.4 πλδπαζκόο θσλνινγηθώλ θαηλνκέλσλ………….……………….…………..205 

3.3 Σνληζκόο………………………………………………………………………...206 

4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ…………………………………………………………………..213 

4.1 Μεζνδνινγία……………………………………………………………………213 

4.2 Γεληθά ζηνηρεία γηα ην νλνκαηηθό ζύζηεκα ηνπ ηδηώκαηνο…………………….216 

4.2.1 Φπζηθό θαη γξακκαηηθό γέλνο………………………………………………...217 

4.2.2 Αξηζκόο……………………………………………………………………….218 

4.2.3 Πηώζεηο……………………...………………………………………………..219 

4.3 Άξζξα…………………………………………………………………………...220 

4.4 Ολόκαηα/Οπζηαζηηθά…………………………………………………..……….224 

4.4.1 Μνξθνινγηθό ζύζηεκα ηνπ νλόκαηνο………………………………………..224 

4.4.1.1 Ολνκαζηηθή……………………………..…………………………………..234 

4.4.1.2 Αηηηαηηθή……………………………….…………………………………...234 

4.4.1.3 Γεληθή……………………………..………………………………………...235 

4.4.2 Παξαηεξήζεηο γηα ην κνξθνινγηθό ζύζηεκα ησλ νλνκάησλ………………...235 

4.4.3 Σνληζκόο ηνπ νλόκαηνο……………………………………………………….242 

4.4.4 Αιιαγή γέλνπο………………………………………………………………..243 

4.4.5 Παξαγσγή νλνκάησλ…………………………………………………………244 

4.4.5.1 Πξνζθπκαηηθή παξαγσγή ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ……………….244 

4.4.5.2 πκθπκαηηθή παξαγσγή ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ………………...259 

4.4.6 ύλζεζε νλνκάησλ……………………………………………………………259 



 

5 

 

4.4.6.1 Σνληζκόο ησλ ζπλζέησλ…………………………………………………….262 

4.4.6.2 πληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή ζρέζε ηνπ α΄ θαη ηνπ β΄ ζπλζεηηθνύ……...264 

4.4.6.2.1 Παξαηαθηηθά ζύλζεηα…………………………………………………….264 

4.4.6.2.2 Δμαξηεκέλα ζύλζεηα……………………………………………………...264 

4.4.6.2.2.1 Πξνζδηνξηζηηθά ζύλζεηα………………………………………………..265 

4.4.6.2.2.2 Ρεκαηηθά ζύλζεηα………………………………………………………265 

4.5 Δπίζεηα θαη αξηζκεηηθά…………………………………………………………266 

4.5.1 Σν κνξθνινγηθό ζύζηεκα ηνπ επηζέηνπ……………………………………...266 

4.5.2 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /meɣálos - meɣáli - meɣálo/………………………….......268 

4.5.3 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /tranós - traní - tranó/……………………….…………….272 

4.5.4 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /varís - variá - varí/..…………………..………………….274 

4.5.5 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /xtikiáris - xtikiára/ν - xtikiáriko/………………………...276 

4.5.6 Σν επίζεην /polís - polí - polí/……………….………………………………..279 

4.5.7 Παξαζεηηθά ησλ επηζέησλ…………………………………………………….281 

4.5.8 ρεκαηηζκόο επηζέησλ………………………………………………………...282 

4.5.8.1 Πξνζθπκαηηθή παξαγσγή επηζέησλ………………………………………...283 

4.5.8.2 πκθπκαηηθή παξαγσγή επηζέησλ………………………………………….289 

4.5.9 ύλζεζε………………………………………………………………..……...290 

4.5.10 Αξηζκεηηθά…………………………………………………………………..291 

4.5.10.1 Απόιπηα αξηζκεηηθά………………………………………………………291 

4.5.10.2 Σαθηηθά, αλαινγηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά αξηζκεηηθά………………….292 

4.5.10.3 Υξήζε αξηζκεηηθώλ ζηε ζύλζεζε…………………………………………293 

4.6 Αλησλπκίεο……………………………………………………………………...294 

4.6.1 Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο……………………………………………………...294 

4.6.2 Κηεηηθέο αλησλπκίεο………………………………………………………….302 

4.6.3 Γεηθηηθέο αλησλπκίεο…………………………………………………………304 

4.6.4 Δξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο…………………………………………………….306 

4.6.5 Αλαθνξηθέο αλησλπκίεο………………………………………………………307 

4.6.6 Αόξηζηεο αλησλπκίεο………………………………………………………….308 

4.6.7 Απηνπαζήο αλησλπκία………………………………………………………..312 



 

6 

 

4.6.8 Αιιεινπάζεηα………………………………………………………………...312 

4.7. Ρήκαηα……………...…………………………………..………………………313 

4.7.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηε κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο…………………………….313 

4.7.2 Παξεπόκελα ηνπ ξήκαηνο…………………………………………………….314 

4.7.2.1 Ρεκαηηθό πξόζσπν……………..……….…………………………………..316 

4.7.2.2 Xξόλνο………………………………….……………………………….…..317 

4.7.2.3 Η ξεκαηηθή αύμεζε…………………………………………………………320 

4.7.2.4 Πνηόλ ελεξγείαο……………………………………………………………..324 

4.7.2.5 Η έλλνηα ηεο ηξνπηθόηεηαο……………………...…………………………..327 

4.7.3 Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ ξήκαηνο βάζεη ησλ ζεκάησλ………………………….331 

4.7.4 Σα ιεθηηθά ζπζηήκαηα («ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο»)………………….………..332 

4.7.5 Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο γηα δηάθνξα ξήκαηα……………………………….365 

4.7.6 Βνεζεηηθά ξήκαηα (/íme/ [ími] - /éxo/ [éxu])………………………………...367 

4.7.6.1 Σν ξήκα /íme/……………………………………………………………….368 

4.7.6.2 Σν ξήκα /éxo/……………………………………………………………….369 

4.7.7 Σνληζκόο ηνπ ξήκαηνο………………………………………………………...370 

4.7.8 Ιδηνκνξθίεο ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ζέκαηνο………………..…………………377 

4.7.9 Άξλεζε………………………………………………………………………..380 

4.7.10 Παξαγσγή ξεκάησλ…………………………………………………………383 

4.7.11 ύλζεηα ξήκαηα……………………………………………………………..389 

4.7.12 Μεηνρέο……………………………………………………………………...391 

4.8 Δπηξξήκαηα……………………………………………………………………..394 

4.8.1 Μνξθνινγία ηνπ επηξξήκαηνο………………………………………………..395 

4.8.2 Παξαζεηηθά ησλ επηξξεκάησλ………………………..………………………401 

4.9 Πξνζέζεηο……………………………………………………………………….401 

4.10 ύλδεζκνη………………………………………………………..…………….404 

4.11 Δπηθσλήκαηα…………………………………………………………………..409 

4.12 Μόξηα………………………………………………………………………….410 

5 ΤΝΣΑΞΗ…………………….………………………………………………….413 

5.1 Σν ξήκα ππξήλαο ηνπ κελύκαηνο……..………………………………………..414 



 

7 

 

5.2 Οξίζκαηα ηνπ ξήκαηνο………………………………………………………….415 

5.2.1 Σν ππνθείκελν θαη νη ηξόπνη δήισζήο ηνπ…………………………………...416 

5.2.1.1 πκθσλία ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ θαη ιεμηθνύ ππνθεηκέλνπ………………...420 

5.2.1.2 Απξόζσπα θαη ηξηηνπξόζσπα ξήκαηα……………………………………...421 

5.2.2 Σν ζπκπιήξσκα ηνπ ξήκαηνο………………………………………………...422 

5.2.2.1 Ρήκαηα κε έλα ζπκπιήξσκα………………………………………………..424 

5.2.2.2 Ρήκαηα κε δύν ζπκπιεξώκαηα……………………………………………..427 

5.3 πληαθηηθέο ηδηνκνξθίεο ηνπ ηδηώκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ…………………429 

6 ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ……………………………………………………………………...448 

6.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία……………………………………………………………448 

6.2 Γνκή ησλ ιεκκάησλ ηνπ corpus………………………………………………..452 

6.3 Παξαηεξήζεηο γηα ην ιεμηιόγην ηνπ ηδηώκαηνο…………………………………456 

7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ……………………………………………………………..459 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………467 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ………………………………………………………………………...488 

ABSTRACT………………………………………………………………………...490 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ……………………………………………………………………...492 

  



 

8 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Η παξνύζα εξγαζία θηλείηαη ζηα επξύηεξα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνύ πεδίνπ 

ηεο Γισζζνινγίαο, εηδηθόηεξα εληάζζεηαη ζηνλ θιάδν ηεο Δθαξκνζκέλεο 

Γισζζνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Γηαιεθηνινγίαο θαη ζηόρνο ηεο είλαη ε 

κειέηε θαη ε γισζζνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ ηδηώκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ηνπ 

λνκνύ εξξώλ. 

Όπσο εύθνια κπνξεί λα θαηαζηεί θαλεξό θαη λα δηαπηζησζεί από ηελ εμέηαζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη ζπζηεκαηηθή θαη ζε 

βάζνο γισζζνινγηθή έξεπλα ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηώκαηνο. Οη έσο ηώξα απόπεηξεο 

εμέηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πνηθηιίαο έρνπλ επηρεηξεζεί από άηνκα, ηα 

νπνία έρνπλ βησκαηηθή ζρέζε κε ην ηδίσκα –πξόθεηηαη γηα θαηνίθνπο ή πξόζσπα 

θαηαγόκελα από ηα Γαξλαθνρώξηα– ζπληζηνύλ εκπεηξηθή θαη εξαζηηερληθή ελ 

πνιινίο πξνζέγγηζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηδησκαηηθνύ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

νδεγνύλ, όπσο είλαη αλακελόκελν, ζε αλεπαξθή, ειιηπή θαη κεξηθή γλώζε απηνύ. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε παξνύζα εξγαζία ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα 

ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο γισζζνινγηθήο εμέηαζεο ηνπ ηδησκαηηθνύ ιόγνπ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη ζηελ θάιπςε 

ελόο θελνύ ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

 Η δηαηξηβή απηή μεθίλεζε, δηακνξθώζεθε θαη πεξαηώζεθε κε ηε βνήζεηα, ηε 

ζπλδξνκή θαη ηε ζηήξημε αξθεηώλ αλζξώπσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα ήζεια θαη νθείισ λα 

εθθξάζσ ζεξκέο θαη εηιηθξηλείο επραξηζηίεο˙ πξόθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο εμήο: 

 θαη’ αξράο, ηελ επηβιέπνπζα θπξία Γειιή Γήκεηξα, Αλαπιεξώηξηα 

Καζεγήηξηα, γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηεο ζην πξόζσπό κνπ, θαζώο κε ηνλ ηξόπν απηό 

θαηέζηε δπλαηή ε ελαζρόιεζή κνπ κε ην ζέκα, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο ππνδείμεηο, 

ηηο θαζνξηζηηθέο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηεο, γηα ηε ζπλνιηθή επίβιεςε ηεο 

εξγαζίαο, γηα ην γλήζην, εηιηθξηλέο αιιά θαη αλζξώπηλν ελδηαθέξνλ ηεο θαζ’ όιε ηελ 

πνξεία έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο, 

 ηνλ θύξην Μπέε ηακάηε, Δξεπλεηή Β΄ ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ησλ 

Νενειιεληθώλ Γηαιέθησλ θαη Ιδησκάησλ (Κ.Δ.Ν.Γ.Ι.) ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, γηα ηε 

ζπλνιηθή επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε, ηνλ ζπκβνπιεπηηθό ηνπ ξόιν, γηα ηηο 

παξαηεξήζεηο, ηηο επηζεκάλζεηο, ηηο ππνδείμεηο ηνπ. Λόγσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

εηδίθεπζήο ηνπ ζηε κειέηε ησλ δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ, ε βνήζεηά ηνπ γηα ηελ 
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πξνζέγγηζε ησλ γισζζηθώλ επηπέδσλ (θσλεηηθήο, θσλνινγίαο, κνξθνινγίαο θαη 

ζύληαμεο) ηνπ ηδηώκαηνο ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη ζεκαληηθή, 

 ηνλ θύξην Αλδξεησκέλν Γεώξγην, Καζεγεηή, ηόζν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή όζν θαη γηα θαη ηηο ρξήζηκεο θαη επνηθνδνκεηηθέο 

επηζεκάλζεηο ηνπ, 

 ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ θύξην Παληειίδε Νηθόιαν, 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, ηελ θπξία Μαγνπιά Δπγελία, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, 

ηνλ θύξην Λαβίδα Νηθόιαν, Δπίθνπξν Καζεγεηή, θαη ηελ θπξία Καπεηαλάθε νθία, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, γηα ηηο ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο, 

 ηέινο, ηνπο πιεξνθνξεηέο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε βνήζεηά ηνπο ζηε 

ζπιινγή-ζπγθέληξσζε «δσληαλνύ», πξσηνγελνύο, πξνθνξηθνύ γισζζηθνύ πιηθνύ 

αιιά θαη όινπο όζνη κε πνηθίινπο ηξόπνπο ζπλέβαιαλ ζε όια ηα ζηάδηα θαη ζε 

δηάθνξα επίπεδα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πεξάησζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο 

πξνζπάζεηαο. 
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ΒΡΑΥΤΓΡΑΦΙΔ 

 

 

Α.(λαηνιηθόο, -ή, -ό, -ά, Αλαηνιή) 

αβέβ.(αηνο, -ε, -ν) 

αβεζη.(ηθή = αξραία πεξζηθή γιώζζα) 

άγ.(ηνο, -ία, -ην) 

αγγι.(ηθόο, -ή, -ό) 

άγλ.(σζηνο, -ε, -ν) 

αγλ.(ώζηνπ) 

αδύλ.(αηνο, -ε, -ν) 

αη.(ώλαο) 

αηγππη.(ηαθόο, -ή, -ό) 

αηνι.(ηθόο, -ή, -ό) 

αηη.(ηαηηθή) 

αιβ.(αληθόο, -ή, -ό)  

αλαθ.(νξηθόο, -ή, -ό) 

αλνκνηση.(ηθόο, -ή, -ό) 

αληηδάλ.(εην) 

αλησλ.(πκία) 

αόξ.(ηζηνο) 

ανξ.(ίζηνπ) 

απόδ.(νζε) 

απξθ. απαξέκθαην 

αξαβ.(ηθόο, -ή, -ό) 

αξαβνηνπξθ.(ηθόο, -ή, -ό) 

αξβαλ.(ίηηθνο, -ε, -ν) 

αξηζκεη.(ηθό)  

αξκ.(εληθόο, -ή, -ό) 

αξζ.(εληθό) 

αξρ.(αίνο, -α, -ν, [ελλ.] ειιελ. (-4νο αη. 

π.Υ.
1
) 

αξρ. αγγι. (450-1100 κ.Υ.) 

αξρ. γεξκ. (7νο-12νο αη. κ.Υ.) 

αξσκ.(νπληθή = ε Κνπηζνβιαρηθή) 

 

Β.(όξεηνο, -α, -ν, -α, Βνξξάο) 

βαζκ.(ίδα) 

ΒΓ. βνξεηνδπηηθόο, -ή, -ό, -ά 

βελ.(εηηθόο, -ή, -ό) 

βι.(έπε) 

βι. ι. βιέπε ιήκκα / ιέμε 

βνπιγ.(αξηθόο, -ή, -ό) 

 

γαιι.(ηθόο, -ή, -ό) 

γελ.(ηθή) 

γεξκ.(αληθόο, -ή, -ό) 

γεξκαλνεβξ.(ατθόο, -ή, -ό) 

γνηζ.(ηθόο, -ή, -ό) 

γξ.(αθή) 

 

δεηθη.(ηθόο, -ή, -ό) 

                                                             
1 Σα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη γηα ηα ρξνληθά όξηα 

γισζζηθώλ κνξθώλ (π.ρ. αξρ. ειιελ.) έρνπλ 

ιεθζεί από ην Λεξικό ηηρ Νέαρ Ελληνικήρ 

Γλώζζαρ ηνπ Γ. Μπακπηληώηε (2002: 38-39). 
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δει.(αδή) 

δεκώδ.(εο, -εο, -εο) 

δηαιεθη.(ηθόο, -ή, -ό) 

δηζύιι.(αβνο, -ε, -ν) 

δσξ.(ηθόο, -ή, -ό) 

 

έ.α. έλζα αλσηέξσ 

εβξ.(ατθόο. -ή, -ό) 

εηδ.(ηθόο, -ή, -ό) 

εηδηθόη.(εξα) 

εθθξαζη.(ηθόο, -ή, -ό) 

ειιελ.(ηθόο, -ή, -ό) 

ελ.(ηθόο) 

ελεξγ.(εηηθόο, -ή, -ό) 

ελεζη.(ώηαο) 

ελλ.(νείηαη) 

επίδξ.(αζε) 

επίζ.(εην) 

επηζ.(έηνπ) 

επίξξ.(εκα) 

επηξξ.(εκαηηθόο, -ή, -ό, -ά) 

επηθώλ.(εκα) 

εηεξνησκ.(έλνο, -ε, -ν) 

 

ερνκηκεη.(ηθόο, -ή, -ό, -ά) 

 

ζ.(έκα) 

ζει.(πθό) 

 

ηδ.(ίσο, -ηαίηεξα)  

ηδησκ.(αηηθόο, -ή, -ό) 

I.E. ηλδνεπξσπατθή γιώζζα, 

ηλδνεπξσπατθόο, -ή, -ό 

ηιιπξ.(ηθόο, -ή, -ό) 

ηζπ.(αληθόο -ή, -ό) 

ηζπαλνεβξ.(ατθόο, -ή, -ό) 

ηηαι.(ηθόο, -ή, -ό) 

ησλ.(ηθόο, -ή, -ό) 

 

θ.(αη) 

θ.α. θαη αιινύ 

θ.ά. θαη άιια 

θαηάι.(εμε) 

θειη.(ηθόο, -ή, -ό) 

θ. εμ. θαη εμήο 

θιεη.(ηθή)  

θ.ιπ. θαη ινηπά 

θ.ν.θ. θαη νύησ θαζεμήο 

θ.η.ό. θαη ηα όκνηα 

θπξ.(ίσο) 

 

ι.(ήκκα / ιέμε) 

ιατθ.(όο, -ή, -ό) 

ιαη.(ηληθόο, -ή, -ό) 

 

κεγεζ.(πληηθόο, -ή, -ό) 

κέιι.(νληαο) 

κεζλ. κεζαησληθόο, -ή, -ό, [ελλ.] ειιελ. 

(7νο αη.-1800 κ.Υ.) 

κεζλ. γαιι. (1300-1600 κ.Υ.) 
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κεζλ. γεξκ. (12νο-15νο αη. κ.Υ.) 

κεζλ. ιαη. (7νο αη.-1500 κ.Υ.) 

κεζνγ.(εηαθόο, -ή, -ό) 

κεζνπαζ.(εηηθόο, -ή, -ό) 

κεηαπι.(αζκέλνο, -ε, -ν) 

κεηβ. κεηαβαηηθό 

κεδεληζκ.(έλνο, -ε, -ν) 

κηγλ. κεηαγελέζηεξνο, -ε, -ν, [ελλ.] 

ειιελ. (3νο αη. π.Υ.-6νο αη. κ.Υ.) 

κηγλ. ιαη. (3νο-6νο αη. κ.Υ.) 

κηθ. κεηαθνξηθόο, -ή, -ό, [επίξξ.] -ά 

κηρ. κεηνρή 

κπθ.(ελατθόο, -ή, -ό) 

κ.Υ. κεηά Υξηζηόλ 

 

Ν.(όηηνο, -α, -ν, -α, Νόηνο) 

ΝΑ. λνηηναλαηνιηθόο, -ή, -ό, -ά 

Ν.Δ. Νέα Διιεληθή 

λενειι.(εληθόο, -ή, -ό) 

λεόη.(εξνο, -ε, -ν) 

 

νλνκαζη.(ηθή) 

νλνκαηνπ.(νηεκέλνο, -ε, -ν) 

νξζόη.(εξνο, -ε, -ν, -α) 

νξηζη.(ηθή) 

νπαι.(ηθόο, -ή, -ό) 

νπδ.(έηεξν) 

νπζ.(ηαζηηθό) 

νπζηαζηηθνπ.(νηεκέλνο, -ε, -ν) 

 

παζ.(εηηθόο, -ή, -ό) 

παι.(αηόο, -ά, -ό) 

παιαηνζιαβ.(ηθόο, -ή, -ό) 

παιαηόη.(εξνο, -ε, -ν) 

παξαγ.(σγηθόο, -ή, -ό) 

παξάγ.(σγνο, -ε, -ν) 

παξαθ.(είκελνο) 

παξάιι.(εινο, -ε, -ν) 

παξαη.(αηηθόο) 

παξεηπκνι.(νγία, -νγηθόο, -ή, -ό) 

πβ. παξάβαιε 

πεξζ.(ηθόο, -ή, -ό) 

πηζ.(αλόο, -ή, -ό, -όλ) 

πιεζ.(πληηθόο) 

πνι.(σληθόο, -ή, -ό) 

πνξη.(νγαιηθόο, -ή, -ό) 

πξνβεγθ.(ηαλόο, -ή, -ό) 

πξνει.(εύζεσο) 

πξνειιελ.(ηθόο. -ή, -ό) 

πξόζ.(εζε) 

πξνζεκ.(αηηθόο, -ή, -ό) 

πξνιεπη.(ηθόο, -ή, -ό) 

πξόζ.(σπν) 

πξνζη.(αθηηθή) 

πξνζθώλ.(εζε) 

πξσηνγεξκ.(αληθόο, -ή, -ό) 

π.ρ. παξαδείγκαηνο ράξηλ 

π.Υ. πξν Υξηζηνύ 

 

ξ.(ήκα) 
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ξεκαη.(ηθόο, -ή, -ό) 

ξνπκ.(αληθόο, -ή, -ό) 

 

ζ.(ειίδα) 

ζαλζθξ.(ηηηθή = αξραία ηλδηθή 

γιώζζα) 

ζεξβνθξ.(ναηηθόο, -ή, -ό) 

ζεκ.(αζία) 

ζεκαζηνι.(νγηθόο, -ή, -ό, [επίξξ.] -ά) 

ζιαβ.(ηθόο, -ή, -ό) 

ζηεξεη.(ηθόο, -ή, -ό) 

ζύλδ.(εζκνο) 

ζπλδ.(έεηαη, -ένληαη) 

ζπλεθδ.(νρηθά) 

ζπλεζηαικ.(έλε βαζκίδα) 

ζπλήζ.(σο, -εο) 

ζπλζ.(εηηθό) 

ζύλζ.(εηνο, -ε, -ν) 

 

η. (ηύπνο) 

ηεύρ.(νο) 

ηόκ.(νο/νη) 

ηνπσλ.(ύκην) 

ηνπξθ.(ηθόο, -ή, -ό) 

ηζερ.(ηθόο, -ή, -ό) 

 

ππνζ.(εηηθόο, -ή, -ό) 

ππνθ.(νξηζηηθόο, -ή, -ό) 

ππνζεκ.(είσζε) 

ππνη.(αθηηθή) 

ππνρσξεη.(ηθώο) 

ύζη.(εξνο, -ε, -ν) 

 

θξ.(άζε) 

θξαλθνλ.(ηθή = δπηηθή γεξκαληθή 

γιώζζα) 

 

ρατδεπη.(ηθά) 

ρ(εηξόγξα)θ(ν/α) 

ρεηη.(ηηηθή = αξρ. κηθξαζηαηηθή 

γιώζζα) 
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ΤΜΒΟΛΑ 

 

[ ]  αγθύιεο˙ κέζα ζηηο αγθύιεο δίλεηαη ε εηπκνινγία ιεκκάησλ θαη ε θσλεηηθή 

γξαθή ιέμεσλ 

/ / πιάγηεο γξακκέο, κπάξεο˙ κέζα ζ’ απηέο δίλεηαη ε θσλνινγηθή γξαθή ιέμεσλ 

[...] δειώλελαη ηκήκα θεηκέλνπ πνπ έρεη παξαιεηθζεί 

* αζηεξίζθνο˙ δειώλεη ακάξηπξν, ππνζεηηθό ηύπν ή ακάξηπξν ηύπν 

ηλδνεπξσπατθήο ξίδαο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύγθξηζε πιηθνύ δηαθόξσλ 

ηλδνεπξσπατθώλ γισζζώλ 

< γσληώδεο αγθύιε˙ δειώλεη όηη ν ηύπνο, πνπ πξνεγείηαη, πξνέξρεηαη από ηνλ 

ηύπν πνπ θείηαη δεμηά ηεο αγθύιεο 

> γσληώδεο αγθύιε˙ δειώλεη όηη ν ηύπνο πνπ αθνινπζεί πξνέξρεηαη από ηνλ 

ηύπν πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο αγθύιεο 

< > γσληώδεηο αγθύιεο˙ κέζα ζε απηέο δίλεηαη ε ηζηνξηθή νξζνγξαθία ιέμεο 

~ θσλνινγηθή αληίζεζε (αληίζεζε θσλεκάησλ) 

| θαηαθόξπθε γξακκή˙ δειώλεη όξην ζηίρνπ 

/ πιάγηα γξακκή, κπάξα˙ ρσξίδεη ηύπνπο πνπ κπνξνύλ λα ελαιιάζζνληαη 

ειεύζεξα 

« »  εηζαγσγηθά˙ πέξα από ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπο ηα εηζαγσγηθά 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηε δήισζε ηεο ζεκαζίαο ιέμεσο 

{ }  άγθηζηξα˙ κέζα ζ’ απηά ηίζεληαη γξακκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ø  κόξθεκα κεδεληζκέλεο κνξθήο, δει. ην κόξθεκα δειώλεηαη κε απνπζία 

(κεδεληζκέλν ηύπν) ή, αιιηώο κε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ θσλνινγηθνύ 

ζηνηρείνπ  

< … > παξάιεηςε αθαηάιεπηνπ ηκήκαηνο 
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ΤΜΒΟΛΑ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ΑΛΦΑΒΗΣΟΤ (ΓΦΑ)
1
 

 

Φωνήεντα 

a: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο αέπαρ 

e: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο λέω 

o: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο πόνορ 

i: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ύλε 

u: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο που 

Ημίφωνο 

i̭: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο γπηά, όηαλ εθθσλείηαη κε γξήγνξν ξπζκό 

νκηιίαο 

ύμφωνα 

p: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο πάνω 

b: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο κποπώ 

t: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο τώπα 

d: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο λτύνω 

c: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο θύμα 

ɟ: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο θέγγει 

k: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο θάηω 

g: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο γθαπίζω 

f: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο υωρ 

v: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο βάθορ 

ζ: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ζεόρ 

ð: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο δώπο 

s: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο σώμα 

z: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο δωή 

ʃ: όπσο ζηελ αγγιηθή ιέμε she 

                                                             
1 Γηα ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ζηε δηαηξηβή ζύκβνια θσλεηηθήο θαηαγξαθήο βι. Handbook of the 

International Phonetic Association (1999). Βι. επίζεο αλαζεσξεκέλε εθδνρή 1993 ηνπ IPA ζηνλ 

Πεηξνύληα (20022: 616) θαη αλαζεσξεκέλε εθδνρή 2005 ζηνλ Μπνηίλε (20112: 26). 
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ʒ: όπσο ζηε γαιιηθή ιέμε garage 

ç: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο χηόνι 

ʝ: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο γέπορ 

x: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο χαπά 

ɣ: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο γαπίδα 

ts: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο τσάι 

dz: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο τδάκι 

tʃ: όπσο ζηελ αγγιηθή ιέμε chain 

dʒ: όπσο ζηε αγγιηθή ιέμε gentle 

m: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο κάηι 

n: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο λεπό 

ɲ: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ληώθω 

l: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ιέω 

ʎ: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ειηά 

ɫ: όπσο ζηελ αγγιηθή ιέμε all ή ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο καιά, όπσο απηή 

πξνθέξεηαη π.ρ. ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο 

r: όπσο ζηε ιέμε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ροή 
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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Καζνξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ, γεληθόηεξε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη 

κέξε ηεο δηαηξηβήο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία θηλείηαη ζηα επξχηεξα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ 

ηεο Γισζζνινγίαο, εηδηθφηεξα εληάζζεηαη ζηνλ θιάδν ηεο Δθαξκνζκέλεο 

Γισζζνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Γηαιεθηνινγίαο. Αζρνιείηαη κε ηελ 

νξηδφληηα ή γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη ζηφρνο 

ηεο είλαη ε κειέηε θαη ε γισζζνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ ηδηψκαηνο ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ ηνπ λνκνχ εξξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε έξεπλα εζηηάδεηαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ρσξηά θαη δελ επηρεηξείηαη ζπλεμέηαζε ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο κε 

ηα αληίζηνηρα ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ ή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Κάηη ηέηνην ζα 

νδεγνχζε ελδερνκέλσο ζε ελδηαθέξνπζεο ζπγθξίζεηο θαη ζηελ εμαγσγή επηπιένλ 

ζπκπεξαζκάησλ, θξίζεθε φκσο αλέθηθην θπξίσο ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ απαηηήζεσλ ζε 

ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί γισζζηθφ πιηθφ θαη απφ άιια ρσξηά θαη λα 

νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηνπ. 

Γεληθφηεξα, ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη θαη αθνινπζείηαη ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηδησκαηηθνχ γισζζηθνχ πιηθνχ 

είλαη ε ζπγρξνληθή. Ζ ζπγρξνληθή ζεψξεζε αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα σο ζχζηεκα, 

δειαδή σο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη 

δηαπιέθνληαη ζε δίθηπν ζρέζεσλ. Σα γισζζηθά ζηνηρεία κειεηψληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηα άιια ζηνηρεία πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ίδην γισζζηθφ ζχζηεκα ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν˙ αληηκεησπίδνληαη δειαδή σο έηνηκεο, δηακνξθσκέλεο θαηαζηάζεηο 

–θαη φρη σο πξνο ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο κεηαβνιέο, ηηο δηαδνρηθέο κνξθέο ηηο νπνίεο 

έιαβαλ θαη ηε ρξνληθή ηνπο δηαδνρή, ηα ρξνληθά ζηάδηα απφ ηα νπνία δηήιζαλ έσο 

φηνπ ιάβνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή (δηαρξνληθή ζεψξεζε)– θαη εμεηάδνληαη σο πξνο 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα άιια ρξνληθψο ζπλππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ απηνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπνκέλσο, ν ηδησκαηηθφο ιφγνο πξνζεγγίδεηαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη 

κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

θαιχπηεη ην δηαζέζηκν πιηθφ (1961-2014). 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην πψο απηή εθαξκφδεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη κεζνδνινγηθά θαηά ηελ 

εμέηαζε θάζε γισζζηθνχ επηπέδνπ (θσλνινγία, κνξθνινγία θ.ιπ.) παξέρνληαη ζηελ 

αξρή ησλ ζρεηηθψλ θεθαιαίσλ. 
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Ζ δηαηξηβή πεξηιακβάλεη ηα εμήο θεθάιαηα: 

1) Εηζαγωγή. ην θεθάιαην απηφ νξίδεηαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, 

παξνπζηάδεηαη ε γεληθφηεξε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηδησκαηηθνχ ιφγνπ, ηα 

κέξε ηεο δηαηξηβήο θαη παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνεγνχκελεο –κηθξήο 

ζπλήζσο έθηαζεο– απφπεηξεο ελαζρφιεζεο κε ην ηδίσκα, γηα ην πιηθφ –ηνλ ηξφπν θαη 

ηηο δπζθνιίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ– θαζψο θαη γηα ηνπο πιεξνθνξεηέο. Δλ 

ζπλερεία, γίλεηαη αλαθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ ηεο 

Νέαο Διιεληθήο θαη δίλνληαη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

(ηζφγισζζα) γηα ηνλ ιφγν φηη ζηε δεδνκέλε νκάδα (ηδησκάησλ) εληάζζεηαη θαη απηφ 

ησλ Γαξλαθνρσξίσλ. 

Δπίζεο, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε κε ζρεηηθά θαηαηνπηζηηθφ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ θαη εθδνρψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί 

αλαθνξηθά κε ηελ εηπκνιφγεζε ηεο ιέμεο Νηαξλάθαο (Γαξλάθαο), ηφζν απηψλ πνπ 

κνηάδνπλ λα δηαζέηνπλ –θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ– κηα ζρεηηθή βαξχηεηα φζν θαη 

αξθεηψλ απφ εθείλεο πνπ θαίλεηαη φηη ζηεξνχληαη νπνηαζδήπνηε ηεθκεξίσζεο˙ 

επίζεο, παξαηίζεηαη ε άπνςε ζηελ νπνία ζπγθιίλνπλ θαη ηελ νπνία ηείλνπλ λα 

απνδερηνχλ νη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα θαη ε νπνία εθ 

ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη λα ραξαθηεξηζζεί σο ε επηθξαηέζηεξε. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζέζε φηη ε ιέμε Γαξλάθαο έρεη πξνέιζεη απφ ηε ζπρλή ρξήζε ησλ 

ιέμεσλ δάξη «ηψξα, ακέζσο» θαη λάθα «εδψ, εδψ λα». 

Σέινο, ζρεηηθά κε θάζε έλα απφ ηα πέληε Γαξλαθνρψξηα δίλνληαη ζηνηρεία γηα 

ηε γεσγξαθία, ηελ πξντζηνξία θαη ηελ ηζηνξία κε έκθαζε ζηηο πεξηφδνπο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ αγψλα, ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο θαη ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γηα ηελ παιαηφηεξε 

θαη λεφηεξε νλνκαζία ησλ ρσξηψλ φπσο θαη γηα ηηο παιαηφηεξεο καξηπξίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ηνπο, γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ (αλαινγία Διιήλσλ 

θαη Σνχξθσλ), γηα ηα δεκνγξαθηθά θαη απνγξαθηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ, παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε/επνηθηζκφ ειιεληθψλ θαη κε πιεζπζκψλ ζηελ 

πεξηνρή, γηα ηε κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ αζηπθηιία, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ, ζσκαηείσλ θαη ζπληερληψλ θαζψο επίζεο γηα 

ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ νηθνλνκία. 

2) Φωλεηηθή. Παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ θζφγγσλ (θσλήεληα, ζχκθσλα, 

εκίθσλν) ηνπ ηδηψκαηνο, δίλεηαη ε θσλεηηθή ηνπο πεξηγξαθή θαη ζε ζρεηηθνχο 

πίλαθεο απνηππψλνληαη νη δπλαηφηεηεο νκαδνπνίεζεο θαη θαηάηαμήο ηνπο. ηε 
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ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε ζπλδπαζηηθφηεηά ηνπο (θσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί, ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα) ζηα πιαίζηα ηεο δφκεζεο ησλ ζεκαηλφλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηδηψκαηνο θαη δηαηππψλνληαη παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλχπαξμή ηνπο ζηηο ιέμεηο ηνπ ηδηψκαηνο. 

3) Φωλνινγία. Δπηρεηξείηαη ε θσλνινγηθή αλάιπζε ηνπ ηδηψκαηνο 

(εμαθξίβσζε ησλ θσλεκάησλ, θσλνινγηθφο νξηζκφο απηψλ βάζεη ησλ δηαθξηηηθψλ/ 

δηαθνξνπνηεηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ), παξνπζηάδνληαη ηα θσλνινγηθά 

θαηλφκελα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ (π.ρ. ζηέλσζε, απνβνιή θσλεέλησλ θαη ζπκθψλσλ, 

αλάπηπμε πξνζεκαηηθνχ θσλήεληνο, αλάπηπμε ζπκθψλσλ, αθνκνίσζε, αλνκνίσζε 

θ.ά.) θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζέκα ηνπ ηνληζκνχ θαη ηελ επίζεο ραξαθηεξηζηηθή γηα 

ην ηδίσκα δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο απφ ηνλ λφκν ηεο ηξηζπιιαβίαο κε ηελ εκθάληζε 

ηφλνπ –ζε ξεκαηηθνχο ηχπνπο– ζηελ ηέηαξηε απφ ην ηέινο ηεο ιέμεο ζπιιαβή. 

4) Μνξθνινγία. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ησλ κνξθνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηδηψκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζηε κνξθή ελψ ε 

αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία επηρεηξείηαη φπνπ θαη φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

ζθφπηκν θαη επηβεβιεκέλν. Ο αλσηέξσ ζηφρνο εμεγεί επίζεο γηαηί ε παξνπζίαζε ηνπ 

πιηθνχ δελ ζηεξίδεηαη ζε έλλνηεο θαη γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζεσξνχληαη θαη είλαη 

ζεκειηψδεηο γηα ηελ επηθνηλσλία (π.ρ. ρξφλνο, ηξφπνο, αηηία θ.ιπ.) αιιά αθνινπζεί ηηο 

παξαδνζηαθέο θαηεγνξίεο ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο, 

πξνζαξκνγέο θαη αλαθαηαηάμεηο ζηελ πξαγκάηεπζή ηνπ νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ 

ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπγρξνληθήο πξνζέγγηζεο. 

Ζ χιε ηνπ θεθαιαίνπ εκθαλίδεη ηελ εμήο εηθφλα: 1) Άξζξα, 2) 

Ολφκαηα/Οπζηαζηηθά, 3) Δπίζεηα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αξηζκεηηθά), 4) 

Αλησλπκίεο, 5) Ρήκαηα (θαη κεηνρέο), 6) Δπηξξήκαηα, 7) Πξνζέζεηο, 8) χλδεζκνη, 9) 

Δπηθσλήκαηα, 10) Μφξηα. 

5) ύληαμε. Δπεηδή ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ γεληθά αθνινπζεί θαη 

εκθαλίδεη ηε ζχληαμε ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο, ππάξρεη φκσο παξάιιεια θαη έλαο 

κηθξφο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ απφθιηζεο απφ απηήλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην 

γίλεηαη αθ’ ελφο επηιεθηηθή αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ ξήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

πξφηαζεο, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αθ’ 

εηέξνπ παξνπζηάδνληαη κφλν ηα θαηλφκελα εθείλα σο πξνο ηα νπνία ην ηδίσκα 

δηαθνξνπνηείηαη θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή (π.ρ. εθθνξά ηνπ 

έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ κε αηηηαηηθή αληί γεληθήο, παξάιεηςε ηεο νλνκαζηηθήο πηψζεο 
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εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ αξηζκνχ ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ θ.ά.) θαη δίλνληαη ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα. 

6) Λεμηιόγην. Δπηρεηξείηαη κηα γεληθή θαη αδξνκεξήο πξνζέγγηζε ηεο 

ιεμηινγηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηδηψκαηνο θαη δηαηππψλνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά 

κε απηφ. 

7) πκπεξάζκαηα. Δθηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εμέηαζε ηνπ ηδηψκαηνο θαη αθνινπζεί Παξάξηεκα κε απνζπάζκαηα ηδησκαηηθνχ 

ιφγνπ. 

 

1.2 Πξνεγνύκελεο απόπεηξεο ελαζρόιεζεο κε ην ηδίωκα 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαζίζηαηαη θαλεξφ θαη 

δηαπηζηψλεηαη φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη ζπζηεκαηηθή θαη ζε βάζνο 

γισζζνινγηθή έξεπλα ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο. 

Οη έσο ηψξα απφπεηξεο εμέηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πνηθηιίαο 

έρνπλ επηρεηξεζεί απφ άηνκα ηεο πεξηνρήο, θαηνίθνπο ή πξφζσπα θαηαγφκελα απφ ηα 

Γαξλαθνρψξηα. Σα άηνκα απηά, ζπλήζσο δάζθαινη, θηιφινγνη, δεκνζηνγξάθνη θαη 

γεληθά εξαζηέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη θνπιηνχξαο, ηα νπνία ζπλδένληαη βησκαηηθά 

κε ην ηδίσκα, έρνπλ αζρνιεζεί –εξαζηηερληθά σο επί ην πιείζηνλ– κε απηφ θαη έρνπλ 

ζπγθεληξψζεη πιηθφ –πξφθεηηαη πξνπάλησλ γηα γισζζάξηα
1
 (π.ρ. Καθηαληδήο 1982, 

Κνχξηεο 1982-1994, πίληηνο 1995)– ή έρνπλ δεκνζηεχζεη νιηγνζέιηδα θαη κηθξήο 

σο επί ην πιείζηνλ έθηαζεο θείκελα, φπσο είλαη ινγνηερληθέο απφπεηξεο κε 

ηδησκαηηθφ ρξψκα (π.ρ. Μπέγθνο 1961: 77-79) θαη εξγαζίεο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή 

πεξηνδηθά (π.ρ. Κάξηζηνο 1994, Μπέγθνο 1993 θ.ά.) κε αληηθείκελν ζπλήζσο ηε 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη επηζήκαλζε ησλ θπξηφηεξσλ γλσξηζκάησλ (θσλνινγηθψλ, 

κνξθνινγηθψλ θ.ιπ.) ηνπ ηδηψκαηνο. Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο, θαζψο ζπληζηνχλ κεξηθή, 

εκπεηξηθή θαη εξαζηηερληθή
2
 ελ πνιινίο πξνζέγγηζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηδησκαηηθνχ 

                                                
1 Σα γισζζάξηα είλαη κηθξήο ζπλήζσο έθηαζεο έξγα πνπ παξαζέηνπλ –θαηά θαλφλα– κφλν 

κεηαθξαζηηθά ηζνδχλακα, ρσξίο λα παξέρνπλ κνξθνινγηθέο, ζεκαζηνινγηθέο ή άιινπ είδνπο 

πιεξνθνξίεο (Καηζνχδα 2012: 854). ηα γισζζάξηα ηνπ ηδηψκαηνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απαληνχλ 

θαη εηπκνινγηθέο ή «νηνλεί» εηπκνινγηθέο πιεξνθνξίεο˙ γηα ην δήηεκα ησλ παξεηπκνινγήζεσλ ζε 
εξαζηηερληθά ζπληεηαγκέλα δηαιεθηηθά ιεμηθά νη νπνίεο θαληάδνπλ –ελίνηε– πεηζηηθέο φπσο θαη γηα ην 

ζέκα ησλ πξνζσπηθψλ εηθαζηψλ θαη αζηήξηθησλ εηπκνινγηθψλ πξνηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

παξεηπκνινγήζεηο βι. Καηζνχδα (2012: 854-855, 858-859). 
2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ επηζέηνπ εξαζηηερληθόο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ επηξξήκαηνο 

πεξηγξάθεη απιψο ην είδνο πξνζέγγηζεο ησλ ηδησκαηηθψλ ζηνηρείσλ, δελ ππνθξχπηεη δηάζεζε 

ππνηίκεζεο νχηε ηζνδπλακεί κε αξλεηηθή αμηνιφγεζε θαη απφξξηςε ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ, γηαηί, φπσο 
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γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, νδεγνχλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζε αλεπαξθή, ειιηπή θαη 

κεξηθή γλψζε απηνχ. 

Σα πξναλαθεξζέληα γισζζάξηα θαη δεκνζηεπκέλα νιηγνζέιηδα θείκελα 

θαίλεηαη φηη ιεηηνχξγεζαλ σο βάζε θαη αθνχ εκπινπηίζηεθαλ κε πνηθίιεο πθήο 

ζηνηρεία (π.ρ. ιανγξαθηθά, ηζηνξηθά θ.ά.) απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο 

www.darnakas.gr θαζψο θαη ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ Γπκλαζίνπ Νένπ νπιίνπ θαη ηνπ 

6
νπ

 Γπκλαζίνπ εξξψλ. 

Γηα ηνλ ιφγν φηη ε θαηάζηαζε είλαη απηή πνπ εθηέζεθε πξνεγνπκέλσο, 

δειαδή δελ έρεη ππάξμεη ζπζηεκαηηθή κειέηε αιιά θπξίσο απφπεηξεο εμέηαζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ηνπ ηδηψκαηνο, ε παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα 

ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο γισζζνινγηθήο εμέηαζεο ηνπ ηδησκαηηθνχ ιφγνπ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη ζηελ θάιπςε 

ελφο θελνχ ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

 

1.3 Σν πιηθό θαη νη πιεξνθνξεηέο 

 

Σν γισζζηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα απηή ηελ εξγαζία 

αληιήζεθε απφ δηάθνξεο πεγέο˙ πην ζπγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ: 

1) πξσηίζησο, καγλεηνθσλεκέλν πξνθνξηθφ θαζεκεξηλφ ιφγν απφ θπζηθνχο 

νκηιεηέο ηνπ ηδηψκαηνο, γεγελείο κφληκνπο θαηνίθνπο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ. Γηα ηε 

ζπιινγή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είδνο κε ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, ε δεηγκαηνιεςία 

επθνιίαο (convenience sampling)
3
, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε άηνκα πνπ είλαη δηαζέζηκα 

θαη κπνξνχλ εχθνια λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα (επθαηξηαθφ δείγκα 

ππνθεηκέλσλ
4
). 

2) δεπηεξεπφλησο, καγλεηνθσλεκέλν πιηθφ ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ρσξηά απφ ηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο «Μαθεδνληθά 

Υσξαηά θαη Μαζάιηα» κε ηνλ Γεκήηξε Αδακφπνπιν ζε αλαπαξαγσγή ηεο απφ ηνλ 

ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Noize Radio ησλ εξξψλ θαη ςεθηαθφ πιηθφ απφ ην «εληνχθη 

                                                                                                                                       
αλαθέξεηαη θαη επηζεκαίλεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, αθφκε θαη ε πην εξαζηηερληθή πξνζπάζεηα 
κπνξεί λα πξνζθέξεη ελδηαθέξνληα δεδνκέλα˙ βι. ζρεηηθά θαη Καηζνχδα (2012: 854). 
3 Γηα ηα είδε ηεο δεηγκαηνιεςίαο βι. Μηθξφο (2009: 206-222). 
4 Με ηνλ ηξφπν απηφ, αλ θαη παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα, ην γισζζηθφ ππφζηξσκα, ε εθπαίδεπζε δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απνηειεζκαηηθά, είλαη 

δπλαηφλ λα ζπιιερζεί γξήγνξα ζεκαληηθφο αξηζκφο δεδνκέλσλ θαη λα πξνθχςεη κηα αξθεηά 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ κειεηψκελνπ ηδηψκαηνο. 
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ησλ e-ζηνξηψλ»
5
 ζρεηηθφ κε ηα Γαξλαθνρψξηα, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα http://stories.futurelibrary.gr. 

πκπιεξσκαηηθά αμηνπνηήζεθαλ:  

1) Τιηθφ απφ ην αξρείν ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ησλ Νενειιεληθψλ Γηαιέθησλ 

θαη Ηδησκάησλ (Κ.Δ.Ν.Γ.Η.) ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Πξφθεηηαη γηα: α) ην ρεηξφγξαθν 

964 (1971) ηνπ Κ.Δ.Ν.Γ.Η., ηνπ Α. Μπέγθνπ: «πιινγή Γεκψδνπο Γισζζηθνχ πιηθνχ 

εθ Νένπ νπιίνπ εξξψλ», ζ. 49, β) ην ρεηξφγξαθν 965 (1971) ηνπ Κ.Δ.Ν.Γ.Η., ηνπ 

Ν. Γνξνχβα: «Γεκψδεο γισζζηθφλ πιηθφλ Πεληαπφιεσο εξξψλ», ζ. 40 θαη γ) ην 

ρεηξφγξαθν 968 (1971) ηνπ Κ.Δ.Ν.Γ.Η., ηεο Δ. Σζαγθαιίδνπ-Κνθθίλνπ: «πιινγή 

Γεκψδνπο πιηθνχ (Γεκνηηθά ηξαγνχδηα, ιέμεηο, ηνπσλχκηα θ.ιπ.) ηνπ ρσξίνπ 

“Πεληάπνιηο” εξξψλ», ζ. 33.  

2) Τιηθφ πνπ αλεπξέζεθε ζηε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξψλ θαζψο 

θαη ζηα Γ.Α.Κ. (Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο) εξξψλ. Πξφθεηηαη γηα γισζζάξηα 

θπξίσο θαη κηθξήο έθηαζεο θείκελα ή άξζξα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα πεξηνδηθά 

Μαθεδνληθά, Μαθεδνληθό Ζκεξνιόγην, Διιεληθά, Παλζεξξατθό Ζκεξνιόγην, εξξατθά 

Υξνληθά θαη Οξθέαο. 

3) Γηαδηθηπαθά δεδνκέλα, ζηνηρεία δειαδή πνπ αλαδεηήζεθαλ θαη 

ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, θπξίσο απφ ηελ ηζηνζειίδα 

www.darnakas.gr αιιά θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γπκλαζίνπ Νένπ νπιίνπ θαη ηνπ 

6
νπ

 Γπκλαζίνπ εξξψλ˙ ζηνπο ηζηφηνπνπο απηνχο έρεη αλαξηεζεί πνηθίιν πιηθφ ηφζν 

γισζζηθνχ ραξαθηήξα –π.ρ. Γαξλάθηθν Γισζζάξη, Σν Γισζζηθφ Ηδίσκα ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ, Ηδησκαηηθφ ιεμηιφγην, Δθθξάζεηο, Παξνηκίεο, Πξνζθσλήζεηο-

Φηινθξνλήζεηο, Γαξλάθηθα παξαηζνχθιηα– φζν θαη ιανγξαθηθνχ, ηζηνξηθνχ, 

δεκνγξαθηθνχ, γεσγξαθηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ζ ζπιινγή θαη ε ερεηηθή θαηαγξαθή πξνθνξηθνχ ηδησκαηηθνχ πιηθνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην επηηφπηαο έξεπλαο
6
 ζηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο 

                                                
5 Σν «εληνχθη ησλ e-ζηνξηψλ» είλαη έλα πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 

Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο εξξψλ ζηα πιαίζηα δξάζεσλ ηνπ Future Library κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο θαη απνβιέπεη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο ειεθηξνληθήο 

βάζεο ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ θαηνίθνπο (άηνκα, νκάδεο, ζπιιφγνπο, 
θνξείο θ.ιπ.) ησλ πεξηθεξεηαθψλ θνηλνηήησλ εξξψλ, Ζκαζίαο θαη Κηιθίο θαη αθνξνχλ ζηελ ηζηνξία 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν Future Library είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, πνπ ηδξχζεθε 

ζηε Βέξνηα ην 2011, κε ζθνπφ αθ’ ελφο λα αλαπηπρζεί έλα δίθηπν δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ 

βηβιηνζεθψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο ζηηο 

λέεο ηεο εγθαηαζηάζεηο, ζην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο, θαη αθ’ εηέξνπ λα 

εληζρπζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ βηβιηνζεθψλ σο θέληξσλ 

κάζεζεο, δεκηνπξγίαο θαη δηάδξαζεο. 
6 ρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο γεληθφηεξα βι. Αλαζηαζηάδνπ (2012) θαη Bryman (2017). 

http://stories.futurelibrary.gr/
http://www.darnakas.gr/
https://www.dardanosnet.gr/writer-details.php?id=1999
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ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ησλ εηψλ 2011-2014. Καηά ηελ πξψηε 

κάιηζηα επίζθεςε ζηελ πεξηνρή θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καγλεηνθσλήζεσλ 

επηδηψρζεθε λα ππάξμεη επαθή θαη γλσξηκία ηφζν κε θαηνίθνπο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ 

φζν θαη κε ηνπο επίζεκνπο εθπξνζψπνπο θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη ζα 

κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπιινγή γισζζηθνχ πιηθνχ θαη ηελ επηηφπηα έξεπλα 

γεληθφηεξα. Δπίζεο, ζπγθεληξψζεθαλ πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία θαηνίθσλ 

νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί –ζε εξαζηηερληθφ ή κε επίπεδν– κε ην ηδίσκα θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ φρη κφλν ζηελ πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο πιηθνχ αιιά θαη 

ζηε δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο θαη εμαθξίβσζεο γλσξηζκάησλ ηνπ ηδηψκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ επηδηψρζεθε ε παξέκβαζε ηεο 

εξεπλήηξηαο λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή, ψζηε νη νκηιεηέο λα αλαπηχζζνπλ αβίαζηα 

ηνλ ιφγν ηνπο. ηελ αξρή ησλ ερνγξαθήζεσλ εηίζελην ζπλήζσο ειάρηζηεο εξσηήζεηο 

κε ζθνπφ λα γίλνπλ γλσζηά ζπγθεθξηκέλα πξνζσπηθά ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, 

ειηθία, γξακκαηηθέο γλψζεηο, επάγγεικα) ησλ νκηιεηψλ-πιεξνθνξεηψλ, ψζηε λα 

επηζεκαλζνχλ νη θνηλσληθέο (εμσγισζζηθέο) κεηαβιεηέο-παξάκεηξνη (ειηθία, θχιν, 

κνξθσηηθφ επίπεδν, επάγγεικα) θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζθηαγξάθεζε ηνπ 

θνηλσληνγισζζηθνχ πνξηξαίηνπ-πξνθίι ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Οη νκηιεηέο 

ήμεξαλ φηη ε γισζζηθή ηνπο παξαγσγή ζα ερνγξαθεζεί θαη παξαθηλνχληαλ λα 

κηιήζνπλ γηα ζέκαηα πνπ γλψξηδαλ θαιά θαη ζεσξνχληαλ φηη ηνπο ελδηέθεξαλ (π.ρ. 

δσή ζην ρσξηφ, αζρνιίεο, θαιιηέξγεηεο, έζηκα θ.ά.) νχησο ψζηε ε αληαπφθξηζή ηνπο 

λα είλαη –φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν– απζφξκεηε, κε ηερλεηή, θπζηθή θαη αβίαζηε. 

Γεληθά απνθεχρζεθε ε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ιφγνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

εξεπλήηξηαο. Παξέκβαζε ππήξμε θάπνηεο θνξέο πξνθεηκέλνπ ν ιφγνο λα εληζρπζεί 

θαη λα ζπλερηζζεί˙ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππνβαιιφηαλ ζπλήζσο κηα ζρεηηθή 

εξψηεζε θαη δεηνχληαλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. 

Δπεηδή, ζηηο πξψηεο ηνπιάρηζηνλ θάζεηο ηεο ερεηηθήο θαηαγξαθήο, ζπλέβε λα 

αλαθχπηνπλ «πξνβιήκαηα» (π.ρ. απξφβιεπηεο δηαθνπέο ηνπ ιφγνπ ηνπ oκηιεηή απφ 

άιια παξφληα θαηά ηε καγλεηνθψλεζε άηνκα, ρακειφθσλε νκηιία ηνπ 

πιεξνθνξεηή, ζεκεία κε πξνβιεκαηηθφ ήρν εμ αηηίαο πεγψλ εμσηεξηθνχ ζνξχβνπ, 

φπσο θνπδνχληζκα ηειεθψλνπ, ζφξπβνο αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θ.ά.) θαη επεηδή 

ζπρλά ζηελ πεξίπησζε δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζπλέβαηλε απηνί λα 

κηινχλ παξάιιεια θαη λα επηθαιχπηεη ν έλαο ηνλ άιινλ, πξάγκα ην νπνίν δπζρέξαηλε 

ηδηαίηεξα ηελ πξνζπάζεηα απνκαγλεηνθψλεζεο, θαζψο δελ γηλφηαλ αληηιεπηφ ηη 

αθξηβψο εηπψζεθε απφ ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ζπλνκηινχληεο θαη δελ ήηαλ εχθνιν λα 
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δεισζεί ν βαζκφο ηεο παξάιιειεο νκηιίαο θαη επηθάιπςεο (νverlapping), δειαδή σο 

πνην ζεκείν, σο πνηα ιέμε ή σο πνηα ζπιιαβή ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο κηινχζαλ 

παξάιιεια θαη ηη αθξηβψο πξφθεξε θαζέλαο απφ απηνχο, θξίζεθε πξνζθνξφηεξν θαη 

ζθφπηκν θαη ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο ζπιινγήο ερεηηθνχ πιηθνχ πξνηηκήζεθε λα 

γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ ιφγνπ ελφο θάζε θνξά νκηιεηή-πιεξνθνξεηή, ν νπνίνο 

κηινχζε ζε ζπλερή ιφγν θαη ζε ηδησηηθφ ρψξν, ζπλήζσο εζσηεξηθφ ζπηηηνχ, ν νπνίνο 

εμαζθάιηδε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ απνπζία ζνξχβσλ, δηαθνπψλ θαη 

παξεκβνιψλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο
7
 απνδείρηεθε εμαηξεηηθά ρξνλνβφξνο 

ηφζν γηα ζρεηηθά επλφεηνπο ιφγνπο φπσο είλαη ν ζχλζεηνο ραξαθηήξαο ηεο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη νη αλαληηζηνηρίεο ηεο κε ηε γξαπηή αλαπαξάζηαζή ηεο 

–είλαη γλσζηφ φηη ην ιεθηηθφ εθθψλεκα ζπλνδεχεηαη απφ παξαγισζζηθά 

(επηηνληζκφο, παχζεηο, έληαζε, χςνο θσλήο) θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία (ρεηξνλνκίεο, 

θηλήζεηο, κνξθαζκνί, εθθξάζεηο, βιέκκα, δηάζεζε), ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ 

φςηλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ κε θάπνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έλαο φρη 

βέβαηα απφιπηνο αιιά επαξθήο θαη ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο αθξίβεηαο, πηζηφηεηαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε γξαπηή απφδνζε (κεηαγξαθή) ηνπ θεηκέλνπ– φζν θαη γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο (απνζπάζκαηα κε πξνβιεκαηηθφ ήρν, 

επηθάιπςε θαη γεληθά αθαηάιεπηα ζεκεία
8
) αιιά θαη γηαηί πάξα πνιιέο θνξέο δελ 

ήηαλ ζαθέο αλ είρε ιάβεη ρψξα ε ζηέλσζε/θψθσζε ησλ άηνλσλ /e/ θαη /ν/ ζε [i] θαη 

[u] αληίζηνηρα ή φρη, δειαδή δελ ήηαλ εχθνια αληηιεπηφ κέζσ ηεο αθνήο αλ είρε 

πξνθεξζεί [e] ή [i], [o] ή [u] ή –ελδερνκέλσο– έλα άιιν ελδηάκεζν θσλήελ, φπσο 

επίζεο δελ ήηαλ δηφινπ εχθνιν λα δηεπθξηληζηεί αλ ηα άηνλα θιεηζηά /i/ θαη /u/ είραλ 

απνβιεζεί πιήξσο ή ππήξρε έλα ειάρηζην έζησ θσλεεληηθφ ππφιεηκκα απηψλ. 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε απφδνζε ησλ 

θζφγγσλ ζηεξίρζεθε –αλαγθαζηηθά– ζηελ ππνθεηκεληθή αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

αθνπζηηθή εληχπσζε ηεο εξεπλήηξηαο χζηεξα απφ επαλεηιεκκέλεο αθξνάζεηο ησλ 

επίκαρσλ ζεκείσλ, ησλ ζρεηηθψλ δειαδή ιέμεσλ, ησλ ερεηηθψλ αξρείσλ δίρσο απηφ 

λα ζπλεπάγεηαη φηη δελ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα πνζνζηφ ακθηβνιίαο γηα ηελ 

αθξίβεηα ηεο θσλεηηθήο πξαγκάησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσλεέλησλ. Ζ 

ππνινγηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ζα 

                                                
7 ρεηηθά κε ηελ απνκαγλεηνθψλεζε βι. Καηζνχδα (2016: 157-158). 
8 ε φζεο πεξηπηψζεηο ζηα απνζπάζκαηα απνκαγλεηνθσλεκέλνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην Παξάξηεκα απαληνχλ δπζλφεηα ή εληειψο αθαηάιεπηα ζεκεία έρεη πηνζεηεζεί θαη αθνινπζείηαη ε 

πξαθηηθή ηεο παξάιεηςήο ηνπο θαη ηεο δήισζεο ηνπ θελνχ-ράζκαηνο. 
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πξνζδηφξηδε ζαθέζηεξα ηα δεηήκαηα απηά, αιιά θάηη ηέηνην δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζέκα 

θαη ηε δήισζε ηνπ επηηνληζκνχ, ηεο πνξείαο, ηεο θχκαλζεο δειαδή ηεο θσλήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εθθσλεκάησλ˙ θαζψο δελ ππήξρε δπλαηφηεηα γηα αθξηβέζηεξν 

πξνζδηνξηζκφ θαη πιεξέζηεξε απφδνζε, ζήκαλζε θαη απεηθφληζε ηεο επηηνληθήο 

θακπχιεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκβαηηθά ζχκβνια φπσο ηα γλσζηά ζεκεία ζηίμεο. 

Καηά ηελ πξψηε επηηφπηα επίζθεςε έιαβε ρψξα θαη ε πξψηε θάζε ηεο 

καγλεηνθψλεζεο. Πξφθεηηαη γηα ειεχζεξεο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

πξνζσπηθέο αθεγήζεηο θαη ζπλνκηιίεο κεηαμχ δχν ή ηξηψλ πιεξνθνξεηψλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηαγξάθεθε ε νκηιία ελφο άλδξα (89 εηψλ θαηά ην έηνο 

ηεο καγλεηνθψλεζεο, απνθνίηνπ Γεκνηηθνχ, θαπλνπαξαγσγνχ) θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

(86 εηψλ, ε νπνία θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν έσο ηελ Γ΄ ηάμε) θαηνίθσλ ηνπ 

ρσξηνχ Άγην Πλεχκα. Γεληθά, ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο –γηαηί ζε θάπνηα ζεκεία ηίζεληαη 

εξσηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε– 

θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ παιαηφηεξε νλνκαζία, ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ 

ρσξηνχ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ. Μαγλεηνθσλήζεθε επίζεο ε γισζζηθή 

παξαγσγή ελφο θπξίσο άληξα, 65 εηψλ, απνθνίηνπ Γεκνηηθνχ πνπ γελλήζεθε ζην 

Άγην Πλεχκα, αιιά θαηνηθεί ζην Νέν νχιη θαη –ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ–

ελφο εηθνζάρξνλνπ, απνθνίηνπ Λπθείνπ, θαηνίθνπ Νένπ νπιίνπ. Μηιά –πξνπάλησλ 

ν πξψηνο απφ ηνπο δχν– γηα ηελ παιηφηεξε κνξθή δσήο ζην ρσξηφ (π.ρ. θνίηεζε ζην 

Γεκνηηθφ, θαιιηέξγεηα θαπλνχ) θαη ηξαγνπδά –επίζεο, ν πξψηνο απφ απηνχο– δχν 

ηξαγνχδηα ηεο πεξηνρήο. Σέινο, ερνγξαθήζεθαλ δχν άληξεο (92 εηψλ θαη απφθνηηνο 

Γεκνηηθνχ ν πξψηνο, 83 εηψλ θαη έρεη θνηηήζεη σο ηελ Δ΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ν 

δεχηεξνο) θαπλνπαξαγσγνί, θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Υξπζφ. Αξρηθά κηιά ν πξψηνο 

πιεξνθνξεηήο –απαληά ζε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηέζεθαλ– θαη ελ ζπλερεία νη 

δχν ηνπο ζπλνκηινχλ˙ πξνο ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο παξεκβαίλεη ζε κηθξφ αξηζκφ 

πεξηπηψζεσλ έλαο λεφηεξνο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ (ειηθίαο 65 εηψλ) πνπ παξίζηαην 

θαηά ηε ζπλέληεπμε. Μηινχλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο ηα παιηφηεξα ρξφληα, ηε 

γεξκαληθή Καηνρή, γηα ιέμεηο ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο θαη είδε δηαηξνθήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

ηηο επφκελεο θάζεηο ζπιινγήο ερεηηθνχ πιηθνχ καγλεηνθσλήζεθε ε 

γισζζηθή παξαγσγή θαη άιισλ θαηνίθσλ ησλ Γαξλαθνρσξίσλ˙ φζνη απφ απηνχο 

θπκαίλνληαλ ειηθηαθά κεηαμχ ησλ 62 θαη 85 εηψλ, είραλ αζρνιεζεί ή 

εμαθνινπζνχζαλ λα αζρνινχληαη κε ην επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ ή ηνπ θηελνηξφθνπ 
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θαη ήηαλ απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, ελψ νη πιεξνθνξεηέο κε ειηθία απφ 30 έσο 40 εηψλ 

είραλ πνηθίιε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε (π.ρ. θηελνηξφθνο, γεσξγφο, εξγαδφκελνο 

ζε εξγαζηήξην εηδψλ δηαηξνθήο, λνηθνθπξά, δεκφζηνο ππάιιεινο, δάζθαινο, 

έκπνξνο ζε ιατθή αγνξά) θαη είραλ θνηηήζεη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή ηελ 

είραλ νινθιεξψζεη. Δπίζεο, ερνγξαθήζεθαλ θαη θάπνηα ηξαγνχδηα ηεο πεξηνρήο. 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ειήθζεζαλ δείγκαηα ιφγνπ απφ 

δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο (ειηθησκέλα θαη λεφηεξα άηνκα, ειηθηαθφ εχξνο 

δείγκαηνο 20-92) θαη απφ 18 ζπλνιηθά άηνκα. Δίζηζηαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξνη 

νκηιεηέο-ρξήζηεο ηνπ ηδηψκαηνο λα ζεσξνχληαη –θαη λα είλαη ζπλήζσο– ηα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα. Σν «παξάδνμν» φκσο ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο 

έξεπλαο είλαη φηη έλα λεφηεξν άηνκν, έλαο 36ρξνλνο νκηιεηήο (θηελνηξφθνο, 

απφθνηηνο Λπθείνπ), απφ ην ρσξηφ Δκκ. Παππάο, εκθαλίδεη ζηνλ ιφγν ηνπ 

εληνλφηεξν ην ηδησκαηηθφ ζηνηρείν ελ ζπγθξίζεη κε ηα πην ειηθησκέλα άηνκα, ίζσο 

γηαηί, φπσο ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη, είλαη «ηηκή» ηνπ λα εθθξάδεηαη ζην Γαξλάθηθν ηδίσκα 

θαη απηφ απνηειεί ζπλεηδεηή ηνπ επηινγή. 

Αιεζεχεη επίζεο φηη ππήξμε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ φινπ 

πιηθνχ, ερνγξαθεκέλνπ θαη έληππνπ, γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α) Σα γισζζάξηα 

πεξηέρνπλ ιεμηινγηθφ πιηθφ πινπζηφηεξν θαη ρξνληθά παιαηφηεξν ελψ ην 

καγλεηνθσλεκέλν πιηθφ είλαη λεφηεξν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξε πνηθηιία. 

β) ην έληππν πιηθφ –γισζζάξηα, ρεηξφγξαθα ηνπ Κ.Δ.Ν.Γ.Η., δηαδηθηπαθά δεδνκέλα 

θαη ζε δεκνζηεπκέλα θείκελα αξθεηέο θνξέο επηζεκάλζεθαλ πεξηπηψζεηο 

νξζνγξαθηθήο ξεπζηφηεηαο ή «αλνξζνγξαθίαο» δίρσο βέβαηα λα κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί θαη ην ελδερφκελν ηνπ ιάζνπο θαηά ηε γξαθή ή ηνπ ηππνγξαθηθνχ 

ιάζνπο˙ απηά ηα νξζνγξαθηθά ή ηππνγξαθηθά ιάζε ζπρλά ήηαλ εχθνιν λα 

εληνπηζηνχλ, γηαηί ζπλέβε λα αθνξνχλ ιέμεηο πνπ απαληνχλ θαη ζηελ Κνηλή Νέα 

Διιεληθή. Σν γεγνλφο απηφ φκσο δεκηνπξγεί ηελ ππνςία φηη ίζσο ππάξρνπλ θαη άιια 

ηέηνηα ιάζε θαη ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη δελ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ, θαζψο δελ 

είλαη εθηθηφ λα ειεγρζεί ην ζχλνιν ηνπ ηδησκαηηθνχ –ζρεδφλ αραλνχο– γισζζηθνχ 

πιηθνχ κε ηε βνήζεηα ησλ πιεξνθνξεηψλ. ην κπαιφ πάλησο ηνπ εξεπλεηή 

δηακνξθψλεηαη θαη παξακέλεη έλα εξσηεκαηηθφ θαζψο θαη έλα –κηθξφ έζησ– 

πνζνζηφ ακθηβνιίαο. γ) Φζφγγνη ηνπ ηδηψκαηνο (π.ρ. ην ππεξσηζκέλν ιάκδα [ɫ]) 

ζπκβαίλεη λα κε δειψλνληαη θαζφινπ ζην έληππν πιηθφ ή άιινη, ζπλήζσο νη παρείο 

ζπξηζηηθνί, λα δειψλνληαη –ζε εξαζηηερληθέο θαηαγξαθέο– πεξηζηαζηαθά, κε κε 
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ζπζηεκαηηθφ θαη εληαίν ηξφπν
9
 (πβ. ρεηξφγξαθν 965 ηνπ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. ζ. 39 ηηο θξάζεηο 

«ΣέCH ΥνπξέCH», δειαδή «Θεφο ζρσξέζεη» θαη «θαιή ΛάθξνπCH (θαιή 

ειάθξσζηλ– απνθαηάζηαζηλ πγείαο»). Άιινηε πάιη ζε νιηγνζέιηδα θείκελα ηα νπνία 

απνβιέπνπλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ ηδηψκαηνο επηρεηξείηαη 

ε πεξηγξαθή θζφγγσλ/θσλεηηθψλ ζηνηρείσλ κε αδφθηκε νξνινγία θαη εξαζηηερληθφ, 

εκπεηξηθφ ηξφπν
10

, γεγνλφο πνπ δελ δηεπθνιχλεη πάληνηε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αξζξσηηθήο ή αθνπζηηθήο θχζεο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ηα ερνγξαθεκέλα δεδνκέλα 

απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ επηρεηξνχκελε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο αλαθνξά 

ζε θσλεηηθέο πξαγκαηψζεηο θσλεκάησλ ηνπ ηδηψκαηνο. δ) ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

παξαηεξήζεθε ελδνδηαιεθηηθή δηαθνξνπνίεζε, γισζζηθέο δειαδή δηαθνξέο –

ιεμηινγηθέο σο επί ην πιείζηνλ– κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ ρσξηψλ ε) Κάπνηεο θνξέο 

εζθαικέλε ιεκκαηνγξάθεζε, ζπλέπεηα πηζαλφλ πιεκκεινχο ή ιαλζαζκέλεο 

εηπκνινγηθήο πξνζέγγηζεο, νδεγεί ζε θαηλφκελα φπσο είλαη ε δηάζπαζε ηχπσλ ηνπ 

ίδηνπ ιήκκαηνο ζε δηαθνξεηηθά ιήκκαηα (π.ρ. έηζα = έρπζα, ρύλνπ = ξίρλσ θάπνην 

πγξό, εθζπεξκαηίδσ, έληνπθα = ρηύπεζα, ληνο = ρηύπα, βάξα κε ηνπο αλσηέξσ ηχπνπο 

λα θαηαγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία βι. πίληηνο 1995) θαη πην ζπρλά ε 

ζπγρψλεπζε νκφερσλ ιεκκάησλ (π.ρ. ζήιηαζκα = βύδαγκα, ζέιηαζκα βι. Κνχξηεο 

1986: 53, ελψ πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθά ιήκκαηα ην ζήιηαζκα
1
 [ζíʎazma] 

ζειαζκφο. [< αξρ. ζειάδσ < ζειή] θαη ην ζήιηαζκα
2 

[ζíʎazma] ζήιηαζκα, 

θαηαζθεπή ζειηάο. [<ζειηάδσ < κεζλ. ζειηά < ζειεά < αξρ. ζήιεηα, ζει. ηνπ επηζ. 

ζῆιπο]). ζη) ην πιαίζην ηνπ ηδησκαηηθνχ πιηθνχ εληνπίζηεθαλ επίζεο «αληηθαηηθέο» 

θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα (π.ρ. παξάιιεινη ηχπνη, πνιπηππία, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

πξνθνξάο), πνπ απνθαιχπηνπλ θαη ζπλδένληαη κελ κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο 

ζπγρξνλίαο αιιά ηαπηνρξφλσο δπζρεξαίλνπλ ζε έλαλ βαζκφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

                                                
9 Γηα ην επίπεδν ηεο θσλεηηθήο πνπ «ππνθέξεη» πεξηζζφηεξν απφ ηε γισζζνινγηθή αλεπάξθεηα ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ, θαζψο ε κνξθνινγία θαη ε ζχληαμε κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ αμηφπηζηα κε ην 

ειιεληθφ αιθάβεην δίρσο ηελ αλάγθε εηδηθφηεξνπ ζπκβνιηζκνχ, αιιά θαη θαζψο είλαη πην εχθνια 

αληηιεπηέο απφ ηνλ κε εμεηδηθεπκέλν ζπιινγέα απφ φ,ηη νη αθνπζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, εθφζνλ 

επθνιφηεξα αληηιακβάλεηαη θαλείο έλα ελαιιαθηηθφ θιηηηθφ επίζεκα απφ κηα δηαθνξεηηθή 

πξαγκάησζε θζφγγνπ βι. Μαλσιέζζνπ & Μπαζέα-Μπεδαληάθνπ (2012: 951). Πβ. θαη ηα 

αλαθεξφκελα απφ ηελ Καηζνχδα (2016: 157). 
10 Δλδεηθηηθά βι. Βνδηάλεο Πξνζθσλήζεηο – Φηινθξνλήζεηο. Υσξηάηηθνη Γηάινγνη. Σν γισζζηθό ηδίσκα 

ζηα Νηαξλαθνρώξηα. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.darnakas.gr/prosfoniseis.htm, 

εκεξνκελία πξφζβαζεο 9-11-11 φπνπ ζεκεηψλεηαη «Σν ζπξηζηηθό ζ, θαζώο θαη ηα δηπιά δ, μ, ς, 
κπξνζηά από ε θαη η πξνθέξνληαη πνιύ παρηά, […] Ζ πξνθνξά ζπκίδεη ιίγν πνιιέο αγγιηθέο ιέμεηο, […] 

δέζηα πνπ αθνύγεηαη ζαλ δηέζηα, ζηνπξκπέη…» θαη Βνδηάλεο Σν γισζζηθό ηδίσκα ησλ 

Νηαξλαθνρσξηηώλ. Υσξηάηηθα καζάιηα. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.darnakas.gr/glosikoidiomadarnak.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 12-12-15 φπνπ αλαθέξεηαη «Ζ 

αλησλπκία ηέηνηνο πξνθέξεηαη ηέηρηνο, ηέηρηα, ηέηρην […] ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία πνηνο, πην πνιύ 

αθνύγεηαη θάπνην ρ όπσο: πρηνο, πρηα, πρην…». 

http://www.darnakas.gr/glosikoidiomadarnak.htm
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εξεπλεηή λα πξνζαλαηνιηζηεί κέζα ζηνλ φιν φγθν θαη ηελ ηππνινγηθή πνηθηιία ηνπ 

πιηθνχ (π.ρ. Οη πνηθίιεο –απφ θσλεηηθή, θσλνινγηθή ή κνξθνινγηθή άπνςε–

πξαγκαηψζεηο ελφο ηχπνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξφλν ζπιινγήο θαη ηελ «ειηθία» ησλ 

γισζζηθψλ δεδνκέλσλ –π.ρ. παιαηφηεξν - λεφηεξν πιηθφ) ή αληηθαηνπηξίδνπλ 

πξαγκαηηθέο ειεχζεξεο ελαιιαγέο; Οθείινληαη ζηελ χπαξμε ππντδησκάησλ ηεο ίδηαο 

γεσγξαθηθήο πνηθηιίαο; ρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφιεθην ηνπ πιεξνθνξεηή ή καξηπξνχλ 

ίζσο γισζζηθή παξεκβνιή, ελδερνκέλσο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο; πλδένληαη κε 

ηελ ελαιιαγή θψδηθα (code switching) ηνπ πιεξνθνξεηή κεηαμχ θνηλήο θαη 

ηδηψκαηνο ή κπνξεί λα ζπλαξηψληαη κε θνηλσληνγισζζηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη 

νη δηαθνξέο θνηλσληθήο ηάμεο, θχινπ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θ.ιπ. ησλ ρξεζηψλ - 

πιεξνθνξεηψλ;). δ) ηα γισζζάξηα –θπξίσο– ππάξρνπλ ιέμεηο απφ ηηο νπνίεο άιιεο 

ήηαλ άγλσζηεο ζηνπο πιεξνθνξεηέο θαη άιιεο ζε κεξηθνχο κφλν απφ απηνχο ή 

θάπνηεο ηηο γλψξηδαλ θαη ηηο αλέθεξαλ ιίγν παξαιιαγκέλεο ζε ζρέζε κε απηά 

(γισζζάξηα). Δπνκέλσο, ε παξάκεηξνο ηνπ νκηιεηή-πιεξνθνξεηή ζπρλά 

δηαθνξνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηδηψκαηνο, θαζψο έλαο νκηιεηήο κπνξεί λα γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο ηηο 

νπνίεο θάπνηνο άιινο αγλνεί ή ζπκβαίλεη λα γλσξίδνπλ ιέμεηο αιιά ν θαζέλαο λα ηηο 

αλαθέξεη κε ιίγν δηαθνξεηηθή κνξθή. 

Όζηεξα απφ φια απηά θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ππήξμε εμαηξεηηθά δχζθνιε, 

επίπνλε –ή θαη αθαλζψδεο θάπνηεο θνξέο– φπσο άιισζηε θαη ρξνλνβφξνο ε 

πξνζπάζεηα λα «πινεγεζεί θαλείο ζε απηή ηε ζάιαζζα ηχπσλ, ζηνηρείσλ, 

πιεξνθνξηψλ», λα πξνζεγγίζεη απηή ηε ζσξεία ηχπσλ, ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

λα θαηνξζψζεη λα επεμεξγαζηεί ην ζρεηηθφ πιηθφ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη –θαηά ην 

δπλαηφλ θαη φρη πιήξσο θαη απφιπηα– ε αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ. Έηζη, πνιχ 

ζπρλά ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη ζπζηεκαηηθή παξαβνιή δεδνκέλσλ απφ ηηο πνηθίιεο 

πεγέο πιηθνχ (καγλεηνθσλεκέλν θαη έληππν πιηθφ, ρεηξφγξαθα ηνπ Κ.Δ.Ν.Γ.Η., 

γισζζάξηα) ψζηε λα ειεγρζνχλ ηα δηάθνξα γισζζηθά θαηλφκελα. ηαλ νη πεγέο 

ζπκθσλνχζαλ, ελλνείηαη φηη δελ ππήξρε δπζθνιία ή πξνβιεκαηηζκφο θαη ακθηβνιία 

γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνχ ζηνηρείνπ. ε πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο ησλ πεγψλ 

πξνηηκήζεθε λα αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ επηζεκάλζεθαλ. Σέινο, φζεο θνξέο 

εληνπίζηεθαλ ζηνηρεία πνπ απαληνχλ θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή εθ παξαιιήινπ 

κε άιια, ηδησκαηηθά, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηή αθνινπζήζεθε ε ηαθηηθή λα 

αλαθέξνληαη σο βαζηθά ηα απνθιίλνληα ή ηδησκαηηθά κε ην ζθεπηηθφ φηη απηά 
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απερνχλ κε «γλεζηφηεξν» θαη «απζεληηθφηεξν» ηξφπν ην ηδίσκα θαη λα ζεκεηψλεηαη 

φηη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ηα αληίζηνηρα ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. 

 

1.4 Η ζεκεξηλή γιωζζηθή θαηάζηαζε ηνπ ηδηώκαηνο 

 

Σν γισζζηθφ πιηθφ, ην νπνίν έρεη ζπιιεγεί απφ πνηθίιεο πεγέο θαη 

δηαθνξεηηθέο γεληέο νκηιεηψλ, θαηαδεηθλχεη θαη καξηπξεί ην γεγνλφο πσο νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα νδήγεζαλ ζε έλαλ δνκηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ θαη ζπξξίθλσζε ηνπ ηδηψκαηνο πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ. Απηφ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ηδηαίηεξα ζηελ θνηλσληνγισζζηθή 

αμία ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο, ε νπνία έρεη πιένλ θαηαζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

θπξίαξρε γισζζηθή κνξθή επηθνηλσλίαο ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ νκηιεηψλ.  

Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο, ε πξψηε ζπξξίθλσζε θαη ππνρψξεζε ηνπ ηδηψκαηνο 

θαίλεηαη φηη ζεκεηψλεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60, φηαλ αξρίδεη λα εθδειψλεηαη ε 

ηάζε κεηαλάζηεπζεο πξνο ην εμσηεξηθφ, θπξίσο πξνο ηε Γεξκαλία θαη ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ πξνο ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία. Πεξαηηέξσ πησηηθή δεκνγξαθηθή 

πνξεία θαη θάκςε ιακβάλεη ρψξα ηε δεθαεηία ηνπ ’70, θαζψο ε πεξηνρή 

εγθαηαιείπεηαη θαη αξθεηνί Γαξλαθνρσξίηεο ζα αθνινπζήζνπλ ην δξφκν ηεο 

εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, ζα κεηαθηλεζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε αζηηθά 

θέληξα. πλεπψο, ε εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη αζηπθηιία 

ζηέξεζαλ ηα Γαξλαθνρψξηα απφ πνιχηηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζπξξίθλσζαλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ-νκηιεηψλ ηνπ θαη θαίλεηαη φηη θαηέθεξαλ έλα πξψην 

«πιήγκα» ζηελ αλζεθηηθφηεηα, ηε δπλακηθή θαη ηελ πνξεία εμέιημεο θαη επηβίσζεο 

ηνπ ηδηψκαηνο. 

Ζ πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ζπλδπαδφκελε κε ηελ 

θζίλνπζα πνξεία ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηνρήο (θαπλφο, βακβάθη) 

θαη ηεο θηελνηξνθίαο είρε σο ζπλέπεηα ην δσληαλφ γισζζηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ γηα ηε δήισζε 

ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζρνιίεο (π.ρ. εξγαιεία, ζηάδηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ θαπλνχ) λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά θαη έλα ηκήκα ηνπ λα 

πεξηέιζεη ζε αρξεζία θαζψο αξθεηνί Γαξλαθνρσξίηεο άιιαμαλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ε ηερλνινγία πξνζέθεξε λέεο δπλαηφηεηεο θαη δηεπθνιχλζεηο 

ζηνπο γεσξγνχο θαη θηελνηξφθνπο. 



 

30 

 

Δλ ζπλερεία, νη απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο κεηαθίλεζεο –ράξε ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ– θαη επηθνηλσλίαο κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 

άξα θαη κε άιιεο γισζζηθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο, νη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο 

γηα απφθηεζε βαζηθήο εθπαίδεπζεο ή θαη γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο θαη ε 

ζπλαθφινπζε θνηλσληθή ή θαη δηαγελεαθή θηλεηηθφηεηα
11

, ε αλάπηπμε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε έιεπζε ηεο επνρήο ηεο πιεξνθνξηθήο επεξέαζαλ ζεκαληηθά 

θαη «θιφληζαλ» ζε έλαλ βαζκφ ηελ αληνρή ηνπ ηδηψκαηνο ζηελ επηξξνή άιισλ 

γισζζηθψλ νκάδσλ (π.ρ. απηψλ ησλ γεηηνληθψλ αζηηθψλ θέληξσλ ησλ εξξψλ ή ηεο 

Θεζζαινλίθεο) θαη θπξίσο ζηελ επηξξνή ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο, ε νπνία 

ζπληζηά ηελ θπξίαξρε γισζζηθή κνξθή ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ππεξθείκελε πνηθηιία 

κε δνθηκαζκέλεο δπλαηφηεηεο θάιπςεο πνιιαπιψλ επηπέδσλ θαζψο θαη πνηθηιία 

θχξνπο θαη γνήηξνπ δεδνκέλνπ φηη απνηειεί γιψζζα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

δηνίθεζεο, ηεο επηζηήκεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ ηχπνπ, ησλ ηειενπηηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Έηζη, ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ 

ππέζηε θαη πθίζηαηαη απνδηαιεθηνπνίεζε, ππνρψξεζε δειαδή ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ππνρψξεζε θαη ζπλερίδεη λα ππνρσξεί πξννδεπηηθά κπξνο 

ζηελ θνηλσληνγισζζηθή αίγιε, ην πξφηππν γισζζηθνχ θχξνπο πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ε Κνηλή Νέα Διιεληθή αιιά θαη κπξνο ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζην 

ζχλζεην θάζκα ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ. 

Δπίζεο, ε εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ηδησκαηηθνχ ιφγνπ θαη ηνπ 

θνηλσληνγισζζηθνχ πξνθίι, ησλ θνηλσληθψλ δειαδή ραξαθηεξηζηηθψλ (ειηθία, 

θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν) ησλ νκηιεηψλ επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε θάπνησλ 

πξφζζεησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηδηψκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε αιιεινθαζνξηζκνχ κεηαμχ ρξήζεο ηδησκαηηθνχ 

ιφγνπ θαη ειηθίαο δηαπηζηψλεηαη, φπσο είλαη γλσζηφ, αλακελφκελν θαη εχινγν, φ,ηη 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο άιισλ ηδησκαηηθψλ γισζζηθψλ κνξθψλ. πλεπψο, 

θαη γηα ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξνη νκηιεηέο 

ζεσξνχληαη θαη είλαη ηα πην πξνρσξεκέλεο ειηθίαο άηνκα (απφ 65 εηψλ θαη άλσ) αλ 

                                                
11 Με ηνλ φξν θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα δειψλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ελφο αηφκνπ απφ κηα 

θνηλσληθή ηάμε ζε άιιε. Ζ κεηαβνιή απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, ηεο αιιαγήο επαγγέικαηνο θαη ηεο εξγαζίαο. Ζ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε: 
α) αλνδηθή, φηαλ ην άηνκν θηλείηαη απφ θαηψηεξεο ζε αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο φπσο π.ρ. ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηφ απνθηά επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή έλα πηπρίν, β) θαζνδηθή, φηαλ 

π.ρ. έλα άηνκν ράλεη ηελ εξγαζία ή ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη γ) νξηδόληηα, φηαλ έλα άηνκν αιιάδεη π.ρ. 

εξγαζία, δίρσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη απνθηά πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εηζφδεκα ή θχξνο, ελψ ε 

δηαγελεαθή θηλεηηθόηεηα αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηλσληθή ηάμε 

ησλ γνλέσλ ηνπο (σηεξίνπ, Κνξδνλνχξε & Εαθξαλίδνπ: 26). 
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θαη ην ηδησκαηηθφ ζηνηρείν έρεη ήδε ππνρσξήζεη αξθεηά θαη ζηνλ δηθφ ηνπο ιφγν 

θάησ απφ ηελ επίδξαζε, ηε δηάδνζε θαη ηηο πνηθίιεο γισζζηθέο παξεκβνιέο (κέζα 

ελεκέξσζεο, ηχπνο θ.ιπ.) ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο θαη θαίλεηαη φηη ηα άηνκα 

απηά έρνπλ επίγλσζε θαη δελ ηνπο δηαθεχγεη ε αίζζεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

ρξήζεο ηνπ ηδησκαηηθνχ ιφγνπ, θαζψο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ δηαηεξήζεη θάπνηα 

ζηνηρεία απφ ηε γιψζζα ησλ πξνγφλσλ ηνπο. 

ηα άηνκα λεφηεξεο θαη κέζεο ειηθίαο (35-65 εηψλ) είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 

πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε ησλ ηδησκαηηθψλ ηχπσλ θαη δνκψλ, ε θαλνληθφηεξε θαη 

ζπρλφηεξε παξνπζία ησλ αληίζηνηρσλ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο κε θάπνηεο ίζσο 

ελδηαθέξνπζεο εμαηξέζεηο φπσο απηή ηνπ 36ρξνλνπ νκηιεηή πνπ ζπλεηδεηά επηιέγεη 

λα ρξεζηκνπνηεί ην ηδίσκα σο κέζν θαζεκεξηλήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, αλ θαη 

γλσξίδεη θαη ππφ άιιεο ζπλζήθεο εθθξάδεηαη ζηε Νενειιεληθή Κνηλή. Σα άηνκα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο θαίλεηαη φηη θαηαλννχλ ηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο θαη ηηο δνκέο ηνπ ηδηψκαηνο αιιά δελ ελζσκαηψλνπλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα 

ηα ζηνηρεία απηά ζηελ ηδηφιεθηφ ηνπο. 

Ζ λέα γεληά Γαξλαθνρσξηηψλ (παηδηά, έθεβνη, άηνκα κεηεθεβηθήο ειηθίαο) 

έρνπλ κηα βαζηθή γλψζε, εκπεηξία θαη επαθή κε ην ηδίσκα κέζσ ησλ γνλέσλ ηνπο, 

ειηθησκέλσλ ζπγγελψλ θαη ιφγσ ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

αλαηξάθεθαλ, γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ πνιιά ηδησκαηηθά ζηνηρεία αιιά ζπλήζσο 

δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη δελ ηα αλαπαξάγνπλ ζηνλ ιφγν ηνπο, θαζψο απνθεχγνπλ 

ηα «ζηηγκαηηζκέλα» θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. βφξεηνο θσλεεληηζκφο) θαη ηνπο 

έληνλα δηαιεθηηθνχο ηχπνπο. 

Αιεζεχεη φκσο φηη, ελψ ηα άηνκα θάησ ησλ 65 εηψλ αλάινγα κε ηελ 

ειηθηαθή θιίκαθα ζηελ νπνία εληάζζνληαη, πξνζαξκφδνληαη γισζζηθά θαη 

πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, αθφκε θαη φηαλ 

εθθξάδνληαη κε έλα πην πξνζεγκέλν χθνο ή ζε πεξηζηάζεηο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ηερλεηήο γισζζηθήο παξαγσγήο (π.ρ. γηαηί γλσξίδνπλ φηη ε νκηιία ηνπο 

θαηαγξάθεηαη ή ληψζνπλ φηη είλαη αληηθείκελν παξαηήξεζεο) εκθαλίδνπλ ζε θάπνηα 

ζεκεία ηνπ ιφγνπ ηνπο έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ «ηδησκαηηθφ ρξσκαηηζκφ». 

πλεζέζηεξα απαληψληαη ηα θσθσηηθά θαηλφκελα, ε απνβνιή ησλ άηνλσλ / i/ θαη 

/u/, ε ρξήζε ησλ θαηλννπξαληθψλ ηξηβφκελσλ (παρέσλ ζπξηζηηθψλ), ησλ 

θαηλννπξαληθψλ πξνζηξηβφκελσλ θαη ηνπ ππεξσηζκέλνπ ιάκδα, ν ξεκαηηθφο ηχπνο 

/íman/ «ήκνπλ», ε εθθνξά ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ κε αηηηαηηθή, ε ρξήζε 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ιεμηινγηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. [guʎár] «κηθξφ παηδί», [maxaɫás] 

«γεηηνληά, ζνθάθη, δξφκνο», [bakʃíʃ] «θηινδψξεκα»), επηθσλεκάησλ (π.ρ. [ʝaʃá] 

«Μπξάβν! Εήησ! πγραξεηήξηα!») θαη κνξίσλ ηνπ ηδηψκαηνο (π.ρ. πξνηξεπηηθφ 

[ʝa])
12

. 

Σν ηδησκαηηθφ ππφζηξσκα κνηάδεη λα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, λα 

επηβηψλεη –δίρσο ην ζθξίγνο βέβαηα θαη ηελ έθηαζε πνπ είρε ε απζεληηθφηεξε 

κνξθή ηνπ ηδηψκαηνο πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ ’60– λα «αλαθχεηαη» θάπνηεο θνξέο θαη 

λα δίλεη ζεκεία ηεο χπαξμήο ηνπ θαη κάιηζηα φρη κφλν ζηα πιαίζηα θνηλσληθψλ 

νκάδσλ/δηθηχσλ ηα κέιε ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηζρπξνχο 

δηαπξνζσπηθνχο δεζκνχο (π.ρ. νηθνγέλεηα, παξέα ζπλνκειίθσλ).  

Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε θχινπ θαη ηδησκαηηθνχ ιεθηηθνχ, κπνξεί λα 

ζεκεησζεί φηη απφ ηε ζχγθξηζε νκηιεηψλ ηεο ίδηαο ειηθίαο αιιά δηαθνξεηηθνχ 

θχινπ (π.ρ. ηνπ 89ρξνλνπ θαηνίθνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη ηεο 86ρξνλεο 

ζπδχγνπ ηνπ) πξνθχπηεη πσο ν πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ γπλαηθψλ πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξνπο ηδησκαηηθνχο ηχπνπο, ελψ νη άληξεο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξα 

ηδησκαηηθά ζηνηρεία. Οη ειηθησκέλεο γπλαίθεο είλαη ζπληεξεηηθφηεξεο ζηνλ ιφγν 

ηνπο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δηαηεξνχλ ην ηνπηθφ ηδίσκα ζε απζεληηθφηεξε 

κνξθή ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, θαζψο θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεαζηεί ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηνπο λενινγηζκνχο θαη ηνπο ηζρπξφηεξνπο ηχπνπο ηεο Κνηλήο Νέαο 

Διιεληθήο. Ζ δηαθνξά απηή κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ νκηιεηψλ εξκελεχεηαη 

ίζσο βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, ηνπ πην 

πεξηνξηζκέλνπ θχθινπ δξάζεο θαη ελαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ
13

 (π.ρ. νηθηαθέο 

εξγαζίεο, αλαηξνθή παηδηψλ, γεσξγηθέο αζρνιίεο, ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα 

κεηαθίλεζε εθηφο ρσξηνχ θαη επηθνηλσλία κε άηνκα άιισλ πεξηνρψλ θαη 

γισζζηθψλ νκάδσλ) θαη ηεο δηαθνξάο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (π.ρ. ζηελ αλσηέξσ 

πεξίπησζε ησλ ζπδχγσλ νκηιεηψλ ν ζχδπγνο είλαη απφθνηηνο ηνπ Γεκνηηθνχ, ελψ ε 

ζχδπγνο δηέθνςε ηε θνίηεζή ηεο ζην Γεκνηηθφ ζηελ ηξίηε ηάμε).  

                                                
12 Σα θαηλφκελα θαη νη ηχπνη πνπ αλαθέξζεθαλ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ –είηε νη ρξήζηεο ηνπο έρνπλ 

ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο είηε φρη– σο ζηνηρεία ελδεηθηηθά ή θαη απνθαιππηηθά γεσγξαθηθήο 
θαηαγσγήο ή ηνπηθήο ηαπηφηεηαο. 
13 Γηα ην γισζζηθφ ζπληεξεηηζκφ ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ σο πξνο ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο πνπ 

παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο πεξηνξίδνληαη ζηε ζθαίξα 

ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο βι. Υξίζηνπ (2012: 1230). ρεηηθά κε ην θξηηήξην ΑΓΖΑ (Ακφξθσηε 

Γπλαίθα Ζιηθησκέλε Αγξφηηζζα ηαζεξνχ ηφπνπ δηακνλήο), πνπ πξνηείλεη ν Σδηηδηιήο (2016) βι. 

Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, Μπνχθα & άγγνπ (2016: 476). 
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Ζ πξναλαθεξζείζα δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ θαίλεηαη λα 

ηζρχεη θαη λα ραξαθηεξίδεη θαη ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο ε 

θαηάζηαζε κνηάδεη λα αληηζηξέθεηαη κε ηηο γπλαίθεο εηδηθά ησλ λεαξψλ ειηθηψλ λα 

πηνζεηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή αθφκε θαη ζην επίπεδν 

ηεο πξνθνξάο. 

Άιινο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηδησκαηηθή 

γισζζηθή ρξήζε είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ νκηιεηψλ-πιεξνθνξεηψλ. Σα 

ειηθησκέλα άηνκα, άιια απφ ηα νπνία πεξάησζαλ θαη άιια φρη ηε θνίηεζή ηνπο 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηαηεξνχλ ζηνλ ιφγν ηνπο πεξηζζφηεξα ηδησκαηηθά 

ζηνηρεία ζε ζχγθξηζε κε άηνκα λεφηεξσλ ειηθηψλ. Ίζσο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην 

ζεκείν απηφ εθ λένπ ε πεξίπησζε ηνπ 36ρξνλνπ νκηιεηή, απνθνίηνπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θαη’ επηινγήλ ηνπ εκθαλίδεη ζηελ νκηιία ηνπ 

ηδησκαηηθά ζηνηρεία ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αθφκε θαη απφ ηνπο πην ειηθησκέλνπο 

πιεξνθνξεηέο. 

Γεληθά πάλησο είλαη εκθαλέο φηη θαζψο απνκαθξχλεηαη θαλείο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο κεηψλεηαη ε ηδησκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή κε άιιε 

δηαηχπσζε απμάλεηαη ε πηνζέηεζε ηχπσλ θαη δνκψλ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. Ζ 

λεφηεξε γεληά θαη ηα παηδηά έρνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο 

γηα εθπαίδεπζε θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή κε ηελ έληνλε θαη ηαρχηαηε εμέιημε θαη 

δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο πθίζηαληαη θαηαηγηζκφ γισζζηθψλ –θαη φρη κφλν– 

εξεζηζκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ, ψζηε είλαη εληειψο αλακελφκελν θαη εχινγν λα κελ 

έρνπλ πιένλ σο κνλαδηθφ γισζζηθφ πξφηππν ην ηδίσκα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ή ρξεζηκνπνηείηαη –φζν βέβαηα γίλεηαη ρξήζε ηνπ θαηά 

πεξίπησζε– απφ ηα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Δπίζεο, ζα πξέπεη ίζσο ε 

παξαηήξεζε πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ «ηδησκαηηθφ ρξσκαηηζκφ» ηνπ ιφγνπ 

ησλ λενηέξσλ λα επαλαιεθζεί θαη ζην ζεκείν απηφ, εθφζνλ ην πιηθφ θαη ηα 

δεδνκέλα ηελ επηβεβαηψλνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ. 

πλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ εθηέζεθαλ αλσηέξσ ζρεηηθά κε ην 

θνηλσληνγισζζηθφ πξνθίι ησλ νκηιεηψλ κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ε δηαηήξεζε ησλ 

ηδησκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηηο ειηθηαθά κεγαιχηεξεο νκάδεο, ηα 

άηνκα γπλαηθείνπ θχιινπ πην πξνρσξεκέλεο ειηθίαο θαη ην ρακειφηεξν κνξθσηηθφ 

επίπεδν˙ αληίζεηα, ε αιιαγή, ν λεσηεξηζκφο, ε απνδηαιεθηνπνίεζε θαη ν 
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πςειφηεξνο βαζκφο πξνζαξκνγήο ζηε Νενειιεληθή Κνηλή ζρεηίδεηαη κε 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην λεαξφ ηεο ειηθίαο, ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 

αιιά θαη κε ην θχιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο γπλαίθεο λεφηεξεο ή λεαξήο ειηθίαο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ Γαξλαθνρσξίσλ θαίλεηαη φηη γεληθά νη θνξείο ηεο γισζζηθήο 

αιιαγήο είλαη νκάδεο ή άηνκα θνηλσληθά ή κνξθσηηθά «πξνλνκηνχρα». 

Πάλησο, πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ γεληθά γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο 

ειηθίαο, ηνπ θχινπ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηνλ ξφιν θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε 

ηελ παξαγσγή ηδησκαηηθνχ ή κε ιφγνπ, ππάξρεη ε αίζζεζε φηη αλ ζειήζεη θαλείο λα 

απνκαθξπλζεί γηα ιίγν –δίρσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη απνξξίπηεη ή ππνβαζκίδεη 

ηελ αμία ηνπο– απφ ηε γελίθεπζε, νκαδνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ εμαζθαιίδεη ε εμέηαζε ησλ ελ ιφγσ παξαγφλησλ-

θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ειηθία, θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν) ησλ νκηιεηψλ θαη 

λα εζηηάζεη ζε επηκέξνπο πεξηπηψζεηο πξνζψπσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηνπ πιηθνχ, 

δηαπηζηψλεη φηη θαη άιινη παξάγνληεο θαίλνληαη λα ζπλαξηψληαη κε ηε ρξήζε ή κε 

ηνπ ηδηψκαηνο (π.ρ. κεηαθίλεζε, παξακνλή ή θαη εγθαηάζηαζε γηα κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπο, αηνκηθή επθπΐα, 

πξνζσπηθέο γισζζηθέο επηινγέο, δηάζεζε γισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο απφ ην 

ηδίσκα ή απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη απφθηεζεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ απηνχ) 

θαη «βξίζθεηαη αληηκέησπνο» κε ηελ απνπζία εληαίαο ζηάζεο απέλαληη ζην ηδίσκα 

θαη κηα ξεπζηή θαηάζηαζε πνιππαξαγνληηθψλ εμαξηήζεσλ (π.ρ. ν 92ρξνλνο θαη ν 

κεγαιχηεξνο ζε ειηθία απφ φινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο, απφθνηηνο ηνπ Γεκνηηθνχ, 

γεσξγφο, θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ Υξπζφ εκθαλίδεη κηθξφηεξν πνζνζηφ ηδησκαηηθνχ 

ιφγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 83ρξνλν, επίζεο γεσξγφ, ζπγρσξηαλφ ηνπ, πνπ θνίηεζε ζην 

Γεκνηηθφ έσο ηελ πέκπηε ηάμε), ε νπνία αθ’ ελφο θαληάδεη ρανηηθή θαη αθ’ εηέξνπ 

είλαη απνθαιππηηθή θαη δεισηηθή ηνπ πνιχπινθνπ, ζχλζεηνπ, δπλακηθνχ θαη 

«δσληαλνχ» ραξαθηήξα ηεο αλζξψπηλεο γιψζζαο. 

Σν ζχλζεην, ην πνιππνίθηιν ή θαη ην εηεξφθιεην ζηνηρείν, ε παξάιιειε 

ρξήζε ηδησκαηηθψλ θαη κε ηχπσλ ραξαθηεξίδνπλ φρη κφλν ηνλ ιφγν ησλ νκηιεηψλ - 

πιεξνθνξεηψλ, αιιά θαη ην ππφινηπν πιηθφ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ˙ ζπλεπψο, 

γίλεηαη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο δπζθνιίαο ηνπ εξεπλεηή λα «πξνζαλαηνιηζζεί» 

κέζα ζε απηή ηελ πιεζψξα ηχπσλ θαη δεδνκέλσλ, λα ηα θαηαηάμεη, λα ηα 

αμηνινγήζεη, λα πξνβεί ζε ζνβαξή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε, ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζρεηηθά αζθαιή θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. 
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Σέινο, πξνζεγγίδνληαο ζπλνιηθά ην γισζζηθφ ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ 

κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ελψ ζαθψο δελ εληππσζηάδεη κε ηηο απνθιίζεηο θαη ηελ 

έληνλε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, ζπληζηά φκσο ηκήκα ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο θαη ζπλδέεηαη κε κηα πεξηνρή φπνπ ε Διιεληθή δηακνξθψζεθε 

θαη εμειίρζεθε κέζα ζε έλα ηδηαίηεξν απφ πιεπξάο ζπλζεθψλ ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ 

θαη γισζζηθφ πιαίζην. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζηηζέκελε ζηηο ινηπέο κειέηεο 

γηα ηα βνξεηνειιαδηθά ηδηψκαηα ηεο Διιεληθήο ζπκβάιιεη ίζσο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο απνηχπσζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο κηαο ζρεηηθά ζπλζεηφηεξεο θαη 

ζηαδηαθά πιεξέζηεξεο γισζζηθήο εηθφλαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

 

1.5 Η γεωγξαθηθή θαηαλνκή θαη ηα βαζηθά θνηλά γλωξίζκαηα (ηζόγιωζζα) ηωλ 

βνξείωλ ηδηωκάηωλ 

 

Ζ πην γλσζηή θαη επξχηεξα απφδεθηή
14

 ζηε Νενειιεληθή Γηαιεθηνινγία 

ηαμηλφκεζε ησλ ηδησκάησλ είλαη απηή πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Υαηδηδάθη (Hatzidakis 

1892: 342, 1905: 250-251, 1907: 115) ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. χκθσλα κε απηφλ 

ηα ηδηψκαηα ηεο Νέαο Διιεληθήο δηαρψξηδνληαη ζε βόξεηα θαη λόηηα κε κηα λνεηή 

γξακκή, ηνλ 38ν παξάιιειν, πνπ πεξλά απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν, απφ ηα φξηα 

Αηηηθήο θαη Βνησηίαο, κεηαμχ Υίνπ θαη άκνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ Ησλία. Βάζε γηα 

ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηδησκάησλ ζε βφξεηα θαη λφηηα απνηειεί ε εμέιημε ησλ άηνλσλ 

κεζαίσλ θαη θιεηζηψλ θσλεέλησλ. ηα βφξεηα ηδηψκαηα ηα άηνλα /ν/ θαη /e/ 

πξαγκαηψλνληαη σο [u] θαη [i] αληίζηνηρα θαη ηα άηνλα /i/ θαη /u/ θαηά θαλφλα 

απνβάιινληαη (βφξεηνο θσλεεληηζκφο
15

). ηα λφηηα ηδηψκαηα ην θσλεεληηθφ ζχζηεκα 

ζε άηνλε ζέζε παξακέλεη αλέπαθν θαη αιψβεην (λφηηνο θσλεεληηζκφο), ζηα 

ζχκθσλά ηνπο φκσο παξαηεξνχληαη ζπρλά ηξνπέο θαη απνβνιέο. 

                                                
14 Βι. Σξηαληαθπιιίδεο (1993 [1938]: 66-68), Μελάο (2004: 37-8), Βrowning, (20086: 157-159) θαη 

(Σδηηδηιήο 2016: 433-434) αλαθνξηθά κε ηε δηάθξηζε ησλ ηδησκάησλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. 
15 Ο Κνληνζφπνπινο (2006β: 95) ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηνλ βφξεην θσλεεληηζκφ φηη δελ είλαη γλσζηφ 

νχηε εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί πφηε απηφο απνθξπζηαιιψζεθε ζηνλ ρψξν φπνπ επηθξαηεί˙ δείγκαηά 

ηνπ πάλησο απαληψληαη ήδε απφ ηνλ 12ν αηψλα. Δπίζεο, παξαηεξεί φηη ην θαηλφκελν «ηεο ζηελώζεσο 
ηνπ ν ζε ηνληζκέλε θαη άηνλε ζέζη είλαη γλσζηό από επηγξαθηθά θείκελα ηεο αξραίαο ζεζζαιηθήο 

δηαιέθηνπ, π.ρ. Πεηζαινῦλ θαὶ ηνῦλ ἄιινπλ Ἑιιάλνπλ = Θεζζαιώλ θαη ησλ άιισλ Διιήλσλ». Ο Μελάο 

(2004: 35, ππνζεκ. 33) αλαθέξεη φηη «Ο HATZIDAKIS, ό.π., 348 ρξνλνινγεί ην βόξεην θσλεεληηζκό 

ζηνλ 16ν αη., ν DIETERICH, ό.π., 18-19, κε βάζε ηα Ρνπκαίσ (πξηλ από ην 146 π.Υ., Θεζζαιία), 

Ηάθνπβνο (5νο/6νο κ.Υ. αη., Θεζζαιία), αλπςηόο, Βειηζαξίνπ (535 κ.Υ., Θεζζαινλίθε) δηθαηνινγεκέλα 

πηζηεύεη όηη αξρίδνπλ πξηλ από ηνλ 16ν αηώλα». 
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Σα βφξεηα ηδηψκαηα (βι. Παπαδφπνπινο 1926, Αλδξηψηεο 1933, Αλδξηψηεο 

1942-1943: 131-185, Κνληνζφπνπινο 2006β: 92-94) απαληψληαη α) ζην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, βφξεηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, αιιά θαη β) ζε 

ειιελφθσλεο πεξηνρέο εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εληφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ εληνπίδνληαη: α) ζηε ηεξεά 

Διιάδα (κε εμαίξεζε ηελ Αηηηθή, ηε Νφηηα Δπβνία
16

, ηε Γεζθίλα Παξλαζζίδνο θαη 

ηε Γπηηθή Βνησηία), β) ζε νιφθιεξε ηε Θεζζαιία, γ) ζηελ Ήπεηξν (εμαηξείηαη ε 

πεξηνρή ηεο Θεζπξσηίαο, κεξηθά ρσξηά έμσ απφ ηελ Πξέβεδα θαη ηα Μαζηνξνρψξηα 

Ησαλλίλσλ (Βνχξκπηαλε, Καζηάληαλε, Ππξζφγηαλλε θ.ά.), δ) ζηε Μαθεδνλία (εθηφο 

απφ ηηο πφιεηο ηεο Καζηνξηάο θαη ηεο Νάνπζαο φπσο θαη ηηο ζιαβφθσλεο πεξηνρέο), 

ε) ζηε Γπηηθή Θξάθε, ζη) ζηα λεζηά ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ (Λέζβν, Λήκλν, θηάζν, 

θφπειν, Αιφλλεζν, ακνζξάθε, Θάζν, άκν) θαη δ) ζηελ Σήλν (κε 

δηαθνξνπνηεκέλν βαζκφ έληαζεο) θαη ζε έλα ηκήκα ηεο Άλδξνπ, ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Κνξζίνπ κε ην ρσξηφ Πηζσκεξηά (Αλδξηψηεο, 1942-1943: 136). 

ηνλ εμσειιαδηθφ ρψξν απαληνχλ: α) ζηελ εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ 

Μαθεδνλία (Μειέληθν), β) ζηε Βφξεηα Θξάθε (Αλαηνιηθή Ρσκπιία) θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε, δπηηθά απφ ηε γξακκή αξάληα Δθθιεζηέο - Λνπιέ Μπνπξγθάο - 

Ραηδεζηφο˙ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Αλδξηαλνχπνιε, ε Φηιηππνχπνιε, ε ηελήκαρνο 

θ.ά. (Αλδξηψηεο, 1942-43: 144), γ) ζηα βνξεηνδπηηθά παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο, απφ 

ηε Λάκςαθν σο ηελ Πέξγακν˙ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ηδίσκα ησλ Κπδσληψλ 

(Ατβαιί)
17

, δ) ζε πεξηνρέο ησλ κηθξαζηαηηθψλ αθηψλ ηεο Πξνπνληίδαο (κε εμαίξεζε 

ηελ Αξηάθε, βι. Κνληνζφπνπινο 2006β: 94, 111), ζηελ ελδνρψξα ηεο Βηζπλίαο θαη 

ζηα Πηζηηθoρψξηα (Κσλζηαληηλάηνη, Αγία Κπξηαθή, Αγηλάηνη, Κίδηα, Μπάζθηντ θ.α.), 

ε) ζηα λεζηά ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ (Ίκβξν θαη Σέλεδν) θαη ζη) ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μαξηνχπνιεο
18

 ζηελ Οπθξαλία. 

                                                
16 Καηά ηνλ Αλδξηψηε (1942-1943: 136) ηα γεσγξαθηθά ζχλνξα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ δηαζρίδνπλ 

ηελ Κεληξηθή Δχβνηα πάλσ απφ ηε Υαιθίδα, πεξηιακβάλνληαο ηα ρσξηά Κνχηνπξιν, Μεηφρη, Μαλίθηα, 

Κξεκαζηφο, Παξζέλη, Μάκνπια˙ επίζεο, βφξεηα ηδηψκαηα απαληνχλ ζηα ρσξηά ηεο Νφηηαο Δχβνηαο 

Ορζσλεία θαη Καιέηδη. 
17 Καηά θαλφλα, δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα βφξεηα ηδηψκαηα απηά ηνπ Ληβπζζίνπ θαη ηεο Μάθξεο ηεο 

λνηηνδπηηθήο Μηθξάο Αζίαο, ζηα νπνία ιεηηνπξγεί κε ζπλέπεηα ην θαηλφκελν ηεο ζηέλσζεο, ελψ δελ 

παξαηεξείηαη ζε πςειφ βαζκφ ε απνβνιή ησλ άηνλσλ θσλεέλησλ (Αλδξηψηεο 1942-1943: 138). 
18 Ζ γισζζηθή κνξθή ηεο Διιεληθήο ηεο Μαξηνχπνιεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα θαηλφκελα ηνπ 

βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ (ζηέλσζε θαη απνβνιή αηφλσλ θσλεέλησλ) ζπληζηά δηάιεθην θαη φρη ηδίσκα, 

θαζψο εκθαλίδεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή. 
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Σν γισζζηθφ ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ηνπ Ννκνχ εξξψλ, ε γισζζηθή 

δειαδή κνξθή ηεο νπνίαο ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζα επηρεηξεζεί ζηα αθφινπζα 

θεθάιαηα, αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ
19

 ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

 Σα βφξεηα ηδηψκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο εκθαλίδνπλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα 

αθφινπζα βαζηθά θαη θνηλά γλσξίζκαηα (ηζφγισζζα): 

 1) Σνλ βφξεην θσλεεληηζκφ
20

 πνπ ζπλίζηαηαη: α) ζηελ πξαγκάησζε ησλ 

άηνλσλ /e/ θαη /ν/ σο [i] θαη [u] αληίζηνηρα (π.ρ. /peðí/ [piðí] «παηδί», /ɣéros/ [ʝérus] 

«γέξνο») θαη β) ζηελ απνβνιή (dropping) ησλ άηνλσλ πςειψλ/θιεηζηψλ ή –θαη’ 

άιιε δηαηχπσζε– ησλ ηνληθά απξνζηάηεπησλ /u/ θαη /i/ (π.ρ. /ɣurúni/ [ɣruɲ] 

«γνπξνχλη», /piζári/ [pζar] «πηζάξη»)
21

. 

 2) Σν γεγνλφο φηη ν ηχπνο /ν/ ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ ηεο Κνηλήο Νέαο 

Διιεληθήο πξνθέξεηαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο (π.ρ. ζηελ Ήπεηξν, ηεξεά Διιάδα, Β. 

Δχβνηα, Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία) σο [u] ιφγσ ζηέλσζεο ηνπ /ν/ (π.ρ. /o 

papús/ [u papús] «ν παππνχο») θαη ζε άιιεο (π.ρ. Θξάθε, Λέζβν, Ίκβξν, Αλαηνιηθή 

Θεζζαιία θ.α.) σο /i/, ην νπνίν ζπλήζσο απνδίδεηαη κε ην γξάθεκα <ε>, φπσο ην 

νξηζηηθφ άξζξν ζειπθνχ γέλνπο (π.ρ. <ε παππνύο> /i papús/«ν παππνχο»). ε άιια 

κέξε (π.ρ. Βέξνηα, νπθιί) γίλεηαη παξάιιεια ρξήζε θαη ησλ δχν ηχπσλ –<νπ> [u] 

θαη <ε> /i/– ηνπ αξζεληθνχ άξζξνπ. Αιινχ πάιη (π.ρ. ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο) 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο /i/ κφλν κε ηα θχξηα νλφκαηα (π.ρ. <ε Νίθνπο> /i níkus/ «o 

                                                
19 Σα βφξεηα ηδηψκαηα, ε πνιππιεζέζηεξε ειιεληθή δηαιεθηηθή νκάδα, ηα νπνία σο γλσζηφλ 

κηιηνχληαη βφξεηα ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ, δηαθξίλνληαη απφ ηνπο Σδηηδηιή & Μαξγαξίηε-Ρφγθα 

(2015) ζε δχν νκάδεο, ηε λνηηνδπηηθή (ηεξεά Διιάδα, Ήπεηξνο θαη ηκήκα ηεο λφηηαο Θεζζαιίαο) θαη 

ηε βνξεηναλαηνιηθή (πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, δειαδή ηε Θεζζαιία, ηε Μαθεδνλία 

θαη ηε Θξάθε). Ζ βνξεηναλαηνιηθή νκάδα ρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε δχν ππννκάδεο, ζηα ηδηψκαηα 

αλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηα ηδηψκαηα δπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη 

βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: α) ηελ εμέιημε ηνπ ζπκπιέγκαηνο /rζ/ (π.ρ. ήξηα [írta] ζηελ πεξηνρή 
αλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο, ήξζα [írζa] δπηηθά ηεο Θεζζαινλίθεο) β) ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνχ 

ησλ νλνκάησλ ζε -άξεο (sic) –απφ ηα αλαθεξφκελα φκσο ζηε ζπλέρεηα πξνθχπηεη φηη κάιινλ 

πξφθεηηαη γηα ηππνγξαθηθφ ιάζνο θαη θαλνληθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηα νλφκαηα ζε -ύξεο -/iris/– (π.ρ. 

λνηθνπθπξνί [ɲikucirí] θαη θαη’ αλαινγία ηζνπκπαλνί [tsubaɲí] αλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά 

θαηάιεμε -αίνη, π.ρ. λνηθνπθπξαίνη [ɲikuciréi], ηζνπκπαλαξαίνη [tʃubanaréi] ζηηο πεξηνρέο δπηηθά ηεο 

Θεζζαινλίθεο)˙ βι. ζρεηηθά Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, Μπνχθα & άγγνπ (2016: 477). 
20 Γηα ηνλ βφξεην θσλεεληηζκφ σο «ην βαζηθό» θσλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ» ησλ ηδησκάησλ βφξεηα ηνπ 

ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ βι. Σδηηδηιήο (2016: 440, 446). Ο Μπαηδάθαο (2012: 975) αληί ηνπ φξνπ βφξεηνο 

θσλεεληηζκφο θάλεη ρξήζε ηεο θξάζεο «κεησκέλνο θσλεεληηζκόο». 
21 «ηα βόξεηα, όπσο είλαη επξύηαηα γλσζηό, ηα άηνλα /ν/ θαη /e/ ηξέπνληαη αληίζηνηρα ζε /u/ θαη /i/, ελώ 

θαηά θαλόλα απνβάιιεηαη ην ηειηθό άηνλν /i/ (θαη ζπρλά ηα άηνλα /i/ θαη /u/ ζην εζσηεξηθό ιέμεο). Ζ 

εκθάληζε κόλν ηνπ ελόο από ηα δύν απηά θαηλόκελα (ζηέλσζε/πηώζε) δηαθξίλεη πεξαηηέξσ ζε εκηβόξεηα 
ηδηώκαηα (Κνληνζόπνπινο 2001, 111-114)» βι. ζρεηηθά πκεσλίδεο (1977: 63), βι. αθφκε 

Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 131) θαη Σδηηδηιήο (2016: 440). Βι. επίζεο Κνληνζφπνπινο (1979: 

176) ζρεηηθά κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ «απζηεξνύ» (ζηέλσζε ησλ άηνλσλ /e/ θαη /ν/, πηψζε ηνπ 

πξσηαξρηθνχ άηνλνπ ηειηθνχ /i/ θαη πηψζε ησλ άηνλσλ πξσηαξρηθψλ /i/ θαη /u/ εληφο ιέμεο) θαη 

«αλεηκέλνπ βόξεηνπ θσλεεληηζκνύ» (απνπζία ηεο πηψζεο ησλ άηνλσλ πξσηαξρηθψλ /i/ θαη /u/ εληφο 

ιέμεο). 
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Νίθνο») ελψ κε ηα πξνζεγνξηθά γίλεηαη ρξήζε ηνπ ηχπνπ /o/ [u] (π.ρ. /o ðrómos/ [u 

ðrómus] «ν δξφκνο»). Δπίζεο, ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο θαη ζηε 

Λέζβν ην αξζεληθνχ γέλνπο νξηζηηθφ άξζξν πνιχ ζπρλά παξαιείπεηαη εληειψο˙ ε 

άλαξζξε πξνθνξά απαληά ηφζν ζηα πιαίζηα θξάζεο ή πξφηαζεο φζν θαη ζε 

πεξηπηψζεηο κνλνιεθηηθήο απάληεζεο ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε
22

 (π.ρ. /piós írζe/ 

[pçνs írζi] «Πνηνο ήξζε;» – /peζerós mu/ [piζiróz um] «O πεζεξφο κνπ»)
23

. 

 

1.6 Η πξνέιεπζε ηεο ιέμεο Νηαξλάθαο ή Δαξλάθαο 

 

 Ζ ιέμε Nηαξλαθνρψξηα ή Γαξλαθνρψξηα πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα ησλ 

θαηνίθσλ απηψλ ησλ ρσξηψλ, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο Νηαξλάθεο (Γαξλάθεο) ή 

Νηαξλάθεδεο (Γαξλάθεδεο). 

ηελ νκάδα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά ηνλ ακζάξε 

(1971: 12-13), θαζεγεηή ηεο Ρσκατθήο Ηζηνξίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

ηα ρσξηά Οηλνχζα (Γεξβέζηαλε), Νέν νχιη (νπκπάζθηντ), Πεληάπνιε 

(αξκνπζαθιί), Υξπζφο (Σνπφιηαλε), Άγην Πλεχκα (Βεδλίθν), Σνχκπα θαη Δκκ. 

Παππάο (Γνβίζηα), ελψ ν Γθηζδαβίδεο (1986: 20) αλαθέξεη πσο έρεη ηελ αίζζεζε φηη 

κε απηφ ην φλνκα απνθαινχζαλ «ηνπο αλαηνιηθώο ηεο πόιεσο ρσξηθνύο, σο θεξ‟ 

εηπείλ ηνπο ρσξηθνύο Γνβίζηαο, Σνπνιηάλεο, Σνύκπαο, νπκπάζθηντ θαη άιινπο», αιιά 

φηη πεξηφξηδαλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ «εηο ηνπο ρσξηθνύο ηνπ Ρνδνιείβνπο, 

Κηνύπθηντ, Είρλεο θαη ελ γέλεη ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ Παγγαίνπ θαηνηθνύληαο». 

χκθσλα κε ηνλ Παπαθπξηάθν (1997: 34) ην φλνκα «Νηαξλάθεο» ππήξμε «ζεκείν 

αληηιεγόκελν από δηαθόξνπο ζπγγξαθείο», κεξηθνί ην επεθηείλνπλ ζε «όια ηα 

αλαηνιηθά ησλ εξξώλ θαη δπηηθά ηνπ Παγγαίνπ ρσξηά κε ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο» 

θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα Γαξλαθνρψξηα κέρξη θαη ηα ρσξηά Πξψηε θαη 

Ρνδνιείβνο. Δπίζεο, ν Γνπδεληδίθεο (2000: 1) ζεκεηψλεη φηη παιαηφηεξα ζηα 

Γαξλαθνρψξηα πεξηιακβάλνληαλ θαη ηα ρσξηά έσο ην Ρνδνιίβνο˙ παξάιιεια, 

πξνζζέηεη φηη αθφκε φκσο θαη ηελ ησξηλή επνρή κεξηθνί θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ απηψλ 

δειψλνπλ πσο είλαη Γαξλάθεο θαη φηη απηφ ηζρχεη γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ 

Γαθλνχδη θαη Ρνδνιίβνο. ήκεξα γεληθά, ε ρξήζε ηεο ιέμεο Γαξλαθνρψξηα 

                                                
22 Γηα ηα αλσηέξσ βι. Σξηαληαθπιιίδεο (1993 [1938]: 248) θαη Κνληνζφπνπινο (2006β: 98-99). 
23 ην ζεκείν απηφ παξαηέζεθαλ θάπνηα βαζηθά θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ ηεο 

Νέαο Διιεληθήο. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε επηκέξνπο –φρη βαζηθά θαη θνηλά– 

γισζζηθά γλσξίζκαηα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ βι. Σξηαληαθπιίδεο (1993 [1938]: 248-9) θαη θπξίσο 

Κνληνζφπνπινο (2006β: 94-105) φπσο θαη Σδηηδηιήο (2016: 446). 
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παξαπέκπεη ζηα εμήο πέληε ρσξηά, ην Άγην Πλεχκα, ην Νέν νχιη, ηελ Πεληάπνιε, ην 

Υξπζφ θαη ην ρσξηφ Δκκαλνπήι Παππάο. 

 Χο πξνο ηελ εηπκνιφγεζε ηεο ιέμεο Νηαξλάθαο/εο ή Γαξλάθαο/εο πξέπεη λα 

ζεκεησζεί εθ ησλ πξνηέξσλ φηη δελ έρεη δηαηππσζεί κία νξηζηηθή, πιήξσο 

ηθαλνπνηεηηθή θαη επξχηαηα απνδεθηή άπνςε, παξά ην γεγνλφο φηη έσο ηψξα έρνπλ 

ππάξμεη δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηνπηθφ θπξίσο ηχπν, αξθεηά άηνκα έρνπλ 

αζρνιεζεί –σο επί ην πιείζηνλ εξαζηηερληθά– κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη, φπσο 

αλαθέξεηαη (Γνπδεληδίθεο 2000: 9), έρεη γίλεη ιφγνο ζρεηηθά κε απηφ θαη ζε 

Βαιθαληθφ γισζζνινγηθφ ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 

1973. 

 Δίλαη αιήζεηα φηη έρνπλ γξαθεί θαη εθθξαζηεί δηάθνξεο εηπκνινγηθέο 

εθδνρέο, απφςεηο θαη εξκελείεο, απφ ηηο νπνίεο άιιεο δείρλνπλ λα δηαζέηνπλ κηα 

βαξχηεηα, λα ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή εηπκνινγηθή βάζε θαη 

ηεθκεξίσζε –θαη γη’ απηφ ίζσο θαζίζηαληαη απνδεθηέο απφ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο αζρνιεζεί κε ην ζέκα– ελψ άιιεο δίλνπλ ηελ εληχπσζε ή 

είλαη πξνθαλέο φηη βαζίδνληαη ζε εηθαζίεο, πηζαλφηεηεο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

πνπ δηαηεξήζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ κέζσ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ή ίζσο –

θάπνηεο απφ απηέο– απνηεινχλ αθφκε θαη απνθπήκαηα γφληκεο θαληαζίαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ δηαζέηνπλ νχηε ζην ειάρηζην ην βάξνο επηζηεκνληθήο ζεκειίσζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί λα παξνπζηαζηνχλ κε ζρεηηθά θαηαηνπηζηηθφ θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν νη δηάθνξεο απφςεηο θαη εθδνρέο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, 

ηφζν απηέο πνπ κνηάδνπλ λα δηαζέηνπλ –θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ– κηα ζρεηηθή 

βαξχηεηα φζν θαη αξθεηέο απφ εθείλεο πνπ θαίλεηαη φηη ζηεξνχληαη νπνηαζδήπνηε 

ηεθκεξίσζεο˙ επίζεο, ζα παξαηεζεί ε άπνςε ζηελ νπνία ζπγθιίλνπλ θαη ηελ νπνία 

ηείλνπλ λα απνδερηνχλ νη πεξηζζφηεξνη φζσλ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα θαη ε 

νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη λα ραξαθηεξηζζεί σο ε 

επηθξαηέζηεξε. 

 Καη’ αξράο, πξηλ ηελ παξάζεζε ησλ δηαθφξσλ εηπκνινγηθψλ εξκελεηψλ, ζα 

πξέπεη ίζσο λα ζεκεησζεί φηη ε παιαηφηεξε αλαθνξά ζε Γαξλάθηθα ρσξηά γίλεηαη 

απφ ηνλ Παληαδίδε (1862: 120), ν νπνίνο γξάθεη φηη «εδύλαην ηηο πιεηνηέξαλ 

επθαηξίαλ έρσλ θαη εηο ηα πέξημ ρσξία πεξηεξρόκελνο, ηδίσο δε ηα ιεγόκελα Γαξλάθηθα, 

λα ζπιιέμε πεξηζζνηέξαο (ελλ. ιέμεηο) δηόηη θαηά ηελ νκνινγίαλ πνιιώλ εθεί απαληώζη 
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κάιηζηα παξά ηαηο γπλαημί ιέμεηο δύζιεπηνη εηο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεσο, αιι‟ εμ 

άπαληνο Διιεληθαί, επεηδή νύηε Βνπιγαξηθαί είλαη νύηε Σνπξθηθαί»
24

. 

 ρεηηθά ηψξα κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο Νηαξλάθαο ή Γαξλάθαο ν 

εξξαίνο θαζεγεηήο Σζηθφπνπινο (1892: 42-43
25

) αλαθέξεη φηη αλαηνιηθά ησλ 

εξξψλ «θείληαη Διιελόθσλνη θώκαη, νύησ θιεζείζαη εθ ηνπ νλόκαηνο ησλ 

νηθνύλησλ, “Γαξλάθηδεο”»˙ ζεσξεί πηζαλφλ φηη απνδφζεθε ζε απηνχο ε 

ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία «δηα ηελ ζπρλνηάηελ ρξήζηλ ηεο ιέμεσο δάξη = ηώξα θαη 2) = 

βξε», αιιά παξαηεξεί φηη είλαη άγλσζην «Πόζελ ε ιέμηο δάξη». 

 Απφ ηνλ Παπαγεσξγίνπ (1988 [1894]: 60-61), δηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ 

εξξψλ ηελ πεξίνδν 1889-1891, δίλεηαη ε πιεξνθνξία φηη άμηα κειέηεο ιφγσ ηεο 

πξνθνξάο, ηνπ ηνληζκνχ θαη ηνπ ηππηθνχ είλαη θαη «ε λπλ ιαινπκέλε γιώζζα ελ 

έξξαηο θαη ελ ηνηο ρσξίνηο, κάιηζηα ελ ηνηο πιεζίνλ πξνο Αλαηνιήλ θεηκέλνηο: 

Βεδλίθσ, Νηεξβέζηαλε, Νηνβίζηα, Εηιί, νπκπάο - θηότ, αξκνπζαθιί θαη Σνπόιηαλε 

ηνηο επηιεγνκέλνηο “Γαξλάθηθα” ή “Γαξλαθνρώξηα”», ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη, 

«“Γαξλάθεδεο”», έιαβαλ ίζσο ην φλνκα απηφ απφ ηε ζπρλή ρξήζε ζηελ νκηιία ηνπο 

ησλ ιέμεσλ «“δάξη”», πνπ ζεκαίλεη «θαη ην ηώξα (λπλ) θαη ην βξε (du) θαη ην 

ακέζσο», θαη «λάθα” (όξα θαησηέξσ). … λάθα, εδώ λάθα (δλάθα), εθεί λάθα˙…». 

 Ο Βαζηθχξνο (1905: 286) (βι. θαη Γνπδεληδίθεο 2000: 2) πάιη ζεκεηψλεη: 

«Σνηαύηα ζεκεία γπλαηθνθξαηίαο παξαηεξνύληαη θαη ελ ηνηο πέξημ ησλ εξξώλ 

Γαξλαθνρσξίνηο (εθ ηνπ πνιύ ζπλεζηδνκέλνπ ελ ηνηο ρσξίνηο εθείλνηο δάξε θαη 

ζεκαίλνληνο ή ηώξα ι.ρ. δάξε έξρνκαη = ηώξα έξρνκαη ή θαιέ ή θίιε ι.ρ. πνπ ξε δάξε 

= πνπ θαιέ;)». 

 ρεηηθά κε ην ελ ιφγσ δήηεκα, ν θαηαγφκελνο απφ ην Νέν νχιη 

(νπκπάζθηντ) ηεξνκφλαρνο Γαβξηήι Κνπληηάδεο (1925: 8-9) γξάθεη πσο ην 

νπκπάζθηντ, ην Βεδλίθν, ε Γνβίζηα, ην αξκνπζαθιί θαη ε Σνπφιηαλε 

απνθαινχληαη Γαξλαθνρψξηα απφ ηηο ιέμεηο δάξε θαη δνπλάθα, νη νπνίεο 

ζπλεζίδνληαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκε ζηελ επνρή ηνπ απφ πνιινχο θαηνίθνπο 

ησλ ρσξηψλ απηψλ θαη κάιηζηα απφ ηνπο πην ειηθησκέλνπο θαη φηη αληί ηεο ιέμεο 

ηώξα ρξεζηκνπνηείηαη ζην νπκπάζθηντ ην δάξε, ην νπνίν, θαηά ηελ άπνςή ηνπ 

πξνέξρεηαη «εθ ηνπ “ήδε ώξα”, θαη θαηά ζπγθνπήλ ‟δε ‟ξα, θαη δσξηζηί ‟δάξε]. 

Πξφζζεηα, αλαθέξεη φηη αληί ηνπ «“εδώ” ή “εδώ λα” ιέγεηαη εηο ηελ Σνπόιηαλ ηδίσο 

ην “εδσλάθα ή δνπλάθα”. “Γάξε” θαη “δνπλάθα” = Γαξλάθα». 

                                                
24 Βι. θαη Κάξηζηνο (1994: 149). 
25 Βι. θαη Γνπδεληδίθεο (2000: 3). 
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 Ο ακζάξεο (1971: 13) αλαθεξφκελνο ζηα Γαξλαθνρψξηα θαίλεηαη φηη 

αζπάδεηαη ηελ άπνςε ηνπ Σζηθφπνπινπ, θαζψο ζεκεηψλεη φηη νη θάηνηθνί ηνπο, νη 

Γαξλάθεδεο, απφ ηνπο νπνίνπο πξνήιζε θαη ε επνλνκαζία ησλ ρσξηψλ, πξνζέιαβαλ, 

θαηά ηνλ Η. Σζηθφπνπιν, ην φλνκα απηφ απφ ηε ζπρλή ρξήζε ζηελ νκηιία ηνπο «ησλ 

ιέμεσλ “δάξη” (= ηώξα, ακέζσο, βξε) θαη “λάθα” (= εδώ). Δπίζεο, πξνζζέηεη ηα 

εμήο: «Πόζελ όκσο αη ιέμεηο “δάξη” θαη “λάθα”; Τπάξρεη ζρέζηο ηνύησλ πξνο ηαο 

ηνπξθηθάο: dâr (= νίθνο, θαηνηθία) θαη nakkas (= ειαηνγξάθνο); Άγλσζηνλ». 

 Ζ ζέζε φηη ε ιέμε Γαξλάθαο πξνήιζε «από ηε ιέμε “Γάξη – Γάξη” […] (θαηά 

ην ράκσ = ρακνπηδήο, δάξη + δνπλάθα = δαξλάθαο)» (Γνπδεληδίθεο 2000: 9) 

ππνζηεξίρζεθε θαη ζε Βαιθαληθφ γισζζνινγηθφ ζπλέδξην (Θεζζαινλίθε, 1973). 

Φαίλεηαη φκσο φηη δελ έπεηζε πιήξσο ηνπο παξηζηακέλνπο, αλ θαη ζεσξήζεθε σο ε 

επηθξαηέζηεξε άπνςε. 

 ε άξζξν ηνπ ζην Παλζεξξατθφ Ζκεξνιφγην ν Κνηακαλίδεο (1975: 133) 

παξνπζηάδεη ηελ άπνςε ηνπ ηεξνκφλαρνπ Γαβξηήι Κνπληηάδε, ηελ νπνία πηζαλφηαηα 

πηνζεηεί θαη ν ίδηνο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο Γαξλάθαο απφ ην «δάξε» 

θαη ην «δνπλάθα»
26

. 

 Απφ ηνλ Πεληαπνιίηε ζπγγξαθέα Ληζαξή (1985: 89-90) αλαθέξεηαη φηη 

«αθνύγνληαο νη έκπνξνη ησλ εξξώλ» απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ελ ιφγσ ρσξηψλ ηηο 

ιέμεηο δάξη θαη δσλάθαο, πνπ ζεκαίλεη «εδψ», ηνπο νλφκαζαλ «δάξη - δώλαθεο» θαη 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζηγά - ζηγά «ην δαξηδώλαθεο», έγηλε ράξηλ ζπληνκίαο 

Γαξλάθεο. Δπίζεο, σο εληζρπηηθφ ηεο άπνςήο ηνπ ζηνηρείν ζεκεηψλεη φηη ζπκάκαη 

πνιχ θαιά πσο ε γηαγηά ηνπ ρξεζηκνπνηνχζε πνιιέο θνξέο ζηελ νκηιία ηεο ην δάξη 

θαη φηη ηελ ίδηα ζπλήζεηα είρε θαη ε πεζεξά ηνπ πνπ θαηαγφηαλ απφ ην Άγην Πλεχκα. 

 Αλ θαη δειψλεη φηη ε ιέμε «ληαξλάθαο» δελ έρεη αθφκε εηπκνινγεζεί –

πξνθαλψο ελλνεί φηη δελ έρεη εηπκνινγεζεί θαηά ηξφπν νξηζηηθφ θαη γεληθά 

απνδεθηφ– ν Αξακπαηδήο (1998: 14-15) ζεσξεί επηθξαηέζηεξε ηελ εθδνρή φηη ε απηή 

πξνήιζε «από ηε ζπρλή ρξήζε ηεο ιέμεο δάξη-δσλα, εδώ θνληά, όπσο ην 

πεινπνλλεζηαθό “ράκσ” - ρακνπηδήο». 

                                                
26 πγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη: «Καηά ηνλ ηεξνκόλαρν Γαβξηήι Κνπληηάδελ, ν νπνίνο εμέδσζε ην 1925 

“ΛΔΤΚΩΜΑ ΣΟΤ ΟΤΜΠΑΚΗΟΪ” ηα πέληε απηά πξναλαθεξζέληα ρσξηά ησλ εξξώλ ιέγνληαη 
δαξλαθνρώξηα από ην “δάξε” θαη από ην “δνπλάθα”. Οη δύν απηέο ιέμεηο θαη ζήκεξα αθόκε βξίζθνληαη 

ζηα ζηόκαηα πνιιώλ ρσξηθώλ δαξλαθνρσξηηώλ θαη κάιηζηα από ηνπο πην γεξνληόηεξνπο. Αληί ηνπ 

“ηώξα” ζπλεζηδόηαλε ζην ρσξηό νπκπάζθηντ λα ιέγεηαη ην “δάξε” γίλεηαη (θαηά ηνλ ηεξνκόλαρν 

πάληνηε Γαβξηήι Κνπληηάδελ) από ην “ήδε ώξα” θαη θαηά ζπγθνπήλ “δή ‟ξά” θαη δσξηζηί “δάξε”. Καη 

αληί ηνπ “εδώ” ή “εδώ λά” ιέγεηαη, ζηελ Σνπόιηαλε ηδίσο, ην “εδσλάθα” ή “δνπλάθα”. “Γάξε” θαη 

“Γνπλάθα” = Γαξλάθα». 
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 Ο Υαιέκεο (2002: 87-88), αθνχ θαη’ αξράο ζεκεηψλεη πσο ζηα 

Γαξλαθνρψξηα θαηά ην παξειζφλ ζπλεζηδφηαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ιέμε δάξε, ε 

νπνία ζεκαίλεη «ηψξα, ακέζσο» θαη ε νπνία δελ είλαη μεληθήο πξνειεχζεο αιιά 

«ηνπηθή Διιεληθή» θαη φηη «Δθ ηεο ιέμεσο δάξε θαη ησλ ηνηνύησλ δσ (εδώ), λά θαη 

θάη‟ (θάησ) ζπλάγεηαη όηη εζρεκαηίζζε ε ηνηαύηε “Γαξλάθα”», ελ ζπλερεία παξαζέηεη 

ηα αλαθεξφκελα απφ ηνλ ηεξνκφλαρν Γαβξηήι Κνπληηάδε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε 

ηεο ιέμεο Γαξλάθαο. 

 Έσο ηψξα παξαηέζεθαλ απφςεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ιέμε Γαξλάθαο 

πξνήιζε: α) απφ ην δάξε, ή κε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία δάξη, ην νπνίν, 

αλαθεθαιαηψλνληαο φζα πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη λα ζεκαίλεη «ηψξα», «ακέζσο» 

–θαηά ηε γλψκε ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ φζνπο αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα– θαη επίζεο 

«βξε» «θαιέ», «θίιε» κε ηηο ζεκαζίεο απηέο λα έπνληαη ζε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο. Τπελζπκίδεηαη φηη ζρεηηθά κε ηελ εηπκνινγηθή εξκελεία ηεο ιέμεο 

δάξε/η
27

 παξνπζηάζηεθε ε άπνςε ηνπ Γαβξηήι Κνπληηάδε, νη Σζηθφπνπινο θαη 

ακζάξεο δειψλνπλ φηη είλαη άγλσζηε ε πξνέιεπζή ηεο, ελψ νη ππφινηπνη είηε 

απνδέρνληαη ηελ εξκελεία ηνπ Γαβξηήι Κνπληηάδε είηε δελ θάλνπλ κλεία θάπνηαο 

εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο θαη β) απφ ηε ιέμε λάθα
28

 ή δσλά ή δσλάθαο ή 

εδσλάθα/δνπλάθα πνπ ζεκαίλνπλ «εδψ, εδψ λα / θνληά». 

                                                
27 Ζ εθδνρή πνπ αθνινπζεί θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο δάξε/η αλαθέξεηαη απιψο θαη 

κφλν γηα λα θαλεί πφζν εχθνιν είλαη λα παξνδεγεζεί θαλείο θαη λα δηαηππψζεη απφςεηο πνπ είλαη 

πξνθαλψο αζηήξηθηεο θαη αθξαίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξνπζηάζεη κηα εηπκνινγηθή εξκελεία θαη 

λα πξνζδψζεη ίζσο ζε απηήλ ην θχξνο πνπ ζεσξεί φηη απνξξέεη απφ θάπνηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο. Απφ ηνλ Γνπδεληδίθε (2000: 9) αλαθέξεηαη: «Σελ ιύζε ζην αίληγκα γηα ηελ πξνέιεπζε 

ησλ ιέμεσλ απηώλ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο, καο έδσζε 

ν γισζζνιόγνο θ. Αιεμηάδεο Πέηξνο: “Διιεληθή ιέμε δάξη δελ ππάξρεη από ηα Οκεξηθά ρξόληα κέρξη 

ζήκεξα. Ζ θνληηλόηεξε είλαη από ηελ Πεξζηθή γιώζζα θαη είλαη ε ιέμε δάξα θαη εμ απηήο ε 
εμειιεληζκέλε Γαξείνο = βαζηιηάο, ηζρπξόο”. “Πεξζηθή γξαθή θαη εθθνξά = Νηάξα”. “Γαξείνο = 

όλνκα βαζηιέσλ ησλ Μήδσλ θαη ησλ Πεξζώλ. Δμειιεληζζέλ εθ ηνπ αξραίνπ Πεξζηθνύ νλόκαηνο Γάξα ή 

Νηάξα - παβνύο, ην νπνίν θαηά ηνπο Αλαηνιηζηάο εζήκαηλε ν θξαηώλ” θαζώο θαη“ πεξζηζηί” θαηά ηνλ 

Boulliet Μ. σο “Γαξάγηαβνπο”... Φαίλεηαη όηη όηαλ ήξζε ζηελ πεξηνρή ησλ εξξώλ ηα ζηξαηεύκαηα ηνπ 

Γαξείνπ θαη άξρηζαλ ηηο πνιεκηθέο ελέξγεηεο, νη θάηνηθνη πιεξνθνξνύκελνη ην κέγεζνο ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπ θαη ησλ ζεξησδηώλ ηνπο, όηαλ άθνπγαλ ην όλνκα Γαξείνο έηξεραλ λα θξπθηνύλ 

παληθόβιεηνη (ζηε βάιηα ηεο ιίκλεο Αρηλνύ ή ζην βνπλό ππνζέηνπκε - Μελνίθην), θσλάδνληαο ν έλαο 

ζηνλ άιιν “δάξη - δάξη”. Δίραλ άιισζηε θάζε ιόγν λα ην θάλνπλ, αθνύ, όπσο καο βεβαηώλεη ν 

Ζξόδνηνο, νη Πέξζεο “εζπίπηνπζη εο ηαο πόιηαο απηώλ… ενύζαο αλδξώλ εξήκνπο… νύησ δε ησλ 

Παηόλσλ ηξνπαίνλεο ηε θαη Παηόπιαη θαη νη κέρξη ηεο Πξαζηάδνο ιίκλεο εμ εζέσλ εμαλαζηάληεο ήγνλην 

εο ηελ Αζίελ”». 
28 Πάιη ν Γνπδεληδίθεο (2000: 10) ζρεηηθά κε ηε ιέμε λάθα απηή ηε θνξά ζεκεηψλεη: «Γηα ηε ιέμε 
λάθα ζηελ παξάδνζε ησλ Γαξλαθνρσξίσλ βξήθακε λα έρεη κόλνλ ηε ζεκαζία εδώ, εδώ λα. 

Αλαηξέρνληαο όκσο ζηα ιεμηθά βξήθακε όηη ε ιέμε απηή, ηα παιηόηεξα ρξόληα ζήκαηλε ηελ πξνβηά. Έηζη 

βξήθακε θαη παξαζέηνπκε ηηο εξκελείεο αιιά θαη θάζε πιεξνθνξία, πνπ δίλνπλ δηάθνξα ιεμηθά γηα ηε 

ιέμε “λάθα”». Γηα ηηο ιέμεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηεη βι. Γνπδεληδίθεο (2000: 10-12). 

Δπίζεο, ν Κάξηζηνο (1996) γξάθεη: «ηε Γνβίζηα αθόκε θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ππό ηύπνλ βξηζηάο 

ε ιέμε “λάθνο” (.. νπ λάθνπ!), δειαδή κε ζεκεξηλά ειιεληθά “ράζνπ από ‟δώ ηνκάξη!”». 
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 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιφγνο γηα δηάθνξεο άιιεο εθδνρέο –πεηζηηθέο θαη κε– 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε πξνέιεπζε ηεο ιέμεο Γαξλάθαο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ηχπνπο δάξε/η θαη λάθα. Έηζη, ν Γνπδεληδίθεο (2000: 6)
29

 γξάθεη φηη ν θ. . Ληάθνο 

νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε νλνκαζία Γαξλάθεδεο έρεη θαξηθή πξνέιεπζε θαη 

ζεκαίλεη «πεξηηεηκεκέλνη», γηαηί ζην ηκήκα απηφ «ηεο Μαθεδνληθήο ρώξαο 

„Οδνκαληηθήο‟», φπνπ βξίζθνληαη ηα ζεκεξηλά Γαξλαθνρψξηα, εγθαηαζηάζεθαλ 

Κάξεο, δειαδή θάηνηθνη ηεο κηθξαζηαηηθήο Καξίαο, νη νπνίνη είραλ ηε ζπλήζεηα «ηνπ 

πεξηηέκλεζζαη”», παξαηεξεί φκσο φηη ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο δελ αλαθέξεηαη κεηνηθεζία 

«ηεο Καξηθήο θπιήο» ζηνλ λνκφ εξξψλ. 

 Δλψ, φπσο πξνειέρζε, ν ακζάξεο (1971: 13-14), θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ 

άπνςε ηνπ Σζηθφπνπινπ γηα ηελ εηπκνιφγεζε ηεο ιέμεο Γαξλάθαο, ζεσξεί πσο, αλ 

ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη νη Γαξλάθεδεο δηέζσζαλ θάπνηεο ιέμεηο –δίρσο  φκσο λα 

αλαθέξεη γηα πνηεο ιέμεηο πξφθεηηαη– «αθξηβώο αξραίεο», δελ ζα απνηεινχζε 

ππεξβνιή λα αλαδεηεζνχλ ζην φλνκά ηνπο ίρλε ηνπ αξραίνπ έζλνπο ησλ Γεξξψλσλ ή 

Γεξξαλαίσλ
30

 θαη πεξαηηέξσ λα αλαγλσξίζεη θαλείο ζηα Γαξλαθνρψξηα  ηελ 

αλάκλεζε κηαο νκνζπνλδίαο (θνηλνχ) πφιεσλ θαηά ηελ αξραηφηεηα
31

. 

 Σελ ίδηα άπνςε κε ηνλ ακζάξε, γηα ηελ νπνία κφιηο έγηλε ιφγνο, φρη φκσο 

σο ππφζεζε θαη εηθαζία φπσο ν απηφο, αιιά σο βεβαηφηεηα εθζέηεη ν Γνχθιηαο 

(1973: 16). Τπνζηεξίδεη φηη ε πην ζσζηή γλψκε είλαη πσο ην φλνκα Γαξλάθαο 

πξνήιζε απφ ην αξραίν βαζίιεην ησλ Γεξξψλσλ, Γεξξαλαίσλ ή Γεξξαίσλ ή 

Γεξζαίσλ˙ πξνζζέηεη, αθφκε, φηη γηα ηνπο Γέξξσλεο αλαθέξεη νξηζκέλα ζηνηρεία «ν 

παηέξαο ηεο ηζηνξίαο καο ν Ζξόδνηνο» θαη πσο θαηά ηνλ ηέθαλν Βπδάληην απηνί 

θαηνηθνχζαλ πέξα απφ ηνλ ηξπκφλα. 

 Απφ ηνπο Φαζά & Μεηξαθιή-Φαζά (1976: 110) αλαθέξεηαη φηη θαηά ηνπο 

Πεληαπνιίηεο Γνπξνχβα Νηθφιαν θαη Σδηάξα Μηράιε «ην όλνκα ην έιαβαλ γηαηί ήηαλ 

αλνηρηνρέξεδεο, γελλαηόδσξνη, ρνπβαξδάδεο. Σνύην ζπλάγεηαη θαη από ηελ ιέμε 

“Νηεξλέθ” πνπ ζεκαίλεη αλνηρηνρέξεο». Καη αλαξσηηνχληαη: «Δίλαη άξαγε παξαθζνξά 

ηεο ιέμεσο “ληηξεικέθ” πνπ ζεκαίλεη είλαη δσεξόο;». 

 Ο Σφκπνπινο (1982: 116-117) δελ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ν ηχπνο 

Γαξλάθαο πξνέθπςε απφ ηηο ιέμεηο δάξε θαη δνπλάθα, δηφηη, θαηά ηε γλψκε ηνπ, απηή 

ε εθδνρή είλαη «θάκπνζν ηξαβεγκέλε», θαίλεηαη «γηα αιεζηλή», αιιά δελ είλαη ε 

                                                
29 Ο Γνπδεληδίθεο (2000: 6) αλαθέξεη φηη ε άπνςε ηνπ Ληάθνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα 

Μαθεδνλία ζηηο 14-4-1953, ζηήιε Βνξείνπ. 
30 Βι. ακζάξεο (1971: 14, ππνζεκ. 1). 
31 Βι. ακζάξεο (1971: 14, ππνζεκ. 2). 
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αιήζεηα ή ηνπιάρηζηνλ φρη φιε ε αιήζεηα. Απνξξίπηεη θαη ηε ζέζε φηη νη ιέμεηο 

Γαξλάθαο θαη Γαξλάθεδεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ Πέξζε βαζηιηά Γαξείν, ν νπνίνο, «όηαλ 

έθαλε εμόξκεζε γηα θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο (ην 480 π.Υ.)», άθεζε ηνπο ηξαπκαηίεο 

θαη άξξσζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ζηε γε ησλ εξξψλ θαη φηη δήζελ νη απφγνλνη εθείλσλ 

ησλ Πεξζψλ ζηξαηησηψλ είλαη νη ζεκεξηλνί Γαξλαθνρσξίηεο. Θεσξεί φηη θάηη ηέηνην 

είλαη «ζθέηνο παξαινγηζκόο» θαη ζπκπέξαζκα ηαπεηλσηηθφ θαη εμσπξαγκαηηθφ, ην 

νπνίν «Γελ ζηέθεηαη θαζόινπ». Καη’ απηφλ εγγχηεξα ζηελ αιήζεηα βξίζθεηαη ε 

εθδνρή πνπ αλαθέξεη ν Διεπζεξνπδάθεο ζηελ εγθπθινπαίδεηά ηνπ, φηη δειαδή ηα 

Γαξλάθαο θαη Γαξλάθεδεο πξνέξρνληαη απφ ηνπο Γάξδαλεο, «κηα θπιή», ε νπνία ζηα 

παιηά ρξφληα θαηνίθεζε ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη ήηαλ ιαφο πνπ ήξζε θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζην ιεθαλνπέδην ησλ εξξψλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αμηνχ πνηακνχ, 

γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνη άιινη ιέλε πσο ήηαλ κηθξαζηαηηθφο ιαφο πνπ ηαπηίδεηαη κε 

ηνπο Σξψεο θαη φηη ήξζαλ ζηε γε ησλ εξξψλ απφ εθεί. Καηαιήγεη παξαηεξψληαο 

φηη, αλ θαη κπνξεί «λα καο θαθνθαίλεηαη», ε εθδνρή απηή δηαζέηεη πεξηζζφηεξε 

αιήζεηα, ζεσξεί φκσο φηη θαη «απηόο ν ιόγνο δε ιύλεη ην δήηεκα». 

 Σξεηο εθδνρέο, πνπ ζρνιηάδνληαη ζε θάπνηα ζεκεία ηνπο, παξνπζηάδνληαη απφ 

ηνλ Γθηζδαβίδε (http://www.darnakas.gr/darnakasgisdabidi.htm): α) Ζ πξψηε απφ 

απηέο αλαθέξεηαη απφ ηελ θαζεγήηξηα Μαξία Υαηδεειεπζεξίνπ «εηο ην πεξηνδηθόλ 

Δκκ. Παπάο ηνπ Μαξηίνπ 1978, ηεύρνο 3νλ, ην νπνίνλ εθδίδεηαη εηο Θεζζαινλίθελ»˙ 

θαη’ απηή ε ιέμε Νηαξλάθαο ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο εξξαίνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηνλ ακφξθσην άλζξσπν –θπζηθά ν ελ ιφγσ ραξαθηεξηζκφο ησλ 

εξξαίσλ δελ ήηαλ θνιαθεπηηθφο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ γχξσ απφ ηελ 

πφιε– θαη πξνήιζε «από όλνκα βαζηιέσο ηηλόο Γώξε νλνκαδόκελνπ, πξν 

ακλεκνλεύησλ ρξόλσλ» δίρσο φκσο λα παξνπζηάδνληαη ζρεηηθέο απνδείμεηο, ελψ ν 

Γθηζδαβίδεο ζρνιηάδνληαο ζεκεηψλεη φηη, εάλ ππήξμε «ηέηνηνο βαζηιεύο εηο 

απξνζδηόξηζηνλ επνρήλ» έπξεπε λα δεη ζην θξνχξην ησλ εξξψλ, ηνλ Κνπιά θαη φρη 

ζηνλ θάκπν, θαζψο «Οη ληαξλάθεδεο ήζαλ θαπλνπαξαγσγνί. Δδνύζαλ θάπσο θαιά. 

Ήζαλ γιεηδέδεο εηο ηαο δηαζθεδάζεηο, ζηα παλεγύξηα, ζηηο γηνξηέο, δελ θεηδνιεύνληαλ». 

 β) χκθσλα κε ηε δεχηεξε εθδνρή, ε ιέμε Νηαξλάθαο πξνέξρεηαη «από ηελ 

ιέμηλ Γαξείνο
32

 Βαζηιεύο ησλ Πεξζώλ εθζηξαηεύζαληνο θαηά ηεο Διιάδνο» θαη 

                                                
32 Ο Παπαθπξηάθνο (1997: 35) δελ απνδέρεηαη ηελ εθδνρή φηη ε ιέμε Γαξλάθαο πξνήιζε απφ ην φλνκα 

ηνπ Πέξζε βαζηιηά Γαξείνπ θαη ηε ζρνιηάδεη σο εμήο: «Ζ άγλνηα γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλόκαηνο 

Γαξλαθνρώξηα δεκηνύξγεζε πνιιέο αληηθξνπόκελεο εθδνρέο, αθνύ ν θαζέλαο κε ηε θαληαζία ηνπ έδηλε 

δηθή ηνπ εξκελεία αλαδεηώληαο ηε ξίδα ηεο ιέμεσο ζε δηάθνξα νλόκαηα. Αξθεί λα αλαθεξζεί όηη θαη ην 

όλνκα ηνπ Γαξείνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, γηα λα ζεσξήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο σο θαηάινηπα ηνπ Πεξζηθνύ 

http://www.darnakas.gr/darnakasgisdabidi.htm
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ζπλεθδνρηθά απφ ηα λνκίζκαηα, ηνπο δαξεηθνχο, ηα νπνία «εμεθάληζε ν Φίιηππνο, 

επζύο σο έβγαιε ηα ρξπζά λνκίζκαηα ηνπο Φηιηππηθνύο». 

 γ) Καηά ηελ ηξίηε, ηέινο, εθδνρή, πξνήιζε απφ ηελ ιέμε ληέξλεθ, πνπ 

ζεκαίλεη «αλνηθηόθαξδνο, παξαιήο, ρνπβαξδάο». Απφ ηελ θαζεγήηξηα Μαξία 

Υαηδεειεπζεξίνπ ππνζηεξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη ε ιέμε είλαη ηνπξθηθή θαη 

δηαδφζεθε επί Σνπξθνθξαηίαο απφ έλαλ Σνχξθν δάζθαιν ρσξίο λα δίλνληαη άιια 

ζηνηρεία ή απνδείμεηο. Ο Γθηζδαβίδεο, πάιη, πηζηεχεη φηη «Μάιινλ απηή ε εξκελεία 

ζηέθεη ζηα πξάγκαηα παξά ηνπ λσζξνύ, ηνπ αγξνίθνπ, αγξακκάηνπ, ηνπ ηζηγθνύλε, ηνπ 

θαθνληπκέλνπ» θαη αθφκε πεξηζζφηεξν «ηνπ θαθνκνίξε, ηνπ ρσξηάηε». 

 ην Δηπκνινγηθό Λεμηθό ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ ηαχξνπ Βαζδέθε 

(www.anemologiν.gr) ζρεηηθά κε ηε ιέμε Νηαξλάθαο ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

«Γαξδάληνο [βι. Γαλαόο (Γεώ), Γαλανί (= γεγελείο), κε έθηαζε (όπσο ην δαξδάπησ εθ 

ηνπ δάπησ). Άπαληεο νη Αξραίνη Έιιελεο επέκελαλ ζην γεγελέο ηεο θαηαγσγήο ησλ] ν 

θάηνηθνο ηεο Γαξδαλίαο. Γαξδαλία, Γάξδαλνο, […] Γάξλαθεο (Γάξδαλεο, κε 

κεηάζεζε), Νηάξλαθεο, Νηαξλάθαο. Γειαδή ε ιέμε Νηαξλάθαο πξνέξρεηαη από ηελ ιέμε 

Γάξλαθεο (Γαξλάθαο). Ζ κεηαηξνπή ηνπ δ ζε λη είλαη θάηη ην πνιύ ζπλεζηζκέλν ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα. Ζ Γαξλάθαο από ηελ Γαξδάληνο, πνπ είλαη ε επηθεθαιήο ιέμε όιεο 

απηήο ηεο νκάδαο. Ζ επηθεθαιήο απηή ιέμε Γαξδάληνο πξνέξρεηαη από ηελ ιέμε Γαλαόο 

(εληόο ηεο αγθύιεο), ε νπνία ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζεκαίλεη γεγελήο. Καη όπσο ην 

δαξδάπησ εθ ηνπ δάπησ πξνθύπηεη κε έθηαζε, έηζη θαη ην Γαξδάληνο εθ ηνπ Γαλαόο 

έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ θαη ζεκαίλεη γεγελήο. 

Από ην Γάξδαλνο κε κεηάζεζε θαη ην Γάξλαθαο (Γάξλαδνο > Γάξλαγνο (δ > γ) > 

Γάξλαθαο (γ > θ, ν > α). […] Νηαξλάθαο ινηπόλ ζα πεη γεγελήο». 

 Ο Κάξηζηνο (1996) παξαζέηεη ηηο εμήο εθδνρέο: α) φηη ε ιέμε Γάξλαθεο 

πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε Γαξείνο, πνπ ζεκαίλεη «ππνζηεξηδόκελνο ηνπ ζενύ» θαη ήηαλ 

                                                                                                                                       
ζηξαηνύ, εθδνρή θαζαξώο απνθύεκα ηεο θαληαζίαο, αθνύ, όπσο ζα θαλεί πην θάησ, ε εηπκνινγία ηνπ 

όξνπ είλαη αξραηνειιεληθή. Γελ επζηαζεί ε παξάδνζε ηεο Αιηζηξάηεο (ζην ηνπηθό ηδίσκα) “Απέ ηε 

Φίιηππνη ίζακε ην Σζατιίθη ήηαλ ν Φίιηππνο. Απ‟ εθεί θαη πέξα ήηαλ ε Γάξηθε βαζηιηάο. Γηα ηνύην θαη 

ζήκεξα εθείλνη πνπ θάζνληαη θνληά ζε θείλα ηα κέξηα ιέγνληαη Γαξλάθεδεο θη‟ όιν κε ην δάξη κηιάλε” 

δηόηη δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ηζηνξία ζηα ρξόληα ηνπ Φηιίππνπ, ηνπ ηδξπηνύ ησλ Φηιίππσλ, λα θαηέρεη ν 

Φίιηππνο ηα αλαηνιηθόηεξα κέξε θαη ηα δπηηθόηεξα ν Γαξείνο. Γελ ζπλέβε απηό ζηελ ηζηνξία ζηα ρξόληα 

ηνπ Φηιίππνπ Β πνηέ». Ζ θξάζε «παξάδνζε ηεο Αιηζηξάηεο», ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε ν 

Παπαθπξηάθνο αθνξά ζε πξνθνξηθή δηήγεζε ηεο εβαζηήο Μνπηαθηζή απφ ηελ Αιηζηξάηε ην 1939, 
φηαλ απηή ήηαλ 100 ρξνλψλ. Σε δηήγεζε απηή («Απέ ηηο Φίιηππνη ίζακε ην Σζατιίθη ήηαλ ε Φίιηππαο. 

Απ‟ εθεί θαη πέξα ήηαλ ε Γάξεο ε βαζηιηάο. Γηα ηνύην θαη ζήκεξα αθόκε θείλνη πνπ θάζνπληαλ θαηά ζε 

θείλα ηα κέξγηα: Ρνδνιείβνο, Εέκαιηη, ιέγνπληαλ Γαξλάθηδεο θη όιν κε ην “δάξη” κηιάλε») δεκνζίεπζε ν 

Γ. Μπαθαιάθεο ην 1939, φπσο ηελ άθνπζε απφ ηελ ειηθησκέλε γπλαίθα πνπ ήηαλ εληειψο αγξάκκαηε, 

ζην Μαθεδνληθόλ εκεξνιόγηoλ (Γνπδεληδίθεο 2000: 1 ππνζεκ. 2)˙ αλαθέξεηαη επίζεο απφ ηνλ 

Καθηαληδή (1967: 59). 
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νλνκαζία αξθεηψλ βαζηιηάδσλ ηεο Πεξζίαο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο εθζηξάηεπζε 

ελαληίνλ ηεο Διιάδαο ηνλ 5ν π.Υ. αηψλα θαη έζεζε ζε θπθινθνξία λνκίζκαηα, ηνπο 

δαξεηθνχο, β) φηη νη Γάξλαθεο είλαη απφγνλνη ελφο κπζηθνχ ήξσα ζετθήο θαηαγσγήο, 

ηνπ Γάξλαθα. Ο Γάξλαμ ππήξμε γελάξρεο κηαο αξραίαο ειιεληθήο θπιήο δσξηθήο 

θαηαγσγήο. Αλαθέξεη φηη ηελ εξκελεία απηή γηα ηελ θαηαγσγή ησλ Γαξλάθεδσλ 

θέξεηαη λα ππνζηεξίδεη ν θαζεγεηήο Καθξηδήο, ελψ ν ίδηνο ν Κάξηζηνο ηε ζεσξεί θαη 

ηελ νλνκάδεη «ξνκαληηθή εθδνρή» θαη γ) φηη ε ιέμε Γάξλαθεο πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε 

ιάξλαθεο πνπ ζεκαίλεη ζεκαηνθχιαθεο αξραίσλ θεηκειίσλ θαη «πνπ πξαγκαηηθά 

είλαη», φπσο ζεκεηψλεη, κε ην ζθεπηηθφ φηη νη ζεκεξηλνί Γάξλαθεο είλαη νη αξραίνη 

Αγξηάλεο. 

 Απφ ηνλ Αξακπαηδή (1998: 15) αλαθέξεηαη φηη απεπζχλζεθε κε επηζηνιή ηνπ 

ζε θαζεγεηέο ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο θαη ζε άιινπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη γισζζνιφγνπο ζηελ νπνία 

δηαηχπσλε ηελ παξάθιεζε λα εηπκνινγήζνπλ ηε ιέμε Γαξλάθαο αιιά δελ έιαβε 

απάληεζε παξά κφλν απφ ηνλ αξάλην Καξγάθν. Ο ηειεπηαίνο αλαθνξηθά κε ην ελ 

ιφγσ δήηεκα εμέθξαζε ηελ αθφινπζε άπνςε: «Ο όξνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηελ 

ηνπξθηθή Dar, πνπ ζεκαίλεη ζηελόο. Πξαγκαηηθά ηα Νηαξλαθνρώξηα βξίζθνληαη ζε 

ζηελή δηάβαζε. Πξέπεη ζην παξειζόλ λα ήηαλ Νηεξβέλη
33

». 

 ηνλ Γνπδεληδίθε (2000: 6-7) αλεπξίζθνληαη επίζεο θαη νη εμήο εθδνρέο: α) 

Τπνζηεξίδεηαη πσο νη Γαξλάθεο είλαη απφγνλνη ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ ηεο 

Γαξδαλίαο, «αξραίαο ρώξαο θεηκέλεο αλαηνιηθά ηνπ Διιεζπόληνπ» θαη φηη 

«θαηαδησρζέληεο» απφ εθεί ήιζαλ θαη εγθαηεζηάζεθαλ ζηα ζεκεξηλά Γαξλαθνρψξηα. 

 Θεσξείηαη φηη ε εθδνρή απηή βαζίδεηαη «πξνθαλώο» ζηελ αλαθνξά ηεο 

εγθπθινπαίδεηαο Διεπζεξνπδάθε θαηά ηελ νπνία νη Γαξλάθεο πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

Γάξδαλεο, «κηα θπιή πνπ θαηνίθεζε ζηα παιηά ρξόληα ζηελ πεξηνρή ησλ εξξώλ» θαη 

ήηαλ ιαφο πνπ ήξζε θαη εγθαηαζηάζεθε ζην ιεθαλνπέδην ησλ εξξψλ απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Αμηνχ πνηακνχ, ελψ θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη Γάξδαλεο ήηαλ 

κηθξαζηαηηθφο ιαφο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνπο Σξψεο «θη ήξζαλ ζηε γε ησλ εξξώλ από 

‟θεη”». 

                                                
33 Απαληψληαο ζηνλ Καξγάθν, ν εξξαίνο ζπγγξαθέαο Βνπξνπηδίδεο ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηελ Δθεκεξίδα Πξόνδνο ζηε ζηήιε Βηβιηνπαξνπζίαζε ζηηο 4-2-1999 γξάθεη: «ε άπνςε ηνπ θ. 

Καξγάθνπ πσο ε νλνκαζία “Νηαξλάθαο” πξνέξρεηαη από ηε ιέμε “ληεξβέλη” (ρώξνο ζηελόο θαη 

ππνρξεσηηθό πέξαζκα όπνπ ιεηηνπξγνύζε θαη ηδηόηππνο ζηαζκόο ειέγρνπ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία) είλαη 

πξνθαλώο ιαλζαζκέλε, σο ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο βεβαηώλεη»˙ γηα ηα πξναλαθεξζέληα βι. 

Γνπδεληδίθεο (2000: 8). 
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ρεηηθά φκσο κε ηελ ελ ιφγσ άπνςε, παξαηεξείηαη (Γνπδεληδίθεο έ.α.) φηη 

εθηφο απφ ηελ αλαθνξά ηεο εγθπθινπαίδεηαο Διεπζεξνπδάθε, δελ αλεπξέζεθε 

πνπζελά αιινχ θάηη ζρεηηθφ θαη φηη «νη Γάξδαλνη» θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην ζεκεξηλφ θξάηνο ησλ θνπίσλ, θαζψο, φπσο βεβαηψλεηαη 

απφ ηνλ N. G. L. Hammond, «ε πεξηνρή ησλ Γαξδάλσλ: “έθηαλε σο ηηο Μαθεδνληθέο 

θπιέο θαη ηηο θπιέο ησλ Παηόλσλ πξνο ηα λόηηα. Απηό δηθαηνινγεί ηελ επέθηαζε ηεο 

πεξηνρήο ησλ Γαξδαλίσλ σο ηηο δπηηθέο πεγέο ηνπ Αμηνύ, δειαδή σο ηελ πεξηνρή ηνπ 

Σέηνβν… Αιιά απηή ε εμάπισζε αθνξά ηελ πεξίνδν από ηνλ έβδνκν σο ηνλ πέκπην 

αηώλα π.Υ., ζηνπο Διιεληζηηθνύο ρξόλνπο νη Γαξδάληνη είραλ απνζπξζεί από ηελ 

πεξηνρή ηνπ Λεπθνύ Γξίισλα. Γηαηί ζην κεηαμύ νη Αξδηαίνη είραλ απισζεί σο ηε 

θόξδα θαη έιεγραλ ηηο πεξηνρέο ηνπ Λεπθνύ θαη Μέιαλα Γξίλνπ/Γξίισλα”». 

 β) Αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε φηη ην φλνκα Γαξλάθαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ Πέξζε 

βαζηιηά Γαξείν, ν νπνίνο, φηαλ εθζηξάηεπζε «γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο (480 

π.Υ.)», άθεζε ηνπο ηξαπκαηίεο θαη αξξψζηνπο ζηξαηηψηεο ζηε γε ησλ εξξψλ θαη 

πσο νη Γαξλάθεο είλαη απφγνλνη εθείλσλ ησλ Πεξζψλ, ζεκεηψλεηαη φηη είλαη 

αδχλαηνλ εθείλνη νη ηξαπκαηίεο θαη άξξσζηνη ζηξαηηψηεο ηνπ Γαξείνπ λα 

θαηφξζσζαλ λα επηβηψζνπλ εμαηηίαο ησλ ηξαπκάησλ θαη ησλ αζζελεηψλ ηνπο θαη, 

θπξίσο, γηαηί βξίζθνληαλ ζε έλα ερζξηθφ γηα απηνχο πεξηβάιινλ. 

 γ) Κξίλεηαη πηζαλφλ φηη πξνήιζε απφ ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο «da riva, πνπ 

ζεκαίλνπλ: από ην ρείινο, από ηελ άθξε ηνπ πνηακνύ, από ηελ αθηή, παξαπνηάκηνο, 

παξαζαιάζζηνο». Απφ θάηνηθν ησλ Γαξλαθνρσξίσλ –νλφκαηη Υξπζφζηνκν 

Βαξζάκε– κλεκνλεχεηαη φηη ζχκθσλα κε καξηπξία ηνπ παηέξα ηνπ «πεξί ην 1925 

ήξζε ζηελ Πεληάπνιε έλαο θαζεγεηήο», Καη’ απηφλ, δειαδή ηνλ θαζεγεηή, επηαθφζηα 

ρξφληα πξηλ, Δλεηνί, εμφξηζηνη ή θπγάδεο, πήγαλ ζηελ Πεληάπνιε, βξήθαλ θαηάιιειν 

ην κέξνο θαη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί, ζηελ πεξηνρή Κήπνη. Αλαθέξεηαη φηη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πεληάπνιεο θαη πξνπάλησλ ζηηο ηνπνζεζίεο Άη-Βιάζεο, Άη-Γηψξγεο, 

Κήπνη «ππήξραλ πνιιά επηθαλεηαθά λεξά, αιιά θαη ζε βάζνο ελόο δύν κέηξσλ, έβγαηλε 

θαζαξό πεγαδίζην λεξό» θαη φηη απφ απηνχο ίζσο πξνήιζε ην φλνκα Γαξλάθεο. 

Πηζαλφ έηνο άθημεο ησλ Δλεηψλ ζηελ Πεληάπνιε ζεσξείηαη ην 1430. Ζ Θεζζαινλίθε 

είρε παξαδνζεί απφ ηνλ Μαλνπήι ηνλ Β΄ γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο ζθνπηκφηεηαο ζηνπο 

Δλεηνχο γηα ην δηάζηεκα 1423-1430. ηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 1430 ν Μνπξάη Β΄ 

εμαπέιπζε γεληθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη Βελεηνί αξλήζεθαλ θάζε 

πξφηαζε γηα ζπλζεθνιφγεζε θαη ππέζηεζαλ ζνβαξέο απψιεηεο. Ζ Θεζζαινλίθε 

ιεειαηήζεθε θαη νη θαηαθηεηέο ηεο «άξπαμαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζθιάβνπο». Ίζσο 
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θάπνηνη απφ απηνχο, πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχλ, θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ πεξηνρή ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ θαη ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ ζε απηή. Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο ζηελ 

θαηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θηεληάηξνπ Βαξζάκε Αζαλαζίνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ 

ππήξρε Βελεηζηάληθνο ρξπζφο θαζψο θαη φηη «ε δε κλήκε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ηελ 

θέξεη σο από ηηο παιηόηεξεο ηεο Πεληαπόιεσο». 

 Ο Σαρηλνδιήο
34

 ππνζηεξίδεη φηη ε ιέμε Γαξλάθαο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ηνπξθηθή ιέμε darnak, ε νπνία ζεκαίλεη «άηνκν κε πνιύ πεξηνξηζκέλεο λνεηηθέο 

ηθαλόηεηεο» θαη φηη ζηελ θαζνκηινπκέλε ε ιέμε Νηαξλάθαο ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζήκεξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνχ εξξψλ, γηα λα δειψζεη ηνλ άμεζην, ηνλ 

αγξνίθν. Θεσξεί φηη απνδφζεθε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ, ην πηζαλφηεξν 

απφ ηνπο εξξαίνπο εκπφξνπο, γηα λα δειψζεη «ηνλ ηδηόκνξθν ραξαθηήξα» ησλ 

θαηνίθσλ, αληηδηαζηέιινληαο απηνχο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ησλ ππνινίπσλ γεηηνληθψλ 

ρσξηψλ, κε ηνπο νπνίνπο είραλ ζπλαιιαγέο. 

 Αληηδξψληαο ζηελ άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Σαρηλνδιήο, ν Μειηζζάο
35

 

θαηαζέηεη έλα έγγξαθν κε εξσηήζεηο ζην πξνεδξείν ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο ζπλεδξίνπ ακέζσο κεηά ηελ επίκαρε εηζήγεζε, δεηψληαο 

εμεγήζεηο - απαληήζεηο θαη ππνβάιινληαο έλα θείκελν κε ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο θαη 

ππνζηεξηθηηθή ηεο γλψκεο ηνπ βηβιηνγξαθία. ην θείκελν απηφ παξνπζηάδεη ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο εθδνρέο, νη νπνίεο θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ηελ αιήζεηα: α) Σν φλνκα απηφ νθείιεηαη ζηε ζπρλή –έσο θαη πξφζθαηα– ρξήζε ησλ 

ιέμεσλ «“δάξη” = ηώξα θαη “δσ λάθα” = εδώ ακέζσο». Δπηπιένλ, παξαηεξεί πσο 

πνιινί ζπκνχληαη ηνπο παππνχδεο ηνπο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, ελψ ππελζπκίδεη θαη ην 

παιηφ ηξαγνχδη ηνπ ρσξηνχ ηνπ, ηεο Πεληάπνιεο, ην «Νηνο - Γάξηκ - Νηνο». 

 β) χκθσλα κε ηε δεχηεξε εθδνρή, επεηδή, φηαλ νη Οζσκαλνί θαηάθηεζαλ ηελ 

πεξηνρή ηνλ 13ν αηψλα, βξήθαλ ηνπο θαηνίθνπο λα δνπλ ζε νηθηζκνχο 

«ζπλεξγαδόκελνη θαη ππνζηεξηδόκελνη ν έλαο ηνλ άιινλ κε πάζνο», ηνπο νλφκαζαλ κε 

ηε ιέμε «“Dernek” πνπ ζεκαίλεη ζηα ηνπξθηθά έλσζε, ζύιινγνο, όκηινο, ζύλδεζκνο». 

ηε ζπλέρεηα, κε παξαθζνξά «ηεο ιέμεο απηήο (Νηεξλέθ - Νηεξλάθ - Νηαξλάθ), δει. 

απηνί πνπ ππνζηεξίδνληαλ θαη ζπλεξγάδνληαλ», πξνέθπςε ν ηχπνο Νηαξλάθαο. 

                                                
34 Σε ζέζε απηή ππνζηήξημε ζε αλαθνίλσζή ηνπ κε ηίηιν Πεξί ησλ νλνκάησλ ησλ εξξαίσλ (19νο 

αηώλαο-1913): Σν επώλπκν Νηαξλάθαο ζην Β΄ Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην πνπ έγηλε ζηηο έξξεο 

(6-9 Απξηιίνπ 2006) κε ζέκα Οη έξξεο θαη ε πεξηνρή ηνπο από ηελ Οζσκαληθή θαηάθηεζε κέρξη ηε 

ζύγρξνλε επνρή˙ βι. ζρεηηθά Μειηζζάο (2006). 
35 Βι. Μειηζζάο (2006). 
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 γ) Καηά ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία εθδνρή, ελδέρεηαη λα είλαη απφγνλνη 

θαηνίθσλ ηεο Γαξδαλίαο, «αξραίαο πεξηνρήο ηεο Σξσάδαο (ΒΓ. Μηθξά Αζία)», φπνπ 

θαηνηθνχζε ν ζπγγεληθφο κε ηνπο Σξψεο ιαφο ησλ Γαξδάλσλ, νη νπνίνη 

«θαηαδησρζέληεο» ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή. εκεηψλεηαη, επίζεο, 

φηη, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν Γάξδαλνο ήηαλ ν κπζηθφο ηδξπηήο ηεο 

Γαξδάλνπ, ζηελ αθηή ηνπ Διιεζπφληνπ αλάκεζα ζηελ Άβπδν θαη ζην Ίιην. Σέινο, 

αλαθέξεηαη φηη απφ ηε ιέμε «“Γάξδαλνο”» πξνήιζε πηζαλφλ «θαη ν ραξαθηεξηζκόο 

“Νηάξληαλνο - Νηαξληάλα” πνπ ζεκαίλεη ςειόο - εύζσκνο» θαη φηη ε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε ήηαλ θαη απηή έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, «όπσο ιέλε παιαηόηεξα ησλ 

Νηαξλάθηδσλ», θαζψο ήηαλ ςεινί θαη εχζσκνη. 

 Έπεηηα απφ ηηο δηάθνξεο απφςεηο, γλψκεο, ζέζεηο, εθδνρέο, ππνζέζεηο πνπ 

παξαηέζεθαλ, αλαθεθαιαηψλνληαο θαη επηρεηξψληαο ηελ εμαγσγή θάπνησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, πξνθχπηεη φηη ην ζεκείν ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ θαη ζπλαληψληαη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, ε άπνςε ε νπνία ηπγράλεη κεγαιχηεξεο απνδνρήο θαη είλαη 

δπλαηφλ αιιά θαη αλακελφκελν λα ζεσξεζεί θαη λα ραξαθηεξηζηεί σο ε 

επηθξαηέζηεξε –ρσξίο αζθαιψο λα είλαη απνιχησο βέβαην φηη είλαη θαη ε νξζφηεξε– 

είλαη απηή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ιέμε Νηαξλάθαο ή Γαξλάθαο πξνήιζε απφ ηε 

ζπρλή ρξήζε ησλ ιέμεσλ δάξη/ε
36

 θαη λάθα ή δνπλάθα / εδσλάθα / δσλάθαο. Δπίζεο, 

ε γλψκε ηνπ Σαρηλνδιή φηη ε ιέμε Γαξλάθαο πξνήιζε απφ ηελ ηνπξθηθή ιέμε darnak 

επηηξέπεη κηα άλεηε εηπκνιφγεζε, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ πξνζθφκκαηα απφ πιεπξάο 

πεξίπινθσλ ή αζπλήζηζησλ θσλνινγηθψλ θαηλνκέλσλ θαη κεηαβνιψλ γηα ηελ 

εξκελεία ηεο˙ επηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζήκεξα ζην λνκφ, γηα λα δειψζεη ηνλ άμεζην θαη ηνλ αγξνίθν
37

 πξνζθέξεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ απνδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο
38

. 

 

 

 

 

                                                
36 Ο Αλδξηψηεο (1953: 107) αλαθέξεη ηε ιέμε δάξη ζηα επηξξήκαηα θαη γξάθεη ζρεηηθά: «δάρι εδάξε, 

ηώξα». 
37 ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο Γαξλάθαο κε ππνηηκεηηθή θαη κεησηηθή ζεκαζία βι., εθηφο απφ ηηο 

φπνηεο αλαθνξέο έγηλαλ παξαπάλσ θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ θαη εθδνρψλ, θαη 

φ,ηη ζεκεηψλεη ν Σφκπνπινο (1982: 117). 
38 Δίλαη αιήζεηα φκσο φηη ε άπνςε απηή πξνζθξνχεη ζηελ αίζζεζε θαη ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη 

Γαξλαθνρσξίηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ εθιακβάλνπλ σο κεησηηθή, πξνζβιεηηθή θαη πβξηζηηθή γηα 

απηνχο. 
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1.7 ηνηρεία γηα ηα Δαξλαθνρώξηα 

α) Υξπζό ή Υξπζόο 

 

 Σν ρσξηφ Υξπζφ βξίζθεηαη λoηηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ζε 

απφζηαζε 10 ρηιηνκέηξσλ απφ απηήλ θαη ζε απφζηαζε 12 ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν 

ηεο. Δίλαη έδξα ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ αξηζκεί 2.010 θαηνίθνπο
39

. Πξφθεηηαη γηα πεδηλφ νηθηζκφ κε πςφκεηξν 

100 κέηξα θαη κε αξθεηά αμηφινγα παξαδνζηαθά θηίζκαηα πνιιά απφ ηα νπνία 

ζήκεξα είλαη εξεηπσκέλα. 

 Αιεζεχεη φηη δελ είλαη γλσζηά πνιιά ζηνηρεία γηα ηελ παιαηφηεξε ηζηνξία ηνπ 

Υξπζνχ˙ θαίλεηαη φκσο φηη ε πεξηνρή θαηνηθνχληαλ ήδε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο 

ρξφλνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ επξήκαηα ζηελ ηνπνζεζία Φαθίζηξα λνηηνδπηηθά ηνπ 

ρσξηνχ, φπνπ ππάξρεη πξντζηνξηθφο νηθηζκφο, θαη λφηηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

εξξψλ-Γξάκαο ζην χςνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Υξπζνχ
40

. 

 ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ αλαθέξεηαη φηη ε πεξηνρή θαηνηθήζεθε 

απφ ζξαθηθά θχια (Μχγδνλεο, Παίνλεο, Ζδσλνχο, Βηζάιηεο) αιιά φηη ην ζηίγκα θαη 

ε γιψζζα δφζεθε απφ ηνπο Μαθεδφλεο θαη ηηο θηήζεηο ησλ Αζελαίσλ ζηελ πεξηνρή. 

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη θαηά ηελ θιαζηθή επνρή θαη ηε ξσκαηνθξαηία ππήξραλ νηθηζκνί 

νη νπνίνη εμαθνινχζεζαλ λα πθίζηαληαη θαη θαηά ηα βπδαληηλά ρξφληα. 

 Ζ παιαηφηεξε νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ ήηαλ Σνπφιηαλε ή Σνππνιηάλ, 

Σνπνιηάλε, Σνπφιληηζα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νπ αηψλα θαη Σηπνπιηάλ. Ήδε 

απφ ην έηνο 1345 ζε ρξπζφβνπιιν ηνπ ηέθαλνπ Γνπζάλ ην ρσξηφ αλαθέξεηαη σο 

Σνπφιηδνο («…εηο ην ρσξίνλ ηνλ Σνπόιηδνλ πάξνηθνη είθνζη…»
41

). ηνλ θψδηθα ηεο 

παιαηάο Μεηξνπφιεο εξξψλ, ζηε ζειίδα 133, αλαθέξεηαη σο Σνπφιηδα
42

. ηνηρεία 

γηα ηελ Σνπφιηαλε απαληνχλ θαη ζην Καηάζηηρν ηνπ Μνλαζηεξηνύ Ηεξάο Μνλήο Σηκίνπ 

                                                
39 Σα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Υξπζνχ αληιήζεθαλ, φπσο ειέρζε, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Δκκ. Παππά (edemogracy-empapas.gr) αιιά πξέπεη λα απερνχλ παιαηφηεξε απνγξαθή, 

πηζαλφηαηα απηή ηνπ 2001, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο 

(dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00098%.pdf) θαηά ηελ απνγξαθή κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

2001 ην ρσξηφ είρε 1.952 θαηνίθνπο. Βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη θαηά ηα 

απνγξαθηθά δεδνκέλα κφληκνπ πιεζπζκνχ (http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous), ην 2011 

ην Υξπζφ αξηζκνχζε 1.571 θαηνίθνπο. 
40 Βι. Σζεγγειίδεο, Η. Σνπφιηαλε ην ζεκεξηλφ Υξπζφ εξξψλ. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://www.darnakas.gr/xrisotseggelidi.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 7-11-2011. Δθεί 
αλαθέξεηαη φηη νη δχν απηέο ηνπνζεζίεο ραξαθηεξίζηεθαλ δηαηεξεηένη θαη ηζηνξηθνί ρψξνη κε ηελ ππ’ 

αξηζκφλ Α1) Φ. 18/68159/4418 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 93/80 η. β΄ θαη επίζεο φηη αθφκε θαη ζήκεξα νη θάηνηθνη ηνπ Υξπζνχ 

νλνκάδνπλ ηε Φαθίζηξα «Παιαηνρώξη», έλδεημε ηνπ φηη εθεί ππήξρε παιηφ ρσξηφ. 
41 Βι. ακζάξεο (1971: 13). 
42 Βι. ακζάξεο (1971: 13). 

http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
http://www.darnakas.gr/xrisotseggelidi.htm
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Πξνδξόκνπ ηεο ρξνληάο εζόδσλ θαη εμόδσλ ηκήκα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 «1808 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ α΄ 

 446 γξόζηα από νπκπάζθηντ (Ν. νύιη). 

 248 γξόζηα από Νηνβίζηα θαη Εειί. (Σν Εειί ήηαλ βνξείσο ηνπ Υξπζνύ, ζήκεξα 

δελ ππάξρεη). 

 1809 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ α΄ 

 262 γξόζηα από Εειί. 

 1810 ΔΣΟ 

 118 γξόζηα από Εειί. 

 161 γξόζηα από Σνπόιηαλε (ζεκεξηλό Υξπζό). 

 1811 ΔΣΟ 

 371 γξόζηα από Εειί θαη Σνπόιηαλε. 

 Σν έηνο 1812 θαη 1813 δελ ππάξρεη πξνζθνξά από ην Υξπζό. 

 Σν 1814 

 404 γξόζηα από Σνπόιηαλε»
43

. 

 Χο Κνηλφηεηα Σνπφιηαλεο αλαγλσξίζηεθε κε ην Β.Γ. 28-12-1919 Φ.Δ.Κ. Α 

2/1920. Ζ θνηλφηεηα αξρηθά πεξηιάκβαλε θαη ηνπο ζπλνηθηζκνχο Κηζηζιίθ ή 

Σνπκπίηζα, Βεξδηαλή
44

 θαη αι-Αγά
45

. 

 Δληειψο ελδεηθηηθά δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα ιίγα ζηνηρεία γηα ηελ θχκαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο θαηά ην δηάζηεκα 1920-1971
46

 θαη 1981-1991
47

. 

 «Σν έηνο 1920 Σνπνιηάλε πιεζ. 1.551 

 Σν έηνο 1920 Βεξδηαλή πιεζ. 223 

 Σν έηνο 1920 Κηζηζιίθ (Σνπκπίηζα) πιεζ. 154 

 Σν έηνο 1920 αι-Αγά πιεζ. 58 

 Σν έηνο 1928 Υξπζό (Σνπνιηάλε) πιεζ. 2.251 

 Σν έηνο 1928 Φνπξλνύδηα
48

 πιεζ. 47 

                                                
43 Βι. Σζεγγειίδεο (έ.α.). 
44 Ο ζπλνηθηζκφο Βεξδηαλή κεηνλνκάζηεθε ζε Φπρηθφ (Γ. 27-22-1920, Φ.Δ.Κ. Α 7/1927) θαη έγηλε 

μερσξηζηή θνηλφηεηα ην 1927˙ βι. Σζεγγειίδεο (έ.α.). 
45 Ο ζπλνηθηζκφο αι-Αγά κεηνλνκάζηεθε ζε Μνλφβξπζε (Γ. 15-11-1926, Φ.Δ.Κ. Α 413/1926)˙ βι. 

Σζεγγειίδεο (έ.α.). 
46 Βι. Σζεγγειίδεο (έ.α.). Δπίζεο, ν Παπαγεσξγίνπ (βι. ακζάξεο 1971: 13) αλαθέξεη φηη θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν αηψλα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην ρσξηφ αξηζκνχζε 948 ρξηζηηαλνχο θαη ν Παπαδφπνπινο (1970: 

60) φηη ζπληεξνχζε ειιεληθφ ζρνιείν. 
47 Βι. ζρεηηθά Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα ζην ι. Υξπζό(λ). 
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 Σν έηνο 1940 Υξπζό πιεζ. 3.075 

 Σν έηνο 1951 Υξπζό πιεζ. 3.329 

 Σν έηνο 1961 Υξπζό πιεζ. 3.455 

 Σν έηνο 1971 Υξπζό πιεζ. 2.275» 

 «Κάηνηθνη 1.923 (1981), 1.809 (1991)». 

 Απφ ην έηνο 1926 ην ρσξηφ νλνκάδεηαη Υξπζφ. χκθσλα κε καξηπξίεο 

ειηθησκέλσλ θαηνίθσλ, ην φλνκα απηφ δφζεθε ιφγσ ηνπ πινχηνπ πνπ είρε 

ζπγθεληξσζεί ηελ επνρή εθείλε –ε παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηδηαίηεξα ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ απέδηδε αξθεηφ εηζφδεκα– αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπλήζεηαο πνπ 

είραλ νη λεαξέο θνπέιεο θαη νη λεφλπκθεο λα θνξνχλ δχν, ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο 

ζεηξέο ρξπζά θινπξηά ζην ιαηκφ ηνπο θαηά ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. 

 Οη θάηνηθνη ηνπ Υξπζνχ αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ
49

 θαη 

ησλ ζηηεξψλ. Οη ίδηνη ηζρπξίδνληαη θαη αλαθέξνπλ κε ππεξεθάλεηα φηη παξέκεηλαλ 

νξζφδνμνη θαη ειιελφθσλνη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

 

β) Πεληάπνιε 

 

 Σν ρσξηφ Πεληάπνιε βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, θνληά 

ζηελ νδφ εξξψλ-Νέαο Είρλεο, ζε απφζηαζε 13-14 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή θαη είλαη 

ρηηζκέλν πάλσ ζε ιφθν, ζε πςφκεηξν 120 κέηξσλ. 

 Καηά ηνλ Γνπδεληδίθε
50

, ηα πξψηα ίρλε δσήο ζηελ πεξηνρή ηεο Πεληάπνιεο 

αλάγνληαη ζηελ πξψηκε επνρή ηνπ Υαιθνχ (3000 π.Υ.) θαη ζπγθεθξηκέλα 

εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Ζ πξψηε απφ ειιεληθήο πιεπξάο 

ηνκή, ζε ζέζε ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, έγηλε ζηελ ηνπνζεζία απηή θαη απφ ηηο 

αλαζθαθηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή απφ ηελ νκάδα ηνπ 

αξραηνιφγνπ Γ. Γξακκέλνπ ζηα κέζα θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 πξνέθπςε φηη 

πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ ηεο πξψηκεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

                                                                                                                                       
48 Ο ζπλνηθηζκφο Φνπξλνχδηα δεκηνπξγήζεθε απφ Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο, ζηνπο νπνίνπο νη θάηνηθνη 

ηνπ Υξπζνχ παξαρψξεζαλ δίπια ζην ρσξηφ έλα κέξνο, γηα λα εγθαηαζηαζνχλ. Δπξφθεηην γηα δψδεθα 

πεξίπνπ ζπίηηα ρακειά ζαλ θνχξλνπο θαη ίζσο απφ απηφ ν ζπλνηθηζκφο νλνκάζηεθε Φνπξλνχδηα˙ βι. 

Σζεγγειίδεο (έ.α.). 
49 Ο θαπλφο ζην Υξπζφ θαη ζηα άιια ρσξηά γχξσ απφ ηελ πφιε ησλ εξξψλ άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ επίδνζε ζηελ θαπλνθαιιηέξγεηα είρε επεξγεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, 

γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ζε έλαλ νηθνδνκηθφ νξγαζκφ πνπ άιιαμε εληειψο ηελ εηθφλα ηνπ ρσξηνχ. 

Καη ζήκεξα ππάξρνπλ ζην Υξπζφ δηψξνθεο θαη ηξηψξνθεο θαηνηθίεο εθείλεο ηεο επνρήο. 
50 Βι. Γνπδεληδίθεο, Π. Μηθξφ ηζηνξηθφ ηεο Πεληάπνιεο εξξψλ. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://www.darnakas.gr/pentapolimikroistoriko.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 7-11-2011. 

http://www.darnakas.gr/pentapolimikroistoriko.htm
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αλαζθαθήο αλαθαιχθζεθαλ δηάθνξα επξήκαηα, φπσο φζηξαθα, βάζεηο, ρείιε θαη 

ιαβέο απφ πήιηλα αγγεία, θαηεξγαζκέλνο θαη αθαηέξγαζηνο ππξηηφιηζνο θαη επίζεο 

κία εζηία. Αξγφηεξα ε ηζηνξία θαηαγξάθεη ηελ παξνπζία ησλ Πειαζγψλ θαη ησλ 

Θξαθψλ (ηξνπαηφλσλ) ζηελ πεξηνρή. ηα ρξφληα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ έσο θαη ηε 

ξσκατθή επνρή θαίλεηαη φηη ππήξμε κεγάιε άλζεζε. Απηφ καξηπξεί ε πιεζψξα ησλ 

αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε κλήκε ησλ θαηνίθσλ θαη ηα νπνία 

δπζηπρψο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπλ θαηαιήμεη ζηα ππφγεηα ησλ ζπηηηψλ ή ζε 

αξραηνθάπεινπο. Οξαηφ δείγκα ηεο επνρήο εθείλεο είλαη ε γέθπξα πνπ ππάξρεη ζηελ 

πεξηνρή Εαγαξηάλε (ηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο Υξπζνχ)
51

. 

 Καηά ηελ πξνθνξηθή, ιατθή παξάδνζε ην πξψην φλνκα ηνπ ρσξηνχ ήηαλ 

Πεγάδηα ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ πεγαδηψλ ζηελ πεξηνρή
52

. χκθσλα κε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζε ηζηνξηθφ αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

ηνπ πκβνπιίνπ Πξνεδξίαο ηεο Κσλ/πνπιεο, ε Πεληάπνιε αλαθέξεηαη ηνλ 13ν αηψλα 

κε ην βπδαληηλφ φλνκα Ξπινπήγαδν θαη πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θαηαγξαθή ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ ρσξηνχ. Δπί Σνπξθνθξαηίαο θαη έσο ην έηνο 1912 έθεξε ηα νλφκαηα 

Κηνπηζνχθ Ηζηακπνχι, δειαδή Μηθξή Κσλ/πνιε, θαη αξκνπζαθιή (Φαζάο & 

Μεηξαθιή-Φαζά 1976: 109). ηελ πξναλαθεξζείζα ηζηνζειίδα ιέγεηαη φηη 

νλνκάζηεθε αξκνπζαθιή ζηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ 

νπιηάλνπ. Καηά κία εθδνρή, ε νλνκαζία αξκνπζαθιή δφζεθε ιφγσ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ζθφξδσλ ζην ρσξηφ. Οη Φαζάο & Μεηξαθιή-Φαζά (1976: 109) 

ζεκεηψλνπλ φηη «ε ιέμηο “αξκνπζάθ” είλαη Σνπξθηθή θαη ζεκαίλεη ζθόξδνλ ε δε 

ιέμηο θηότ ζεκαίλεη ρσξηό.», άξα ην αξκνπζαθιή (< αξκνπζάθηντ) είλαη ην ρσξηφ 

ζην νπνίν επδνθηκνχλ ηα ζθφξδα ή ν ηφπνο πνπ κπξίδεη ζθφξδν
53

. Καη’ άιιε άπνςε 

(Φαζάο & Μεηξαθιή-Φαζά 1976: 109), ε νπνία φκσο ζεσξείηαη ιηγφηεξν πηζαλή, ε 

ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία πξνήιζε απφ ην φλνκα ελφο Σνχξθνπ κπέε πνπ νλνκαδφηαλ 

αξκνχδ. ηαλ επξφθεηην λα ρηηζηεί ην ρσξηφ, ιέγεηαη φηη ν αξκνχδ ππέδεημε ηελ 

ηνπνζεζία θαη, επεηδή ήηαλ γλψκε (αθίι ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα) ηνπ αξκνχδ, 

νλνκάζηεθε πξνο ηηκήλ ηνπ αξκνπδαθίι > αξκνπδαθιή > αξκνπζαθιή. 

                                                
51 Αθφκε, θνληά ζην εμσθθιήζη Άγηνο Γεψξγηνο βξέζεθε επηηχκβηα πιάθα ρξψκαηνο κπιε κε ηελ 

επηγξαθή «Γνύιε Βνπηνύ Σαξήδνληο Εαπένπο ραίξε». ηελ πεξηνρή Παιηνρψξη, αλαηνιηθά ησλ 

λεθξνηαθείσλ, ππάξρνπλ ζεκέιηα νηθηψλ θαη αλεπξέζεθαλ πήιηλα δνρεία κε νζηά. Θεκέιηα νηθηψλ 
ππάξρνπλ ζηελ ηνπνζεζία Άγηνο Βιάζηνο, ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ, θαη ζηελ ηνπνζεζία Αγθαζνχδεο 

ζηξάηα. Δπίζεο, δπηηθά ηεο Πεληάπνιεο, ζηελ ηνπνζεζία Κεξαζηέο βξέζεθε ππφγεηα ζήξαγγα, κήθνπο 

200 πεξίπνπ κέηξσλ, θαη ζεκέιηα νηθηψλ˙ βι. Φαζάο & Μεηξαθιή-Φαζά (1976: 108-109). 
52 Βι. ζρεηηθά Φαζάο & Μεηξαθιή-Φαζά (1976: 109). 
53 Ο ακζάξεο (1971: 13) αλαθέξεη: «Ζ ηνπξθηθή νλνκαζία εθ ηνπ επηζ. Sarmisakli ζεκαίλνληνο ηνλ 

ζθνξδάηνλ (Sarmisak = ζθόξνδνλ)». 
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 Σν 1913, κε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ην ρσξηφ νλνκάζηεθε 

πξνζσξηλά θαη άηππα Κσλζηαληηληάο απφ ην φλνκα ηνπ βαζηιηά Κσλ/λνπ Α΄, επεηδή 

ζε έξαλν πνπ έγηλε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ ζηφινπ νη θάηνηθνη πξνζέθεξαλ 

πεξηζζφηεξα απφ φιεο ηηο γχξσ θνηλφηεηεο ή, θαη’ άιιε άπνςε, δηφηη ήηαλ ην πξψην 

ζε πξνζθνξέο ρσξηφ ζην λφκν εξξψλ. Έηζη, πξνο ηηκήλ ηνπ βαζηιηά Κσλ/λνπ 

νλνκάζηεθε Κσλζηαληηληάο (Γνπδεληδίθεο έ.α.). Σν φλνκα αξκνπζαθιί 

δηαηεξήζεθε φκσο σο ην 1927, φηαλ απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Παηδείαο Αζαλάζην 

Αξγπξφ, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε Νηγξίηα νλνκάζηεθε Πεληάπνιε (Φαζάο & 

Μεηξαθιή-Φαζά 1976: 109), επεηδή ήηαλ δηνηθεηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο 

πεξηνρήο (Γνπδεληδίθεο έ.α.) θαη δέζπνδε ζηα ππφινηπα ηέζζεξα Γαξλαθνρψξηα. 

 ηε ζπλέρεηα δίλεηαη έλαο πίλαθαο
54

 θχκαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Πεληάπνιεο απφ ηνλ 15ν αηψλα σο ζήκεξα: 

ΕΣΟ  

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΚΑΣΟΙΚΟΙ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

 

ΠΗΓΕ 

Βπδαληηλή νλνκαζία νηθηζκνχ ΞΤΛΟΠΗΓΑΔΟ 

1454 740 ΣΣ3 

Οζσκαληθή νλνκαζία νηθηζκνχ ΑΡΜΟΤΑΚΛΗ 

1464 736 ΣΣ3 

1478 728 ΣΣ7 

1483 824 RS 

1503 1244 RS 

1519 1324 TT 70 

                                                
54 Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Μειηζζά (βι. Μειηζζάο, Α. Πίλαθαο εμέιημεο 

πιεζπζκνχ ηεο Πεληάπνιεο εξξψλ απφ ηνλ 13ν αηψλα έσο ζήκεξα. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://www.darnakas.gr/pentapoliplithismos.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 7-11-2011.) θαη 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Παλαγηψηε Γνπδεληδίθε κε ζηνηρεία γηα ηα έηε 1883, 1886 θαη 1908. Ο 

Μειηζζάο παξαηεξεί φηη ζχκθσλα κε ζρφιην ηνπ Γνπδεληδίθε νη θσδηθνί ΣΣ θαη RS αλαθέξνληαη ζε 

ηνπξθηθνχο θνξνινγηθνχο θψδηθεο˙ επίζεο, ν ίδηνο (έ.α.) ζεκεηψλεη: «ην έηνο 1886 παίξλνπκε ηελ 

πιεξνθνξία όηη ζηελ πξώηε απνγξαθή κεηξήζεθε ην ζύλνιν ησλ θαηνίθσλ 1.110 θαη ζηελ δεύηεξε κόλνλ 

νη ρξηζηηαλνί, 970. Απηή ε δηαθνξά καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία όηη ππήξραλ 140 αιιόζξεζθνη. Πηζαλά 

κνπζνπικάλνη, Δβξαίνη θαη γύθηνη. ηελ Πεληάπνιε ππήξρε θαη κνλάδα Σνύξθηθεο έθηππεο 

ρσξνθπιαθήο κε πεξίπνπ 40 άλδξεο. Σα δεδνκέλα απηά ζπκθσλνύλ κε ηηο καξηπξίεο γεξνληόηεξσλ γηα 

ηελ ύπαξμε 100 πεξίπνπ Σνύξθσλ, πνπ δηαηεξνύζαλ ηδακί. ηα έηε 1883 έσο 1920, βιέπνπκε πνιιέο 
πιεζπζκηαθέο απνγξαθέο. Ήηαλ ηα ρξόληα πνπ ηα Βαιθάληα “έβξαδαλ” θαη όινη κεηξνύζαλ ηηο δπλάκεηο 

ηνπο». Δλεκεξσηηθά αλαθέξεηαη φηη ην Λεμηαξρηαθόλ Βηβιίνλ ηνπ Υσξίνπ αξκνπζαθιή είλαη βηβιίν 

ηνπ Μαθαξηζηνχ ηεξέα Παπαθσλζηαληίλνπ επί ηεο Αξρηεξαηείαο ηνπ Μεηξνπνιίηε ηνπ Αγίνπ εξξψλ 

Ναζαλαήι αξρφκελνλ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1883˙ βι. Μειηζζάο (έ.α.). Δπηπιένλ, ην αξθηηθφιεμν 

Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. ζεκαίλεη Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο, ελψ ην αξθηηθφιεμν Δ..Τ.Δ. 

ζεκαίλεη Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο. 

http://www.darnakas.gr/pentapoliplithismos.htm
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1528 1308 TT 167 

1883 1200 Λεμηαξρηθφλ Βηβιίνλ ηνπ 

Υσξίνπ αξκνπζαθιή 

1885/6 1110 Δθεκεξίδα "ΝΔΟΛΟΓΟ" 

KΧNΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ 

1886 970 

ρξηζηηαλνί 

Ζκεξνιφγην ηεο 

"Αλαηνιήο" 

1908 1600 Λεμηαξρηθφλ Βηβιίνλ ηνπ 

Υσξίνπ αξκνπζαθιή 

1912 1563 Δπηηειηθή ππεξεζία ηνπ 

Διιεληθνχ ηξαηνχ 

1915 1804 Δπηηειηθή ππεξεζία ηνπ 

Διιεληθνχ ηξαηνχ 

1920 2183 Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

1928 3102 Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

1940 3342 Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

1951 3287 Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

1961 3275 Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

1971 2141 Δ..Τ.Δ. 

1981 1845 Δ..Τ.Δ. 

1991 2012 Δ..Τ.Δ. 

2001 1738 Δ..Τ.Δ. 

 

Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous) νη 

κφληκνη θάηνηθνη ηεο Πεληάπνιε ήηαλ 995. 

 ρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Πεληάπνιεο θαη ηε ζχλζεζή ηνπ ν Γνπδεληδίθεο 

(έ.α.) γξάθεη ηα εμήο: «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο δελ αλαπηύρζεθε 

ζεκαληηθόο κνπζνπικαληθόο πιεζπζκόο (100-200 κνπζνπικάλνη έλαληη 600-700 

ρξηζηηαλώλ). Οη κνπζνπικάλνη είραλ ηδακί ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνύ εξώνπ 

(γθξεκίζηεθε ην 1916) θαη νη ρξηζηηαλνί είραλ σο κεηξνπνιηηηθό λαό ηνλ Άγην 

Αζαλάζην, πνπ ζπλερίδεη σο ζήκεξα». 

http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
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 Ο ίδηνο (Γνπδεληδίθεο έ.α.) ζεκεηψλεη φηη «Με ηελ άλνδν ηνπ ειιεληθνύ 

επαλαζηαηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ 1821 θαη ηνπο δησγκνύο θαη ηηο ζθαγέο ησλ Σνύξθσλ» 

άξρηζαλ λα έξρνληαη νη πξψηνη κεηαλάζηεο ζηελ πεξηνρή θαη ην ρσξηφ. Αξγφηεξα, 

πεξί ην 1850-70 ε κεγάιε δήηεζε ηνπ βακβαθηνχ, θαζψο επίζεο θαη ε κεγάιε άλνδνο 

ηεο ηηκήο ηνπ θαπλνχ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, έθεξαλ ζην ρσξηφ λέα εξγαηηθά 

ρέξηα, απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (θαηαγξάθεηαη πξνζέιεπζε εξγαηψλ θπξίσο 

απφ ηελ Ήπεηξν, ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ηε Υαιθηδηθή, ηε Θξάθε, αιιά θαη απφ 

Πεινπφλλεζν, Κξήηε θ.ά.). Αμίδεη, επίζεο, λα παξαηεξεζεί φηη θαηά ηελ 

ηνπξθνθξαηία ην 85% ηεο καθεδνληθήο γεο ήηαλ αθαιιηέξγεην. Έηζη ππήξρε 

πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεηνχκελσλ θαιιηεξγεηψλ (βακβάθη-θαπλφο-

ακπέιη). Απνηέιεζκα ηεο πξνζέιεπζεο ησλ λέσλ θαηνίθσλ ήηαλ ε εθηίλαμε ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ ηα 800 άηνκα ην 1800, ζε 1.200 ην 1883, ζε 1.600 ην 1908, ψζηε λα 

θηάζεη ε Πεληάπνιε λα αξηζκεί 3.275 άηνκα ην 1961. 

 Πξνζζέηεη (Γνπδεληδίθεο έ.α.), αθφκε, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

βαιθαληθνχ πνιέκνπ ήξζαλ ζηελ Πεληάπνιε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο Βνπιγάξσλ, κε 

ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Αξρηθά ήζειαλ λα ρηίζνπλ δηθφ ηνπο ρσξηφ θνληά ζην 

ζεκεξηλφ πνδνζθαηξηθφ γήπεδν. Μεηά απφ «σξηκόηεξεο ζθέςεηο» απνθάζηζαλ λα 

εθδηψμνπλ φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Δπί κηα 

εβδνκάδα νη Πεληαπνιίηεο πεξηπιαληνχληαλ ζηα γεηηνληθά ρσξηά, έσο φηνπ ηνπο 

ζπλάληεζε ζην ρσξηφ Δκκαλνπήι Παπά, ν Βνχιγαξνο βαζηιηάο Μπφξηο θαη δηέηαμε 

λα επηζηξέςνπλ πίζσ, αιιά, φηαλ επέζηξεςαλ, «νη Βνύιγαξνη είραλ πάξεη ό,ηη 

κπνξνύζαλ θαη ηα ζπίηηα ήηαλ νπζηαζηηθά άδεηα». 

 Λέγεηαη φηη νη θάηνηθνη ηεο Πεληάπνιεο ζπκκεηείραλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο 

γηα ηελ ειεπζεξία. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ίζσο θαη λσξίηεξα εκθαλίδνληαη νη 

πξψηνη θιέθηεο ηνπ θαδά (επαξρίαο) εξξψλ. 

 ην Μαθεδνληθφ αγψλα νη Πεληαπνιίηεο έιαβαλ ελεξγά κέξνο˙ νη θάηνηθνη 

ζπκνχληαη θαη αλαθέξνπλ νλφκαηα καθεδνλνκάρσλ. ε φινπο ηνπο πνιέκνπο 

(Βαιθαληθνχο, Α΄ Παγθφζκην, Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, Β΄ Παγθφζκην) 

ππνινγίδεηαη φηη πήξαλ κέξνο πεξίπνπ 1.000 άηνκα θαη 50 έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηα 

πεδία ησλ καρψλ. Δπίζεο, 400 πεξίπνπ άλζξσπνη πέζαλαλ απφ ηηο θαθνπρίεο θαη ηηο 

ζηεξήζεηο θαηά ην δηάζηεκα 1915-1918 ζηε Βνπιγαξία, φπνπ είραλ νδεγεζεί σο 

φκεξνη. 
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 Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε (Γνπδεληδίθεο έ.α.), ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη 

ζηελ Πεληάπνιε ιεηηνπξγνχζε Πεληαηάμηνο ρνιή ήδε απφ ην 1892
55

. Αξγφηεξα, 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε δεκνγξαθηθή αλάπηπμε θαη ε νηθνλνκηθή άλεζε ησλ 

θαηνίθσλ ηνχο νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα αλεγείξνπλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο 

δηδαθηήξην –ζήκεξα ζηεγάδεηαη εθεί ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην– ην νπνίν ηφηε 

ιεηηνχξγεζε σο Γεκνηηθφ ρνιείν. Ζ αλέγεξζε άξρηζε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1925 θαη 

απνπεξαηψζεθε ην 1931. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο ηνπ 1940-44 νη 

Βνχιγαξνη έθιεηζαλ ην ειιεληθφ ζρνιείν θαη θξφληηζαλ λα ιεηηνπξγήζεη 

βνπιγαξηθφ
56

 ζε θαθελεία ηνπ ρσξηνχ. Καηά ην δηάζηεκα 1948-1953 ζην θηήξην ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δηδαθηεξίνπ ιεηηνχξγεζε Οηθνθπξηθή ζρνιή κε νηθνηξνθείν, φπνπ 

θηινμελνχληαλ 50 πεξίπνπ θνξίηζηα απφ ηελ Πεληάπνιε θαη άιια ρσξηά. Καηά ηα έηε 

1955-1971 ιεηηνχξγεζε ηδησηηθφ εμαηάμην Γπκλάζην θαη ην 1972 ηδξχζεθε δεκφζην 

εμαηάμην Γπκλάζην ζην νπνίν θνηηνχζαλ 500 καζεηέο θαη καζήηξηεο απφ ηνπο 

νπνίνπο 130 ήηαλ απφ ηελ Πεληάπνιε θαη νη ππφινηπνη απφ ηηο γχξσ θνηλφηεηεο. 

 Χο θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’70 νη θάηνηθνη αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα 

θπξίσο θαπλνχ, ζηηεξψλ, κεδηθήο (ηξηθπιιηνχ), ζηαθπιηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. 

ήκεξα, ε δεκνγξαθηθή θάκςε θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε ηνπ ρσξηνχ. 

 

γ) Εκκαλνπήι Παππάο 

 

 Σν ρσξηφ Δκκαλνπήι Παππάο, ηζηνξηθή έδξα ηνπ ζεκεξηλνχ νκψλπκνπ 

δήκνπ, βξίζθεηαη θαη απηφ ζηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, απέρεη 17 

ρηιηφκεηξα απφ απηή θαη βξίζθεηαη 5 ρηιηφκεηξα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηε ζεκεξηλή 

έδξα ηνπ δήκνπ, ην Υξπζφ. Δίλαη ρηηζκέλν ζε εκηνξεηλή πεξηνρή ζε πςφκεηξν 285 

κέηξσλ ζηηο πιαγηέο ηνπ Μελνηθίνπ φξνπο (Μπφζδαθα
57

). Δίλαη ε γελέηεηξα ηνπ Δκκ. 

Παππά, Φηιηθνχ, αγσληζηή θαη αξρηζηξάηεγνπ ησλ καθεδνληθψλ δπλάκεσλ θαηά ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ έιαβε ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα. Έρεη 

                                                
55 Ο ακζάξεο (1971: 13 ππνζεκ. 1) αλαθέξεη ζρεηηθά: «Σν 1894 ην ρσξίνλ αλαθέξεηαη κεηά 970 
Υξηζηηαλώλ […] θαη κεγάινπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ». 
56 Λέγεηαη φηη πνιινί καζεηέο αξλνχληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην βνπιγαξηθφ ζρνιείν θαη νη 

Βνχιγαξνη πήγαηλαλ θαη ηνπο έπαηξλαλ απφ ηα ρσξάθηα κε ηε βία. Σελ επνρή απηή ην θηήξην ηνπ 

ζρνιείνπ ιεηηνπξγνχζε σο ζηξαηψλαο ησλ Βνπιγάξσλ˙ βι. Γνπδεληδίθεο (έ.α.). 
57 Ζ ιέμε Μπφζδαθαο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνπξθηθή νλνκαζία ηνπ Μελνίθηνπ φξνπο Buz-dag θαη 

ζεκαίλεη «παγσκέλν όξνο» (ακζάξεο 1971: 11). 
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ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθφο νηθηζκφο θαη καδί κε ην ρσξηφ Ρνδνι(ε)ίβνο είλαη νη 

κνλαδηθνί νηθηζκνί ηνπ Ν. εξξψλ κε ηελ ηδηφηεηα απηή. 

 Σν παιαηφηεξν φλνκα ηνπ ρσξηνχ –σο ην 1928– ήηαλ Γνβίζηα
58

 ή Νηνπβίζηα 

θαη ππνζηεξίδεηαη φηη πξνήιζε απφ ηα ιαηηληθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε θξάζε 

do vistam ίζσο γηαηί απφ ηνπο ιφθνπο ηνπ ρσξηνχ κπνξεί λα δεη θαλείο κηα 

παλνξακηθή άπνςε ηνπ ρσξηνχ θαη φιεο ηεο πεδηάδαο ηνπ Ν. εξξψλ. 

 ηε δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα ειεχζεξνπ πεξηερνκέλνπ, Βηθηπαίδεηα
59

, 

αλαγξάθεηαη φηη παξά ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπηθνχο ηζηνξηνδίθεο, δελ 

ππάξρεη θακία βάζηκε καξηπξία γηα ην πφηε αθξηβψο ηδξχζεθε ην ρσξηφ. Σν κφλν 

βέβαην είλαη φηη ππήξρε έλαο νηθηζκφο κε ην ίδην φλνκα, Γνβίζηα, ην 1454, θαζψο 

εκθαλίδεηαη ζε νζσκαληθφ θνξνινγηθφ θαηάζηηρν –γλσζηφ σο ΣΣ3– κε 27 

νηθνγέλεηεο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ ηφηε ινγηθά πξέπεη λα 

ήηαλ γχξσ ζηνπο 100 κε 130 θαηνίθνπο. 

 ηελ ίδηα πάιη εγθπθινπαίδεηα (έ.α.) αλαθέξεηαη φηη ν θαηαγφκελνο απ’ ηνλ 

Δκκαλνπήι Παπά ηζηνξηθφο, εξεπλεηήο θαη ζπγγξαθέαο δηαθφξσλ βηβιίσλ Βαζίιεο 

Κάξηζηνο, ζην ζχγγξακκά ηνπ Γνβίζηα, κηα πζηεξνβπδαληηλή παξνηθία: ε ηζηνξία ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ κε ζεκείν αλαθνξάο ηε γελέηεηξα ηνπ ήξσα Δκκαλνπήι Παπά (1991) 

είρε ππνζηεξίμεη φηη ην ρσξηφ ηδξχζεθε γχξσ ζηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα απφ 

ειιεληθνχο πιεζπζκνχο ηεο γεηηνληθήο βπδαληηλήο πφιεο Είρλα, νη νπνίνη είραλ 

θαηαθχγεη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Μελνηθίνπ φξνπο ακέζσο κεηά ηελ νζσκαληθή 

θαηάθηεζε θαη παξέκεηλαλ εθεί γηα κεξηθνχο αηψλεο, πεξηκέλνληαο λα εξεκήζεη ε 

θαηάζηαζε γηα λα θαηεβνχλ θαη πάιη ζηα πεδηλά˙ ηέινο, ζεκεηψλεηαη φηη επίζεο θαη’ 

απηφλ «Ζ αλαθάιπςε ηνπ ΣΣ3 πνπ καξηπξεί όηη ην ρσξηό ππήξρε ήδε από ην 1454 δελ 

επαιεζεύεη απηή ηελ ππόζεζε σο πξνο ην ρξνλνινγηθό ζθέινο, ελώ δελ απνθιείεη θαη 

ην ελδερόκελν λα είρε ηδξπζεί από ηε βπδαληηλή αθόκε επνρή θαη πξηλ από ηελ 

νζσκαληθή θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο ησλ εξξώλ ην 1383». 

 Ο Βνδηάλεο (έ.α.) παξαζέηεη ηα εμήο απνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ 

ηνπ ρσξηνχ: 

 «ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: 

 1951 θάηνηθνη 2.077 

 1961 θάηνηθνη 2.049 

                                                
58 Ο Βνδηάλεο ζεκεηψλεη: «Απ‟ ό,ηη γλσξίδνπκε γύξσ ζηα 1650 ππήξρε νηθηζκόο κε ην όλνκα Γνβίζηα» 

(βι. Βνδηάλεο, Γ Μηθξφ Ηζηνξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.darnakas.gr/emmpapaodigos.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 7-11-2011). 
59 Βι. https://el.wikipedia.org/wiki/Δκκαλνπήι_Παππάο_εξξψλ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%81%CE%B5%CF%82
http://www.darnakas.gr/emmpapaodigos.htm
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 1971 θάηνηθνη 1.264 

 1981 θάηνηθνη 1.130 

 1991 θάηνηθνη 1.086 

 2001 θάηνηθνη 1.125» 

θαη ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζή ηνπ ζεκεηψλεη φηη γχξσ ζην 1926 ζα είρε κάιινλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο, πεξίπνπ 2.800, κεηαμχ απηψλ θαη πξφζθπγεο πνπ 

εξγάδνληαλ ζηα «θαπλεξγνζηάζηα» ηνπ ρσξηνχ. Αλαθέξεη επίζεο φηη σο ην 1970 νη 

θάηνηθνη ήηαλ «θαζαξά γεγελείο ληόπηνη»
60

 αιιά κε ηελ αζηπθηιία θαη ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ αιινησζεί αξθεηά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ρσξηνχ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ έηνπο 2011 (http://www.statistics.gr/2011-

census-pop-hous) νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ήηαλ 601. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ, κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη έδσζε ην 

παξφλ θαη ζηνλ Μαθεδνληθφ αγψλα˙ ηελ πεξίνδν 1904-1909 νη πεξηζζφηεξνη 

θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ήηαλ κπεκέλνη ζηνλ Mαθεδνληθφ αγψλα θαη ζπλέδξακαλ φζν 

κπνξνχζαλ κε φπια θαη ππξνκαρηθά. ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

πεξηζζφηεξνη απφ 200 θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ νδεγήζεθαλ ην 1916 φκεξνη ζηε 

Βνπιγαξία θαη απφ απηνχο νη 170 δελ επέζηξεςαλ πνηέ. 

 ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

ην 1885 ιήθζεθε απφθαζε λα αλεγεξζεί ην ζεκεξηλφ Παιηφ ρνιείν κε ηελ νλνκαζία 

«Δθπαηδεπηήξηα Διιεληθήο Οξζνδφμνπ Κνηλφηεηνο Γνβίζηεο» (ρνιαξρείν)
61

˙ 

ρηίζηεθε ην 1906 επί Σνπξθνθξαηίαο θαη ζε απηφ δίδαζθαλ δάζθαινη νη νπνίνη 

πιεξψλνληαλ απφ ηελ επηηξνπή ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Σν 1883 

ηδξχεηαη ζχιινγνο κε ηελ νλνκαζία «Φηινπξφνδνο Αδειθφηεο Γνβίζηεο», πνπ είρε 

εζληθφ ζθνπφ, λα ελψζεη ηνπο Έιιελεο ελαληίνλ ησλ ιάβσλ, νη νπνίνη είραλ σο 

θχξην ζηφρν, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (1878), λα πξνζαξηήζνπλ 

ηε Μαθεδνλία ζηε Βνπιγαξία. Σν 1910 ηδξχεηαη έλαο αθφκε ζχιινγνο κε ηελ 

                                                
60 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ αλαθέξεηαη φηη ζηε Γνβίζηα δελ εγθαηαζηάζεθαλ Σνχξθνη ηνπιάρηζηνλ 
θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θαη έσο ηελ απειεπζέξσζή ηεο ζηα 1913 θαη επίζεο φηη γεληθά 

θαη νη Σνχξθνη θαη νη βνπιγαξφθσλνη απέθπγαλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζην ρσξηφ, πξάγκα ην 

νπνίν είρε σο απνηέιεζκα λα εγθαηαζηαζνχλ νη κελ Σνχξθνη ζην νθφι, ζεκεξηλή πθηά, πνπ 

βξηζθφηαλ ιίγα ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηεο Γνβίζηαο, νη δε βνπιγαξφθσλνη ζηε Μνχθιηαλε θαη ην Εειί. 
61 Σν ηδηαίηεξα θαιαίζζεην θηήξην αλαπαιαηψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο 

LEADΔR II κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κνπζείνπ κε ζέκα ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Δκκ. Παππά. 

http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
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επσλπκία «Μνπζηθνγπκλαζηηθφο χιινγνο Αξεηή»
62

, ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

ίδηνο κε απηφλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζπιιφγνπ (Βνδηάλεο έ.α.). 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο εξγαζίεο ησλ θαηνίθσλ, απηνί αζρνινχληαη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ θαη ησλ ζηηεξψλ. Ζ θηελνηξνθία θζίλεη θαη ε 

θαπλνθαιιηέξγεηα θαίλεηαη φηη ζηελ πνξεία ζα ειαρηζηνπνηεζεί, αθνχ νη ζεκεξηλνί 

θαπλνπαξαγσγνί είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 55 ρξφλσλ θαη νη ιίγνη λένη πνπ δνπλ ζην 

ρσξηφ δελ πξνηίζεληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαιιηέξγεηα απηή. Παξάιιεια βέβαηα, 

ππάξρεη ηάζε λα ζεκεησζεί κηα ζηξνθή πξνο ηε βακβαθνθαιιηέξγεηα θαη ηε 

δελδξνθαιιηέξγεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο (Βνδηάλεο έ.α.). 

 

δ) Νέν νύιη 

 

 Σν ρσξηφ Νέν νχιη βξίζθεηαη 8 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ 

εξξψλ
63

 θαη ιίγν αξηζηεξά –πεξίπνπ 1,5 ρηιηφκεηξα– ηεο νδνχ εξξψλ-Γξάκαο. 

Έρεη ρηηζηεί ζηηο πιαγηέο ηνπ Μελνίθηνπ φξνπο θαη είλαη εκηνξεηλφ ρσξηφ κε ην 

πςφκεηξν ζηελ πιαηεία ηνπ λα θηάλεη ηα 137 κέηξα. Απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

νηθηζκφ ηνπ Γήκνπ Δκκ. Παππά˙ ε απνγξαθή ηνπ 1991 εκθαλίδεη ην Ν. νχιη λα 

αξηζκεί 2.071 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν πιεζπζκφο ηνπ είρε 

αλέιζεη ζηα 2.539 άηνκα
64

, ελψ θαη’ απηή ηνπ 2011 (http://www.statistics.gr/2011-

census-pop-hous) έρεη 2.399 κφληκνπο θαηνίθνπο. 

 χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

ρσξηνχ κεηά ηα ηειεπηαία ζπίηηα ππάξρεη έλαο ινθίζθνο κε ην φλνκα Αγξηάληζηα ή 

Αγξηάληα. Οη νλνκαζίεο απηέο ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ αλάκλεζε θαη 

παξαπέκπνπλ ζην αξραίν ζξαθηθφ θχιν ησλ Αγξηάλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ν Ζξφδνηνο 

θαη ν Θνπθπδίδεο αλαθέξνπλ φηη θαηνηθνχζαλ πέξημ ηνπ ηξπκφλα, δειαδή ζηελ ίδηα 

                                                
62 Ο ακζάξεο (1971: 59) αλαθέξεη έλα αθφκε ζσκαηείν –είλαη ε «Αδειθφηεο ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ»– δελ δίλεη φκσο ζηνηρεία νχηε γηα ηε ρξνλνινγία ίδξπζήο ηνπ νχηε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ. 
63 Ο παηήξ-Γαβξηήι Κνπληηάδεο, ηεξνκφλαρνο ηεο Ηεξάο Μνλήο Σηκίνπ Πξνδξφκνπ εξξψλ θαη θαηά 

θφζκνλ Γεψξγηνο Κνχληηνο, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ έξγνπ ηνπ Λεύθσκα ηνπ νπκπάζθηντ, ρσξίνπ ηεο 

πεξηθεξείαο εξξώλ, ην νπνίν εθδφζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1925 θαη απνηειεί ην πξψην βηβιίν ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηνηρεία (ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά, δεκνγξαθηθά θαη άιια ηεο 

επνρήο ηνπ ή θαη παιαηφηεξα) γηα ην ρσξηφ, πεξηγξάθεη ην Ν. νχιη σο αθνινχζσο: «Γύν ζρεδόλ ώξαο 

πεδνπνξηθάο καθξάλ από ηελ πόιηλ ησλ εξξώλ αλαηνιηθώο θείηαη ην ρσξίνλ νπκπάζθηντ (ε αξραία 
Οηλνύζζα ή Ννύηζα). Δίλαη ην πξώηνλ κεγαινρώξη, ην νπνίνλ ζπλαληά θαλείο εξρόκελνο από ηαο 

έξξαο. Δίλαη έλα από ηα πέληε καξγαξηηάξηα, πνπ πεξηβάιινπλ ζαλ άγην ζηέθαλν ηαο έξξαο, όπσο ην 

εραξαθηήξηζελ έλαο από ηνπο ινγίνπο ησλ εξξώλ. Δίλαη ελ από ηα μαθνπζκέλα Γαξλαθνρώξηα, ηα 

ειιεληθώηαηα από θηήζεσο θόζκνπ, ηα απνηεινύληα ηελ θπξησηέξαλ πεγήλ ηεο ζπληεξήζεσο ησλ 

εξξώλ». 
64 Σα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Ν. νπιίνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
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πεξηνρή. Ο ιφθνο δελ είλαη θπζηθφο αιιά ηερλεηφο, πξνήιζε απφ αιιεπάιιειεο 

θαηαζηξνθέο νηθηζκψλ θαη είλαη θαηάζπαξηνο απφ ζξαχζκαηα (φζηξαθα) 

κειακβαθψλ ή κειαλφκνξθσλ αγγείσλ, ηα νπνία παξήγαγε ν αξραίνο θεξακεηθφο 

ηξνρφο ηνπ 5νπ ή 4νπ αηψλα π.Υ. θαη καξηπξνχλ φηη ε πεξηνρή θαηνηθήζεθε ήδε απφ 

ηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο. ηελ ηνπνζεζία Υαηδή νπιελάξ ππάξρεη νιφθιεξε 

ξσκατθή λεθξφπνιε θαη εθεί έρνπλ αλεπξεζεί πνιιέο επηγξαθέο. Δπίζεο, θνληά ζην 

ρσξηφ, ζηε ζέζε Πχξγνο, ζψδνληαη ίρλε λενιηζηθνχ νηθηζκνχ θαη έρνπλ βξεζεί 

εξγαιεία απφ ιεηαζκέλν ιίζν θαη ηεκάρηα λενιηζηθψλ θαη άιισλ αγγείσλ
65

. 

 ην βηβιίν ηνπ ηεξνκφλαρνπ Γαβξηήι Κνπληηάδε Λεύθσκα ηνπ νπκπάζθηντ, 

ρσξίνπ ηεο πεξηθεξείαο εξξώλ (ζει. 1), γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο αλσηέξσ, 

αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά πσο ην «αξραίν» φλνκα ηνπ ρσξηνχ, φπσο κλεκνλεχεηαη 

ζε θψδηθεο ηεο Μνλήο ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ εξξψλ, ήηαλ «Οηλόεζζα - Οηλνύζζα - 

Ννύηζα». Ζ νλνκαζία απηή ζεσξείηαη ηαηξηαζηή θαη δηθαηνινγεκέλε, γηαηί σο θαη ηα 

κέζα ηνπ 20νπ αηψλα φια ηα πςψκαηα γχξσ απφ ην ρσξηφ ήηαλ θαηάθπηα απφ 

ακπέιηα θαη δηφηη νη θάηνηθνη παξήγαλ θαιήο πνηφηεηαο θξαζί ζε κεγάιε πνζφηεηα. 

ην ίδην βηβιίν (ζ. 8) ζεκεηψλεηαη φηη θαηά ηα βπδαληηλά ρξφληα ζηε ζέζε ηνπ Νένπ 

νπιίνπ ππήξρε νηθηζκφο ν νπνίνο νλνκαδφηαλ «Οπηνύζε» θαη ν θάηνηθνο 

«Οπηνπζηλόο». ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη έσο ην 1913 ην επηθξαηέζηεξν 

φλνκα ηνπ ρσξηνχ ήηαλ νπκπάζθηντ
66

 θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο ηνπξθηθέο ιέμεηο ζνπ 

«λεξφ», κπαο «θεθαιή, πξψην, πνιχ θαιφ, ην θπξηφηεξν, ην θαη’ εμνρήλ, ην πιένλ 

ζεκαίλνλ» θαη θηόη «ρσξηφ» θαη κπνξεί λα εξκελεπζεί σο «θεθαιφβξπζν», 

«Τδξνθεθαινρψξη», «ρσξηφ κε πνιχ θαιφ, ην πξψην, ην θαιχηεξν λεξφ» ή σο ην 

«πξψην ρσξηφ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηα λεξά ηνπ». Καη απηή ε νλνκαζία κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ηαηξηαζηή, θαζψο ην ρσξηφ δηέζεηε θαη δηαζέηεη άθζνλν θαη θαιήο 

πνηφηεηαο λεξφ. 

                                                
65 Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε αξραηνινγηθά επξήκαηα δηαθφξσλ επνρψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ν. νπιίνπ βι. Μπαθαιάθεο (1957: 253-259), Κφθθηλνο (1998), Υαιέκεο (2002: 45), Ηζηνζειίδα 

Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ εξξψλ (Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ 2002-2003. Σν Νέν νχιη εξξψλ ρζεο θαη 

ζήκεξα. Ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία. A. Ηζηνξηθά ζηνηρεία. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 31-10-

2011). 
66 Δθηφο απφ νπκπάζθηντ ην ρσξηφ αλαθέξεηαη (Σξπθεξνχιεο 1961:305) θαη σο νπκπαζίθηντ 
«ρσξίνλ θεραγηάδσλ». ρεηηθά κε ηελ νλνκαζία νπκπάζθηντ θαη ηηο εξκελείεο ηεο βι. Πέηξνβηηο 

(1963: 308), ακζάξεο (1971: 12), Υαιέκεο (2002: 84), Μειηζζάο (2006), Ηζηνζειίδα Γπκλαζίνπ Ν. 

νπιίνπ εξξψλ (Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ. Ηζηνξηθά ζηνηρεία. (Ζ Αξραία νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ - 

Eπξήκαηα - Γιψζζα. Ζ λέα νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ. To Ν. νχιη θαηά ην Μαθεδνληθφ Αγψλα θαη ηηο 

δχν βνπιγαξηθέο θαηνρέο). Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://gym-n-

souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/istorika.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 31-10-2011). 

http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm
http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/istorika%20�%20.htm
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 Σν 1913 ν Μεηξνπνιίηεο εξξψλ θαη Νηγξίηεο Απφζηνινο θαηά ηελ 

επίζθεςή ηνπ ζην ρσξηφ ην παξαιιήιηζε γηα ηνπο αγψλεο ηνπ θαηά ην απψηεξν 

παξειζφλ, θπξίσο φκσο γηα φ,ηη ζπλέβε
67

 ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο (1913), κε ην 

νχιη ηεο Ζπείξνπ θαη ην απνθάιεζε Νέν νχιη. Ζ κεηνλνκαζία έγηλε επίζεκα απφ 

ην ειιεληθφ θξάηνο κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ 1926, ην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ζην ππ’ αξηζκφλ 7 ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 1927 Φχιινλ ηεο Δθεκεξίδνο 

ηεο Κπβεξλήζεσο, ηεχρνο Α΄
68

 (βι. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ. Ηζηνξηθά ζηνηρεία. (Ζ 

Αξραία νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ - Eπξήκαηα - Γιψζζα. Ζ λέα νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ. To 

Ν. νχιη θαηά ην Μαθεδνληθφ Αγψλα θαη ηηο δχν βνπιγαξηθέο θαηνρέο). Γηαζέζηκν 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/ 

istorika.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 31-10-2011). 

 ρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε νπνία ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

εξξψλ άξρηζε ζηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ 1383 θαη έιεμε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1912, 

χζηεξα απφ ζρεδφλ 530 ρξφληα, ίζρπε ν ζεζκφο ησλ θνηλνηήησλ φπσο θαη ζηελ 

ππφινηπε ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα. Ζ παιαηφηεξε καξηπξία γηα ηε ιεηηνπξγία 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αθνξά ην έηνο 1852. Σελ επνρή ηνπ Αιή παζά ησλ Ησαλλίλσλ 

ζην Ν. νχιη θαη ζηα άιια Γαξλαθνρψξηα εγθαηαζηάζεθαλ Ζπεηξψηεο. Υξφληα πξηλ 

ηελ απειεπζέξσζε νη ηειεπηαίεο ηνπξθηθέο νηθνγέλεηεο εγθαηέιεηςαλ ην ρσξηφ, ελψ 

ηδακί θαη ηνπξθηθφ λεθξνηαθείν ππήξραλ σο ην 1914 ή ην 1915 (βι. Γπκλάζην Νένπ 

νπιίνπ 2002-2003. Σν Νέν νχιη εξξψλ ρζεο θαη ζήκεξα. Ηζηνξηθά θαη 

ιανγξαθηθά ζηνηρεία. A. Ηζηνξηθά ζηνηρεία. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 

31-10-2011). 

                                                
67 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1913, κεηά ηε κάρε ηνπ Κηιθίο-Λαραλά, νη Βνχιγαξνη, αθνχ ππξπφιεζαλ ηελ πφιε 

ησλ εξξψλ (28 Ηνπλίνπ 1913), πξνζπάζεζαλ λα δηαθχγνπλ αλαηνιηθά, γηα λα ππξπνιήζνπλ θαη ηε 

Γξάκα. Σφηε νη θάηνηθνη ηνπ Ν. νπιίνπ έζηεζαλ ζε ιφθνπο (Πξνθήηεο Ζιίαο, Αγξηάληζηα, 

Μπνπδηάξνο / Παγεξφο) γχξσ απφ ην ρσξηφ πάλσ ζε ζεκσληέο ζθελέο απφ ιεπθά ρνληξά θαξαβφπαλα 

(κνπζακάδεο) πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ, γηα λα ζθεπάδνπλ, φηαλ επξφθεηην λα βξέμεη, ηα μεξαηλφκελα 

θχιια ηνπ θαπλνχ θαζψο επίζεο θαη ειιεληθέο ζεκαίεο. Οη ζθελέο απηέο απφ καθξηά έκνηαδαλ ζαλ 
ζηξαηησηηθέο ζθελέο. Οη Βνχιγαξνη ζεψξεζαλ φηη ν ειιεληθφο ζηξαηφο είρε ζηξαηνπεδεχζεη ζηελ 

πεξηνρή θαη ηνπο απεηινχζε κε θχθισζε. Σελ επφκελε κέξα, 29 Ηνπλίνπ 1913, νπηζζνρψξεζαλ ζηε 

Βνπιγαξία απφ ηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Βξνληνχο. Σελ ίδηα κέξα ν ειιεληθφο ζηξαηφο ειεπζέξσζε ηηο 

έξξεο θαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 1913 έθηαζε ζην Ν. νχιη θαη έηπρε ελζνπζηψδνπο ππνδνρήο. 
68Σν γεγνλφο ηεο κεηνλνκαζίαο αλαθνηλψζεθε ζηνπο θαηνίθνπο θαηά ηξφπν παλεγπξηθφ, ηειέζηεθε 

εηδηθή δνμνινγία θαη δηαβάζηεθε ην ζρεηηθφ δηάηαγκα. 
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 ηνλ Μαθεδνληθφ αγψλα έιαβαλ κέξνο θαη άηνκα απφ ην Ν. νχιη. Οη 

θάηνηθνη ζπκνχληαη θαη αλαθέξνπλ νλφκαηα καθεδνλνκάρσλ Νενζνπιησηψλ
69

. Σν 

1908 κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ δφζεθε ακλεζηία, ψζηε νη 

καθεδνλνκάρνη θαη νη θνκηηαηδήδεο λα παξαδψζνπλ ηα φπια ηνπο ζηηο ηνπξθηθέο 

αξρέο˙ ιέγεηαη φκσο φηη νη Νενζνπιηψηεο δελ ηα παξέδσζαλ αιιά ηα θχιαμαλ ζε 

θξχπηε ζην ρσξηφ
70

. ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1914-1918) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ην δηάζηεκα 1916-18 –ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1916 νη Βνχιγαξνη κε 

ηε βνήζεηα ησλ ζπκκάρσλ ηνπο Γεξκαλψλ θαηέιαβαλ φιε ηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία– 130 θάηνηθνη ηνπ Ν. νπιίνπ ππήξμαλ ζχκαηα ηεο βνπιγαξηθήο 

θαηνρήο˙ θαηάινγνο κε ηα νλφκαηα ησλ ζπκάησλ έρεη αλαξηεζεί ζηελ εθθιεζία ηεο 

Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζην ρσξηφ. Σν 1916 ην Ν. νχιη πξψην απφ φιεο ηηο 

θαηνηθεκέλεο ειιεληθέο πεξηνρέο δέρηεθε ζθνδξνχο ελαέξηνπο βνκβαξδηζκνχο, γηαηί 

ζην ρσξηφ ππήξραλ ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Βνπιγάξσλ θαη νη 

Αγγινγάιινη ην βνκβάξδηζαλ επαλεηιεκκέλα˙ ζχκαηα ππήξμαλ θαη απφ ηνπο 

βνκβαξδηζκνχο απηνχο. ηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 1917 νη Βνχιγαξνη ζπγθέληξσζαλ φινπο 

ηνπο άλδξεο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, επέιεμαλ 350 άηνκα ειηθίαο απφ 17 έσο 50 

εηψλ θαη ηνπο έζηεηιαλ νκήξνπο ζηε Βνπιγαξία˙ απφ απηνχο επηβίσζαλ θαη 

επέζηξεςαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε νη 180. 

 χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ (βι. Κφθθηλνο, Γ. 

Βνπιγαξηθή θαηνρή (1941-44). Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://gym-

n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosoulidedousi.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 31-

10-2011) ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη Βνχιγαξνη
71

, αθνχ 

ηνπνζέηεζαλ ζην ρσξηφ Βνχιγαξν σο πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο θαη εγθαηέζηεζαλ 

Αζηπλνκία ζην θηήξην ηνπ ζεκεξηλνχ Γπκλαζίνπ, πξνέβεζαλ ζε ηξνκνθξάηεζε ησλ 

θαηνίθσλ κε θαζεκεξηλέο ζπιιήςεηο «δήζελ» ππφπησλ, κε πνιχσξεο αλαθξίζεηο θαη 

μπινδαξκνχο ζηα ππφγεηα ηεο Αζηπλνκίαο, φπνπ βξίζθνληαλ ηα θξαηεηήξηα. Σν 

                                                
69 Λέγεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα ην Ν. νχιη θξνπξνχληαλ λπρζεκεξφλ απφ 

έλνπινπο θαηνίθνπο γηα ην ελδερφκελν εηζβνιήο ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ θαη θπξίσο Βνπιγάξσλ 

θνκηηαηδήδσλ. Αλαθέξεηαη φηη νη θνκηηαηδήδεο δελ εηζέβαιαλ πνηέ ζην ρσξηφ, δηφηη αθ’ ελφο 

πιεξνθνξνχληαλ ηα ιακβαλφκελα κέηξα θαη αθ’ εηέξνπ γλψξηδαλ φηη ππήξραλ πνιινί καθεδνλνκάρνη˙ 

βι. Υαιέκεο (2002: 87). 
70 Βι. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ 2002-2003. Σν Νέν νχιη εξξψλ ρζεο θαη ζήκεξα. Ηζηνξηθά θαη 

ιανγξαθηθά ζηνηρεία. A. Ηζηνξηθά ζηνηρεία. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://gym-n-
souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 31-10-2011. 
71 ηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο νη Βνχιγαξνη έθιεηζαλ ηα ειιεληθά ζρνιεία θαη θξφληηζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ βνπιγαξηθά, επέβαιαλ σο επίζεκε γιψζζα ηε βνπιγαξηθή, ηξνκνθξαηνχζαλ ηνπο 

θαηνίθνπο πξνθεηκέλνπ λα δερηνχλ κε δήισζή ηνπο ηε βνπιγαξηθή ππεθνφηεηα, ηνπο δειέαδαλ λα 

«γξαθηνύλ Βνύιγαξνη» (Βνπιγαξνγξακκέλνη) πξνζθέξνληάο ηνπο ζε αληάιιαγκα ηξφθηκα, 

ζπλειάκβαλαλ, θπιάθηδαλ θαη εθηφπηδαλ ζεκαίλνληα πξφζσπα ηεο πεξηνρήο. 
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http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosoulidedousi.htm
http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm
http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm


 

64 

 

Μάξηην ηνπ 1944 απνδεθαηίζηεθε απφ ηνπο Βνπιγάξνπο ζρεδφλ νιφθιεξε –εθηφο 

απφ δχν άηνκα– νηθνγέλεηα ζην Ν. νχιη. 

 ηελ πξναλαθεξζείζα ηζηνζειίδα (βι. Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ 2002-2003. 

Σν Νέν νχιη εξξψλ ρζεο θαη ζήκεξα. Ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία. A. 

Ηζηνξηθά ζηνηρεία. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://gym-n-

souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm, εκεξνκελία πξφζβαζεο 31-10-2011.) 

θαη αλαθνξηθά κε ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, αλαγξάθεηαη φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη ν θαπλφο ζηηο ινθψδεηο πεξηνρέο ηνπ ρσξηνχ, 

ελψ ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο θχηεπαλ βακβάθη. Σηο δεθαεηίεο ηνπ ’20 θαη ηνπ ’30 ν 

θαπλφο ήηαλ ην απνδνηηθφηεξν ζε εηζφδεκα γεσξγηθφ πξντφλ, φπσο ήηαλ παιαηφηεξα 

ην βακβάθη. Σν 1925 ε εηήζηα παξαγσγή θαπλνχ ζην Ν. νχιη ήηαλ πεξίπνπ 180.000 

νθάδεο θαη επσιείην πξνο πεξίπνπ κία ιίξα ε νθά. Παξάγνληαλ επίζεο ζηηάξη θαη ζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θξηζάξη, θαιακπφθη, ζνπζάκη, θξεκκχδηα θαη θαζφιηα γηα 

νηθηαθή θαηαλάισζε. Απφ ην 1962 θαη έπεηηα παξνπζηάζηεθε κηα αζζέλεηα –νη 

θάηνηθνη ηελ νλφκαζαλ «ινπινύδη»– ε νπνία έπιεμε ηελ παξαγσγή ηνπ θαπλνχ, ελψ 

παξάιιεια ε παξαγσγή ζηηεξψλ έπαςε λα είλαη άθζνλε θαη νη πξηκνδνηήζεηο 

κεηψζεθαλ. Σελ επνρή απηή αξρίδεη ε κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηε 

Γεξκαλία θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Απζηξαιία. Πξφζζεηα, 

εθδειψλεηαη έληνλε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηα αζηηθά θέληξα. 

 ρεηηθά κε ηε δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ Ν. νπιίνπ –θαη πάιη βάζεη φζσλ 

έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γπκλαζίνπ Ν. νπιίνπ (βι. Γπκλάζην Νένπ 

νπιίνπ 2002-2003. Σν Νέν νχιη εξξψλ ρζεο θαη ζήκεξα. Ηζηνξηθά θαη 

ιανγξαθηθά ζηνηρεία. Β. Σν Νέo νχιη ζήκεξα. Γηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm, εκεξνκελία 

πξφζβαζεο 31-10-2011)– θαίλεηαη φηη κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ν πιεζπζκφο 

άξρηζε λα απμάλεηαη κε απνθνξχθσκα ηελ απνγξαθή ηνπ 1961˙ έθηνηε παξνπζίαζε 

πησηηθή πνξεία, γηαηί, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε αζηπθηιία 

ζηέξεζαλ ην ρσξηφ απφ πνιχηηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 

φκσο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ίζσο ε θαηάζηαζε αλαζηξαθεί, θαζψο άξρηζαλ λα 

επηζηξέθνπλ κεηαλάζηεο απφ ην εμσηεξηθφ. Απηνί αλαθαηλίδνπλ ηα παιηά ζπίηηα ή 

ρηίδνπλ θαηλνχξγηα˙ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαζθεπάδνληαη πνιπηειείο θαηνηθίεο θαη 

απφ εηεξνδεκφηεο θαη ην ρσξηφ ηείλεη λα κεηαβιεζεί ζε πξνάζηην ηεο πφιεο ησλ 

εξξψλ. Ζ απνγξαθή ηνπ 1991 εκθαλίδεη ην Ν. νχιη λα αξηζκεί 2.071 θαηνίθνπο θαη 

http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/neosouli.htm
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ζήκεξα ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ν 

πιεζπζκφο ηνπ έρεη αλέιζεη ζηα 2.539 άηνκα. 

 

ε) Άγην Πλεύκα 

 

 Σν Άγην Πλεχκα βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ζε απφζηαζε 12 

πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ. Δίλαη ρηηζκέλν ζηηο λφηηεο ππψξεηεο ηνπ Μελνίθηνπ φξνπο
72

, ζε 

έλα θνίισκα ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηξηψλ ιφθσλ θαη ζε πςφκεηξν 320 

κέηξσλ. 

 ηνλ ιφθν ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, φπνπ αλαξξηρψληαη νη ηειεπηαίεο πξνο 

λφην θαηνηθίεο ηνπ ρσξηνχ, αλαθαιχθζεθαλ απφ ηνλ ακζάξε ην θαινθαίξη ηνπ 1967 

ίρλε
73

 πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ηεο λενιηζηθήο επνρήο. 

 Ο νηθηζκφο ηνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ θαίλεηαη φηη παξήθκαζε θαη 

εγθαηαιείθζεθε ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ (1400-1200 π.Υ.), φηαλ άξρηζαλ λα 

δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα νρχξσζεο θαη αζθάιεηαο ιφγσ ηεο εηζβνιήο ησλ Γσξηέσλ 

ζηε Βφξεηα Διιάδα. Έηζη, νη θάηνηθνί ηνπ αλαδεηψληαο νρπξφηεξε ηνπνζεζία 

θαηέθπγαλ ζην ιφθν πνπ πςψλεηαη βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ, νλνκάδεηαη 

Γξαληήζθνο
74

 θαη δηαζέηεη θπζηθή νρχξσζε (ακζάξεο 1971: 18-19).  

 Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα θαλεξψλνπλ φηη ν νηθηζκφο ηνπ Γξαληήζθνπ 

εμειίρζεθε θαηά ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζε ηζρπξή πφιε
75

, ηεο νπνίαο ε χπαξμε 

ζπλερίζηεθε ίζσο θαηά ηελ Διιεληζηηθή θαη έσο ηε Ρσκατθή επνρή. Οη θαηνηθίεο ηεο 

πφιεο εθηείλνληαλ απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ ιφθνπ σο ηελ ηνπνζεζία Κνχηξα, φπνπ 

αλαθαιχθζεθε νιφθιεξε λεθξφπνιε ησλ αξραίσλ ρξφλσλ κε αμηφινγνπο ζνισηνχο 

θαη θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο
76

. Πηζαλφλ ηελ θάησ πφιε πεξηέβαιιε ηείρνο, ην νπνίν 

ελσλφηαλ κε ηα ηείρε ηεο αθξφπνιεο. Βάζεη ησλ αλεπξεζέλησλ νζηξάθσλ ε 

αθξφπνιε ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ Κιαζηθή επνρή. ήκεξα ζψδνληαη ειάρηζηα 

                                                
72 Γηα ηηο δηάθνξεο νλνκαζίεο ηνπ φξνπο βι. ακζάξεο (1971: 11). 
73 Πξφθεηηαη γηα λενιηζηθά φζηξαθα, ιίζηλνπο πειέθεηο κε θαηεξγαζκέλεο πιεπξέο, βαξηέο, ζκίιεο, 

πήιηλα ζθνλδχιηα θαη ζηαθπιέο θαη έλα ζπαζκέλν πήιηλν εηδψιην ηνπ γλσζηνχ απφ ηνπο νηθηζκνχο 

ηεο Θεζζαιίαο (Γηκήλη, έζθιν) γπλαηθείνπ ζηεαηνππγηθνχ ηχπνπ˙ βι. ακζάξεο (1971: 17-18). 
74 Γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο θαη γηα ηελ χπαξμε παξεκθεξψλ ηνπσλπκίσλ ζηε Βαιθαληθή βι. 

ακζάξεο (1971: 18-19). 
75 Ννκίζκαηα ηεο Ακθίπνιεο βξέζεθαλ ζηνλ Γξαληήζθν θαη καξηπξνχλ εκπνξηθέο ίζσο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ˙ βι. ακζάξεο (1971: 19). 
76  πγθξφηεκα φκνησλ ζνισηψλ ηάθσλ αλαθαιχθζεθε θαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ ιφθνπ Γξέληνο, πνπ 

βξίζθεηαη 500 πεξίπνπ κέηξα βφξεηα ηνπ Γξαληήζθνπ˙ βι. ακζάξεο (1971: 19). 
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ππνιείκκαηα
77

 ησλ ηεηρψλ ηεο αθξφπνιεο θαηαζθεπαζκέλα κε μεξνιηζηά θαη 

ακκνθνλία (ακζάξεο 1971: 19-20). 

 Μεηά ηε ξσκατθή θαηάθηεζε ε πεξηνρή ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο ππήρζε ζηε 

«Μαθεδφλσλ πξψηε» επαξρία κε πξσηεχνπζα ηελ Ακθίπνιε. ηνπο ρεηκάξξνπο πνπ 

δηέξρνληαη απφ ηε κία θαη ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ιφθνπ ηνπ Γξαληήζθνπ αλεπξέζεθαλ 

πνιπάξηζκα (αξγπξά θαη ράιθηλα) λνκίζκαηα δηαθφξσλ Ρσκαίσλ απηνθξαηφξσλ 

(Μάξθνπ Απξήιηνπ, επηίκηνπ εβήξνπ, Κιαχδηνπ Β΄, Γηνθιεηηαλνχ θ.ά.) θαη 

λνκίζκαηα ηνπ Κνηλνχ ησλ Μαθεδφλσλ. Απφ ηνλ Γξαληήζθν πξνέξρεηαη επηηχκβηα 

ελεπίγξαθε –κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο– πιάθα εληνηρηζκέλε ζήκεξα ζηελ 

εζσηεξηθή θξήλε ηεο Μνλήο ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο θαη κηα δεχηεξε επηηχκβηα πιάθα
78

 

κε ιαηηληθή επηγξαθή, εληνηρηζκέλε ζε θαηνηθία ηνπ ρσξηνχ. 

 Καηά ηε Βπδαληηλή επνρή ην ρσξηφ, γλσζηφ σο Μνλφζπεηνλ ή Μνλνζπήηηα, 

ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζην θαπεηαλίθη εξξψλ, ην νπνίν κε ζχγρξνλε νξνινγία 

απνηεινχζε επαξρία ηνπ «Θέκαηνο εξξψλ θαη ηξπκφλνο». Γηα ηε καθξά απηή 

πεξίνδν (4νο-13νο αηψλαο κ.Υ.) ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρσξηνχ δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη, εάλ έιεηπαλ θαη ηα βπδαληηλά φζηξαθα θαη λνκίζκαηα δηαθφξσλ 

απηνθξαηφξσλ (Μ. Κσλζηαληίλνπ, Ηνπζηηληαλνχ θ.ά.) πνπ έρνπλ έξζεη ζην θσο, δελ 

ζα ππήξραλ καξηπξίεο νχηε γηα ηελ χπαξμή ηνπ. Μφλν θαηά ηνλ 14ν αηψλα νη 

ηζηνξηθέο πεγέο
79

 κλεκνλεχνπλ ην φλνκα ηνπ ρσξηνχ κε ηε κνλαδηθή πιεξνθνξία φηη 

απηφ θαη νη θάηνηθνί ηνπ αλήθαλ ζηελ πεξηψλπκε Μνλή ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ 

εξξψλ
80

. 

 ρεηηθά κε ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ θαηά ηε Βπδαληηλή επνρή, ν ακζάξεο 

(1971: 16) ζεσξεί φηη ην ζε βπδαληηλά έγγξαθα αλαθεξφκελν Μνλφζπεηνλ ή 

                                                
77 Σα ππνιείκκαηα απηά καξηπξνχλ ηελ χπαξμε δχν πεξηβφισλ, απφ ηνπο νπνίνπο ν άλσ πεξίβνινο 

έζηεθε ηελ επίπεδε θνξπθή ηνπ ιφθνπ, ελψ ν άιινο ρξεζίκεπε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ακπληηθφηεηαο 

ηεο αθξφπνιεο. Μέζα ζηνλ πξψην πεξίβνιν αλαθαιχθζεθαλ ηα ζεκέιηα ελφο θηεξίνπ, κία 

πδαηνδεμακελή θαη πίζνη γηα ηελ απνζήθεπζε ιαδηνχ ή αιθίησλ˙ βι. ακζάξεο (1971: 20). 
78 Γηα ην πεξηερφκελν ησλ επηγξαθψλ ησλ δχν επηηχκβησλ πιαθψλ βι. ακζάξεο (1971: 21). 
79 Καηά ηνλ ακζάξε (1971: 21 ππνζεκ. 4, 22 ππνζεκ. 5) πξφθεηηαη γηα ηα έξγα: «Υξηζηνθόξνπ ηνπ 

Πξνδξνκίηνπ, Πξνζθπλεηάξηνλ ηεο ελ Μαθεδνλία παξά ηε πόιεη εξξώλ ηαπξνπεγηαθήο Ηεξάο Μνλήο 

ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξόκνπ, Λεηςία (έξξαη) 1904» θαη «A. Guillou, Les Archives de Saint - 

Jean - Prodrome sur le mont Ménécée, Paris 1955». 
80 Φαίλεηαη φηη θαζ’ φιν ηνλ 14ν αηψλα ε ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηή ηεο 

Μνλήο, γηαηί αθφκε θαη κεηά ηε ζεξβηθή θαηάθηεζε (1345 κ.Υ.) εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζε απηή. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1345, ιίγεο δειαδή κέξεο κεηά ηελ άισζε ησλ εξξψλ, ν θξάιεο ηέθαλνο 
Γνπζάλ θαηά πξνηξνπή ηεο Διιελίδαο ζπδχγνπ ηνπ Διέλεο, ε νπνία πξνυπήξμε έθνξνο ηεο Μνλήο 

ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ εμέδσζε ρξπζφβνπιιν ππέξ ηεο Μνλήο κε ην νπνίν πξνζέηαζζε «έρεηλ ηα ππ‟ 

απ(ηή) θηήκαηα θαη κεηόρηα πάληα εμνπζίαλ θαη ειεπζεξίαλ, θαη είλαη αλώηεξα πάζεο επεξείαο θαη 

ζπδεηήζεσο, θαη απαηηήζεσο θαη ηεο λπλ νύζεο θαη ηεο κεηέπεηηα επηλνεζεζνκέλεο. […] Σα δε κεηόρηα 

θαη θηήκαηα εηζη ηαύηα… ρσξίνλ ηα Μνλνζπήηηα κεηά ηεο λνκήο θαη πεξηνρήο απηνύ θαη ησλ παξνίθσλ 

θαη ησλ παξαθαζεκέλσλ απηνύ…», βι. ζρεηηθά ακζάξεο (1971: 22). 
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Μνλνζπήηηα νξζψο ηαπηίδεηαη κε ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Άγην Πλεχκα
81

. Σελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο νλνκάδεηαη Βεδλίθν
82

˙ πηζαλφηαηα ε νλνκαζία απηή, ε παιαηφηεξε 

κλεία ηεο νπνίαο απαληά ζηνλ θψδηθα ηεο παιαηάο Μεηξφπνιεο εξξψλ, (ζ. 261) 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ηνπξθηθέο ιέμεηο vezne «δπγφο γηα πνιχηηκα πξάγκαηα ή 

θάξκαθα» θαη köy «ρσξηφ» θαη πην ζπγθεθξηκέλα vezni (γεληθή πηψζε) + köy > 

Βεδλίθηντ > Βεδλίθν(λ) «ρσξηφ ηνπ δπγνχ». χκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ε 

ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία δφζεθε ζην ρσξηφ, γηαηί νη θάηνηθνί ηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά 

αθξηβνδίθαηνη θαη έληηκνη ζηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, φπσο ν δπγφο ηεο 

Γηθαηνζχλεο. πλεπψο, ην Βεδλίθν είλαη ην ρσξηφ ηνπ δπγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο
83

. Καηά 

ην δηάζηεκα 1927-1930 έθεξε ην φλνκα Μφλνηθνλ
84

. Σν 1930 ην ρσξηφ έιαβε ην 

ζεκεξηλφ ηνπ φλνκα Άγην Πλεχκα
85

 απφ ηελ νκψλπκε Μνλή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, 

πνπ βξίζθεηαη θνληά ηνπ 
86

. 

 Ζ πξψηε πηψζε ηεο πφιεο ησλ εξξψλ ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ –αξρέο 

Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 1371– είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ θαηάθηεζε ηνπ Αγ. 

Πλεχκαηνο θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ηνπξθηθή απηή θαηνρή 

δηήξθεζε κφλν έλαλ κήλα, γηαηί ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ν Μαλνπήι 

Παιαηνιφγνο, δηνηθεηήο ηεο Θεζζαινλίθεο αλαθαηέιαβε ηα ρσξηά γχξσ απφ ηηο 

                                                
81 ρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο απφςεηο γηα ηελ ηαχηηζε ή κε ηνπ βπδαληηλνχ Μνλνζπήηνπ κε ην Άγην 

Πλεχκα θαη γηα ηελ χπαξμε δχν Μνλνζπήησλ, ελφο «ρσξίνπ» θαη ελφο «αγξηδίνπ», φπσο πξνθχπηεη 

απφ βπδαληηλά ρξπζφβνπιια ηεο Μνλήο Πξνδξφκνπ, βι. ακζάξεο (1971: 15-16). 
82 ην θνηλνηηθφ θαηάζηηρν αλαθέξεηαη σο «ρόξα Βεζληθνπ»˙ απφ ηε θξάζε απηή πξνέθπςαλ νη 

παξεθζαξκέλνη ηχπνη Βέδλα, Βέλδα ζηε Υάξηα ηνπ Ρήγα θαη Βέδληθ. Αξρηθά αλαγλσξίζηεθε σο 

Kνηλφηεηα Βεδλίθνπ κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ 1919, Φ.Δ.Κ. Α 2/1920. ρεηηθά 

κε φζα ζεκεηψλνληαη αλσηέξσ βι. ακζάξεο (1971: 14-15). 
83

 Ληγφηεξν πηζαλή ζεσξείηαη απφ ηνλ ακζάξε (1971: 15) ε εηπκνιφγεζε ηνπ νλφκαηνο απφ ηηο 

ηνπξθηθέο ιέμεηο bes «πέληε» + yeni «λένο» + köy «ρσξηφ» > besyeniköy > besniköy > Βεδλίθν(λ) 

«Νέα Πεληάπνιε». 
84 Μφλνηθν(λ) νλνκάζηεθε κε ην Γηάηαγκα ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ 1926, Φ.Δ.Κ. Α 7˙ βι. ακζάξεο 

(1971: 14). 
85 Σν ζεκεξηλφ φλνκα ηνχ απεδφζε κε ην Γηάηαγκα ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 1930, Φ.Δ.Κ. Α 51˙ βι. 

ακζάξεο (1971: 14). 
86 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε (1913) ε θνηλφηεηα απνηεινχληαλ αξρηθά απφ ηα ρσξηά Άγ. Πλεχκα θαη 

Υηνλνρψξη (ζηελ ηνπξθηθή Karli-Köy «ρηνληζκέλν ρσξηφ»). Σν 1923 φκσο ην Xηνλνρψξη απνζπάζηεθε 

θαη απεηέιεζε μερσξηζηή θνηλφηεηα κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 1923, Φ.Δ.Κ. Α 

341/1923, ελψ έπεηηα απφ ιίγα ρξφληα πξνζαξηήζεθαλ ζην Άγ. Πλεχκα νη ζπλνηθηζκνί –άιινηε 

ρσξηά– Γξάλνβα θαη Εειί. Μεηά ην 1930 φκσο νη ζπλνηθηζκνί απηνί δηαιχζεθαλ, νη θάηνηθνη ηεο 

Γξάλνβαο εγθαηαζηάζεθαλ ζην Άγην Πλεχκα θαη ηνπ Εειίνπ ζε γεηηνληθά ρσξηά. Καηά ηελ απνγξαθή 

ηνπ 1920 ν πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο έθηαζε ηνπο 2.095 θαηνίθνπο (πην ζπγθεθξηκέλα ην Άγ. Πλεχκα 

είρε 1.616 θαηνίθνπο θαη ην Υηνλνρψξη 479), ην 1928 αλήιζε ζηνπο 2.406 (ην Άγ. Πλεχκα είρε 2.996 
θαηνίθνπο, ε Γξάλνβα 78 θαη ην Εειί 32), ην 1940 ζηνπο 2.996, ην 1951 ζηνπο 2.815, ην 1961 ζηνπο 

3.049, ην 1971 αξηζκνχζε πεξίπνπ 3.450 θαηνίθνπο απφ ηνπο νπνίνπο νη 1.730 πεξίπνπ ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλνη ζε δηάθνξα αζηηθά θέληξα θαη ην εμσηεξηθφ (100 πεξίπνπ ζηηο έξξεο, 300 ζηε 

Θεζζαινλίθε, 150 ζηνλ Πεηξαηά, 200 ζηελ Αζήλα, 700 ζηε Γεξκαλία, 150 ζηε Γαιιία, 70 ζηε 

νπεδία θαη 60 ζηελ Απζηξαιία)˙ βι. ακζάξεο (1971: 12). Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είρε 1.954 

θαηνίθνπο θαη ζήκεξα –ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011– 1347. 
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έξξεο θαη ελ ζπλερεία θαη ηελ ίδηα ηελ πφιε. Ζ θπξηαξρία ηνπ Μαλνπήι είρε 

δηάξθεηα πεξίπνπ 12 εηψλ (1371-1383), δηφηη ήδε απφ ην 1382 εκθαλίζηεθαλ άηαθηνη 

Σνχξθνη, νη νπνίνη, αθνχ δηαζθνξπίζηεθαλ ζηελ χπαηζξν, πξνέβαηλαλ ζε ιεειαζίεο 

θαη –πηζαλφλ πξνο ηα ηέιε ηνπ έηνπο– πνιηφξθεζαλ ηηο έξξεο. Έπεηηα απφ καθξά 

πνιηνξθία θαη, αθνχ πξνζβιήζεθε απφ ηξεηο ζηξαηηέο
87

, ε πφιε παξαδφζεθε κε 

ζπλζήθε ζηηο 19 επηεκβξίνπ 1383. 

 Γελ είλαη γλσζηφ πφηε θαηειήθζε ην Άγ. Πλεχκα, φκσο ε άισζε ησλ εξξψλ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο terminus ante ή pνst quem γηα ηε ρξνλνιφγεζε ηεο 

θαηάιεςεο ηνπ ρσξηνχ. Καηά πάζα πηζαλφηεηα ε ζηξαηηά ηνπ Γαδή-Δβξελφο κπέε 

κεηά ηε Είρλε θπξίεπζε θαη ην Άγην Πλεχκα
88

 ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηε δηαδξνκή πνπ 

αθνινχζεζε πξνο ηηο έξξεο (Γξάκα-Είρλε-έξξεο) θαη απείρε ιίγα –5 πεξίπνπ–

ρηιηφκεηξα βφξεηα απφ ην δξφκν απφ ηνλ νπνίν δηήιζε. Δμάιινπ, θαίλεηαη φηη ν Γαδή-

Δβξελφο κπέεο αθνινχζεζε ηελ πνιεκηθή ηαθηηθή ηεο απνκφλσζεο ηεο 

πνιηνξθνχκελεο πφιεο απφ ηηο γχξσ εζηίεο ελίζρπζεο ηεο εζληθήο αληίζηαζεο. 

 Πηζαλφηαηα ην ρσξηφ δελ ππέζηε ηε ιεειαζία ησλ εξξψλ, δηφηη αλήθε ζηε 

Μνλή ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ, νη κνλαρνί ηεο νπνίαο ήδε απφ ην 1373 είραλ 

θαηνξζψζεη λα απνζπάζνπλ απφ ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη Α΄ θηξκάλη πνπ δηαζθάιηδε 

ηα ρσξηά, ηα θηήκαηα, ηα βαθνχθηα θαη γεληθά ηα αλήθνληα ζηε κνλή
89

. 

 ηελ θνηλφηεηα ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο ιίγα ρξφληα κεηά ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε 

έγηλε επνηθηζκφο Σνχξθσλ Γηνπξνχθσλ (Κνληάξσλ) επί Μνπξάη Α΄ (1362-1389) θαη 

αξγφηεξα επί Βαγηαδίη (1389-1402)˙ απηνί αλήγεηξαλ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ 

ηνπξθηθά ηεκέλε σο ζχκβνια ηεο θαηάθηεζήο ηνπο. 

 Απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ σο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα (πεξίπνπ απφ ην 1794 σο 

ην 1804) δνθηκάζηεθε απφ ηηο επηδξνκέο θαη ιεζηείεο ησλ Υατηαιήδσλ (ιεζηψλ), 

ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ζα εθζηξαηεχζεη ην 1804 θαη’ εληνιή ηνπ ζνπιηάλνπ –κεηά ηελ 

απνηπρία ησλ κπέεδσλ ηεο πεξηνρήο– ν Αιή παζάο. Παξάιιεια φκσο ην δηάζηεκα 

απηφ ην εκπφξην ζηελ πεξηνρή ησλ εξξψλ –ράξε ζηα επλντθά κέηξα ηνπ κπέε ηεο 

Ηζκαήι– γλσξίδεη πξσηνθαλή άλζεζε θαη ην Άγ. Πλεχκα ιακβάλεη ην κεξίδην πνπ 

                                                
87 Σελ πφιε πνιηφξθεζε θαη’ αξράο ε ζηξαηηά ηνπ Νηέιην-Μπεικπάλ κπέε, επεηδή φκσο δελ κπνξνχζε 

λα ηελ θπξηεχζεη, δεηήζεθε ε βνήζεηα ηνπ Λαιά αρίλ παζά. Δλ ζπλερεία, ήξζε θαη ν Γαδή-Δβξελφο 
κπέεο κε ηε ζηξαηηά ηνπ˙ βι. ακζάξεο (1971: 24). 
88 Βι. ζρεηηθά ακζάξεο (1971: 25). 
89 Μεηά ηελ θαηάθηεζε ην Άγ. Πλεχκα φπσο θαη φιε ε πεξηνρή ησλ εξξψλ απελεκήζε ζηνλ Δβξελφο 

κπέε σο ακνηβή ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ επηηπρηψλ. Αλήθε ζηελ εθθιεζηαζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ 

Μεηξνπνιίηε εξξψλ θαη δηνηθεηηθά ππαγφηαλ ζηνλ θαδά (επαξρία) εξξψλ˙ βι. ακζάξεο (1971: 25-

27). 
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ηνπ αλαινγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή απηή επδαηκνλία (ακζάξεο 1971: 

28). 

 Σν Άγην Πλεχκα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ζηνηρεία πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, 

ήηαλ κεηθηφ ρσξηφ κε Έιιελεο θαη Σνχξθνπο (Κνληάξνπο
90

) θαηνίθνπο. ρεηηθά κε ηε 

ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αξηζκεηηθή αλαινγία Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ν 

Παπαγεσξγίνπ (1894: 306) ζεκεηψλεη φηη ην 1894 νη Υξηζηηαλνί ήηαλ 990 θαη νη 

Σνχξθνη 125. Σν πνζνζηφ δειαδή ησλ Σνχξθσλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα έθηαλε κφιηο ην 

11% ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν δειψλεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. χκθσλα κε ηνλ ακζάξε (1971: 29) «Καη αλ αθόκε ιάβσκελ 

ππ‟ όςηλ καο ηελ ζεκεησζείζαλ θαηά ηνλ αηώλα ηνύηνλ ελίζρπζηλ ηνπ Υξηζηηαληθνύ 

πιεζπζκνύ ηνπ ρσξίνπ ππό Διιήλσλ επνίθσλ θαη σο εθ ηνύηνπ αλαηξέμσκελ εηο 

πξνεγνπκέλνπο αηώλαο, πάιηλ δελ ζα εύξσκελ ην πνζνζηόλ ησλ Σνύξθσλ ππεξβαίλνλ 

ην 15%». 

 Οη Έιιελεο έπνηθνη ήηαλ Θεζζαινί, Ζπεηξψηεο θαη Γπηηθνκαθεδφλεο, νη 

νπνίνη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, γηα λα απνθχγνπλ ηηο δηψμεηο ηνπ Αιή 

παζά, εγθαηέιεηςαλ ηηο εζηίεο ηνπο, εγθαηαζηάζεθαλ θαη βξήθαλ αζθαιέο θαηαθχγην 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηζκαήι κπέε ησλ εξξψλ πνπ ήηαλ δεδεισκέλνο ερζξφο ηνπ παζά 

ησλ Ησαλλίλσλ. Οη επνηθηζκνί απηνί πηζαλψο ζπλερίζηεθαλ θαη κεηά ηελ Δπαλάζηαζε 

ηνπ ’21. Καηά ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ζην Άγ. Πλεχκα εγθαηαζηάζεθαλ 30 

πεξίπνπ νηθνγέλεηεο επνίθσλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο αζθνχζαλ ην 

επάγγεικα ηνπ θνπηδηηδή (βαξεινπνηνχ). Πνιινί απφ απηνχο πξνέξρνληαλ απφ ηε 

Θεζζαιία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ρσξηφ Κνηνβάδδη ηεο πεξηνρήο ησλ Σξηθάισλ, 

γεγνλφο ην νπνίν –εθηφο απφ ηελ παξάδνζε– ππνδειψλεη θαη έγγξαθν ηνπ Διιεληθνχ 

Πξνμελείνπ εξξψλ θαη άιινη θαηάγνληαλ απφ ηα Εαγφξηα ηεο Ζπείξνπ (ακζάξεο 

1971: 29-30). 

 Αλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο επνίθνπο πξνζηεζνχλ θαη θάπνηεο νηθνγέλεηεο απφ 

ην Υηνλνρψξη θαη νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ Γξάλνβα θαη Ράρνβα, νη νπνίνη κεηά ηελ 

εξήκσζε ησλ ρσξηψλ ηνπο εγθαηαζηάζεθαλ ζην Άγην Πλεχκα, ε εηθφλα ηεο 

ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη λα νινθιεξψλεηαη. 

                                                
90 Σελ αλάκλεζε ηνπ επνηθηζκνχ απηνχ απερνχλ ην ηνπσλχκην Κντλάξ πηξηζηξηά θαη ην επψλπκν 

Κνληάξεο˙ βι. ακζάξεο (1971: 29). 
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 Οη θάηνηθνη ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο, γεσξγνί σο επί ην πιείζηνλ, είραλ ζπζηήζεη 

ζπληερλία γεσξγψλ (εζλάθηνλ ηζηθηζήδσλ)
91

. Ζ χπαξμε ηεο ζπληερλίαο ησλ γεσξγψλ 

καξηπξείηαη απφ ην θνηλνηηθφ θαηάζηηρν, φπνπ πνιιέο θνξέο γίλεηαη κλεία ηεο ζε 

πεξηπηψζεηο είζπξαμεο απφ ηελ θνηλφηεηα πνηθίισλ θφξσλ θαη εηζθνξψλ πνπ 

θαηαβάιινληαλ νκαδηθά απφ ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο. Γελ είλαη γλσζηή ε ρξνλνινγία 

ζχζηαζεο ηεο ζπληερλίαο. Θα ππήξρε φκσο ήδε απφ ην 1773, φηαλ ν ζνπιηάλνο 

Μνπζηαθά ν Γ΄ κε ζρεηηθφ θηξκάλη θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηε ζπζζσκάησζή ηνπο ζε ζπληερλίεο. Ο ακζάξεο (1971: 59) ζεσξεί 

πηζαλή ηε ζπγθξφηεζε ηεο ελ ιφγσ ζπληερλίαο θαη ηνλ πξνεγνχκελν αθφκε αηψλα, 

δειαδή ην 17ν, θαηά ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ζπλεξγαηηθέο κνξθέο κε 

νξγαλσηηθά ζηνηρεία λεφηεξνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 Δθηφο απφ ηε ζπληερλία ησλ γεσξγψλ νη θάηνηθνη ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο είραλ 

ηδξχζεη θαη ζσκαηεία (ακζάξεο 1971: 60-61). Απφ ηνπο αλέθδνηνπο θψδηθεο ηεο 

Μνλήο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαζίζηαληαη γλσζηά δχν ζσκαηεία, απηά ηεο 

«Φηινθαιίαο» θαη ηεο «πλδξνκήο», ηα νπνία πθίζηαλην θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σν ζσκαηείν ηεο «Φηινθαιίαο» αλαθέξεηαη ζηνλ θψδηθα Β, 

φπνπ θαηαρσξίδεηαη ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην ησλ εμφδσλ ηνπ. Ζ νλνκαζία ηνπ 

δειψλεη φηη ην ζσκαηείν είρε εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ζθνπφ θαη ραξαθηήξα. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πνξεία θαη ηε δξάζε ηνπ δελ είλαη γλσζηέο, γηαηί νη καξηπξίεο 

ηνπ θψδηθα είλαη νιηγφινγεο. Αληίζεηα, γηα ην ζσκαηείν πνπ έθεξε ηελ επσλπκία 

«πλδξνκή» ππάξρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο. Γη’ απηφ γίλεηαη εθηελψο ιφγνο ζηνλ 

θψδηθα Α, ελψ παξάιιεια κλεκνλεχεηαη ζπρλά θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θψδηθεο (Β, 

Γ, Γ). Ο ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πξφινγν ηνπ θψδηθα Α, 

ήηαλ ζξεζθεπηηθφο
92

 θαη θχξηα επηδίσμή ηνπ ήηαλ ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηεο 

κνλήο ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο, ζηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ φκσο 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ε επηηξνπεία ηεο κνλήο. Ηδξχζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

                                                
91 ην θνηλνηηθφ θαηάζηηρν αλαθέξεηαη σο «εολαθη ηδεθηηδήδσλ» (απφ ηελ ηνπξθηθή ιέμε çifçi 

«γεσξγφο»). Ζ γεσξγηθή απηή ζσκαηεηαθή νξγάλσζε θξίζεθε απαξαίηεηε, δηφηη κεξηκλνχζε γηα ηελ 

εμεχξεζε θαιψλ αγνξψλ, γηα ηελ πψιεζε ζε ζπκθέξνπζεο ηηκέο ησλ εηδψλ παξαγσγήο θαη δηφηη 

γεληθά απνζθνπνχζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη 

αιιειεγγχε ησλ κειψλ ηεο. Παξάιιεια, κέζσ ζπρλψλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ θαιιηεξγνχζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ην αίζζεκα ηεο εζληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο. Καη νη 
Σνχξθνη φκσο απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά επλννχζαλ ηελ νξγάλσζε ησλ ππνδνχισλ ζε επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο, γηαηί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εηζέπξαηηαλ επθνιφηεξα ηνπο επηβαιιφκελνπο εηδηθνχο θφξνπο 

θαη εηζθνξέο θαη είραλ θαηαζηήζεη ηνπο επί θεθαιήο ησλ ζπληερληψλ ππεχζπλνπο γηα ηελ ηάμε θαη ηελ 

πεηζαξρία ησλ κειψλ ηνπο˙ βι. ακζάξεο (1971: 58-59). 
92 Ο ζξεζθεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζσκαηείνπ ηνλίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζθξαγίδα ηνπ, ε 

νπνία έρεη δηαζσζεί, θέξεη σο ζχκβνιν ηελ Αγία Σξηάδα. 
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έηνπο 1891 θαη θαηά ηελ αξρή ηεο ζχζηαζήο ηνπ απαξηηδφηαλ απφ 46 κέιε, ν αξηζκφο 

ησλ νπνίσλ απμήζεθε ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. Σα κέιε ηνπ νλνκάδνληαλ 

«πλδξνκεηαί». Σηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζσκαηείνπ ξχζκηδε Καλνληζκφο απνηεινχκελνο απφ 18 άξζξα, ν νπνίνο ςεθίζηεθε 

απφ ηελ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ 1891. 

 ρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Άγην Πλεχκα (ακζάξεο 

1971: 66-67), είλαη γλσζηφ φηη θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο Σνπξθνθξαηίαο είρε 

ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχζε αθκαίν ζρνιείν κε 150-200 καζεηέο
93

. Δμ αηηίαο ηεο 

θαηαζηξνθήο ησλ αξρείσλ θαη ησλ γξαπηψλ γεληθά κλεκείσλ ιφγσ ησλ βνπιγαξηθψλ 

επηδξνκψλ, δελ ππάξρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γη’ απηφ. Απφ ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε είλαη γλσζηφ φηη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απνηεινχληαλ απφ έλαλ δάζθαιν 

θαη κία δαζθάια. Απφ θαηνίθνπο αλαθέξνληαη νλφκαηα αηφκσλ, ηα νπνία δίδαμαλ 

θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο (ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα). Σν θηήξην βξηζθφηαλ θνληά ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ θαη ην 

ζρνιείν απαξηηδφηαλ απφ δχν ηκήκαηα, έλα αξξελαγσγείν θαη έλα παξζελαγσγείν. 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξνλνινγία νηθνδφκεζήο ηνπ. Απφ κία 

επηγξαθή, ε νπνία ζήκεξα έρεη ραζεί, πξνέθππηε ε πιεξνθνξία φηη ην θηήξην 

αλαθαηλίζηεθε ην 1878 κε ηε ζπλδξνκή ελφο κνλαρνχ κε ην φλνκα Υαηδή Εεβεδαίνο. 

 Ο ακζάξεο (1971: 68), αλαθεξφκελνο ζηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ θαηά ηα 

λεφηεξα ρξφληα, ζεκεηψλεη φηη ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, ζηηο λφηηεο πξνζβάζεηο ηνπ 

Μελνίθηνπ φξνπο, απφ λσξίο είρε επλνήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αξκαηνιηθνχ βίνπ. 

Θεσξεί φηη νη πην γελλαίνη θάηνηθνη ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ 

ήηαλ νη πξψηνη αξκαηνινί ηνπ θαδά (επαξρίαο) εξξψλ θαη εκθαλίζηεθαλ απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ή θαη αθφκε λσξίηεξα. Αλαθέξεη επίζεο φηη ηελ χπαξμε θαη ηε 

δξάζε ησλ αξκαηνιψλ επηβεβαηψλεη θαη έλα δεκψδεο άζκα ην νπνίν θάλεη ιφγν γηα 

ηνλ θαπεηάλ Ναζηνχια
94

. 

 Ζ αξκαηνιηθή παξάδνζε ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο, ε γεηηλίαζή ηνπ κε ηελ 

θνηλφηεηα Δκκαλνπήι Παππά (Γνβίζηα), νη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ 

κεγαιέκπνξν θαη κεηέπεηηα ήξσα ηεο Δπαλάζηαζεο Δκκαλνπήι Παππά θαη θπξίσο ν 

ζπγγεληθφο δεζκφο ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηνλ πξνεζηφ ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο Υαηδεαληψλε 

                                                
93 Σν ζρνιείν ζεκεηψλεηαη ζηνλ ζπάλην ράξηε ησλ Δrhard (Carte des écνles chrétiennes de la 

Macédoine) θαη ζε άιινπο ζρεηηθνχο ράξηεο˙ βι. ακζάξεο (1971: 66). 
94 Μάιηζηα ν ακζάξεο (1971: 69) παξαζέηεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη θαη ζεκεηψλεη (1971: 68) 

φηη «… ελέρεη κεγάιελ ηζηνξηθήλ αμίαλ, δηόηη απνηειεί ζπγρξόλσο ην πξώηνλ δηαζσζέλ κλεκείνλ ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ αξκαηνιηθίνπ εξξώλ». Παξαιιαγή ηνπ ελ ιφγσ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ δεκνζηεχεηαη θαη 

απφ ηνπο Φαζά & Μεηξαθιή-Φαζά (1979: 9). 
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Γεκεηξίνπ, πνπ ήηαλ γακπξφο επ’ αδειθή ηνπ Δκκαλνπήι Παππά, αθήλνπλ θαηά ηνλ 

ακζάξε (1971: 69) «ζνβαξάο ππνλνίαο δηα κίαλ νπσζδήπνηε ζπκκεηνρήλ ηνπ ρσξίνπ 

εηο ηνλ Δπαλαζηαηηθόλ αγώλα». Τπνζηεξίδεη (ακζάξεο 1971: 69-70) φηη ν 

Δκκαλνπήι Παππάο, φηαλ ήηαλ ήδε ζηηο έξξεο, αιιά θαη αξγφηεξα, φηαλ 

αλαρψξεζε απφ ηελ πφιε, είρε εκπηζηεπηεί ζηνπο ηέζζεξηο αδεξθνχο ηνπ, πνπ έκελαλ 

ζηε Γνβίζηα, θαη ζηνπο ηθαλφηεξνπο πξνθξίηνπο ηε κχεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

γχξσ ρσξηψλ. Απηνί νπσζδήπνηε ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο πξνθξίηνπο ηνπ Αγ. 

Πλεχκαηνο. ρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο γηα ηνλ 

αγψλα είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνλ γακπξφ ηνπ, Υαηδεαληψλε Γεκεηξίνπ. Μεηαμχ 

ησλ Γνβηζηελψλ θαη ησλ εξξαίσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Δκκαλνπήι Παππά ζεσξεί 

φηη ππήξραλ θαη θάηνηθνη ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο, νκνίσο θαη ζηελ πφιε ησλ εξξψλ ζηηο 

8 Μαΐνπ ηνπ 1821, φηαλ εθδειψζεθε ε επαλάζηαζε εθεί. 

 ηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα (ακζάξεο 1971: 71) ην Διιεληθφ 

Πξνμελείν ζηηο έξξεο είρε νξίζεη ηνλ ηεξέα ηνπ Αγ. Πλεχκαηνο, Θσκά 

Παπανηθνλφκνπ, σο πξάθηνξά ηνπ θαη ηνλ είρε επηθνξηίζεη κε ην θαζήθνλ ηεο 

πιεξνθνξηνδφηεζεο θαη ηεο κχεζεο ησλ θαηνίθσλ ζηνλ αγψλα. Σν ρσξηφ ππαγφηαλ 

ζηε δηθαηνδνζία ηνπ αξρεγείνπ ηεο Είρλεο, φπνπ ππήξραλ θαη δξνχζαλ ηξία 

αληάξηηθα ζψκαηα ππφ ηνλ νπιαξρεγφ Γνχθα θαη πεξηέξρνληαλ ηα ρσξηά ηνπ 

Παγγαίνπ, ηεο Είρλεο θαη ηα Γαξλαθνρψξηα. Καζ’ φιν ην δηάζηεκα ηνπ Μαθεδνληθνχ 

αγψλα ηα Γαξλαθνρψξηα είραλ κεηαβιεζεί ζε πεδίν άγξησλ ζπκπινθψλ κεηαμχ ησλ 

θνκηηαηδήδσλ θαη ησλ ειιεληθψλ αληάξηηθσλ ζσκάησλ θαη ιφγσ ηεο έμαςεο ηνπ 

κίζνπο νη θνκηηαηδήδεο πνιιέο θνξέο επηηέζεθαλ ζην ρσξηφ θαη πξνέβεζαλ ζε 

ιεειαζίεο, ζθαγέο, ελέξγεηεο ηξνκνθξάηεζεο θαη απαγσγέο δξαζηήξησλ αηφκσλ. Οη 

θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ζπκνχληαη θαη αλαθέξνπλ νλφκαηα καθεδνλνκάρσλ. 

 Σελ πεξίνδν ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ (ακζάξεο 1971: 72-73) ην ρσξηφ 

απνθιείζηεθε (10-17 Ηνπλίνπ 1913) απφ ην 67ν χληαγκα Πεδηθνχ ηεο Βνπιγαξηθήο 

Σαμηαξρίαο εξξψλ. Οη Βνχιγαξνη πξνέβεζαλ ζε πνηθίιεο πξάμεηο ηξνκνθξάηεζεο 

θαη μπινδαξκνχο ησλ θαηνίθσλ, απαγφξεπζαλ θάζε θίλεζε ζην ρσξηφ θαη 

ηηκσξνχζαλ θάζε έμνδν ησλ ρσξηθψλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο. Υάξε φκσο ζε ελέξγεηεο 

ηνπ Μεηξνπνιίηε εξξψλ θαη ηνπ Απζηξηαθνχ πξνμέλνπ ζηηο έξξεο Ειάηθνπ 

επηηεχρζεθε ε άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ε απνρψξεζε ησλ Βνπιγάξσλ. ηηο 24 

Ηνπλίνπ 1913 νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ, θπξίσο νη λεφηεξνη απφ απηνχο, πήγαλ ζηηο 

έξξεο θαη πξνκεζεχηεθαλ φπια απφ ηελ απνζήθε ππξνκαρηθψλ ζην Εηληδηξιί Σδακί. 

Πνιινί απφ απηνχο επέζηξεςαλ ζην ρσξηφ θαη ζρεκάηηζαλ ηελ εθεί πνιηηνθπιαθή, 
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ελψ άιινη παξέκεηλαλ ζηηο έξξεο γηα ηελ άκπλα ηεο πφιεο καδί κε ηνπο ππφινηπνπο 

εξξαίνπο πνιηηνθχιαθεο, νη νπνίνη ζηξαηνινγήζεθαλ απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε. Σν 

Άγην Πλεχκα απειεπζεξψζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1913 –ιίγεο ψξεο κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ εξξψλ– απφ ηελ αξηζηεξή πιαγηνθπιαθή ηεο VΗΗ Μεξαξρίαο, ε 

νπνία απνηεινχληαλ απφ ην II/20 Σάγκα Πεδηθνχ. 

 Καηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν νη Βνχιγαξνη, κφιηο θαηέιαβαλ ην ρσξηφ 

(1916), νδήγεζαλ δηαθφζηνπο πεξίπνπ θαηνίθνπο ηνπ ζην Καξλακπάη, ζηε ηνχκια 

θαη γεληθά ζην εζσηεξηθφ ηεο Βνπιγαξίαο. Απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγάηεο ζε 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα γηα ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Πεξίπνπ 

εβδνκήληα απφ απηνχο πέζαλαλ ζηελ νκεξεία θαη άιινη ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπο ζην ρσξηφ. Απφ ηα εκεξνιφγηα απηψλ πνπ επέδεζαλ πξνθχπηεη φηη ε δσή ηνπο 

ήηαλ έλα ζπλερέο καξηχξην θαηαπίεζεο, πείλαο, ζθιεξήο εξγαζίαο, μπινδαξκψλ, 

θηλδχλνπ απφ αζζέλεηεο θαη άζιησλ ελ γέλεη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. 

 ηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία έιαβαλ κέξνο πεξίπνπ ηξηάληα άλδξεο ηνπ 

ρσξηνχ θαη απφ απηνχο έραζαλ ηε δσή ηνπο ζην κέησπν εθηά. Δπίζεο, ζηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν δεθάδεο άληξεο απφ ην Άγην Πλεχκα πνιέκεζαλ ζην αιβαληθφ 

κέησπν θαη ζηα νρπξά ηνπ Μπέιεο θαη ηέζζεξηο έπεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο. Σέινο, 

θαηά ηε βνπιγαξηθή θαηνρή εθηειέζηεθαλ απφ ηνπο Βνπιγάξνπο θαη ηνπο Γεξκαλνχο 

εηθνζηπέληε άηνκα. 
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2 ΦΩΝΗΤΙΚΗ 

2.1 Γενικά ζηοιτεία 

 

 Σν γισζζηθό ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ πεξηιακβάλεη 37 ζπλνιηθά 

θζόγγνπο (θσλεεληηθνύο, ζπκθσληθνύο θαη ην εκίθσλν [i̭]
1
). Γηα ηε θσλεηηθή 

απόδνζε ησλ ιέμεσλ ηνπ ηδηώκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ 

Γηεζλνύο Φσλεηηθνύ Αιθαβήηνπ ηεο International Phonetic Association (βι. 

Handbook of the International Phonetic Association (1999), βι. επίζεο 

αλαζεσξεκέλε εθδνρή 1993 ηνπ IPA ζηνλ Πεηξνύληα (2002: 616) θαη αλαζεσξεκέλε 

εθδνρή 2005 ζηνλ Μπνηίλε (2011: 26). Οη θσλεηηθά θαηαγεγξακκέλεο ιέμεηο 

εκθαλίδνληαη κέζα ζε ηεηξάγσλεο αγθύιεο ([ ]). Πξνθεηκέλνπ γηα ηε δήισζε ηνπ 

θύξηνπ ή πξσηεύνληνο ιεμηθνύ ηόλνπ (primary stress) γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζπκβόινπ 

ηεο νμείαο (´) επί ηνπ ηνληδόκελνπ θσλήεληνο (π.ρ. [pámi] «πάκε») θαη όρη απηνύ ηνπ 

άλσ θάζεηνπ ηόλνπ –ή θαη’ άιιε δηαηύπσζε ηεο αθίδαο (Nespor 1999: 45)– (') ηνπ 

Γηεζλνύο Φσλεηηθνύ Αιθαβήηνπ, ην νπνίν ηίζεηαη πξν ηεο ηνλνύκελεο ζπιιαβήο 

(π.ρ. ['pami] «πάκε»). Η πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο θξίζεθε 

απαξαίηεηε εμ αηηίαο ησλ δπζρεξεηώλ αλαγλώξηζεο ησλ νξίσλ ησλ ζπιιαβώλ ζηηο 

δηαιεθηηθέο κνξθέο ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη πξόζζεηα γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο ηεο 

αλάγλσζεο. 

 

2.2 Οι θωνηενηικοί θθόγγοι ηοσ ιδιώμαηος 

 

 ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ απαληνύλ νη εμήο θσλεεληηθνί θζόγγνη: 

[i]: πξόζζην, θιεηζηό
2
, κε ζηξνγγπιό

3
 θσλήελ (π.ρ. [íman] «ήκνπλ», [pámi] «πάκε») 

[u]: νπίζζην, θιεηζηό, ζηξνγγπιό θσλήελ (π.ρ. [armúða] «πξόρεηξν θαγεηό κε λεξό, 

μύδη, αιάηη θαη ζθόξδν», [úrða] «κπδήζξα») 

[e]: πξόζζην, ελδηάκεζν (ή εκίθιεηζην), κε ζηξνγγπιό θσλήελ (π.ρ. [ména] «εκέλα», 

[fíe] «θύγε») 

                                                        
1 ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, γηα ηε θσλεηηθή απόδνζε ηνπ πξόζζηνπ (νπξαληθνύ) κε 

ζηξνγγπινύ εκηθώλνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύκβνιν [i̭], πηνζεηώληαο ηε ζρεηηθή επηινγή πνπ 
αθνινπζείηαη ζηνλ έθην ηόκν ηνπ Ιζηοπικού λεξικού ηηρ Νέαρ Ελληνικήρ (2016) ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελώλ, ελώ εηδηθνί επηζηήκνλεο όπσο είλαη νη Νespor (1999: 41-42, 45), Ladefoged (2007: 242, 282), 

Baltazani & Topintzi (2010), Μπνηίλεο (20112 : 85) ρξεζηκνπνηνύλ ην [j]. 
2 Σα θιεηζηά, ελδηάκεζα θαη αλνηρηά θσλήεληα απνθαινύληαη επίζεο πςειά, κέζα θαη ρακειά 

αληίζηνηρα. 
3 Σα κε ζηξνγγπιά θσλήεληα αλαθέξνληαη θαη σο νπδέηεξα βι. Μπνηίλεο (20112: 31). 
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[ν]: νπίζζην, ελδηάκεζν (ή εκίθιεηζην), ζηξνγγπιό θσλήελ (π.ρ. [ɣabrós] «γακπξόο», 

[zúrdilo] «βεξύθνθν») 

[a
4
]: αλνηρηό (ή ρακειό), κε ζηξνγγπιό θσλήελ (π.ρ. [éduka] «ρηύπεζα», [mána] 

«κάλα»). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνεγεζείζα πεξηγξαθή ηνπ [a] από αξζξσηηθή άπνςε, 

ζεκεηώλεηαη όηη δελ έγηλε ιόγνο γηα ην ζεκείν άξζξσζήο ηνπ κε θξηηήξην ηε ζέζε ηεο 

γιώζζαο ζηνλ νξηδόληην άμνλα (νξηδόληηα δηάζηαζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο), 

θαζώο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θσλήελ ηνπ ηδηώκαηνο θαίλεηαη όηη ηζρύνπλ όζα 

εθηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Ο Μπνηίλεο (2011
2
: 83-84) ζρεηηθά κε ην αλνηρηό/ρακειό 

θσλήελ ηεο Διιεληθήο –ελλνεί ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο– αθνύ θαη’ αξράο 

ζεκεηώλεη όηη έρεη ζέζε άξζξσζεο «πληζίον ηος κένηπος ηηρ οπιζόνηιαρ διάζηαζηρ, με 

εμθανή ωζηόζο ηάζη ππορ ηην οπίζθια θέζη άπθπωζηρ
5
» θαη πσο «μοιάζει ζηα 

ππόζθια θωνήενηα
6
, ωρ ππορ ηιρ διαζηάζειρ ηηρ σειλικήρ κοιλόηηηαρ» –ελλνώληαο όηη 

είλαη κε ζηξνγγπιό/νπδέηεξν– όπσο θαη ζηα νπίζζηα θσλήεληα
7
 «ωρ ππορ ηην 

οπιζόνηια διάζηαζη ηηρ ζηομαηικήρ κοιλόηηηαρ» θαη ελ ζπλερεία πξνζζέηεη όηη ηα 

ππεξσηθά ζύκθσλα κεηαηξέπνληαη ζε νπξαληθά κόλν πξηλ από ηα πξόζζηα θσλήεληα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη «όηι ηο θωνήεν /a/ έσει παπόμοια σαπακηηπιζηικά ζςνάπθπωζηρ 

με ηα οπίζθια θωνήενηα» θαη πσο ε ελ ιόγσ κεηαηξνπή απνηειεί βαζηθό θξηηήξην γηα 

ηελ νπίζζηα θαηάηαμή ηνπ (Μπνηίλεο 2011
2
: 97), θαηαιήγεη ζην όηη, αλεμαξηήησο 

από όια όζα πξναλαθέξζεθαλ, ην θσλήελ /a/ είλαη ην κνλαδηθό ρακειό θσλήελ ηεο 

Διιεληθήο, ζπλεπώο «η διάκπιζή ηος καθοπίζεηαι αποκλειζηικά από ηην κάθεηη 

διάζηαζη ηος ζηόμαηορ, καθιζηώνηαρ έηζι πλεοναζηικέρ ηιρ άλλερ διαζηάζειρ ηηρ 

άπθπωζηρ». 

Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, ζπγθξνηείηαη ν αθόινπζνο πίλαθαο
8
 

νκαδνπνίεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ θσλεεληηθώλ θζόγγσλ ηνπ ηδηώκαηνο: 

 

                                                        
4 ρεηηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα κεηαγξαθήο ηνπ ειιεληθνύ θσλήεληνο [a] κε ην ζύκβνιν 

[ɐ], πξάγκα ην νπνίν όκσο απνηειεί θσλεηηθή ιεπηνκέξεηα, δελ είλαη απαξαίηεην ζε γιώζζεο κε έλα 

ρακειό θσλήελ, όπσο ε Διιεληθή, θαη απνθιίλεη από ηελ έλλνηα ηεο θσλεηηθήο απιόηεηαο βι. 

Μπνηίλεο (20112: 83, 119). Δπίζεο, πβ. (έ.α.) ηα ζεκεηνύκελα γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ζπκβόισλ 

[e] θαη [ν] σο πξνο ηε κεηαγξαθή ησλ ελδηάκεζσλ (κέζσλ) θσλεέλησλ. 
5 Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθή ζέζε άξζξσζεο ηνπ ελ ιόγσ θσλήεληνο ζε ζρέζε κε όια ηα άιια ζε 
έλα ζύζηεκα πέληε θσλεέλησλ όπσο ηεο Διιεληθήο βι. Μπνηίλεο (20112: 65). 
6 Η Νespor (1999: 42, 45 Πίλαθαο 2, 46 ζρήκα 5, 56) αλαθέξεη όηη, ελώ είλαη θεληξηθό από αξζξσηηθή 

άπνςε, ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο θσλνινγίαο ζπκπεξηθέξεηαη «όπωρ ηα ππόζθια θωνήενηα και 

ανηιμεηωπίζεηαι ωρ ηέηοιο. Το [a] λοιπόν απθπώνεηαι με ηα σείλη ηεηαμένα». 
7 Βι. Νespor (1999: 69 ζρήκα 3) όπνπ εκθαλίδεηαη κε ην ραξαθηεξηζηηθό [+νπίζζην]. 
8 ρεηηθά κε ηε κνξθή/ζπγθξόηεζε ηνπ Πίλαθα βι. Μπνηίλεο (20112: 65 Πίλαθαο 3.2). 
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 Πξόζζηα  Οπίζζηα 

Κιεηζηά/Τςειά i  u 

Δλδηάκεζα/Μέζα       e        ν 

Αλνηρηά/Υακειά  a  

 

2.3 Οι ζσμθωνικοί θθόγγοι ηοσ ιδιώμαηος 

 

 Οη ζπκθσληθνί θζόγγνη ηνπ ηδηώκαηνο είλαη νη αθόινπζνη: 

[p]: θιεηζηό, δηρεηιηθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [kanáp] «ζπάγθνο», [pós] «πώο;») 

[b]: θιεηζηό, δηρεηιηθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [brustéla] «ν πξώηνο ζηνλ ρνξό, απηόο 

πνπ ζέξλεη ηνλ ρνξό», [buró] «κπνξώ») 

[t]: θιεηζηό, (αθξνγισζζ)νδνληηθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [kalótcis] «λεξάτδεο», 

[tópus] «ηόπνο») 

[d
9
]: θιεηζηό, (αθξνγισζζ)νδνληηθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [dára] «απόβαξν», 

[éduka] «ρηύπεζα») 

[k]: θιεηζηό, (ξαρηαην)ππεξσηθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [káta] «γάηα», [kratúna] 

«λεξνθνινθύζα») 

[g]: θιεηζηό, ππεξσηθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [anagónas] «αγθώλαο», [góζka] 

«παξάθαγα») 

[c]: θιεηζηό, νπξαληθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [cínus] «εθείλνο», [cors] «αόκκαηνο») 

[ɟ]: θιεηζηό, νπξαληθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [aɟó] «αγγείν, ζθεύνο», [ɟem] 

«ραιηλάξη») 

[f]: ηξηβόκελν (δηαξθέο/εμαθνινπζεηηθό), ρεηινδνληηθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [kfos] 

«θνπθόο», [fúrnus] «θνύξλνο») 

[v]: ηξηβόκελν (δηαξθέο/εμαθνινπζεηηθό), ρεηινδνληηθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [vúza] 

«θνηιηά», [kavác] «ιεύθα») 

[ζ]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), (κεζ)νδνληηθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [eζímata] «έζηκα», 

[ζmíζka] «ζπκήζεθα») 

[ð]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), (κεζ)νδνληηθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [ðári] «ηώξα», [kaðí] 

«κηθξό βαξέιη») 

                                                        
9 Σα ζύκθσλα [t] θαη [d] ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο νδνληηθά, θαζώο ε άθξε 

ηεο γιώζζαο δεκηνπξγεί ηέιεην θξαγκό (απόιπην θιείζηκν) ζην νπίζζην ηκήκα ησλ άλσ δνληηώλ, 

αγγίδεη όκσο ιίγν θαη ηα θαηλία βι. ελδεηθηηθά Πεηξνύληαο (20022: 288-289, 306 Πίλαθαο 5.1, 323 

Πίλαθαο 5.2) θαη Νespor (1999: 40 Πίλαθαο 1, 45 Πίλαθαο 2, 46 ζρήκα 4), ελώ ν Μπνηίλεο ηα 

νλνκάδεη θαηληαθά (20112: 35, 88 Πίλαθαο 4.2). 
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[x]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), (ξαρηαην)ππεξσηθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [éxasa] «έραζα», 

[íxa] «είρα») 

[ɣ]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), (ξαρηαην)ππεξσηθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [aɣói] 

«θόκηζηξα», [ɣóva] «παληόθια») 

[ç]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), νπξαληθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [óçi] «όρη», [çer] «ρέξη») 

[ʝ]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), νπξαληθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [ʝer] «γέξνη», [ʝóma] 

«γηόκα, κεζεκέξη, θνιαηζηό») 

[s]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), (αθξνγισζζν)θαηληαθό (ζπξηζηηθό)
10

, άερν ζύκθσλν (π.ρ. 

[astrúð] «αζηεξάθη», [ásutus] «αηειείσηνο») 

[z]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), (αθξνγισζζν)θαηληαθό (ζπξηζηηθό), ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. 

[ázustus] «άδσζηνο, ρσξίο δώλε», [zésta] «δέζηε») 

[ʃ]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), θαηλννπξαληθό
11

 (ζπξηζηηθό), άερν ζύκθσλν (π.ρ. [íkoʃi] 

«είθνζη», [ʃapán] «εθεί πάλσ») 

[ʒ]: ηξηβόκελν (δηαξθέο), θαηλννπξαληθό (ζπξηζηηθό), ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. 

[ʒímonan] «δύκσλαλ», [na ɣalaʒáʃi] «λα γίλεη ζαλ γάια») 

[ts]: πξνζηξηβόκελν
12

, θαηληαθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [katsáɣnu] «ζαγώλη, θάησ 

γλάζνο», [tsacízu] «ζπάδσ») 

 Δμεηάδνληαο ηα πξνζηξηβόκελα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο, ν Μπνηίλεο 

(2011
2
: 87, 252) αλαθέξεη όηη ε παξαγσγή ηνπο «καηά ζσεηική απλούζηεςζη» ζπληζηά 

παξαγσγή ηεο αθνινπζίαο ζηηγκηαίνπ (θιεηζηνύ) θαη ηξηβόκελνπ, θαζώο –θαηά ηελ 

παξαγσγή ηεο νκηιίαο– πξνθύπηνπλ σο ζπλδπαζκόο ζηηγκηαίνπ (θιεηζηνύ) θαη 

ηξηβόκελνπ θαη γεληθόηεξα έρνπλ ηελ αθνπζηηθή δνκή ηνπ ζπλδπαζκνύ ζηηγκηαίσλ 

(θιεηζηώλ) θαη ηξηβόκελσλ (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη ζρεηηθά 

θαζκαηνγξαθήκαηα βι. Μπνηίλεο (έ.α.: 252-253), ηνλίδεη όκσο όηη ε θζνγγηθή 

παξαγσγή ησλ πξνζηξηβόκελσλ ζπκθώλσλ έρεη κηθξόηεξε δηάξθεηα από ηελ 

αληίζηνηρε παξαγσγή ησλ ζηηγκηαίσλ (θιεηζηώλ) θαη ηξηβόκελσλ ζπκθώλσλ ζε 

                                                        
10 Ωο γλσζηόλ, ηα δηαξθή/εμαθνινπζεηηθά ζύκθσλα [s, z] (θαηληαθά) θαη [ʃ, ʒ] (νπξαλνθαηληαθά) 

απνθαινύληαη από θνηλνύ ζπξηζηηθά (sibilants). 
11 Σα θαηλννπξαληθά (ή θαηληννπξαληθά) ζύκθσλα αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο 

νπξαλνθαηληαθά, κεηαθαηληαθά ή πξννπξαληθά βι. ελδεηθηηθά Handbook of the International Phonetic 

Association (1999), Νespor (1999), Πεηξνύληαο (20022) θαη Μπνηίλεο (20112). Γηα ηελ παξνπζία 

νπξαλνθαηληαθώλ θζόγγσλ ζε ηδηώκαηα ηνπ βνξεηνειιαδηθνύ ρώξνπ βι. Σζνιάθε (2009: 50, 69-70), 
Σδηηδηιήο (2016: 446). 
12 Γηα ηε δπλαηόηεηα ζεώξεζεο θαη εξκελείαο όισλ ησλ πξνζηξηβόκελσλ (θαηληαθώλ θαη 

θαηλννπξαληθώλ) σο δύν δηαθνξεηηθώλ ζπκθώλσλ ή σο ηκεκάησλ ελόο εληαίνπ ζπκθώλνπ βι. 

ελδεηθηηθά Νespor (1999: 41, 45 Πίλαθαο 2, 46 ζρήκα 4, 48 ζρήκα 6), Πεηξνύληαο (2002: 312-313) θαη 

Μπνηίλεο (20112: 32, 87, 89 Πίλαθαο 4.3, 99, 115, 120, 126, 252) θαη γηα ηνλ ζρεηηθό πξνβιεκαηηζκό 

σο πξνο ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηε δηαθξηηηθή ηνπο ιεηηνπξγία βι. Μπνηίλεο (έα.: 126). 
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δηάθνξα θσλεηηθά πεξηβάιινληα (γηα ηε δηάξθεηα ησλ ζηηγκηαίσλ (θιεηζηώλ) [t, d], 

ησλ ηξηβόκελσλ [s, z] θαη ησλ πξνζηξηβόκελσλ [ts, dz] ζε ρηιηνζηά ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ (ρ/δ) βι. Μπνηίλεο (έ.α.: 234, 248, 25). Δθόζνλ εκθαλίδνπλ 

κηθξόηεξε δηάξθεηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε δηάξθεηα ηόζν ησλ ζηηγκηαίσλ 

(θιεηζηώλ) όζν θαη ησλ ηξηβόκελσλ σο απηόλνκσλ θσλεηηθώλ θαηεγνξηώλ ν 

Μπνηίλεο (έ.α.: 252) ζεσξεί όηη ε ελ ιόγσ ρξνληθή δνκή ησλ πξνζηξηβόκελσλ 

απνηειεί «βαζική ένδειξη» ηαμηλόκεζήο ηνπο σο κηαο θσλεηηθήο θαηεγνξίαο παξά σο 

αθνινπζίαο ζηηγκηαίσλ (θιεηζηώλ) θαη ηξηβόκελσλ. Δπίζεο, ε θσλεηηθή παξαγσγή 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεησκέλε δηάξθεηα ησλ πξνζηξηβόκελσλ ζπληζηά θαη’ απηόλ 

(Μπνηίλεο έ.α.: 126) «βαζικό επισείπημα» πξνθεηκέλνπ λα ηαμηλνκεζνύλ σο 

θσλεηηθή θαηεγνξία, σο πξνζηξηβόκελα δειαδή ζύκθσλα κε δηπιή δηάθξηζε 

ερεξόηεηαο (άερα, ερεξά), θαη όρη σο αθνινπζία θσλεηηθώλ θαηεγνξηώλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηα πξνζηξηβόκελα ζεσξνύληαη εληαία ζύκθσλα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηδηαίηεξε θσλεηηθή θαηεγνξία ηνπ θσλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Γαξλάθηθνπ 

ηδηώκαηνο, θαζώο, όζν κπνξεί βέβαηα λα γίλεη αληηιεπηό από ην 

απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθό θαη ηελ απιή πξνζέγγηζή ηνπ κέζσ ηεο αίζζεζεο ηεο 

αθνήο θαη ηεο πξνζεθηηθήο αθξόαζεο από ηελ πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο, δηόηη, όπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα θαη ηα απαξαίηεηα ρξνληθά πεξηζώξηα 

γηα ππνινγηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηεο ηδησκαηηθήο γισζζηθήο παξαγσγήο 

κε ηε ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ, δελ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε θαη 

παξέθθιηζε από ηα αλαθεξόκελα θαη ηζρύνληα γηα ηα πξνζηξηβόκελα ηεο Κνηλήο 

Νέαο Διιεληθήο θαηά ηνλ Μπνηίλε (2011
2
). ρεηηθά κε ηε κεηαγξαθή ησλ 

πξνζηξηβόκελσλ σο ζπλδπαζκνύ θιεηζηώλ (ζηηγκηαίσλ) θαη ηξηβόκελσλ, δει. [ts, dz, 

tʃ] θαη [dʒ], ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ζπκβνιηζκνύ ηνπο σο εληαίσλ ζπκθώλσλ κε 

ελσηηθή θακπύιε/ελσηηθό (tie bar) ππεξάλσ (π.ρ. [t͡s, t͡ʃ] θ.ιπ.) ή γξάθνληαο ην 

ηξηβόκελν σο εθζέηε (π.ρ. [t
s
, d

z
]θ.ιπ.) βι. Πεηξνύληαο (2002: 312-313) θαη Μπνηίλεο 

(2011
2
: 120). ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

δηαθξηηηθνύ ελνπνίεζεο (ελσηηθνύ), θαζώο ε ελνπνηεκέλε γξαπηή απόδνζή ηνπο 

ζπληζηά ιεπηνκέξεηα (βι. Μπνηίλεο 2011
2
: 120). 

[dz]: πξνζηξηβόκελν, θαηληαθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [padzár] «παηδάξη», [dzádza] 

«αθαηαζηαζία» 

[tʃ]: πξνζηξηβόκελν, θαηλννπξαληθό, άερν ζύκθσλν (π.ρ. [kátʃano] «βνπθέληξα (αηη. 

ελ.)», [tʃikát] «εθεί θάησ») 
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[dʒ]: πξνζηξηβόκελν, θαηλννπξαληθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [dʒámi] «ηδάκη», 

[dʒevrés] «ηζεβξέο, θεληεκέλν πνπθάκηζν, κεγάιν άζπξν καληήιη γηα πξνζηαζία από 

ηνλ ήιην») 

[m]: έξξηλν (δηαξθέο/εμαθνινπζεηηθό), δηρεηιηθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [éma] «αίκα», 

[íman] «ήκνπλ») 

[n]: έξξηλν (δηαξθέο), (αθξνγισζζν)θαηληαθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [ánustus] 

«άλνζηνο», [kratúna] «λεξνθνινθύζα») 

[ɲ]: έξξηλν (δηαξθέο), νπξαληθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [ɲif] «λύθε», [xróɲa] 

«ρξόληα») 

[l]: πιεπξηθό (δηαξθέο), θαηληαθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [zúrdilo] «βεξύθνθν», [plaló] 

«ηξέρσ») 

[ʎ]: πιεπξηθό (δηαξθέο), (ξαρηαην)νπξαληθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [ʎéra] «ιέξα, 

ιεθέο», [fasʎá] «θαζνιηά») 

[ɫ]
13

: πιεπξηθό (δηαξθέο), ππεξσηζκέλν l (π.ρ. [aɫá] «αιιά», [maxaɫás] «καραιάο») 

[r
14

]: παιιόκελν (δηαξθέο), θαηληαθό, ερεξό ζύκθσλν (π.ρ. [arí] «αξαηό», [réxa] 

«θιέ(γ)κα») 

 

 Δλ ζπλερεία θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα θσλεηηθή ηνπο πεξηγξαθή, νη 

ζπκθσληθνί θζόγγνη ηνπ ηδηώκαηνο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ θαη ηαμηλνκεζνύλ σο 

αθνινύζσο: 

 

 Γηρ

εηιη

θά 

Υεηινδ

νληηθά 

Οδνλη

ηθά 

Φαηλη

αθά 

Φαηλννπ

ξαληθά 

Οπξαλ

ηθά 

Τπεξ

σηθά 

 

Κιεηζηά 

 

 

Άερα p  t   c k 

Ηρε- 

ξά 

b  d   ɟ g 

Έξξηλα  m   n  ɲ  

Πιεπξηθά     l  ʎ (ɫ
15

) 

                                                        
13 Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Φσλνινγία 3.1.5.9 ζ. 136-137. Βι. επίζεο Νηάγθαο (2012: 30, 

33, 152) γηα ηελ ύπαξμε ηνπ θζόγγνπ απηνύ θαη ζην βόξεην ηδίσκα ηεο αξαθήλαο Βεληδίσλ 
(Γξεβελώλ). 
14 Γεληθά θαη θαηά θαλόλα, γηα ηε κεηαγξαθή ηνπ παιιόκελνπ ζπκθώλνπ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην θσλεηηθό ζύκβνιν [r], αλ θαη, όπσο παξαηεξεί ν Μπνηίλεο (20112: 120), θαηά 

πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ην θσλεηηθό πεξηβάιινλ απαληά θαη σο [ɾ], αιιά απηό απνηειεί θσλεηηθή 

ιεπηνκέξεηα. Αλαθνξηθά κε ηελ επξύηεξε ρξήζε ηνπ ζπκβόινπ r βι. Νespor (1999: 41), Πεηξνύληαο 

(20022: 303-305) θαη Μπνηίλεο (20112: 33-34, 120). 
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Παιιόκε-

λν 

    r    

 

Σξηβόκελ

α 

Άερα  f  ζ s ʃ ç x 

Ηρε- 

ξά 

 v ð z ʒ ʝ ɣ 

 

Πξνζηξηβ

όκελα 

Άερα    ts tʃ   

Ηρε- 

ξά 

   dz dʒ   

 

 

2.4 Τα ημίθωνα ηοσ ιδιώμαηος 

 

 ην απνκαγλεηνθσλεκέλν ερεηηθό πιηθό, πνπ είλαη ζαθώο αξθεηά λεόηεξν –

θαη ζπλεπώο έρεη δερζεί πεξηζζόηεξν ηελ επίδξαζε ηεο θπξίαξρεο Νενειιεληθήο 

Κνηλήο– από ηα γξαπηά θείκελα θαη γηα ηα νπνία δελ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

δπλαηόλ ιόγσ ηεο έληππεο κνξθήο ηνπο λα εμαρζνύλ ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα θαίλεηαη 

–ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο– λα απαληά ζην Γαξλάθηθν ηδίσκα ην πξόζζην (νπξαληθό) κε 

ζηξνγγπιό εκίθσλν [i̭]
16

 (π.ρ. [ɣabri̭átku] «γακπξηάηηθν», [kupri̭á] «θνπξηά»)˙ 

πξόθεηηαη γηα θιεηζηό, πξόζζην, κε ζηξνγγπιό θζόγγν ν νπνίνο πξνθύπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο βξάρπλζεο ηνπ /i/ πξηλ από άιιν θσλήελ, πην ζπγθεθξηκέλα ζε 

πεξηβάιινλ (ύκθσλν)-/r/-/i/-Φ(σλήελ) θαη ζε ηαρύ ξπζκό νκηιίαο
17

. 

 

2.5 Σσνδσαζηικόηηηα ηων θθόγγων ηοσ ιδιώμαηος 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ θζόγγσλ ηνπ ηδηώκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ θαη 

ηε θσλεηηθή ηνπο πεξηγξαθή ζα εμεηαζηεί ε ζπλδπαζηηθόηεηά ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

δόκεζεο ησλ ζεκαηλόλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδηώκαηνο, κε πνηνλ ηξόπν δειαδή 

ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζζνύλ ιέμεηο, πνπ είλαη θνξείο 

ζεκαζίαο. Δπίζεο, ζα δηαηππσζνύλ παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλύπαξμή ηνπο ζηα ζεκαίλνληα ηνπ ηδηώκαηνο. 

                                                                                                                                                               
15 Ο ζπγθεθξηκέλνο πιεπξηθόο θζόγγνο ηίζεηαη εληόο θαη όρη εθηόο παξέλζεζεο, όπσο ηζρύεη γηα όια ηα 

ππόινηπα ζύκθσλα ηνπ πίλαθα, δηόηη ζηελ νπζία απνηειεί πνηθηιία ηνπ [l], ηεο βαζηθήο δειαδή 

άξζξσζεο, θαη είλαη απνηέιεζκα δεπηεξεύνπζαο άξζξσζεο βι. ζρεηηθά Φσλνινγία 3.1.5.9 ζ. 136-137. 
16 Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πνπ είλαη παξόκνηα κε απηή ησλ πςειώλ θσλεέλησλ κε βαζηθή όκσο 
δηαθνξά ην κεγαιύηεξν βαζκό ζηέλσζεο (π.ρ. κε ηε γιώζζα ςειά, κε ηε ξάρε ηεο θνληά ζηνλ 

νπξαλίζθν, ιίγν ρακειόηεξα από ην ζύκθσλν [ʝ] θαη ιίγν ςειόηεξα από ην θσλήελ [i]), γηα ηελ 

αληηζηνηρία ηνπ πξνο ην [i] θαη γηα ην όηη δελ απνηειεί θσλήελ βι. Πεηξνύληαο (2002: 373-374). Η 

Νespor (1999: 41-42, 45 Πίλαθαο 2) πάιη ρξεζηκνπνηεί ην ζύκβνιν [j], νλνκάδεη ηνλ θζόγγν 

πξνζεγγηζηηθό θαη εκίθσλν θαη θαίλεηαη όηη ηνλ εληάζζεη ζηα ζύκθσλα (έ.α.: 46 ζρήκα 4). 
17 Πβ. Πεηξνύληαο (2002: 375). 
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Η εμέηαζε απηή δελ θξίλεηαη άζθνπε, γηαηί, όπσο είλαη γλσζηό, νη θζόγγνη 

δελ ζπλδπάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε όιεο ηηο γιώζζεο νύηε θαη ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία πξόθεηηαη γηα δύν γιώζζεο κε όκνηνπο θζόγγνπο, δεδνκέλνπ όηη, 

αθόκε θη αλ δύν γιώζζεο δηαζέηνπλ ηνπο ίδηνπο θζόγγνπο κπνξνύλ λα 

δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ. πλεπώο, 

απηό πνπ ραξαθηεξίδεη κία γιώζζα ή έλα ηδίσκα δελ είλαη κόλν νη θζόγγνη, αιιά θαη 

ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηνί ζπλδπάδνληαη, γηα λα απαξηίζνπλ ιέμεηο (γισζζηθά 

ζεκεία). Δπηπιένλ, θάζε γιώζζα ή ηδίσκα αμηνπνηεί νξηζκέλεο κόλν από ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε ζπλδπαζηηθόηεηα ησλ θζόγγσλ θαη δελ ρξεζηκνπνηεί 

όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο ζπλδπαζκνύ ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην ελ ιόγσ ηδίσκα κπνξνύλ λα ζεκεησζνύλ θαη’ αξράο θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ηα εμήο ζηνηρεία: 

α) Οη θσλεεληηθνί θζόγγνη (θσλήεληα) εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηηο δπλαηέο 

ζέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ιέμεο (αξρή, εζσηεξηθό, ηέινο). 

β) Σα θσλήεληα ζπλδπάδνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ δηθσλεεληηθνύο θαη 

ηξηθσλεεληηθνύο ζπλδπαζκνύο. 

γ) Οη απινί ζπκθσληθνί θζόγγνη (ζύκθσλα) απαληνύλ θαη απηά ζε όιεο ηηο 

δπλαηέο ζέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ιέμεο (αξρή, εζσηεξηθό, ηέινο). 

δ) Σα ζύκθσλα ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ δηζπκθσληθά, 

ηξηζπκθσληθά θαη ηεηξαζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. 

Δλ ζπλερεία θαη έπεηηα από όζα αλαθέξζεθαλ ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε 

ησλ ζπλδπαζηηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ θσλεεληηθώλ θαη ζπκθσληθώλ θζόγγσλ ηνπ 

ηδηώκαηνο. Αξρηθά ζα παξνπζηαζηεί πώο ζπλδπάδεηαη ην θάζε θσλήελ κε έλα ή 

πεξηζζόηεξα θσλήεληα ζε αξρηθή, εζσηεξηθή θαη ηειηθή ζέζε θαη έπεηηα πώο 

ζπλδπάδεηαη θάζε ζύκθσλν κε έλα ή πεξηζζόηεξα ζύκθσλα ζηελ αξρή, ζην 

εζσηεξηθό θαη ζην ηέινο ιέμεσλ. Η εμέηαζε-παξνπζίαζε απηή ζα επηρεηξεζεί, όπσο 

έρεη ήδε ζεκεησζεί, ζηα πιαίζηα ηεο γισζζηθήο κνλάδαο πνπ είλαη γλσζηή σο ιέμε 

δίρσο λα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ αλ ηα θσλήεληα θαη ηα ζύκθσλα πνπ απαξηίδνπλ ηνπο 

θσλεεληηθνύο ζπλδπαζκνύο θαη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα αληίζηνηρα αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα (ηαπηνζύιιαβα) ή ζε δηαθνξεηηθέο ζπιιαβέο (εηεξνζύιιαβα). 

 ηηο ιίζηεο πνπ αθνινπζνύλ εκθαλίδνληαη νη θσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί θαη ηα 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα πνπ αλεπξέζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν γισζζηθό πιηθό, 

πξάγκα ην νπνίν δελ απνθιείεη ην ελδερόκελν λα ππάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηώζεηο 
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θσλεεληηθώλ ζπλδπαζκώλ θαη ζπκπιεγκάησλ ζπκθώλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

ηδίσκα αιιά δελ ζπλέβε λα απαληνύλ ζην δεδνκέλν πιηθό. 

 

2.5.1 Φωνηενηικοί ζσνδσαζμοί 

2.5.1.1 Διθωνηενηικοί ζσνδσαζμοί 

 

α) Σε αρτική θέζη 

 a e o i u 

a  [aéras] 

«αέξαο» 
 

[aiʎács] 

«ηεκπέιεο» 

[áuknus] 

«άνθλνο» 

e  
 

[eónas] 

«αηώλαο» 

[éisa] 

«έρπζα» 
 

o  
  

[ói]
18

 

«όρη» 
 

i  
 

[íon]  

«Ίσλ» 

[íiva]  

«πσπώ!» 

[iuɲíu] 

«Ινπλίνπ» 

u  
  

[úikos] 

«ζείνο» 
 

 

β) Σε εζωηερική θέζη 

 a e o i u 

a [kaác] 

«ζηξαγγη-

ζηό 

γηανύξηη» 

[paéɲs] 

«πεγαίλεηο» 

[saóʝa] 

«κεγάια 

ζηαθύιηα» 

[baír] 

«ύςσκα» 

[páusa] 

«πάγσζα» 

e [léan] 

«έιεγαλ» 

 [néos] 

«λένο» 

[(na) péis] 

«(λα) πέζεηο» 

[neuléa] 

«λενιαία» 

o    [(na) ðóis]  

                                                        
18 Αιεζεύεη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκόο εμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξόηεηάο ηνπ –ην πξώην κέινο 
ζεκεηώλεη ηελ αξρή θαη ην δεύηεξν ην ηέινο ηεο δεδνκέλεο ιέμεο– εγείξεη πξνβιεκαηηζκό σο πξνο αλ 

είλαη νξζόηεξν λα εληαρζεί ζηνπο δηθσλεεληηθνύο ζπλδπαζκνύο ηεο αξρηθήο ή ηεο ηειηθήο ζέζεο. 

Δπεηδή όκσο ν ελ ιόγσ ζπλδπαζκόο απαληά ζαθώο ζε εζσηεξηθή θαη ηειηθή ζέζε θαη απνκέλεη κόλν ε 

ακθηβνιία γηα ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπ ή κε ζηνπο δηθσλεεληηθνύο ζπλδπαζκνύο ηεο αξρηθήο ζέζεο, 

επηιέρζεθε λα εληαρζεί –νκνινγνπκέλσο–θάπσο ζπκβαηηθά θαη θαηαρξεζηηθά ζε απηνύο ηεο αξρηθήο 

ζέζεο. 
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«(λα) δώζεηο» 

i [triáða] 

«ηξηάδα» 

[fkoʎíes] 

«επθνιίεο» 

[teʎíosan] 

«ηειείσζαλ» 

[gargaʎíis] 

«γαξγαιάο» 

[púfʎius] 

«καιαθόο» 

u [xuázo] 

«θσλάδσ» 

[oluéna] 

«νινέλα» 

 /vuíʒ/ «βνπίδεη»  

 

γ) Σε ηελική θέζη 

 a e o i u 

a 
 

[tʃíbae] 

«ηζίκπαγε» 

[miláo] 

«κηιάσ» 
[faí] «θαΐ» 

[páu] 

«πάσ» 

e 
[uréa] 

«σξαία» 

[élee] 

«έιεγε» 

[léo] 

«ιέσ» 

[ʃiréi] 

«εξξαίνη» 

[anaɟéu] 

«θακπηλέο, 

ηνπαιέηα» 

o [zóa] 

«δώα» 
 

[enoó] 

«ελλνώ» 

[sói] 

«ζόη» 

[tróu] 

«ηξώνπ» 

i [ðáɲia] 

«δάλεηα» 

[fíe] 

«θύγε» 

[ðío] 

«δύν» 

[tímii] 

«ηίκηνη» 

[ðaríu] 

«Γαξείνπ» 

u [írua] 

«ήξσα» 

[ékrue] 

«έθξνπε» 

[akúo] 

«αθνύσ» 

[kuí] 

«ππόγεην» 

[krúu] 

«ρηππώ» 

 

Από ηελ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ δηαπηζηώλεηαη όηη:  

1) Γελ ππάξρεη ηζνθαηαλνκή ησλ δηθσλεεληηθώλ ζπλδπαζκώλ ζηηο δηάθνξεο 

ζέζεηο. πγθεθξηκέλα, ζε αξρηθή ζέζε εκθαλίδνληαη νη ιηγόηεξνη δηθσλεεληηθνί 

ζπλδπαζκνί
19

, ζηνπο νπνίνπο ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο θαηέρνπλ πξσηίζησο ην 

αλνηρηό θσλήελ [a] ([ae, ai, au]) θαη ην πξόζζην [i] ([iν, ii, iu]), δεπηεξεπόλησο ην 

πξόζζην [e] ([eo, ei]) θαη ηέινο ηα νπίζζηα [ν] ([νi]) θαη [u] ([ui]). ε εζσηεξηθή θαη 

ηειηθή ζέζε, αληίζεηα, επηηξέπνληαη πεξηζζόηεξνη ή όινη ζρεδόλ νη ζπλδπαζκνί 

θσλεέλησλ
20

. 

2) Δπηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκόο δύν όκνησλ θσλεέλησλ
21

 ζε εζσηεξηθή θαη 

ηειηθή ζέζε, ελώ ζε αξρηθή ζέζε απηό ηζρύεη κόλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

επηθσλήκαηνο [íiva]. 

                                                        
19 Η ίδηα θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεη θαη ην ζηαηηζηηλό ηδίσκα, βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 115). 
20 Βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 115-116 θαη Πίλαθεο V θαη VI, 117-119). 
21 Πβ. θαη ηα αλαθεξόκελα από ηε Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 119). 
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3) Καη ζηηο ηξεηο ζέζεηο (αξρηθή, εζσηεξηθή, ηειηθή) ην πξόζζην θσλήελ [i] σο 

πξώην κέινο ησλ θσλεεληηθώλ ζπλδπαζκώλ εκθαλίδεη ηε κεγαιύηεξε 

ζπλδπαζηηθόηεηα θαη αθνινπζείηαη από ην [a]. 

4) ε εζσηεξηθή θαη ηειηθή ζέζε κεγάιε ζπλδπαζηηθόηεηα, εθηόο ηνπ [i], 

εκθαλίδνπλ σο πξώηα κέιε ησλ δηθσλεεληηθώλ ζπλδπαζκώλ ηα θσλήεληα [a] θαη [e], 

έπεηαη ην [u] θαη ηε κηθξόηεξε ζπλδπαζηηθόηεηα παξνπζηάδεη ην νπίζζην [o]. 

 

2.5.1.2 Τριθωνηενηικοί ζσνδσαζμοί 

 

α) Σε αρτική θέζη 

 ε αξρηθή ζέζε
22

 εκθαλίδνληαη νη ζπλδπαζκνί [aái] (επηθώλεκα) θαη [áio] 

(επηθώλεκα). 

 

β) Σε εζωηερική θέζη 

 ε εζσηεξηθή ζέζε απαληνύλ νη ζπλδπαζκνί: 

aia [xaiáta] «ππόζηεγν, θιεηζηόο ζηεγαζκέλνο δηάδξνκνο» 

aie [tʃaieró] «ηζαγεξό» 

aio [máios] «Μάηνο» 

aiu [tʃaiúð] «ηζαγάθη» 

uia /puiáta/ «απνζήθε» 

 

γ) Σε ηελική θέζη 

 ε ηειηθή ζέζε απαληνύλ νη αθόινπζνη ζπλδπαζκνί: 

aeu [(na) paéu] «(λα) πεγαίλσ» 

aia [báia] «ζηγά» 

aii [táii] «ην κηθξό ηνπ αιόγνπ» 

aio [máio] «Μάην» 

aiu [máiu] «Μάην (αηη.)» 

eia [séia] «πξάγκαηα, δώξα, θινπξηά, ζεκάδηα γάκνπ» 

eii [séii] «είδνο, πξάγκα, ππάξρνλ» 

oai [enoái] «ελλνεί» 

                                                        
22 Γηα ηελ ηδηαηηεξόηεηα απηώλ ησλ ζπλδπαζκώλ, ηε δπζθνιία θαηάηαμήο ηνπο ζηνπο ζπλδπαζκνύο 

αξρηθήο ή κε ζέζεο θαη ηε ζπκβαηηθή θαη θαηαρξεζηηθή έληαμή ηνπο ζε απηνύο ηεο αξρηθήο ζέζεο πβ. 

ηελ ππνζεκ. 18. ρεηηθά κε ηελ εμαηξεηηθά νιηγάξηζκε παξνπζία ηξηθσλεεληηθώλ ζπλδπαζκώλ ζε 

αξρηθή ζέζε (κόλν έλαο) ζε άιιν βόξεην ηδίσκα βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 120 §3.3.2.2.1). 
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oia [karáboia] «καύξε κπνγηά» 

uia [araɣúia] «απιάθη από όπνπ δηέξρνληαη ηα αθάζαξηα λεξά» 

 

Από ηνπο ηξηθσλεεληηθνύο ζπλδπαζκνύο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζπλάγνληαη ηα 

εμήο: 

1) Οη ηξηθσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ είλαη 

αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλνη θαη εκθαλώο ιηγόηεξνη ελ ζπγθξίζεη πξνο ηνπο 

δηθσλεεληηθνύο ζε όιεο ηηο ζέζεηο
23

. 

2) Όηαλ σο πξώην κέινο εκθαλίδεηαη ην [a], ην [e], ην [ν] ή ην [u], ζηε ζέζε 

ηνπ δεύηεξνπ κέινπο ππάξρεη ζπλήζσο ην θιεηζηό θσλήελ [i]. 

 3) Οη ηξηθσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί [aia, aio, aiu, uia] εκθαλίδνληαη ηόζν ζε 

εζσηεξηθή όζν θαη ηειηθή ζέζε, ελώ ν [aie] κόλν εληόο ιέμεο θαη νη [aeu, aii, eia, eii, 

oai, oia] κόλν ζην ηέινο ιέμεο. 

 4) Σν πξώην ζηνηρείν ησλ ηξηθσλεεληηθώλ ζπλδπαζκώλ ζε εζσηεξηθή ζέζε 

είλαη ην [a] θαη ην [u]˙ αληηζέησο, ζε απηνύο ηεο ηειηθήο ζέζεο θάζε έλα από ηα 

θσλήεληα [a, e, ν, u] κπνξεί λα απαληά σο πξώην κέινο ηνπο. 

5) Οη ζπρλόηεξνη ηξηθσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί ζε εζσηεξηθή θαη ηειηθή ζέζε 

είλαη ηνπ ηύπνπ αλνηρηό-θιεηζηό-ελδηάκεζν ή πην ζύληνκα ΑΚΔ (ηξεηο πεξηπηώζεηο) 

θαη αλνηρηό-θιεηζηό-θιεηζηό (ΑΚΚ ηξεηο πεξηπηώζεηο), από δύν θνξέο εκθαλίδνληαη 

νη ζπλδπαζκνί ΑΚΑ, ΚΚΑ, ΔΚΑ θαη από κία νη ππόινηπνη (ΑΔΚ, ΔΚΚ, ΔΑΚ)
24

. 

 

2.5.2 Σσμθωνικά ζσμπλέγμαηα 

2.5.2.1 Διζσμθωνικά ζσμπλέγμαηα 

 

α) Σε αρτική θέζη 

vɣ [vɣálʃmu] «βγάιζηκν» 

vʝ [vʝíkan] «βγήθαλ» 

vð [vðumáða] «εβδνκάδα» 

vz [vzarás] «θνηιαξάο» 

vk [vkalúse] «θνπβαινύζε» 

vl [vlep] «βιέπεη» 

                                                        
23 Η παξαηήξεζε απηή ηζρύεη θαη γηα ην βόξεην ηδίσκα ηεο ηάηηζηαο, βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 

120, 122). 
24 Σν Α ζεκαίλεη αλνηρηό θσλήελ, ην Δ ελδηάκεζν θαη ην Κ θιεηζηό. 



86 

 

vʎ [vʎítu] «βιήην, κηθ. ειίζηνο» 

vɫ [vɫáxus] «Βιάρνπο» 

vn [vnν] «βνπλό» 

vr [vruçí] «βξνρή» 

 

bð
25

 [bðíkʃmu] «πήδεκα, άικα» 

bl [blunskónu] «θνιαθεύσ» 

bʎ [bʎákakas] «βάηξαρνο» 

br
26

 [brustéla] «ν πξώηνο ζηνλ ρνξό, απηόο πνπ ζέξλεη ηνλ ρνξό» 

 

ɣð [ɣðoçér] «γνπδνρέξη» 

ɣd [ɣda] «ζπλνπζηάδεηαη» 

ɣl [ɣlárus] «πειαξγόο» 

ɣʎ [ɣʎanós] «γνπιηαλόο, ςάξη ηνπ γιπθνύ λεξνύ» 

ɣn [ɣnom] «κπαιό, ινγηθή» 

ɣɲ [ɣɲíʃ(i)o] «γλήζην» 

ɣr [ɣruζçá] «γξνζηά» 

 

ʝn [ʝnécis] «γπλαίθεο» 

ʝɲ [ʝɲikás] «γπλαηθάο» 

 

gð [gðuɲ] «θνπδνύλη» 

gd [gdo] «ζπξώρλσ, ζθνπληώ, πηέδσ» 

                                                        
25 Σα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, όπσο εύθνια κπνξεί λα παξαηεξεζεί, παξαηίζεληαη κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά˙ όζα όκσο από απηά αξρίδνπλ από [b, g, d] επηιέρζεθε λα παξνπζηάδνληαη κεηά από ηα 

ζπκπιέγκαηα κε πξώην κέινο [v, ɣ] θαη [ð] αληίζηνηρα. Eπίζεο, όζα αξρίδνπλ από [ts, dz] 

παξνπζηάδνληαη κεηά από ηα ζπκπιέγκαηα κε πξώην κέινο [t, d], όζα αξρίδνπλ από [tʃ, dʒ] κεηά από 

ηα ζπκπιέγκαηα πνπ αξρίδνπλ από [ts, dz] θαη απηά πνπ αξρίδνπλ από [ʝ, ɟ, ʒ, c, ʎ/ɫ, ɲ, ʃ, ç] κεηά από 

ηα ζπκπιέγκαηα πνπ αξρίδνπλ κε [ɣ, g, z, k, l, n, s, x] αληίζηνηρα. 
26 Σα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα [bʝ, bʒ, bɲ] (π.ρ. [(am) bʝun] «(αλ) πηνπλ», [(sto) bʒiçiatrikó] «(ζηνλ) 

ςπρηαηξηθό»), [(a do) bɲíkso] «(ζα ηνλ) πλίμσ»), [rζ, rç, rx] (π.ρ. [(na) rζu] «λα έξζσ», [(po) rçiti] 

«(πνπ) έξρεηαη», [(na) rxumi] «(λα) έξρνκαη»), [çs] (π.ρ. [(na) çs] «λα έρεηο») θαζώο θαη ηα [gb] (π.ρ. 

[(ti) gbéðefʃi] «(ηελ) εθπαίδεπζε»), [gz] (π.ρ. [(ðe) gzer] «(δελ) μέξεη») κνινλόηη εληνπίδνληαη ελ αξρή 

ιέμεο, δελ πεξηιήθζεθαλ ζηε ιίζηα ησλ ππνινίπσλ ζπκπιεγκάησλ, εθόζνλ δελ απαληνύλ θαη ζε 

κεκνλσκέλεο ιέμεηο, αιιά ε εκθάληζή ηνπο είλαη απνηέιεζκα θσλνινγηθώλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. ηεο 
έθθξνπζεο, ηεο θξάζεο, ηεο ερεξνπνίεζεο ησλ αξρηθά άερσλ ζπκθώλσλ ηνπο ζε πεξηβάιινλ κεηά 

από έξξηλν) θαηά ηε ζπκπξνθνξά/ζπλεθθνξά˙ βι. θαη Φσλνινγία 3.2.2.1 ζ. 182-184, 3.2.2 ζ. 185. 
Δπίζεο, ην ζύκπιεγκα [sn] (π.ρ. [sn óra] «ζηελ ώξα» δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε ιίζηα ησλ 

ζπκπιεγκάησλ, θαζώο εμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξόηεηάο ηνπ –ην πξώην κέινο ζεκεηώλεη ηελ αξρή θαη ην 

δεύηεξν ην ηέινο ηεο δεδνκέλεο ιέμεο– δελ είλαη εύθνιν λα πξνζδηνξηζηεί εάλ κπνξεί λα εληαρζεί ζηα 

δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ηεο αξρηθήο ή ηεο ηειηθήο ζέζεο. 
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gl [gléfaru(s)] «κέησπν» 

gr [grémnus] «γθξεκόο» 

 

ðʝ [ðʝe(s)] «θνίηαμε, πξόζεμε, ζπγθεληξώζνπ» 

ðk [ðka t] «δηθά ηνπ» 

ðc [ðca t] «δηθή ηνπ» 

ðl [ðlévun] «δνπιεύνπλ» 

ðʎ [ðʎa] «δνπιεηά» 

ðr [ðras/ʃciʎá] «βήκα» 

 

dv [dváiʃi] «είθνζη» 

dɣ [dɣaɲízu] «ηεγαλίδσ» 

dʝ [dʝúgus] «ζρέηνο, επζύο, αιεζήο» 

dl [dlamás] «ληνπιακάο, καύξν πνπθάκηζν ρσξίο γηαθά, γηιέθν» 

dr [druvána] «βαξέιη θσληθνύ ζρήκαηνο γηα ηελ παξαζθεπή βνπηύξνπ» 

 

dʒʝ [dʒʝer] «έληεξν» 

 

zv [zvárna] «γεσξγηθό εξγαιείν πνπ δηαιύεη βώινπο ρώκαηνο, βσινθόπνο» 

zb [zburízu] «ζπδεηώ» 

zɣ [zɣurá] «ζγνπξά» 

zd [zdu] «ζην» 

zl [zlap] «κηθξόζσκν αγξίκη» 

zʎ [zʎíɣu] «δνπιώ, ζπκπηέδσ» 

zm [zmuð] «δνπκί, δσκόο» 

zn [znar] «δσλάξη, δώλε» 

 

ʒɣ [ʒɣarʝá] «δπγαξηά» 

ʒɟ [ʒɟeɲí] «ζπγγελήο (ζειπθνύ γέλνπο)» 

ʒd [ʒdirʝázu] «δέλσ ηα δώα ην έλα κεηά ην άιιν, δεπγαξώλσ» 

ʒl [ʒlévun] «δειεύνπλ» 

ʒʎ [ʒʎars] «δειηάξεο» 

ʒm [ʒmarópta] «δπκάξη, κηθ. αξγνθίλεηνο» 

ʒɲ [ʒɲiç] «ζβέξθνο, απρέλαο» 
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θk [ζka m] «δηθά κνπ 

θc [ζceʎ] «γεσξγηθό εξγαιείν γηα ζθάςηκν, δηθέιιη» 

θʎ [ζʎíviti] «ζιίβεηαη» 

θm [ζmíζka] «ζπκήζεθα» 

θr [ζrónus] «ζξόλνο» 

θç [ζços] «Θεόο» 

 

kv [kvalúsam] «θνπβαινύζακε» 

kð [kðicúmi] «εθδηθνύκαη» 

kl [klos] «θνπιόο» 

kʎ [kʎíðuʃ] «θιείδσζε» 

kn [knup] «θνπλνύπη» 

kɲ [kɲíζumi] «μύλνκαη, έρσ θαγνύξα» 

kr [kratúna] «λεξνθνινθύζα» 

ks [kséra] «αλνκβξία» 

kʃ [kʃið] «μύδη» 

kt [ktavúð] «κηθξό ζθπιάθη, θνπηαβάθη» 

kts [ktsos] «θνπηζόο» 

ktʃ [ktʃi] «θνπηζή/νί» 

kf [kfos] «θνπθόο» 

 

cʎ [cʎúmi] «θπιηέκαη» 

cm [cmúmi] «θνηκάκαη» 

cn [cnus] «εθείλνπο» 

cɲ [cɲiɣás] «θπλεγάο» 

ct [ctaʒ] «θνηηάδεη» 

 

ʎb [ʎba]
27

 «όξρεηο» 

 

mɣ [mɣálsan] «κεγάισζαλ» 

ml [mlónu] «εζπράδσ, ζσπαίλσ, ζηακαηώ, ινπθάδσ» 

                                                        
27 Η ι. απαληά θαη σο [aʎbá]. 
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mʎ [mʎáʎas] «θνπηόο, θαζπζηεξεκέλνο, αηειήο» 

mɫ [mɫárʝa] «κνπιάξηα» 

mn [mnuçízu] «επλνπρίδσ, ζηεηξώλσ» 

mɲ [mɲísku] «κέλσ» 

ms [msaʎ] «ύθαζκα γηα ηελ πηλαθσηή πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ςσκί» 

 

pɣ [pɣað] «πεγάδη» 

pð [pðuð] «παηδάθη» 

pθ [pζar] «πηζάξη» 

pk [pkámsu] «πνπθάκηζν» 

pl [plaló] «ηξέρσ» 

pʎ [pʎi] «πνπιί» 

pn [pno] «πεηλώ» 

pɲ [pɲíɣdan] «πλίγνληαλ» 

pr [prókama] «πξόθηαζα, πξόιαβα» 

ps [psarí] «γθξίδν» 

pʃ [pʃirúc] «θαγεηό κε αιεύξη θαη θόθθηλν πηπέξη» 

pt [ptuʎimaíða] «Πηνιεκαΐδα» 

px [pxáða] «πεγάδα, κεγάιν πεγάδη» 

pç [pçν] «πην» 

 

sk [skaɲázu] «ζηελνρσξηέκαη» 

sl [slávices] «ζιάβηθεο» 

sp [spírtu] «νηλόπλεπκα» 

st [stáma] «ην ¼ ηνπ ζηξέκκαηνο» 

sf [sfúɟa] «θνπξειόπαλν γηα ζθνπγγάξηζκα» 

sx [sxulnó] «ζρνιάσ» 

sç [sçeðón] «ζρεδόλ» 

 

ʃd [ʃdirʝázu] «δέλσ ηα δώα ην έλα κεηά ην άιιν» 

ʃk
28

 [ʃkórðo] «ζθόξδν» 

                                                        
28 Οη ιέμεηο [ʃkórðo], [ʃpítça], [ʃtárʝa] πξνθέξνληαη κε ην αξρηθό ηνπο ζύκθσλν θαηλννπξαληθό [ʃ] 

αιιά θαη θαηληαθό [s] (π.ρ. [skórðo], [spítça], [stárʝa]), βι. Φσλνινγία 3.1.5.12 Σν θώλεκα /s/ ζ. 138-

140. 
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ʃc ʃcílus «ζθύινο» 

ʃl [ʃluʝúmi] «ζπιινγίδνκαη» 

ʃʎ [ʃʎam sʎum] «αζπλαξηεζίεο» 

ʃm [ʃmáðʝa] «ζεκάδηα, αιιά θαη νη βέξεο» 

ʃn [ʃnurízumi] «ζπλαγσλίδνκαη, ακηιιώκαη, ελνριώ, παξαθηλώ» 

ʃɲ [ʃɲi] «κεγάιν ηαςί» 

ʃp [ʃpítça] «ζπίηηα» 

ʃt [ʃtárʝa] «ζηηάξηα» 

ʃf [ʃfúɲa] «θάιηζεο» 

ʃx [ʃxurnó] «ζπγρσξώ» 

 

tʎ [tʎiɣaðʝázu] «ηπιίγσ ην λήκα ζηε ξόθα» 

tm [tmarévu] «ηαθηνπνηώ ην ζπίηη, ζπγπξίδσ» 

tn [tnaʒ] «ηηλάδεη» 

tr [trakáʒ] «κηθξόο ζύξηεο» 

tf [tféci] «ηνπθέθη» 

tx [txaɲ] «ηεγάλη» 

 

tʃk [tʃkat] «εθεί θάησ 

tʃc [tʃcíζ/ði] «πξνο ηα εθεί» 

tʃʎ [tʃʎars] «θνβηηζηάξεο» 

tʃx [tʃxat] «(εθεί) θάησ» 

 

fθ [fζuɲárs] «θζνλεξόο» 

fk [fkoʎíes] «επθνιίεο» 

fc [fceʎ] «δηθέιια» 

fl [flurúð] «κηθξό θινπξί» 

fʎ [fʎa] «παξάζεζε θηιηθνύ γεύκαηνο» 

fɲ [fɲic] «ν ινβόο ηνπ θαζνιηνύ ή ηνπ αξαθά» 

fr [frikʃ] «θόβνο» 

fs [fsa] «θπζά» 

ft [fto] «θηύλσ» 

fç [fçaɣménes] «θηηαγκέλεο» 
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xθ [xζes] «ρζεο» 

xc [xca] «θνπθηά» 

xl [xlabaxtárðis] «ππεξέηεο, βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζε γάκν» 

xʎ [xʎar] «θνπηάιη» 

xn [xnárʝa] «ίρλε» 

xr [xría] «αλάγθε, απνρσξεηήξην» 

xt [xtimatárs] «θηεκαηίαο» 

xts [xtsénu] «θνπηζαίλσ» 

 

çm [çmaʒ] «ρηνλίδεη» 

çn [çnarúðʝa] «κηθξέο ρήλεο» 

çt [çtaʒ] «θνηηάδεη» 

 

Από ηελ εμέηαζε ησλ δηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε αξρηθή ζέζε 

πξνθύπηεη όηη: 

1) Ωο πξώηα κέιε εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα ηα ζύκθσλα [p] (14)
29

 θαη [k] 

(13), αθνινπζνύκελα από ην [ʃ] (12), ην [v] (10), ην [f] (10), ην [z] (8), ην [x] (8) θαη 

έπνληαη ηα [ʒ] (7) θαη [s] (7). 

2) Σν ζύκθσλν [ʎ] σο δεύηεξν κέινο εκθαλίδεη ηε κεγαιύηεξε 

ζπλδπαζηηθόηεηα (16)
30

. Σν [ʎ] αθνινπζνύλ ζε ζπλδπαζηηθή δπλαηόηεηα ην [l] (15), 

ην [n] (12), ην [r] (12) θαη ην [ɲ] (9). 

3) Σα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα εκθαλίδνπλ θπξίσο ηνπο ζπλδπαζκνύο 

Γηαξθέο-Γηαξθέο ύκθσλν ή –ζύληνκα– ΓΓ (71) θαη Κιεηζηό-Γηαξθέο ή ΚΓ (46) θαη 

έπνληαη νη ζπλδπαζκνί Γηαξθέο-Κιεηζηό ή ΓΚ (27) θαη Κιεηζηό-Κιεηζηό ή ΚΚ (5). 

Σα δηαξθή ζύκθσλα εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα σο πξώηα κέιε ζπκπιεγκάησλ, ελώ ηα 

θιεηζηά έπνληαη. 

 

β) Σε εζωηερική θέζη 

vɣ [apóvɣala] «έβγαια, αθαίξεζα» 

vʝ [ívʝene] «έβγαηλε» 

vð [avðéla] «βδέιια» 

                                                        
29 Ο αξηζκόο εληόο παξέλζεζεο θαλεξώλεη πόζεο θνξέο απαληά ζηηο ιίζηεο ζπκθσληθώλ 

ζπκπιεγκάησλ ην ζηνηρείν (ζύκθσλν, ζύκπιεγκα, δνκή θ.ιπ.) πνπ αλαγξάθεηαη πξηλ ηελ παξέλζεζε. 
30 Γηα ηελ απμεκέλε ζπλδπαζηηθόηεηα ηνπ [ʎ] σο δεύηεξνπ κέινπο δηζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο ζε 

αξρηθή ζέζε βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 68). 
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vd [krívdi] «θξύβνληαη» 

vʒ [ʒivʒécs] «αλόεηνο» 

vθ [ruvζíʃus] «θαθέο από ξεβύζη
31

» 

vk [anévka] «αλέβεθα» 

vc [anévci] «αλέβεθε» 

vl [távla] «πεηζέηα» 

vʎ [avʎí] «απιή» 

vm [(áʝo) pnévma] «(Άγην) Πλεύκα» 

vn [óvnu] «πύνλ» 

vɲ [katalávɲiska] «θαηαιάβαηλα» 

vr [ávrixtus] «άβξερηνο, ζηεγλόο, μεξόο» 

vt [xurévti] «ρνξεύεηε» 

 

bʝ [pubʝazménus] «εμεπηειηζκέλνο, ξεδηιεκέλνο» 

bð [ksanábðiksa] «μαλαπήδεμα» 

bd [abdáʎs] «αιιόθνηνο» 

bdz [gubdzéʎ(i)] «ην πεξίβιεκα πνπ πεξηθιείεη ην βακβάθη, όηαλ είλαη αθόκε 

πάλσ ζην θπηό» 

bl [ablóxno] «θπηεύσ, βάδσ κέζα» 

bʎ [bibʎá] «ζηξαγάιηα» 

bn [tubnós] «ν θάηνηθνο ηνπ ρσξηνύ Σνύκπα» 

bɲ [tubɲí] «νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ Σνύκπα» 

br [ɣabrós] «γακπξόο» 

bs [akúbsa] «αθνύκπεζα» 

bʃ [akúbʃi] «αθνύκπεζε» 

 

ɣb [paraɣbórɣma] «παξακηιεηό, θιπαξία» 

ɣð [uɣðóda] «νγδόληα» 

ɣd [ulóɣditus] «εληειώο γπκλόο» 

ɣdʒ [buɣdʒáðis] «ζπγγελείο ηεο λύθεο πνπ δεηπλνύλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ ηελ 

Κπξηαθή ην βξάδπ» 

ɣʎ [aɣʎífu] «γιείθσ» 

                                                        
31 Γηα ηελ νξζνγξαθία πεβίθι βι. Μπακπηληώηεο (2002: 1533). 
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ɣɫ [máɣɫa] «κάγνπια» 

ɣm [praɣmatiká] «πξαγκαηηθά» 

ɣn [ʎiɣnós] «ιηγλόο, αδύλαηνο» 

ɣɲ [éɣɲasa] «όξγσζα ην ρσξάθη γηα πξώηε θνξά» 

ɣr [aɣruʃcá] «άγξηα ζπθηά» 

 

ʝn [éʝna] «έγηλα» 

ʝɲ [aʝɲécu] «ζειπθό» 

 

gd [grugdó] «ζπξώρλσ, πξνσζώ, πξνηξέπσ» 

gʎ [gógʎarus] «αγξάκκαηνο, θαζπζηεξεκέλνο, νπηζζνδξνκηθόο» 

gr [múgrius] «απηόο πνπ αληί λα κηιάεη κνπγθξίδεη, ύπνπινο, θαθόςπρνο» 

 

ɟð [aɟðúða] «κηθξό θνκκαηάθη» 

ɟl [aɟlóζka] «αγθπιώζεθα, ηξππήζεθα κε αγθίδα ή βειόλα» 

 

ðʝ [vóðʝa] «βόδηα» 

ðz [aráðza] «πεξπαηνύζα» 

ðʒ [aráðʒi] «πεξπάηα (πξνζη.)» 

ðk [sadéðkus] «γλήζηνο, αλόζεπηνο θαπλόο» 

ðc [sadéðca] «γλήζηα, αλόζεπηε» 

ðʎ [ʝatroðʎés] «ζεξαπείεο» 

ðm [aʎisoðména] «αιπζνδεκέλα» 

ðn [vuðnucéfalus] «απηόο πνπ έρεη κεγάιν θεθάιη ζαλ ηνπ βνδηνύ» 

ðr [aðrís] «ππθλόο» 

 

dʝ [katadʝá] «ηα ξνύρα, ηα πξάγκαηα θάπνηνπ, ηα απαξαίηεηα γηα ηε δνπιεηά» 

dk [pudkós] «πνληηθόο» 

dc [pudcí] «πνληηθνί» 

dl [kadlúða] «θαληειάθη» 

dm [sódma] «θόδξα» 

dn [ednó] «έλα» 

dr [padréfkame] «παληξεπηήθακε» 

ds [aládsun (kalá)] «δώζηνπ λα θαηαιάβεη» 
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dzm [midzménus] «κεζπζκέλνο» 

 

zb [ɲízba] «ππόγεην όπνπ θξεκνύζαλ ηα ζαληάιηα ηνπ θαπλνύ λα καιαθώζνπλ» 

zɣ [ɣázɣa] «πξνγνύιη, δίπια ζην δέξκα ηνπ ιαηκνύ θάησ από ην πεγνύλη ιόγσ 

ζπζζσξεπκέλνπ ιίπνπο» 

zʝ [vazʝétsa] «βαξέζεθα, εγθαηέιεηςα ηα πάληα, δελ κε ελδηαθέξεη πηα ηίπνηε» 

zɟ [vazɟitó] «βαξηέκαη, ηα εγθαηαιείπσ όια» 

zð [bózðakas] «ην όξνο Μελνίθην» 

zd [xriázdi] «ρξεηάδνληαη» 

zl [damuzlúc] «δών θαιήο ξάηζαο πνπ πξννξίδεηαη γηα αλαπαξαγσγή» 

zm [skáʎizma] «ζθάιηζκα» 

zn [buznára] «ηζέπε» 

zɲ [radízɲi] «ξαληίδνπλ» 

 

ʒv [aʎiʒviríʃ] «ζπλαιιαγή, δνζνιεςία» 

ʒk [kakuríʒkus] «θαθόηπρνο, δύζηξνπνο, άηαθηνο, δσεξόο» 

ʒc [kakuríʒca] «θαθόηπρε, δύζηξνπε, άηαθηε, δσεξή» 

ʒɲ [veʒɲíko] «ην ρσξηό Άγην Πλεύκα» 

 

θd [káζdi] «θάζνληαη» 

θk [xáζka] «ράζεθα» 

θc [xáζci] «ράζεθε» 

θʎ [kʃiζʎikónu] «μεθνπκπώλσ» 

θm [vóζma] «βνήζεηα» 

θn [váζna] «βάζπλα» 

θɲ [páζɲiska] «πάζαηλα» 

θr [éζrefe] «έηξεθε» 

θç [kaláζça] «θαιάζηα» 

 

kθ [kukζúða] «ε θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ» 

kl [áklaftus] «άθιαπηνο» 

kʎ [ikʎiʃá] «εθθιεζία» 

km [tsakmacízu] «ζπηλζεξίδσ» 
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kn [tsáknu] «θνκκάηη μύινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζάλακκα» 

kɲ [áukɲi] «αθνύξαζηε» 

kp [tʃakpíɲs] «άηαθηνο, αιήηεο» 

kr [ɲikruζáfts] «λεθξνζάθηεο» 

ks [áksa] «άθνπζα» 

kʃ [ákʃis] «άθνπζεο» 

kt [aktirmás] «κεγάιν βήκα» 

kts [ʎikúktsus] «γιπθάληζν» 

kf [díkfas] «ό,ηη λά ’λαη» 

 

cð [macðuɲíʃ] «κατληαλόο» 

cɲ [acɲíitus] «αθπλήγεηνο» 

ct [ζécti] «θπηεύεηε» 

 

lv [xalvás] «ραιβάο» 

lb [albúm] «άικπνπκ, ιεύθσκα» 

lɣ [vulɣár] «Βνύιγαξνη» 

lg [ílgas] «θίδη» 

lɟ [ílɟis] «θίδηα» 

lð [molðavía] «Μνιδαβία» 

ld [ʝaldíʒ] «ην θαιύηεξν θύιιν θαπλνύ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δέκαηνο» 

ldz [báldza] «θνπληάδα» 

ldʒ [ʝuldʒís] «ηαμηδηώηεο 

lθ [(san) élζi] «όηαλ έξζεη» 

lc [válci] «βάιζεθε, επηδηώθεη λα κε ηπξαλλάεη, επηκέλεη λα κε παηδεύεη» 

lɲ [ólɲi] «όινη» 

ls [mɣálsan] «κεγάισζαλ» 

lt [válta] «βάιηνο» 

lts [móltsa] «ζθόξνο»
32

 

ltʃ [béltʃus] «ιεπθόο θαη παρύο» 

lf [aðelfí] «αδειθή/νί» 

                                                        
32 Γηα ηελ νξζνγξαθία ηεο ι. βι. Μπακπηληώηεο (2002: 1612). 
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ʎb [aʎbízumi] «ιηκπίδνκαη, επηζπκώ πνιύ» 

ʎð [ʃcéʎða] «κηθξό ηεκάρην ζθόξδνπ» 

ʎk [vaζúʎku] «βαζύηεξν» 

ʎc [vaζúʎca] «βαζύηεξε» 

ʎm [áʎma] «επάιεηςε» 

ʎn [suʎnár] «βξύζε» 

ʎɲ [suʎɲára] «βξύζε κε πνιύ λεξό» 

ʎp [aʎpanávatus] «άλνζηνο» 

ʎʃ [aʎʃíðis] «αιπζίδεο» 

ʎt [kaʎtátas] «λνλόο» 

ʎf [aʎfí] «αινηθή» 

ʎç [aʎçíɲis] «ζηίγκαηα ζην πξόζσπν» 

 

ɫn [xaɫná] «ραιάεη» 

 

mv [ipanalamvánudi] «επαλαιακβάλνληαη» 

mb [stumbízame] «ιηώλακε, ζπλζιίβακε» 

mɣ [aluɣómɣa] «αινγόκπγα» 

mð [krumðucéfalu] «κεγάιν, μεξό, θξεκαζκέλν θξεκκύδη» 

md [umdízu] «ειπίδσ» 

mdʒ [kuʝumdʒís] «ρξπζνρόνο» 

mθ [prumζévu] «ζπκβνπιεύσ, ππνδεηθλύσ» 

mk [vrómka] «βξώκηθα» 

mc [vrómcis] «βξώκηθεο» 

ml [kʃinómlu] «μηλόκειν» 

mɫ [xamɫá] «ρακειά» 

mn [apómna] «απόκεηλα» 

mɲ [kamɲá] «θακηά» 

ms [p(u)kámsu] «πνπθάκηζν» 

mt [prumtízu] «μαπιώλσ πξελεδόλ» 

mts [brúmtsa] «γνλάηηζα, έπεζα ζηα γόλαηα» 

mtʃ [brúmtʃi] «γνλάηηζε, έπεζε ζηα γόλαηα» 

mf [simfonúsami] «ζπκθσλνύζακε» 
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mç [trimçízumi] «αλαζηαηώλνκαη» 

 

ng [dangás] «ιεθέο» 

nð [lunðínu] «Λνλδίλν» 

nd [ʝéndan] «γηλόηαλ» 

ndz [mandzána] «κειηηδάλα» 

ndʒ [ʝóndʒas] ή [ʝundʒés] «ηξηθύιιη» 

nz [ʎánzema] «θνκκάηηαζκα, αδπλάηηζκα» 

nʒ [zanʒáɲ] «ζρέδην πιεμίκαηνο γηα αλδξηθέο θάιηζεο κε δύν ρξώκαηα θαη 

θάζεηεο γξακκέο» 

nθ [anζóɣalu] «αλζόγαιν» 

nk [lénku] «Διέλε» 

nl [ʃinlató] «ζπλέξρνκαη» 

nm [apánmera] «ζηα επάλσ κέξε, ςειά» 

np [panpanu/otí] «ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ (επηξξ.)» 

nʃ [panʃón] «κηθξό μελνδνρείν γηα δηακνλή θαη δηαηξνθή» 

nt [aʝíntus] «άγνπξνο, αλώξηκνο, απξνεηνίκαζηνο» 

nts [kuʃifíntsa] «Δηθνζηθνίληζζα» 

ntʃ [súntʃi] «αγαλάθηεζε» 

nx [melanxóɲa] «έληεξα» 

 

ɲð [psumusáɲðu] «πηλαθσηή» 

ɲk [ʝíɲkan] «έγηλαλ» 

ɲc [ʝíɲci] «έγηλε» 

ɲm [akóɲma] «αθόληζκα» 

ɲs [ʎikáɲsu] «γιπθάληζν» 

ɲt [madalóɲti] «θιεηδώλεηαη» 

 

pð [pápðis] «παππνύδεο» 

pθ [apζúð] «κηθξό απίδη, αριάδη» 

pk [apkázu] «θαηαιαβαίλσ, αθνπγθξάδνκαη» 

pc [túpces] «θαηαθόκβεο» 

pl [kaplátzma] «αξαηή ξαθή ηνπ παπιώκαηνο» 

pʎ [papʎács] «παππνύο» 
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pn [kapná] «θαπλά» 

pɲ [ðípɲima] «δείπλν, βξαδηλό θαγεηό» 

pr [aprónumi] «δεζηαίλνκαη, απνιακβάλσ ηε ζεξκόηεηα ηεο θσηηάο» 

ps [ðípsa] «δίςα» 

pʃ [kápʃis] «νη θιεηδώζεηο ησλ πνδηώλ, ην πίζσ κέξνο ησλ γνλάησλ» 

pt [típta] «ηίπνηα» 

pts [paʎupáptsu] «παιηό παπνύηζη» 

ptʃ [ɲíptʃi] «λίςνπ» 

px [(ap) apxát] «από απνθάησ» 

pç [kanápça] «ζπάγθνη» 

 

rv [kárvuna] «θάξβνπλα» 

rb [áɣarbus] «άγαξκπνο» 

rɣ [órɣonam] «νξγώλακε» 

rʝ [xurʝó] «ρσξηό» 

rg [gargaʎíis] «γαξγαιάο» 

rð [arðíɲ] «ζεηξά θπηεκέλνπ θαπλνύ ζην ρσξάθη» 

rd [kardakúða] «κηθξό θνπδνύλη πνπ θξέκεηαη ζην ιαηκό κηθξνύ δώνπ» 

rdʒ [pazardʒís] «απηόο πνπ παδαξεύεη θαηά ηηο αγνξέο ηνπ» 

rz [zarzavatʃís] «πιαλόδηνο καλάβεο» 

rθ [arζúɲa] «ξνπζνύληα» 

rk [arkadáis] «θίινο, ζύληξνθνο» 

rc [kurcéʎ] «θξίθνο, ιαβή» 

rl [tsúrlus] «ζππξί κε πύνλ, απόζηεκα» 

rʎ [búrʎazam] «κπνπξιηάδακε, πεξλνύζακε θύιια θαπλνύ ζε θισζηή από 

βνύξιν» 

rm [armúða] «πξόρεηξν θαγεηό κε λεξό, μύδη, αιάηη θαη ζθόξδν» 

rn [fúrnus] «θνύξλνο» 

rɲ [arɲíζça] «θόηεο» 

rp [arpáxnu] «αξπάδσ, αθαηξώ γξήγνξα θαη κε ηε βία» 

rs [ʝírsan] «γύξηζαλ» 

rʃ [ʝírʃi] «γύξηζε» 

rt [írta] «ήξζα» 

rts [kurtsúð] «θνξηηζάθη» 
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rtʃ [gártʃus] «θιαςηάξεο» 

rf [aðerfupéð] «αληςηόο» 

rx [érxumi] «έξρνκαη» 

rç [árçevam] «αξρίδακε» 

 

sθ [misζó] «κηζζό (αηη.)» 

sk [paskalúða] «πεηαινπδίηζα» 

sc [bascí] «εξγαιείν γηα ην θύηεκα ηνπ θαπλνύ» 

sʎ [fasʎá] «θαζνιηά» 

sɫ [xasɫamás] «θπηό θαπλνύ πνπ βιάζηεζε πξόζθαηα» 

sn [brosnéla] ή [brusnéla] «ην δών πνπ νδεγεί ην θνπάδη» 

sɲ [ósɲi] «όζνη» 

sp [áspastu] «άζπαζην» 

st [astár] «θόδξα» 

sts [éstsa] «έζηεζα» 

stʃ [éstʃi] «έζηεζε» 

sf [asfúcstus] «ιεξσκέλνο, αθάζαξηνο» 

sx [pásxa] «Πάζρα» 

 

ʃɟ [aʃɟinévu] «μεζαξξεύσ» 

ʃd [kʃiʃdirʝázu] «ιύλσ ην θαπίζηξη ηνπ δώνπ» 

ʃc [kubuʃcíɲ] «θνκπνζθνίλη» 

ʃl [aʃlóita] «απεξίζθεπηα» 

ʃm [pʎíʃmu] «πιύζηκν» 

ʃɲ [duviʃɲí] «νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ Γ/Νηνβίζηα» 

ʃx [aʃxórstus] «αζπγρώξεηνο» 

ʃç [próʃçi] «πξόζερε» 

 

tv [katvéɲ] «θαηεβαίλεη» 

tɣ [atɣáɲstu] «κε ηεγαληζκέλν» 

tð [ótða] «αθαηαλόεηνο, αλίθαλνο λα θξίλεη θαη λα απνθαζίζεη» 

tʒ [bítʒe] «ηειείσλε» 

tk [kalótka] «λεξάτδα» 

tc [kalótcis] «λεξάτδεο» 
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tl [ʒítlas] «δεηηάλνο, επαίηεο» 

tm [tʃatmás] «ιεπηόο ηνίρνο από μύιηλα δνθάξηα» 

tn [pitnós] «πεηεηλόο, θόθνξαο» 

tɲ [patɲá] «ρηύπεκα κε ην πόδη ή ηε θηέξλα» 

tr [katréfts] «θαζξέθηεο» 

tf [katfurúð] «κηθξόο θαηήθνξνο» 

tx [pétxa] «πέηπρα» 

tç [pitçéɲ(i)] «πεηπραίλεη, επηηπγράλεη» 

 

tsk [mútska] «κύηε, κνύξε» 

tsc [mútscis] «κύηεο, κνύξεο» 

tsn [potsnár] «ζηελόο ιαηκόο από ηελεθέ πνπ βνεζά ζην θύηεκα ηνπ θαπλνύ» 

tst [akaplátstu] «απηό πνπ δελ έρεη ππνζηεί θαπιάληηζκα» 

tsf [(ts) katsfís] «(ηεο) ηξειιήο» 

 

tʃk [pitʃkárʃi] «πηηζηθάξεζε, μέθπγε από ην θαινύπη ηνπ» 

tʃc [ʎútʃces] «είδνο ρόξηνπ γηα παξαζθεπή ζαιάηαο» 

tʃʎ [pitʃʎízu] «πηηζηιίδσ» 

tʃç [útʃça] «ην ηειεπηαίν ρέξη, ηα ςειόηεξα θύιια ηνπ θαπλνύ» 

 

fð [kléfðis] «θιέθηεο» 

fθ [nafζaʎíɲ] «λαθζαιίλε» 

fk [pófka] «ςέκα» 

fc [áfcaxtus] «απεξηπνίεηνο, αηεκέιεηνο, σκόο» 

fl [éflu] «καιαθό δπκάξη» 

fʎ [padófʎis] «παληόθιεο» 

fm [afménus] «αθεκέλνο, εγθαηαιειεηκκέλνο» 

fn [éksafna] «μαθληθά» 

fɲ [kúfɲisa] «κάδεςα θαη έβαια ηνλ θαπλό ζηα θαιάζηα» 

fr [sufrás] «ρακειό ζηξνγγπιό ηξαπέδη γηα ην ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνύ» 

fs [psófsan] «ςόθεζαλ» 

fʃ [ʒífʃi] «έζβεζε» 

ft [aftáðirfus] «πξαγκαηηθόο αδεξθόο» 

ftʃ [ɲíftʃi] «λίςνπ» 
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fx [efxaristó] «επραξηζηώ» 

fç [xuráfça] «ρσξάθηα, θηήκαηα» 

 

xθ [pruxζés] «πξνρζέο» 

xk [kʃitnáxka] «ηηλάρηεθα, εμαληιήζεθα νηθνλνκηθά» 

xc [kʃitnáxci] «ηηλάρηεθε, εμαληιήζεθε νηθνλνκηθά» 

xl [ðáxlu] «δάρηπιν» 

xɫ [múxɫa] «κνύρια» 

xm [axmács] «λσζξόο, αξγνθίλεηνο, δηζηαθηηθόο» 

xn [máxna] «θόξα» 

xɲ [vraxɲárs] «βξαρλόο, απηόο πνπ δελ κπνξεί λα κηιήζεη, πνπ έρεη θνπεί ε θσλή 

ηνπ ή κόιηο αθνύγεηαη» 

xr [méxri] «κέρξη» 

xt [arpaxtír] «άξπαγαο, απηόο πνπ είλαη ζπλεζηζκέλνο λα αξπάδεη» 

xts [apóxtsa] «απέθηεζα» 

xtʃ [baxtʃíʃ] «δώξν, θηινδώξεκα» 

 

çk [vráçka] «βξάρεθα» 

çc [vráçcis] «βξάρεθεο» 

çʎ [traçʎá] «ηξαρειηά, ην θνύκπσκα ξνύρνπ ζην πίζσ κέξνο ηνπ» 

çm [stiçmátisan] «ζηνηρεκάηηζαλ» 

 

Αλαθνξηθά κε ηα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε κπνξεί λα 

ζεκεησζεί όηη: 

1) Σα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε είλαη πνιππιεζέζηεξα 

(290) ησλ αληίζηνηρσλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε αξρηθή ζέζε
33

. 

2) Όια ηα ζύκθσλα ηνπ ηδηώκαηνο εθηόο ηνπ [dʒ] κπνξνύλ λα θαηέρνπλ ηε 

ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο θαη ζπλδπάδνληαη ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό κε 

άιια. 

3) Ωο πξώην κέινο εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ην ζύκθσλν [r] (26)
34

 θαη 

αθνινπζνύλ ην [m] (19), ην [l] (17), ην [n] (17), ην [p] (16), ηo [f] (16), ην [v] (15), ην 

                                                        
33 Γηα ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ δηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε εζσηεξηθή ζέζε βι. Μαξγαξίηε-

Ρόγθα (1985: 80) θαη Νηάγθαο (2012: 45-48). 
34 ρεηηθά κε ηελ πςειή ζπλδπαζηηθόηεηα ηνπ [r] βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 80, 82). 
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[t] (14), ηα [k, s] (13) θαη ην [x] 12. 

4) Ωο δεύηεξν κέινο ηε κεγαιύηεξε ζπλδπαζηηθόηεηα εκθαλίδνπλ ηα [n, ɲ, c] 

(19), αθνινπζνύλ ην [k] (18), ην [m] (17), ην [ð] (15), ην [l] (14), ην [t] (14), ην [ʎ] 

(13), ην [r] (12) θαη ην [ζ] (10). 

5) Σα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε, όπσο θαη ηα αληίζηνηρά 

ηνπο ζε αξρηθή ζέζε, εκθαλίδνπλ θπξίσο ηνλ ζπλδπαζκό ΓΓ (153), αθνινπζνύλ ζε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο νη ζπλδπαζκνί ΓΚ (66), ΚΓ (59), θαη ΚΚ (12). Σα δηαξθή θαη 

πάιη εκθαλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο ζπρλόηεξα ελ ζπγθξίζεη πξνο ηα 

θιεηζηά. 

 

γ) Σε ηελική θέζη 

vz [ʝirévz] «γπξεύεηο, αλαδεηάο» 

 

bz [ʝakúbz] «Γηαθνύκπ, ν γλσζηόο θαξδηνρεηξνπξγόο» 

 

gr [magr] «ηνπξθηθό λόκηζκα» 

 

ɟz [pezevéɟz] «αδηάληξνπνο, αρξείνο, πξναγσγόο» 

 

ðs [kʃipruvóðs (tun)] «μεπξνβόδηζέ (ηνλ)» 

 

zk [ʝazk] «θξίκα» 

zn [anevázn] «αλεβάδνπλ» 

 

ʒs [fuviríʒs] «θνβεξίδεηο» 

 

km [takm] «είδνο, θαηεγνξία» 

kr [akr] «άθξε» 

kʃ [ekʃ] «έμη» 

 

lk [ɟuilk]
35

 «αθαηαζηαζία» 

ln [steln] (< /stélnun/) «ζηέιλνπλ» 

                                                        
35 Η ι. εκθαλίδεηαη άηνλε, γηαηί ζην ζεκείν όπνπ αλεπξέζεθε δελ δεισλόηαλ ν ηόλνο ηεο. 
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lɲ [stelɲ] (< /stélni/) «ζηέιλεη» 

 

ʎs [naváʎs] «αλόεηνο» 

 

ms [mulaíms] «άηνκν κε καιαθό ραξαθηήξα» 

 

ng [tang] «(επηθ.)» 

ntʃ [vintʃ] «γεξαλόο, θνξησηήο» 

 

ɲs [paéɲs] «πεγαίλεηο» 

 

pd [katópd] «θαηόπηλ ηνπ» 

ps [gazéps] «δεκηάξεο, πνλεξόο, ύπνπινο» 

pʃ [as xurépʃ] «αο ρνξέςεη» 

 

rθ [(ζan) erζ] «(ζα) έξζεη» 

rc [kudúrc] «κε θνκκέλε νπξά» 

rm [arm] «άικε, άξκε» 

rn [fern] (< /férnun/) «θέξλνπλ» 

rɲ [ferɲ] (< /férni/) «θέξλεη» 

rs [ksers] «μέξεηο» 

rt [ʝaúrt] «γηανύξηη» 

rtʃ [bortʃ] «ρξένο» 

rf [miʎaðérf] «εηεξνζαιήο αδεξθόο, παηδί από άιινπο γνλείο πνπ έρεη 

κεγαιώζεη καδί κε ηα παηδηά κηαο νηθνγέλεηαο, γηαηί ην είραλ σο ςπρνπαίδη» 

rç [ipárç] «ππάξρεη» 

 

sp [lasp] «ιάζπε» 

st [ímast] «είκαζηε» 

sts [asts] «άζηεο» 

 

ʃc [voʃc] «βόζθεη» 

ʃs [(na) ʒiʃs] «(λα) δήζεηο» 
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tr [ðimítr] «Γεκήηξε (θιεη.)» 

 

fʎ [katófʎ] «θαηώθιη» 

fs [zarífs] «θνκςόο, επγεληθόο» 

ft [peft] «πέθηεη» 

fts [nafts] «λαύηεο» 

 

xn [trexn] (< /tréxun/) «ηξέρνπλ» 

xɲ [rixɲ] (< /ríxni/) «ξίρλεη» 

xt [dʒaxt] «θνπξάγην» 

xts [kataráxts] «θαηαξξάρηεο» 

 

çs [eçs] «έρεηο» 

 

ρεηηθά κε ηα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε ηειηθή ζέζε παξαηεξνύληαη ηα 

εμήο: 

1) Σα ζπκπιέγκαηα απηά, αξηζκεηηθά, είλαη ιηγόηεξα (47) από ηα αληίζηνηρα 

ζε αξρηθή θαη εζσηεξηθή ζέζε. 

2) Ωο πξώηα κέιε δελ απαληώληαη θαζόινπ ηα [d], [ζ], [ts], [dz], [tʃ], [dʒ], [c], 

[ʝ], [ɫ] θαη ην [ɣ], ελώ σο δεύηεξα κέιε δελ εκθαλίδνληαη ηα [b], [v], [ð], [l]
36

, [dz], 

[ʒ], [dʒ], [ɟ], [ʝ], [ɫ], [x] θαη to [ɣ]. 

3) Ωο πξώην κέινο εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ην [r] (10)
37

 αθνινπζνύκελν από 

ηα [f] (4), [x] (4), [k] (3), [l] (3) θαη [s] (3)˙ σο δεύηεξν κέινο ζπλαληάηαη ζπρλόηεξα 

ην άερν ζπξηζηηθό [s] (10) θαη αθνινπζνύλ ηα [t] (4), [n] (4), θαη ηα [r] (3), [z] (3), 

[ts] (3), θαη [ɲ] (3). 

4) Όπσο θαη ζηα ινηπά δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα (ελ αξρή θαη κέζσ ιέμεο), 

απαληνύλ θπξίσο ζπλδπαζκνί ηνπ ηύπνπ ΓΓ (27) θαη έπνληαη απηνί ησλ ηύπσλ ΓΚ 

(10), ΚΓ (9) θαη ΚΚ (1). 

 

 

 

                                                        
36 Γηα ηε κε εκθάληζε ησλ [l, x] σο δεύηεξσλ κειώλ δηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε ηειηθή ζέζε βι. 

Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 86). 
37 Γηα ηελ απμεκέλε ζπλδπαζηηθόηεηα ηνπ [r] σο πξώηνπ κέινπο δηζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο ζε 

ηειηθή ζέζε βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 85). 
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2.5.2.2 Γενικές παραηηρήζεις για ηα διζσμθωνικά ζσμπλέγμαηα 

 

Δμεηάδνληαο ηα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζην ζύλνιό ηνπο πξνθύπηνπλ ηα 

αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1) Σα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε είλαη πνιππιεζέζηεξα 

(290) ησλ αληηζηνίρσλ ηνπο ζε αξρηθή (149) θαη ηειηθή ζέζε (47)
38

 θαη ζπλδπάδνληαη 

κεηαμύ ηνπο ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθά πεξηζζόηεξεο 

ζέζεηο ζηηο ιίζηεο θαηαλνκήο-εκθάληζεο ησλ ζπκπιεγκάησλ. 

2) ηα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή θαη ηειηθή ζέζε ην [r] είλαη 

ην ζύκθσλν πνπ θαηέρεη ζπρλόηεξα ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο. 

3) ε όιεο ηηο ζέζεηο ν ζπρλόηεξνο ζπλδπαζκόο είλαη ηνπ ηύπνπ ΓΓ (251) θαη 

ν ιηγόηεξν απαληώκελνο ν ΚΚ (18). 

4) Σα πεξηζζόηεξα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα πνπ απαληνύλ ζε αξρηθή θαη 

ηειηθή ζέζε ζπλαληώληαη θαη ζε εζσηεξηθή. 

 

2.5.2.3 Τριζσμθωνικά ζσμπλέγμαηα
39

 

 

α) Σε αρτική θέζη 

 

grb [grbas] «(επώλπκν)» 

 

zvr [zvrána] «ζβάξλα, γεσξγηθό εξγαιείν πνπ δηαιύεη βώινπο ρώκαηνο, 

βσινθόπνο» 

zdr [zdrúmu mi] «ζηξίκσμέ κνπ ηα ζθεπάζκαηα ζην θξεβάηη, ζθέπαζέ κε θαιά» 

 

ʒdr [ʒdrávʎist(r)us] «εηδηθή βέξγα γηα ην θαζάξηζκα ηνπ θνύξλνπ, ζπλδαύιηζηξν» 

ʒmɲ [ʒmɲutó] «ε πνζόηεηα ηνπ δπκαξηνύ θαηά ην δύκσκα ηνπ άξηνπ» 

 

krb [krbatʃ] «καζηίγην» 

                                                        
38 Γηα ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ δηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε εζσηεξηθή ζέζε έλαληη ησλ 
αληηζηνίρσλ ηνπο ζε αξρηθή θαη ηειηθή βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 65, 73, 80, 82) θαη Νηάγθαο 

(2012: 40-41, 43-44, 45-48). 
39 Σα ζπκπιέγκαηα ζηηο ιέμεηο [krk] «γθξη», [stn] «ζηελ» θαη [sts] «ζηεο» δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζηηο ιίζηεο ησλ ηξηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ δεδνκέλνπ όηη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ 

θαηάηαμή ηνπο, εθόζνλ ηα δύν πξώηα κέιε ηνπο εκθαλίδνληαη ζε αξρηθή ζέζε, ελώ ην ηξίην βξίζθεηαη 

ζην ηέινο ηεο ιέμεο. 
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kʃl [kʃléɲu] «μύιηλν» 

kʃʎ [kʃʎa] «ραζηνύθη» 

kʃn [kʃno] «μηλό» 

kʃɲ [kʃɲízumi] «κνπ θαίλεηαη μηλό» 

kʃp [kʃparménus] «νλεηξνπαξκέλνο, θαληαζκέλνο» 

kst [kstaʎ] «θξύζηαιιν από ρηόλη» 

kʃx [kʃxaʃá] «ιεζκνληά, παξάιεηςε» 

 

mkr [mkra] «κηθξά» 

 

pʃc [pʃcéfalu] «πξνζθέθαιν, καμηιάξη» 

pʃl [pʃla] «ςειά» 

pʃç [pʃçi] «ςπρή» 

ptr [ptri̭a] «ρηύπεκα κε πέηξα ζην θεθάιη» 

 

skr [skrópçus] «ζθόξπηνο» 

spl [spláxna] «ζπιάρλα» 

spr [spri] «ζππξί» 

spt [sptuð] «ζπηηάθη» 

str [strufí] «κπνπξίλη» 

stç [stço] «ζηνηρεηό, ππεξθπζηθό –ζπλήζσο θαθνπνηό– νλ» 

 

ʃkr [ʃkro] «(γηα δπκάξη) ζθιεξό, ζθηρηό» 

ʃcl [ʃcluð] «ζθπιάθη» 

ʃcʎ [ʃcʎíða] «ζθειίδα, θoκκαηάθη» 

ʃcɲ [ʃcɲi] «ζθνηλί» 

 

fst [fstaɲ] «θεληεκέλνο πνδόγπξνο» 

ftn [ftno] «θηελό» 

ftç [ftçákʃi] «θηηάμε» 

 

Όζνλ αθνξά ζηα ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε αξρηθή ζέζε κπνξνύλ λα 

δηαηππσζνύλ νη εμήο παξαηεξήζεηο: 

1) Σηο ζέζεηο ησλ ηξηώλ κειώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο δελ κπνξεί λα 
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θαηαιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζύκθσλν. Ωο πξώηα κέιε απαληνύλ κόλν ηα άερα 

ζύκθσλα [k] (8), [s] (6), [p] (4), [ʃ] (4), [f] (3) θαη ηα ερεξά [z] (2), [ʒ] (2), [m] (1), 

θαη [g] (1)
40

˙ ηε δεύηεξε ζέζε θαηέρνπλ ηα ζύκθσλα [ʃ] (9), [t] (5), [k] (3), [c] (3), [p] 

(3), [d] (2), [r] (2), [s] (2), [v] (1) θαη m (1), ελώ ζηελ ηξίηε ζέζε εκθαλίδνληαη ηα 

εμήο ζύκθσλα: [r] (9), [l] (4), [ç] (3), [ɲ] (3), [t] (3), [b] (2), [ʎ] (2), [n] (2), [p] (1), [c] 

(1) θαη [x] (1). 

2) ρεκαηίδνπλ θπξίσο ζπλδπαζκνύο ησλ ηύπσλ ΓΚΓ (14), ΚΓΓ (7) θαη ΚΓΚ 

(5), ελώ ιηγόηεξν ζπρλά απαληνύλ απηνί ησλ ηύπσλ ΓΓΓ (2), ΚΚΓ (1), ΓΚΚ (1) θαη 

ΓΓΚ (1)˙ ζπλεπώο, ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο θαηέρνπλ ζπρλόηεξα ηα δηαξθή 

ζύκθσλα. 

 

β) Σε εζωηερική θέζη 

vɣɲ [févɣɲi] «θεύγνπλ» 

vðʝ [tʃivðʝá] «ςεπδή (ζει.)» 

 

grk [alágrka] «αξζεληθά άινγα, επηβήηνξεο» 

 

ɟʃt [sfuɟʃtír] «πξνζόςη» 

 

ðzm [aráðzma] «πεξπάηεκα» 

ðθk [viréðζkus] «ινμόο, πιάγηνο, πιαγηαζηόο» 

ðst [akʃiflúðstu] «αμεθινύδηζην» 

 

dst [gúdsto] «ζπξώμην» 

 

zdr [búzdra] «παρύ θξέαο, ιίπνο» 

 

θzm  [ɣróζzma] «γξνλζνθόπεκα» 

θst [avóζstus] «αβνήζεηνο, απξνζηάηεπηνο» 

 

kpt [ékptosi] «έθπησζε» 

kʃl [stravókʃlu] «ζηξαβόμπιν» 

                                                        
40 Γηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ νδνληηθώλ [t, d, ζ, ð] θαη νπξαληθώλ ζπκθώλσλ [c, ɟ, ç, ʝ, ɲ, ʎ] από ηε ζέζε 

ηνπ πξώηνπ κέινπο ηνπ ζπκπιέγκαηνο βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 94). 
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kʃm [zʎíkʃmu] «ζηξύκσγκα
41

, ζθίμηκν» 

kʃn [ókʃnu] «όμηλν» 

kʃɲ [ókʃɲi] «όμηλε» 

kʃp [ákʃpastus] «απηόο πνπ δελ μαθληάδεηαη, άθνβνο, αηξόκεηνο» 

 

cɣm [kʃilácɣma] «ην δηώμηκν ησλ πνπιεξηθώλ» 

cst [sfucstír] «πεηζέηα» 

 

ldzm [gaildzménus] «απηόο πνπ έρεη θαεκό» 

lʃm [válʃmu] «βάιζηκν, ηνπνζέηεζε» 

lfç [adraðélfça] «αδέιθηα ηνπ ζπδύγνπ» 

 

ʎdr [ɟíʎdrus] «πέηξηλνο θύιηλδξνο» 

ʎks [strabúʎksa] «ππέζηελ δηάζηξεκκα, ζηξακπνύιεμα» 

ʎkʃ [strabúʎkʃi] «ππέζηε δηάζηξεκκα» 

ʎps [áʎpsa] «άιεηςα» 

ʎst [olosfáʎsto] «εληειώο θιεηζηό ζε θαζεκεξηλή βάζε» 

ʎxt [azúʎxtus] «απίεζηνο, αλελόριεηνο» 

 

mvr [oktomvríu] «Οθησβξίνπ» 

mzm [ksúmzma] «ζπκπιεξσκαηηθό πιέμηκν ζε ραιαζκέλε θάιηζα» 

mps [élampsan] «έιακςαλ» 

mpʃ [sampʃáʎs] «ραδόο» 

mpt [pémpti] «Πέκπηε» 

mst [axarámstu] «αδηθνζθνξπηζκέλν, απηό πνπ ην εθκεηαιιεύνληαη άιινη» 

 

nðʝ [inðʝaférci] «ελδηαθέξζεθε, θξόληηζε» 

nðr [aleksanðrúpoʎi] «Αιεμαλδξνύπνιε» 

nθr [ánζrupus] «άλζξσπνο» 

nθç [ánζça] «άλζε» 

nktʃ [dinktʃís] «απηόο πνπ θηηάρλεη δέκαηα θαπλνύ» 

nsk [blunskóno] «θνιαθεύσ» 

                                                        
41 Γηα ηελ νξζνγξαθία ηεο ιέμεο βι. Μπακπηληώηεο (2002: 1668). 
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ntʃc [díntʃca] «δσεξή, θαξδακσκέλε» 

ntʃk [díntʃkus] «δσεξόο, θαξδακσκέλνο» 

 

ɲzm [tiráɲzma] «καξηύξην» 

ɲks [kʃáɲksa] «αλνίρηεθα, επεθηάζεθα, άπισζα» 

ɲkʃ [áɲkʃi] «άλνημε» 

ɲps [éɲpsa] «έληςα» 

ɲpʃ [éɲpʃi] «έληςε» 

ɲst [apéɲstus] «απηόο πνπ δελ παηλεύεηαη, ηαπεηλόο» 

ɲxt [kʃiɲxtísami] «μελπρηήζακε» 

 

pðʝ [aɣrapðʝá] «άγξηα αριαδηά» 

pθç [aɣrapζçá] «άγξηα αριαδηά» 

pʃm [vlápʃmu] «βιάβε, δεκηά, θαηαζηξνθή» 

pst [akatatópstus] «απηόο πνπ δελ μέξεη πώο θαη από πνύ λα αξρίζεη» 

pʃç [katápʃça] «δξνζεξή» 

pʃx [katápʃxus] «δξνζηά, ειαθξόο αέξαο» 

 

rvʝ [zervʝá] «αξηζηεξή» 

rɣm [paraɣbórɣma] «παξακηιεηό, θιπαξία» 

rðʝ [karðʝá] «θαξδηά» 

rdzm [kúrdzma] «παξαθίλεζε» 

rzm [dárzma] «δώξν ηεο λύθεο ζηνλ θνπκπάξν θαη ηνπο ζπγγελείο» 

rθç [órζça] «όξζηα» 

rks [érksa] «έξημα» 

rkʃ [érkʃi] «έξημε» 

rmɲ [armɲá] «ηνπξζί» 

rps [skórpsan] «ζθόξπηζαλ» 

rpʃ [skórpʃi] «ζθόξπηζε» 

rʃʎ [xarʃʎíc] «ραξηδηιίθη» 

rʃm [ɣðárʃmu] «γδάξζηκν» 

rst [aʝírstus] «ηζρπξνγλώκσλ» 

rtl [dirtlú] «ληεξηηινύ, απηή πνπ έρεη ληέξηηα, θαεκό, ζηελνρώξηα» 

rtʎ [dirtʎís] «ληεξηηιήο, πξόζσπν πνπ έρεη ληέξηηα, θαεκό, ζηελνρώξηα» 
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rtʃm [kartʃmás] ή [cirtʃmás] «γιπθό (ζπλήζσο ραιβάο) πνπ ην εηνίκαδαλ, όηαλ 

ηειείσλε κηα γεσξγηθή εξγαζία, θπξίσο ην παζηάιηαζκα ηνπ θαπλνύ» 

rtst [akatártstus] «αθαηάξηηζηνο, αθαηαηόπηζηνο, άπεηξνο, αλεπαξθήο» 

rtç [fortçá] «θνξηία» 

rfr [surfrízu] «ηειεηώλσ θάηη ζηα γξήγνξα» 

rfç [kurfçáts] «ε θνξπθή ηνπ ζπηηηνύ, ην ρνληξό θαη καθξύ μύιν πνπ βξίζθεηαη 

ζηε ζέζε απηή» 

rxd [érxdi] «έξρνληαη» 

rxm [érxme] «έξρνκαη» 

 

spr [kʃéspra] «ηειείσζα ηε ζπνξά» 

stk [kurástka] «θνπξάζηεθα» 

stl [éstla] «έζηεηια» 

stʎ [éstʎi] «έζηεηιε» 

stm [vlastmá] «βιαζηεκά» 

str [astrúð] «αζηεξάθη» 

stç [pirustçá] «ππξνζηηά» 

sxn [isxnós] «αδύλαηνο, ζηγαλόο, αλεπαξθήο, θησρόο» 

sxɲ [isxɲí] «αδύλαηε, ζηγαλή, αλεπαξθήο, θησρή» 

 

ʃcl [paʎóʃclu] «παιηόζθπιν» 

ʃcn [ðamáʃcnu] «δακάζθελν» 

ʃcɲ [kuʃcɲízu] «θνζθηλίδσ» 

ʃct [avóʃctus] «απηόο πνπ δελ βόζθεζε» 

 

tzm [alatzménu] «αιαηηζκέλν» 

 

fkr [afkri̭úmi] «αθνπγθξάδνκαη» 

fst [afstirá] «απζηεξά» 

ftk [(sta) kléftka] «(ζηα) θξπθά» 

ftc [kléftcis] «θιέθηηθεο» 

ftn [aftnú] «απηνπλνύ 

ftɲ [aftɲí] «απηνί» 
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ftr [áftra] «θηηίιη
42

 ιπρλαξηνύ» 

ftç [éftçanan] «έθηηαρλαλ» 

 

xθc [pléxζce] «έπιεμε ηα καιιηά ηεο» 

xθk [pléxζka] «έπιεμα ηα καιιηά κνπ» 

xθr [exζrós] «ερζξόο» 

xtr [éxtra] «έρζξα» 

xtç [ixtçárs] «πεηζκαηάξεο» 

 

Από ηελ εμέηαζε ησλ ηξηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε εζσηεξηθή ζέζε 

πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

1) Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε, 

ηα ηξηζπκθσληθά αξηζκεηηθά ππεξηζρύνπλ ησλ αληηζηνίρσλ ηνπο ζε αξρηθή ζέζε, 

θαζώο είλαη 105 έλαληη 31
43

. 

2) Ωο πξώην κέινο κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη όια ηα ζύκθσλα ηνπ ηδηώκαηνο 

εθηόο από ηα [b, ɣ, ts, dz, ʒ, tʃ, dʒ, ç, ʝ, ɫ]
44

, σο δεύηεξν κέινο απαληά επίζεο θαζέλα 

από ηα ζύκθσλα κε εμαίξεζε ηα [b, g, 1, n, ʒ, dʒ, ɟ, ɲ, ʎ, ç, ʝ, ɫ], ελώ από ηε ζέζε ηνπ 

ηξίηνπ κέινπο απνθιείνληαη ηα [v, b, g, ð, dz, z, ζ, f, ʒ, tʃ, dʒ, ɟ, ɣ, ɫ]
45

. Τπάξρεη 

δειαδή ε ηάζε θαηά ηε κεηάβαζε από ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ ζε απηήλ ηνπ ηξίηνπ 

κέινπο ηνπ ζπκπιέγκαηνο λα κεηώλεηαη πξννδεπηηθά ν αξηζκόο ησλ αμηνπνηνύκελσλ 

ζπκθώλσλ. 

3) ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα ην [r] (23) θαη 

αθνινπζνύλ ηo [s] (9), ην [n] (8), ην [f] (8), ην [ɲ] (7) θαη ηα [k, m, p] (6). Ωο δεύηεξα 

κέιε απαληνύλ ζπρλόηεξα ην [t] (17), ην [ʃ] (12), ην [s] (11), ην [p] (10) θαη ηα [ζ, k] 

(8), ελώ ηε ζέζε ηνπ ηξίηνπ κέινπο θαηέρνπλ ζπρλόηεξα ηα [m, t] (17), ην [r] (12), ην 

[ç] (10) θαη ηα [k, s] (7). 

4) πλαληώληαη ζπρλόηεξα νη ζπλδπαζκνί ΓΚΓ (34), ΓΓΓ (30), θαη ΓΓΚ 

(17), θαη αθνινπζνύλ απηνί ησλ ηύπσλ ΚΓΓ (12), ΚΓΚ (6), ΓΚΚ (5) θαη ΚΚΚ (1). 

                                                        
42 Γηα ηελ νξζνγξαθία ηεο ι. βι. Μπακπηληώηεο (2002: 1888). 
43 Γηα ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ ηξηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε εζσηεξηθή ζέζε έλαληη απηώλ 

ζε αξρηθή βι. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 89, 96) θαη Νηάγθαο (2012: 44-45, 48-50). 
44 Πβ. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 103), όπνπ αλαθέξεηαη όηη ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο δελ θαηέρνπλ 

–κεηαμύ άιισλ– ηα ζύκθσλα [ts, dz, tʃ, dʒ, ç, ʝ] θαη Νηάγθα (2012: 48-50) γηα ηα [ɣ, ts, dz, ʒ, tʃ, dʒ, ç, 

ʝ]. 
45 Πβ. Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 103) ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζκό από ηε ζέζε ηνπ ηξίηνπ κέινπο –

κεηαμύ άιισλ– ησλ ζπκθώλσλ [b, g, ɟ, v, ɣ] θαη Νηάγθα (2012: 48-50) γηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ [v, b, 

g, dz, f, tʃ, dʒ, ɟ, ɣ]. 
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Από αξηζκεηηθή άπνςε ππεξηεξνύλ ηα ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα κε πξώην κέινο 

δηαξθέο ζύκθσλν. 

 

γ) Σε ηελική θέζη 

grs [tagrs] «άπνξνο, πάκθησρνο» 

 

lkʃ [parálkʃ] «αιιαγή, κεηαηξνπή» 

 

mpt [(ti) bempt] «(ηελ) Πέκπηε» 

 

pʃs [(ζ)a xurépʃs] «(ζα) ρνξέςεηο» 

 

rɲs [(d) berɲs] «(ηελ) παίξλεηο» 

 

spr [aspr] «άζπξε» 

 

Γηα ηα ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε ηειηθή ζέζε κπνξνύλ λα 

παξαηεξεζνύλ ηα εμήο: 

1) Σα ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε ηειηθή ζέζε είλαη πνιύ ιηγόηεξα 

ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζπκπιέγκαηα ζε αξρηθή θαη εζσηεξηθή ζέζε˙ ζε ηειηθή 

ζέζε απαληνύλ κόλν 6 ζπκπιέγκαηα. 

2) Ωο πξώηα κέιε εκθαλίδνληαη κόλν ηα ζύκθσλα [g] (1), [l] (1), [m] (1), [p] 

(1), [r] (1) θαη [s] (1), σο δεύηεξα κέιε ηα [p] (2), [k] (1), [ʃ] (1), [ɲ] (1) θαη r (1), ελώ 

σο ηξίηα κέιε ηα s (3), [ʃ] (1), [r] (1) θαη ην t (1). Όπσο παξαηεξήζεθε θαη γηα ηα 

ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ηεο εζσηεξηθήο ζέζεο, ν αξηζκόο ησλ αμηνπνηνύκελσλ 

ζπκθώλσλ κεηώλεηαη θαηά ηε κεηάβαζε από ην πξώην ζηα ινηπά κέιε ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο. 

3) Δκθαλίδνπλ θπξίσο ηνπο ζπλδπαζκνύο ΓΚΓ (2) θαη ΚΓΓ (2) θαη από κία 

θνξά ηνπο ΓΓΓ θαη ΓΚΚ. Καη ζε απηή ηε ζέζε θπξηαξρνύλ ηα ηξηζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα κε πξώην κέινο δηαξθέο ζύκθσλν. 

 

2.5.2.4 Παραηηρήζεις για ηα ηριζσμθωνικά ζσμπλέγμαηα γενικά 

 

Έπεηηα από ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ηξηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ 
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κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ ηα αθόινπζα: 

1) Σα ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε ππεξηεξνύλ αξηζκεηηθά 

ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρά ηνπο ζε αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε, ελώ απηά πνπ απαληνύλ 

ζε ηειηθή ζέζε είλαη εμαηξεηηθά νιηγάξηζκα (κόλν 6). 

2) ε αξρηθή θαη εζσηεξηθή ζέζε πςειόηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

παξνπζηάδεη ν ζπλδπαζκόο ΓΚΓ (ζηελ ηειηθή ζέζε ν ζπλδπαζκόο ΓΚΓ έρεη ηελ ίδηα 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο κε ηνλ ΚΓΓ), ελώ ν ζπλδπαζκόο ΚΚΚ απαληάηαη 1 κόλν θνξά 

ζε εζσηεξηθή ζέζε. 

3) Καη ζηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο εκθάληζήο ηνπο σο πξώην κέινο απαληάηαη 

ζπρλόηεξα δηαξθέο ζύκθσλν. 

4) Σα πεξηζζόηεξα από ηα ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε δελ απαληώληαη ζπγρξόλσο θαη ζε εζσηεξηθή ζέζε, ελώ ην 

[spr] είλαη ην κόλν ζύκπιεγκα κε δπλαηόηεηα εκθάληζεο θαη ζηηο ηξεηο απηέο ζέζεηο. 

 

2.5.2.5 Τεηραζσμθωνικά ζσμπλέγμαηα 

 

Καζώο ζην ζπγθεθξηκέλν γισζζηθό πιηθό δελ εληνπίζηεθαλ ηεηξαζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ζε αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε
46

, γίλεηαη ιόγνο γηα όζα απαληνύλ ζε 

εζσηεξηθή ζέζε. 

 

Σε εζωηερική θέζη 

vkʃm [zévkʃmu] «ε ηνπνζέηεζε ησλ βνδηώλ ζηνλ δπγό» 

 

rdst [akúrdstus] «μεθνύξδηζηνο» 

 

ʃcst [áʃcstu] «άζρηζην, άθζαξην, άξηην» 

 

ftzm [váftzma] «βάπηηζκα» 

 

xtzm [xúxtzma] «ε πξνζπάζεηα λα δεζηαζεί θάπνηνο κε ηελ αλαπλνή ηνπ» 

 

                                                        
46 ε άιια βόξεηα ηδηώκαηα όπσο ζε απηά ηεο ηάηηζηαο (Μαξγαξίηε-Ρόγθα 1985: 110, 114) θαη ηεο 

αξαθήλαο Βεληδίσλ (Γξεβελώλ) (Νηάγθαο 2012:42-43, 45) απαληά ηδηαίηεξα κηθξόο –από έλα έσο 

έμη– αξηζκόο ηεηξαζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζε αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε. 
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Αλαθνξηθά κε ηα ηεηξαζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε 

ζπλάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

1) Σα ηεηξαζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε εζσηεξηθή ζέζε είλαη ηδηαίηεξα 

νιηγάξηζκα –κόιηο 5– ζπγθξηηηθά κε ηα δηζπκθσληθά θαη ηξηζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ζηελ ίδηα ζέζε. 

2) Ωο πξώηα κέιε εκθαλίδνληαη κόλν ηα ζύκθσλα [f] (1), [v] (1), [r] (1), [ʃ] 

(1) θαη [x] (1). Σε ζέζε ηνπ δεύηεξνπ κέινπο θαηαιακβάλνπλ κόλν ηα θιεηζηά [t] (2), 

[k] (1), [c] (1) θαη [d] (1). ηελ ηξίηε ζέζε απαληoύλ ηα ζύκθσλα s (2), z (2) θαη [ʃ] 

(1), ελώ ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηα ζύκθσλα [m] (3) θαη [t] (2)˙ έηζη, ζην ηκήκα από ην 

ηξίην έσο ην ηέηαξην κέινο εκθαλίδνληαη ηα ζπκπιέγκαηα [st, zm] θαη [ʃm]
47

. 

3) Δκθαλίδνπλ ηνπο ζπλδπαζκνύο ΓΚΓΓ (3) θαη ΓΚΓΚ (2). Kαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηεηξαζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο 

θαηέρεηαη από δηαξθέο ζύκθσλν. 

 

2.5.2.6 Γενικές παραηηρήζεις για ηα ζσμθωνικά ζσμπλέγμαηα 

 

Από ηελ εμέηαζε ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ ζην ζύλνιό ηνπο 

πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

1) Σα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα θαη ζηηο ηξεηο ζέζεηο ζπλνιηθά ππεξηεξνύλ 

αξηζκεηηθά (486) έλαληη ησλ ηξηζπκθσληθώλ (142) θαη ηεηξαζπκθσληθώλ 

ζπκπιεγκάησλ (5). Φαίλεηαη πσο, θαζώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ζπκθώλσλ πνπ 

ζπλδπάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα απαξηηζηεί ην ζύκπιεγκα, κεηώλεηαη ε ζπλδπαζηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ αμηνπνηνύκελσλ ζπκθώλσλ κε απνηέιεζκα, όηαλ απμάλεηαη ν αξηζκόο 

ησλ κειώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο, λα κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ζπκπιεγκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ ηειηθά. 

2) Σα δηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζε αξρηθή, εζσηεξηθή θαη ηειηθή ζέζε είλαη 

πεξηζζόηεξα από ηα ηξηζπκθσληθά ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο, ελώ ηα ηεηξαζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα επηζεκάλζεθαλ κόλν ζε εζσηεξηθή ζέζε. 

 

 

 

                                                        
47 Πβ. θαη Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 114) όπνπ ζεκεηώλεηαη όηη ην ηκήκα από ην ηξίην έσο ην ηέηαξην 

κέινο ηνπ ζπκπιέγκαηνο απνηειείηαη από ηα [zm, st] ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ηεηξαζπκθσληθώλ 

ζπκπιεγκάησλ ζε εζσηεξηθή ζέζε. Βι. ζρεηηθά θαη Νηάγθαο (2012: 50). 
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  Αξρή Δζσηεξηθό Σέινο 

Γηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 149 290 47 

Σξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 31 105 6 

Σεηξαζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα 
 5   

 

3) ηηο δύν πξώηεο θαηεγνξίεο (δηζπκθσληθά, ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα) ηα 

επξηζθόκελα ζε εζσηεξηθή ζέζε ζπκπιέγκαηα ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά έλαληη ησλ 

αληηζηνίρσλ ηνπο ζε αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε, ελώ απηά ηεο αξρηθήο ζέζεο είλαη 

πεξηζζόηεξα από ηα αληίζηνηρα ηεο ηειηθήο ζέζεο, δειαδή ην αξηζκεηηθό ζύλνιν ησλ 

ζπκπιεγκάησλ –θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο– πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάζε κία από ηηο ηξεηο 

δπλαηέο ζέζεηο αθνινπζεί ην ζρήκα: ύλνιν ζπκπιεγκάησλ εζσηεξηθήο ζέζεο > 

ύλνιν ζπκπιεγκάησλ αξρηθήο ζέζεο > ύλνιν ζπκπιεγκάησλ ηειηθήο ζέζεο (βι. 

πξνεγνύκελν πίλαθα). 

4) Ο αξηζκόο ησλ ζπκθώλσλ πνπ κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη σο πξώηα κέιε 

ησλ δηζπκθσληθώλ θαη ηξηζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ θαη ζηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο 

είλαη κεγαιύηεξνο ζηελ εζσηεξηθή ζέζε, κηθξόηεξνο ζηελ αξρηθή θαη αθόκε 

κηθξόηεξνο ζηελ ηειηθή ζέζε. 

Αξηζκόο ζπκθώλσλ πνπ θαηέρνπλ ηε ζέζε ηνπ α΄ κέινπο ηνπ ζπκπιέγκαηνο: 

 

  Αξρή Δζσηεξηθό Σέινο 

Γηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 23 30 21 

Σξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 9 21 6 

Σεηξαζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα 
 5   

 

5) ε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκπιεγκάησλ (δηζπκθσληθά, ηξηζπκθσληθά, 

ηεηξαζπκθσληθά) θαη ζε όιεο ηηο δπλαηέο ζέζεηο εκθάληζήο ηνπο (αξρή, εζσηεξηθό, 

ηέινο) ηα δηαξθή ζύκθσλα θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ κέινπο ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο ζπρλόηεξα από ηα θιεηζηά. 

6) ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ, όπσο εύθνια πξνθύπηεη από ηηο ιίζηεο 

πνπ παξαηέζεθαλ, ν αξηζκόο ησλ ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξνο από απηόλ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο, θαζώο ζηελ πξώηε γισζζηθή 
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κνξθή (ηδίσκα) απαληνύλ θαη ζπκπιέγκαηα πνπ δελ ζπλεζίδνληαη ζηε δεύηεξε 

(Νενειιεληθή Κνηλή)
48

. 

7) ην Γαξλάθηθν ηδίσκα εκθαλίδεηαη, θπξίσο σο απνηέιεζκα 

ραξαθηεξηζηηθώλ θσλνινγηθώλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. θώθσζε, απνβνιή άηνλσλ /i/ θαη 

/u/ θ.ιπ.) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε απηό, θαη κηθξόο αξηζκόο ηεηξαζπκθσληθώλ 

ζπκπιεγκάησλ. ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή νη ζπλδπαζκνί ηεζζάξσλ ζπκθώλσλ είλαη 

επίζεο νιηγάξηζκνη ([kstr, fspl, fstr] π.ρ. [ekstratía] «εθζηξαηεία», [efsplaxnía] 

«επζπιαρλία», [efstrofía] «επζηξνθία») θαη δελ απαληνύλ ελ αξρή ιέμεο, πξάγκα ην 

νπνίν ηζρύεη θαη γηα ην ηδίσκα, αιιά ζηα όξηα κνξθεκάησλ θαηά ηε ζύλζεζε 

(Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 1027). 

                                                        
48 Ο ηδηαηηέξσο πςειόο αξηζκόο ζπκθσληθώλ ζπκπιεγκάησλ απνηειεί γλώξηζκα θαη άιισλ βνξείσλ 

ηδησκάησλ· βι. ελδεηθηηθά Μαξγαξίηε-Ρόγθα (1985: 61-114), Νηάγθαο (2012: 40-50), Σζνιάθε (2009: 

95-98). 
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3 ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Φσλνινγηθή αλάιπζε 

3.1.1 Μεζνδνινγία 

 

Ζ θσλνινγηθή αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ 

απνηειεί κηα ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε κε ηελ έλλνηα πνπ έδσζε ζηνλ φξν απηφ ν 

Διβεηφο γισζζνιφγνο F. De Saussure ζην έξγν ηνπ Μαζήκαηα Γεληθήο Γισζζνινγίαο 

(Saussure 1979: 136-138). Όπσο είλαη γλσζηφ, γίλεηαη ιφγνο γηα ζπγρξνληθή 

ζεψξεζε, φηαλ ηα γισζζηθά ζηνηρεία κειεηψληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα άιια 

ζηνηρεία πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ίδην γισζζηθφ ζχζηεκα θαηά ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα˙ ζηελ πεξίπησζε απηή ηα γισζζηθά ζηνηρεία αληηκεησπίδνληαη σο έηνηκεο, 

δηακνξθσκέλεο θαηαζηάζεηο θαη εμεηάδνληαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα άιια 

ρξνληθψο ζπλππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ απηνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ Saussure, πνπ είλαη 

θαη ν εηζεγεηήο απηήο ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ζπγρξνλίαο θαη δηαρξνλίαο, 

επηθξαηέζηεξε είλαη ε ζπγρξνληθή ζεψξεζε σο ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε 

γισζζηθή θνηλφηεηα. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θαηεχζπλζε ζηελ νπνία θηλείηαη ε αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί είλαη ε ζπγρξνληθή, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα σο ζχζηεκα θαη ε 

αλάιπζε απνζθνπεί ζηελ εμαθξίβσζε ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην θσλνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο. Σηο δπλαηφηεηεο κηαο ηέηνηαο αλάιπζεο 

πξνζθέξνπλ νη αξρέο ηεο Λεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο (Functional Linguistics) θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Λεηηνπξγηθήο Φσλνινγίαο ή –φπσο είλαη πην γλσζηή– ηεο 

Φσλνινγίαο ηεο ρνιήο ηεο Πξάγαο, ηεο ζεσξίαο δειαδή ε νπνία γελλήζεθε θαη 

αλαπηχρζεθε κέζα ζηνλ θχθιν ησλ γισζζνιφγσλ ηεο ρνιήο ηεο Πξάγαο –

εηδηθφηεξα, εηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο απηήο ππήξμε ν N. Trubetzkoy
1
 κε ην έξγν ηνπ 

Grundzüge der Phonologie, πνπ εθδφζεθε ην 1939, έλα ρξφλν κεηά ην ζάλαηφ ηνπ –

θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθε, βειηηψζεθε θαη εθαξκφζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εηθνζαεηίαο 1950-1970 απφ ηνλ Γάιιν γισζζνιφγν θαη θαζεγεηή Α. Μartinet. Καηά 

ηνλ Martinet ζθνπφο ηεο θσλνινγηθήο αλάιπζεο είλαη λα αλαγλσξίζεη ηα θσλεηηθά 

ζηνηρεία κηαο γιψζζαο θαη λα ηα θαηαηάμεη ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζε 

απηήλ. Ζ θσλνινγηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη: α) ηε θσλεκαηηθή, πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ αλάιπζε ηνπ εθθσλήκαηνο ζε θσλήκαηα, κε ηελ ηαμηλφκεζε απηψλ ησλ 

                                                             
1 πλερηζηέο ηνπ, πξνο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ν θαζέλαο, ήηαλ ν R. Jakobson θαη o A. Martinet. 
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θσλεκάησλ θαη κε ην πψο ζπλδπάδνληαη, γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηα ζεκαίλνληα ηεο 

γιψζζαο (Martinet 1976: 69). Σα θσλήκαηα είλαη κνλάδεο ηεο δεχηεξεο άξζξσζεο 

θαη έρνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία, εκθαλίδνληαη ζε κηα δηαδνρή κέζα ζηελ αιπζίδα 

ηνπ ιφγνπ θαη αλαιχνληαη ζε δηαθξηηηθά/δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

κηθξφηεξεο θσλνινγηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ επίζεο δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία, 

αξζξψλνληαη φκσο φιεο καδί θαη φρη ζε δηαδνρή. Σέινο, ε θσλεκαηηθή εμεηάδεη θαη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θσλεκάησλ: i) ηηο ζπληαγκαηηθέο (νξηδφληηα ζρέζε), ηνλ 

ηξφπν δειαδή κε ηνλ νπνίν ην έλα θψλεκα ζπλδπάδεηαη κε ην άιιν κέζα ζηελ 

αιπζίδα ηνπ ιφγνπ, θαη ii) ηηο παξαδεηγκαηηθέο ζρέζεηο (θάζεηε ζρέζε), ηε 

δπλαηφηεηα δειαδή εκθάληζεο ελφο θσλήκαηνο ζην ίδην πεξηβάιινλ κε έλα άιιν, θαη 

β) ηελ πξνζσδία, φπνπ θαηαηάζζνληαη φια ηα θαηλφκελα ηεο νκηιίαο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θσλεκαηηθφ πιαίζην. Δπνκέλσο, γηα ηε θσλνινγηθή αλάιπζε 

κηαο γιψζζαο –θαηά ηα δηδάγκαηα ηνπ επξσπατθνχ δνκηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

Λεηηνπξγηθήο Φσλνινγίαο ηνπ Martinet– θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θσλνινγηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο, ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή ησλ θσλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ, πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (θσλήκαηα) θαη θαηφπηλ λα νξηζηνχλ θαη λα 

θαηαηαγνχλ βάζεη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο ξφινπ. Ο Martinet πξνζδηφξηζε ηα ζηάδηα 

ηεο θσλνινγηθήο αλάιπζεο σο εμήο: α) αλεχξεζε θαη θσλνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ θσλεκάησλ κηαο γιψζζαο θαη β) θαηάηαμε ησλ θσλεκάησλ βάζεη ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ επηηεινχλ ζηε γιψζζα, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηνλ 

ζρεκαηηζκφ δηαθφξσλ νκάδσλ (ηάμεσλ) απφ θσλήκαηα κε θνηλφ ιεηηνπξγηθφ ξφιν. 

Ζ αλεχξεζε ησλ θσλεκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάηκεζε (segmentation) 

ηνπ θσλνχκελνπ ιφγνπ ζε κηθξά ηεκάρηα (segments) εθθσλεκάησλ πνπ δελ 

πεξηέρνπλ δπλαηέο παχζεηο θαζψο θαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξάγνληα ηνπ ηνληζκνχ 

(Martinet 1976: 71). Σν ακέζσο επφκελν ζηάδην ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

Λεηηνπξγηθήο Φσλνινγίαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ελαιιαγήο 

(commutation), δειαδή ηεο ππνθαηάζηαζεο (substitution) ελφο θζφγγνπ κηαο ιέμεο 

κε έλαλ άιινλ ηεο ίδηαο γιψζζαο, ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη κία άιιε ιέμε ηεο ίδηαο 

γιψζζαο θαη ζπλεπψο λα πξνθχπηεη κεηαβνιή ζεκαζίαο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο 
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ελαιιαγήο
2
 επηζεκαίλνληαη νη δπλαηέο –θαηά δεχγε ιέμεσλ– θσλνινγηθέο αληηζέζεηο 

κηαο γιψζζαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ησλ θσλεκάησλ. 

Αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην ηεο ελαιιαγήο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη:  

α) Οη ελαιιαγέο θάζε θσλήκαηνο δελ είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ κε φια ηα 

άιια θσλήκαηα ηεο αλαιπφκελεο γιψζζαο, αιιά κεηαμχ ησλ θσλεκάησλ πνπ ε 

πξαγκάησζή ηνπο είλαη πιεζηέζηεξε αξζξσηηθά
3
. 

β) Δίλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ νη ελαιιαγέο ζε φιεο ηηο ζέζεηο (αξρή, εζσηεξηθφ, 

ηέινο ιέμεσλ), αλ είλαη δπλαηφλ, θαη ζε ζρέζε κε ηνλ ηνληζκφ. 

γ) Όηαλ είλαη αδχλαηνο ν ζρεκαηηζκφο ειαρίζησλ δεπγψλ (minimal pairs), 

ηφηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ειάρηζηα/κε ηδαληθά δεχγε (subminimal pairs, 

quasi-pairs), αθέξαηεο δειαδή ζεκαζηνινγηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο δελ κνηάδνπλ 

εληειψο κεηαμχ ηνπο αιιά κφλν θαηά έλα ηκήκα ηνπο, κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ε 

κνλάδα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ελαιιαγή. 

ην επφκελν ζηάδην ηεο αλάιπζεο, νη κνλάδεο (θσλήκαηα), πνπ πξνέθπςαλ 

κε ηελ ελαιιαγή, νξίδνληαη θσλνινγηθά –ν θσλνινγηθφο νξηζκφο ησλ θσλεκάησλ 

επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαθνξνπνηεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο
4
– θαη 

θαηαηάζζνληαη ζε ηάμεηο θαη ζεηξέο. Κάζεηα, ζε ηάμεηο, ηνπνζεηνχληαη ηα θσλήκαηα 

πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ θζφγγνπο κε δηαθνξεηηθφ ηφπν άξζξσζεο (π.ρ. ρεηιηθά, 

                                                             
2 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελαιιαγήο ε ζχγθξηζε γίλεηαη θαηά δεχγε ζεκαηλφλησλ ηα νπνία έρνπλ φια 

ηα ηεκαρηαθά/ηκεκαηηθά (segmental) θαη ππεξηεκαρηαθά/ππεξηκεκαηηθά (suprasegmental) ηνπο 

ζηνηρεία ίδηα εθηφο απφ έλα. Απηά ηα δεχγε ζεκαηλφλησλ νλνκάδνληαη ειάρηζηα δεχγε (minimal pairs). 

Αλ απηή ε δηαθνξά ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξά ζεκαζίαο, κεηαβνιή δειαδή ζην ζεκαηλφκελν, απηφ 

δειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα δχν μερσξηζηά θσλήκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ιφγνο γηα 

θσλνινγηθή αληίζεζε. Ωο πιαίζην γηα ηηο ελαιιαγέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζεκαζηνινγηθέο κνλάδεο πνπ 

παξαδνζηαθά νλνκάδνληαη ιέμεηο. 
3 Θεσξεηηθά, ζα πξέπεη λα αληηηεζεί θάζε θψλεκα πξνο φια ηα άιια, γηα λα θαλεί ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. 

ηελ πξάμε φκσο, ε θσλνινγηθή αλάιπζε πεξηνξίδεηαη λα δείμεη –αλ θαη απηφ δελ είλαη πάληα 

εχθνιν– φηη έλα θψλεκα δηαθέξεη απφ απηά πνπ ε πξαγκάησζή ηνπο πιεζηάδεη ηε δηθή ηνπ. 
4 Πάληα θαηά ηνλ Martinet, ε δεχηεξε θξνληίδα ηνπ γισζζνιφγνπ είλαη λα δψζεη ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

κνλάδεο πνπ έρεη αλεχξεη έλαλ νξηζκφ απζηεξά θσλνινγηθφ. Ο απζηεξά θσλνινγηθφο νξηζκφο είλαη 

δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (traits pertinents) ησλ 

θσλεκάησλ. Σα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη κηθξφηεξεο θσλνινγηθέο κνλάδεο θαη απνηεινχλ, 

γηα ηνλ Martinet, ηηο βαζηθέο κνλάδεο ηεο θσλνινγίαο. Ζ παξάζεζε ησλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

εμαζθαιίδεη ηε δηάθξηζε ελφο θσλήκαηνο απφ ηα άιια ηεο ίδηαο γιψζζαο. Ζ πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ησλ δηαθξηηηθψλ/δηαθνξνπνηεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (distinctive features), πνπ 

δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνπο γισζζνιφγνπο ηεο ρνιήο ηεο Πξάγαο, αλαπηχρζεθε θαη 

δηαθνξνπνηήζεθε αξγφηεξα πξνο δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ κία θαηεχζπλζε είλαη απηή πνπ 
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ R. Jakobson, ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαξηίζεη έλαλ θαηάινγν 

θσλνινγηθψλ αληηζέζεσλ πνπ λα ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ, ηα πξνζδηφξηζε βάζεη 

φξσλ ηεο αθνπζηηθήο θαη ηεο θπζηθήο. Ζ άιιε θαηεχζπλζε, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ A. 

Martinet, βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα πξνο ηηο αξρέο ηεο Φσλνινγίαο ηεο ρνιήο ηεο Πξάγαο, φπσο απηέο 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Ν.Trubetzkoy. Απηή ε θαηεχζπλζε πξνζδηνξίδεη ηα δηαθξηηηθά ή 

δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά βάζεη φξσλ ηεο αξζξσηηθήο θσλεηηθήο. 
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νδνληηθά θ.ν.θ.) ελψ νξηδφληηα, ζε ζεηξέο, ηα θσλήκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

θζφγγνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν άξζξσζεο (π.ρ. ηξηβφκελα, έξξηλα θ.ν.θ.). 

 

3.1.2 Σα θσλήκαηα 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλεπξεζνχλ ηα θσλήκαηα ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο, 

δειαδή νη ειάρηζηεο ελαιιάμηκεο, αιιεινδηάδνρεο ζηελ αιπζίδα ηνπ ιφγνπ κνλάδεο 

κε δηαθξηηηθή/δηαθνξνπνηεηηθή ιεηηνπξγία, εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην ηεο 

ελαιιαγήο/ππνθαηάζηαζεο. Αλεπξίζθνληαη ειάρηζηα δεχγε, ιέμεηο δειαδή πνπ 

δηαθέξνπλ κφλν θαηά έλα ζηνηρείν, θαηά έλα θψλεκα (π.ρ. /pφnos/ «πφλνο» ~ /mφnνs/ 

«κφλνο») ή πνπ εκθαλίδνπλ ηα πξνο εμέηαζε ζηνηρεία ζην ίδην θσλεηηθφ πεξηβάιινλ. 

Καηφπηλ, γίλεηαη κηα θσλεηηθή πεξηγξαθή ηνπ θάζε θσλήκαηνο θαη, ηέινο, 

επηρεηξείηαη ν θσλνινγηθφο νξηζκφο ηνπ, δίλεηαη δειαδή ε θσλνινγηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα, εθείλα κφλν απφ ηα θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ 

δηαθνξνπνηεηηθά θαη εμαζθαιίδνπλ ηε δηάθξηζε ηνπ θάζε θσλήκαηνο απφ ηα 

ππφινηπα ηνπ ίδηνπ ηδηψκαηνο. Γηα ηε θσλνινγηθή θαη ηε θσλεηηθή απφδνζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ Γηεζλνχο Φσλεηηθνχ Αιθαβήηνπ ηεο 

International Phonetic Association (βι. Handbook of the International Phonetic 

Association (1999), βι. επίζεο αλαζεσξεκέλε εθδνρή 1993 ηνπ IPA ζηνλ Πεηξνχληα 

(2002: 616) θαη αλαζεσξεκέλε εθδνρή 2005 ζηνλ Μπνηίλε (2011: 26). Οη θσλεηηθά 

θαηαγεγξακκέλεο ιέμεηο εκθαλίδνληαη κέζα ζε αγθχιεο ([]), ελψ νη θσλνινγηθά 

θαηαγεγξακκέλεο κέζα ζε πιάγηεο γξακκέο/κπάξεο (//). 

 

3.1.2.1 Σα θσλεεληηθά θσλήκαηα 

3.1.2.1.1 Σν θώλεκα /i/ 

 

/i/ ~ /u/: /ír(ζ)a/ «ήξζα» ~ /úr(ð)a/ «κπδήζξα» 

/(na) kriftís/ «λα θξπθηείο» ~ /kriftús/ «θξχςνπ» 

/(ζa) pí/ «ζα πεη» ~ /pú /«πνχ;» 

 

/i/ ~ /e/: /íma(n)/ «ήκνπλ» ~ /éma/ «αίκα» 

/kalís/ «θαιήο» ~ /kalés/ «θαιέο» 

/traní/ «ηξαλή, κεγάιε» ~ /trané/ «ηξαλέ, κεγάιε» 
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/i/ ~ /o/: /ítan/ «ήηαλ» ~ /ótan/ «φηαλ» 

/líɣa/ «ιίγα» ~ /lóɣ(i)a/ «ιφγηα» 

/kalí/ «θαιή/νί» ~ /kaló/ «θαιφ» 

 

/i/ ~ /a/: /íxa/ «είρα» ~ /áx(n)a/ «αλάζα, αηκφο» 

/mína/ «κήλα» ~ /mána/ «κάλα» 

/aftí/ «απηί/ή/νί» ~ /aftá/ «απηά» 

 

Σν θψλεκα /i/ πξαγκαηψλεηαη σο πξφζζην, θιεηζηφ, κε ζηξνγγπιφ θσλήελ, φπσο θαη 

ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. Δλψ ην ηνλνχκελν /í/ 

πξαγκαηψλεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε (π.ρ. /íman/ [íman] «ήκνπλ»), ην άηνλν /i/ 

κπνξεί λα πξνθέξεηαη: α) σο [i] (π.ρ. /sói/ [sói] «ζφη»), β) σο [i̭] (θιεηζηφ, 

πξφζζην/νπξαληθφ, κε ζηξνγγπιφ εκίθσλν
5
 (π.ρ. /ɣabriátiko/ [ɣabri̭átko] 

«γακπξηάηηθν», /kνpriá/ [kupri̭á] «θνπξηά») ζε πεξηβάιινλ (χκθσλν)-/r/-/i/-

Φ(σλήελ) θαη ζε ηαρχ ξπζκφ νκηιίαο γ) σο [ʝ]
6
 ζε πεξηβάιινλ ερεξφ  (εθηφο ησλ /g, 

ɣ, l, n, m/)-/i/-Φ(σλήελ) (π.ρ. /vóðʝa/ [vóðʝa] «βφδηα», /katadiá/ [katadʝá] «ηα 

απαξαίηεηα πξάγκαηα/εξγαιεία γηα ην ρσξάθη», /méria/ [mérʝa] «κέξε»), δ) σο [ç] ζε 

πεξηβάιινλ άερν  (εθηφο ησλ /k/ θαη /x/)-/i/-Φ(σλήελ) (π.ρ. /xasapió/ [xasapçó] 

«θξενπσιείν», /mátia/ [mátça] «κάηηα», /kaláζia/ [kaláζça] «θαιάζηα») θαη ε) σο [ɲ] 

ζε πεξηβάιινλ /m/-/i/-Φ(σλήελ) (π.ρ. /mia/ [mɲa] «κηα»). Αληίζεηα, δελ πξνθέξεηαη, 

ζε πεξηβάιινλ /k, g, ɣ, x, l, n/-/i/-Φ(σλήελ) ηα νπνία φκσο θαζηζηά νπξαληθά (π.ρ. 

/parmákia/ [parmáca] «μχιηλα θάγθεια, αιιά θαη δάρηπια», /maɣiá/ [maʝá] «καγηά», 

/taxiá/ [taçá] «λσξίο, πξσί», /kália/ [káʎa] «θάιιε», /maniá/ [maɲá] «γηαγηά»), ελψ, 

φηαλ βξίζθεηαη κεηά απφ ηα ζπξηζηηθά /s/ θαη /z/ θαη ηα πξνζηξηβφκελα /ts/ θαη /dz/ 

ζπλήζσο ηα θάλεη λα πξαγκαηψλνληαη σο παρέα ζπξηζηηθά, δειαδή σο [ʃ] θαη [ʒ] (π.ρ. 

/sitári/ [ʃitár] «ζηηάξη», /krasiá/ [kraʃá] «θξαζηά», /zimári/ [ʒimár] «δπκάξη», /naziára/ 

[naʒára] «λαδηάξα») θαη σο θαηλννπξαληθά [tʃ], [dʒ] αληίζηνηρα (π.ρ. /serɣútsi/ 

                                                             
5 Βι. ζρεηηθά Φσλεηηθή 2.4 ζ. 80. 
6 Γηα ην νπξαληθφ αιιφθσλν ηνπ /ɣ/, δειαδή ην [ʝ] βι. 3.1.5.18 ζ. 146, ν Πεηξνχληαο (2002: 374-5) 

αλαθέξεη: «Η ΙΡΑ ζύζηαηλε παιηόηεξα ην ίδην ζύκβνιν [j] ηόζν γηα ην κπξνζηηλό αζηξνγγύιεπην 

εκίθσλν όζν θαη γηα ην αληίζηνηρν νπξαληθό εμαθνινπζεηηθό ζύκθσλν. Έηζη όκσο δέ γηλόηαλε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηα δύν. Δίλαη βέβαηα ζπάλην λα βξνύκε ζε κία γιώζζα θαη ηνπο δύν θζόγγνπο, θαη ην εκίθσλν 
θαη ην νπξαληθό ζύκθσλν, όρη όκσο θαη απίζαλν (π.ρ. ζηα λέα ειιεληθά: δέο πάξα θάησ 1.6.1)˙ 

επνκέλσο είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηνύκε δύν δηαθνξεηηθά ζύκβνια .[…] Γηαπηό πνιινί 

εξεπλεηέο, ηδηαίηεξα Ακεξηθάλνη, θξαηνύζαλ ην ζύκβνιν [j] γηα ην εμαθνινπζεηηθό ερεξό νπξαληθό 

ζύκθσλν, θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ζύκβνιν [y] γηα ην νπξαληθό εκίθσλν. […] ην κεηαμύ (1993) ε ΙΡΑ 

απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν ζπκβόισλ, εηζάγνληαο ην λέν ζύκβνιν [ʝ] γηα ην 

ερεξό νπξαληθό ζύκθσλν, θαη θξαηώληαο ην [j] γηα ην εκίθσλν». 
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[serɣútʃ(i)] «θαηαβξερηήξη, πνηηζηήξη», /tsiurápia/ [tʃurápça] «ηζνπξάπηα, 

ρεηξνπνίεηεο ρνληξέο κάιιηλεο θάιηζεο», /sidzími/ [ʃidʒím] «ιεπηφ αιιά αλζεθηηθφ 

ζθνηλί», /adziamís/ [adʒamís] «αηδακήο, αδέμηνο»). Σέινο, ην /i/, φηαλ είλαη ηνληθά 

απξνζηάηεπην (άηνλν), απνβάιιεηαη/ζηγάηαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην ηέινο 

ηεο ιέμεο (π.ρ. /mikrá/ [mkra] «κηθξά», /aðráxti/ [aðráxt] «αδξάρηη», βι. 4.2.1.1). 

 

3.1.2.1.2 Σν θώλεκα /u/ 

 

/u/ ~ /i/: βι. θψλεκα /i/ 

 

/u/ ~ /e/: /úla/ «νχια» ~ /éla/ «έια» 

/púd(a)/ «θξχσκα» ~ /péd(e)/ «πέληε» 

/egonú/ «εγγνλνχ» ~ /egoné/ «εγγνλέ» 

 

/u/ ~ /o/: /úla/ «νχια» ~ /óla/ «φια» 

/akús/ «αθνχο» ~ /(k)akós/ «θαθφο» 

/pú/ «πνχ;» ~ /(na) pó/ «λα πψ» 

 

/u/ ~ /a/: /úla/ «νχια» ~ /ála/ «άιια» 

/(na) púme/ «λα πνχκε» ~ /páme/ «πάκε» 

/alú/ «αιινχ» ~ /alá/ «αιιά» 

 

Σν θψλεκα /u/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο νπίζζην, θιεηζηφ, ζηξνγγπιφ 

θσλήελ, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. Σν /u/, φπσο θαη ην 

/i/, φηαλ είλαη άηνλν, απνβάιιεηαη/ζηγάηαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην ηέινο ηεο 

ιέμεο (π.ρ. /aɣuríða/ [aɣríða] «αγνπξίδα», /(mána) mu/ [(mána) m] «(κάλα) κνπ», βι. 

3.2.1.1 ζ. 158-164). 

 

 

3.1.2.1.3 To θώλεκα /e/ 

 

/e/ ~ /i/: βι. θψλεκα /i/ 

 

/e/ ~ /u/: βι. θψλεκα /u/ 
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/e/ ~ /o/: /éla/ «έια» ~ /φla/ «φια» 

/(e)ména/ «εκέλα» ~ /móna/ «κφλα» 

/kópse/ «θφςε» ~ /(na) kópsν/ «λα θφςσ» 

 

/e/ ~ /a/: /éla/ «έια» ~ /ála/ «άιια» 

/(e)ména/ «εκέλα» ~ /mána/ «κάλα» 

/ne/ «λαη» ~ /na/ «λα» 

 

Σν θψλεκα /e/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο πξφζζην
7
, ελδηάκεζν (ή 

εκίθιεηζην), κε ζηξνγγπιφ θσλήελ, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο 

Διιεληθήο. ε άηνλε ζπιιαβή ην /e/ πξαγκαηψλεηαη σο [i]. 

 

3.1.2.1.4 Σν θώλεκα /o/ 

 

/o/ ~ /i/: βι. θψλεκα /i/ 

 

/ν/ ~ /u/: βι. θψλεκα /u/ 

 

/ν/ ~ /e/: βι. θψλεκα /e/ 

 

/o/ ~ /a/: /óra/ «ψξα» ~ /ára/ «άξα» 

/kaló(s)/ «θαιφο» ~ /kalá(i)/ «θαζζίηεξνο» 

/faɣitó/ «θαγεηφ» ~ /faɣitá/ «θαγεηά» 

 

Σν θψλεκα /o/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο νπίζζην, ελδηάκεζν (ή 

εκίθιεηζην), ζηξνγγπιφ θσλήελ, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Κνηλήο. Σν /o/, φηαλ είλαη άηνλν, πξαγκαηψλεηαη σο [u]. 

 

 

 

                                                             
7 Ο Πεηξνχληαο (2002: 335) αλαθέξεη φηη δελ είλαη αθξηβψο ην πξφζζην ηκήκα ηεο γιψζζαο απηφ πνπ 

ην αξζξψλεη, φηη δελ αξζξψλεη βαζηθά ε άθξε, αιιά ε ξάρε ηεο γιψζζαο, άξα πην ξεηά ζα κπνξνχζε 

λα ιερζεί φηη αξζξψλεη ην φρη νπίζζην κέξνο ηεο γιψζζαο. 
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3.1.2.1.5 Σν θώλεκα /a/ 

 

/a/ ~ /i/: βι. θψλεκα /i/ 

 

/a/ ~ /u/: βι. θψλεκα /u/ 

 

/a/ ~ /e/: βι. θψλεκα /e/ 

 

/a/ ~ /o/: βι. θψλεκα /o/ 

 

Σν θψλεκα /a/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο αλνηρηφ (ή ρακειφ), κε 

ζηξνγγπιφ θσλήελ, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνεγεζείζα πεξηγξαθή ηνπ [a] απφ αξζξσηηθή άπνςε, 

επαλαιακβάλεηαη (βι. Φσλεηηθή 2.2 ζ. 75) φηη δελ έγηλε ιφγνο γηα ην ζεκείν 

άξζξσζήο ηνπ κε θξηηήξην ηε ζέζε ηεο γιψζζαο ζηνλ νξηδφληην άμνλα (νξηδφληηα 

δηάζηαζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο), θαζψο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θσλήελ ηνπ 

ηδηψκαηνο θαίλεηαη φηη ηζρχνπλ φζα εθηίζεληαη θαησηέξσ. ρεηηθά κε ην 

αλνηρηφ/ρακειφ θσλήελ ηεο Διιεληθήο, ν Μπνηίλεο (2011
2
: 83-84) αθνχ θαη’ αξράο 

ζεκεηψλεη φηη έρεη ζέζε άξζξσζεο «πιεζίνλ ηνπ θέληξνπ ηεο νξηδόληηαο δηάζηαζεο, κε 

εκθαλή σζηόζν ηάζε πξνο ηελ νπίζζηα ζέζε άξζξσζεο» θαη πσο «κνηάδεη ζηα πξόζζηα 

θσλήεληα, σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ρεηιηθήο θνηιόηεηαο» –ελλνψληαο φηη είλαη κε 

ζηξνγγπιφ/νπδέηεξν– φπσο θαη ζηα νπίζζηα θσλήεληα «σο πξνο ηελ νξηδόληηα 

δηάζηαζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο» θαη ελ ζπλερεία πξνζζέηεη φηη ηα ππεξσηθά 

ζχκθσλα κεηαηξέπνληαη ζε νπξαληθά κφλν πξηλ απφ ηα πξφζζηα θσλήεληα, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη «όηη ην θσλήελ /a/ έρεη παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλάξζξσζεο κε ηα 

νπίζζηα θσλήεληα» θαη πσο ε ελ ιφγσ κεηαηξνπή απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

νπίζζηα θαηάηαμή ηνπ (Μπνηίλεο 2011
2
: 97), θαηαιήγεη ζην φηη, αλεμαξηήησο απφ 

φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, ην θσλήελ /a/ είλαη ην κνλαδηθφ ρακειφ θσλήελ ηεο 

Διιεληθήο, ζπλεπψο «ε δηάθξηζή ηνπ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ θάζεηε 

δηάζηαζε ηνπ ζηόκαηνο, θαζηζηώληαο έηζη πιενλαζηηθέο ηηο άιιεο δηαζηάζεηο ηεο 

άξζξσζεο». 

Σέινο, κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ηα θσλήεληα ηνπ ηδηψκαηνο ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ, φπσο θαη απηά ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο, φηαλ είλαη θνξείο ηνπ 

ηφλνπ, πξνθέξνληαη γεληθά καθξφηεξα, αιιά απηή ε καθξφηεηα δελ έρεη 
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δηαθνξνπνηεηηθή ιεηηνπξγία, είλαη απηφκαηε θαη δελ δηαθνξνπνηεί ηηο ιέμεηο, 

ελδέρεηαη φκσο λα επηηειεί εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία, λα πιεξνθνξεί δειαδή ηνλ 

αθξναηή γηα ηελ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ νκηιεηή. 

 

3.1.3 Φσλνινγηθόο νξηζκόο ησλ θσλεεληηθώλ θσλεκάησλ 

 

Απφ ηελ εμέηαζε πνπ πξνεγήζεθε δηαπηζηψλεηαη φηη ην ηδίσκα ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ δηαζέηεη ηα αθφινπζα πέληε (5) θσλεεληηθά θσλήκαηα: /i/, /u/, /e/, 

/ν/ θαη /a/. Πξηλ δνζεί ν θσλνινγηθφο ηνπο νξηζκφο, ζα θαηαηαγνχλ ζε θαηεγνξίεο 

βάζεη ησλ δηαθξηηηθψλ/αξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Έηζη, σο 

πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο –ή σο πξνο ηνλ βαζκφ αλνίγκαηνο ή κε θξηηήξην ηε ζέζε 

ηεο γιψζζαο ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα, δειαδή ην πφζν ςειά ή ρακειά βξίζθεηαη 

απηή– θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) Κιεηζηά/ςειά (ειάρηζηνπ αλνίγκαηνο): 

/i, u/, β) Δλδηάκεζα/κεζαία (κέζνπ αλνίγκαηνο): /e, ν/ θαη γ) Αλνηρηά/ρακειά 

(κέγηζηνπ αλνίγκαηνο): /a/. 

Ωο πξνο ην ζεκείν άξζξσζεο –ή κε θξηηήξην ηε ζέζε ηεο γιψζζαο ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα, δειαδή ην πφζν κπξνζηά ή πίζσ βξίζθεηαη απηή– δηαθξίλνληαη ζε: 

α) Πξφζζηα: /i, e/ θαη β) Οπίζζηα: /u, o/. 

Σέινο, κε θξηηήξην ην ζηξνγγχιεκα ή κε ησλ ρεηιηψλ θαηά ηελ πξνθνξά ηνπο 

πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) ηξνγγπιά: /u, o/ θαη β) Με ζηξνγγπιά: /i, 

e, a/. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα επηρεηξεζεί ν θσλνινγηθφο νξηζκφο 

ησλ θσλεεληηθψλ θσλεκάησλ ηνπ ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ˙ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα δηαηεξεζνχλ κφλν φζα δηαθξίλνπλ ην θάζε θψλεκα απφ ηα 

ππφινηπα, δειαδή ηα δηαθνξνπνηεηηθά ή δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

/i/: θιεηζηφ (ην δηαθξίλεη απφ ην θψλεκα /e/), πξφζζην (ην δηαθξίλεη απφ ην 

/u/)˙ην ραξαθηεξηζηηθφ κε ζηξνγγπιό πιενλάδεη (δελ ππάξρεη άιιν θσλήελ θιεηζηφ, 

πξφζζην, ζηξνγγπιφ). 

/u/: θιεηζηφ (ην δηαθξίλεη απφ ην θψλεκα /ν/), νπίζζην (ην δηαθξίλεη απφ ην 

/i/)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηξνγγπιό πιενλάδεη (δελ ππάξρεη άιιν θσλήελ θιεηζηφ, 

νπίζζην, κε ζηξνγγπιφ). 

/e/:  ελδηάκεζν (ην δηαθξίλεη απφ ηo θψλεκα /i/), πξφζζην (ην δηαθξίλεη απφ 

ην /o/)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ κε ζηξνγγπιό είλαη πιενλαζηηθφ (δελ ππάξρεη άιιν θσλήελ 

ελδηάκεζν, πξφζζην, ζηξνγγπιφ). Σν θψλεκα /e/ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί θαη σο 
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θσλήελ ελδηάκεζν, κε ζηξνγγπιφ, νπφηε ην ραξαθηεξηζηηθφ πξφζζην ζα ήηαλ 

πιενλαζηηθφ˙ ηφηε φκσο ζα είρε ιεθζεί σο βάζε ηνπ νξηζκνχ ν ηξφπνο άξζξσζεο 

(ζηξνγγπιά - κε ζηξνγγπιά θσλήεληα) θαη φρη ν ηφπνο άξζξσζεο, φπσο ζπλεζίδεηαη. 

/ν/:  ελδηάκεζν (ην δηαθξίλεη απφ ην θψλεκα /u/), νπίζζην (ην δηαθξίλεη απφ 

ην /e/)˙ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηξνγγπιό πιενλάδεη (δελ ππάξρεη άιιν θσλήελ ελδηάκεζν, 

νπίζζην, κε ζηξνγγπιφ). Καη ην θψλεκα /ν/, φπσο αλαθέξζεθε γηα ην /e/, ζα 

κπνξνχζε λα νξηζηεί θαη σο θσλήελ ελδηάκεζν, κε ζηξνγγπιφ, νπφηε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ νπίζζην ζα ήηαλ πιενλαζηηθφ˙ ηφηε φκσο ζα είρε ιεθζεί σο βάζε ηνπ 

νξηζκνχ ν ηξφπνο άξζξσζεο (ζηξνγγπιά - κε ζηξνγγπιά θσλήεληα) θαη φρη ν ηφπνο 

άξζξσζεο, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο. 

/a/: αλνηρηφ˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ην δηαθξίλεη απφ φια ηα άιια 

θσλεεληηθά θσλήκαηα ηνπ ηδηψκαηνο, αθνχ ην /a/ είλαη ην κφλν αλνηρηφ θσλήελ ηνπ. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαθνξνπνηεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θσλεεληηθψλ 

θσλεκάησλ κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί ην θσλεεληηθφ ζχζηεκα ηνπ ηδηψκαηνο σο εμήο: 

 

 
ΣΑΞΔΗ 

ΔΗΡΔ Πξφζζηα  Οπίζζηα 

Κιεηζηά i  u 

Δλδηάκεζα       e        ν 

Αλνηρηά  a  

 

 

Eπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζπλήζσο ζηηο άηνλεο ζπιιαβέο, ιφγσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζηέλσζεο/θψθσζεο, ην θσλεεληηθφ ζχζηεκα πεξηνξίδεηαη ζε ηξία 

θσλήεληα, ην /i/, ηo /u/ θαη ην /a/. 

 

 
ΣΑΞΔΗ 

ΔΗΡΔ Πξφζζηα  Οπίζζηα 

Κιεηζηά i  u 

Αλνηρηά  a  

 

 

 

 

 



 

127 

 

3.1.4 Οη δίθζνγγνη 

 

Σα θσλήεληα, φπσο θαη ηα ζχκθσλα, ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

ζρεκαηίδνπλ ζπλδπαζκνχο/αθνινπζίεο θσλεέλησλ, πνπ απνηεινχληαη απφ δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξα κέιε. Σν θάζε κέινο ελφο θσλεεληηθνχ ζπλδπαζκνχ αλήθεη ζπλήζσο ζε 

δηαθνξεηηθή ζπιιαβή (π.ρ. /zó-a/ «δψα». Μεξηθέο θνξέο φκσο ζπκβαίλεη ηα κέιε 

ελφο δηθσλεεληηθνχ ζπλδπαζκνχ λα ζπκπξνθέξνληαη έηζη, ψζηε λα απνηεινχλ κία 

κφλν ζπιιαβή. Οη ζπλδπαζκνί απηνί είλαη γλσζηνί σο δίθζνγγνη θαη έρνπλ ζπιιαβηθή 

αμία ελφο θσλήεληνο, πξάγκα ην νπνίν θαίλεηαη ζηνλ ηνληζκφ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

ν ηφλνο ησλ ιέμεσλ /ɣáiðaros/ «γάηδαξνο» θαη /keláiðisma/ «θειάεδηζκα» βξίζθεηαη 

ζηελ πξνπαξαιήγνπζα, εθφζνλ ν ζπλδπαζκφο /ai/ απνηειεί κία ζπιιαβή. Αλ 

απνηεινχζαλ μερσξηζηέο ζπιιαβέο, ε ηνληδφκελε ζπιιαβή ζα ήηαλ εθείλε πνπ 

πξνεγείηαη ηεο πξνπαξαιήγνπζαο, πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ ζηελ Κνηλή 

Νέα Διιεληθή ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ ζπκπξνθνξά, γηα ηελ νπνία έγηλε ήδε ιφγνο, ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα δχν θσλήεληα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

αλνίγκαηνο. πκβαίλεη ηφηε, θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηνλ έλα θσλεεληηθφ θζφγγν 

/ζηνηρείν ζηνλ άιιν, κηα αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ θσλεηεξίσλ νξγάλσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο γιψζζαο, ηνπ ελεξγνχ/θχξηνπ αξζξσηή, θαζψο απηή κεηαθηλείηαη 

θαη «γιηζηξά» απφ ηε ζέζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνο ηε ζέζε ηνπ επφκελνπ 

θσλήεληνο. Με ην «γιίζηξεκα» απηφ ράλεηαη έλα κέξνο ηεο θσλεεληηθήο ππφζηαζεο 

ηνπ θιεηζηφηεξνπ θσλήεληνο ή, θαη’ άιιε δηαηχπσζε, βξαρχλεηαη ην θιεηζηφηεξν 

θσλήελ θαη πξνθχπηεη έλαο θζφγγνο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη εκίθσλν
8
 (glide, 

semivowel). 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιεγφκελσλ δηθζφγγσλ ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο 

ψζεζε ηνπο γισζζνιφγνπο λα αλαπηχμνπλ κηα πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε ην ζέκα 

απηφ θαη λα επηρεηξήζνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπο. Έηζη, κηα κεξίδα γισζζνιφγσλ (Saussure, 

Hala, Mirambel, Phelizon) νξίδνπλ ηε δίθζνγγν γεληθά σο αθνινπζία δχν θσλεέλησλ 

δηαθνξεηηθνχ αλνίγκαηνο, ηα νπνία πξνθέξνληαη σο κία ζπιιαβή, ελψ άιινη 

(Malberg, Gleason, Setatos, Mounin, Maroujeau) πξνζζέηνπλ ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ 

ηελ παξαηήξεζε φηη ν παξαγφκελνο θσλεεληηθφο θζφγγνο κεηαβάιιεη ρξνηά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθθψλεζήο ηνπ, δειαδή δίθζνγγνο είλαη ην θσλήελ πνπ αιιάδεη πνηφλ 

                                                             
8 Bι. Πεηξνχληαο (2002: 373). 
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θαηά ηελ εθθψλεζή ηνπ, θαζψο αξρίδεη σο α΄ κνξθή θζφγγνπ θαη θαηαιήγεη ζε κηα β΄ 

κνξθή. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ ζπκθσλεί σο πξνο 

ηε δηαίξεζε ησλ δηθζφγγσλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο θαζνδηθέο ή θαηεξρόκελεο ή 

θαηηνύζεο (falling diphthongs), θαη ηηο αλνδηθέο ή αλεξρόκελεο ή αληνύζεο (rising 

diphthongs), αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θιεηζηφηεξνπ θσλήεληνο. ηηο θαζνδηθέο ην 

θιεηζηφηεξν θσλήελ έρεη ηε δεχηεξε ζέζε, ελψ ζηηο αλνδηθέο ηελ πξψηε
9
.  

Καη ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί θσλεέλησλ «πνπ 

κπνξνχλ λα απνθιεζνχλ δίθζνγγνη». ην ηδίσκα, φπσο θαη ζε δηάθνξεο γιψζζεο, ηα 

ζρήκαηα δηθζφγγσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία σο πξνο ηε θσλνινγηθή εξκελεία 

είλαη ηνπ ηχπνπ Φσλήελ (αλνηρηφ ή ελδηάκεζν ηνλνχκελν ή άηνλν) + /i/ (θαζνδηθέο) 

θαη /i/ + /Φσλήελ/ (αλνηρηφ ή ελδηάκεζν ηνλνχκελν ή άηνλν) (αλνδηθέο)
10

. 

Σν πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη γηα ηε θσλνινγηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

δηθζφγγσλ είλαη εάλ θαη θαηά πφζνλ απηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξαγκαηψζεηο 

εληαίσλ θσλεκάησλ (δίθζνγγνη) ή σο αθνινπζίεο δχν θσλεεληηθψλ θσλεκάησλ. Σε 

ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ δίλεη θαηά ηνλ Martinet, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ην 

θξηηήξην ηεο ελαιιαγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ θαζέλα απφ ηα θσλήεληα πνπ 

απνηεινχλ κία δίθζνγγν κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ζην ίδην θσλεηηθφ πεξηβάιινλ, ε 

δίθζνγγνο δελ έρεη κνλνθσλεκαηηθή αμία, ηα θσλήεληά ηεο δελ ζπλεκθαλίδνληαη 

ππνρξεσηηθά ζην ίδην πεξηβάιινλ, δελ είλαη ε κνλαδηθή επηινγή ηνπ νκηιεηή. Ζ 

δπλαηφηεηα, δειαδή, ελαιιαγήο ησλ δχν ζηνηρείσλ ηεο δηθζφγγνπ εληζρχεη ηελ 

άπνςε φηη νη δίθζνγγνη ζπληζηνχλ έλα θσλεεληηθφ ζπλδπαζκφ θαη έρνπλ 

δηθσλεκαηηθή αμία. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ πξνθχπηεη φηη νη 

απνθαινχκελεο δίθζνγγνη θαη ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ δηαζπψληαη ζε δχν 

θσλήκαηα θαη ζπλεπψο απνηεινχλ πξαγκαηψζεηο δχν αλεμάξηεησλ θσλεεληηθψλ 

θσλεκάησλ. 

Οη ιεγφκελεο δίθζνγγνη ηνπ ηδηψκαηνο, πνπ εμεηάζηεθαλ κε ην θξηηήξην ηεο 

ελαιιαγήο, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη απνηεινχλ ζπλδπαζκνχο θσλεκάησλ θαη 

έρνπλ δηθσλεκαηηθή αμία, παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

α) Καζνδηθέο δίθζνγγνη: 

/ai/ ~ /a/ ~ /i/: /(na) kaí/ «(λα) θαεί» ~ /(ka)ká/ «θαθά» ~ /(e)kí/ «εθεί» 

                                                             
9 Ο Μπνηίλεο (20112: 31) ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο «θιεηζηέο» θαη «αλνηθηέο» δίθζνγγνη. Γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ φξσλ θαζνδηθέο, αλνδηθέο δίθζνγγνη θαη ηα θξηηήξηα δηάθξηζήο ηνπο απφ ηνπο 

θσλεηηθνχο βι. Πεηξνχληαο (2002: 380-381). 
10 Γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην αλ πξφθεηηαη γηα δχν θσλήεληα ή δίθζνγγν ή θσλήελ θαη 

εκίθσλν βι. Πεηξνχληαο (2002: 382). 
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/ei/ ~ /e/ ~ /i/: /(se)réi/ «εξξαίνη» ~ /(zaxi)ré/ «πξoκήζεηα (αηη. ελ.)» ~ /(ksist)rí/ 

«κεηαιιηθφ εξγαιείν γηα ην μχζηκν θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δέξκαηνο ησλ ππνδπγίσλ, 

μπζηξί» 

/oi/ ~ /o/ ~ /i/: /tói/ «ην δψν αιιά θαη ν γχπαο» ~ /(pa)tó/ «παηψ» ~ /tí/ «ηη;» 

/ui/ ~ /u/ ~ /i/: /kuí/ «ππφγεην» ~ /(ka)kú/ «θαθνχ» ~ /(e)kí/ «εθεί» 

β) Αλνδηθέο δίθζνγγνη: 

/ia/ ~ /i/ ~ /a/: /(fi)tía/ «θπηεία» ~ /(af)tí/ «απηί, απηή/νί» ~ /(fi)tá/ «θπηά» 

/ie/ ~ /i/ ~ /e/: /(ða)ríe/ «Γαξείε» ~ /(a)rí/ «κσξή (πξνζθ.)» ~ /(zaxi)ré/ «πξoκήζεηα 

(αηη. ελ.)» 

/io/ ~ /i/ ~ /o/: /(te)líos(an)/ «ηειείσζαλ» ~ /lís(a)/ «ιχζζα» ~ /(ka)lós/ «θαιφο» 

/iu/ ~ /i/ ~ /u/: /(ði)miúr(ɣisan)/ «δεκηνχξγεζαλ» ~ /mír(a)/ «θνκκάηη θξέαηνο» ~ 

/múr(kνs)/ «αζρεκάλζξσπνο» 

 Μηα επηπιένλ απφδεημε γηα ηε θσλνινγηθή αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ησλ 

απνθαινχκελσλ δηθζφγγσλ ζπληζηά ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα κέιε απηά λα 

εκθαλίδνληαη θαη κε αληίζηξνθε ζεηξά
11

 (π.ρ. /mái/ «Μάε» ~ /mía/ «κηα», /pái/ 

«πάεη» ~ /pia/ «πηα», /(t)ói/ «ην δψν αιιά θαη ν γχπαο ~ /(ɣ)io/ «γπην», /p(eðo)lói/ 

«πιήζνο απφ παηδηά, πνιιά παηδηά» ~ /p(a)lió/ «παιηφ» θ.ά.) 

 

3.1.5 Σα ζπκθσληθά θσλήκαηα 

 

Με ηε κέζνδν ηεο ελαιιαγήο ζα θαζνξηζηνχλ θαη ηα ζπκθσληθά θσλήκαηα 

ηνπ ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

αληηθαζίζηαηαη έλα ζχκθσλν κε φια ηα άιια˙ αξθεί λα δεηρζεί φηη έλα ζπκθσληθφ 

θψλεκα δηαθξίλεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξν ζπγγελή –απφ αξζξσηηθή άπνςε– πξνο 

απηφ, φηη δειαδή ην ρεηιηθφ /p/ παξαδείγκαηνο ράξηλ αληηηίζεηαη πξνο ηα άιια ρεηιηθά 

(/b/, /f/, /v/ θαη /m/) θαη ζπλεπψο δηαθξίλεηαη απφ απηά. 

 

3.1.5.1 Σν θώλεκα /p/ 

 

/p/ ~ /b/: /póli/ «πφιε» ~ /bóli/ «εκβφιην» 

/kápνs/ «θάπσο» ~ /kábνs/ «θάκπνο» 

 

                                                             
11 Πβ. Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 55). 
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/p/ ~ /m/: /péra/ «πέξα» ~ /méra/ «εκέξα» 

/kópνs/ «θνπβάξη, ζσξφο» ~ /kó(s)mνs/ «θφζκνο» 

 

/p/ ~ /f/: /pós/ «πψο;» ~ /fνs/ «θσο» 

/apú/ «απφ» ~ /afú/ «αθνχ» 

 

/p/ ~ /v/: /póði/ «πφδη» ~ /vóði/ «βφδη» 

/ka(n)ápi/ «ζπάγθνο» ~ /ka(r)ávi/ «θαξάβη» 

To θψλεκα /p/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο θιεηζηφ, δηρεηιηθφ, άερν 

ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. Μεηά απφ ην 

έξξηλν ζχκθσλν /n/ ερεξνπνηείηαη θαη πξαγκαηψλεηαη σο [b] ζηα φξηα ιέμεσλ (π.ρ. 

/ton papú/ [to bapú] «ηνλ παππνχ»). 

 

3.1.5.2 Σν θώλεκα /b/ 

 

/b/ ~ /p/: βι. θψλεκα /p/ 

 

/b/ ~ /m/: /béni/ «κπαίλεη» ~ /méni/ «κέλεη» 

/kábi/ «θάκπνη» ~ /(na) kámi/ «λα θάλεη» 

 

/b/ ~ /f/: /boró/ «κπνξψ» ~ /foró/ «θνξψ» 

/kubés/ «ζφινο, ηξνχινο» ~ /kufés/ «θνπθέο» 

 

/b/ ~ /v/: /bíka/ «κπήθα» ~ /v(ɣ)íka/ «βγήθα» 

/(ɣ)abrós/ «γακπξφο» ~ /(st)avrós/ «ζηαπξφο» 

 

/b/ ~ /t/: /bói/ «αλάζηεκα, αιιά θαη θνχζηα» ~ /tói/ «δψν, αιιά θαη ν γχπαο» 

/ɣabrós/ «γακπξφο» ~ /ɣ(i)atrós/ «γηαηξφο» 

 

Σν θψλεκα /b/ πξαγκαηψλεηαη σο θιεηζηφ, δηρεηιηθφ, ερεξφ ζχκθσλν, φπσο 

ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο
12

. 

 

                                                             
12 Γηα ηε κε πξνεξξίλσζε ηνπ /b/ θαη ζε άιια βφξεηα ηδηψκαηα βι. Σζνιάθε (2009: 50, 69-71), βι. 

επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 446). 



 

131 

 

3.1.5.3 Σν θώλεκα /f/ 

 

/f/ ~ /p/: βι. θψλεκα /p/ 

 

/f/ ~ /b/: βι. θψλεκα /b/ 

 

/f/ ~ /v/: /fára/ «θπιή, γεληά, ζφη» ~ /vára/ «βάξα, ρηχπα» 

/kafá(s)i/ «θαθάζη, ηειάξν» ~ /kavá(k)i/ «ιεχθα» 

 

/f/ ~ /m/: /fési/ «θέζη» ~ /mési/ «κέζε» 

/afín(i)/ «αθήλεη» ~ /amín/ «ακήλ» 

 

/f/ ~ /ζ/: /fo(t)iá/ «θσηηά» ~ /ζo(r)iá/ «ζσξηά, φςε» 

/(e)láfi/ «ειάθη» ~ /(ka)láζi/ «θαιάζη» 

 

Σν θψλεκα /f/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο ηξηβφκελν 

(δηαξθέο/εμαθνινπζεηηθφ), ρεηινδνληηθφ, άερν ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα 

ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. 

 

3.1.5.4 Σν θώλεκα /v/ 

 

/v/ ~ /p/: βι. θψλεκα /p/ 

 

/v/ ~ /b/: βι. θψλεκα /b/ 

 

/v/ ~ /f/: βι. θψλεκα /f/ 

 

/v/ ~ /m/: /vána/ «πήιηλε θαλάηα» ~ /mána/ «κάλα» 

/(g)láva/ «θεθάιη» ~ /(k)láma/ «θιάκα» 

 

/v/ ~ /ζ/: /varó/ «δέξλσ, ρηππψ» ~ /ζaró/ «λνκίδσ» 

 

/v/ ~ /t/: /vázi/ «ηνπνζεηεί, ερεί, θάλεη ζφξπβν» ~ /tázi/ «ηάδεη» 
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/v/ ~ /l/: /víra/ «εκπξφο» ~ /líra/ «ιίξα» 

 

Σν θψλεκα /v/ πξαγκαηψλεηαη σο ηξηβφκελν (δηαξθέο), ρεηινδνληηθφ, ερεξφ 

ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. 

 

3.1.5.5 Σν θώλεκα /m/ 

 

/m/ ~ /p/: βι. θψλεκα /p/ 

 

/m/ ~ /b/: βι. θψλεκα /b/ 

 

/m/ ~ /f/: βι. θψλεκα /f/ 

 

/m/ ~ /v/: βι. θψλεκα /v/ 

 

/m/ ~ /n/: /me/ «εκέλα» ~ /ne/ «λαη» 

/éma/ «αίκα» ~ /éna/ «έλα» 

/am/ «ακ (κφξην)» ~ /an/ «αλ» 

 

Σν θψλεκα /m/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο έξξηλν
13

 (δηαξθέο), δηρεηιηθφ, 

ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. 

 

3.1.5.6 Σν θώλεκα /t/ 

 

/t/ ~ /d/: /taí/ «θαγεηφ γηα ηα δψα» ~ /daí/ «παιιεθαξά (αηη. ελ.)» 

/katár(a)/ «θαηάξα» ~ /kadár(i)/ «δπγαξηά» 

 

/t/ ~ /ζ/: /ta/ «ηα (άξζξν)» ~ /ζa/ «ζα» 

/émata/ «αίκαηα» ~ /émaζa/ «έκαζα» 

 

                                                             
13 Ο Πεηξνχληαο (2002: 296) αλαθέξεη ηα εμήο: «Σα ξηληθά ζύκθσλα κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ 

εμαθνινπζεηηθά (έηζη ηα ραξαθηήξηδε ε παιηόηεξε έξεπλα), αθνύ θαηά ηελ παξαγσγή-ηνπο αέξαο πεξλάεη 

ζπλερώο από ηε ξηληθή θνηιόηεηα, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θαη θιεηζηά (έηζη ηα ραξαθηεξίδεη ε λεόηεξε 

θσλνινγία), αθνύ γηα λα παξαρηνύλ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απόιπην θιείζηκν θάπνπ ζηε ζηνκαηηθή 

θνηιόηεηα. Δίλαη αξθεηό σο πξνο ηνλ ηξόπν λα ηα νλνκάδνπκε απιώο: “ξηληθά”, θη έηζη δελ είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα δηαιέμνπκε κία από ηηο δύν απόςεηο». 
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/t/ ~ /ð/: /téka/ «ζηάζνπ» ~ /ðéka/ «δέθα» 

/káta/ «γάηα»/ ~ /káða/ «ιελφο, παηεηήξη» 

 

/t/ ~ /k/: /táta/ «παηέξα (αηη. ελ.)» ~ /káta/ «γάηα» 

 

Σν θψλεκα /t/ πξαγκαηψλεηαη σο θιεηζηφ, (αθξνγισζζ)νδνληηθφ, άερν 

ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. Μεηά απφ ην 

έξξηλν ζχκθσλν /n/ ερεξνπνηείηαη θαη πξαγκαηψλεηαη σο [d] ζηα φξηα ιέμεσλ (π.ρ. 

/stνn tópν/ [stu dópu] «ζηνλ ηφπν»). 

 

3.1.5.7 Σν θώλεκα /d/ 

 

/d/ ~ /t/: βι. θψλεκα /t/ 

 

/d/ ~ /ζ/: /daró/ «θξπνιφγεκα» ~ /ζaró/ «λφκηδσ, ππνζέησ, θαληάδνκαη» 

/éd(o)ka/ «ρηχπεζα» ~ /éζ(i)ka/ «θχηεςα» 

 

/d/ ~ /ð/: /díni/ «ληχλεη» ~ /ðíni/ «δίλεη» 

/adrí/ «θνληφ μχιν πνπ ζπλδέεη ην αιέηξη κε ην δπγφ» ~ /aðrí/ «ππθλφ, 

έληνλν» 

 

/d/ ~ /p/: /díni/ «ληχλεη» ~ /píni/ «πίλεη» 

/kadár(i)/ «δπγαξηά» ~ /kapár(o)/ «πξνθαηαβνιή, δέζκεπζε» 

 

Σν θψλεκα /d/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο θιεηζηφ, (αθξνγισζζ)νδνληηθφ, 

ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο
14

. 

 

3.1.5.8 Σν θώλεκα /r/ 

 

/r/ ~ /l/: /ríɣa/ «ξίγα» ~ líɣa/ «ιίγα» 

/óra/ «ψξα» ~ /óla/ «φια» 

 

                                                             
14 Γηα ηελ κε πξνεξξίλσζε ηνπ /d/ θαη ζε άιια βφξεηα ηδηψκαηα βι. Σζνιάθε (2009: 50, 69-71), βι. 

επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 446). 
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/r/ ~ /m/: /rása/ «ξάζα» ~ /mása/ «θαγεηφ, αιιά θαη ζνθξάο» 

/ará(ð)a/ «ζεηξά» ~ /amá(k)a/ «ηξάθα, κηθξνθιεςηά» 

 

/r/ ~ /k/: /rakí/ «ξαθί» ~ /kakí/ «θαθνί» 

/re/ «(β)ξε» ~ /ke/ «θαη» 

 

Σν θψλεκα /r/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο παιιφκελν (δηαξθέο), θαηληαθφ, 

ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. 

 

3.1.5.9 Σν θώλεκα /l/ 

 

/l/ ~ /r/: βι. θψλεκα /r/ 

 

/l ~ /ð/:  /líni/ «ιχλεη» ~ /ðíni/ «δίλεη» 

/kalí/ «θαιή/νί» ~ /kaðí/ «κηθξφ βαξέιη κε ζρήκα θφινπξνπ θψλνπ γηα 

κεηαθνξά λεξνχ» 

 

/l/ ~ /n/: /léi/ «ιέεη» ~ /néi/ «λένη» 

/éla/ «έια» ~ /éna/ «έλα» 

 

/l/ ~ /f/: /lési/ «πηψκα δψνπ, βξφκα, πάρνο» ~ /fési/ «θέζη» 

/alú/ «αιινχ» ~ /afú/ «αθνχ» 

 

/l/ ~ /k/: /les/ «ιεο» ~ /kes/ «θαηο» 

/kalós/ «θαιφο» ~ /kakós/ «θαθφο» 

 

Σν θψλεκα /l/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο πιεπξηθφ (δηαξθέο), θαηληαθφ, 

ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. ην 

ηδίσκα φκσο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ εκθαλίδεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ν 

(ξαρηαην)νπξαληθφο θζφγγνο [ʎ], πνπ απαληά θπξίσο πξηλ απφ ην πξφζζην/νπξαληθφ 

θσλήελ /i/, ην νπνίν νδεγεί ζε νπξαληθή πξαγκάησζε ηνπ θσλήκαηνο /l/ (π.ρ. 

[kaʎítera] «θαιχηεξα», [ʎíɣα] «ιίγα», [ʎíʝes] «ιίγεο», [óʎi] «φιε/νη», [poʎí] «πνιιή, 
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πνιινί ή πνιχ», [bʎiɣúr] «πιηγνχξη»), ζπαληφηεξα πξηλ απφ ηνλνχκελν e
15

 (π.ρ. [ʎen] 

«ιέλε», [ʎéra] «ιέξα, ιεθέο», [ʎétʃus] «ιέηζνο, αζνπινχπσηνο»), ζην ηέινο ιέμεσλ 

έπεηηα απφ ηελ απνβνιή ηνπ άηνλνπ ηειηθνχ /i/ (π.ρ. [paʎ] «πάιη», [pνʎ] «πφιε» βι. 

Παπαδφπνπινο 1926: 28 θαη Καηζάλεο 1993: 92), αιιά θαη πξηλ απφ άιια θσλήεληα 

(π.ρ. [búrʎazma] «ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θχιισλ θαπλνχ ζε ζθνηλί 

θαηαζθεπαζκέλν απφ βνχξιν», [burʎázun] «πεξλνχλ θχιια θαπλνχ ζε ζθνηλί 

θαηαζθεπαζκέλν απφ βνχξιν», [eʎés] «ειηέο», [kadíʎa] «θαληήιηα», [sadáʎa] 

«ζαληάιηα, ξάβδνη κε θξεκαζκέλα θχιια θαπλνχ γηα μήξαλζε», [sadaʎázun] 

«θηηάρλνπλ ζαληάιηα», [paʎós] «παιηφο», [teʎósami] «ηειεηψζακε», [fasʎá] 

«θαζνιηά»). 

Δίλαη αιήζεηα φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο 

νπξαληθνχ θαη κε νπξαληθνχ πιεπξηθνχ θζφγγνπ (π.ρ. [kadíʎa] «θαληήιηα» ~ [kadíla] 

«θαληήια, θξεκαζηή ιπρλία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εθθιεζίεο θαη ζηα 

εηθνλνζηάζηα ησλ ζπηηηψλ», [(p)aʎós] «παιηφο» ~ [(k)alós] «θαιφο», ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο αξθεηά ζνβαξή έλδεημε, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ν 

νπξαληθφο θζφγγνο [ʎ] σο πξαγκάησζε ηνπ αληίζηνηρνπ θσλήκαηνο /ʎ/˙ φκσο ζην 

ηδίσκα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δελ εληζρχνπλ θαη δελ πξνθξίλνπλ κηα ηέηνηα ιχζε θαη 

εξκελεία. 

Σν γεγνλφο απηφ, δειαδή ε νπξαληθή πξαγκάησζε ηνπ /l/ νθείιεηαη ζηελ 

χπαξμε ηνπ θσλήκαηνο /i/ ην νπνίν, φληαο άηνλν, πθίζηαηαη βξάρπλζε πξηλ απφ άιιν 

θσλήελ (βι. Πεηξνχληαο 2002: 375), πξαγκαηψλεηαη εκηθσληθά σο [i̭] θαη ελ 

ζπλερεία πξνθαιεί ηελ νπξάλσζε ηνπ θαηληαθνχ θζφγγνπ [l] ζε [ʎ]. πλεπψο, ν 

θζφγγνο [ʎ] απνηειεί νπξαληθή πξαγκάησζε ηνπ θσλήκαηνο /l/ πξηλ ηελ αθνινπζία 

/i/ + Φ(σλήελ) ή δηαθνξεηηθά, ν ζπλδπαζκφο [ʎ] + Φ(σλήελ) –εθηφο ηνπ /i/– 

εξκελεχεηαη θσλνινγηθά σο /l/ + /i/ + /Φ/ (π.ρ. /paliós/ [paʎós] «παιηφο», βι. επίζεο 

3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) ζ. 180-182), επίζεο 

Καηζάλεο & Νηίλαο 2004: 436, Αικπαλνχδεο 2009: 124-125, 132, Σζνιάθε (2009: 

109-111). Ο Πεηξνχληαο (2002: 378) αλαθέξεη φηη: «Οη αιιαγέο απηέο νθείινληαη ζηελ 

“απνθπγή ηεο ραζκσδίαο”, δειαδή ηεο αθνινπζίαο δύν θσλεέλησλ, κε ζπλαθόινπζε 

κεηαθίλεζε ηνπ ηόλνπ ζην θσλήελ πνπ απόκεηλε ζηε ζπιιαβή, άλ ηπρόλ απηόο 

βξηζθόηαλ ζην θσλήελ πνπ έγηλε εκίθσλν. Η “απνθπγή ηεο ραζκσδίαο” είλαη κηά 

                                                             
15 Αλαθνξηθά κε ηελ νπξάλσζε ησλ /n, l/ ζε [ɲ, ʎ] πξν ηνληδνκέλνπ /é/ (π.ρ. θαληέλαο [kaɲénas], 

γπληαίθα [ʝiɲéka], Ιιηέλ’ [iʎéɲ], πιηέλνπ [pʎénu], γιηέπνπ [ɣʎépu]) βι. Κνληνζφπνπινο (1979: 176)˙ πβ. 

επίζεο πψο εμεγεί ν Παπαδφπνπινο (1926: 21) ηελ αλάπηπμε ηνπ «ε πξν ηνπ ηνληδνκέλνπ e». 
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πεξίπησζε ηεο γεληθόηεξεο ηάζεο ησλ γισζζώλ, λα πξνσζήζνπλ ηε ζπιιαβηθή δνκή: 

[ζύκθσλν-θσλήελ], επεηδή ζπιιαβή κε ηέηνηα δνκή θαη αξζξώλεηαη πηό εύθνια, θαη 

πηό εύθνια γίλεηαη αληηιεπηή. Έηζη ηα δύν θσλήεληα αιιάδνπλ ζε εκίθσλν θαη θσλήελ, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί ην εκίθσλν λα ηξαπεί ζε ζύκθσλν, επεηδή, αθόκε θη άλ 

πξνεγείηαη άιιν ζύκθσλν, ε αιιαγή νδεγεί πηό θνληά πξνο ηελ επηζπκεηή ζπιιαβηθή 

δνκή». 

Σα ζηνηρεία, πνπ δελ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο χπαξμεο θσλήκαηνο /ʎ/, 

πξνέξρνληαη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θζφγγσλ [ʃ], [ʒ], [tʃ], [dʒ], [ɲ], [c], [ɟ], [ç] 

θαη [ʝ], απφ ηε κνξθνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ θιίζε ησλ αξζεληθψλ 

νλνκάησλ (νπζηαζηηθψλ) θαη ησλ επηζέησλ αξζεληθνχ γέλνπο ζε -/φs/,-/νs/ -[us]. Οη 

κνξθέο πνπ δειψλνπλ ηα κνξθήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο ζε ζπλδπαζκφ 

κε απηφ ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ είλαη νη -/í/, -/i/ αληίζηνηρα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

κνξθνινγηθή αλάιπζε ηνπ νλφκαηνο (π.ρ. νλνκαζηηθή εληθνχ /svólνs/ [zvólus] 

«ζβψινο», /nifalós/ [ɲifalós] «αθαιφο», /kalós/ [kalós], /meɣálos/ [miɣálus] → 

oλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή πιεζπληηθνχ /svóli/ [zvóʎi], /nifalí/ [ɲifaʎí], /kalí/ [kaʎí], 

/meɣáli/ [miɣáʎi]). Πξηλ απφ απηέο ηηο κνξθέο ζην ηδίσκα εκθαλίδεηαη –θαλνληθά– 

κφλν ν θζφγγνο [ʎ] θαη φρη ν θαηληαθφο [l], ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ –φπνηε απηφ 

ζπκβαίλεη– νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. Δθηφο απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ιφγνο θαη γηα ην παξαγσγηθφ 

επίζεκα νλνκάησλ ζειπθνχ γέλνπο -/iá/ ην νπνίν επίζεο εληζρχεη ηελ ελ ιφγσ 

εξκελεία (π.ρ. /ðúlνs/ [ðúlus] «δνχινο» αιιά /ðuliá/ [ðʎα] «δνπιεηά», /zúrdilo/ 

[zúrdilo] «βεξχθνθν» αιιά /zurdiliá/ [zurdiʎá] «βεξπθνθηά»). 

 Eπίζεο, ζην ηδίσκα εκθαλίδεηαη έλαο αθφκε πιεπξηθφο θζφγγνο, ν νπνίνο 

φκσο δελ έρεη δηαθνξνπνηεηηθή αμία θαη ζπλεπψο δελ ζπληζηά ηδηαίηεξν θψλεκα. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ππεξσηζκέλν θζφγγν [l], γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θσλεηηθφ ζχκβνιν [ɫ]
16

, δειαδή ην [l] κε κία tilde ζηε κέζε. Aλ θαηά ηελ παξαγσγή 

ηνπ θαηληαθνχ [l] πςσζεί ζπγρξφλσο ιίγν πξνο ηελ ππεξψα ην νπίζζην ηκήκα ηεο 

γιψζζαο, δεκηνπξγείηαη δεπηεξεχνπζα άξζξσζε (secondary articulation
17

) θαη 

                                                             
16 Βι. θαη Νηάγθαο (2012: 30, 33, 152) γηα ην ηδίσκα ηεο αξαθήλαο Βεληδίσλ (Γξεβελψλ). 
17 Έλα ζχκθσλν κπνξεί λα έρεη βαζηθή άξζξσζε, ε νπνία φκσο λα ζπλνδεχεηαη απφ θιείζηκν 

κηθξφηεξνπ βαζκνχ (δεπηεξεχνπζα άξζξσζε) ζε άιιν κέξνο ηνπ ζηφκαηνο. Σν κηθξφηεξν θιείζηκν 
ζπκβνιίδεηαη θσλεηηθά κε έλαλ εθζέηε ή κε tilde ζηε κέζε ηνπ ζπκβφινπ. Πεξίπησζε δεπηεξεχνπζαο 

άξζξσζεο είλαη θαη ε ππεξσηθνπνίεζε θαηά ηελ νπνία ε γιψζζα πιεζηάδεη ζπγρξφλσο πξνο ηελ 

ππεξψα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ππεξσηζκέλνπ θζφγγνπ [l] ηε δεπηεξεχνπζα άξζξσζε δεκηνπξγεί ε 

θχξησζε πνπ θάλεη ην νπίζζην ηκήκα ηεο γιψζζαο πξνο ηελ ππεξψα. Γηα ηελ ππεξσηθνπνίεζε θαη ηηο 

άιιεο θνηλέο πεξηπηψζεηο δεπηεξεχνπζαο άξζξσζεο (νπξαληθνπνίεζε ή νπξάλσζε θαη ρεηιηθνπνίεζε) 

βι. Πεηξνχληαο (2002:310). 
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παξάγεηαη ην ππεξσηζκέλν [l] (dark l), ην νπνίν αθνχγεηαη ζπρλά ζηελ αγγιηθή ζε 

ηέινο ζπιιαβήο χζηεξα απφ θσλήελ (π.ρ. <all> «φινη»), ζηελ ηνπξθηθή αιιά θαη ζε 

κεξηθέο ειιεληθέο δηαιέθηνπο (π.ρ. [éɫa] «έια»). ην ελ ιφγσ ηδίσκα –ζην πξνθνξηθφ 

corpus ηνπιάρηζηνλ– ην [ɫ] απαληά θπξίσο πξηλ απφ ην /a/, φπνπ παξαηεξείηαη ε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ (π.ρ. [aɫá] «αιιά» [adaɫaʝés], «αληαιιαγέο», 

[vɫáxus] «Βιάρνπο», [eɫáða] «Διιάδα», [kaɫá] «θαιά», [ciɫá] «θηιά», [ɫað] «ιάδη», 

[maɫákonan] «καιάθσλαλ», [maxaɫás] «καραιάο», [mɫárʝa] «κνπιάξηα», [xasɫamáðʝa] 

«ραζιακάδηα, δειαδή λεαξά θπηά θαπλνχ»,) αιιά θαη πξηλ απφ άιια θσλήεληα φπσο 

ην /o/, πξφθεηηαη γηα ην δεχηεξν θαηά ζεηξά πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηελ εκθάληζή 

ηνπ (π.ρ. [aɫoðapús] «αιινδαπνχο», [(ton) áɫon] «(ηνλ) άιινλ», [ðáskaɫos] 

«δάζθαινο», [meɣáɫonan] «κεγάισλαλ», [miɫódas] «κηιψληαο», [búkɫo] «δνρείν γηα 

λεξφ», [padeɫóɲ] «παληειφλη», [skoɫódas] «ζρνιψληαο») θαη ην /u/
18

 (π.ρ. [puɫúsa] 

«πνπινχζα», [puɫúsam(i)] «πνπινχζακε»). Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πξηλ ην ππεξσηζκέλν ιάκδα ππάξρεη ην /a/, έπνληαη ηα 

θσλεεληηθά θσλήκαηα /i, e/ θαη ζπαληφηεξα ηα /ν, u/ φπσο επίζεο θαη θάπνηα 

ζπκθσληθά θσλήκαηα (π.ρ. /v/, /m/, /k/, /s/). πλεπψο, θαίλεηαη φηη ην [ɫ] απαληά 

ζπρλφηεξα, ζε πεξηβάιινλ φπνπ απηνχ πξνεγείηαη αιιά θαη έπεηαη ην αλνηρηφ θσλήελ 

/a/. 

 

3.1.5.10 Σν θώλεκα /ζ/ 

 

/ζ/ ~ /ð/: /ζéksimo/ «ην θχηεκα ηνπ θαπλνχ» ~ /ðéksimo/ «ππνδνρή» 

/éζi(m)a/ «έζηκα» ~ /éði(n)a/ «έδηλα» 

 

/ζ/ ~ /t/: βι. θψλεκα /t/ 

 

/ζ/ ~ /d/: βι. θψλεκα /d/ 

 

/ζ/ ~ /l/: /ζé(l)ν/ «ζέισ» ~ /léν/ «ιέσ» 

/(na) páζi/ «(λα) πάζεη» ~ /páli/ «πάιη» 

 

/ζ/ ~ /s/: /ζa/ «ζα» ~ /sa(n)/ «ζαλ» 

                                                             
18 Γηα ηελ ππεξσηθή πξνθνξά «ηνπ ι πξν ησλ θσλεέλησλ α, ν(σ), νπ» βι. Κνληνζφπνπινο (1979: 176, 

178). 



 

138 

 

/í(r)ζan/ «ήξζαλ» ~ /ísan/ «ήζνπλ» 

 

/ζ/ ~ /n/: /ζa/ «ζα» ~ /na/ «λα» 

/í(r)ζe/ «ήξζε» ~ /íne/ «είλαη» 

 

Σν θψλεκα /ζ/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο ηξηβφκελν (δηαξθέο), 

κεζνδνληηθφ, άερν ζχκθσλν, φπσο θαη ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο 

Διιεληθήο. 

 

3.1.5.11 Σν θώλεκα /ð/ 

 

/ð/ ~ /ζ/: βι. θψλεκα /ζ/ 

 

/ð/ ~ /t/: βι. θψλεκα /t/ 

 

/ð/ ~ /d/: βι. θψλεκα /d/ 

 

/ð/ ~ /v/: /ðúla/ «δνχια» ~ /vúla/ «ζθξαγίδα» 

/íða/ «είδα» ~ /íva/ «πνπφ (επηθψλ.)» 

 

/ð/ ~ /z/: /ðórisa/ «δψξηζα» ~/zórisa/ «δφξηζα» 

/(a)ríða/ «ηξππάλη, (κηθ.) πφδη» ~ /ríza/ «ξίδα» 

 

Σν θψλεκα /ð/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο ηξηβφκελν (δηαξθέο), 

κεζνδνληηθφ, ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Κνηλήο. 

 

3.1.5.12 Σν θώλεκα /s/ 

 

/s/ ~ /z/: /sára/ «ην πξψην γάια κεηά ηε γέλλα» ~ /zára/ «δάξα, ηζαιάθσκα, 

πηπρή» 

/ásotos/ «αηειείσηνο» ~ /ázo(s)tos/ «άδσζηνο, ρσξίο δψλε» 

 

/s/ ~ /n/: /se/ «ζε (αλησλ. θαη πξφζ.)» ~ /ne/ «λαη» 
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/kaséla/ «ζθαιηζηφ ζεληνχθη» ~ /kanéla/ «κεγάιν βαξέιη θξαζηνχ, 

αιιά θαη ην κπαραξηθφ θαλλέια» 

 

/s/ ~ /ζ/: /sí(t)a/ «ςηιφ θφζθηλν» ~ /ζí(r)a/ «πφξηα» 

/kasé(l)a/ «ζθαιηζηφ ζεληνχθη» ~ /kaζé(n)a/ «θαζέλα» 

 

/s/ ~ /ð/: /sú(v)la/ «ζνχβια» ~ /ðúla/ «δνχια» 

/éso(s)a/ «έζσζα» ~ /éðo(k)a/ «έδσζα» 

 

Σν θψλεκα /s/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο ηξηβφκελν (δηαξθέο), ζπξηζηηθφ/ 

(αθξνγισζζν)θαηληαθφ, άερν ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο 

Νέαο Διιεληθήο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φκσο, θπξίσο φηαλ αθνινπζεί πξφζζην 

θσλήελ –πξνπάλησλ ην /i/– αιιά θαη φηαλ αθνινπζνχλ ηα νπίζζηα θσλήεληα /o/ θαη 

/u/ ή ην αλνηρηφ /a/ ή θιεηζηφ άερν ζχκθσλν ή ην επίζεο (αθξνγισζζν)θαηληαθφ /n/ 

ή ζην ηέινο ιέμεσλ κεηά ηελ απνβνιή άηνλνπ ηειηθνχ /i/, ην θψλεκα /s/ κπνξεί λα 

πξαγκαηψλεηαη σο παρχ ζπξηζηηθφ [ʃ]
19

˙ ε εκθάληζε φκσο ηνπ παρένο άερνπ 

ζπξηζηηθνχ εμαξηάηαη απφ ην θσλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ έρεη δηαθνξνπνηεηηθή 

αμία. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ηνπ νπξαληθνχ θζφγγνπ [ʎ], ε παξνπζία 

ηνπ [ʃ] πξηλ απφ θσλήελ –εθηφο ηνπ /i/ θαη ηνπ /e/– εξκελεχεηαη θσλνινγηθά σο /s/ + 

/i/ + /Φ/ (βι. επίζεο 3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) ζ. 

180-182). 

 ην ηδίσκα ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά ν παρχο ζπξηζηηθφο θζφγγνο [ʃ] 

είηε κφλνο ηνπ πξηλ απφ θσλήελ είηε σο α΄ κέινο –πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ– 

ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ, φπσο [ʃk], [ʃn/ɲ], [ʃp], [ʃt]
20

 (π.ρ. [ʃkórðo] «ζθφξδν», 

[ʃcílus] «ζθχινπο», [broʃnéla] «πξσηνπνξία, πξψηε ζέζε», [ʃɲí] «ζηλί, είδνο ηαςηνχ», 

[na ʃtumbíʃis] «(λα) ζηνπκπίζεηο», [ʃpít(i)] «ζπίηη», [ʃtrémata] «ζηξέκκαηα»), αιιά 

θαη σο β΄ κέινο ζπκπιεγκάησλ φπσο είλαη ηα [kʃ], [pʃ] (π.ρ. [na ríkʃun] «λα ξίμνπλ», 

[pʃirúci] «ςηξνχθη, είδνο πξφρεηξνπ θαγεηνχ, ζπηηηθφ δπκαξηθφ»). Σν [ʃ] απαληά 

                                                             
19 Γηα ηε «δάζπλζε» ηνπ /s/ πξν ησλ /i/ θαη /e/, πξν ζπκθψλσλ θαζψο θαη ηε δπζθνιία πεξηγξαθήο θαη 

ζπζηεκαηνπνίεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ βι. Παπαδφπνπινο (1926: 27-28). Γηα ηελ χπαξμή ηνπ ελ ιφγσ 

θζφγγνπ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηδησκάησλ ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ βι. Καηζάλεο & Νηίλαο 
(2004: 436), Νηίλαο (2005: 66-67), Σζνιάθε (2009: 50, 69-70, 110-111), βι. επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 

446). 
20 Γηα ηελ «νπξάλσζε» γεληθά ησλ ζπξηζηηθψλ θαη εηδηθφηεξα ζε ζπκπιέγκαηα ζπκθψλσλ κε α  ́

ζηνηρείν ην ζπξηζηηθφ (π.ρ. [ʃk, ʃt, ʃn] απφ /sk, st, sn/ + /e, i/ ή εκίθσλν) κε κεηαθνξά ηεο νπξάλσζεο 

απφ ην β΄ζην α΄ζηνηρείν βι. Καηζάλεο (1993: 93-95), Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 436), Νηίλαο (2005: 

66-67), Αικπαλνχδεο (2009: 126), Σζνιάθε (2009: 111), Νηάγθαο (2012: 85, 87-89). 
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ζπρλφηεξα πξηλ απφ ην πξφζζην πςειφ θσλήελ [i] (π.ρ. [anametakʃí] «αλακεηαμχ», 

[aɲíkʃirus] «αλήμεξνο», [váʃimos] «βάζηκνο, βέβαηνο», [(na) ʝemíʃis] «(λα) γεκίζεηο», 

[íkoʃi] «είθνζη», [ikuʃitésera] «εηθνζηηέζζεξα», [ekʃída] «εμήληα», [(e)ʃí] «εζχ», [(na) 

ʒíʃi] «(λα) δήζεη», [lékʃi] «ιέμε», [dóʃi] «ρηχπα», [kʃiɣái] «εμεγεί», [kʃíði] «μχδη», 

[pçáʃi] «πηάζε», [ʃis] «εζείο», [ʃikóɲi] «ζεθψλεη», [ʃitári] «ζηηάξη», [na ʃtumbíʃis] 

«(λα) ζηνπκπίζεηο», [ʃiʒítiʃi] «ζπδήηεζε», [ʃimfonúsame] «ζπκθσλνχζακε», 

[ʃiɲiζáme] «ζπλεζίδνπκε», [ʃiɲiζáo] «ζπλεζίδσ», [ʃiɲiζúsame] «ζπλεζίδακε», 

[ʃídakʃi] «ζχληαμε», [ʃíxoreménos] «ζπγρσξεκέλνο», [ftçákʃi] «θηηάμε», [pʃilá] 

«ςειά») θαη ην αλνηρηφ [a] (π.ρ. [alakʃá] «αιιαμηά», [ðípʃakas] «δηςαιένο, 

δηςαζκέλνο», [ðuʃá] «κία δφζε», [éfçaʃa] «έθηηαμα», [ʒipʃá] «φξγσκα κε πιεξσκή», 

[krakʃá] «δπλαηή θξαπγή», [mikraʃát] «Μηθξαζηάηεο», [muʃamáðes] «κνπζακάδεο», 

[pedakóʃa] «πεληαθφζηα», [ʃapán] «εθεί πάλσ», [ʃápka] «ζθνχθνο», [pʃací] 

«δειεηήξην»), εκθαλίδεηαη φκσο –ιηγφηεξν ζπρλά– θαη πξηλ απφ ηα ππφινηπα 

θσλήεληα δειαδή ην [e] (π.ρ. [akʃéɲastos] «μέλνηαζηνο», [áfiʃe] «άθεζε», [viriʃé] 

«βεξεζέ», [ðimiúrʝiʃe] «δεκηνχξγεζε», [ðroʃeró] «δξνζεξφ», [ceʃelés] «είδνο 

παπνπηζηνχ», [kʃéru] «μέξσ», [pedakóʃes] «πεληαθφζηεο»), ην [ν] (π.ρ. [akʃóðʝastus] 

«αλέμφδνο», [(na) sfíkʃo] «(λα) ζθίμσ»,) θαη ην [u] (π.ρ. [anakʃuʃíɲi] «αλαμηνζχλε», 

[períʃus] «πεξίζζηνο») –θαηά θζίλνπζα ζπρλφηεηα εκθάληζεο– αιιά επίζεο θαη ζην 

ηέινο (π.ρ. [ðoʃ] «δψζε», [móʎiʃ] «κφιηο», [(na) ðνʃ] «(λα) δψζεη», [rikʃ] «ξίμε», 

[çíʎeʃ] «ρίιηεο») φπσο θαη ζηελ αξρή ιέμεσλ (π.ρ. [ʃis] «εζείο», [ʃikóɲi] «ζεθψλεη», 

[ʃitári] «ζηηάξη», [ʃkórðo] «ζθφξδν», [ʃcílus] «ζθχινπο», [ʃpítça] «ζπίηηα», [na 

ʃtumbíʃis] «(λα) ζηνπκπίζεηο», [ʃiʒítiʃi] «ζπδήηεζε», [ʃimfonúsame] 

«ζπκθσλνχζακε», [ʃiɲiζáme] «ζπλεζίδνπκε», [ʃiɲiζáo] «ζπλεζίδσ», [ʃiɲiζúsame] 

«ζπλεζίδακε», [ʃídakʃi] «ζχληαμε», [ʃíxoreménos] «ζπγρσξεκέλνο»). 

Δπίζεο, ην θψλεκα /s/ πξαγκαηψλεηαη σο ερεξφ [z, ʒ] πξηλ απφ ηα ερεξά 

ζχκθσλα –φρη φκσο ππνρξεσηηθά πξν ησλ /l/, /n/ (π.ρ. [slávika] «ζιάβηθα», [ʃɲí] 

«ζηλί, είδνο ηαςηνχ»)– ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζηα φξηα ιέμεσλ (π.ρ. /svárna/ 

[zvárna] «ζβάξλα, γεσξγηθφ εξγαιείν πνπ δηαιχεη βψινπο ρψκαηνο», /sigenís/ 

[ʒɟeɲís] «ζπγγελήο», /sɣurá/ [zɣurá] «ζγνπξά», /sibeζerió/ [ʒbeζerʝó] «ζπκπεζεξηφ», 

/mánes mas/ [máɲiz mas] «(νη) κάλεο καο» θ.ά.). 

 

3.1.5.13 Σν θώλεκα /z/ 

 

z/s: βι. θψλεκα /s/ 
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/z/ ~ /ζ/: /za/ «δψα, βξίζθεηαη ελ δσή, δεη» ~ /ζa/ «ζα» 

/ézi(s)a/ «έδεζα» ~ /éζi(k)a/ «θχηεςα» 

 

/z/ ~ /ð/: βι. θψλεκα /ð/ 

 

/z/ ~ /ɣ/: /zi/ «δεη» ~ /ɣi/ «γε» 

/ríza / «ξίδα» ~ /ríɣa/ «ξίγα» 

 

Σν θψλεκα /z/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο ηξηβφκελν (δηαξθέο), 

ζπξηζηηθφ/(αθξνγισζζν)θαηληαθφ, ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Κνηλήο. Όηαλ αθνινπζείηαη απφ πξφζζην θσλήελ –θαη θπξίσοην /i/– ή 

απφ ην [a] ή απφ ερεξφ θιεηζηφ ζχκθσλν ή απφ ην επίζεο (αθξνγισζζν)θαηληαθφ /n/ 

ή ζην ηέινο ιέμεσλ έπεηηα απφ ηελ απνβνιή άηνλνπ ηειηθνχ /i/, κπνξεί λα 

πξαγκαηψλεηαη σο παρχ ζπξηζηηθφ [ʒ]
21

, ε εκθάληζε ηνπ παρένο ερεξνχ ζπξηζηηθνχ 

θαζνξίδεηαη απφ ην θσλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ έρεη δηαθνξνπνηεηηθή αμία. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ θζφγγνπ [ʃ], ε παξνπζία ηνπ [ʒ] πξηλ 

απφ θσλήελ –εθηφο ηνπ /i/ θαη ηνπ /e/– εξκελεχεηαη θσλνινγηθά σο /z/ +/i/ + /Φ/ (βι. 

επίζεο 3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) ζ. 180-182). 

ην ηδίσκα απαληά αξθεηά ζπρλά ν παρχο ζπξηζηηθφο θζφγγνο [ʒ] είηε κφλνο 

ηνπ πξηλ απφ θσλήελ είηε σο α΄ κέινο ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ φπσο είλαη ηα 

[ʒb], [ʒd], [ʒɲ] (π.ρ. [ʒbeζerʝó] «ζπκπεζεξηφ», [baʒdarnákas] «πνιχ, θαη’ εμνρήλ 

Γ/Νηαξλάθαο», [veʒɲíko] «Βεδλίθν, ην ρσξηφ Άγην Πλεχκα»). Σν [ʒ] εληνπίδεηαη 

ζπρλφηεξα πξηλ απφ ην πξφζζην πςειφ θσλήελ [i] (π.ρ. [éʒise] «έδεζε», [(na) ʒíʃi] 

«(λα) δήζεη», [ʒipʃá] «φξγσκα κε πιεξσκή», [ʒimár] «δπκάξη», [ʒímonan] 

«δχκσλαλ», [ʃiʒítiʃi] «ζπδήηεζε», [xaríʒi] «ραξίδεη») θαη ην αλνηρηφ [a] (π.ρ. [na 

ɣalaʒáʃi] «λα γίλεη ζα γάια», [ʒártus] «θφβνο, δεηιία», [naʒárs] «λαδηάξεο»), 

εκθαλίδεηαη φκσο θαη πξηλ ην [e] (π.ρ. [ʒíʝiʒe] «δχγηδε», [pótiʒe] «πφηηδε»), ζην ηέινο 

ιέμεσλ έπεηηα απφ ηελ απνβνιή άηνλνπ ηειηθνχ [i] (π.ρ. [vɣaʒ] «βγάδεη», [(ζa) potíʒ] 

«(ζα) πνηίδεη», [çtaʒ] «θνηηάδεη») αιιά θαη ζηελ αξρή ιέμεσλ (π.ρ. [(na) ʒíʃi] «(λα) 

δήζεη», [ʒártus] «θφβνο δεηιία», [ʒipʃá] «φξγσκα κε πιεξσκή», [ʒbeζerʝó] 

«ζπκπεζεξηφ», [ʒimár] «δπκάξη»). 

                                                             
21 Βι. ζρεηηθά Παπαδφπνπινο (1926: 27), Καηζάλεο (1993: 93-95), Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 436), 

Νηίλαο (2005: 66-67), Σζνιάθε (2009: 50, 69-70, 109-111), βι. επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 446). 
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3.1.5.14 Σν θώλεκα /n/ 

 

/n/ ~ /s/: βι. θψλεκα /s/ 

 

/n/ ~ /z/: /na/ «λα» ~ /za/ «δψα, βξίζθεηαη ελ δσή, δεη» 

/ánostos/ «άλνζηνο» ~ /ázostos/ «άδσζηνο, ρσξίο δψλε» 

 

/n/ ~ /l/: βι. θψλεκα /l/ 

 

/n/ ~ /r/: /ne/ «λαη» ~ /re/ «ξε (πξνζθψλ.)» 

/maní/ «κάλα» ~ /marí/ «θαιέ (πξνζθψλ.)» 

 

/n/ ~ /m/: βι.θψλεκα /m/ 

 

/n/ ~ /k/: /ne/ «λαη» ~ /ke/ «θαη» 

/kaná/ «θάλα, ηίπνηε, θαζφινπ» ~ /kaká/ «θαθά» 

 

/n/ ~ /ɣ/: /niáma/ «θαιά νξγσκέλν ρσξάθη» ~ /ɣiáma/ «θιεςηά, θαηάιεςε, αιιά 

θαη πέηακα» 

/líno/ «ιχλσ» ~ /líɣo/ «ιίγν» 

 

Σν θψλεκα /n/ πξαγκαηψλεηαη σο δηαξθέο, έξξηλν, (αθξνγισζζν)θαηληαθφ, 

ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. Ο 

νπξαληθφο θζφγγνο [ɲ]
22

 εκθαλίδεηαη ηφζν πξηλ απφ ην πξφζζην/νπξαληθφ θσλήελ [i] 

(π.ρ [íɲi] «είλαη», [káɲi] «θάλεη», [koboʃcíɲi] «θνκπνζθνίλη», [ɲiɣríta] «Νηγξίηα», 

[ɲif] «λχθε», [ʃiɲiζáme] «ζπλεζίδνπκε») –ιηγφηεξν πξηλ απφ ηνλνχκελν [é]
23

 (π.ρ. 

[aʝɲécu] «γπλαηθείν, ζειπθφ», [aɲéfka] «αλέβεθα»)– φζν θαη πξηλ απφ άιια 

θσλήεληα˙ επνκέλσο, ε αθνινπζία [ɲ] + Φ(σλήελ) –πιελ ηνπ /i/ θαη ελίνηε ηνπ /é/– 

εξκελεχεηαη θσλνινγηθά σο /n/ +/i/ + /Φ/ (π.ρ. /asiménios/ [aʃméɲos] «αζεκέληνο», 

/eniá/ [eɲá] «ελληά», /énies/ [éɲes] «έλλνηεο», /kanónia/ [kanóɲa] «θαλφληα», /kofínia/ 

[kofíɲa] «θαιάζηα», /nius/ [ɲus] «λένπο», /xrónia/ [xróɲa] «ρξφληα»˙ βι. επίζεο 

                                                             
22 Βι. ζρεηηθά Παπαδφπνπινο (1926: 29-30), Σζνιάθε (2009: 109-111). 
23 Βι. Κνληνζφπνπινο (1979: 176) ζρεηηθά κε ηελ νπξάλσζε ησλ /n, l/ σο [ɲ, ʎ] πξν ηνληδφκελνπ /é/ 

θαη ππνζεκ. 15 αλσηέξσ ζ. 135. 
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3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) ζ. 180-182). Απαληά 

επίζεο θαη ζην ηέινο ιέμεσλ έπεηηα απφ ηελ απνβνιή άηνλνπ ηειηθνχ /i/ (π.ρ. /váni/ 

[vaɲ] «βάδεη»), /káni/ [kaɲ] «θάλεη»). 

 

3.1.5.15 Σν θώλεκα /k/ 

 

/k/ ~ /g/: /ka(l)ós/ «θαιφο» ~ /ga(v)ós/ «αφκκαηνο» 

/(k)akiá/ «θαθηά» ~ /agiá/ «ζθεχε πήιηλα ή κεηαιιηθά» 

 

/k/ ~ /x/: /karári/ «απφθαζε» ~ /xarári/ «θαξδχ ζαθί κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο γηα 

απνζήθεπζε ζηηεξψλ» 

/níki/ «λίθε» ~ /níxi/ «λχρη» 

 

/k/ ~ /ɣ/: /kámo/ «θάλσ, νξγψλσ» ~ /ɣámo/ «γάκν (αηη. ελ.)» 

/líki/ «ιχθνη» ~ /líɣi/ «ιίγνη» 

 

/k/ ~ /n/: βι. θψλεκα /n/ 

 

/k/ ~ /r/: βι. θψλεκα /r/ 

 

/k/ ~ /t/: βι. θψλεκα /t/ 

 

/k/ ~ /m/: /káti/ «θάηη» ~ /máti/ «κάηη» 

/oká/ «νθά» ~ /omá/ «σκά, (κηθ.) αζψα, άπεηξα» 

 

Σν θψλεκα /k/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο θιεηζηφ, (ξαρηαην)ππεξσηθφ, 

άερν ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Κνηλήο, πξηλ απφ ηα 

ζχκθσλα, ηα νπίζζηα θσλήεληα /u/, /o/ θαη ην αλνηρηφ /a/. Σν /k/ πξνθέξεηαη σο 

νπξαληθφ [c] πξηλ απφ ηα πξφζζηα θσλήεληα /i/ (π.ρ. [ciciríci] «αθαζάξηζην θηζηίθη», 

[ciʎúm] «κπηεξφο θαζκάο», [cínus] «εθείλνο»,) θαη /e/ (π.ρ. [cémkus] «θαιφο, 

ζπκπαζεηηθφο άλζξσπνο», [cef] «θέθη, επζπκία»), πξηλ ηελ αθνινπζία /i/ + 

/Φ(σλήελ)/ (π.ρ. /kióris/ [cνrs] «αφκκαηνο», /kiúpi/ [cup] «θηνχπη, πηζάξη», /kukiá/ 

[xca] «θνπθηά»˙ βι. επίζεο 3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε 

(ζπλίδεζε) ζ. 180-182) αιιά θαη ζην ηέινο ιέμεσλ έπεηηα απφ ηελ απνβνιή ηνπ 
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άηνλνπ ηειηθνχ /i/ (π.ρ. /kulíki/ [kʎíc] «θνπινχξα πνπ πξνζθέξεηαη ζηε λνλά, αιιά 

θαη εμάξηεκα γηα ην φξγσκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζηήζνο δψνπ», /líki/ [ʎic] «ιχθνη»˙ 

βι. θαη Καηζάλεο 1993: 92). 

Σν θψλεκα /k/, φηαλ βξίζθεηαη κεηά ην έξξηλν ζχκθσλν /n/ ζηα φξηα ιέμεσλ, 

ερεξνπνηείηαη θαη εμειίζζεηαη ζε [g] (π.ρ. /ton kaló/ [to galó] «ηνλ θαιφ», /ton kafé/ 

[to gafé] «ηνλ θαθέ»). 

 

3.1.5.16 Σν θώλεκα /g/ 

 

/g/ ~ /k/: βι. θψλεκα /k/ 

 

/g/ ~ /x/: /gázi/ «πεηξέιαην» ~ /xázi/ «θνίηαγκα, εδνλή, επδαηκνλία» 

/lag(ó)ni/ «ην καιαθφ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο κεηαμχ ηνπ ηζρίνπ θαη ησλ 

πιεπξψλ, ζην πιάη ηεο θνηιηάο» ~ /lax(é)ni/ «ηπραίλεη, απνθηά θάηη 

ηπραία, θεξδίδεη, ζπλαληά, βξίζθεη» 

 

/g/ ~ /ɣ/: /girízi/ «θφκβνο ηνπ ππνλφκνπ» ~ /ɣirízi/ «γπξίδεη» 

/(m)agália/ «καγθάιηα» ~ /aɣália/ «ζηγά-ζηγά» 

 

/g/ ~ /v/: /gázi/ «πεηξέιαην» ~ /vázi/ «ηνπνζεηεί, αιιά θαη αθνχγεηαη δπλαηφο 

θξφηνο» 

/lagóni/ «ην καιαθφ ηκήκα ηνπ ζψκαηνο κεηαμχ ηνπ ηζρίνπ θαη ησλ 

πιεπξψλ, ζην πιάη ηεο θνηιηάο» ~ /lavóni/ «ιαβψλεη» 

 

Σν θψλεκα /g/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο θιεηζηφ, ππεξσηθφ, ερεξφ 

ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο
24

. Σν θψλεκα /g/ 

πξνθέξεηαη σο ππεξσηθφ [g] πξηλ απφ ηα νπίζζηα θσλήεληα /u/, /o/ θαη ην αλνηρηφ /a/ 

θαη σο νπξαληθφ [ɟ] πξηλ απφ ηα πξφζζηα ή νπξαληθά θσλήεληα /i/, /e/ (π.ρ. [aɟíʒ] 

«αγγίδεη», [ɟem] «ραιηλάξη») θαζψο θαη πξηλ ηελ αθνινπζία /i/ + /Φ(σλήελ)/ (π.ρ. 

/agiá/ [aɟá] «αγγεία, ζθεχε», /giónis/ [ɟoɲs] «γθηψλεο», /giulés/ [ɟulés] «γθηνπιέο, 

κεγάιε πέηξα»˙ βι. επίζεο 3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε 

                                                             
24 Γηα ηε κε πξνεξξίλσζε ηνπ /g/ θαη ζε άιια βφξεηα ηδηψκαηα βι. Σζνιάθε (2009: 50, 69-71), βι. 

επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 446). 
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(ζπλίδεζε) ζ. 180-182)˙ νπξαληθή πξαγκάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσλήκαηνο είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβεί θαη ελ ηέιεη ιέμεσλ κεηά απφ ηελ απνβνιή άηνλνπ ηειηθνχ /i/ (π.ρ. 

/saliági/ [saʎáɟ] «ζαιηάγθη, ζαιίγθαξνο». βι. θαη Καηζάλεο 1993: 92). Eπνκέλσο, ν 

νπξαληθφο θζφγγνο [ɟ] πξνθχπηεη θαη εκθαλίδεηαη σο ζπλέπεηα ηνπ ελ ιφγσ 

θσλεηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δελ ζπλεπάγεηαη ζεκαζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ιέμεσλ. 

 

3.1.5.17 Σν θώλεκα /x/ 

 

/x/ ~ /ɣ/: /xéri/ «ρέξη» ~ /ɣéri/ «γέξνη» 

/maxiá/ «καθξχ μχιν» ~ /maɣiá/ «καγηά» 

 

/x/ ~ /k/: βι. θψλεκα /k/ 

 

/x/ ~ /g/: βι. θψλεκα /g/ 

 

/x/ ~ /t/: /xázi/ «θνίηαγκα, εδνλή, επδαηκνλία» ~ /tázi/ «ηάδεη» 

/óxi/ «φρη» ~ /óti/ «φηη» 

 

Σν θψλεκα /x/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο ηξηβφκελν (δηαξθέο), 

(ξαρηαην)ππεξσηθφ, άερν ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Νενειιεληθήο 

Κνηλήο. Σν ζπγθεθξηκέλν θψλεκα πξαγκαηψλεηαη σο ππεξσηθφ [x] πξηλ απφ ηα 

νπίζζηα θσλήεληα /u/, /o/ θαη ην αλνηρηφ /a/ θαζψο θαη πξηλ απφ ηα ζχκθσλα˙ 

πξαγκαηψλεηαη φκσο σο νπξαληθφ [ç] πξηλ απφ ηα πξφζζηα ή νπξαληθά θσλήεληα /i/ 

θαη /e/ (π.ρ. [óçi] «φρη», [çer] «ρέξη», [çidéc] «βαζχ ραληάθη») φπσο επίζεο θαη πξηλ 

απφ ηελ αθνινπζία /i/ + /Φ(σλήελ)/ (π.ρ. /taxiá/ [taçá] «αχξην ην πξσί», /xióni/ [çνɲ] 

«ρηφλη»˙ βι. επίζεο 3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) ζ. 

180-182), ελψ ε ίδηα δπλαηφηεηα ππάξρεη θαη έπεηηα απφ ηελ απνβνιή άηνλνπ /i/ ζην 

ηέινο ιέμεο (π.ρ. /amáxi/ [amáç] «έρζξα», /tamáxi/ [tamáç] «πιενλεμία, απιεζηία»˙ 

βι. θαη Καηζάλεο 1993: 92). 

 

3.1.5.18 Σν θώλεκα /ɣ/ 

 

/ɣ/ ~ /x/: βι. θψλεκα /x/ 
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/ɣ/ ~ /k/: βι. θψλεκα /k/ 

 

/ɣ/ ~ /g/: βι. θψλεκα /g/ 

 

/ɣ/ ~ /z/: βι. θψλεκα /z/ 

 

/ɣ/ ~ /n/: βι. θψλεκα /n/ 

 

Σν θψλεκα /ɣ/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο ηξηβφκελν (δηαξθέο), 

(ξαρηαην)ππεξσηθφ, ερεξφ ζχκθσλν, φπσο ην αληίζηνηρν θψλεκα ηεο Κνηλήο Νέαο 

Διιεληθήο. Σν ελ ιφγσ θψλεκα πξαγκαηψλεηαη σο ππεξσηθφ [ɣ] πξηλ απφ ηα νπίζζηα 

θσλήεληα /u/, /o/ θαη ην αλνηρηφ /a/ θαζψο θαη πξηλ απφ ηα ζχκθσλα˙ πξνθέξεηαη 

φκσο σο νπξαληθφ [ʝ] πξηλ απφ ηα πξφζζηα ή νπξαληθά θσλήεληα /i/ θαη /e/ (π.ρ. [ʝiríʒ] 

«γπξίδεη», [ʝer] «γέξνη») θαζψο θαη πξηλ ηελ αθνινπζία /i/ + /Φ(σλήελ)/ (π.ρ. /ɣiatrós/ 

[ʝatrós] «γηαηξφο», /ɣióma/ [ʝóma] «γηφκα, κεζεκέξη, θνιαηζηφ», /ɣiofíri/ [ʝufír] 

«γεθχξη»˙ βι. επίζεο 3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) ζ. 

180-182). Οπξαληθή πξνθνξά ηνπ /ɣ/ παξαηεξείηαη επίζεο ζην ηέινο ιέμεσλ έπεηηα 

απφ ηελ απνβνιή άηνλνπ ηειηθνχ /i/ (π.ρ. /[(na) fíɣi/ [(na) fíʝ] «(λα) θχγεη»˙ βι. θαη 

Καηζάλεο 1993: 92). 

Δλψ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη νπξαληθέο πξαγκαηψζεηο ησλ 

θσλεκάησλ /k/, /g/, /x/ θαη /ɣ/ εκθαλίδνληαη πξηλ απφ ηα πξφζζηα ή νπξαληθά 

θσλήεληα /i/ θαη /e/, ππάξρνπλ ζην ηδίσκα θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη 

νπξαληθνί θζφγγνη [c], [ɟ], [ç] θαη [ʝ] εκθαλίδνληαη θαη πξηλ απφ ηα νπίζζηα θσλήεληα 

[u], [o] θαη ην αλνηρηφ [a] (π.ρ. [kacá] «θαθηά», [cólan] «θηφιαο», [aɟó] «αγγείν, 

ζθεχνο», [aɟá] «αγγεία, ζθεχε», [çóɲa] «ρηφληα», [ʝatrós] «γηαηξφο», [ʝos] «γηνο», [ʝu] 

«γηνπ», [lóʝa] «ιφγηα»). 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ [ʎ], [ʃ], [ʒ], [ɲ], θαη νη 

θζφγγνη [c], [ɟ], [ç] θαη [ʝ] δελ ρξεηάδεηαη λα ζεσξεζνχλ πξαγκαηψζεηο ησλ 

θσλεκάησλ /c/, /ɟ/, /ç/ θαη /ʝ/ αληίζηνηρα, φπσο ίζσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

βάζεη θάπνησλ ελαιιαγψλ κεηαμχ νπξαληθψλ θαη ππεξσηθψλ θζφγγσλ πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. [c] ~ [k]: [cors] «ηπθιφο» ~ [kors] 

«θφξεο», [ʝ] ~ [ɣ]: [ʝatí] «γηαηί» ~ [ɣatí] «γαηί») θη απηφ δηφηη ζην ηδίσκα ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, φπσο είλαη ηα θαηλφκελα 
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ζπκπξνθνξάο ηα νπνία απαληψληαη ζηνλ γξήγνξν πξνθνξηθφ ιφγν, θαζψο πξνθχπηεη 

απφ ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 

Πξνθνξά ησλ ιέμεσλ κεκνλσκέλα  πκπξνθνξά 

[ci akúu]    →  [c akúu] «θαη αθνχσ» 

[ci aʎ]    →  [c aʎ] «θαη άιιε» 

[féɟi akóma]   →  [feɟ akóma] «θέγγεη αθφκα» 

[éçi akóma]   →  [eç akóma] «έρεη αθφκα» 

[óçi álu]    →  [oç álu] «φρη άιιν» 

[ζa fíʝi ávriu]   →  [ζa fiʝ ávriu]«ζα θχγεη αχξην» 

 

ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα παξαηεξείηαη φηη ν νπξαληθφο θζφγγνο 

δηαηεξείηαη θαη κεηά ηελ απνβνιή ηνπ πξφζζηνπ θσλήεληνο /i/, ελψ ζα ήηαλ 

αλακελφκελν λα αληηθαηαζηαζεί θαλνληθά απφ ηνλ ππεξσηθφ θζφγγν, εθφζνλ 

αθνινπζεί φρη πξφζζην αιιά ρακειφ/αλνηρηφ θσλήελ. Ζ δηαηήξεζε φκσο ηνπ 

νπξαληθνχ θζφγγνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δηαηεξείηαη ην νπξαληθφ πεξηβάιινλ, 

δειαδή ην πξφζζην ή νπξαληθφ θσλήελ, πξηλ ηελ απνβνιή ηνπ, έρεη πξνθαιέζεη ηελ 

νπξάλσζε (νπξαληθή πξαγκάησζε) ησλ θσλεκάησλ /k/, /g/, /x/ θαη /ɣ/. Φσλνινγηθά 

δειαδή ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ σο αθνινχζσο: /ke akúo/, 

/ke áli/, /fégi akóma/, /éxi akóma/, /óxi álo/, /ζa fíɣi ávriν/. 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν, ην νπνίν νδεγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα κε γίλεη 

απνδεθηφ φηη νη θζφγγνη [c], [ɟ], [ç] θαη [ʝ] απνηεινχλ πξαγκαηψζεηο ησλ θσλεκάησλ 

/c/, /ɟ/, /ç/ θαη /ʝ/ αληίζηνηρα, είλαη θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κνξθνινγία ηνπ 

νλφκαηνο˙ πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ιφγνο γηα παξαγσγηθά επηζήκαηα 

φπσο ηα /-ía/ θαη /-ia/ νλνκάησλ ζειπθνχ γέλνπο θαη /-ió/ νλνκάησλ νπδεηέξνπ γέλνπο 

(π.ρ. /túrkνs/ [túrkus] «Σνχξθνο» αιιά /turkía/ [turcía] «Σνπξθία», /sfugári/ [sfugár] 

«ζθνπγγάξη» αιιά /sfúgia/ [sfúɟa] «θνπξειφπαλν γηα ζθνπγγάξηζκα, μχιηλν ξαβδί 

ζην άθξν ηνπ νπνίνπ πξνζδέλνληαη ξάθε γηα ην θαζάξηζκα ηνπ θνχξλνπ απφ ηε 

ζηάρηε θαη ηα θάξβνπλα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ςσκηνχ», /ftνxós/ [ftuxós] 

«θησρφο» αιιά /ftóxia/ [ftóça] «θηψρηα», /févɣν/ [févɣu] «θεχγσ» αιιά /fevɣió/ 

[fivʝó] «θεπγηφ»). Πξηλ απφ ηα επηζήκαηα απηά απαληνχλ πάληα –ζε θσλεηηθφ 

επίπεδν– νη νπξαληθνί θζφγγνη [c], [ɟ], [ç] θαη [ʝ] θαη πνηέ νη ππεξσηθνί [k], [g], [x] 

θαη [ɣ]. πλεπψο, ε θσλεεληηθή αθνινπζία /i/ + /Φ(σλήελ)/ είλαη απηή πνπ πξνθαιεί 

ηελ νπξάλσζε ηνπ ππεξσηθνχ ζπκθψλνπ πνπ πξνεγείηαη (π.ρ. /lóɣia/ [lóʝa] «ιφγηα», 

/máɣia/ [máʝa] «κάγηα»). 



 

148 

 

Ωο ζχκβνια γηα ηε δήισζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ησλ ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ παξαιιαγψλ /k/, /g/, /x/ 

θαη /ɣ/ θαη φρη ηα /c/, /ɟ/, /ç/ θαη /ʝ/, εθφζνλ νη αλσηέξσ παξαιιαγέο /k/, /g/, /x/ θαη /ɣ/ 

απαληψληαη ζε πεξηζζφηεξα θσλεηηθά πεξηβάιινληα. 

 

3.1.5.19 Σν θώλεκα /ts/
25

 

 

/ts/ ~ /t/: /tséta/ «παιηνπαξέα» ~ /téta/ «ζεία» 

/pats(i)ás/ «θεθάιη» ~ /patás/ «παηάο» 

/its/ «θαζφινπ, ηίπνηα» ~ /(k)it/ «φ,ηη έπξεπε, ίζα - ίζα» 

 

/ts/ ~ /s/: /tsóli/ «ρνληξφο κνπζακάο γηα πξνζηαζία απφ ηε βξνρή» ~ /s(i)óli/ 

«θιηηδάλη» 

/kótsi/ «αζηξάγαινο, θξηάξη» ~ /kósi/ «ηξέμηκν, ηαρχηεηα» 

 

/ts/ ~ /n/: /tséta/ «παιηνπαξέα» ~ /néta/ «γλήζηα, θαζαξά, εηιηθξηλή, ζθέηα» 

/ɣlítsa/ «γιίζηξεκα, γιίζηξα» ~ /ɣlína/ «ρνηξηλφ ιίπνο» 

 

/ts/ ~ /r/: /tsé(t)a/ «παιηνπαξέα» ~ /ré(x)a/ «θιέκα» 

/vátsina/ «βαηφκνπξα» ~ /várina/ «θνπξάζηεθα, γέξαζα» 

 

Σν θψλεκα /ts/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο πξνζηξηβφκελν, θαηληαθφ, άερν 

ζχκθσλν, αληίζηνηρν ηνπ [ts] ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. Πξηλ απφ ην πξφζζην /i/
26

, ηα 

νπίζζηα θσλήεληα /o/ θαη /u/ ή ην αλνηρηφ /a/ αιιά θαη ζην ηέινο ιέμεσλ κεηά ηελ 

απνβνιή άηνλνπ ηειηθνχ /i/, ην θψλεκα /ts/ κπνξεί λα πξαγκαηψλεηαη σο 

θαηλννπξαληθφ [tʃ]
27

˙ ε εκθάληζή ηνπ φκσο εμαξηάηαη απφ ην θσλεηηθφ πεξηβάιινλ 

θαη δελ έρεη δηαθνξνπνηεηηθή αμία. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο άιισλ 

θζφγγσλ κε νπξαληθφ ραξαθηήξα, ε παξνπζία ηνπ [tʃ] πξηλ απφ θσλήελ –εθηφο ηνπ 

/i/– εξκελεχεηαη θσλνινγηθά σο /ts/ + /i/ + /Φ/ (βι. επίζεο 3.2.1.12 

Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) ζ. 180-182). 

                                                             
25 Γηα ηε θσλνινγηθή εξκελεία ησλ /ts, dz/ θαη ηε κνλνθσλεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα βι. θαησηέξσ 

Φσλνινγία 3.1.6 ζ. 148-151. 
26 ην δηαζέζηκν –ηνπιάρηζηνλ– πιηθφ δελ εληνπίζηεθε παξάδεηγκα κε [tʃ] πξηλ ην πξφζζην θσλήελ /e/. 
27 Ο δεδνκέλνο θζφγγνο απαληά θαη ζε άιια βνξεηνειιαδηθά ηδηψκαηα˙ βι. ελδεηθηηθά Καηζάλεο & 

Νηίλαο (2004: 436), Σζνιάθε (2009: 50, 69-70), βι. πξφζζεηα Σδηηδηιήο (2016: 446). 
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Παξαδείγκαηα: /altsiákis/ [altʃács] «θνβηηζηάξεο ιηγφςπρνο», /étsi/ [étʃ(i)] 

«έηζη», /zavaléntsius/ [zavaléntʃus] «θνπηνπφλεξνο», /kótsio/ [kótʃu] θαη [kótʃν] 

«Κψηζν (αηη. θαη θιεη.)», /patsiavúra/ [patʃavúra] «παηζηαβνχξα», /serɣútsi/ 

[serɣútʃi] «θαηαβξερηήξη, πνηηζηήξη», /tsiakpínis/ [tʃakpíɲs] «άηαθηνο, αιήηεο», 

/tsiápes/ [tʃápes] «ηζάπεο», /tsiardáki/ [tʃardác] «αλνηρηφ ζαιφλη», /ekikátν/ [tʃikát] 

«εθεί θάησ», /tsiuváliasma/ [tʃuváʎazma] «ηζνπβάιηαζκα», /tsiurápia/ [tʃurápça] 

«ηζνπξάπηα, θάιηζεο». 

 

3.1.5.20 Σν θώλεκα /dz/ 

 

/dz/ ~ /d/: /dzá(dz)a/ «αθαηαζηαζία» ~ /dá(r)a/ «απφβαξν» 

/(p)adzári/ «παηδάξη» ~ /(k)adári/ «θαληάξη, δπγαξηά» 

 

/dz/ ~ /z/: /dzá(dz)a/ «αθαηαζηαζία» ~ /zá(r)a/ «πηπρή, ηζαιάθσκα» 

/padzári/ «παηδάξη» ~ /pazári/ «αγνξά» 

 

/dz/ ~ /ts/: /dziá(b)a/ «δσξεάλ, άδηθα» ~ /tsiá(p)a/ «ηζάπα» 

/padzá(r)i/ «παηδάξη» ~ /patsá(ð)i/ «αγθάζη» 

 

/dz/ ~ /n/: /kνdz(i)á/ «θνηδάκ» ~ /kνná(ki)/ «ζπίηη, ηζηθιίθη, ρψξνο 

ζπγθέληξσζεο» 

 

/dz/ ~ /r/: /kνdziá/ «θνηδάκ» ~ /kνriá/ «ε θφξα ηνπ ςσκηνχ» 

 

/dz/ ~ /l/: /kνdziá/ «θνηδάκ» ~ /kνliá/ «νπίζζηα, θαπνχιηα δψνπ» 

 

/dz/ ~ /k/: /kνdz(i)á/ «θνηδάκ» ~ /kνká(ri)/ «θνθθάξη, θξεκκπδάθηα γηα θχηεκα» 

 

Σν θψλεκα /dz/ πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά σο πξνζηξηβφκελν, θαηληαθφ, 

ερεξφ ζχκθσλν, αληίζηνηρν ηνπ [dz] ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. Πξηλ απφ ηα 

πξφζζηα θσλήεληα –πξνπάλησλ ην /i/– θαη ην αλνηρηφ /a/ κπνξεί λα πξαγκαηψλεηαη 
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σο θαηλννπξαληθφ [dʒ]
28

˙ ε εκθάληζή ηνπ φκσο εμαξηάηαη απφ ην θσλεηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη δελ έρεη δηαθνξνπνηεηηθή αμία. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ [tʃ], ε 

παξνπζία ηνπ [dʒ] πξηλ απφ θσλήελ –εθηφο ησλ πξφζζησλ– εξκελεχεηαη θσλνινγηθά 

σο /dz/ + /i/ + /Φ/ (βι. επίζεο 3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε 

(ζπλίδεζε) ζ. 180-182). 

Παξαδείγκαηα: /aladziás/ [aladʒás] «είδνο πθάζκαηνο, αιαηδάο», /adziamís/ 

[adʒamís] «αηδακήο, αδέμηνο», /ɣlidziáris/ [ɣʎidʒárs] «βξφκηθνο, απηφο πνπ ηα ξνχρα 

ηνπ γπαιίδνπλ απφ ηελ απιπζηά», /téndzeris/ [déndʒirs] «ηέηδεξεο», /νdziákes/ 

[udʒáces] «ηδάθη», /sidzími/ [ʃidʒím] «ιεπηφ αιιά αλζεθηηθφ ζθνηλί», /dziámi/ 

[dʒámi] «ηδάκη», /dziába/ [dʒába] «δσξεάλ, άδηθα», /dzevrés/ [dʒevrés] «θεληεκέλν 

πνπθάκηζν, κεγάιν άζπξν καληήιη γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην». 

 

3.1.6 Φσλνινγηθή εξκελεία ησλ πξνζηξηβόκελσλ ζπκθώλσλ 

Σα πξνζηξηβφκελα ή πξνζηξηβή ζχκθσλα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζχλζεηε 

άξζξσζε, ε νπνία ζπλήζσο αξρίδεη κε ηέιεην θξαγκφ, κε θιεηζηφ δειαδή θζφγγν, θαη 

θαηαιήγεη ζε ηξηβή, ζε ηξηβφκελν (δηαξθή) θζφγγν. ην Γαξλάθηθν ηδίσκα, φπσο 

άιισζηε θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, ηα πξνζηξηβφκελα εθθηλνχλ κε έλα θιεηζηφ 

νδνληηθφ ζχκθσλν ([t, d]) θαη θαηαιήγνπλ ζε έλα ηξηβφκελν θαηληαθφ (ζπξηζηηθφ) 

ζχκθσλν ([s, z]). Ζ πξνθνξά ησλ αξζξψζεσλ απηψλ είλαη [ts], [dz]
29

. 

Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ησλ πξνζηξηβφκελσλ (ζχλζεηεο αξζξψζεηο) 

πξνθαιεί –γεληθά ζε φζεο γιψζζεο απαληνχλ απηά– δπζρέξεηεο σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηo πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη γηα ηε 

θσλνινγηθή ηνπο εξκελεία είλαη ην εάλ απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

δηαδνρή/αθνινπζία δχν δηαθνξεηηθψλ θσλεκάησλ (δειαδή σο /t/ + /s/, /d/ + /z/) ή 

σο εληαία θσλήκαηα
30

 (δειαδή σο /ts/, /dz/). 

                                                             
28 Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηλννπξαληθφ θζφγγν βι. Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 436), Σζνιάθε (2009: 

50, 69-70), βι. επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 446). 
29 ην ηδίσκα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, απαληνχλ θαη ηα θαηλννπξαληθά πξνζηξηβφκελα [tʃ] θαη [dʒ] –ην 

δεχηεξν ζπαληφηεξα– ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ δηαθνξνπνηεηηθή αμία αιιά απνηεινχλ αιιφθσλα ησλ 

/ts/, /dz/ αληηζηνίρσο˙ θαηά ζπλέπεηα δελ ζα γίλεη ιφγνο γηα απηά ζηε ζπλέρεηα. 
30 ρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ θσλνιφγσλ ηεο ρνιήο ηεο Πξάγαο λα θαζνξίζνπλ κία κέζνδν γηα 

ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θσλνινγηθήο εξκελείαο ησλ πξνζηξηβφκελσλ, ηε βαζηθή αξρή ηνπ 
Σroubetzkoy γηα ηε κνλνθσλεκαηηθή εξκελεία ησλ ζχλζεησλ αξζξψζεσλ γεληθά, ηελ ακθηζβήηεζε 

θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαηεπζχλζεψλ ηνπ απφ ηνλ Μartinet, ν νπνίνο εηζεγείηαη θαη 

επηθαιείηαη ηε κέζνδν ηεο ελαιιαγήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηάζπαζε ησλ πξνζηξηβφκελσλ 

ζπλεπάγεηαη αξρηθά ηε δηθσλεκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία δίρσο φκσο λα απνθιείνληαη ή λα απνξξίπηνληαη 

άιια θξηηήξηα, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ ηζρπξφηεξα γηα ηελ απνδνρή κνλνθσλεκαηηθήο 

εξκελείαο βι. Υαηδεζαββίδεο (1985: 58). 
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Ζ κνλνθσλεκαηηθή ή δηθσλεκαηηθή εξκελεία ησλ πξνζηξηβφκελσλ 

ζπκθψλσλ ζηεξίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο ελαιιαγήο˙ εάλ θαζέλα απφ ηα ζχκθσλα-

κέιε κηαο ζχλζεηεο άξζξσζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ζην ίδην θσλεηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε ζχλζεηε άξζξσζε δελ έρεη κνλνθσλεκαηηθή αμία, ηα ζχκθσλά ηεο δελ 

ζπλεκθαλίδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ίδην πεξηβάιινλ. Άξα, βάζεη ελαιιαγψλ (π.ρ. 

/ts(i)á(p)a/ «ηζάπα» ~ /tá(p)a/ «βνχισκα, θαπάθη» ~ /sá(r)a/ «ην πξψην γάια κεηά ηε 

γέλλα», /tsúr(lus)/ «απφζηεκα, ζππξί κε πχνλ» ~ /túr(na)/ «είδνο ςαξηνχ, (κηθ.) 

θνπηφο άλζξσπνο» ~ /súr(va)/ «θάιαληα πνπ ςάιινληαη αλήκεξα ηελ Πξσηνρξνληά», 

/tsó(l)i/ «ρνληξφο κνπζακάο γηα πξνζηαζία απφ ηε βξνρή» ~ /sói/ «ζφη» ~ /tói/ «δψν, 

αιιά θαη γχπαο», /(ɣ)lítsa/ «γιίζηξεκα, γιίζηξα» ~ /(v)líta/ «βιίηα
31

, (κηθ.) αλφεηα 

άηνκα» ~ /lísa/ «αικχξα, καλία, εθλεπξηζκφο, νξκή, αζζέλεηα ησλ ζθχισλ», 

/pats(i)ás/ «θεθάιη» ~ /patás/ «παηάο» ~ /pas(i)ás/ «παζάο»), /its/ «θαζφινπ, ηίπνηα» 

~ /(k)it/ «φ,ηη έπξεπε, ίζα - ίζα» ~ /(p)is/ «(λα) πεηο») πξνθχπηεη φηη ην 

πξνζηξηβφκελν [ts] ιεηηνπξγεί σο δχν θσλήκαηα ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ. 

Δπί ηε βάζεη θαη πάιη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελαιιαγήο (π.ρ. /dzá(dz)a/ 

«αθαηαζηαζία» ~ /dá(r)a/ «απφβαξν» ~ /zá(r)a/ «πηπρή, ηζαιάθσκα», /dz(i)a(b)á(is)/ 

«δσέκπνξνο» ~ /da(v)á(s)/ «ξερή θαηζαξφια» ~ /za(v)á/ «αλάπνδα, ζηξαβά», 

/(p)adzári/ «παηδάξη» ~ /(k)adári/ «θαληάξη, δπγαξηά» ~ /(p)azári/ «αγνξά») ζπλάγεηαη 

φηη θαη ην πξνζηξηβφκελν [dz] έρεη δηθσλεκαηηθή ιεηηνπξγία. 

Απφ δεδνκέλα φκσο πνπ αληινχληαη απφ ην ίδην ην ηδίσκα θαη εηδηθφηεξα απφ 

ην θσλνινγηθφ ζχζηεκα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ, δειαδή ηα θσλήκαηα 

(π.ρ. ην γεγνλφο φηη ηα πξνζηξηβφκελα, φπσο ζα δεηρζεί ζηε ζπλέρεηα, δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε «ζπκπεξηθνξά» ηνπο απφ ηα ππφινηπα ζπκθσληθά 

θσλήκαηα) πξνθχπηεη φηη είλαη δπλαηφλ λα αηηηνινγεζεί ε κνλνθσλεκαηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ /ts/ θαη /dz/. Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο εξκελείαο ησλ πξνζηξηβφκελσλ, 

σο πξαγκαηψζεσλ δειαδή εληαίσλ θσλεκάησλ, θαίλεηαη πσο ζπληζηά επηινγή πνπ 

ζπλάδεη κε ην θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ηδηψκαηνο θαη ζεσξείηαη φηη ην 

αληηπξνζσπεχεη κε πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. 

 Διάρηζηα ή θαη κε ειάρηζηα/κε ηδαληθά δεχγε ηεο κνξθήο /tsiá(p)a/ «ηζάπα» 

~ /dziá(b)a/ «δσξεάλ, άδηθα», /patsá(ð)i/ «αγθάζη» ~ /padzá(r)i/ «παηδάξη», 

/(p)atsiá(s)/ «θεθάιη» ~ /(b)adziá(ki)/ «κεξφο, κπνχηη», /tsia(t)ál(i)/ «δηραισηφ θιαδί» 

~ /dzia(m)ál(as)/ «βαζχο θαη απφηνκνο γθξεκφο» πνπ απνθαιχπηνπλ ζεκαζηνινγηθή 

                                                             
31 Γηα ηελ νξζνγξαθία ηεο ιέμεο βι. Μπακπηληψηεο (2002: 372). 
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δηαθνξνπνίεζε ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα /ts, dz/, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη 

θαη ζηελ πεξίπησζε δεπγψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζχκθσλα κε κνλνθσλεκαηηθφ 

ραξαθηήξα (π.ρ. /pós/ «πψο;» ~ /fos/ «θσο», /ζéksimo/ «ην θχηεκα ηνπ θαπλνχ» ~ 

/ðéksimo/ «ππνδνρή», /kubés/ «ζφινο, ηξνχινο» ~ /kufés/ «θνπθέο», /téka/ «ζηάζνπ» 

~ /ðéka/ «δέθα» θ.ά.), ζπληζηνχλ βαζηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο κνλνθσλεκαηηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο
32

, θαζψο ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε δηαθξηηηθνχ/δηαθνξνπνηεηηθνχ ξφινπ, 

ξφινπ θσλήκαηνο δειαδή, ζηα πξνζηξηβφκελα θαη –θαηά ζπλέπεηα– ηε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζήο ηνπο σο ηδηαίηεξεο θσλνινγηθήο θαηεγνξίαο (ζεηξάο). 

Δπίζεο, νη ζχλζεηεο αξζξψζεηο [ts, dz] απαληνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηέο 

ζέζεηο (ζπλεζέζηεξα ζε αξρηθή θαη εζσηεξηθή, ζπαληφηεξα ζε ηειηθή π.ρ. /tsáknν/ 

«θνκκάηη μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνζάλακκα», /dzádza/ «αθαηαζηαζία», 

/vátsina/ «βαηφκνπξα», /sidzími/ «ιεπηφ αιιά αλζεθηηθφ ζθνηλί», /nerádzi/ «λεξάηδη», 

/its/ «θαζφινπ, ηίπνηε» θ.ά.) ζηα πιαίζηα ηεο ιέμεο, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηα άιια 

κνλνθσλεκαηηθά ζχκθσλα ηνπ ηδηψκαηνο (π.ρ. γηα ην /m/: /mása/ «ζνθξάο, θαγεηφ», 

/éma/ «αίκα», /bárim/ «επηηέινπο, ηνπιάρηζηνλ», γηα ην /k/: /káta/ «γάηα», /ðéka/ 

«δέθα», /demék/ [dimék] «ηάρα», γηα ην /t/: /tátas/ «παηέξαο», /káta/ «γάηα», 

/berekiát/ [biricát] «επηπρψο», γηα ην /r/: /rakí/ «ξαθί», /sára/ «ην πξψην γάια κεηά ηε 

γέλλα», /déver/ «άλσ-θάησ», γηα ην /n/: /ne/ «λαη», /éna/ «έλα», /tin/ «ηελ», γηα ην /s/: 

/síta/ «ςηιφ θφζθηλν», /kaséla/ «ζθαιηζηφ ζεληνχθη», /álas/ «αιάηη», γηα ην /ð/: /ðári/ 

«ηψξα», /kaðí/ «μχιηλν βπηίν γηα κεηαθνξά λεξνχ», γηα ην /z/: /zésta/ «δέζηε», 

/bitízu/ «ηειεηψλσ», γηα ην /l/: /lális/ «ζείνο», /daúli/ «κεγάιν ηχκπαλν» θ.ά.). To 

γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη σο πξφζζεην ζηνηρείν πνπ επηζθξαγίδεη ηε κνλνθσλεκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνζηξηβφκελσλ
33

. 

Ο εληαίνο ραξαθηήξαο ησλ πξνζηξηβφκελσλ (κνλνθσλήκαηα) θαίλεηαη φηη 

εληζρχεηαη θαη απφ ηε δνκή ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ. Σα /ts, dz/ κπνξνχλ λα 

ζπλδπάδνληαη –φπσο θαη ηα ινηπά κνλνθσλεκαηηθά ζχκθσλα ηνπ ηδηψκαηνο– κε 

άιια ζχκθσλα θαη λα ζπγθξνηνχλ δηζπκθσληθά πξσηίζησο ζπκπιέγκαηα, φπνπ ηα 

πξνζηξηβφκελα θαηέρνπλ ηε ζέζε ηφζν ηνπ πξψηνπ φζν θαη ηνπ δεχηεξνπ κέινπο ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο (π.ρ. /mútska/ «κχηε, κνχξε», /móltsa/ «ζθφξνο», /gártsios/ 

«θιαςηάξεο», /níftsi/ «λίςνπ», /gubdzéli/ «ην πεξίβιεκα πνπ πεξηθιείεη ην βακβάθη, 

φηαλ είλαη αθφκε πάλσ ζην θπηφ», /báldza/ «θνπληάδα», /mandzána/ «κειηηδάλα»), 

πξάγκα ην νπνίν επίζεο ηζρχεη θαη γηα ηα άιια (κνλνθσλεκαηηθά) ζχκθσλα, θαζψο 

                                                             
32 Βι. θαη Μπνηίλεο (20112: 126). 
33 Βι. θαη Υαηδεζαββίδεο (1985: 62). 
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θαη ηξηζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα (π.ρ /denktsís/ [dinktʃís] «απηφο πνπ θηηάρλεη δέκαηα 

θαπλνχ»). 

Δπηρείξεκα ππέξ ηεο κνλνθσλεκαηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξνζηξηβφκελσλ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη εκθαλίδνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδίπισζεο, κπνξνχλ δειαδή 

λα επαλαιακβάλνληαη ζε δχν ζπιιαβέο ηεο ίδηαο ιέμεο (π.ρ. /tsitsí/ «θξέαο», 

/tsítsiðνs/ «νιφγπκλνο», /tsitsiniázν/ «θνθθηλίδσ πνιχ», /tsitsinúða/ «λπθίηζα», 

/tsútsa/ «πηπίια», /tsiartsiáfi/ «παπισκαηνζήθε», /dzádza/ «αθαηαζηαζία», 

/dzadzalás/ «θνπξειήο», /dzadzaliáris/ «θαθνληπκέλνο, αζνπινχπσηνο», /dzádzalν/ 

«άρξεζην θαη ρσξίο αμία αληηθείκελν, θνπξέιη», /dziudziúkla/ «κεγάιε θιφγα», 

/dziudziúklári/ «ην κηθξφ παηδί», /dziudziukúðia/ «ζνπηδνπθάθηα» θ.ά.), πξάγκα ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεη θαη ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κνλνθσλεκαηηθά ζχκθσλα (π.ρ. 

/babalízν/ «θάλσ ηνλ ππνβνιέα», /bubúta/ «θσηηά», /gaganúðia/ «απιάθηα, 

βαζνπιψκαηα», /gugúxka/ «δεθανρηνχξα», /ðiðimárika/ «δίδπκα», /ziáziakν/ «ν 

θαηαξξάθηεο ησλ καηηψλ», /kakárisma/ «θαθάξηζκα», /kakarónν/ «αξγνπεζαίλσ, 

ζβήλσ», /kikiríki/ «αθαζάξηζην θηζηίθη», /kukuloðéti/ «κηθξή καχξε εζάξπα», 

/mamalíga/ «περηφο ρπιφο απφ θαιακπνθάιεπξν θαη ιίπνο», /mumúts/ «θάληαζκα, 

ζθηάρηξν», /papaliúfka/ «άγνλν ρσξάθη», /tátas/ «παηέξαο», /xaxanútas/ «απηφο πνπ 

γειάεη δπλαηά» θ.ά). 

Σέινο, ε ζεψξεζε ησλ [ts, dz] –ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπιάρηζηνλ 

εξγαζίαο –σο εληαίσλ ζπκθψλσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, σο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ 

θσλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο (βι. Φσλεηηθή 2.3 ζ. 77-78 ηα 

αλαθεξφκελα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε ρξνληθή ηνπο δνκή), ζπλεπάγεηαη θαη 

επηβάιιεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ή ηνπιάρηζηνλ επηηξέπεη ηελ απνδνρή ηνπο θαη σο 

εληαηψλ θσλεκάησλ (κνλνθσλεκαηηθψλ ζπκθψλσλ) ζε θσλνινγηθφ επίπεδν
34

, 

θαζψο ην αληίζεην ζα ζπληζηνχζε αζπκκεηξία, αλαθνινπζία θαη αζπλέπεηα σο πξνο 

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο θνηλήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, ηνπ γεγνλφηνο δειαδή φηη 

εκθαλίδνπλ εληαίν ραξαθηήξα ηφζν ζε θσλεηηθφ (εληαίνη ζπκθσληθνί θζφγγνη) φζν 

θαη ζε θσλνινγηθφ επίπεδν (εληαία ζπκθσληθά θσλήκαηα). 

 

 

 

                                                             
34 Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα δελ ζπλεπάγεηαη φηη αγλνείηαη ή παξαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα θζφγγνη ησλ 

γισζζψλ γεληθά λα ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ζεψξεζεο θαηά ηε θσλεηηθή θαη 

θσλνινγηθή ηνπο πξνζέγγηζε. 
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3.1.7 Φσλνινγηθόο νξηζκόο ησλ ζπκθσληθώλ θσλεκάησλ 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θσλνινγηθήο αλάιπζεο απαηηείηαη –εθηφο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ησλ ζπκθσληθψλ θσλεκάησλ (πεξηγξαθηθφ ζηάδην ηεο 

θαηάηκεζεο) πνπ πξνεγήζεθε– λα δνζεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ 

απνκνλψζεθαλ έλαο απζηεξά θσλνινγηθφο νξηζκφο, λα πεξηγξαθεί ε ηαπηφηεηά 

ηνπο, λα θαζνξηζηνχλ δειαδή ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπκθσληθνχ 

θσλήκαηνο γηα ηνλ ιφγν φηη ηα δηαθξηηηθά ή δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζδίδνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε θάζε θψλεκα ηεο γιψζζαο θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

νπζία θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ψζηε ην θαζέλα λα δηαθξίλεηαη απφ ηα ππφινηπα 

θσλήκαηα ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ θσλεκάησλ 

δφζεθε ήδε κία ιεπηνκεξήο θσλεηηθή πεξηγξαθή ηνπο. Απηή φκσο δελ αξθεί γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θσλεκάησλ, δηφηη θαηά ηνλ Martinet (1976: 73-74) «δύν θζόγγνη 

όκνηνη θσλεηηθά δελ είλαη αλαγθαζηηθά ην ίδην θώλεκα θαη δύν θζόγγνη δηαθνξεηηθνί 

θσλεηηθά δελ είλαη θαη απηνί αλαγθαζηηθά δύν δηαθνξεηηθά θσλήκαηα». Πξέπεη 

επνκέλσο λα θαζνξηζηνχλ εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζηα πιαίζηα ηνπ θσλεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο δηαθξίλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θψλεκα απφ φια εθείλα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ ζηε ζέζε ηνπ. Έηζη, γηα ηε θσλνινγηθή –φρη θσλεηηθή 

φπσο ζην ζηάδην ηεο θαηάηκεζεο– πεξηγξαθή ηνπ θσλήκαηνο απαηηείηαη ε 

απνκφλσζε ησλ ζηαζεξψλ αξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη δηαθξηηηθά, 

εθείλσλ δειαδή πνπ ην δηαθξίλνπλ νπζηαζηηθά απφ φια ηα θσλήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο θαζνξηζκφο ησλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θσλεκάησλ είλαη 

απαξαίηεηνο, γηαηί ε βαζηθή θσλνινγηθή κνλάδα είλαη ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

θαη φρη ην θψλεκα. Απφ ηελ άπνςε απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ελφο θσλήκαηνο δελ κπνξεί 

λα νξηζηεί παξά σο ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

πξαγκαηψλνληαη ζπγρξφλσο, ψζηε λα απνηειέζνπλ ην δεδνκέλν θψλεκα θαη κφλν 

απηφ. 

Σα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπκθσληθφ θψλεκα ηνπ ηδηψκαηνο 

ησλ Γαξλαθνρσξίσλ είλαη: 

/p/: ρεηιηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ρεηιηθά θιεηζηά)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ δηρεηιηθό δελ 

δηαηεξήζεθε σο δηαθξηηηθφ γηα ην /p/, γηαηί ε δηρεηιηθφηεηα δελ έρεη 

δηαθνξνπνηεηηθή αμία, εθφζνλ ζην θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ ηδηψκαηνο ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ δελ ππάξρεη θιεηζηφ, ρεηινδνληηθφ, άερν ζχκθσλν), θιεηζηφ 

(ην δηαθξίλεη απφ ηα ρεηιηθά ηξηβφκελα), άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην ερεξφ /b/). 
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/b/: ρεηιηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ρεηιηθά θιεηζηά)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ δηρεηιηθό 

παξαιείπεηαη, γηαηί ζην ηδίσκα δελ ππάξρνπλ θιεηζηά, ρεηινδνληηθά ερεξά 

ζχκθσλα), θιεηζηφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα ρεηιηθά ηξηβφκελα), ερεξφ (ην 

δηαθξίλεη απφ ην άερν /p/). 

/f/: ρεηιηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ρεηιηθά ηξηβφκελα)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ρεηινδνληηθό δελ δηαηεξήζεθε, γηαηί δελ ππάξρνπλ ζην ηδίσκα ρεηιηθά 

ηξηβφκελα ζχκθσλα πνπ λα κελ είλαη ρεηινδνληηθά θαη επνκέλσο κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξηβφκελν γηα ην /f/ εμππαθνχεηαη φηη είλαη ρεηινδνληηθφ), 

ηξηβφκελν (ην δηαθξίλεη απφ ηα ρεηιηθά θιεηζηά), άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην 

ρεηιηθφ, ηξηβφκελν, ερεξφ /v/). 

/v/: ρεηιηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ρεηιηθά ηξηβφκελα ζχκθσλα)˙ ηνραξαθηεξηζηηθφ 

ρεηινδνληηθό δελ δηαηεξείηαη γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ δελ δηαηεξήζεθε θαη γηα ην 

/f/), ηξηβφκελν (ην δηαθξίλεη απφ ηα ρεηιηθά θιεηζηά), ερεξφ (ην δηαθξίλεη απφ 

ην άερν, ηξηβφκελν, ρεηιηθφ / f / ) .  

/m/: ρεηιηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ρεηιηθά έξξηλα), έξξηλν (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε 

έξξηλα ρεηιηθά θιεηζηά). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηρεηιηθόηεηαο θαη ηεο 

ερεξόηεηαο δελ δηαηεξήζεθαλ, γηαηί δελ έρνπλ δηαθξηηηθή αμία, εθφζνλ ε 

ερεξφηεηα εμππαθνχεηαη απφ ηε ξηληθφηεηα θαη ε δηρεηιηθφηεηα απφ ηε 

ρεηιηθφηεηα. Γελ ππάξρεη ζην ηδίσκα έξξηλν ζχκθσλν πνπ λα είλαη άερν θαη 

ρεηινδνληηθφ. 

/t/: νδνληηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε νδνληηθά θιεηζηά), θιεηζηφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα 

νδνληηθά ηξηβφκελα), άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην ερεξφ, θιεηζηφ, νδνληηθφ /d/). 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ αθξνγισζζνδνληηθό δελ δηαηεξήζεθε, γηαηί δελ ππάξρνπλ 

ζην ηδίσκα νδνληηθά θιεηζηά ζχκθσλα πνπ λα κελ είλαη αθξνγισζζνδνληηθά. 

/d/: νδνληηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε νδνληηθά θιεηζηά)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

aθξνγισζζνδνληηθό δελ δηαηεξήζεθε, γηαηί δελ ππάξρνπλ ζην ηδίσκα νδνληηθά 

θιεηζηά ζχκθσλα πνπ λα κελ είλαη αθξνγισζζνδνληηθά), θιεηζηφ (ην δηαθξίλεη 

απφ ηα νδνληηθά ηξηβφκελα), ερεξφ (ην δηαθξίλεη απφ ην άερν /t/). 

/r/: παιιφκελo˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αξθεί, γηα λα δψζεη ηνλ θσλνινγηθφ νξηζκφ 

ηνπ θσλήκαηνο, γηαηί δελ ππάξρεη άιιν παιιφκελν ζην ηδίσκα. Δπνκέλσο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαηληαθό θαη ερεξό δελ είλαη δηαθξηηηθά. 

/l/: πιεπξηθφ (ην δηαθξίλεη απφ φια ηα άιια ζπκθσληθά θσλήκαηα)˙ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ερεξόηεηαο εμππαθνχεηαη απφ ηελ πιεπξηθφηεηα, θαζψο 
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ζην ηδίσκα δελ ππάξρεη άερν πιεπξηθφ ζχκθσλν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ θαηληαθό 

δελ είλαη δηαθξηηηθφ, γηαηί δελ ππάξρεη ζην ηδίσκα άιιν πιεπξηθφ κε θαηληαθφ 

θψλεκα). 

/ζ/: νδνληηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε νδνληηθά ηξηβφκελα)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

κεζνδνληηθό δελ δηαηεξήζεθε, γηαηί ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαξθνρσξίσλ δελ 

ππάξρνπλ νδνληηθά ηξηβφκελα πνπ λα κελ είλαη κεζνδνληηθά), ηξηβφκελν (ην 

δηαθξίλεη απφ ηα νδνληηθά θιεηζηά), άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην ερεξφ, νδνληηθφ, 

ηξηβφκελν /ð/). 

/ð/: νδνληηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε νδνληηθά ηξηβφκελα)˙ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

κεζνδνληηθό δελ δηαηεξήζεθε γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ δελ δηαηεξήζεθε θαη γηα ην 

/ζ/, ηξηβφκελν (ην δηαθξίλεη απφ ηα νδνληηθά θιεηζηά), ερεξφ (ην δηαθξίλεη απφ 

ην άερν, νδνληηθφ, ηξηβφκελν /ζ/). 

/s/: θαηληαθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε θαηληαθά ηξηβφκελα), ηξηβφκελν (ην δηαθξίλεη 

απφ ηα κε ηξηβφκελα θαηληαθά), άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην ερεξφ /z/). 

/z/: θαηληαθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε θαηληαθά ηξηβφκελα), ηξηβφκελν (ην δηαθξίλεη 

απφ ηα κε ηξηβφκελα θαηληαθά),ερεξφ (ην δηαθξίλεη απφ ην άερν /s/). 

/n/: θαηληαθφ (ην δηαθξίλεη απφ ην ρεηιηθφ έξξηλν /m/), έξξηλν (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε 

έξξηλα θαηληαθά). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ερεξόηεηαο εμππαθνχεηαη απφ ηε 

ξηληθφηεηα θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ αθξνγισζζνθαηληαθό απφ ην θαηληαθφ. 

/k/: ππεξσηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ππεξσηθά θιεηζηά), θιεηζηφ (ην δηαθξίλεη απφ 

ηα ππεξσηθά ηξηβφκελα), άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην ερεξφ, ππεξσηθφ, θιεηζηφ 

/g/). 

/g/: ππεξσηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ππεξσηθά θιεηζηά), θιεηζηφ (ην δηαθξίλεη απφ 

ηα ππεξσηθά ηξηβφκελα), ερεξφ (ην δηαθξίλεη απφ ην άερν /k/). 

/x/: ππεξσηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ππεξσηθά ηξηβφκελα), ηξηβφκελν (ην δηαθξίλεη 

απφ ηα ππεξσηθά θιεηζηά), άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην ερεξφ /γ/). 

/ɣ/: ππεξσηθφ (ην δηαθξίλεη απφ ηα κε ππεξσηθά ηξηβφκελα), ηξηβφκελν (ην δηαθξίλεη 

απφ ηα ππεξσηθά θιεηζηά), ερεξφ (ην δηαθξίλεη απφ ην άερν /x/). 

/ts/: πξνζηξηβφκελν, άερν (ην δηαθξίλεη απφ ην ερεξφ πξνζηξηβφκελν /dz/). Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ θαηληαθό δελ δηαηεξήζεθε, γηαηί δελ ππάξρνπλ ζην ηδίσκα 

πξνζηξηβφκελα πνπ λα κελ είλαη θαηληαθά. 

/dz/: πξνζηξηβφκελν, ερεξφ (ην δηαθξίλεη απφ ην άερν πξνζηξηβφκελν /ts/). Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ θαηληαθό δελ δηαηεξήζεθε γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ αλαθέξζεθε 
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θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ /ts/. 

Μεηά ηνλ θσλνινγηθφ νξηζκφ ησλ ζπκθσληθψλ θσλεκάησλ αθνινπζεί ε 

ηαμηλφκεζή ηνπο θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπκθσληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ηδηψκαηνο. Ζ 

ηαμηλφκεζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ ζπκθσληθψλ θσλεκάησλ ζε νκάδεο κε 

βάζε ηα δηαθξηηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα δηαθαίλνληαη νη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο θαη αληηζέζεηο. Έπεηηα απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπκθσληθψλ θσλεκάησλ, 

πνπ εκθαλίδνπλ έλα νξηζκέλν δηαθνξνπνηεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, πξνθχπηνπλ νη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

Κιεηζηά: /p, b, t, d, k, g/ 

Σξηβφκελα: /f, v, ζ, ð, s, z, x, ɣ/ 

Άερα: /p, f, t, ζ, s, ts, k, x/ 

Ζρεξά : /b, v, d, ð, z, dz, g, ɣ/ 

Έξξηλα: /m, n/ 

Πιεπξηθφ: /l/ 

Παιιφκελν: /r/ 

Πξνζηξηβφκελα: /ts, dz/ 
Υεηιηθά: /p, b, m, f, v/ 
Οδνληηθά: /t, d, ζ, ð/ 

Φαηληαθά:    /n, 1, r, s, z, ts, dz/ 

Τπεξσηθά: /k, g, x, ɣ/ 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ νκαδνπνίεζε πξνθχπηεη φηη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ θιεηζηό 

αλαθέξνληαη θσλήκαηα πνπ σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ρεηιηθά, νδνληηθά θαη ππεξσηθά. Κάζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θιεηζηψλ 

πεξηιακβάλεη έλα ερεξφ θαη έλα άερν θψλεκα. Δπίζεο, κε ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηξηβόκελν αλαθέξνληαη θσλήκαηα πνπ σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο ραξαθηεξίδνληαη 

σο ρεηιηθά, νδνληηθά, θαηληαθά θαη ππεξσηθά. Καη νη θαηεγνξίεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ έλα άερν θαη έλα ερεξφ θψλεκα. Σέινο, ππάξρνπλ ην ρεηιηθφ θαη 

θαηληαθφ έξξηλν, ην πιεπξηθό θαη ην παιιόκελν θψλεκα. 

Βάζεη φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηνπ 

ζπκθσληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ. ε παξάιιειεο επζείεο 

ηνπνζεηνχληαη ηα ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ηξόπν άξζξσζεο, δειαδή απηά πνπ απνηεινχλ 

ζεηξά, ελψ ζηελ ίδηα θάζεηε επζεία (ζηήιε) ηνπνζεηνχληαη ηα ζχκθσλα πνπ 

αξζξψλνληαη ζην ίδην ζεκείν, δειαδή ηα ζχκθσλα πνπ απνηεινχλ ηάμε: 
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ΔΗΡΔ 

 

ΣΑΞΔΗ 

Υεηιηθά Οδνληηθά Φαηληαθά Τπεξσηθά 

Κιεηζηά p b
35

 t d  k g 

Έξξηλα     m    n  

Πιεπξηθφ     l  

Παιιφκελν     r  

Σξηβφκελα f v ζ ð s z x ɣ 

Πξνζηξηβφκελα   ts dz  

 

3.2 Φσλνινγηθά θαηλόκελα 

3.2.1 Φσλήεληα - Φσλνινγηθά θαηλόκελα εληόο ιέμεο 

3.2.1.1 Απνβνιή άηνλσλ /i, u/
36

 

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ν βφξεηνο θσλεεληηζκφο, ε ζηέλσζε δειαδή ησλ άηνλσλ 

/e/ θαη /ν/ θαη ε απνβνιή (dropping) ησλ επίζεο άηνλσλ πςειψλ/θιεηζηψλ /i/ θαη /u/, 

ζπληζηά βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ (βι. Δηζαγσγή 1.5 ζ. 

37). 

Σα γλήζηα –ή παιαηά ή πξσηνγελή– θσλήεληα /i/ θαη /u/, φηαλ είλαη 

άηνλα/ηνληθά απξνζηάηεπηα, ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ απνβάιινληαη/ζηγψληαη ηφζν 

ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην ηέινο ηεο ιέμεο. Σν θαηλφκελν απηφ καδί κε ηε ζηέλσζε, 

απνηεινχλ ηα θαη’ εμνρήλ ίζσο γλσξίζκαηα ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο –φπσο 

άιισζηε θαη ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ ηεο Ν. Διιεληθήο ελ γέλεη– θαη ππνζηεξίδεηαη 

φηη πξέπεη λα πξνεγήζεθε
37

 ηνπ επίζεο πνιχ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα ην ηδίσκα 

                                                             
35

 Όπνπ ζηνλ πίλαθα εκθαλίδνληαη δεχγε ζπκθψλσλ, ην επξηζθφκελν ζηα αξηζηεξά είλαη ην άερν, ελψ 

απηφ ζηα δεμηά ην αληίζηνηρφ ηνπ ερεξφ. 
36 Ο Μπαηδάθαο (2012: 976) θαίλεηαη λα εληάζζεη ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ πξσηνγελψλ θαη 
δεπηεξνγελψλ /i/ θαη /u/ ζην θαηλφκελν ηεο ζπγθνπήο. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη ζε άιια ηδηψκαηα βι. Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 163-198) γηα ην ζηαηηζηηλφ ηδίσκα, Καηζάλεο & 

Νηίλαο (2004: 434-435) γηα ηα γισζζηθά ηδηψκαηα ηεο πεξηνρήο Kνδάλεο-Γξεβελψλ, Νηίλαο (2005: 44-

52) γηα ην γισζζηθφ ηδίσκα ηεο Κνδάλεο, Αικπαλνχδεο (2009: 112-124) γηα ην ηδίσκα ηεο βφξεηαο 

Θξάθεο (Σν Μηθξφ θαη ην Μεγάιν Μνλαζηήξη ηεο Α. Ρσκπιίαο), Σζνιάθε (2009: 50, 88-92) γηα ην 

ηδηψκα ηεο ακνζξάθεο, Νηάγθαο (2012: 37-58) γηα ην ηδίσκα ηεο αξαθήλαο Βεληδίσλ (Γξεβελψλ), 

Γθαξαιηάθνο (2016: 88-92) γηα ην γισζζηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο ησλ Υαζίσλ (λ. Γξεβελψλ)˙ βι. 

επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 446). 
37 Γηα ηε ζεηξά ιεηηνπξγίαο ησλ θαηλνκέλσλ βι. θαη Κνληφο (1989: 43-4). Καη ε Νespor (1999: 34-35) 

ζεσξεί φηη πξνεγείηαη ε εθαξκνγή «ηνπ θαλόλα ηεο απαινηθήο» ησλ άηνλσλ θσλεέλησλ [i] θαη [u] θαη 

έπεηαη ν θαλφλαο «ηεο κεηαηξνπήο ησλ άηνλσλ [e] θαη [o] ζε [i] θαη [u] αληηζηνίρσο». Καηά ηνλ 

πκεσλίδε (1977: 70), αληίζεηα, δελ ηίζεηαη ζέκα πξνηεξαηφηεηαο ηζρχνο ηνπ λφκνπ ηεο απνβνιήο θαη 
απηνχ ηεο ζηέλσζεο, θαζψο ζεσξεί φηη πξφθεηηαη βαζηθά γηα έλαλ λφκν πνπ δξα εληαία θαη 

εθδειψλεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή σο ζηέλσζε γηα ηα άηνλα /e/ θαη /ν/ θαη σο απνβνιή γηα ηα άηνλα /i/ θαη 

/u/. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαίλεηαη λα θηλείηαη θαη ν Μπνηίλεο (20112: 82) ν νπνίνο αλαθεξφκελνο 

ζε δηαιεθηηθέο κνξθέο ηεο Διιεληθήο, ζηε Βφξεηα Διιάδα θπξίσο, ζεκεηψλεη φηη νη δηαθξίζεηο ησλ 

θσλεέλησλ ζε πεξηβάιινλ άηνλσλ ζπιιαβψλ πεξηνξίδνληαη ζε απηέο ησλ αθξαίσλ θσλεέλησλ /i~a~u/, 

εθφζνλ φια ηα άιια θσλήεληα, εθηφο απφ ην ρακειφ /a/, ππφθεηληαη ζε «αλχςσζε» (raising), θαηά ηελ 
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θαηλνκέλνπ ηεο ζηέλσζεο/ζπζηνιήο/θψθσζεο (raising) ησλ αηφλσλ /e/ θαη /ν/ ζε [i] 

θαη [u] αληίζηνηρα. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία 

θψθσζεο ζηα ιεγφκελα εκηβφξεηα ηδησκάηα
38

 ζεσξείηαη φηη εληζρχεη ηελ νξζφηεηα 

ηεο πξνεγνχκελεο άπνςεο. 

Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν, φπσο θαη απηφ ηεο ζηέλσζεο, ζπλδέζεθε κε ην δήηεκα 

ηνπ ηφλνπ θαη ζεσξήζεθε απνηέιεζκα θπξίσο ηνπ δπλακηθνχ ηνληζκνχ
39

. Δηδηθφηεξα, 

ν Υαηδηδάθηο (1905: 251) ππνζηεξίδεη φηη ε ζηέλσζε θαη ε απνβνιή είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ηζρπξνηέξνπ ηνληζκνχ, πνπ πίζηεπε φηη επηθξαηεί ζηα βφξεηα 

ηδηψκαηα˙ απηφο ήηαλ ε αηηία λα εμαζζελήζνπλ νη άηνλεο ζπιιαβέο πνπ έρνπλ 

εκίθιεηζηα ή θιεηζηά θσλήεληα /e, o/, /i, u/. Με ην θχξνο ηνπ ν Υαηδηδάθηο επέβαιε 

ηελ εξκελεία ηνπ γηα ηνλ δπλακηθφ –φπσο επηθξάηεζε λα ιέγεηαη απφ ηνπο επφκελνπο 

Έιιελεο εξεπλεηέο νη νπνίνη αζπάζηεθαλ ηελ άπνςή ηνπ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο– 

ηνληζκφ ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ παξακεξίδνληαο απηήλ ηνπ Meyer (βι. ππνζεκ. 40). 

Μηα άιιε εμήγεζε επηρεηξήζεθε λα δνζεί απφ ηνλ Mπνχηνπξα ν νπνίνο ην 

1916 ππνζηήξημε (βι. Μαγνπιάο 1977: 31-32) φηη ε ζηέλσζε θαη ε απνβνιή έρεη σο 

ζπλέπεηα θάπνηα έληαζε ηνπ ηφλνπ –ππφ ηελ έλλνηα φηη ε απνβνιή ησλ θιεηζηψλ 

θσλεέλησλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ κήθνπο ησλ ιέμεσλ (π.ρ. θνπδνύλη /kuðúni/ - θδνύλ 

[kðuɲ]) δίλεη πξνθαλψο ζε έλαλ «λφηην» Έιιελα ηελ εληχπσζε θάπσο ηζρπξφηεξνπ 

ηνληζκνχ (βι. Μαγνπιάο 1977: 32)– δίρσο φκσο λα είλαη φλησο ηζρπξφηεξνο ν ηφλνο 

ζηα βφξεηα ηδηψκαηα. 

Σε ζέζε ηνπ Υαηδηδάθη αθνινπζεί θαη ν Παπαδφπνπινο (1926: 11, 14) ν 

νπνίνο ζεκεηψλεη φηη επεηδή εμ αηηίαο ηνπ ηζρπξνχ ηνληζκνχ ε ηνληδνκέλε ζπιιαβή 

ηεο ιέμεο εμαίξεηαη «ππέξ ηαο αηόλνπο, αη νπνίαη νύησ πξνθέξνληαη ακειώο πσο, δηα 

ηνύην ηα θσλήεληα e θαη o, ηα νπνία είλαη αζζελέζηεξα ηνπ α», δηφηη ζρεκαηίδνληαη κε 

κηθξφηεξν άλνηγκα ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, «άηνλα όληα πθίζηαληαη θώθσζηλ ελ 

πάζε ρώξα ηεο ιέμεσο θαη θαηά κηθξόλ ηξέπνληαη εηο η θαη νπ». 

Μηα άπνςε, δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ Υαηδηδάθη, γηα ηα ηλδάικαηα ή 

αθνπζηηθέο παξαζηάζεηο ησλ ιέμεσλ δηαηππψζεθε αξγφηεξα απφ ηνλ Φάβε (1951: 3-

                                                                                                                                                                              
νπνία ηα πςειά θσλήεληα /i, u/ απνβάιινληαη, ελψ ηα ελδηάκεζα /e, o/ θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε 

άξζξσζεο ησλ πςειψλ θσλεέλησλ. 
38 Ζκηβφξεηα απνθαινχληαη ηα ηδηψκαηα ζηα νπνία ηζρχεη θαλνληθά ην θαηλφκελν ηεο απνβνιήο ησλ 
αηφλσλ /i/ θαη /u/, ελψ ην θαηλφκελν ηεο θψθσζεο ησλ αηφλσλ /e/ θαη /ν/ δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ˙ 

βι. Αλδξηψηεο (1932α: 171). 
39 O Meyer απέδσζε ηα θαηλφκελα ηεο ζηέλσζεο θαη ηεο απνβνιήο ζε μέλν εζλνινγηθφ ππφζηξσκα 

δίρσο λα ην πξνζδηνξίδεη ζαθέζηεξα, ελψ ν Thumb πηζηεχεη φηη ν Meyer ελλνεί πηζαλφηαηα ηνπο 

εμειιεληζκέλνπο Θξάθεο θαη ηα ζπγγεληθά ηνπο θχια ζηε Βαιθαληθή (βι. πκεσλίδεο 1977: 64). 

ρεηηθά κε ηε ρξνλνιφγεζε ησλ δχν θαηλνκέλσλ βι. Μπακπηληψηεο (1977: 13-21). 
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18), πνπ θαηά ηα άιια πηζηεχεη πηζαλφηαηα φηη ν ηνληζκφο ζηα βφξεηα ηδηψκαηα είλαη 

φλησο ηζρπξφηεξνο, θαη απφ ηνπο Aλδξηψηε (1932α: 171-185) θαη Newton (1972: 

182-189). 

Καηά ηνλ Meillet (βι. Μαγνπιάο 1977: 31) νη κεηαβνιέο ζηα θσλήεληα ησλ 

βνξείσλ ηδησκάησλ δελ νθείινληαη ζηνλ δπλακηθφ ηνληζκφ, αιιά είλαη ζπλέπεηα ηεο 

βξάρπλζεο ησλ άηνλσλ θσλεέλησλ, θαζψο ηα θσλήεληα είλαη γεληθά ηφζν βξαρχηεξα 

φζν θιεηζηφηεξα. Έηζη, ηα /i, u/, πνπ είλαη βξαρέα απνβάιινληαη, ελψ ηα /e, o/ 

γίλνληαη βξαρχηεξα. Ο Pernot (βι. Μαγνπιάο 1977: 31-32) ζηεξηδφκελνο ζε έξεπλεο 

πεηξακαηηθήο θσλεηηθήο ζεσξεί φηη ν λενειιεληθφο ηνληζκφο ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο 

απφ ηε καθξφηεηα, θαηφπηλ απφ ην χςνο θαη, ηέινο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ 

έληαζε θαη, επίζεο, φηη ν θσλεεληηζκφο ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ δελ πξνθαιείηαη απφ 

ηνλ δπλακηθφ ηνληζκφ˙ ηα θιεηζηά /i/ θαη /u/ ρξεηάδνληαη –αληίζεηα κε φ,ηη ζπλήζσο 

πηζηεχεηαη– ηνλ κεγαιχηεξν κέζν ξπζκφ εθπλνήο θαη ηείλνπλ λα εμαζζελήζνπλ 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο, θαηά ηελ νπνία θάζε ζχζηεκα 

ηείλεη λα θαηαζηεί νηθνλνκηθφηεξν επηηπγράλνληαο κεγαιχηεξε απφδνζε κε 

κηθξφηεξε δαπάλε (βι. Μαγνπιάο 1977: 34). πλεπψο, θαηά ηνπο Meillet θαη Pernot 

ηα άηνλα θιεηζηά θσλήεληα ηείλνπλ λα γίλνπλ βξαρχηεξα, δειαδή λα απνβιεζνχλ, 

θαη ηα εκίθιεηζηα λα γίλνπλ θιεηζηά θαη άξα βξαρχηεξα. 

χκθσλα κε ηνλ Martinet, φπσο ζπλνςίδεη ηηο απφςεηο ηνπ ν Μαγνπιάο 

(1977: 34-35), είλαη πηζαλφ φηη ε ζηέλσζε θαη ε απνβνιή ησλ θσλεέλησλ δελ έρεη 

αηηία ηνλ δπλακηθφ ηνληζκφ, αιιά πξνέξρεηαη απφ ηελ ηάζε λα αηνλήζεη ζε νξηζκέλεο 

ζπιιαβέο –πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ έλλνηα ηεο εμνπδεηέξσζεο ή νπδεηεξνπνίεζεο– 

ε θαζαξφηεηα ησλ θσλεεληηθψλ δηαθξίζεσλ, πνπ θαηαιήγεη ζην λα πξνβάιιεη ηελ 

θαζαξφηεηά ηνπο ζε άιιεο ζπιιαβέο. Δπνκέλσο, ε άξζε ή εμνπδεηέξσζε 

(neutralisation), φπσο απνθαιείηαη ζηε θσλνινγία, ηεο αληίζεζεο ησλ /u ~ o/, /i ~ e/ 

ζηηο άηνλεο ζπιιαβέο έρεη σο απνηέιεζκα έλα νηθνλνκηθφηεξν θσλεεληηθφ ζχζηεκα 

ηξηψλ θσλεέλησλ έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πέληε θσλεέλησλ ζηα λφηηα ηδηψκαηα. 

Έρνληαο επηρεηξήζεη κηα δνκνινγηθή ζεψξεζε ηνπ θσλεεληηζκνχ ησλ 

βνξείσλ ηδησκάησλ, ν Μαγνπιάο (1977: 36) ζπκπεξαίλεη φηη ζηα ελ ιφγσ ηδηψκαηα ν 

πνζνηηθφο, θαη φρη ν δπλακηθφο, ηνληζκφο νδήγεζε ζηελ άξζε ηεο αληίζεζεο ησλ 

άηνλσλ /e ~ i/, /o ~ u/ θαη ζηελ απνβνιή ησλ παιαηψλ θπξίσο /i, u/, πξάγκα ην νπνίν 

ζεκαίλεη κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζην ζχζηεκα ησλ άηνλσλ θσλεέλησλ. 

Ο πκεσλίδεο (1977: 63-71) πάιη θάλεη ιφγν γηα κηα ζπλεπή δηαδηθαζία 

πξνψζεζεο φινπ ηνπ θσλεεληηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ «πξνο ηα 
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εκπξόο» (ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε ζηέλσζε ζπκβαίλεη πξνψζεζε ησλ άηνλσλ /e/ θαη 

/o/ πξνο ηα πην πξνσζεκέλα /i/ θαη /u/, θαη θαηά ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ θαη /u/ 

ζεκεηψλεηαη πάιη κηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ θζφγγσλ απηψλ, πνπ εθδειψλεηαη κε 

ηελ έθπησζή ηνπο) θαη ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα «έλαλ λόκν νηθνλνκίαο ηεο 

άξζξσζεο, πνπ ζπκπίπηεη κε ηε γεληθή αξρή ηεο ήζζνλνο πξνζπαζείαο πνπ επηθξαηεί 

ζηε θύζε» (βι. θαη ππνζεκ. 37 ζ. 158-159). 

 Ζ απνβνιή ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά αιιαγψλ πνπ επεξεάδεη θπξίσο ην 

ζπκθσληθφ ζχζηεκα (ζπκπινθή ζπκθψλσλ θαη δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ 

ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ άγλσζησλ ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, αθνκνηψζεηο 

ζπκθψλσλ, απνβνιέο ζπκθψλσλ θαη απινπνίεζε ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ, 

αλαπηχμεηο θσλεέλησλ ζε δπζπξφθεξηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα θ.ά.) αιιά θαη ηε 

κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ. 

Καηά ηνλ Παπαδφπνπιν (1926: 16) «ζεκειηψδεηο λφκνη» ηεο απνβνιήο 

άηνλνπ θσλήεληνο είλαη «1) ε ύπαξμηο πξνεγνπκέλνπ ζπκθώλνπ. Δάλ πξνεγήηαη 

θσλήελ, νπδέπνηε απνβάιιεηαη, δηόηη ζηεξίδεηαη ππ’ απηνύ ζπλεθθσλνύκελνλ 

δηθζνγγηθώο, θαζώο θαηηξγαξαίνη, λνπκαηαίνη, θαεκέλνπο,…2) Δθ δύν αηόλσλ 

θσλεέλησλ απνβάιιεηαη ην πιεζηέζηεξνλ πξνο ηελ ηνληδνκέλελ ζπιιαβήλ, νίνλ βνπιή 

- β’ιή, αιιά βνπιηθόο - βνπι’θόο,… δηόηη αη πξνο ηελ ηνληδνκέλελ πξνζθείκελαη 

ζπιιαβαί εθθσλνύληαη πάληνηε αζζελέζηεξαη ησλ απώηεξνλ θεηκέλσλ»
40

. Οη 

παξαηεξήζεηο ηνπ Παπαδφπνπινπ θαίλεηαη φηη ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο
41

 (π.ρ. πεξίπησζε 1: /aloɣómiɣa/ [aluɣómɣa] «αινγφκπγα», 

/ɣurúnia/ [ɣrúɲa] «γνπξνχληα», /zimóni/ [ʒimóɲ] «δπκψλεη», /kitá/ [cta] «θνηηά», 

/apólika/ [apóʎka] «ειεπζέξσζα, απέιπζα», /ɣiaúrti/ [ʝaúrt] «γηανχξηη», /zái/ [zái] 

«δάεη», /kléi/ [kléi] «θιαίεη», /seréi/ [ʃiréi] «εξξαίνη», πεξίπησζε 2: /akolitós/ 

[akuʎtós] «θνιιεηφο», /élises/ [éʎʃis] «έιπζεο», /extesinós/ [ixtiʃnós] «ρζεζηλφο» 

θ.ά.). 

                                                             
40 Γηα ηε δηαηήξεζε αληηζέησο ησλ άηνλσλ θσλεέλησλ, εάλ κεηά ηελ απνβνιή ηνπο «ηα ζπκπίπηνληα 

ζύκθσλα» ζα απνηεινχζαλ «ζύκπιεγκα δπζεθθώλεηνλ» εληφο ιέμεο –αιιά θαη θαηά ηε ζπλεθθνξά– ή 

ιφγσ ηεο θχζεο «ησλ παξαθεηκέλσλ ζπκθώλσλ» ή επεηδή ζα πξνέθππηαλ φκνηα ζχκθσλα ή ιφγσ 

αλαινγίαο, ή εμ αηηίαο ηεο αλάπηπμεο δεπηεξεχνληα ηφλνπ ή, ηέινο, γηα ιφγνπο κεηξηθνχο ζηε 
δεκνηηθή πνίεζε βι. Παπαδφπνπινο (1926: 17-18). 
41 Μηα έξεπλα γηα ηε ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απνβνιήο ζην ηδίσκα ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ φπσο απηή ηεο Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985) ζα ήηαλ ρξήζηκε, αιιά μεθεχγεη απφ ηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη επηπιένλ δελ ππήξραλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ψζηε λα επηρεηξεζεί 

θάηη ηέηνην. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δηαηππψλνληαη θάπνηεο γεληθέο θαη αδξνκεξείο παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν. 
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Απφ ην ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ πιηθφ θαίλεηαη επίζεο λα επηβεβαηψλνληαη 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο ηεο Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 178-180) ζρεηηθά κε ηελ 

απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ θαη /u/ ζηελ πξψηε –αιιά θαη ζηε δεχηεξε– κεηά ηνλ ηφλν 

(κεηαηνληθή) ζπιιαβή (π.ρ. /alázun/ [alázn] «αιιάδνπλ», /alónisma/ [alóɲzma] 

«αιψληζκα», /kukulóζike/ [kuklóζci] «ζθέπαζε ην θεθάιη ηνπ, παληξεχηεθε», 

/aletróxeri/ [ʎitróçir] «εμάξηεκα ηνπ αιεηξηνχ ην νπνίν θξαηάεη ν γεσξγφο θαηά ην 

φξγσκα», /baɣiátiko/ [baʝátko] «κπαγηάηηθν» θ.ά.) θαζψο θαη ζηελ πξψηε θαη ηξίηε, 

ηηο πεξηηηέο δειαδή ζπιιαβέο, πξηλ ηελ ηνλνχκελε αξηζκψληαο απφ ηελ πξψηε 

πξνηνληθή ζπιιαβή πξνο ηελ αξρή ηεο ιέμεο (π.ρ. /vunó/ [vno] «βνπλφ», /ðuliá/ [ðʎa] 

«δνπιεηά», /zimári/ [ʒmar] «δπκάξη», /zimaroxáftis/ [ʒmaroxáfts] «θνχξλνο», 

/kokinízi] [kocɲíʒ(i)] «θνθθηλίδεη», /kokinóxoma/ [kucnóxuma] «θνθθηλφρσκα», 

/pinakotí/ [pnakutí] «πηλαθσηή», /ximónas/ [çmónas] «ρεηκψλαο» θ.ά.). Αληίζεηα, ζηε 

δεχηεξε, άξηηα δειαδή, ζπιιαβή πξηλ ηελ ηνληζκέλε (Μαξγαξίηε-Ρφγθα 1985: 189) 

δηαηεξνχληαη (π.ρ. /ζilikó/ [ζiʎkó] «ζειπθφ», /ζiɣatéra/ «ζπγαηέξα», /kiratsúða/ 

[ciratsúða] «ζεία ηνπ ζπδχγνπ» θ.ά.). Δπίζεο, ην αξρηθφ άηνλν θσλήελ (Μαξγαξίηε-

Ρφγθα 1985: 181) ζπλήζσο δηαηεξείηαη (π.ρ. /ikónisma/ [ikóɲzma] «εηθφληζκα», 

/uranískos/ [uraɲískus] «νπξαλίζθνο», /uranúðia/ [uranúðʝa] «(επηξξ.) ςειά ζηνλ 

νπξαλφ», /ipoféro/ [ipuféro] «ππνπθέξσ», /isterótera/ [istirótira] «πζηεξφηεξα» θ.ά.). 

Απνβνιή άηνλνπ /i/: /avɣatíʒi/ [avɣatíʒ] «αβγαηίδεη», /aðráxti/ [aðráxt] 

«αδξάρηη», /akolitós/ [akuʎtós] «θνιιεηφο», /aloɣómiɣa/ [aluɣómɣa] «αινγφκπγα», 

/alixínes/ [aʎçíɲis] «ιεηρήλεο, ζηίγκαηα ζην πξφζσπν», /alónisma/ [alóɲzma] 

«αιψληζκα», /anζropúði/ [anζrupúð] «αλζξσπάθη», /anípsi/ [aɲípʃ] «αλίςη», /apólika/ 

[apóʎka] «ειεπζέξσζα, απέιπζα», /vizáni/ [vzaɲ] «βπδαίλεη», /vráði/ [vrað] «βξάδπ», 

/ɣiaúrti/ [ʝaúrt] «γηανχξηη», /zimóni/ [ʒ(i)móɲ] «δπκψλεη», /extesinós/ [ixtiʃnós] 

«ρζεζηλφο», /iðriárɣiros/ [ðʝárʝirus] «πδξάξγπξνο», /ipirétis/ [piréts] «ζεξβηηφξνο ζε 

γάκν», /kóri/ [kor] «θφξε», /kitá/ [cta] «θνηηά», /láði/ [ɫað] «ιάδη», /mikrá/ [mkra] 

«κηθξά», /mesiméri/ [miʃimér] «κεζεκέξη», /mesítis/ [miʃíts] «εκπνξηθφο 

αληηπξφζσπνο», /baɣiátiko/ [baʝátko] «κπαγηάηηθν», /próima/ [próma] (αιιά θαη 

[próima]) «πξψηκα, λσξίο», /sikónete/ [ʃkónete] «ζεθψλεηαη», /spíti/ [ʃ/spit] «ζπίηη», 

/tiliɣaðiázodan/ [tʎiɣaðʝázodan] «ηπιηγφηαλ», /filó/ [flo] «θηιψ», /xéri/ [çer] «ρέξη» 

θ.ά. 

Απνβνιή αηόλνπ /u/: /aɣuríða/ [aɣríða] «αγνπξίδα», /ákusame/ [áksame] 

«αθνχζακε», /ákusate/ [áksate] «αθνχζαηε», /ákuses/ [ákʃis] «άθνπζεο», /alázun/ 

[alázn] «αιιάδνπλ», /ɣuðoxéri/ [ɣðoçér] «γνπδνρέξη», /ɣurúnia/ [ɣrúɲa] «γνπξνχληα», 
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/zuló/ [zlν] «δνπιψ, πηέδσ», /kutsós/ [ktsνs] «θνπηζφο», /tus/ [ts] «ηνπο», /puláða/ 

[pláða] «πνπιάδα, λεαξή θφηα πνπ δελ έρεη γελλήζεη», /pulári/ [plar] «πνπιάξη, 

γατδνπξάθη», /fustanúði/ [fstanúð] «θνπζηαλάθη» θ.ά. 

Παξνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ επηζεκαίλεηαη επίζεο ζε δάλεηεο ιέμεηο (π.ρ. 

/goritsiá/ [gortʃá] «άγξηα αριαδηά» < αιβ. goricë, /zulápi/ [zlap] «κηθξφζσκν αγξίκη» 

< κεζλ. δνπιάπηλ πηζ. < αιβ. zullap, /mulári/ [mɫar] «κoπιάξη» < κηγλ. κνπιάξηνλ < 

ηηαι. mulo < ιαη. mulus, /piliáfi/ [pʎaf] «πηιάθη» < ηνπξθ. pilav, /timári/ [tmar] 

«πεξηπνίεζε, ρηέληζκα δψνπ θπξίσο ηνπ αιφγνπ» < κεζλ. ηηκάξηνλ < πεξζ. timar, 

/timarévo/ [tmarévu] «θαζαξίδσ, ζπγπξίδσ ην ζπίηη», /tsukáli/ [tskaʎ] «ηζνπθάιη, 

πήιηλν αγγείν» < κεζλ., ππνθ. ηνπ ηζνύθ(θ)α < ηηαι. zucca, /tsukalás/ [tskalás] 

«αγγεηνπιάζηεο», /tuféki/ [tfec] «ηoπθέθη» < ηνπξθ. tüfek θ.ά.). Σχπνη ηεο 

Νενειιεληθήο Κνηλήο πνπ εηζέδπζαλ ζην ηδίσκα (π.ρ. /(tin) ekpéðefsi/ [(ti) gbéðefʃ] 

«(ηελ) εθπαίδεπζε», /ðiastávrosi/ [ðʝastávruʃ] «δηαζηαχξσζε», /epanástasi/ 

[epanástaʃ] «επαλάζηαζε», /iperédasi/ [ipirédaʃ] «ππεξέληαζε» θ.ά.) εκθαλίδνπλ 

απνβνιή ησλ άηνλσλ θσλεέλησλ –πξνπάλησλ ηνπ /i/
42

– ζπλήζσο ζην θαηαιεθηηθφ 

ηνπο ηκήκα. 

Ζ απνβνιή πάλησο ησλ άηνλσλ /i/ θαη /u/ δελ απνηειεί θαζνιηθφ θσλνινγηθφ 

θαηλφκελν θαη δελ ιεηηνπξγεί λνκνηειεηαθά ζην ηδηψκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ζηε 

ζχγρξνλή ηνπ ηνπιάρηζηνλ κνξθή. Ζ ηζρχο ηνπ θαηλνκέλνπ κνηάδεη λα έρεη 

ππνρσξήζεη θπξίσο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. ην πιηθφ 

επηζεκάλζεθαλ ζπρλά δηηππίεο, ηχπνη δειαδή κε θαη ρσξίο απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ 

θαη /u/, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο νκηιεηέο, αιιά πνιιέο θνξέο θαη 

απφ ηνλ ίδην νκηιεηή. 

 Δηαηήξεζε ηνπ άηνλνπ /i/: /ákri/ [ákri] «άθξε», /ɣiánis/ [ʝáɲ/nis] «Γηάλλεο», 

/érima/ [érima] «έξεκα», /étsi/ [étʃ/si] «έηζη», /(na) zísi/ [(na) ʒíʃi] «(λα) δήζεη», 

/kátiki/ [kátici] «θάηνηθνη», /kefáli/ [cefáʎ/li] «θεθάιη», /mikrútsikos/ [mikrútʃ/sikos] 

«κηθξνχηζηθνο», /milá/ [milá] «κηιά», /nífi/ [ɲífi] «λχθε», /óli/ [óʎ/li] «φινη,-ε», 

/palikári/ [paʎ/likári] «παιιεθάξη», /pátisa/ [pátisa] «πάηεζα», /potámi/ [potámi] 

«πνηάκη», /puláki/ [puláci] «πνπιάθη», /ráxi/ [ráçi] «ξάρε», /sixoreménos/ 

                                                             
42 Πβ. ηα αλαθεξφκελα απφ ηε Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 216 ππνζεκ. 58) ζρεηηθά κε ην φηη «Μηα 

ζπζηεκαηηθή εμέηαζε όινπ ηνπ ιεμηθνύ ηνπ ηδηώκαηνο ίζσο ζα απνθάιππηε όηη έρνπκε ζε κεγαιύηεξε 

έθηαζε απνβνιή ηνπ [i], δηόηη ν θζόγγνο απηόο είλαη αζζελέζηεξνο ζηελ ειιεληθή από ην [u] θαη 

βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο θιίκαθαο ηζρύνο (dominance) ή ερεηηθόηεηαο (sonority) ησλ λενειιεληθώλ 

θσλεέλησλ… Απηό νθείιεηαη ζηε κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηνπ [u] σο ζηξνγγπινύ θσλήεληνο ζε αληίζεζε κε 

ην [i] πνπ είλαη κε ζηξνγγπιό». 
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[ʃixoreménus] «ζπγρσξεκέλνο», /traɣúði/ [traɣúði] «ηξαγνχδη», /xarízi/ [xaríʒ/zi] 

«ραξίδεη» θ.ά. 

 Δηαηήξεζε ηνπ αηόλνπ /u/: /agaliázun/ [agaʎázun] «αγθαιηάδνπλ», /ákusan/ 

[ákusan] «άθνπζαλ», /anastenázun/ [anastenázun] «αλαζηελάδνπλ», /vuná/ [vuná] 

«βνπλά», /ɣámus/ [ɣámus] «γάκνπο (αηη. πιεζ.)», /ɣérus/ [ʝérus] «γέξνπο (αηη. 

πιεζ.)», /laɣópula/ [laɣópula] «ιαγφπνπια», /(manúla) mu/ [(manúla) mu] 

«(καλνχια) κνπ», /moraitópula/ [moraitópula] «Μσξατηφπνπια», /naftópulo/ 

[naftópulo] «λαπηφπνπιν», /piɣénun/ [piʝénun] «πεγαίλνπλ», /pulí/ [puʎ/lí] «πνπιί», 

/rumeliotákia/ [rumeʎotáca] «Ρνπκειησηάθηα», /tuféki/ [tuféci] «ηνπθέθη», 

/traɣuðúsan/ [traɣuðúsan] «ηξαγνπδνχζαλ», /fustáni/ [fustáɲi] «θνπζηάλη» θ.ά. 

 

3.2.1.2 ίγεζε/Απνβνιή ησλ δεπηεξνγελώλ αηόλσλ [i] θαη [u] 

 

 Σα άηνλα [i] θαη [u], φηαλ είλαη λφζα –ή λέα ή νςηγελή ή δεπηεξνγελή– 

δειαδή έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ ζηέλσζε ησλ /e/ θαη /ν/ αληίζηνηρα κπνξνχλ λα 

απνβάιινληαη˙ ζπρλφηεξα παξαηεξείηαη απνβνιή ηνπ [i] θαη ζπαληφηεξα ηνπ [u]
43

. 

Απνβνιή δεπηεξνγελνύο αηόλνπ [i]
44

: /alepú/ /aʎpú/ «αιεπνχ», /enoíte/ [noít] 

«ελλνείηαη», /(pu) eksetázi/ [(pu) ks/ʃetáʒi] «(πνπ) εμεηάδεη», /(na) eksetázis/ [(na) 

kʃitáʒis] «(λα) εμεηάδεηο», /epeniúme/ [piɲúmi] «παηλεχνκαη», /etímaze/ [tímaʒi] 

«εηνίκαδε», /(afú) etímasa/ [(afú) tímasa] «(αθνχ) εηνίκαζα», /etímases/ [tímases] 

«εηνίκαζεο», /(tu) evagelismú/ [(tu) vaɟeʎizmú] «(Σνπ) Δπαγγειηζκνχ», /evɣenúla/ 

[vʝenúla] «Δπγελία (ππνθ.)», /evðomáða/ [vðumáða] «εβδνκάδα», /evloɣiá/ [vluʝá] 

«επινγηά», /elafrós/ [lafrós] «ειαθξφο», /epiðéksios/ [piðékʃus] «επηδέμηνο», /efkolíes/ 

[fkoʎíes] «επθνιίεο», /(etímasa) eɣó/ [(tímasa) ɣo] «(εηνίκαζα) εγψ», /(ne) | ekínos/ 

[(ne) | cínus] «(λαη,) εθείλνο», /emís/ [mis] «εκείο», /eména/ [ména] «κέλα», /esí/ [ʃi] 

«εζχ», /eðó/ [ðo] «εδψ», /ekí/ [ci] «εθεί», /ekí epáno/ [capán] «εθεί επάλσ», /ekikáto/ 

[cikát] ή [ci kát] «εθεί θάησ», /eléfζera/ [léfζera] «ειεχζεξα», /edáksi/ [dákʃi] 

                                                             
43 Βι. θαη Παπαδφπνπινο (1926: 15). ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε απαληά ην ελ ιφγσ θαηλφκελν ζε 

ηδηψκαηα φπσο απηά ηεο αξαθήλαο Βεληδίσλ (Γξεβελψλ) βι. Νηάγθαο (2012: 58-60), ηεο βφξεηαο 

Θξάθεο (Σν Μηθξφ θαη ην Μεγάιν Μνλαζηήξη ηεο Α. Ρσκπιίαο) βι. Αικπαλνχδεο (2009: 122), ηεο 

ακνζξάθεο βι. Σζνιάθε (2009: 92-94). 
44 Καηά ηνλ Παπαδφπνπιν (1926: 15) «ην εθ θσθώζεσο ηνπ e λόζνλ η» απνβάιιεηαη, «όηαλ είλαη επζύο 
πξόηνλνλ ή επίηνλνλ, δηόηη νη παξά ηελ ηνληδνκέλελ ζπιιαβήλ θζόγγνη εθθσλνύληαη αζζελέζηεξνλ ησλ 

άιισλ. Ούησ ιέγεηαη γελλώ - γηλλώ - γ’λλώ,…». Δπίζεο, αλαινγηθά ζεσξεί φηη εξκελεχεηαη ε απνβνιή 

ηνπ λφζνπ [i] ζην β΄ πιεζ. πξφζσπν ηνπ ελεξγ. ελεζη. (π.ρ. αιέζεηε /aléζete/ - αιέζ’ηε [aléζte]) θαη ζηηο 

ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο -καη -/me/, -κε -/me/ ησλ βαξχηνλσλ ξεκάησλ, ελψ γηα άγλσζην ιφγν 

απνβάιιεηαη ην λφζν [i] ζην γ΄ ελ. πξφζσπν ηνπ παζ. ελεζη. ησλ ξεκάησλ ζε -λσ -/no/ (π.ρ. δέλεηαη 

/ðénete/ - δέλ’ηη [ðéɲti]). 
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«εληάμεη», /ékso apó eðó/ [ksapoðó] «έμσ απφ εδψ», /ekató/ [kató] «εθαηφ», /íme/ 

[im] «είκαη», /érixname/ [érixnam] «ξίρλακε», /zemátisma/ [zmátzma] «θάςηκν», 

/(na) kánume/ [(na) kánum] «(λα) θάλνπκε», /emís/ [mis] «εκείο», /ksekinúsame/ 

[kʃ/secinúsam] «μεθηλνχζακε», /órɣoname/ [órɣonam] «νξγψλακε», /óses (forés)/ /óʃs 

(forés)/ «φζεο (θνξέο)», /píɣename/ [píʝenam] «πεγαίλακε», /se (léo)/ [ʃ (léu)] «ζνπ 

(ιέσ)», /(na) spírume/ [(na) spírum] «(λα) ζπείξνπκε», /ístera/ [ístra] «χζηεξα» θ.ά. 

 Απνβνιή δεπηεξνγελνύο αηόλνπ [u]: /akoluζó/ [akluζó] «αθνινπζψ», 

/apótomos/ [apótmus] «απφηνκνο», /apostómosa/ [apustómsa] «απνζηφκσζα», 

/zonári/
45

 [znar] «δσλάξη», /káto/ [kat] «θάησ», /típota/ [típta] «ηίπνηα», /ton (ílio)/ [tn 

(íʎo)] «ηνλ (ήιην)», /ogóζika/ [góζika] «παξαέθαγα, πξήζηεθε ε θνηιηά κνπ», 

/ogónome/ [gónumi] «παξαηξψσ, πξήδεηαη ε θνηιηά κνπ», /oðodáɣra/ [ðodáɣra] 

«ηαλάιηα γηα ηελ εμαγσγή δνληηψλ», /olóɣira/ [ló(ʝ)ira], /oloɣirnó/ [luʝirnó] 

«πεξηθέξνκαη, ηξηγπξίδσ άζθνπα», /onirévome/ [ɲirévumi], /opisζía/ /pistçá/ 

«ηκάληαο, εμάξηεκα ηεο ζαγήο». 

Δπίζεο, ηα δεπηεξνγελή άηνλα [i] θαη [u] δελ απνβάιινληαη θαη δηαηεξνχληαη 

ίζσο ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ πνιπκειή θαη δπζπξφθεξηα ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ή πξνθεηκέλνπ λα κελ απσιεζζεί ε δηαθάλεηα ηνπ εηπκνινγηθνχ 

κνληέινπ ηεο ιέμεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη πην εχθνιε ε αλαγλψξηζή ηεο απφ ηνπο 

αθξναηέο-απνδέθηεο. 

 Δηαηήξεζε ηνπ δεπηεξνγελνύο άηνλνπ [i]: /peðúði/ [piðúð] «αγνξάθη», 

/peζerá/ [piζirá] «πεζεξά», /piáse/ [pçáʃi] «πηάζε» θ.ά. 

Δηαηήξεζε ηνπ δεπηεξνγελνύο άηνλνπ [u]: /korítʃi/ [kurítʃi] «θνξίηζη»,, 

/koritsúðia/ [kuritsúðʝa] «θνξηηζάθηα», /nikokirió/ [ɲikucirʝó] «λνηθνθνηξηφ», 

/prokseniá/ [prukʃiɲá] «πξνμεληφ (ζει. γέλνπο)», /ipervolí/ [ipervuʎí] «ππεξβνιή» θ.ά. 

 

 

 

 

                                                             
45 Γηα ηχπνπο φπσο ν ζπγθεθξηκέλνο ν Παπαδφπνπινο (1926: 15-16) ζεκεηψλεη: «Δηο άιιαο 

πεξηζηάζεηο θαίλεηαη κελ όηη απνβάιιεηαη λόζνλ νπ, αιεζώο όκσο πξόθεηηαη πεξί απνβνιήο θαλνληθήο 

γλεζίνπ νπ, δηόηη ην ν δηα ηελ θύζηλ ησλ παξαθεηκέλσλ ζπκθώλσλ εηξάπε εηο νπ πξνηνύ αξρίζε ε 

ελέξγεηα ηνπ λόκνπ ηεο απνβνιήο ησλ αηόλσλ,…». Σν ίδην ζεσξεί φηη ηζρχεη γηα θάπνηνπο ξεκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη ηα ηνπηθά επηξξήκαηα απάλ’ [apán], θάη’ [kat], πίζ’ [pis] θαη ράκ’ [xam]. Πβ. θαη 

Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 193). 
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3.2.1.3 ηέλσζε (ζπζηνιή/θώθσζε) ησλ αηόλσλ /e/ θαη /ν/
46

 

 

 Όπσο έρεη ήδε ιερζεί, έλα απφ ηα ζεκειηψδε γλσξίζκαηα ησλ βνξείσλ 

ειιεληθψλ ηδησκάησλ θαη απηνχ ησλ Γαξλαθνρσξίσλ είλαη θαη ε 

ζηέλσζε/θψθσζε/ζπζηνιή/αλχςσζε (raising) ησλ ηνληθά απξνζηάηεπησλ (άηνλσλ) 

πξσηνγελψλ ελδηάκεζσλ θσλεέλησλ /e/ θαη /ν/ θαη ε ηξνπή ηνπο ζε πςειά/θιεηζηά 

θσλήεληα [i] θαη [u] αληίζηνηρα. Σν θσλνινγηθφ απηφ θαηλφκελν, φπσο θαη ην 

πξνεγνχκελν, ζεσξήζεθε ζπλέπεηα θαη απνδφζεθε γηα ρξφληα ζηνλ δπλακηθφ 

ηνληζκφ. Δίλαη αιήζεηα φκσο φηη έρνπλ δηαηππσζεί θαη πξνηαζεί θαη άιιεο εμεγήζεηο-

εξκελείεο ηνπ
47

. 

Ζ ζηέλσζε απαληά ζε θάζε ζέζε ζην πιαίζην ηεο ιέμεο (αξρή, εζσηεξηθφ, 

ηέινο), ζε δάλεηα μεληθήο πξνέιεπζεο (π.ρ. /gerízi/ /ɟiríʒ/ «θφκβνο ηνπ ππνλφκνπ απφ 

φπνπ δηέξρεηαη ην λεξφ» < ηνπξθ. geriz «ππφλνκνο», /konáki/ [kunác(i)] «ζπίηη, 

θαηνηθία, θαηάιπκα, ηζηθιίθη» < κεζλ. θνλάθηλ < ηνπξθ. konak, /kosás/ [kusás] 

«κεγάιν δξεπάλη γηα θφςηκν ηξηθπιιηνχ» < ζιαβ. kosa, /beliás/ [biʎás] «κπειάο, 

ελφριεζε» < ηνπξθ. bela, /berdés/ [birdés] «θνπξηίλα» < ηνπξθ. perde θ.ά.) αιιά θαη 

ζε γισζζηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο Κνηλήο Νέαο 

Διιεληθήο ζην ηδίσκα (π.ρ. /vásimos/ [váʃimus] «βάζηκνο», /emfanísimos/ 

[imfaɲíʃmus] «εκθαλίζηκνο», /enðiaféron/ [inðʝaférun] «ελδηαθέξνλ», /enxórios/ 

[inxórius] «εγρψξηνο», /epiζeoritís/ [ipiζçuritís] «επηζεσξεηήο», /iperédasi/ [ipirédaʃ] 

«ππεξέληαζε» θ.ά.). 

Δπαθφινπζν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηέλσζεο είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ηδηψκαηνο βάζεη ηνπ ηφλνπ, γεγνλφο ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε πεληακεινχο θσλεεληηθνχ ζπζηήκαηνο (/a, e, o, i, u/), 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα θσλήεληα θέξνπλ ηφλν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζε 

ηξηκειέο (/a, i, u/), φηαλ ν ηφλνο απνπζηάδεη
48

 (βι. 3.1.3 ζ. 126). 

                                                             
46 Σν θαηλφκελν ραξαθηεξίδεη γεληθφηεξα ηα βφξεηα ηδηψκαηα βι. Σδηηδηιήο (2016: 446)˙ βι. 

εηδηθφηεξα Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 159-162) γηα ην ζηαηηζηηλφ ηδίσκα, Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 

434) γηα ηα γισζζηθά ηδηψκαηα ηεο πεξηνρήο Kνδάλεο-Γξεβελψλ, Νηίλαο (2005: 42-44) γηα ην 

γισζζηθφ ηδίσκα ηεο Κνδάλεο, Νηάγθαο (2012: 36-37) γηα ην ηδίσκα ηεο αξαθήλαο Βεληδίσλ 

(Γξεβελψλ), Αικπαλνχδεο (2009: 111) γηα ην ηδίσκα ηεο βφξεηαο Θξάθεο (Σν Μηθξφ θαη ην Μεγάιν 
Μνλαζηήξη ηεο Α. Ρσκπιίαο), Σζνιάθε (2009: 87) γηα ην ηδίσκα ηεο ακνζξάθεο, Γθαξαιηάθνο 

(2016: 85-87) γηα ην γισζζηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο ησλ Υαζίσλ (λ. Γξεβελψλ). 
47 Βι. 3.2.1.1 ζ. 159-161. 
48 Βι. θαη Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 160) αλαθνξηθά κε ηελ νπδεηεξνπνίεζε ηεο αληίζεζεο /e/ ~ /i/, /o/ 

~ /u/ ή, κε άιιε δηαηχπσζε, ηελ νπδεηεξνπνίεζε ηεο αληίζεζεο σο πξνο ηνλ βαζκφ αλνίγκαηνο ησλ 

άηνλσλ ελδηάκεζσλ θσλεέλησλ /e/ θαη /o/ πξνο φθεινο ησλ θιεηζηψλ πξαγκαηψζεσλ [i] θαη [u]. 
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 ηέλσζε ηνπ /e/: /ávrextos/ [ávrixtus] «μεξφο, ζηεγλφο», /aɣeláris/ [aʝilárs] 

«βνπθφινο», /ákuɣes/ [ákuʝis] «άθνπγεο», /alixíɲes/ [aʎçíɲis] «ιεηρήλεο», /aníkseros/ 

[aɲíkʃirus] «αλήμεξνο», /íne/ [íɲi] «είλαη», /éxete/ [éçiti] «έρεηε», /éxume/ [éxumi] 

«έρνπκε», /eniá/ [iɲá] «ελληά», /eftá/ [iftá] «εθηά», /mines/ [míɲis] «κήλεο», /meɣálo/ 

[miɣálo] «κεγάιν», /meríða/ [miríða] «κεξίδα», /neró/ [ɲiró] «λεξφ», /peζerós/ 

[piζirós] «πεζεξφο», /fegári/ [figár] «θεγγάξη», /psárevame/ [psárevami] «ςαξεχακε» 

θ.ά. 

 ηέλσζε ηνπ /ν/: /ávrextos/ [ávrixtus] «μεξφο, ζηεγλφο», /aɣánotos/ 

[aɣánutus] «αγάλσηνο», /áɣnomos/ [áɣnumus] «ηξειιφο, ρσξίο κπαιφ», /akolitós/ 

[akuʎtós] «θνιιεηφο», /akúbotos/ [akúbutus] «μεθνχκπσηνο», /akonízo/ [akuɲízu] 

«αθνλίδσ», /alávotos/ [alávutus] «αιάβσηνο», /aníkseros/ [aɲíkʃirus] «αλήμεξνο», 

/ɣonís/ [ɣuɲís] «γνλείο», /ðiavolikós/ [ðʝavuʎkós] «δηαβνιηθφο», /ðiplopóði/ 

[ðiplupóð] «ζηαπξνπφδη», /ðískola/ [ðískula] «δχζθνια», /íroa/ [írua] «ήξσα», /káto/ 

[kátu] «θάησ», /korítsi/ [kurítʃi] «θνξίηζη», /nikokirió/ [ɲikucirʝó] «λνηθνθπξηφ», 

/ikoɣénia/ [ikuʝéɲa] «νηθνγέλεηα», /oxtó/ [uxtó] «νρηψ», /poðária/ [puðárʝa] 

«πνδάξηα», /polí/ [puʎí] «πνιχ», /prokopí/ [prokupí] «πξνθνπή», /típota/ [típuta] 

«ηίπνηα», /forá/ [furá] «θνξάεη», /xoriá/ [xurʝá] «ρσξηά», /psomí/ [psumí] «ςσκί», 

/ípsoma/ [ípsuma] «χςσκα» θ.ά. 

 Πξέπεη σζηφζν λα παξαηεξεζεί φηη ηα θσθσηηθά θαηλφκελα δελ εκθαλίδνληαη 

παληνχ θαη πάληνηε, δελ ιεηηνπξγνχλ δειαδή λνκνηειεηαθά ζην ζπγθεθξηκέλν –

ηνπιάρηζηνλ– πιηθφ θαη ζηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή θάζε ηνπ ηδηψκαηνο, κνινλφηη 

κπνξεί λα ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (άηνλα /e/ θαη /ν/) γηα κηα ηέηνηα 

εμέιημε˙ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα είλαη δπλαηφλ αθφκε 

θαη εληφο ηεο ίδηαο ιέμεο ζε άιιε ζπιιαβή ηεο ην θαηλφκελν λα ιακβάλεη ρψξα θαη 

ζε άιιε φρη. Ο γξήγνξνο πάλησο ξπζκφο νκηιίαο θαίλεηαη φηη επλνεί ηελ εθδήισζε 

ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. 

 Δηαηήξεζε ηνπ /e/: /astropeléki/ [astrupeléc] «αζηξνπειέθη», /vedúzes/ 

[vedúzes] «βεληνχδεο», /ɣínode/ [ʝínode] «γίλνληαη», /ðéfteri/ [ðéfteri] «δεχηεξε», 

/íne/ [íne] «είλαη», /zévles/ [zévles] «δεχιεο», /írζes/ [írtes] «ήξζεο», /káname/ 

[káname] «θάλακε», /kefáli/ [cefáʎi] «θεθάιη», /nerostrófos/ [nerostrófos] 

«κπνπξίλη», /periðrómiasa/ [periðrómɲasa] «πεξηδξφκηαζα», /períerɣos/ [períirɣus] 

«πεξίεξγνο», /píɣename/ [píɣenami] «πεγαίλακε», /seréi/ [seréi] «εξξαίνη», /símera/ 

[ʃ/símera] «ζήκεξα», /stékome/ [stékome] «ζηέθνκαη» θ.ά. 
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Δηαηήξεζε ηνπ /ν/: /valménos/ [valménos] «βαικέλνο», /ζisiázode/ 

[ζisiázode] «ζπζηάδνληαη», /olométakso/ [olométakso] «νινκέηαμν», /olostólisto/ 

[olostóʎsto] «νινπζηφιηζην», /olofúskoto/ [olofúskutu] «νινθνχζθσην», /óniro/ 

[óɲiro] «φλεηξν», /ónoma/ [ónoma] «φλνκα», /onómasan/ [onómasan] «νλφκαζαλ», 

/píso/ [píso] «πίζσ», /polí/ [poʎí] «πνιχ», /protótokos/ [protótokus] «πξσηφηνθνο», 

/stilóno/ [stilóno] «ζηπιψλσ» θ.ά. 

 

3.2.1.4 Αληηθώθσζε 

 

 Ζ εμέιημε ησλ ησλ πξσηνγελψλ θιεηζηψλ /i, u/ ζε [e, ν] αληίζηνηρα ζπληζηά 

θαηλφκελν αληίζηξνθν ηεο ζηέλσζεο/ζπζηνιήο/θψθσζεο (αληηθσθσηηθφ 

θαηλφκελν
49

). Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε κεηαβνιή ηνπ /i/ ζε [e] ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηνπο αξρατζκνχο πνπ αλάγνληαη ζηελ ειιελφθσλε Αλαηνιή ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

ρξφλσλ, αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπή αληρλεχεηαη ήδε ζηε κηθξαζηαηηθή αηνιηθή θαη 

ζεζζαιηθή (Κσλζηαληηλίδνπ 2009: 340). 

 Παξαδείγκαηα: α) /i/ > [e]: /ɣiní/ [ʝeɲí] «πλί», /ðríinνs/ [ðréinus] «δξχηλνο», 

/íne/ [en] «είλαη», /ípia/ [épça] «ήπηα», /maɣírisa/ [maʝérsa] «καγείξηζζα», /planíζika/ 

[planéζeka] «πιαλήζεθα, παξαζχξζεθα, μεκπαιίζηεθα», /platía/ [platéa] «πιαηεία», 

/pliroména/ [pleroména] «πιεξσκέλα», /plírose/ [plérose] «πιήξσζε», /próxiro/ 

[próçero] «πξφρεηξν», /tiléfono/ [teléfono] «ηειέθσλν», β) /u / > [ν]: /abrúmita/ 

[abrómta] «κπξνχκπηα», /pu ɣínete pólemos/ [po ʝéɲite pólemos] «φπνπ γίλεηαη 

πφιεκνο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Βι. Κνληνζφπνπινο (1979: 178). Γηα ην θαηλφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ βι. Σζνιάθε (2009: 87-

88), Νηάγθαο (2012: 60-61), Γθαξαιηάθνο (2016: 87-88) πβ. θαη Αικπαλνχδεο (2009: 112). 
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3.2.1.5 Αλάπηπμε πξνζεκαηηθνύ/πξνζεηηθνύ θσλήεληνο
50

 

 

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο –θπξίσο ζε νλφκαηα (νπζηαζηηθά) θαη ξήκαηα– έλα 

θσλήελ, ζπλήζσο ην /a/, ηίζεηαη ζηελ αξρή ιέμεσλ πνπ εθθηλνχλ απφ ζχκθσλν, δίρσο 

απηφ λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε ζεκαζία ηνπο. Σν θσλήελ απηφ νλνκάδεηαη 

πξνζεκαηηθφ (Μπακπηληψηεο 2002: 1479). 

 α) Αλάπηπμε πξνζεκαηηθνύ /a/. Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνζεκαηηθνχ /a/ ζηα 

νλφκαηα εξκελεχεηαη ζπλήζσο σο απνηέιεζκα ηεο ζπκπξνθνξάο ησλ ζειπθψλ απφ 

ηε κηα πιεπξά κε ην αφξηζην άξζξν /mia/ [mɲa] «κηα» (πην ζπγθεθξηκέλα κε ην 

ηειηθφ /a/ ηνπ άξζξνπ) θαη ησλ νπδεηέξσλ απφ ηελ άιιε πιεπξά κε ην νξηζηηθφ 

άξζξν /ta/ «ηα» θαη ην αφξηζην /éna/ [éna] «έλα» (επίζεο κε ην ηειηθφ /a/ ηνπ 

άξζξνπ). Σν πξνζεκαηηθφ /a/ ησλ αξζεληθψλ είλαη δπζθνιφηεξν λα εμεγεζεί θαη ίζσο 

λα νθείιεηαη ζε αλαινγία πξνο ηα ζειπθά θαη νπδέηεξα (βι. Νηίλαο 2009: 46). ηελ 

πεξίπησζε ησλ ξεκάησλ ε εκθάληζε ηνπ πξνζεκαηηθνχ /a/ ίζσο νθείιεηαη ζηελ 

ζπκπξoθνξά ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ κε ην ηειηθφ /a/ ησλ δεηθηψλ ηξνπηθφηεηαο /ζa/ 

«ζα» θαη /na/ «λα»
51

 ή ηνπ κνξίνπ /ɣia/ [ʝa] «γηα». 

 Παξαδείγκαηα: α) Ολόκαηα (θαη επίζεηα): i) Aξζεληθά: /akolitós/ [akuʎtós] 

«θνιιεηφο», /anagónas/
52

 [anagónas] «αγθψλαο», /aksáðelfos/ [aksáðelfos] 

«μάδειθνο», /akséniastos/ [akʃéɲastus] «απηφο πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηίπνηε», 

/axilarás/ [açlarás] «απηφο πνπ έρεη κεγάια ρείιε», /apsilós/ [apʃilós] «ςειφο» θ.ά. ii) 

Θειπθά: /avatsiniá/ [avatʃɲá] «βαηζηληά, βαηνκνπξηά», /avðéla/ [avðéla] «βδέιια», 

/aɣiatriá/ [aʝatri̭á] «γηαηξεηά, ζεξαπεία», /aðokáni/ [aζ/fkáɲi] «δνθάλε, γεσξγηθφ 

                                                             
50 Βι. Μπακπηληψηεο (2002: 166). Ζ Νespor (1999: 94, ππνζεκ. 5) αλαθέξεη θαη ηνλ φξν «πξόζεζε» 
γηα ηελ εκθάληζε ζηνηρείνπ ζηελ αξρή κηαο ιέμεο. Πξφθεηηαη γηα θαηλφκελν αλάπηπμεο ζηνηρείνπ, 

είλαη ζπλήζσο πην ζπάλην απφ απηφ ηεο απνβνιήο θαη ζπρλά πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο (Νespor 1999: 93). Ο Σξηαληαθπιιίδεο (1991 [1941]: 79) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«πξόηαμε» θαη αλαθέξεη: «ε κεξηθέο ιέμεηο πξνζζέηεηαη ζηελ αξρή έλα θσλήελ, ζπλήζσο ην α. Σν 

θαηλόκελν απηό ιέγεηαη πξόηαμε θαη ην πξόζζεην θσλήελ ιέγεηαη πξνηαρηηθό». Γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνζεκαηηθψλ θσλεέλησλ (πξνζεκαηνπνίεζε) βι. επίζεο Κνληνζφπνπινο (1979: 180), Καηζάλεο & 

Νηίλαο (2004: 435), Νηίλαο (2005: 83), Αικπαλνχδεο (2009: 152), Σζνιάθε (2009: 105-106), 

Μπαηδάθαο (2012: 976) φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο θξάζεο «αλάπηπμε επθσληθνύ ή πξνζεηηθνύ [a]», 

Νηάγθαο (2012: 65-67), Γθαξαιηάθνο (2016: 98-99), Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, Μπνχθα & άγγνπ (2016: 

480) θαη Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 139-140). 
51 Πβ. θαη Παπαδφπνπιν (1926: 20-21) φπνπ αλαθέξεηαη φηη «Tν α σο πξνζεηηθόλ θσλήελ, … 

εξκελεύεηαη εθ ηεο ζπλεθθνξάο, θαζ’ ελ ην ηειηθόλ α ηεο πξνεγνπκέλεο ιέμεσο λνκίδεηαη σο αξθηηθόλ 
ηεο επνκέλεο, θαζώο λα θνπηώ - λ’ αθνπηώ, ηα ρείιεα - η’ αρείιεα θαη πεξαηηέξσ εληθ. η’ αρείι’. Σν 

πξνζεηηθόλ α νλνκάησλ αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ νθείιεηαη νκνίσο εηο ηελ ζπλεθθνξάλ πξνεγνπκέλεο 

άιιεο ηηλόο ιέμεσο ιεγνύζεο εηο -α ή εηο αλαινγίαλ, θαζώο ακαζθάι’, απαιάκ’ θαηά ην αγθώλα, ακάρ’ 

δηα ην ακάρνπκη, ηνύην δε εθ ηνπ κάρνκαη σο αλσηέξσ». 
52 ηε ιέμε /anagónas/, ε εκθάληζε ηνπ πξνζεκαηηθνχ θσλήεληνο /a/ ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ζπκθψλνπ (/n/), πηζαλφηαηα γηα ηελ απνθπγή ηεο ραζκσδίαο. 
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εξγαιείν», /alixínes/ [aʎçíɲis] «ιεηρήλεο, ζηίγκαηα ζην δέξκα», /amáxi/ [amáç] 

«έρζξα», /amaskáli/ [amuskáʎ] «καζράιε», /adrνpí/ [adrupí] «ληξνπή», /apalámi/ 

[apalám] «παιάκε», /apiráða/ [apráða] «ε ζεξκφηεηα ηεο θσηηάο», /arepúblika/ 

/arabúbʎika/ «ξεπνχκπιηθα, είδνο θαπέινπ», /axelóna/ [açilóna] «ρειψλα» θ.ά. iii) 

Οπδέηεξα: /avátsina/ [avátʃna] «βαηφκνπξα», /aɣinékio/ [aʝɲécu] «ζειπθφ», 

/apíðima/ [apíðima] θαη [abíðma] «πήδεκα», /akalésmata/ [akaʎázmata] 

«πξνζθιήζεηο ζε γάκν», /aksúgi/ /aksúɟ/ «μχγθη, ιίπνο», /aruζúnia/ [arζúɲa] 

«ξνπζνχληα», /astáxi/ [astáçi] «ζηάρπ», /axéli/ [açéʎ] «ρέιη», /axelonúðʝa/ [açilunúðʝa] 

«κηθξέο ρειψλεο, εμνγθψκαηα ζην ιαηκφ», β) Ρήκαηα: /agastróno/ [agastrónu] 

«γθαζηξψλσ», /aɣlífo/ [aɣʎífu] «γιείθσ», /akalnó/ [akalnó] «πξνζθαιψ», /akolnó/ 

[akulnó] «θνιιάσ», /alismónisa/ [aʎizmóɲsa] «μέραζα», /alibízome/ [aʎbízumi] 

«ιηκπίδνκαη, επηζπκψ», /alipúde/ /aʎpúdi/ «ιππνχληαη», /adrépome/ [adrépumi] 

«ληξέπνκαη», /aparató/ [aparató] «αθήλσ, εγθαηαιείπσ», /apolnó/ [apulnó] 

«ειεπζεξψλσ, αθήλσ», /apirónome/ [aprónumi] «ππξψλνκαη, δεζηαίλνκαη», 

/araζímisa/ [araζímsa] «επηζχκεζα», γ) Μεηνρέο: /akalesméni/ [akaʎazméɲi] 

«θαιεζκέλνη», δ) Επηξξήκαηα: /aɣríɣora/ [aɣʎíɣura] «γξήγνξα», /aɣinékia/ [aʝɲéca] 

«γπλαηθεία, φπσο νη γπλαίθεο», /abrómipta/ [abrómpta] «κπνχκπηα», /akseapíkasta/ 

[akʃapíkasta] (θαη /kseapíkasta/ [kʃapíkasta]) «απξφζκελα», /apaɣália/ [apaɣáʎa] (θαη 

/(p)aɣália/ [(p)aɣáʎa]) «ζηγά-ζηγά», /apíso/ [apísν] «πίζσ», /apú/ [apú] «πνπ» (π.ρ. /ke 

étsi paxí apú les/ [ci etʃ paçí apú les] «θαη έηζη παρχ πνπ
53

 ιεο»], θαη ε) Αλησλπκίεο: 

/amonaxiá/ [amonaçá] «κνλάρε». 

 β) Αλάπηπμε πξνζεκαηηθώλ /e/, /o/, /i/ θαη /u/. ε δεκνηηθά θπξίσο 

ηξαγνχδηα παξαηεξείηαη αλάπηπμε ηνπ /e/ ζε θάπνηνπο ηχπνπο δεηθηηθψλ θαη 

θηεηηθψλ αλησλπκηψλ θαη πξνπάλησλ ζε παξειζνληηθνχο ξεκαηηθνχο ηχπνπο˙ 

πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηχπνπο ηνπ παξειζνληηθνχ αηεινχο (νξηζηηθήο 

παξαηαηηθνχ) θαη ζπρλφηεξα ηνπ παξειζνληηθνχ ηέιεηνπ πνηνχ ελεξγείαο (νξηζηηθήο 

ανξίζηνπ) θαη ζπάληα γηα ηχπνπο ηνπ ππνηαθηηθνχ ηέιεηνπ (ππνηαθηηθήο ανξίζηνπ) 

θαη ηνπ παξνληηθνχ αηεινχο πνηνχ ελεξγείαο (νξηζηηθήο ελεζηψηα). ηνπο ηχπνπο ηνπ 

παξειζνληηθνχ αηεινχο (νξηζηηθήο παξαηαηηθνχ) θαη ηνπ παξειζνληηθνχ ηέιεηνπ 

πνηνχ ελεξγείαο (νξηζηηθήο ανξίζηνπ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα ε αλάπηπμε ηνπ /e/ (αχμεζε) ζεκεηψλεηαη φρη κφλν ζε δηζχιιαβα 

ξήκαηα ηεο α΄ ζπδπγίαο (π.ρ. /épezame/ [épezami] «παίδακε»), φπσο είλαη ην ζχλεζεο 

                                                             
53 Γηα ην όπνπ /ópu/ - πνπ /pu/ (ή νπνύ /opú/ θαζψο θαη απνύ /apú/) σο επίξξεκα βι. Σδάξηδαλνο (1953 

ηφκ. Β΄: 201-206). 
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γηα ην ηδίσκα (βι. Μνξθνινγία 4.7.2.3 ζ. 320-321), αιιά θαη ζε ξήκαηα ηα νπνία 

θαλνληθά δελ επηδέρνληαη αχμεζε (βι. Μνξθνινγία 4.7.2.3 ζ. 322-323). Ζ αλάπηπμή 

απηή ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη κε ιφγνπο κεηξηθνχο (βι. Μνξθνινγία έ.α.). Σν /u/ 

παξνπζηάδεηαη σο πξνζεκαηηθφ ζπλήζσο ζηνλ ηχπν /mu/ [um] «κνπ» ηεο πξνζσπηθήο 

αλησλπκίαο, ελψ ην ηειηθφ /s/ ηεο πξνεγνχκελεο ιέμεο κπνξεί λα ερεξνπνηείηαη θαη 

λα εμειίζζεηαη ζε [z] ιφγσ ηνπ επφκελνπ /m/ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ [u]
54

. 

 Παξαδείγκαηα: α) /evɣíka/ [evʝíka] «βγήθα», /eɣiátrepsa/ [eʝátrepsa] 

«γηάηξεςα», /eɣírise/ [eʝírise] «γχξηζε», /eðikús mu/ [eðikúz mu] «δηθνχο κνπ», 

/ekatálave/ «θαηάιαβε», /ekrátaɣe/ [ekrátaʝe] «θξάηαγε», /ekiklósane/ [eciklósane] 

«θχθισζαλ», /edropí/ [edrupí] «ληξνπή», /na tin eksipníso/ [na tin ekʃipɲísu] «λα ηελ 

μππλήζσ», /epenevótan/ «παηλεπφηαλ», /epadrévete/ «παληξεχεηαη», /epéζane/ 

«πέζαλε», /epétakse/ [epétakse] «πέηαμε», /eproðósane/ «πξφδσζαλ», /eproxtés/ 

[ipruxté] «πξνρζέο», /epropsés/ [iprupsé] «πξνρζέο», /ɣia na ton erotísume/ [ʝa na ton 

erotísume] «γηα λα ηνλ ξσηήζνπκε», /estáζike/ [estáζic] «ζηάζεθε», /etúto/ «εηνχην», 

/efítepsa/ «θχηεςα», /efítrosan/ «θχηξσζαλ», β) opú ðen kataðéxode/ [opú ðe 

gataðéxode] «πνπ, νη νπνίνη δελ θαηαδέρνληαη», /óxtikas/ «θπκαηίσζε, ρηηθηφ», γ) 

/(íliu) ívɣasma/ [(íʎu) ívɣazma] «αλαηνιή (ηνπ ειίνπ)» θαη δ) /ádras mu/ [ádras um] 

«άληξαο κνπ», /ɣiós mu/ [ʝνz um] «γηνο κνπ», /ðikós mu/ [ζkνz um] «δηθφο κνπ», /(o) 

kalós mu/ [(u) kalóz um] «(ν) θαιφο κνπ», /babás mu/ [babáz um] «κπακπάο κνπ», 

/tsiinés mu/ [tʃiinés um] «ην ζηφκα κνπ, ην ιέγεηλ», /tis mánas mu/ [ts mánas um] 

«ηεο κάλαο κνπ», /stis tétas mu/ [st tétas um] «ζηεο ζείαο κνπ»
55

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Βι. ζρεηηθά Παπαδφπνπινο (1926: 21). 
55 Λέμεηο φπσο [ulúc] < ηνπξθ. oluk (πβ. ηνλ ηχπν ηεο ΚΝΔ /lúki/) «ινχθη, πδξνξξνή», [urmáɲ] < 

ηνπξθ. orman (πβ. ηνλ ηχπν ηεο ΚΝΔ /rumáni/) «ξνπκάλη, ππθλφ δάζνο», [udƷáces] < ηνπξθ. ocak (πβ. 

ηνλ ηχπν ηεο ΚΝΔ /dzáki/) «ηδάθη», [urulói] (πβ. ηνλ ηχπν ηεο ΚΝΔ /rolói/ θαη ηνλ ηχπν /νrolóɣiνn/) 

«ξνιφη» ελδέρεηαη λα απνηεινχλ πεξηπηψζεηο επίδξαζεο ηεο εηπκνινγηθήο αξρήο ηνπο απφ ηελ 

Σνπξθηθή –θαη φρη αλάπηπμεο πξνζεκαηηθνχ θσλήεληνο– κε ζηέλσζε ηνπ αξρηθνχ άηνλνπ /ν/ ζε [u]. 
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3.2.1.6 Αθαίξεζε/ζίγεζε/απνβνιή
56

 ηνπ αξθηηθνύ /a/
57

 

 

 Ζ αθαίξεζε ηνπ άηνλνπ αξθηηθνχ /a/ ππνζηεξίδεηαη φηη πξνθχπηεη ιφγσ ηεο 

ζχκπηπμήο ηνπ θαηά ηε ζπκπξνθνξά κε πξνεγνχκελν φκνην θσλήελ (Υαηδηδάθηο 

1905: 220, Κσλζηαληηλίδνπ 2009: 341) θαη εζθαικέλν αλαζπιιαβηζκφ
58

 ζηε 

ζπλέρεηα. 

 Ζ αθαίξεζε ηνπ αξθηηθνχ /a/ ζηα ξήκαηα ζεσξείηαη φηη oθείιεηαη ζηε 

ζπκπξoθνξά ηνπ κε ην πξνεγνχκελν /a/ ησλ δεηθηψλ ηξνπηθφηεηαο /ζa/, /na/ θαη 

θαηφπηλ ζε αλαζπιιαβηζκφ (Νηίλαο & Εαξθνγηάλλε 2009: 46). Απφ ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα πξνθχπηεη φηη ε αθαίξεζε ηνπ αξρηθνχ /a/ εληνπίδεηαη ζπρλά ζε 

ξήκαηα παξάγσγα κε ηα πξνζήκαηα /ana/- [na]-, /ane/- [ɲi]- θαη /apo/- [pu], [po]-, 

/ape/- [pi]-
59

. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηα παξάγσγα κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνζήκαηα νλφκαηα. 

Παξαδείγκαηα: /aɣoniúme/ [ɣuɲúmi] (θαη [aɣoɲúmi]) «βηάδνκαη», 

/anakatónane/ [nakatónane] «αλαθάηεπαλ», /aneɣuliázo/ [ɲiɣʎázu] «αλαγνπιηάδσ, 

ληψζσ αλαγνχια», /anekatónome/ [ɲikatónumi] «αλαθαηεχνκαη, αλακεηγλχνκαη», 

/anekatóno/ [ɲikatóno] «αλαθαηεχσ», /anetrixiázome/ [ɲitriçázumi] «αλαηξηρηάδσ», 

/adamóζikame/ [damóζkami] «ζπλαληεζήθακε», /apeloɣíζike/ [piloʝíζice] 

«απνινγήζεθε, απάληεζε», /apestáζika/ [pistáζka] «απφζηαζα, θνπξάζηεθα», 

/apesténodan/ [pisténodan] «θνπξάδνληαλ», /apokimnúsa/ [pocimnúsa] «απνθνίκηδα», 

/apotravízome/ [putravízumi] «ηεληψλνκαη», /apotravíxζike/ [putravíζci] 

«ηεληψζεθε», /astrapokáfti/ [strapukáft(i)] «αζηξάθηεη, πέθηεη θεξαπλφο». 

                                                             
56 Ο Μπακπηληψηεο (2002: 1674) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ζπγθνπή (θσλεέλησλ)» ηφζν γηα ηε ζίγεζε 
πξνηνληθνχ –θπξίσο– θσλήεληνο, δειαδή θσλήεληνο πνπ ήηαλ κπξνζηά απφ ηνλνχκελε ζπιιαβή (π.ρ. 

/epáno/ [páno] «επάλσ»), αιιά θαη, γεληθφηεξα, θσλήεληνο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ αξρή ιέμεο (π.ρ. 

/erotó/ [rotó] «ξσηψ»), φζν θαη γηα ηελ πεξίπησζε ζίγεζεο θσλήεληνο ζην εζσηεξηθφ ιέμεο κεηαμχ 

δχν ζπκθψλσλ (π.ρ. /ðósete/ [ðóste] «δψζηε»). 
57 Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλεηαη ιφγνο κφλν γηα αθαίξεζε ηνπ αξθηηθνχ /a/, θαζψο ζην πιαίζην ηεο 

γισζζηθήο κνξθήο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ νη πεξηπηψζεηο απψιεηαο ησλ ινηπψλ αξθηηθψλ θσλεέλησλ 

(/e, ν, i/) ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν θαη’ εμνρήλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην ηδίσκα 

θσλνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, ηεο ζηέλσζεο/θψθσζεο/ζπζηνιήο θαη ηεο απνβνιήο ησλ άηνλσλ πςειψλ 

θσλεέλησλ. Αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν απηφ βι. Αικπαλνχδεο (2009: 161), Νηάγθαο (2012: 71-72), 

Γθαξαιηάθνο (2016: 98). 
58 Ο φξνο αλαζπιιαβηζκφο (resyllabification) αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία επαλαλάιπζεο ησλ 

ζπιιαβηθψλ νξίσλ κηαο ιέμεο, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηε δηαδηθαζία πνπ κεηαβάιιεη ηε ζέζε ησλ νξίσλ 
ηεο ζπιιαβήο θαη ηελ αλαθαηαλέκεη κε απνηέιεζκα έλα ηεκάρην κηαο ιέμεο λα κπνξεί λα παξαρσξεζεί 

ζε κηα άιιε (Κξχζηαι 2003: 162, 389). 
59 Γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ παξάγσγα (ξήκαηα) θαη φρη ζχλζεηα θαζψο θαη γηα ηηο κνξθέο ησλ 

πξνζεκάησλ /ana/- θαη /apo/- βι. Μνξθνινγία 4.4.5.1 ππνζεκ. 28 ζ. 244-245 θαη 4.7.10 ζ. 384-385. 

ρεηηθά κε ηελ απνβνιή ηνπ αξθηηθνχ /a/ ζηηο πξνζέζεηο /apφ/, /apú/, /aná/ βι. θαη Αικπαλνχδεο 

(2016: 30). 
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 Ζ αθαίξεζε ηνπ αξρηθνχ /a/ ησλ νλνκάησλ απνδίδεηαη ζηε ζπκπξoθνξά ηνπ 

κε ην ηειηθφ /a/ ηνπ άξζξνπ /ta/ «ηα», ησλ ηχπσλ ηνπ ανξίζηνπ άξζξνπ /éna/ «έλα», 

/mia/ [mɲa] «κηα» ή πξνεγνχκελεο ιέμεο πνπ ιήγεη ζε /a/, θαη ζηνλ εζθαικέλν ελ 

ζπλερεία αλαζπιιαβηζκφ (Νηίλαο & Εαξθνγηάλλε 2009: 46, Παπαδνπνχινπ 2010: 

48). Δπίζεο, ζηα παξάγσγα κε ην πξφζεκα /ana/- θαη /apo/- νλφκαηα ζεκεηψλεηαη 

αθαίξεζε πηζαλφλ θαη’ αλαινγία πξνο ηα αληίζηνηρά ηνπο ξήκαηα (βι. Μνξθνινγία 

4.4.5.1 ππνζεκ. 28 ζ. 244-245). 

 Παξαδείγκαηα: Ολόκαηα θαη άιιεο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο (άιια κέξε 

ηνπ ιόγνπ): /akóma/ [kóma] «αθφκα», /aletropóði/ [ʎitrupóð] «εμάξηεκα ηνπ 

αιεηξηνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην πλί θαη ην παηά ν γεσξγφο», /aletróxeri/ [ʎitróçir] «ε 

ιαβή ηνπ αιεηξηνχ», /aloɣómiɣa/ [loɣómɣa] «αινγφκπγα», /anastásis/ [nastáis] 

«Αλαζηάζηνο», /aneɣuliáris/ [ɲiɣʎárs] «απηφο πνπ αλαγνπιηάδεη», /anekátoma/ 

[ɲikátuma] «αλαθάησκα», /anelabí/ [ɲilabí] «αλαιακπή», /anepaménos/ [ɲipaménus] 

«αλαπαπκέλνο», /apestamós/ [pistamós] «θνχξαζε», /aplóxoros/ [plóxurus] 

«επξχρσξνο, άλεηνο», /apú/ [pu] ή /apó/ [pν] [p] «απφ» (π.ρ. /apú sperís/ [puspirí] 

«απνζπεξίο», /apú tis édeka i óra/ [pu ts édeka i óra] «απφ ηηο έληεθα», /apó pú éxun/ 

[po pú éxun] «Απφ πνχ έρνπλ;», /apó tin arxí/ [p tin arçí] «Απφ ηελ αξρή.»), 

/araxnáðes/ [raxnáðes] «αξάρλεο», /(stis) aráxnes/ [(stis) ráxnes] «(ζηηο) αξάρλεο», 

/astrapókama/ [strapókama] «θαηαζηξνθή εμ αηηίαο αζηξαπήο», /aspálakas/ [sfálakas] 

«αζπάιαθαο, ηπθινπφληηθαο», /aftiní/ [fɲi] «απηνί», /aftí/ [fti] «απηί», /aftós, -í, -ó, -á/ 

[ftos, -i, -o, -a] «απηφο, -ή, -φ, -ά». 

 

3.2.1.7 Αιιαγή αξρηθνύ θσλήεληνο
60

 

 

 Ζ αιιαγή ηνπ αξρηθνχ θσλήεληνο κηαο ιέμεο ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη πνιιέο 

θνξέο ζηελ ζπκπξνθνξά ηεο κε πξνθιηηηθέο ιεμεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλ πξφθεηηαη γηα νλφκαηα, ε αιιαγή ηνπ αξρηθνχ θσλήεληνο 

απνδίδεηαη ζηε ζπκπξνθνξά ηνπο κε ηνπο ηχπνπο /o/ «ν», /mia/ [mɲa] «κηα», /to/ 

«ην», /ta/ «ηα» ηνπ άξζξνπ ε νπνία νδεγεί ζε έθθξνπζε
61

 ηνπ αξρηθνχ αζζελέζηεξνπ 

θσλήεληνο θαη θαηφπηλ ζε εζθαικέλν αλαζπιιαβηζκφ, αλ πάιη πξφθεηηαη γηα ξήκαηα 

                                                             
60 Ο Σξηαληαθπιιίδεο (1991 [1941]: 80) αλαθέξεη: «Μεξηθέο ιέμεηο αιιάδνπλ ην αξρηθό ηνπο θσλήελ ζ’ 

έλα άιιν. Σν θαηλόκελν απηό ιέγεηαη αιιαγή». Βι. Νηίλαο (2005: 84), Σζνιάθε (2009: 107). 
61 Γηα ην θαηλφκελν ηεο έθθξνπζεο βι. Μπακπηληψηεο (2002: 571-2) θαη θαησηέξσ 3.2.2.1 ζ. 182-184. 
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ζηε ζπκπξνθνξά ηνπο κε ηνπο δείθηεο ηξνπηθφηεηαο /ζa/ «ζα» θαη /na/ «λα»
62

 ή ην 

κφξην /ɣia/ [ʝa] «γηα», ε νπνία πξνθαιεί εθ λένπ έθθξνπζε ηνπ αξρηθνχ θσλήεληνο 

θαη εζθαικέλν αλαζπιιαβηζκφ (βι. Νηίλαο 2009: 47). 

 Παξαδείγκαηα αιιαγήο: 

α) ηνπ /e/ 

/e/ > [a]: /egóni/ [agóɲ] «εγγφλη», /egonós/ [agunós] «εγγνλφο», /ediriúme/ 

[adirʝúmi] «δηζηάδσ, ληξέπνκαη», /epiζimía/ [apuζimɲá] «επηζπκία» θ.ά. (βι. 

Νηάγθαο 2012: 69-70) 

 /e/ > [ν]: /erminía/ [ormíɲa] «νξκήλεηα, ζπκβνπιή» (βι. Νηάγθαο 2012: 70, 

Αικπαλνχδεο 2009: 159, Σζνιάθε 2009: 107) 

 /é/ > [í]: /éleɣa/ [íʎiɣa] «έιεγα», /éleɣes/ [íʎiʝis] «έιεγεο», /éperna/ [ípirna] 

«έπαηξλα», /épernan/ [ípernan] «έπαηξλαλ», /érxodan/ [írxudan] «έξρνληαλ», /éfere/ 

[ífiri] «έθεξε», πβ. Νηάγθαο (2012: 31) 

β) ηνπ /o/ 

/ν/ > [a]: /orníζia/ [arɲíζça] «πνπιεξηθά», /orimázo/ [armázu] «σξηκάδσ» θ.ά. 

(βι. Αικπαλνχδεο 2009: 159, Σζνιάθε 2009: 107, Νηάγθαο 2012: 30) 

 

3.2.1.8 Αλάπηπμε/Εηζαγσγή θσλήεληνο εληόο ιέμεο (επέλζεζε)
63

 

 

 ε έλαλ αξηζκφ ιέμεσλ παξαηεξείηαη ε αλάπηπμε/εκθάληζε θσλήεληνο –

θπξίσο ηνπ /i/– ηφζν κεηαμχ ζπκθψλσλ φζν θαη κεηαμχ Φσλήεληνο + πκθψλνπ ή 

πκθψλνπ + Φσλήεληνο. 

Αλάπηπμε ηνπ /i/
64

: /aimán/ [aimán] «ακάλ», /airiáni/ [airʝáɲ] (απφ ηελ 

ηνπξθηθή ιέμε ayran) «αξηάλη, μηλφγαιν», /alatármi/
65

 > [alatárm] > [alatárim] «άικε, 

αικπξφ λεξφ γηα ην ηπξί», /alévri/ > [alévr] > [alévir]
66

 «αιεχξη», /alétri/ > [alétr]
67

 > 

                                                             
62 Πβ. θαη Παπαδφπνπιν (1926: 20-21). 
63 Παξαδνζηαθά ν φξνο «επέλζεζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ εηζαγσγή ζηνηρείνπ ζην 

εζσηεξηθφ κηαο ιέμεο˙ βι. Νespor (1999: 94). Ζ Υεηιά (1985: 21) αλαθέξεη: «ε ζπλεθθεξόκελα 

ζύκθσλα αλαπηύζζνληαη πνιιέο θνξέο, κεηαμύ ηνπο, έλαο ή θαη πεξηζζόηεξνη θζόγγνη γηα λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνθνξά ηνπ όινπ ζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη 

επέλζεζε». 
64 ρεηηθά κε ηελ παξνπζία απηνχ ηνπ θσλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ ζε άιια ηδηψκαηα βι. Νηάγθαο (2012: 
67), πβ. θαη Σζνιάθε (2009: 56, 100-105). 
65 Γηα ηελ αλάπηπμε /i/ ζε ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα «πγξνύ ή εξξίλνπ κεηά κ ή λ» ην νπνίν πξνθχπηεη 

έπεηηα απφ ηελ απψιεηα /i/ ή /u/ βι. Παπαδφπνπινο (1926: 23). 
66 Πεξηπηψζεηο εμειίμεσλ ηνπ ηχπνπ /alévri/ > [alévr] > [alévir] θαη ν Μπαηδάθαο (2012: 976) ηηο 

εξκελεχεη φρη σο κεηάζεζε ζπκθψλνπ, φπσο ν Μπέγθνο, ρθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 964: 3, ν νπνίνο ζεσξεί φηη νη 

ηχπνη «άζπεξ, καύεξ γπηόδ ’νπκ» έρνπλ πξνέιζεη κε κεηάζεζε ζπκθψλνπ απφ ηνπο «άζπξε, καύξε 
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[alétir] «αιέηξη», /(áma) ðiis/ [(áma) ðʝis] «αλ δεηο», /apokriévo/ [apokriévu] 

«απνθξεχσ», /akardáisis/
68

 (< /kardásis/) > [akardáiʃs] > [arkadáis] «θίινο, αδεξθφο», 

/áspri/ > [aspr] > [áspir] «άζπξε» (βι. ππνζεκ. 66 θαη 67), /ɣérni/ > [ʝerɲ] > [ʝériɲ] 

«θιίλεη» (βι. ππνζεκ. 65), /ðies/ [ðʝe] «δεο», /ðípsiakas/ [ðípʃakas] «απηφο πνπ δηςά 

πνιχ», /ζérmi/ > [ζerm] > [ζérim] «ππξεηφο» (βι. ππνζεκ. 65), /kapístri/ > [kapístr] > 

[kapístir] «θαπίζηξη» (βι. ππνζεκ. 67), /kapístiria/ (πιεζ. ηεο ι. /kapístiri/ < 

/kapístri/) [kapístirʝa] «θαπίζηξηα», (ζιαβ. korá >) /koriá/ [kurʝá] «θφξα, γσλία απφ 

ςσκί», /kirkinézis/ > [circinéʒs] > [circinéiʒs]
69

 «θηξθηλέδη», /létsios/ [ʎétʃus] 

«ιέηζνο, αζνπινχπσηνο», /makeðonísis/ > [maciðuɲíiʃ] θαη [macðoɲíiʃ] «κατληαλφο» 

(βι. ππνζεκ. 68), /mávri/ > [mavr] > [mávir] «καχξε» (βι. ππνζεκ. 66 θαη 67), 

/bliákakas/ [bʎákakas] «κπάθαθαο, βάηξαρνο», /(na) ðió/ [(na) ðʝo] «(λα) δσ», /(na) 

ðiúme/ [(na) ðʝúmi] «(λα) δνχκε», /exζrió/ > [extri̭ó] > [oxtri̭ó] > [uxtri̭ó] «ερζξφ», 

/uɣursúzis/ (< ηνπξθ. uğursuz) > [ɣursúʒs] > [ursúiʒs] «αλάπνδνο, άηαθηνο» (βι. 

ππνζεκ. 69), /parasérni/ > [parasérɲ] > [parasériɲ] «ζέξλεη πνιχ ηε θσλή ηνπ, 

παξαζχξεηαη απνπιαλάηαη» (βι. ππνζεκ. 65), /paratéria/ (πβ. /parátera/) [paratérʝa] 

«παξάηαηξα», /páxni/ > [paxɲ] > [páçiɲ]
70

 «πάρλε», /pirióni/ (πβ. /prióni/) [pirʝóɲ] 

«πξηφλη», /prosikaliásmata/ [proʃikaʎázmata] «νη πξνζθιήζεηο γηα ηνλ γάκν», /sióles/ 

[ʃóles] «ζφιεο», /sitiári/ [ʃtçar]
71

 θαη /sitári/ «ζηηάξη», /téxni/ > [texɲ] > [téçiɲ] 

«ηέρλε» (βι. ππνζεκ. 70), /dziáki/ [dƷac] «ηδάθη», /dziába/
72

 [dƷába] «ηδάκπα, 

δσξεάλ, άδηθα», /traɣúiðise/
73

 [traɣúiðiʃi] «ηξαγνχδεζε», /triáfos/ [tri̭áfus] «ηάθξνο» 

                                                                                                                                                                              
γπηόο κνπ», αιιά σο αλάπηπμε λένπ θσλήεληνο ζε δπζπξφθεξηα λέα –θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνβνιή ησλ άηνλσλ /i/ θαη /u/– ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ηδίσο ζην ηέινο ιέμεσλ. 
67 Γηα ηελ αλάπηπμε /i/ ζε ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα «ςηινύ ή κέζνπ κεηά πγξνύ» ην νπνίν πξνθχπηεη κεηά 

ηελ απψιεηα /i/ ή /u/ βι. Παπαδφπνπινο (1926: 22-23). Ζ γέλεζε ηνπ /i/ (Παπαδφπνπινο 1926: 23) 
κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη δίρσο απνβνιή επφκελνπ θζφγγνπ˙ πβ. ηε ι. /apokriévo/ «απνθξεχσ». 
68 Ο Παπαδφπνπινο (1926: 25-26) αλαθέξεη φηη ζην «ζiο είηε ζπιιαβήλ απνηειεί είηε κεηαμύ ζπιιαβώλ 

επξίζθεηαη θαη ελ ιέμε θαη ελ ζπλερεία» κεηά ηελ απνβνιή ηνπ /i/ αλαπηχζζεηαη εκίθσλν πξηλ ην /s/, 

«ην νπνίνλ εθπίπηνληνο ηνπ εηέξνπ πξνθέξεηαη πιένλ σο απινύλ». 
69 Ο Παπαδφπνπινο (1926: 25) ζεσξεί φηη ζηε ζπιιαβή «δiο» ή ζην «δiζα» κεηά ηελ απνβνιή ηνπ 

άηνλνπ /i/ αλαπηχζζεηαη «πξν ηνπ δ» εκίθσλν. Βι. επίζεο Σζνιάθε (2009: 100). 
70 Γηα ηελ αλάπηπμε /i/ ζε ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα «ππεξσηθνύ γ, ρ κεηά λ» ην νπνίν πξνθχπηεη κεηά ηελ 

απψιεηα /i/ ή /u/ βι. Παπαδφπνπινο (1926: 23). 
71 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 37). Βι. θαη 3.2.1.12 Απνθσλεεληνπνίεζε ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) 

ζ. 180-182. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ [ç], [ʝ] θαη [ɲ], νπξαληθψλ παξαιιαγψλ ησλ θσλεκάησλ /x/, /ɣ/ θαη 

/n/ αληίζηνηρα, ζε πεξηβάιινλ (χκθσλν) + /i/ + Φ(σλήελ) βι. έ.α. 
72 ε ιέμεηο φπσο /ðípsiakas/ [ðípʃakas] «απηφο πνπ δηςά πνιχ», /létsios/ [ʎétʃus] «ιέηζνο, 
αζνπινχπσηνο», /bliákakas/ [bʎákakas] «κπάθαθαο, βάηξαρνο», /sióles/ [ʃóles] «ζφιεο», /dziáki/ 

[dƷac] «ηδάθη», /dziába/ [dƷába] «ηδάκπα, δσξεάλ, άδηθα», /afaniázo/ [afaɲázu] «αθαλίδσ, εμαιείθσ, 

θαηαζηξέθσ», θ.ά. φπνπ κε ηελ αλάπηπμε θσλήεληνο πξνθχπηεη (χκθσλν) + /i/ + Φ(σλήελ) ην 

ζχκθσλν πθίζηαηαη νπξάλσζε. 
73 Γηα ηελ εκθάληζε ηνπ <ε> /i/ θαηά πξψηνλ ελ αξρή ιέμεο ζε ηχπνπο ανξίζηνπ (π.ρ. εέγξαςα 

/iéɣrapsa/ «έγξαςα») θαη ηελ εμάπισζή ηνπ θαη ζε άιια πεξηβάιινληα ζηελ αξρή (π.ρ. εέρνπ /iéxo/ 
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(ζηε ιέμε έρεη ζπκβεί θαη κεηάζεζε ηνπ /r/, εθηφο απφ ηελ ζηέλσζε ηνπ /ν/ ζε [u]), 

/xaibéri/ [xaibér] «ρακπέξη, κήλπκα», /xiliomitró/ [çiʎumitró] «ριηκηληξψ, 

ρξεκεηίδσ», /férni/ > [ferɲ] > [fériɲ] «θέξλεη» (βι. ππνζεκ. 65) θ.ά. 

 Αλάπηπμε ηνπ /a/: /akaliasménos/ [akaʎazménus] «θαιεζκέλνο», /afaniázo/ 

[afaɲázu] «αθαλίδσ, εμαιείθσ, θαηαζηξέθσ», /karamanióla/ [karamaɲóla] 

«θαξκαληφια» 

 Αλάπηπμε ηειηθνύ θσλήεληνο
74

. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα ζην ηέινο ιέμεσλ αλαπηχζζνληαη ζπρλφηεξα ηα θσλεεληηθά θσλήκαηα 

/e/ [i], /a/, θαη θαηφπηλ ην /ν/ [u]. Απηά απαληνχλ ζε δηάθνξεο γξακκαηηθέο 

θαηεγνξίεο, ζηνλ κε εκθαηηθφ ηχπν ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο /ton/ «ηνλ», ζε 

νπζηαζηηθά, επίζεηα, επηξξήκαηα θαη πξνπάλησλ ζε ξήκαηα (α΄, γ΄ ελ. θαη γ΄ πιεζ. 

ηνπ παξειζνληηθνχ αηεινχο πνηνχ ελεξγείαο (νξηζηηθήο παξαηαηηθνχ) ηνπ ξ. /íme/ 

[ími] «είκαη», α΄ θαη γ΄ ελ. ηνπ παξειζνληηθνχ αηεινχο πνηνχ ελεξγείαο (νξηζηηθήο 

παξαηαηηθνχ) ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο, γ΄ πιεζ. ηνπ αηεινχο ππνηαθηηθνχ 

(ππνηαθηηθήο ελεζηψηα) θαη ηέιεηνπ ππνηαθηηθνχ ηχπνπ (ππνηαθηηθήο ανξίζηνπ) ηεο 

ελεξγεηηθήο θσλήο, γ΄ πιεζ. ηνπ παξειζνληηθνχ ηέιεηνπ πνηνχ ελεξγείαο (νξηζηηθήο 

ανξίζηνπ) ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο θαη θπξίσο γ΄ πιεζ. ηνπ παξνληηθνχ αηεινχο πνηνχ 

ελεξγείαο (νξηζηηθήο ελεζηψηα) ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο θαη ησλ δχν ζπδπγηψλ. 

 Παξαδείγκαηα: /na min tone agísis/ [na mi done aɟíʃis/ «λα κελ ηνλ αγγίμεηο», 

/ákria/ [ákri/i̭a] «άθξε», /amonaxiá/ [amonaçá] «κνλάρε», /adíkria/ [adíkri/i̭a] 

«απέλαληη», /válane/ «βάιαλε», /ímuna/ [ímna] «ήκνπλ», /ítane/ «ήηαλ», /kaζómuna/ 

«θαζφκνπλ», /kaζótane/ «θαζφηαλ», /na min kakokarðísune/ [na mi gakokarðísuɲi] 

«λα κελ θαθνθαξδίζνπλ», /kánune/ «θάλνπλ», /katóflio/ [katé/ófʎu] «θαηψθιη», 

/kiniɣáne/ [ciɲiɣáne] «θπλεγάλ», /pézune/ «παίδνπλ», /pés tona/ [pe tona] «πεο ηνπ» 

(αιιά θαη [pe ton]), /proskináne/ [proʃcináne] «πξνζθπλάλ», /na stragízune/ [na 

straɟízune] «λα ζηξαγγίδνπλ», /tóne sinadísame/ «ηνλ ζπλαληήζακε», /teleftéona/ 

[tiʎiftéona] «ηειεπηαίν (αηη. ελ.)», /tséflio/ (πηζ. < κεζλ. ηζέθιηλ < αξαβ. djefl) 

[tséfʎu] «ηζφθιη», /ftiáxnune/ [fçánune] «θηηάρλνπλ», /psiliá/ [pʃiʎá] «ςειή». 

 

                                                                                                                                                                              
«έρσ», εέλαο /iénas/ «έλαο» θ.ά.) θαη ζην εζσηεξηθφ ιέμεσλ (π.ρ. ηκεέλα /imiéna/ «εκέλα», ζηξεέκα 

/striéma/ «ζηξέκκα» θ.ά.) βι. Παπαδφπνπινο (1926: 21). 
74 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 24) γηα ηα ελ ηέιεη ιέμεο εκθαληδφκελα πξφζζεηα θσλήεληα «ε – η» θαη 

«α». Οη Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 141) γηα ην αλαπηπζζφκελν ηειηθφ /e/ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

θξάζε «κεηαθαηαιεθηηθό -ε». 
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3.2.1.9 Απνβνιή/πγθνπή θσλήεληνο
75

 

 

ε κεξηθέο ιέμεηο παξαηεξείηαη απνβνιή ελφο θσλήεληνο αλάκεζα ζε δχν 

ζχκθσλα. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο ζπγθνπή (βι. Σξηαληαθπιιίδεο 1991 

[1941]: 81). Σν θσλήελ πνπ ζπγθφπηεηαη –πξφθεηηαη γηα ην /a/– είλαη ζπλήζσο άηνλν 

(ηνληθά απξνζηάηεπην). Σν θαηλφκελν επηζεκάλζεθε θπξίσο ζε νλφκαηα 

(νπζηαζηηθά). 

 Παξαδείγκαηα: /ðeksióxiras/ [ðikʃóçirs] «δεμηφρεηξαο», /ζanásakas/ 

[ζanáskas] «Αζαλάζηνο», /kaðúði/ [kðúði] «κηθξφο θάδνο», /kanápi/ [knap] 

«ζπάγγνο», /maskaralíki/ [maskarʎíc] «ξεδηιίθη», /mustakalís/ [mustakʎís] 

«κνπζηαθαιήο». 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη πεξηπηψζεηο απνβνιήο 

(ζπγθνπήο) ησλ άηνλσλ –πξσηνγελψλ /i/ θαη /u/ θαη ησλ δεπηεξνγελψλ [i] θαη [u] – 

θσλεέλησλ (π.ρ. /aloɣómiɣa/ [aluɣómɣa] «αινγφκπγα», /ɣurúnia/ [ɣrúɲa] 

«γνπξνχληα», /zemátisma/ [ʒmátzma] «θάςηκν», /típota/ [típta] «ηίπνηα»), εθφζνλ γηα 

απηέο έρεη γίλεη ήδε ιφγνο αλσηέξσ (βι. 3.2.1.1 ζ. 158-164 θαη 3.2.1.2 ζ. 164-165). 

 

3.2.1.10 Αθνκνίσζε θσλεέλησλ (assimilation)
76

 

 

 Αθνκνίσζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε άξζξσζε ελφο θσλήεληνο 

πξνζεγγίδεη (κεξηθή αθνκνίσζε) ηελ άξζξσζε ελφο άιινπ πνπ έπεηαη ή πξνεγείηαη ή 

θαη ηαπηίδεηαη (νιηθή αθνκνίσζε) κε απηφ (Υεηιά-Μαξθνπνχινπ 1985: 20). Ζ 

αθνκνίσζε δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθή (regressive) θαη εμαθνινπζεηηθή 

(progressive)
77

. ηελ πξνιεπηηθή ην θσλήελ πνπ αθνκνηψλεηαη πξνεγείηαη απφ 

εθείλν πνπ αθνκνηψλεη (π.ρ. /ageliafóros/ [aɟeliofóros] «αγγειηoθφξνο», /anababúla/ 

[anabubúla] «αλακπνπκπνχια», /sirókos/ [sorókos] «ζνξφθνο»). ηελ 

εμαθνινπζεηηθή, αληίζεηα, πξνεγείηαη ην θσλήελ πνπ αθνκνηψλεη θαη έπεηαη εθείλν 

                                                             
75 Ο Μπακπηληψηεο (20022: 1674) ζεκεηψλεη φηη ζπγθνπή είλαη ε απνβνιή ή ζίγεζε θσλήεληνο είηε 

ζηελ αξρή ηεο ιέμεο (π.ρ. /epáno/ [páno] «επάλσ») είηε κεηαμχ δχν ζπκθψλσλ (π.ρ. /párete/ [párte] 

«πάξηε») θαη νη Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο (2005: 1043) ζεκεηψλνπλ φηη ην θαηλφκελν ηεο ζίγεζεο 

εκθαλίδεηαη θαη ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο ζηνηρείσλ ηνπ ιεμηιηγίνπ αλεμάξηεηα απφ ην θσλεηηθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ ζηνλ ιφγν θαη πσο ζηελ πεξίπησζε απηή νλνκάδεηαη παξαδνζηαθά θαη ζπγθνπή (π.ρ. 

/iméra/ «εκέξα» θαη [méra] «κέξα», /epáno/ «επάλσ» θαη [páno] «πάλσ»). 
76 Βι. Αικπαλνχδεο (2009: 161), Σζνιάθε (2009: 107-108). 
77 Γηα ηνπο φξνπο πξνθαηαβνιηθή ή πξννδεπηηθή, εκκέλνπζα ή νπηζζνρσξεηηθή, επακθνηεξίδνπζα 

αθνκνίσζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο βι. Νespor (1999: 83-6), γηα ηνπο φξνπο νπηζζνρσξεηηθή ή 

πξνιεπηηθή θαη πξνρσξεηηθή αθνκνίσζε βι. Μπακπηληψηεο (2002: 1265, 1484, 1505). 
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πνπ αθνκνηψλεηαη (π.ρ. /katevoðóno/ [katavoðóno] «θαηεπνδψλσ», /paretó/ [parató] 

«παξαηψ»). 

Σα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη αθνξνχλ ζε πεξηπηψζεηο νιηθήο 

αθνκνίσζεο θσλεέλησλ πνπ δελ γεηηληάδνπλ ζηα πιαίζηα ηεο γξακκηθφηεηαο ηνπ 

ζεκαίλνληνο, πξφθεηηαη δειαδή γηα κε δηαδνρηθά θσλεεληηθά ζηνηρεία. 

 /a-ν/ > [a-a]: /aɣoniéte/ [agaɲéti] «αγσλίδεηαη, βηάδεηαη», /aðágoto/ [aðágatu] 

«αδάγθσην», /ánζropos/ [áζrapus] «άλζξσπνο», /apó píso/ [apapís] «απφ πίζσ», 

/vátraxos/ [váζrakas] «βάηξαρνο», /ζa se ðagósi/ [ζa ʃi ðagáʃ] «ζα ζε δαγθψζεη», 

/ðagomatiá/ [ðagamatçá] «δαγθσκαηηά», /kserólakos/ [kʃirólakas] «μεξφιαθθνο», 

/panofóri/ [panafór] «παλσθφξη», /parónνma/ [paránuma] «παξσλχκην, παξαηζνχθιη» 

 /a-e/ > [a-a]: /arepúblika/ [arabúbʎika] «ξεπνχκπιηθα, είδνο θαπέινπ», 

(ηνπξθ. bahçe >) /baksiés/ [bakʃás] θαη /baxtsiés/ [baxtʃás] «θήπνο, ιαραλφθεπνο, 

πεξηβφιη» πβ. Νηάγθαο (2012: 71). 

 /a-i/ > [i-i]: /katádises/ [katídises] «θαηάληεζεο» (ηo παξάδείγκα ζα κπνξνχζε 

λα εξκελεπζεί θαη σο πεξίπησζε αλνκνίσζεο), /metalíki/ [mitiʎíc] «κηθξφ παιηφ 

ηνπξθηθφ λφκηζκα» 

 /a-i/ > [a-a]: /paniɣíri/ [panaír] «παλεγχξη», /patirdí/ [patardí] «θαζαξία»˙ ηα 

παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ θαη σο πεξηπηψζεηο αλνκνίσζεο. 

 /e-a/ > [a-a]: /elafrós/ [alafrós] «ειαθξφο», /enámisis/ [anámiʃis] «ελάκηζεο», 

/epáno/ [apánu] «επάλσ», /erɣatínes/ (πβ. /erɣátries/) [arɣatínes] «εξγάηξηεο», /efráti/ 

[afráti] «Δπθξάηε», /ζerapévome/ [ζarapávumi] «επραξηζηηέκαη, ηθαλνπνηνχκαη», 

/mesádra/ [masádra] «ληνπιάπα, εληνηρηζκέλν εξκάξην γηα ηε θχιαμε ελδπκάησλ», 

/petraxíli/ [patraçíʎ] «πεηξαρήιη» 

/e-ν/ > [o-o]: /ebrós/ [obrós] «εκπξφο», /ékso/ [óksu] «έμσ», /exζrós/ [oxtrós] 

«ερζξφο», /exζr(i)ós/ > [extr(i̭)ós] > [oxtr(i̭)ós] > [uxtr(i̭)ós] «ερζξφο» 

 /o-i/ > [i-i]: /sfodíla/ (πβ. /sfodíli/) [sfidíla] «ζβνχξα» 

/o-a/ > [a-a]: /vrodanízi/ (πβ. /vródos/) [vradaɲíʒ] (αιιά θαη [vruduɲíʒ]) «(γηα 

πέηξα πνπ πεηηέηαη απφ ζθεληφλα) ζθπξίδεη», /kripsóna/ [kripsána] «θξπςψλα», 

/roxalízi/ [raxaʎíʒ] «ξνραιίδεη» 

 /i-e/ > [i-i]: /piɣéname/ [piínami] «πεγαίλακε» 

 /i-u/ > [i-i]: /pítura/ [pítira] «πίηνπξα» 
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3.2.1.11 Αλακνίσζε θσλεέλησλ (dissimilation) 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ παξάγεη ην αληίζεην πξνο ηελ αθνκνίσζε απνηέιεζκα είλαη 

γλσζηή σο αλακνίσζε, πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε –ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ αθνκνίσζε– ζηηο θπζηθέο γιψζζεο, αιιά σζηφζν ππαξθηή˙ ζχκθσλα κε απηφ 

ην θαηλφκελν, δχν ηεκάρηα, θζφγγνη ή θσλήκαηα, ζπρλά αιιεπάιιεια (Υεηιά- 

Μαξθνπνχινπ 1985: 21), πνπ έρνπλ θνηλά αξζξσηηθά ζηνηρεία δηαθνξνπνηνχληαη θαη 

θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν αλφκνηα κεηαμχ ηνπο ζε νξηζκέλα πεξηβάιινληα. Θα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζε φια ηα παξαδείγκαηα αλνκνίσζεο πνπ δίλνληαη, ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δηαπηζηψλεηαη ην θαηλφκελν αθνξά ζε δχν κε δηαδνρηθά ηεκάρηα (Νespor 

1999: 88-89). 

/a-a/ > [a-i]: /anagázo/ [aɲigázu] «αλαγθάδσ, παξαθηλψ», /anaséno/ [aɲisénu] 

«αλαζαίλσ», /anástrofos/ [aɲístrufos] «αλάζηξνθνο», /katádises/ [katídises] 

«θαηάληεζεο» (ηo παξάδείγκα ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί θαη σο πεξίπηψζε 

αθνκνίσζεο), /kataxniá/ [katixɲá] «θαηαρληά», /mána/ [máɲi] «κάλα (θιεη. ελ.)» 

 /a-a/ > [i-a]: /analabí/ [ɲilabí] «αλαιακπή», /nafalós/ [ɲifalós] «αθαιφο», 

/rapáni/ [ripáɲ] «ξαπάλη» 

/a-a/ > [o-a]: /zaɣári/ [zoɣár] «δαγάξη, θπλεγφζθπιν» 

/a-a/ > [a-u]: /amasxáli/ [amuskáʎ] «καζράιε» (βι. θαη ακέζσο επφκελε 

πεξίπησζε), /maɣarízo/ [maɣurízo] «καγαξίδσ, ιεξψλσ» 

/a-á/ > [u-á]: /paɣália/ [puɣáʎa] «αγάιηα, ζηγά», /amasxáli/ [amuskáʎ] 

«καζράιε» (βι. θαη ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίπησζε) 

 /a-á/ > [a-é]: /amanáti/ [amanét] «ακαλάηη, ελέρπξν, ππνζήθε» 

 /é-e/ > [í-e]: /évɣene/ [ívʝene] «έβγαηλε», /épernan/ [ípernan] «έπαηξλαλ» 

 /e-é/ > [u-é]: /evréisa/ [uvrésa] «Δβξαία», /ksepezévo/ [kʃipuzévu] «ιχλσ απφ 

ην δπγφ», /tsievrés/ [tʃuvrés] «ηζεβξέο, κεγάιν άζπξν καληήιη γηα πξνζηαζία απφ ηνλ 

ήιην» 

 /e-e/ > [a-e]: /evɣenió/ [avʝeɲó] «Δπγελία», /lekés/ > [ʎecés] > [ʎacés] 

«ιεθέο» 

 /ν-ν/ > [a-o]: /νlórζa/ [alórta] «νιφξζα», /νlórζνs/ [alórtus] «νιφξζνο», 

/panνfóri/ [panafór] «παλσθφξη» (ην παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί θαη σο 

πεξηπηψζε αθνκνίσζεο), /oporóna/ > [apνróna] > [apuróna] «νπσξψλαο» 

 /ν-ν/ > [o-a]: /éboros/ [éboras] «έκπνξνο», /ζóðoros/ [ζóðoras] «Θφδσξνο» 
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/ν-ν/ > [i-o]: /nonió/ [ɲiɲó] «λνληφ, κπαιφ», /topolianítis/ [tipoʎaɲíts] (θαη 

[tipuʎaɲíts]) «Σνπνιηαλίηεο, ν θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ Υξπζφ» 

 /ν-ó/ > [ν-ú]
78

: /kapnopóles/ [kapnopúles] «θαπλνπψιεο», /fovómastan/ 

[fovúmastan] «θνβφκαζηαλ» 

 /ν-ν/ > [e-ν]: /adíðoro/ [adíðero] «αληίδσξν», /ómorfi/ [ému/orfi] «φκνξθε», 

/ómorfos/ [émorfos] «φκνξθνο» 

 /ν-ν/ > [ν-i]: /tróɣoden/ [tróidin] «ηξψγνληαη» 

/i-i/ > [a-i]: /paniɣíri/ [panaír] «παλεγχξη», /patirdí/ [patardí] «θαζαξία» (ηα 

παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ θαη σο πεξηπηψζεηο αθνκνίσζεο, βι. 

αλσηέξσ 3.2.1.10 ζ. 178) 

 [i-i] > [i-a]: /apekimízo/ > [apicimízo] >[picmázo] «απνθνηκίδσ» 

 /i-i/ > [ν-i]: /krikelízo/ (πβ. ηε ι. /krikéli/) [kroceʎízo] «ρηππψ ηελ πφξηα κε ην 

θξηθέιιη πνπ είλαη ζηεξεσκέλν πάλσ ηεο» 

 /i-i/ > [u-i]: /epiζimía/ [apuζimɲá] «επηζπκία», /ksirízun/ [ksurízun] 

«μπξίδνπλ» (ή ίζσο πξφθεηηαη γηα δηαηήξεζε ηεο αξραίαο πξνθνξάο ηνπ /u/) 

 /u-u/ > [i-u]: /traɣuðún/ [traiðún] «ηξαγνπδνχλ» 

 

3.2.1.12 Aπνθσλεεληνπνίεζε
79

 ή ζπκθσλνπνίεζε (ζπλίδεζε) 

 

 χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002: 1707) ζπλίδεζε είλαη ην θαηλφκελν 

θαηά ην νπνίν νη θζφγγνη [i] θαη [e] ζπκπξνθέξνληαη κε ην θσλήελ πνπ αθνινπζεί θαη 

κεηαηξέπνληαη ζε [j] (εκίθσλν) «πξνο απνθπγήλ ραζκσδίαο» ή, κε άιιε δηαηχπσζε, 

ε ζπκπξνθνξά ζε κία ζπιιαβή δχν ζπλερφκελσλ θσλεεληηθψλ θζφγγσλ˙ βι. θαη 

                                                             
78 Πβ. θαη ηα παξαηεξνχκελα απφ ηνλ Παπαδφπνπιν (1926: 12), ν νπνίνο θάλεη ιφγν γηα ηξνπή /φ/ > 

[ú] ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ηελ απνδίδεη ζε ιφγνπο αλαινγίαο. Γηα ηελ ηξνπή ηνπ αξραίνπ 

ηνληδφκελνπ ή άηνλνπ <σ> ζε [u] θαη ηελ πηζαλφηαηε ζχλδεζή ηνπ θαη κε ην πεξηβάιινλ (ρεηιηθά-

ππεξσηθά) βι. Παληειίδεο (2016: 309)˙ γηα ηελ αλχςσζε ηνπ [ν] ζε [u] ζε θιηηέο θαη άθιηηεο ιέμεηο 

αθφκα θαη ζε ηνληζκέλεο ζπιιαβέο βι. Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 139)˙ γηα ηελ ηάζε ηνπ θζφγγνπ 

[ν] (απφ αξρ. όκηθξνλ ή σκέγα) άηνλνπ αιιά θαη ηνλνχκελνπ λα ηξέπεηαη ζε [u] θνληά ζε έξξηλν ή 

πγξφ θαη ζπαληφηεξα θνληά ζε ρεηιηθφ ή ππεξσηθφ θζφγγν βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 340). Ζ 

Κσλζηαληηλίδνπ (έ.α.) αλαθνξηθά κε ηελ παιαηφηεηα ηεο ηξνπήο ζεκεηψλεη: «Σν θαηλόκελν, γλσζηό 

θαη από άιιεο κεηαγελέζηεξεο θαη κεζαησληθέο πεγέο, ζπκίδεη ηελ αξραία ηξνπή ηνπ ν (ό) > π [u] ηεο 

αξραίαο αρατθήο (βόξεηαο ή αηνιηθήο θαη λόηηαο ή αξθαδνθππξηαθήο) θαη ηεο γιώζζαο ησλ θεηκέλσλ ηεο 

γξακκηθήο Β, θαη ηνπ σ (ώ) > νπ ηεο αλαηνιηθήο δηαιεθηηθήο νκάδαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο (αηηηθή-

ησληθή, αηνιηθή, αξθαδνθππξηαθή)˙…». Ζ ηξνπή ηνπ άηνλνπ /ν/ ζε [u] εμεηάζηεθε ζηα πιαίζηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζηέλσζεο/θψθσζεο, δηαδηθαζίαο πνιχ ραξαθηεξηζηηθήο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ηδίσκα. 
79 Ο εηάηνο (1974: 16) ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο απνθσλεεληηθνπνίεζε (ζπκθσληθνπνίεζε). Γηα ηε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «απνθσλεεληνπνίεζη» βι. θαη Μαγνπιάο (1983: 31). ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ζε άιια ηδηψκαηα βι. Νηίλαο (2005: 61), Γθαξαιηάθνο (2016: 101)˙ επίζεο, πβ. Νηίλαο 

(2005: 74-79), Νηάγθαο (2012: 61-63) θαη Σζνιάθε (2009: 98-99). 
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Μπακπηληψηεο (1985β: 156). Οη Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο (2005: 1042) αλαθέξνπλ 

φηη ε ζπλίδεζε εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην εζσηεξηθφ ιέμεο θαηά ηε ζπλάληεζε δχν 

θσλεέλησλ απφ ηα νπνία ην πξψην είλαη άηνλν πξφζζην /i/, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη 

«ζε εκίθσλν /j/»
80

 ζπληειψληαο ζηελ απνθπγή ηεο ραζκσδίαο. Γηα ηελ θαηνλνκαζία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλφκελνπ πξνηηκήζεθαλ νη φξνη απνθσλεεληνπνίεζε ή 

ζπκθσλνπνίεζε έλαληη ηνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχκελνπ φξνπ ζπλίδεζε, θαζψο 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν δελ είλαη πιένλ ε δεκηνπξγία εκηθψλνπ, 

φπσο αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηνλ νξηζκφ ηεο ζπλίδεζεο, αιιά ε απψιεηα θσλήεληνο, 

ηνπ /i/ (απνθσλεεληνπνίεζε), θαη παξάιιεια ε κεηαβνιή (νπξαληθνπνίεζε 

/νπξάλσζε) ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπκθψλνπ, εθφζνλ απηφ είλαη έλα απφ ηα /k, g, x, ɣ, 

n, l, s, z, ts, dz/ ή ε εμέιημε ηνπ /i/ ζε νπξαληθφ ζχκθσλν, ην νπνίν δελ πξνυπήξρε 

(ζπκθσλνπνίεζε), ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ζχκθσλν πνπ πξνεγείηαη είλαη 

θάπνην απφ ηα ππφινηπα (/p/, /t/ θ.ιπ.). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκπξνθνξάο ησλ δηαθφξσλ 

θσλεεληηθψλ δηαδνρψλ (π.ρ. /ia/, /iν/, /iu/, /ie/˙ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ ιεθηηθψλ 

ηεκαρίσλ -/iá/ <-ηά> θαη -/ia/ <-ηα> (ηνληζκέλνπ ή άηνλνπ) αλάινγα κε ηελ 

πξνέιεπζή ηνπ απφ παιαηφηεξε θσλεεληηθή αθνινπζία -/ia/ ή -/ea/ βι. Καηζάλεο 

(1993: 92-93) γηα ηα ηδηψκαηα ηεο επαξρίαο Λαγθαδά θαη Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, 

Μπνχθα & άγγνπ (2016: 480) γηα ηα ηδηψκαηα ηεο νξεηλήο Υαιθηδηθήο, πβ. θαη 

Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 436) γηα ηα γισζζηθά ηδηψκαηα ηεο πεξηνρήο Kνδάλεο-

Γξεβελψλ) κε ή ρσξίο κεηαθίλεζε ηνπ ηφλνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 α) ε εμέιημε ησλ /k, g, x, ɣ, n, l, s, z, ts, dz/ ζε [c, ɟ, ç, ʝ, ɲ, ʎ, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] 

αληίζηνηρα, φηαλ πξνεγνχληαη ηεο θσλεεληηθήο δηαδνρήο /i/ + Φ(σλήελ) (π.ρ. 

/aɣinékio/ [aʝɲécu] «γπλαηθείν, ζειπθφ», /agió/ [aɟó] «αγγείν», /taxiá/ [taçá] «λσξίο, 

πξσί», /panaɣía/ [panaʝá] «Παλαγία», /tiránia/ [tiráɲa] «ηαιαηπσξία», /apostoliá/ 

[pustuʎá] «Απνζηνιία», /eklisiá/ [ikʎiʃá] «εθθιεζία», /pirziá/ [pirʒá] «Πεξζεθφλε», 

/kátsianos/ [kátʃanus] «βνπθέληξα», /ɣlidziáris/ [ɣʎidʒárs] «βξψκηθνο, απηφο πνπ ηα 

ξνχρα ηνπ γπαιίδνπλ απφ ηηο αθαζαξζίεο» θ.ά.˙ βι. Νηίλαο (2005: 68-70). 

 β) ε αθνινπζία (χκθσλν) + /i/ + Φ(σλήελ) εμειίζζεηαη: i) ζε [ç] + Φ, αλ ην 

πξoεγνχκελν  είλαη έλα απφ ηα άερα /p, t, f, ζ/
81

 (π.ρ. /xasapió/ [xasapçó] 

                                                             
80 Οη Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχκβνιν j κέζα ζε πιάγηεο γξακκέο/κπάξεο. Γηα ην 

εκίθσλν θαη ηελ παξνπζία ηνπ ή κε ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή βι. Μπνηίλεο (20112: 32 ππνζεκ. 31). 
81 ην Γαξλάθηθν ηδίσκα ηα άερα /s/ θαη /ts/ πξηλ απφ /i/ + Φ πξνθέξνληαη θαλνληθά [ʃ] θαη [tʃ] 

αληίζηνηρα, ελψ ε πξνθνξά ηνπο σο [sç] (π.ρ. /oxtakósia/ [oxtakósça] «νρηαθφζηα») θαη [tsç] (π.ρ. 

/korítsia/ [korítsça] «θνξίηζηα») νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. 
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«θξενπσιείν», /estía/ [stça] «ηδάθη, θσηηά», /xoráfia/ [xuráfça] «ρσξάθηα», /ζeós/ 

[ζçνs] «Θεφο», ii) ζε [ʝ] + Φ, αλ ηo πξνεγνχκελo  είλαη έλα απφ ηα ερεξά /v, ð, b, d, 

r/
82

 (π.ρ. /vévea/ [vévʝa] «βέβαηα», /vóðia/ [vóðʝa] «βφδηα», /pobiasménos/ 

[pubʝazménus] «ξεδηιεκέλνο, εμεπηειηζκέλνο», /levediés/ [ʎividʝés] «ιεβεληηά», 

/méria/ [mérʝa] «κέξε» θαη iii) ζε [ɲ] + Φ, αλ ην πξνεγνχκελν  είλαη ηo /m/ (π.ρ. 

/azímiotos/ [aʒímɲutus] «αβιαβήο, ρσξίο δεκηέο», /mia/ [mɲa] «κηα» (βι. Νηίλαο 

(2005: 61, 63, 64-65). 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε θαη 

απφθιηζε σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απνθσλεεληνπνίεζεο ζην 

Γαξλάθηθν ηδίσκα θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή εθηφο απφ φζα εθηέζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο γηα ηελ εμέιημε ησλ /s, z, ts, dz/ ζε [ʃ, ʒ, tʃ dʒ] αληηζηνίρσο. 

 

3.2.2 Φσλήεληα - Φσλνινγηθά θαηλόκελα ζηα όξηα ιέμεσλ 

3.2.2.1 Έθθξνπζε 

 

 Έθθξνπζε είλαη ε απνβνιή ή ζίγεζε θσλήεληνο θαηά ηε ζπλάληεζε δχν 

θσλεέλησλ κέζα ζηε θξάζε ζηα φξηα δχν ιέμεσλ, ζην ηέινο δειαδή κηαο ιέμεο θαη 

ζηελ αξρή κηαο άιιεο˙ εηδηθφηεξα, ην πην ηζρπξφ απφ ηα δχν θσλήεληα εθθξνχεη, 

δειαδή απνβάιιεη ή, αιιηψο, θάλεη λα ζηγεζεί θαη λα κελ πξνθέξεηαη ην ιηγφηεξν 

ηζρπξφ ή αδχλαην θσλήελ θαη έηζη απνθεχγεηαη ε «θαθνθσλία» πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ πξνθνξά αιιεπάιιεισλ θσλεέλησλ (Μπακπηληψηεο 2002: 571). 

Σν πνην θσλήελ εθθξνχεη ή εθθξνχεηαη, απνβάιιεη ην άιιν ή απνβάιιεηαη ην 

ίδην, ζπλδέεηαη κε ηελ ηεξαξρία ηεο ηζρχνο ησλ θσλεέλησλ, ηε «ζρεηηθή ηζρχ» ηνπο, 

κε ηα απνθαινχκελα «ηζρπξά» θαη «αδχλαηα» θσλήεληα. Ζ ζρέζε απηή θαη ε 

θιίκαθα πνπ αθνινπζεί ε ζρεηηθή ηζρχο ησλ θσλεέλησλ είλαη ε εμήο: α) Σν /a/ 

εθθξνχεη ηα /e, o, i, u/, β) ην /o/ εθθξνχεη ηα /e, i, u/, γ) ην /u/ εθθξνχεη ηα /e, i/ θαη δ) 

ην /i/ εθθξνχεη ην /e/. πλεπψο, ην /a/ είλαη ην ηζρπξφηεξν θαζψο εθθξνχεη φια ηα 

άιια θσλήεληα. Γεληθά, ην /a/ θαη ηα νπίζζηα θσλήεληα (/o, u/) ππεξηζρχνπλ ησλ 

πξφζζησλ (/e, i/), ελψ απφ ηα πξφζζηα ππεξηζρχεη ην /i/ ηνπ /e/ (Μπακπηληψηεο 2002: 

571-572). 

                                                             
82 Σα ερεξά /z/ θαη /dz/ πξίλ απφ /i/ + Φ πξνθέξνληαη αληίζηνηρα σο [ʒ] θαη [dʒ], ελψ ε πξνθνξά ηνπο 

σο [zʝ] (π.ρ. /maɣaziá/ [maɣazʝá] «καγαδηά») θαη [dzʝ] (π.ρ. /dziéri/ [dzʝer] «έληεξν») απαληά 

ζπαληφηεξα θαη ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ επίδξαζε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο ζην ηδίσκα. 
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Αλάινγα κε ην πνην απφ ηα δχν θσλήεληα απνβάιιεηαη, ην θαηλφκελν ηεο 

έθθξνπζεο πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα θαη δηαθξίλεηαη ζε έθζιηςε θαη αληίζηξνθε 

έθζιηςε ή αθαίξεζε
83

. 

α) Έθζιηςε. ηελ έθζιηςε, σο γλσζηφλ, ζηγάηαη (εθθξνχεηαη) ην ηειηθφ 

θσλήελ κηαο ιέμεο πξηλ απφ ην αξρηθφ θσλήελ ηεο επφκελεο θαηά ηε γξήγνξε 

εθθνξά ηνπ ιφγνπ θαη ζηε γξαθή ζηε ζέζε ηνπ εθδησθφκελνπ/απνβαιιφκελνπ 

θσλήεληνο ζεκεηψλεηαη απφζηξνθνο. Όπσο ζπλάγεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ην Γαξλάθηθν ηδίσκα δελ δηαθνξνπνηείηαη θαη δελ απνθιίλεη απφ φ,ηη 

ηζρχεη θαη γηα ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ θαηλφκελν (π.ρ. /íne 

oréo/ [iɲ oréo] «είλαη σξαίν», /ζa to afíso/ [ζa t afísu] «ζα ην αθήζσ», /káζe astáxi/ 

[kaζ astáçi] «θάζε ζηάρπ», /káto apó to ζranío/ [kat ap to ζraɲío] «θάησ απφ ην 

ζξαλίν», /se íleɣan/ [ʃ íleɣan/ «ζνπ έιεγαλ», /to agió/ [t aɟó] «ην αγγείν», /to álo/ [t 

álu] «ην άιιν» θ.ά.). 

 Όηαλ ηα ζπλαληψκελα ζηε θξάζε θσλήεληα είλαη φκνηα, ζπκβαηηθά 

ζεσξείηαη (Μπακπηληψηεο 2002: 572) φηη ζπληζηνχλ πεξηπηψζεηο έθζιηςεο
84

 (π.ρ. /me 

kurdístike ekí brostá/ [mi kurdísc icí brustá] «κνπ θάζηζε εθεί κπξνζηά», /se ekína/ [ʃ 

icína] «ζε εθείλα», /ta vázame ekí mésa/ [ta vázam icí mésa] «ηα βάδακε εθεί κέζα», 

/tí íne/ [t íne] «Ση είλαη;», /éleɣame emís/ [éleɣam imís] «ιέγακε εκείο», /éxume eðó/ 

[éxum eðó] «έρνπκε εδψ», /tí íxa/ [t íxa] «Ση είρα;»), /amá akrivó/ [am akrivó] «αιιά 

αθξηβφ», /ɣiatí írζe ɣabrós/ [ʝat írζi ɣabrós] «γηαηί ήξζε ν γακπξφο», /áli istoría/ [aʎ 

isturía] «άιιε ηζηνξία», /éna agáζi/ [en agáζi] «έλα αγθάζη», /ζa arxísi/ [ζ arçíʃi] «ζα 

αξρίζεη», /me éðose/ [m éðuʃi/ «κνπ έδσζε», /óti íða/ [νt íða] «φ,ηη είδα»). 

 β) Αληίζηξνθε έθζιηςε ή αθαίξεζε (ζηε ζπκπξνθνξά). Γηα ηελ πεξίπησζε 

απηή ν Σξηαληαθπιιίδεο (1991 [1941]: 77) ζεκεηψλεη: «Όηαλ κηα ιέμε ηειεηώλε ζε 

θσλήελ θαη ε αθόινπζε αξρίδε από θσλήελ, θάπνηε ράλεηαη ην αξρηθό ηεο αθόινπζεο 

ιέμεο. Σν θαηλόκελν απηό ιέγεηαη αθαίξεζε, θαη επεηδή ππάξρεη θαη άιινπ είδνπο 

αθαίξεζε (172) ιέγεηαη γηα πεξηζζόηεξε αθξίβεηα αθαίξεζε ζηε ζπκπξνθνξά. ηε 

ζέζε ηνπ θσλήεληνο πνπ έπεζε ζεκεηώλεηαη ν απόζηξνθνο: πνύ ’λαη;» 

                                                             
83 Ο Μπακπηληψηεο (2002: 572) αλαθέξεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο έθθξνπζεο θαη ηελ απνθνπή. ρεηηθά 
κε ηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνκέλσλ θαη ζε άιια ηδηψκαηα βι. 

Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 123-124), Αικπαλνχδεο (2009: 162-163), Νηάγθαο (2012: 116-119). 
84 Οη Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο (2005: 1041) ζεκεηψλνπλ, πην ζπγθεθξηκέλα, φηη, φηαλ ηα δχν 

θσλήεληα πνπ ζπλαληψληαη είλαη φκνηα, δελ ηίζεηαη ζέκα ππεξίζρπζεο, «ε αθνινπζία ησλ όκνησλ 

θσλεέλησλ κπνξεί λα απινπνηεζεί, δειαδή λα εθθσλεζεί σο έλα θσλήελ, κνινλόηη ζηε γξαθή 

δειώλεηαη ζαλ λα πξόθεηηαη γηα έθζιηςε». 
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 Καη αλαθνξηθά κε ηελ αληίζηξνθε έθζιηςε, ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ 

δελ θαίλεηαη λα απνθιίλεη ή λα δηαθνξνπνηείηαη απφ φ,ηη ηζρχεη γηα ηε Νενειιεληθή 

Κνηλή (π.ρ. /ɣia éla eðó/ [ʝa la ðν] «γηα έια εδψ», /ɣia eláte/ [ʝa láti] «γηα ειάηε», /ζa 

ítan/ [ζa tan] «ζα ήηαλ», /íne áli istoría/ [in aʎ isturía] «είλαη άιιε ηζηνξία», /kaló íɲe/ 

[kaló ɲi] «θαιφ είλαη», /etímasa eɣó/ [tímasa ɣν] «εηνίκαζα εγψ», /to íxe/ [tu çe] «ην 

είρε», /ta éxo/ [ta xu] «ηα έρσ», /to éxi/ [to çi] «ην έρεη», /na érζis/ [na rζis] «λα 

έξζεηο», /na íxa/ [na xa] «λα είρα», /na éxis/ [na çs] «λα έρεηο», /na mu éstelnes/ [na 

mu stelnes] «λα κνπ έζηειλεο», /mu ípe/ [mu pe] «κνπ είπε», /na íne/ [na ɲi] «λα 

είλαη», /apú eðó/ [apú ðo] «απφ εδψ», /ta éðese/ [ta ðese] θαη [ta ðise] «ηα έδεζε», /tu 

érxodan/ [tu rxodan] «ηνπ έξρνληαλ», /ta épiase/ [ta pçaʃi] «ηα έπηαζε», /alá emís/ [alá 

mis] «αιιά εκείο», /apó éna/ [apó na] «απφ έλα», /apú eðó/ [pu ðo] «απφ εδψ», /apú 

ekató/ [apú kató] «απφ εθαηφ», /pu épiane/ [pu pçane] «πνπ έπηαλε», /to éɣrapsa/ [to 

ɣrapsa] «ην έγξαςα», /pu ítan/ [pu tan] «πνπ ήηαλ», /to éleɣan/ [to leɣan] «ην 

έιεγαλ», /to ékleve/ [to kleve] «ην έθιεβε», /to émaζa/ [to maζa] «ην έκαζα», /to ípa/ 

[to pa] «ην είπα», /kséro eɣó/ [kséro ɣν] «μέξσ εγψ», /apó ekí/ [apó ci] «απφ εθεί», /ta 

éperne/ [ta perne] «ηα έπαηξλε», /ðen éxo eɣó/ [ðen éxo ɣν] «δελ έρσ εγψ», /pu 

íxame/ [pu xame] «πνπ είρακε», /ta ípame/ [ta pame] «ηα είπακε», /ðio eɣó me ton 

papú/ [ðʝo ɣν me to bapú] «δπν εγψ κε ηνλ παππνχ», /tu éleɣes/ [tu leɣes] «ηνπ 

έιεγεο» θ.ά.). 

 Αμηνπαξαηήξεην είλαη ίζσο ην γεγνλφο φηη ζε εμαηξεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

πεξηπηψζεσλ ζπληειείηαη έθθξνπζε ηνπ ηζρπξφηεξνπ θσλήεληνο /a/ αληί ησλ 

αζζελέζηεξσλ
85

 (π.ρ. π.ρ. /évale apú ekína/ [évaʎi pu cína] «έβαιε απφ εθείλα», /apó 

to aftí/ [ap tu fti] «απφ ην απηί»). 

 

3.2.2.1.1 Έθθξνπζε εληόο ιέμεο
86

 

 

ε έλαλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ ιέμεσλ ηνπ ηδηψκαηνο ζε θσλεεληηθέο 

αθνινπζίεο ηνπ ηχπνπ /ai, νi, ao, eo, ia, ie, iν/ παξαηεξείηαη απνβνιή (ή ζίγεζε ή 

αιιηψο έθθξνπζε) ηνπ αζζελέζηεξνπ απφ ην ηζρπξφηεξν παξαθείκελν θσλήελ (π.ρ. 

/avoíζitos/ [avóζstus] «αβνήζεηνο», /aɣriapiðiá/ [aɣrapðʝá] «αγξηαπηδηά, άγξηα 

αριαδηά», /aoratízome/ [aratízumi] «γίλνκαη αφξαηνο», /voíζa ti/ [vóζa ti] «βνήζα 

ηε», /ɣaiðarúði/ [ɣaðarúð] «γατδνπξάθη», /ɣaiðúria/ [ɣaðúrʝa] «γατδνχξηα», /eniakósia/ 

                                                             
85 Βι. θαη Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 124). 
86 Βι. Αικπαλνχδεο (2009: 162). 
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[eɲakósa] «ελληαθφζηα», /ζeoðorákis/ [ζoðorácis] «Θενδσξάθεο (o γλσζηφο 

κνπζηθνζπλζέηεο)», /ζeóðoros/ [ζóðoras] «Θεφδσξνο», /ζeoðorís/ [ζoðorís] 

«Θνδσξήο», /leodári/ [lodári] «Λ(ε)νληάξη (ηνπσλχκην)», /makriá/ [makrá] «καθξηά», 

/poliéksoðos/ [poʎíksuðos] «πνιπέμνδνο», /provνíζima/ [provóζma] «βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη λσξίο», /triakósia/ [trakóʃa] «ηξηαθφζηα», /triadaéna/ [tradaéna] 

«ηξηαληαέλα», /xáiðema/ [xáðima] «ράηδεκα», /xaiðeménos/ [xaðeménos] 

«ρατδεκέλνο». 

Δληνπίζηεθε επίζεο ν ηχπνο /arnaútiko (kefáli)/ [arnútku (cefáʎi)] 

«αξλανχηηθν, αξβαλίηηθν (θεθάιη), (κηθ.) ν ρνληξνθέθαινο άλζξσπνο», φπνπ 

απνβάιιεηαη ην /a/ κνινλφηη ηζρπξφηεξν θαη φρη ην /u/ (βι. 3.2.2.1 ηελ ηειεπηαία 

παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηελ αληίζηξνθε έθζιηςε) ίζσο γηαηί απηφ είλαη ηνληθά 

πξνζηαηεπκέλν (θνξέαο ηνπ ηφλνπ ηεο ιέμεο˙ βι. Μαξγαξίηε-Ρφγθα 1985: 123, 

4.1.1β). 

 

3.2.2.1.2 Πεξηπηώζεηο κε πξαγκάησζεο ηεο έθθξνπζεο 

 

 ην ηδίσκα απαληνχλ ιίγεο πεξηπηψζεηο κε πξαγκάησζεο ηεο έθθξνπζεο (π.ρ. 

/enoái/ [enoái] «ελλνεί», /na zái/ [na zái] «λα δεη») φπνπ ην /i/ δελ εθθξνχεηαη ίζσο 

δηφηη ιεηηνπξγεί σο κνξθνινγηθφο δείθηεο ηνπ γ΄ εληθνχ. 

 

3.2.2.2 Κξάζε
87

 

 

 Καηά ην θαηλφκελν απηφ απφ ηε ζπλάληεζε δχν δηαθνξεηηθψλ θσλεέλησλ, 

ζπλήζσο ησλ /u/ θαη /e/, ηα νπνία αλήθνπλ ζε δχν ιέμεηο πξνθχπηεη λέν θσλήελ, ην 

/ν/ (π.ρ. /pu éleɣan/ [po leɣan] «πνπ έιεγαλ», /pu émene/ [po mene] «πνπ έκελε», /pu 

érxese/ [po rçiʃi] «πνπ έξρεζαη», /pu érxete/ [po rçiti] «πνπ έξρεηαη», /pu érxode/ [po 

rxudi] «πνπ έξρνληαη», /pu éfaɣes/ [po faʝes] «πνπ έθαγεο», /pu éftase/ [po ftaʃi] «πνπ 

έθηαζε», /pu éxase/ [po xaʃi] «πνπ έραζε», /pu éxi/ [po çi]
88

 «πνπ έρεη»). 

 

 

 

                                                             
87 Βι. Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 123-124), Αικπαλνχδεο (2009: 163), Νηάγθαο (2012: 121-122). 
88 Βι. ζρεηηθά Παπαδφπνπινο (1926: 14), επίζεο Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 124, 207-208 ππνζεκ. 3) 

γηα ηελ ακθηζβήηεζε απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο ηεο χπαξμεο θξάζεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη Παπαδνπνχινπ (2010: 65-66 ππνζεκ. 98). 
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3.2.3 ύκθσλα 

3.2.3.1 Μεηάζεζε ζπκθώλσλ (metathesis)
89

 

 

 Ζ αιιαγή ηεο ζέζεο ή ηεο ζεηξάο ησλ ζπκθψλσλ κέζα ζηελ ίδηα ιέμε θαηά ηε 

γξαθή ή ηελ πξνθνξά ηεο νλνκάδεηαη κεηάζεζε (πβ. Μπακπηληψηεο 2002: 1082). 

 ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ζπκβαίλεη κεηάζεζε ηνπ ζπκθψλνπ /r/, ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεξε εκθάληζεο, ελψ απφ κία θνξά –ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πάληνηε πιηθνχ– πθίζηαληαη κεηάζεζε ηα ζχκθσλα /ζ, k, 

n, s, t/. 

 Μεηάζεζε ηνπ /r/: /akardási/ [arkadáʃ] «θίινο», /svárna/ [vrána] «ζβάξλα, 

βσινθφπνο», /ðrepáni/ [ðirpáɲ] «δξεπάλη», /rimáði/ [irmáði] «ξεκάδη», /katurlió/ 

[katruʎó] «θαηνπξιηφ», /kítrinos/ [cítirnus] «θίηξηλνο», /krikéli/ [kurcéʎ(i)] «θξίθνο, 

ραιθάο, ιαβή», /roxalízo/ [xarʎízu] «ξνραιίδσ», /skórpios/ [skrópçus] «ζθφξπηνο», 

/skórpise/ [skrópʃi] «ζθφξπηζε», /stérɣo/ [stréɣo] θαη [stréxu] «ζπκθσλψ, δέρνκαη, 

ζπγθαηαλεχσ ζηέξγσ», /táfros/ [tráfos] «αθαιιηέξγεηε, ζπλήζσο ππεξπςσκέλε, άθξε 

ρσξαθηνχ», /tetárti/ [titráð] «Σεηάξηε», /torvás/ [truvás] «ηνξβάο, ζάθνο» 

 Μεηάζεζε ηνπ /ζ/: /ariζmós/ [arζimós] «αξηζκφο» 

 Μεηάζεζε ηνπ /k/: /kuvalúse/ > [kvalúse] > [vkalúse] > [fkalúse] 

(αθνκνίσζε ερεξφηεηαο ηνπ /v/) «θνπβαινχζε» 

 Μεηάζεζε ηνπ /n/: /ksekámno/ [kʃikánmu] «απνηειεηψλσ θάηη πνπ έρσ 

αξρίζεη, εθπνηψ, μεπνπιψ» 

 Μεηάζεζε ηνπ /s/: /kápos ða/ [kapsuðá] «αλ θαη» (βι. Γνξνχβαο, ρθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 12 φπνπ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: «θαςνπδά ‟(Κάπσο-Γά)” 

κεηαθνξηθώο αλ θαη») 

 Μεηάζεζε ηνπ /t/: /nistikáða/ > [ɲistkáða] > [ɲitskáða] «πείλα, (κηθ.) 

θηψρηα», /ftíse ta/ [fitʃ ta] «θηχζε ηα». 

 

3.2.3.2 Αληηκεηάζεζε
90

 

 

 Αληηκεηάζεζε είλαη ε ακνηβαία αιιαγή ζέζεο δχν δηαδνρηθψλ θζφγγσλ –ελ 

πξνθεηκέλσ ζπκθψλσλ– ή ζπιιαβψλ (βι. θαη Μπακπηληψηεο 2002: 207). 

                                                             
89 Βι. Νηίλαο (2005: 84), Αικπαλνχδεο (2009: 184-185), Σζνιάθε (2009: 114), Νηάγθαο (2012: 86-

87). 
90 Βι. Αικπαλνχδεο (2009: 185), Σζνιάθε (2009: 114). 



 

187 

 

 Αληηκεηάζεζε ζπκθώλσλ: /roðákino/ [ðurácnu] (απαληά θαη σο [ðorácnu]) 

«ξνδάθηλν» (δελ απνθιείεηαη βέβαηα ε ιέμε λα έρεη πξνέιζεη απφ ην κηγλ. δσξάθηλνλ 

< ιαη. duracinum), /meðúli/ [milúð] «κεδνχιη», /fúxta/ [xúfta] «ρνχθηα» 

 Αληηκεηάζεζε ζπιιαβώλ: [tsugraɲízu] «γξαηζνπλίδσ, πξνθαιψ ακπρέο ζε 

θάπνηνλ» πηζαλφλ απφ ην /ɣratsunízo/ κε κεηαβνιή ηνπ /ɣ/ ζε [g] (θιεηζηνπνίεζε, βι. 

3.2.3.11 ζ. 205). 

 

3.2.3.3 Σζηηαθηζκόο
91

 

 

 Ωο γισζζηθφ θαηλφκελν ν ηζηηαθηζκφο αθνξά ζηελ κεηαβνιή/ηξνπή ηoπ 

ππεξσηθνχ ζπκθψλνπ /k/ ζε [tʃ], θπξίσο κπξνο απφ ην θσλήελ /i/ βι. Μπακπηληψηεο 

2002: 1812, Νηίλαο & Εαξθνγηάλλε 2009: 36. 

 ην Γαξλάθηθν ηδίσκα, ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ιέμεσλ, παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηνπ ηζηηαθηζκνχ (π.ρ. /ekí epáno/ > [ci apánu] > [tʃapán] «εθεί πάλσ», /ekí 

eðóζe/ > [ci ðóζi] > [tʃiðóζi] «εδψ, πξνο ηα εδψ», /ekí káto/ [tʃ(i)kát] θαη [tʃ(i)xát] 

«εθεί θάησ», /ekí ekíζe/ [tʃcíζi] «εθείζε, πξνο ηα πέξα», /parakikáto/ [paratʃkát] «ιίγν 

πην θάησ»). 

 

3.2.3.4 Αλάπηπμε ζπκθσληθώλ θσλεκάησλ 

 

 ην Γαξλάθηθν ηδίσκα παξαηεξείηαη αλάπηπμε ζπκθψλσλ ηφζν ζηελ αξρή 

φζν θαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην ηέινο ιέμεσλ. 

 α) Αλάπηπμε ζπκθώλσλ ζηελ αξρή ιέμεσλ. Παξαηεξείηαη ζπλήζσο 

αλάπηπμε ησλ ζπκθψλσλ /n, t, ɣ, ζ, m, p, s/ θαη /x/. 

 Αλάπηπμε ηνπ /n/
92

. Ζ αλάπηπμε ηνπ /n/ εξκελεχεηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεθθνξάο ηεο αηηηαηηθήο ηνπ άξζξνπ ή άιισλ ιέμεσλ πνπ ιήγνπλ ζε /n/ κε ιέμε 

πνπ αξρίδεη απφ θσλήελ θαη ηνπ εζθαικέλνπ ελ ζπλερεία αλαζπιιαβηζκνχ
93

 φπσο 

                                                             
91 Βι. Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 436) γηα ηελ παξνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο, 

πβ. Νηάγθαο (80-81). 
92 Βι. Νηίλαο (2005: 83), Αικπαλνχδεο (2009: 181), Νηάγθαο (2012: 85), Γθαξαιηάθνο (2016: 99). 
93 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 38) φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα «λέα ζύκθσλα εθ πιεκκεινύο ζπιιαβηζκνύ». 
Ο ίδηνο (1926: 39) θάλνληαο ελ ζπλερεία ιφγν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπκθψλσλ απφ αλαινγία 

αλαθέξεηαη ζην επθσληθφ /n/, ην νπνίν, αθνχ μεθίλεζε απφ ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα (ηε 

ζπλεθθνξά επηζέηνπ ζε αηηηαηηθή θαη νπζηαζηηθνχ πνπ άξρηδε απφ θσλήελ π.ρ. «θαθόλ άλζξνππνπ» ή 

απφ ξήκα κε αληηθείκελν ή άιιν ζπκπιήξσκα πνπ μεθηλνχζε επίζεο απφ θσλήελ φπσο «έθαγηλ άδ’θα, 

έπηζηλ απάλνπ»), άξρηζε λα παξεκβάιιεηαη θαη κεηαμχ ιέμεσλ νπνηαζδήπνηε ηάμεο θαη λα 

πξνζθνιιάηαη ζηαζεξά ζηελ αξρή ηεο δεχηεξεο (π.ρ. λαπνύ /napú/ «απó», λαο /nas/ «αο», λέηζ’ /nétsi/ 
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/ómos/ > /ton ómo/ > /nómos/ «ψκνο», /urá/ > /tin urá/ > /nurá/ «νπξά», /ðen afíno/ > 

/nafíno/ «αθήλσ». 

 Παξαδείγκαηα: /nafíno/ [nafínu] «αθήλσ», /ζe na érζi/ [ζa nérζi] «ζα έξζεη», 

/ζe na érζi/ [ζa nert] «ζα έξζεη», /ζe na érζun/ [ζa nértun] «ζα έξζνπλ», /ζe na éxi/ [ζa 

néçi] «ζα έρεη», /nilióvɣalma/ [ɲiʎóvɣalma] «αλαηνιή», /nílios/ [ɲíʎus] «ήιηνο», 

/nískios/ [ɲíʃcus] «ήζθηνο
94

», /nískoma/ [ɲískoma] «θάληαζκα», /nevloɣún/ 

[ɲivluɣún] «επινγνχλ, /nígla/ [ɲígla] «ίγθια, δψλε ζην ζακάξη γάηδαξνπ πνπ πεξλά 

θάησ απφ ηελ θνηιηά ηνπ δψνπ», /nísba/ [ɲízba] «ππφγεην φπνπ θξεκνχζαλ ηα 

ζαληάιηα ηνπ θαπλνχ γηα λα καιαθψζνπλ», /nafalós/ [ɲifalós] «αθαιφο, νκθαιφο», 

/nómorfi/ «φκνξθε», /nodás/ [nudás] «νληάο, δσκάηην», /nodúði/ [nudúð] «κηθξφ 

δσκάηην», /nurá/ «νπξά», [nurés] «νπξέο», /nodziáki/ (< φςηκν κεζλ. ὀηδάθη(λ) < 

ηνπξθ. ocak) [nudʒác] «ηδάθη», /nípnon/ [ɲípnun] «χπλν (αηη. ελ.)», /nómos/ [nómus] 

«ψκνο»). 

 Αλάπηπμε ηνπ /t/: /ɣia taftá/ [ʝa taftá] «γηα απηά, γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο», 

/ɣia taftó/
95

 [ʝa taftó] «γηα απηφλ ηνλ ιφγν, γηα απηφ» 

 Αλάπηπμε ηνπ /ɣ/ [ʝ]. Σν /ɣ/ αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο θαηά ηε ζπλεθθψλεζε 

ηνπ άξζξνπ κε ην αξρηθφ θσλήελ ηεο επφκελεο ιέμεο
96

, φπσο /i ɣiáli/ [i ʝáʎi] «ε 

άιιε» (π.ρ. ɣéma/ [ʝéma] «αίκα», /ɣi mánes/ [ʝi máɲis] «νη κάλεο», /ɣení/ [ʝi/eɲí] 

«πλί»). 

 Αλάπηπμε ησλ /ζ, m, p, s/ θαη /x/. Ζ αλάπηπμή ηνπο παξαηεξήζεθε κφλν ζηηο 

αθφινπζεο ιέμεηο: /ζiúnios/ [ζúɲos] «Ηνχληνο», /máide/ «εκπξφο, άληε», /paɣália/ (πβ. 

/aɣália/) [paɣáʎa] (αιιά θαη /apaɣália/ [apaɣáʎa]) «ζηγά-ζηγά», /staraksáko/ 

[staraksátu] (βι.Νηάγθαο 2012: 85) «ηαξαμάθν, αγξηφρνξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αθέςεκα», (ηνπξθ. oçak >) /xodziáki/ [xudʒác] «ηδάθη». 

 β) Αλάπηπμε ζπκθώλσλ ζην εζσηεξηθό ιέμεσλ. Αλαπηχζζνληαη ηα 

ζχκθσλα /ɣ, n, s, l, m, p, t, k, z/ θαη /r/. 

                                                                                                                                                                              
[netʃ] «έηζη», ληγώ /neɣó/ [ɲiɣó] «εγψ», λόζα /nósa/ «φζα», λέβγα /névɣa/ «έβγα, βγεο» θ.ά.). 

εκεηψλεη φηη είλαη ζπλεζέζηαην ζηε δεκνηηθή πνίεζε θαη πσο απέβε ηφζν πξνζθηιέο ζην «γισζζηθόλ 

ζπλαίζζεκα, ώζηε παξεκβάιιεηαη άλεπ αλάγθεο θαη κεηαμύ ιέμεσλ, ησλ νπνίσλ ε δεπηέξα αξρίδεη από 

ζύκθσλνλ, πβι. άζκ. Μαθεδνλ. γπξίδεη λνπ βαζηιηθόο ιέγεη λ ηνπ αδπόζκνπ | γπξεύεη λ ηνπο παπάδηο | 
… ’ο ηα καλαζηήξηα λ ηα ςειά ’ο η’ αλώεηα λ ηα κηγάια…». 
94 Γηα ηελ νξζνγξαθία ηεο ι. βι. Μπακπηληψηεο (2002: 735). 
95 Bι. Μνξθνινγία 4.6.1 ππνζεκ. 95 ζ. 297, ζ. 301 θαη 4.6.3 α ζ. 304-305. 
96 Γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ βι. Παπαδφπνπινο (1926: 36, 

39-40). Γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε άιια ηδηψκαηα βι. Νηίλαο (2005: 83), Σζνιάθε (2009: 113-

114) θαη πβ. Νηάγθαο (2012: 84-85). 
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 Αλάπηπμε ηνπ /ɣ/
97

. Σν /ɣ/ αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο κεηαμχ θσλεέλησλ θαη 

ζπαληφηεξα κεηαμχ ζπκθψλνπ θαη θσλήεληνο ή θσλήεληνο θαη ζπκθψλνπ. Σν 

αλαπηπζζφκελν ζχκθσλν, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαδείγκαηα, πξαγκαηψλεηαη 

θσλεηηθά θαηά θαλφλα σο [ʝ]
98

, σο ην νπξαληθφ δειαδή αιιφθσλν ηνπ θσλήκαηνο 

/ɣ/. 

Παξαδείγκαηα: /aɣéras/ [aʝéras] «αέξαο», /kartérɣi/ [kartérʝi] «πεξίκελε 

(πξνζη.)», /kléɣo/ [kléɣu] «θιαίσ», /kriɣiáða/ [kriʝáða] «θξπάδα», /ke i mána tu tu 

léɣi/ [ci i mána tu tu léʝi] «(θαη ε κάλα ηνπ ηνχ) ιέεη», (ηνπξθ. meydan >) /meiɣdáni/ 

[miɣdáɲ] «πιαηεία, έθηαζε», /paréɣia/ [paréʝa] «παξέα», dziɣéri/ [dʒiʝér(i)] «ηδηέξη, 

ζπθψηη», /triɣiá/ [triʝá] «ηξία» 

 Αλάπηπμε ηνπ /n/. Απφ ηα παξαηηζέκελα παξαδείγκαηα πξνθχπηεη φηη ην /n/ 

δελ αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ελδνθσλεεληηθά αιιά κεηαμχ ζπκθψλνπ ––ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ /l/ πξνπάλησλ, αιιά θαη ησλ /r, m, s/– θαη θσλήεληνο. Ζ αλάπηπμή ηνπ 

ζεκεηψλεηαη ζε ηδηαίηεξα ζε ξεκαηηθνχο, αλησλπκηθνχο
99

 θαη επηζεηηθνχο ηχπνπο. 

Παξαδείγκαηα: /(a)kalnó/ «πξνζθαιψ», /akernó/ [acirnó] «δελ πξνζέξρνκαη 

ηελ θαλνληθή ψξα», /(a)kolnó/ [(a)kulnó] «θνιιάσ», /álni/ [álɲi] «άιινη», /apoðérno/ 

[apuðérnu] «ξίρλσ θάησ», /apolnó/ [apulnó] «αθήλσ ειεχζεξν», /aftiní/ [aftɲí] 

«απηνί», /aftunú/ [aftnú] «απηνπλνχ», (ηνπξθ. gezilmek > /geziró/ >) /gezirnó/ 

[ɟiʒirnó] «πεξηπιαληέκαη, ηξηγπξίδσ άζθνπα», /grémnos/ [grémnus] «γθξεκφο», 

/ðraskelnó/ [ðraʃcilnó] «δξαζθειψ», /kalimernó/ [kaʎimirnó] «θαιεκεξίδσ», 

/kremnán/ [krimnán] «θξεκoχλ», /kremnó/ [krimnó] «θξεκψ», /kseapolnó/ [kʃapulnó] 

«αθήλσ θάηη ειεχζεξν», /ólni/ [ólɲi] «φινη», /ósni/ [ósɲi] «φζνη», /periférno/ 

[periférnu] «πεξηθέξσ», /polní/ [pulɲí] «πνιινί», /skolnó/ [skulnó] «ζρνιάσ», 

/sneféri/ [s/ʃɲifér] «ζεθέξη, ζηξαηησηηθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα», /sixornó/ [ʃxurnó] 

«ζπγρσξψ», /sfalnó/ «ζθαιίδσ», /téserni/ [téserɲi] «ηέζζεξηο», /tósni/ [tósɲi] «ηφζνη», 

/ipoférno/ [ipuférnu] «ππνθέξσ», /xalniéme/ [xalɲéme] «αδηαζεηψ, ςπρξαίλνκαη κε 

θάπνηνλ», /xílni/ [çílɲi] «ρίιηνη» 

                                                             
97 Βι. Μπαηδάθαο (2012: 976), φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα «αλάπηπμε επθσληθνχ θζφγγνπ [j]» ζε 

πεξηπηψζεηο εμειίμεσλ ηνπ ηχπνπ δεο /ðes/ > δηέ [ðje], θαη Αικπαλνχδεο (2016: 20) γηα ηελ αλάπηπμε 
ελδνθσλεεληηθνχ θαη αξθηηθνχ, ζε νξηζκέλεο ιέμεηο, /ɣ/. Βι. επίζεο Παπαδφπνπινο (1926: 36-37, 39-

40) θαη Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο (2005: 1043). 
98 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ /i/, ην νπνίν αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξαγκαηψλεηαη θσλεηηθά –

κεηαμχ άιισλ– θαη σο [ʝ] βι. 3.2.1.8 ζ. 174-176. Γηα ηε ζπαληφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζε άιια ηδηψκαηα 

ηεο βφξεηαο Διιάδαο βι. Σζνιάθε (2009: 113-114), Νηάγθαο (2012: 84-85). 
99 Βι. Νηίλαο (2005: 44-54), Κνληνζφπνπινο (2006β: 97) θαη πβ. Νηάγθαο (2012: 94). 
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 Αλάπηπμε ηνπ /s/. Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηα παξαδείγκαηα ε 

αλάπηπμε ηνπ /s/ ιακβάλεη ρψξα ζε ξεκαηηθά επίζεηα κε ην παξαγσγηθφ επίζεκα -

/tos/ θαη ε εκθάληζή ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηζπκθσληθψλ ή 

ηξηζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ –ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηελ απνβνιή άηνλσλ 

θσλεέλησλ πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ην κφξθεκα -/tos/– ηα νπνία δελ απαληνχλ ζηηο 

αληίζηνηρεο ιέμεηο ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. 

 Παξαδείγκαηα: /avóζistos/ [avóζstus] «αβνήζεηνο» (βι. Μνξθνινγία 4.5.8.1 

ππνζεκ. 83 ζ. 288), /asixóristos/ [aʃxórstus] «αζπγρψξεηνο», /ðisévrestos/ 

[ðisévristus] «δπζεχξεηνο», /fríksi/ [frikʃ] «θξίθε, θφβνο» (ελδέρεηαη λα κελ έρεη 

ιάβεη ρψξα αλάπηπμε ηνπ /s/ θαη ν ηχπνο /fríksi/ [frikʃ] λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρ. ι. 

θξίμ) 

 Αλάπηπμε ηνπ /l/. Σν αλαπηπζζφκελν /l/ δελ εκθαλίδεηαη ελδνθσλεεληηθά, 

αιιά θπξίσο κεηαμχ ζπκθψλνπ θαη ηνπ αθφινπζνπ θσλήεληνο θαη ιηγφηεξν ζπρλά 

κεηαμχ θσλήεληνο θαη ζπκθψλνπ˙ θσλεηηθά πξαγκαηψλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

σο [ʎ], δειαδή σο ην νπξαληθφ αιιφθσλν ηνπ θσλήκαηνο /l/. 

 Παξαδείγκαηα: /altsíða/ [altʃíða] «αηζίδα, παλέμππλνο, ζαΐλη», /bliákakas/ 

[bʎákakas] «κπάθαθαο, βάηξαρνο», /plia/ [pʎa] «πηα», /fliógos/ [fʎógus] «θηφγθνο» 

 Αλάπηπμε ηνπ /m/: /sampsiális/ [sampʃáʎs] «ζαςάιεο, ραδφο» 

 Αλάπηπμε ηνπ /p/: /abrómipta/ [abrómpta] «κπξνχκπηα», /(a)paɣália/ 

[(a)paɣáʎa] «αγάιηα, ζηγά-ζηγά», /brumiptízo/ [brumptízo] «κπξνπκπηίδσ, 

ζθνληάθησ, πέθησ κε ηα κνχηξα» (βι. Νηάγθαο 2012: 112). 

 Αλάπηπμε ηνπ /t/
100

: /ɣlikánitsν/ [ʎikáɲ(i)tsu] αιιά θαη [ʎikáɲsu]) 

«γιπθάληζν», /ikosifínitsa/ (πβ. /ikosifínisa/) [kuʃifíɲtsa]
101

 «Δηθνζηθνίληζζα» 

/katskaváli/ [katskaváʎ] «θαζθαβάιη, θαζέξη», /páfto/ [páftu] «παχσ» 

 Αλάπηπμε ηνπ /k/: /psómkarνs/ [psómkarus] «ςψκαξνο, κεγάιν ςσκί», 

/émaksa/ «έκαζα, κάδεςα», /máksame/ [máksami] «κάζακε, καδέςακε», /mákse/ 

[mákʃi] «κάζε, κάδεςε (πξνζη.)», /parámaksa/ «παξάκαζα, κάδεςα πνιιά, ηνπ είπα 

πνιιά, ηνλ απνζηφκσζα», /fνveríksame/ [fuveríksami] «θνβεξίζακε» 

                                                             
100 ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσλήκαηνο ζε βφξεηα ηδηψκαηα βι. Καηζάλεο & 
Νηίλαο (2004: 434-435), Νηίλαο (2005: 53), Γθαξαιηάθνο (2016: 99). 
101 Πβ. Κνληνζφπνπινο (1979: 179) γηα ηελ αλάπηπμε «η κεηαμύ ι θαη ζ εηο ηελ ζέζηλ ηνπ κεηαμύ απηώλ 

απνβιεζέληνο αηόλνπ πξσηαξρηθνύ η, π.ρ. κέι’ηζα = κέιηζζα, …». Οη Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, Μπνχθα 

& άγγνπ (2016: 482) θάλνπλ ιφγν γηα αλνκνίσζε σο πξνο ηνλ ηξφπν άξζξσζεο ηνπ δεπηεξνγελνχο 

ζπκπιέγκαηνο /ns/ > /nts/ θαζψο ην ζπκθσληθφ ζχζηεκα ησλ ηδησκάησλ πνπ εμεηάδνπλ πεξηιακβάλεη 

ηδηαίηεξν θψλεκα /ts/ (έ.α.: 485). 
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 Αλάπηπμε ηνπ /z/. Σν /z/, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κεηαμχ θσλεέλησλ, 

αλαπηχζζεηαη ίζσο αλαινγηθά πξνο ην πιήζνο ησλ ξεκάησλ πνπ ιήγνπλ ζε -/ízo/ θαη 

ν ηχπνο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο /tanío/ απαληά ζην ηδίσκα σο /tanízo/ [taɲízu] 

«ηεληψλσ». 

 Αλάπηπμε ηνπ /r/: /ɣurliá/ [ɣurʎá] «γνπιηά, ξνπθεμηά», /dramidzána/ 

«ληακηηδάλα», /perðiklónome/ (πβ. ηηο ι. ηεο ΚΝΔ /péðiklo/, /peðiklóno/, 

/peðiklónome/) [purðuklónumi] «ζθνληάθησ». 

 γ) Αλάπηπμε ζπκθώλσλ ζην ηέινο ιέμεσλ. ην ηέινο ιέμεσλ 

αλαπηχζζνληαη ηα ζπκθσληθά θσλήκαηα /s/ θαη /n/
102

. 

 Αλάπηπμε ηνπ /s/
103

. Ζ αλάπηπμή ηνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζην ηέινο άθιηησλ 

ιέμεσλ (επηξξεκάησλ, ζπλδέζκσλ, πξνζέζεσλ) ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη 

ζηε γξακκαηηθή θαηεγνξία ηνπ επηξξήκαηνο ίζσο θαη’ αλαινγία πξνο άιια 

επηξξήκαηα πνπ ιήγνπλ θαλνληθά ζε /s/, φπσο /xtes/ «ρηεο», /ísos/ [ísus] «ίζσο» θ.ιπ. 

 Παξαδείγκαηα: /álotes/ [álutis] «άιινηε», /adís/ «αληί», /ɣis/ [ʝis] «γε», /ɣia 

tis/ [ʝa tis] «λα ηνη», /to ðíkios/ [tu ðícus] «ην δίθην», /ðonákas/ [ðunákas] «εδψ λα», 

/epiðís/ «επεηδή», /ópνtes/ [óputis] «φπνηε», /potés/ «πνηέ», /típotes/ [típutas] 

«ηίπνηα». 

 Αλάπηπμε ηνπ /n/: /arín/ «αξαηφ (αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)», /ton kaζénan/ [tu 

gaζénan] «ηνλ θαζέλαλ», /káζoden/
104

 [kádin] «θάζνληαη», /mazévoden/ [mazévdin] 

«καδεχνληαη», /(na piún kafé) sadéðikon/ [(na pçun kafé) sadéðkun] «λα πηνπλ θαθέ 

γλήζην (αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)», /tróɣoden/ [tróidin] «ηξψγνληαη, καιψλνπλ». Οη ιέμεηο 

πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηα ρεηξφγξαθα 964, 965 θαη 968 ηνπ Κ.Δ.Ν.Γ.Η., 

εληνπίζηεθαλ ζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη εκθαλίδνπλ αλάπηπμε ηνπ /n/ θπξίσο ζηελ 

αηηηαηηθή εληθνχ επηζέησλ θαη αλησλπκηψλ αξζεληθνχ γέλνπο (π.ρ. /álon/ «άιινλ (αηη. 

ελ. αξζ. γέλνπο)», /(tνn) kakón (ximóna)/ [(tu) gakón (çimóna)] «(ηνλ) θαθφ 

(ρεηκψλα)», /kalín (iméra)/ [kaʎín (iméra)] «θαιή (εκέξα)», /kalón/ «θαιφλ (αηη. ελ. 

αξζ. γέλνπο)», /ekínon/ [cínon] «εθείλνλ», /krustalénion/ [krustaléɲun] «θξπζηάιιηλν 

(αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)», /líɣon (ípno)/ [ʎíɣon (ípno)] «ιίγν (χπλν)», /lóɣon/ [lóɣun] 

«ιφγν (αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)», /mávron/ «καχξν (αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)», /mikrón/ 

                                                             
102 Δπίζεο, κία κφλν θνξά επηζεκάλζεθε αλάπηπμε ηνπ /m/ ζηε θξάζε /tu áɣiu analipsím/ [t ái ʎipʃím] 

«ηεο Αλαιήςεσο» (γηα ηελ αθαίξεζε/ζίγεζε/απνβνιή ηνπ αξθηηθνχ /a/ ηεο ι. /análipsi/ βι. αλσηέξσ 

3.2.1.6 ζ. 172-173. 
103 Βι. Νηάγθαο (2012: 85). 
104 Πηζαλψο κε θάπνηα αλαινγία ζρεηίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ ηειηθνχ -λ -/n/ ζε ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαηά 

ηνλ Παπαδφπνπιν (1926: 39). 
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«κηθξφ (αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)», /mónon/ «κφλν», /ólon/ «φιν (αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)», 

/epísimin (iméra)/ [píʃimin (iméra)] «επίζεκε (εκέξα) (αηη. ελ. ζει. γέλνπο)», /pú esín 

érxese ke pú esín katevénis/ [pú ʃin érçese ce pú ʃi gatevéɲis] (ην [ʃin] πηζαλφλ αληί 

ηνπ [ʃi n] θαη ην [ʃi gatevéɲis] κάιινλ αληί ηνπ [ʃi n katevéɲis]) «(απφ) πνχ έξρεζαη 

εζχ θαη (απφ) πνχ θαηεβαίλεηο εζχ;» πβ. Παπαδφπνπινο (1926: 39), /túrkon/ 

«Σνχξθν» (αηη. ελ. αξζ. γέλνπο)»). 

 

3.2.3.5 Απνβνιή απιώλ ζπκθώλσλ 

 

 ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ζεκεηψλεηαη απνβνιή απιψλ ζπκθψλσλ 

ζηελ αξρή ιέμεσλ (ησλ ζπκθψλσλ /ɣ, ð, ζ, l, m, n/), ζην εζσηεξηθφ (ησλ ζπκθψλσλ 

/ɣ, ð, z, ζ, g, l, n, s/ θαη /x/) θαη ζην ηέινο ηνπο (ησλ ζπκθψλσλ /n/ θαη /s/). 

 α) Απνβνιή ζπκθώλνπ ζηελ αξρή ιέμεο 

 Απνβνιή ηνπ /ɣ/
105

: /ɣursúzis/ (< ηνπξθ. uğursuz) [ursúiʒs] «αλάπνδνο, 

άηαθηνο»  

 Απνβνιή ηνπ /ð/: /ɣiatí ðen ton pérnis/ [ʝatí e
106

 d berɲs] «Γηαηί δελ ηνλ 

παίξλεηο;» 

 Απνβνιή ηνπ /ζ/. Παξαηεξείηαη κφλν ζηνλ δείθηε ηξνπηθφηεηαο /ζa/ (π.ρ. 

/ðen ζa pniɣís ke esí/ >) [ðe a
107

 pɲiʝís ce ʃi] «Γελ ζα πληγείο θαη εζχ;», /ζa ta vázun/ 

[a ta vázun] «Θα ηα βάδνπλ», /pú ζa paɣénis/ [p a paéɲs] «Πνχ ζα πεγαίλεηο;», /tí ζa 

to kámis/ [ti a to kams] «Ση ζα ην θάλεηο;») 

 Απνβνιή ηνπ /l/
108

: /lalagíta/ (θαη /lalagíða/) [alaɟíta] «κηθξή γιπθηά πίηα πνπ 

πξνζθέξεηαη σο δψξν ζηηο ιερψλεο» 

 Απνβνιή ηνπ /m/: /moré (vuná)/ [oré (vuná)] «(κ)σξέ (βνπλά)»] 

 Απνβνιή ηνπ /n/
109

: εκεηψλεηαη κφλν ζηνλ δείθηε ηξνπηθφηεηαο /na/ «λα» 

(π.ρ. /íζela na kópsume ke ksíla/ [íζela a kópsume ce kʃíla] «Ήζεια λα θφςνπκε θαη 

μχια», /bénun se éna maɣazí na piún kafé/ [bénun s éna maɣazí a pçun kafé] 

                                                             
105 Βι. Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 435) αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ζην ηδίσκα ηεο 

ηάηηζηαο, πβ. Αικπαλνχδεο (2009: 137-138). 
106 Γηα ηνλ ηχπν /ðen/ αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ απνβνιή ησλ ερεξψλ δηαξθψλ ζπκθψλσλ /v, ð, ɣ/ 

(ζε αξθηηθή θαη κεζνθσλεεληηθή ζέζε), θαηλφκελν πνπ ζπληζηά αξρατζκφ θαη αλάγεηαη ηνπιάρηζηνλ 
ζηε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 342). Βι. επίζεο Κπξηαδήο (2012: 893). 
107 Γηα ηνλ δείθηε ηξνπηθφηεηαο [a] απφ /ζa/ βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 342)˙ βι. επίζεο 

Παπαδφπνπινο (1926: 35). 
108 Βι. ζρεηηθά Παπαδφπνπινο (1926: 32-33) θαη Αικπαλνχδεο (2016: 23). 
109 Ζ απνβνιή ησλ /ζ/ θαη /n/ ζηνπο δείθηεο ηξνπηθφηεηαο /ζa/ θαη /na/ ραξαθηεξίδεη θαη άιια 

ηδηψκαηα, βι. Νηάγθαο (2012: 85-86), Αικπαλνχδεο (2016: 19, 24). 
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«Μπαίλνπλ ζε έλα καγαδί, λα πηνπλ θαθέ», /tí na tus pís/ [ti a ts pis] «Ση λα ηνπο 

πεηο;»). 

 β) Απνβνιή ζπκθώλνπ εληόο ιέμεο θαη ζε ελδνθσλεεληηθό πεξηβάιινλ 

 Απνβνιή ηνπ /ɣ/
110

. Σν ελδνθσλεεληηθφ /ɣ/, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

παξαδείγκαηα, απνβάιιεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζε ξεκαηηθνχο ηχπνπο, ζε νλφκαηα 

(νπζηαζηηθά) θαη ξεκαηηθά επίζεηα ζε -/tos/ πνπ δειψλνπλ άξλεζε, ζηέξεζε ή 

έιιεηςε κε ην ζηεξεηηθφ πξφζεκα /a/-. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ε 

απνβνιή ζπκβαίλεη, φηαλ ην -/ɣ/- αθνινπζείηαη απφ πξφζζην θσλήελ /i/ ή /e/
111

 (π.ρ. 

/olóɣira/ [lóira] «νιφγπξα», /fíɣe/ [fíe] «θχγε»), αξθεηέο θνξέο ε ζπγθεθξηκέλε 

απνβνιή ζεκεηψλεηαη ζε πεξηβάιινλ /Φ(σλήελ)/ + -/ɣ/- + /is/
112

 (π.ρ. /kataɣís/ 

[kataís] «θαηαγήο», /líɣisa/ [ʎíisa] «ιχγηζα») ή φηαλ ην θσλήελ πνπ πξνεγείηαη ηνπ 

/ɣ/ ηνλίδεηαη ελψ ην αθφινπζν είλαη άηνλν (π.ρ. /ðialéɣo/ [ðʝaléu] «δηαιέγσ», /páɣosa/ 

> [páusa] «πάγσζα»). 

 Παξαδείγκαηα: /aɣóɣi/ [aɣói] «αγψγη, θφκηζηξν», /azíɣistos/ [aʒíistus] 

«αδχγηζηνπο», /akorfolóɣitos/ [akurfulóitus] «αθνξθνιφγεηνο, απηφο ηνπ νπνίνπ δελ 

θφπεθαλ νη ηξπθεξέο θνξπθέο, ηα βιαζηάξηα», /akiníɣitos/ [acɲíitus] «αθπλήγεηνο», 

/alíɣistos/ [aʎíistus] «αιχγηζηνο», /adróɣino/ [adróinu] «αληξφγπλν», /anóɣi/ [anói] «ν 

επάλσ φξνθνο», /apóɣevma/ [apóima] «απφγεπκα», /asilóɣistos/ [aʃlóistus] 

«αζπιιφγηζηνο, απεξίζθεπηνο», /asilóɣista/ [aʃlóita] «απεξίζθεπηα», /atríɣitos/ 

[atríitus] «αηξχγεηνο», /vaɣenás/ [vainás] «βαξεινπνηφο», /ðialéɣo/ [ðʝaléu] 

«δηαιέγσ», /éfaɣes/ [éfais] «έθαγεο», /kataɣís/ [kataís] «θαηαγήο», /kobolóɣi/ 

[kobolói] «θνκπνιφη», /laɣína/ [laína] «ιαγήλα, ζηάκλα», /léɣan/ [léan] «έιεγαλ», 

/olóɣira/ [lóira] «νιφγπξα», /líɣisa/ [ʎíisa] «ιχγηζα», /na paɣénis/ [na paéiɲs] «λα 

πεγαίλεηο», /paɣéno/ [paénu] «πεγαίλσ», /paɣíða/ [paíða] «παγίδα», /paniɣíri/ [panaír] 

«παλεγχξη», /páɣosa/ > [páusa] «πάγσζα», /píɣene/ [píene] «πήγαηλε», /píɣema/ 

[píima] «πεγαηκφο», /píɣenan/ [píinan] «πήγαηλαλ», /pníɣike/ [pɲíici] «πλίγεθε», 

/traɣuðún/ [traiðún] «ηξαγνπδνχλ», /tróɣoden/ [tróidin] «ηξψγνληαη», /tsíbaɣe/ 

[tsʃíbae] «ηζίκπαγε», /fáɣame/ [fáame] «θάγακε», /faɣitó/ [faitó] «θαγεηφ», /fíɣe/ 

[fíe] «θχγε» 

                                                             
110 Βι. Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 435) γηα ην ηδίσκα ηεο ηάηηζηαο, Σζνιάθε (2009: 99-101), 

Νηάγθαο (2012: 83)˙ επίζεο πβ.Νηίλαο (2005: 80-81) θαη Αικπαλνχδεο (2009: 137-138). 
111 Γηα ηελ απνβνιή ηνπ ελδνθσλεεληηθνχ /ɣ/ κπξνο απφ πξφζζην θσλήελ βι. Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, 

Μπνχθα & άγγνπ (2016: 480)˙ βι. επίζεο Παπαδφπνπινο (1926: 32). 
112 Γηα ηελ απνβνιή ησλ ζπκθψλσλ /s, z, x, ɣ/ ζην πεξηβάιινλ απηφ βι. Καηζάλεο (1993: 95). 
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 Απνβνιή ηνπ /ð/. Δπηζεκάλζεθε κία κφλν θνξά θαη ζπκβαίλεη ζε πεξηβάιινλ 

/Φ(σλήελ)/ + -/ð/- + -/is/ (π.ρ. /mitrúðis/ [mitrúis] «Γεκήηξηνο, Μήηξνο»). 

 Απνβνιή ηνπ /z/. ε ξήκαηα κε ην παξαγσγηθφ επίζεκα -/ízo/ -[ízu] θπξίσο 

θαη δεπηεξεπφλησο ην -/ázo/ -[ázu] ζεκεηψλεηαη απνβνιή ηνπ /z/ ζε πεξηβάιινλ 

/Φ(σλήελ)/ + -/z/- + -/is/
113

. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ηνπ 

απνβαιιφκελνπ ζπκθψλνπ πξνεγείηαη ηνλνχκελν θσλήελ θαη έπεηαη άηνλν. 

 Παξαδείγκαηα: /aliζorízis/ [aʎiζuríis] «αιιεζσξίδεηο», /ɣaniázi/ [ɣaɲái] θαη 

[gaɲái] «αγσληά, θσλάδεη, ζηελαρσξηέηαη», (ηνπξθ. Gagavuz >) /gagavúzis/ 

[gagavúis] «ηνπξθφθσλνο Έιιελαο ρξηζηηαλφο», /ɣarɣalízis/ [ɣarɣaʎíis] θαη 

[gargaʎíis] «γαξγαιάο», /ɣirízis/ [ʝiríis] «γπξίδεηο», /na kitázis/ [na çtáis] «λα 

θνηηάδεηο, λα πξνζέρεηο», /striniázis/ [striɲáis] «ζηξηγγιίδεηο», /foverízis/ [fuveríis] 

«θνβεξίδεηο», /xuɣiázis/ [xuʝáis] «θσλάδεηο, καιψλεηο» 

Απνβνιή ηνπ /g/: /lalagítes/ [lalaítis] «ιαιαγγίη/δεο, ηεγαλίηεο» 

 Απνβνιή ηνπ /l/: /alipanálatos/ [aipanálatus] «αλάιαηνο», /pilalitó/ [plaitó] 

«ηξέμηκν» (βι. Νηάγθαο 2012: 86, πβ. Αικπαλνχδεο 2009: 184). 

Απνβνιή ηνπ n: /mánisa/ [máisa] (θαη [máɲisa]) «ζχκσζα», /na paɣéno/ [na 

paéu] «λα πεγαίλσ» 

 Απνβνιή ηνπ /s/. Λακβάλεη ρψξα θπξίσο ζε ξεκαηηθνχο ηχπνπο ηνπ β΄ εληθνχ 

πξνζψπνπ θαη ζε νλφκαηα (νπζηαζηηθά) ιφγσ αλνκνίσζεο, φηαλ αθνινπζεί άιιν /s/. 

πγθεθξηκέλα, ε απνβνιή ηνπ ελδνθσλεεληηθνχ -/s/- παξαηεξείηαη ζηελ αθνινπζία 

/Φ(σλήελ)/ + -/s/- + -/is/ θαη κάιηζηα ζπκβαίλεη λα ηνλίδεηαη ην πξνεγνχκελν θσλήελ 

ελψ ην αθφινπζν είλαη άηνλν
114

. 

 Παξαδείγκαηα: /anastásis/ [nastáis] «Αλαζηάζεο», /ζa aɣapísis/ [(ζ)a aɣapíis] 

«ζα αγαπήζεηο», /ζa gudísis/ [(ζ)a gdíis] «ζα ζπξψμεηο, ζα ζθνπληήζεηο», /ζa 

ksipnísis/ [ζa kʃipɲíis] «ζα μππλήζεηο», /ζanásis/ [ζanáis] «Θαλάζεο», /ζa xalásis/ [ζa 

xaláis] «ζα ραιάζεηο», /(a)kardásis/ [kardáis] (θαη [arkadáʃis] κε αλάπηπμε 

πξνζεκαηηθνχ /a/ θαη κεηάζεζε ηνπ /r/ > [arkadáis]) «θαξληάζεο, αδεξθηθφο θίινο», 

/na ɣelásis/ [na ʝiláis] «λα γειάζεηο», /na ðósis/ [na ðóis] «λα δψζεηο», /na min ɣirísis/ 

[na mi ɣiríis] «λα κε γπξίζεηο», /na patísis/ [na patíis] «λα παηήζεηο», /na pésis/ [na 

                                                             
113 Ο Κπξηαδήο (2012: 893) αλαθέξεη φηη νη αθνινπζίεο -/Φzis/ θαη -/Φsis/ «εμειίζζνληαη ζε -Φis: π.ρ. 
ζα ηα βξάεηο (βξάζεηο)… Να ηο θεξάεηο (θεξάζεηο)… Πηαλο αιαηίηο (αιαηίδεηο)». Βι. θαη Παπαδφπνπινο 

(1926: 25), Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 436), Νηίλαο (2005: 79-80)˙ πβ. Νηάγθαο (2012: 113-115) θαη 

3.2.1.8 ππνζεκ. 69 ζ. 175. 
114 Γηα ηελ πηψζε/απνβνιή ησλ κεζνθσλεεληηθψλ /s/ θαη /x/ βι. Κνληνζφπνπινο (1979: 179). Βι. 

επηπιένλ Παπαδφπνπινο (1926: 25-26), Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 436), Νηίλαο (2005: 79-80), 

Σζνιάθε (2009: 99-101)˙ πβ. θαη 3.2.1.8 ππνζεκ. 68 ζ. 175. 
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péis] «λα πέζεηο», /na potísis/ [na putíis] «λα πνηίζεηο», /na to kaζarísis/ [na tu 

kaζaríis] «λα ην θαζαξίζεηο», /na xtipísis/ [na xtipíis] «λα ρηππήζεηο», /ópos strósis ζa 

plaɣiásis/ [ópus stróis ζa plaʝáis] «φπσο ζηξψζεηο ζα πιαγηάζεηο» 

 Απνβνιή ηνπ /x/
115

. Καη απηή ε απνβνιή ζεκεηψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζπρλά ζε πεξηβάιινλ /Φ(σλήελ)/ + -/x/- + -/is/-, φηαλ 

ηνλίδεηαη ην πξνεγνχκελν θσλήελ ελψ ην αθφινπζν φρη. 

 Παξαδείγκαηα: /amunúxisto/ [amnúistu] «κε επλνπρηζκέλν», /astóxisa/ 

[astóisa] «αζηφρεζα», /éxisa/ [éisa] «έρπζα», /muxabétia/ [muabétça] «ζπδεηήζεηο», 

/óxi/ [ói] «φρη», /periéxise/ [piréiʃi] «πεξηέρπζε», /tuláxiston/ [tuláiston] 

«ηνπιάρηζηνλ», /psixoxárti/ [pʃiuxárt] «ςπρνράξηη, ραξηί ζην νπνίν γξάθνληαη ηα 

νλφκαηα ησλ λεθξψλ κηαο νηθνγέλεηαο γηα λα ηα κλεκνλεχζεη ηεξέαο» 

γ) Απνβνιή ζπκθώλνπ ζην ηέινο ιέμεο 

 Απνβνιή ηνπ /n/. Παξαηεξήζεθε απνβνιή ηνπ ηειηθνχ /n/ ζηε γεληθή 

πιεζπληηθνχ θπξίσο νλνκάησλ (νπζηαζηηθψλ) θαη ιηγφηεξν αλησλπκηψλ, ζηνπο 

ζπλδέζκνπο /an/ «αλ» θαη /ótan/ «φηαλ», ζε ξεκαηηθνχο ηχπνπο (π.ρ. /ítan/ «ήηαλ») 

θαη ζην επίξξεκα /tuláxiston/ «ηνπιάρηζηνλ». 

Παξαδείγκαηα: /an ζélis/ [a ζes] «αλ ζεο», /ke an erζún/ [ci a rζun] «θαη αλ 

έξζνπλ», /vaɣión/ [vaʝó] «(Κπξηαθή) ησλ Βαΐσλ», /ítan káti/ [íta káti] «ήηαλ θάηη», 

/eniá katiún alisíðes/ [iɲá katçú aʎiʃíðis] «ελληά πηπρψλ αιπζίδεο», /loɣiún/ [luʝú] 

«ινγηψλ», /merún/ [(triá) merú] «κεξψλ», /ótan/ [óta] «φηαλ», /póson xronón/ [pósu 

xronó] «πφζσλ ρξνλψλ;», /tuláxiston/ [tuláisto] «ηνπιάρηζηνλ», /xronón/ [xronó] 

«ρξνλψλ» 

 Απνβνιή ηνπ /s/
116

. εκεηψλεηαη θπξίσο ζε επηξξήκαηα θαη νπζηαζηηθά˙ ζηα 

ηειεπηαία ην ηειηθφ /s/ απνβάιιεηαη ζπλήζσο πξηλ ηε γεληθή πηψζε ησλ αδχλαησλ 

(κε εκθαηηθψλ) ηχπσλ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο (π.ρ. /patéras mu/
117

 [patéra m] «ν 

παηέξαο κνπ»). 

 Παξαδείγκαηα: /vagélis/ [vaɟéʎ] «Βαγγέιεο», /to viós/ [to vʝo] «ην βηoο», 

/ɣiánis/ [ʝaɲ] «Γηάλλεο», /o ɣiós tis/ [u ʝo ts] «ν γηνο ηεο», /kataɣís/ [kata(ʝ)í)] 

«θαηαγήο», /kiólas/ [cóla] «θηφιαο», /babás mu/
118

 [babá m] «ν κπακπάο κνπ», /léi 

pápos tu/ [léi pápu t] «ιέεη ν παππνχο ηνπ», /patéras mu/ [patéra m] «ν παηέξαο κνπ», 

                                                             
115 Βι. θαη Παπαδφπνπινο (1926: 35), Σζνιάθε (2009: 99-101) θαη πβ. Αικπαλνχδεο (2009: 173). 
116 Γηα ηελ απνβνιή ηνπ ηειηθνχ /s/ βι. Παπαδφπνπινο (1926: 35). 
117 Γηα ηελ «παξάιεηςε ηνπ ηειηθνύ -ο πξν ηνπ κ» (π.ρ. αδεξθό κ’ /aðerfós mu/ [aðerfó m] «ν αδειθφο 

κνπ») βι. Κνληνζφπνπινο (1979: 179-180), Νηάγθαο (2012: 86). 
118 Γηα ηελ παξάιεηςε ηεο νλνκαζηηθήο πηψζεο ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ πξηλ απφ θχξηα νλφκαηα θαη 

θνηλά νπζηαζηηθά βι. χληαμε 5.3 πεξίπησζε 2 ζ. 430-434. 
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/pes/ [pe] «πεο», /pie/ [pçe] «πηεο», /aposperís/ [puspirí] «απνζπεξίο», /proxζés/ 

[proxté] θαη [ipruxté] «πξνρηέο», /epropsés/ [iprupsé] «πξνρηέο», /apó tas séras/ [ap ta 

séras]
119

 «απφ ηηο έξξεο», /stis tétas mu/ [st tétas um] «ζηεο ζείαο κνπ», /tútes i 

xarés/ > [tútis i xarés] > [tuts i xarés] > [tut i xarés] «ηνχηεο νη ραξέο», /fétos/ [fétu] 

«θέηνο». 

 

3.2.3.6 Απνβνιή ζπκθώλσλ ζε πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή
120

 ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα 

 

 ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ζπκβαίλεη απνβνιή 

ελφο ή ζπαληφηεξα δχν ζπκθψλσλ ζε δηζπκθσληθά ή ηξηζπκθσληθά θαη ιίγεο θνξέο 

ζε ηεηξαζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ηα νπνία πξνέθπςαλ 

κεηά ηελ απνβνιή άηνλνπ /i/ ή /u/. Με ηελ απνβνιή απηή ην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα 

απινπνηείηαη θαη θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε πξνθνξά ηνπ. 

 Απνβνιή ηνπ /v/: /kárvuna/ [kárna]
121

 «θάξβνπλα» 

 Απνβνιή ηνπ ζπκθσληθνύ ζπκπιέγκαηνο /vɣ/: /xaravɣí/ [xaraí] «ραξαπγή» 

 Απνβνιή ηνπ /v/ ζην ζπκθσληθό ζύκπιεγκα /vm/
122

: /apóɣevma/ [apóʝema] 

(θαη [apóima]) «απφγεπκα», /ζavmázome/ [ζamázumi] «ζθέπηνκαη, είκαη ζε 

δίιεκκα», /ζávmata/ [ζámata] «ζαχκαηα», /áɣio pnévma/ [áʝo pnéma] «Άγην 

Πλεχκα», /pnevmónia/ [pʎimóɲa] «πλεπκφληα» 

 Απνβνιή ηνπ /ɣ/ ζπλήζσο ζην ζπκθσληθό ζύκπιεγκα /ɣm/
123

: /práɣma/ 

[práma] «πξάγκα», /práɣmata/ [prámata] «πξάγκαηα, αιιά θαη δψα», /ániɣma/ [áɲma] 

«άλνηγκα». 

 Απνβνιή ηνπ /s/: /akónisma/ [akóɲma] «αθφληζκα», /amunúxistos/ 

[amnúçtus] «ακνπλνχρηζηνο, απηφο πνπ δελ επλνπρίζηεθε», /asilóɣista/ [aʃlóita] 

«αζπιιφγηζηα», /atiɣánistos/ [atɣáɲitus] «αηεγάληζηνο», /lixnistíri/ [ʎixɲitír] 

                                                             
119 Γηα ηελ νλνκαηηθή θξάζε /ta séras/ «νη έξξεο» βι. χληαμε 5.3 πεξίπησζε 14 θαη ηελ ππνζεκ. 29 

ζ. 443. 
120 Γεπηεξνγελή ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα είλαη φζα δελ ππήξραλ εμαξρήο (π.ρ. /práɣma/ «πξάγκα») 

αιιά πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ απνβνιή ησλ άηνλσλ πςειψλ θσλεέλησλ /i/ θαη /u/ (π.ρ. [ðáxtlu] < 
/ðáxtilo/ «δάρηπιν», [stn] < /stin/ «ζηελ»). 
121 Πβ. ηα ζεκεηνχκελα απφ ηνλ Μπαηδάθα (2012: 976) γηα ηηο δηάθνξεο λέεο απνβνιέο ζπκθψλσλ απφ 

λέα δπζπξφθεξηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα π.ρ. θάξβνπλα /kárvuna/ > θάξλα [kárna]. Βι. αθφκε 

Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 435), Νηίλαο (2005: 56), Νηάγθαο (2012: 109). 
122 Πβ. Παπαδφπνπινο (1926: 41). Νηάγθαο (2012: 94), Αικπαλνχδεο (2009: 178). 
123 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 41), Νηάγθαο (2012: 94), Σζνιάθε (2009: 111). 
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«ιηρληζηήξη», /siloɣisméni/ [ʃiluʝiméɲ] «ζπιινγηζκέλε», /sfálisé to/ > [sfaʎʃ tu] > 

[sfaʎ tu] ζθάιηζέ ην» 

 Απνβνιή ηνπ /ζ/: Ζ ζπγθεθξηκέλε απνβνιή ζεκεηψλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ηχπσλ κεζνπαζεηηθνχ ελεζηψηα, παξαηαηηθνχ θαη ανξίζηνπ (π.ρ. /válζike/ 

[válci] «βάιζεθε», /enðiaférζike/ [inðʝaférci] «ελδηαθέξζεθε», /káζete/ >[káζiti] > 

[káζti] > [káti] «θάζεηαη», /káζode(n)/ > [káζudin] > [káζdin] > [kádin] «θάζνληαη», 

/káζodan/ > [káζudan] > [káζdan] > [kádan] «θάζνληαλ, θαζφηαλ (γ΄ ελ. πξνζ.)»). 

Απνβνιή ηνπ /k/: /vútikse/ [vútʃi] «βνχηεμε»), /éftiaksa/ [éfcasa] «έθηηαμα», 

/lísiaksete/ [líʃaʃiti] «ιπζζάμαηε», /na min tone agíksis/ [na mi done aɟíʃis] «λα κελ 

ηνλ αγγίμεηο», /na ftiáksete/ [na fcáʃti] «λα θηηάμεηε», /na ftiákso/ [na fcásu] «λα 

θηηάμσ» (βι. Σζνιάθε 2009: 98). 

Απνβνιή ηνπ /l/: /skliró/ [skro] «(γηα δπκάξη) ζθηρηφ», /telospádon/ 

[tespádon] «ηεινζπάλησλ» 

 Απνβνιή ηνπ /m/
124

: /kámpsis/ [kápʃis] «ην κέξνο ηνπ πνδηνχ φπνπ γίλεηαη ε 

θάκςε», /pémpti/ [peft] «Πέκπηε» 

Απνβνιή ηνπ /n/
125

. Ζ απνβνιή απηή παξαηεξείηαη ζε κηθξφ αξηζκφ ιέμεσλ. 

Παξαδείγκαηα: /ánζropo/
126

 [áζrapu] «άλζξσπν», /anζropúði/ [aζrupúð] 

«αλζξσπάθη», /konstadíno/ [kostadíno] «Κσλζηαληίλν», /konstadinúpoli/ 

[kostadinúpoʎi] «Κσλζηαληηλνχπνιε», /skepárni/ [ʃcipár]
127

 «ζθεπάξλη» (βι. 

Αικπαλνχδεο 2009: 179-180, Νηάγθαο 2012: 94). 

 Απνβνιή ηνπ /r/
128

: /ðraskéli/ [ðaʃcéʎ] «δξαζθειηά, βήκα», /méxri télos/ 

[mex télos] «κέρξη ηέινο», /proskéfalo/ [pʃcéfalo] «πξνζθέθαιν», /tsirlítis/ [tʃiʎíts] 

«δηάξξνηα», /xristóðulos/ > [xrstóðulus]
129

 > [xstóðulus] > [kstóðulus] 

«Υξηζηφδνπινο», /xristóforos/ > [xrstófurus] > [xstófurus] >[kstófurus] 

«Υξηζηφθνξνο» (πβ. Αικπαλνχδεο 2009: 180). 

 Απνβνιή ηνπ /t/
130

. Δίλαη ε ζπρλφηεξα παξαηεξνχκελε πεξίπησζε απνβνιήο 

ζπκθψλνπ ζε ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα. Ζ απνβνιή απηή απαληάηαη σο επί ην πιείζηνλ 

                                                             
124 Βι. Νηίλαο (2005: 56), Αικπαλνχδεο (2009: 179), Νηάγθαο (2012: 94). 
125 Βι. Νηίλαο (2005: 56), Νηάγθαο (2012: 109). 
126 Καηά ηνλ Παπαδφπνπιν (1926: 42) ζην «λζ έγηλε αθνκνίσζηο ηνπ εξξίλνπ πξνο ην δαζύ, ην νπνίνλ 

επινπνηήζε,…». Βι. θαη Αικπαλνχδεο (2009: 180). 
127 Γηα ηελ απνβνιή ηνπ /n/ ζην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα /rn/ βι. Παπαδφπνπινο (1926: 43). 
128 Βι. Νηίλαο (2005: 57), Νηάγθαο (2012: 109). 
129 Γηα ηελ απνβνιή ηνπ /r/ ζην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα [xrst] βι. Παπαδφπνπινο (1926: 44), Νηίλαο 

(2005: 57). 
130 Βι. Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 435), Νηίλαο (2005: 56-57), Σζνιάθε (2009: 98), Νηάγθαο (2012: 

108-109) θαη πβ. Αικπαλνχδεο (2009: 179-180). 
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ζε ξεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ηδίσο ζε απηνχο ηνπ παξειζνληηθνχ ηέιεηνπ πνηνχ 

ελεξγείαο ζηε κεζνπαζεηηθή θσλή (νξηζηηθή κεζνπαζεηηθνχ ανξίζηνπ). Δληνπίδεηαη 

επίζεο θαη ζηελ εκπξφζεηε κνξθή ηεο αηηηαηηθήο εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ ηνπ 

νξηζηηθνχ άξζξνπ ζην ζειπθφ γέλνο
131

. 

Παξαδείγκαηα: /anatrixiástika/ [anatriçáska] «αλαηξίρηαζα», /arostikó/ 

[aruskó] «αξξσζηηθφ, θαγεηφ γηα άξξσζην», /aftiní/ [afɲí] «απηνί», /aftunú/ [afnú]
132

 

«απηνπλνχ», /vradiástika/ [vradʝáska] «άξγεζα, βξάδηαζε θαη κε έπηαζε ε λχρηα», 

/ðaxtiliá/ [ðaxʎá] «δαρηπιηά», /ðáxtilo/ [ðáxlu] «δάρηπιν», /ðaxtilíði/ [ðaxʎíð] 

«δαρηπιίδη», /éftiaxnan/ [éfçanan] «έθηηαρλαλ», /zóstika/ [zóska] «δψζηεθα», /íman 

stin kavála/ [íman z gavála] «ήκνπλ ζηελ Καβάια», /kurástika/ [kuráska] 

«θνπξάζηεθα», /mazéftike/ [mazéfci] «καδεχηεθε», /nistikós/ [ɲiskós] «λεζηηθφο», 

/níftika/ [ɲífka] «λίθηεθα», /ksanakústike/ [ksanakúsci] «μαλαθνχζηεθε», /peðéftika/ 

[piðéfka] «παηδεχηεθα», /padréftikame/ [padréfkam(i)] «παληξεπηήθακε», /poréftika/ 

[puréfka] «πνξεχηεθα», /sértikos/ [sérkus] «ζέξηηθνο, αςχο», /stin ɣalía/ [z ɣaʎía] 

«ζηε Γαιιία», /stin sfoliáta/ > [st sfoʎáta] > [s sfoʎáta] > [sfoʎáta] «ζηε ζθνιηάηα», 

/stin óra/ [sn óra] «ζηελ ψξα», /stin ráxi tu/ [z ráçi t] «ζηε ξάρε ηνπ», /stis séres/ > 

[sts séres] > [s séres] > [séres] «ζηηο έξξεο», /ftiaɣménes/ [fçaɣménes] «θηηαγκέλεο» 

(βι. Νηάγθαο 2012: 94) θ.ά. 

 Απνβνιή ηνπ /x/
133

: /vastáxζika/ [vastáζka] «θξαηήζεθα», /éftiaxnan/ 

[éfçanan] «έθηηαρλαλ», /ζa ftiáxni/ [ζa ftçáɲ(i)] «ζα θηηάρλεη», /to érixnan/ [to 

rinan]
134

 «ηo έξηρλαλ», /ftiáxnun(e)/ [fçánun(e)] «θηηάρλνπλ», /fríxζike/ [fríζci] 

«θνβήζεθε, έλησζε θξίθε». 

 

3.2.3.7 Αθνκνίσζε 

 

 α) Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο νιηθήο αθνκνίσζεο, δειαδή ε άξζξσζε ελφο 

ζπκθψλνπ ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηελ άξζξσζε ελφο άιινπ πνπ έπεηαη ή πξνεγείηαη ή, 

κε άιιε δηαηχπσζε, έλα ηεκάρην πξνζιακβάλεη ηελ ίδηα ηηκή σο πξνο φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε άιιν πξνζθείκελφ ηνπ ηεκάρην. 

 /p - b/ > [b - b]: /pobépsu/ [bubépsu] «δηαπνκπέςνπ (πξνζη.)» 

                                                             
131 Πβ. θαη ηα ζεκεηνχκελα απφ ηνλ Παπαδφπνπιν (1926: 44) ζρεηηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πεξηπηψζεηο απνβνιήο. Βι. θαη χληαμε 5.3 πεξίπησζε 2 ζ. 430-434. 
132 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ /n/ ζε αλησλπκηθνχο ηχπνπο βι. 3.2.3.4 ζ. 189. 
133 Βι. Αικπαλνχδεο (2009: 179), Νηάγθαο (2012: 109). 
134 Σελ εμέιημε «xn > n (έξηρλα – έξηλα)» ν Κπξηαδήο (2012: 893) ηελ αλαθέξεη ζηηο ηξνπέο 

ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ. 
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 /ɣ - g/ > [g - g]: /ɣνgízo/ [guɟízu] «γνγγχδσ» 

 /k - x/ > [x - x]: /koxlakízo/ (πβ. /koxlázo/) [xuxlacízu] «θνριάδσ, βξάδσ» 

 /l - r/ > [r - r]: /vulɣári/ [vurɣár] «Βνπιγάξνη», /vulɣára/ [vurɣára] 

«Βνπιγάξα», /vulɣárika/ [vurɣárika] «βνπιγάξηθα», /ksalmirízo/ [ksarmirízo] 

«μαικπξίδσ» 

 /s - dz/ > [dʒ - dʒ]: (ηνπξθ. socuk >) /siudziukúðia/ [dʒudʒukúðʝa] 

«ζνπηδνπθάθηα» 

 /t - dz/ > [dʒ - dʒ]: /té(n)dzeris/ [dʒé(n)dʒiris] «ηέ(λ)ηδεξεο» 

 β) Αθνκνίσζε ερεξόηεηαο
135

 (voice assimilation). χκθσλα κε ηνλ Newton 

(1972: 103) θαηά ηελ αθνκνίσζε ερεξφηεηαο έλα θξαθηηθφ/εκπνδηζηηθφ (obstruent) 

ζχκθσλν (θιεηζηφ ή ηξηβφκελν) αθνκνηψλεηαη σο πξνο ηελ ερεξφηεηα κε ην ακέζσο 

επφκελν θξαθηηθφ θαη, επίζεο, έλα ζπξηζηηθφ (sibilant) ερεξνπνηείηαη πξηλ ην 

αθφινπζν έλερν (sonant), δειαδή πγξφ, έξξηλν ή εκίθσλν
136

. 

 Παξαδείγκαηα: 1) 1) [vk] > [fk] ή [fc]
137

: /anévika/ > [aɲévka] > [aɲéfka] 

«αλέβεθα», /anévike/ > [anévci] > [anéfci] «αλέβεθε», /katévika/ > [katévka] > 

[katéfka] «θαηέβεθα», /katévike/ > [katévci] > [katéfci] «θαηέβεθε», /kuvalúse/ > 

[kvalúse] > [vkalúse] (κε κεηάζεζε) > [fkalúse] «θνπβαινχζε», /ζa kuvalúse/ > [ζa 

kvalúse] > [ζa vkalúse] > [ζa fkalúse] «ζα θνπβαινχζε», 2) [ðk] > [ζk] ή [ζc]
138

: 

/aðokáni/ (κε αλάπηπμε πξνζεκαηηθνχ /a/-) > [aðukáɲ(i)] > [aðkáɲ(i)] > [aζkáɲ(i)] 

«δνθάλε, γεσξγηθφ εξγαιείν γηα ην αιψληζκα ησλ ζηηεξψλ», /ɣalatáðiko/ > 

[ɣalatáðku] > [ɣalatáζku] «γαιαηάδηθν», /ðiká mu/ > [ðka m] > [ζka m] «δηθά κνπ», 

/ðiká mas/ > [ðka mas] > [ζka mas] «δηθά καο», /ðiká su/ > [ðka s] > [ζka s] «δηθά 

ζνπ», /ðiká tu/ > [ðka t] > [ζka t] «δηθά ηνπ», /ðikéli/ > [ðceʎ] > [ζceʎ] «δηθέιιη», 

/ðikó mu/ > [ðko m] > [ζko m] «δηθφ κνπ», /ðikó su/ > [ðko s] > [ζko s] «δηθφ ζνπ», 

/ðikó tu/ > [ðko t] > [ζko t] «δηθφ ηνπ», 3) [dk] > [tk] ή [tc]: /podikós/ > [budkós] > 

[butkós] «πνληηθφο», /pódikas/ > [bódkas] > [bótkas] «πφληηθαο, κεγάινο πνληηθφο», 

                                                             
135 Βι. ζρεηηθά Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 435), Νηίλαο (2005: 54-55), Αικπαλνχδεο (2009: 174), 

Σζνιάθε (2009: 96), Γθαξαιηάθνο (2016: 100) θαη πβ. Νηάγθαο (2012: 91, 100-103). 
136 Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν, ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ηνπ, ηε ζπλήζε 

θνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ (ε αθνκνίσζε ερεξφηεηαο ρσξεί απφ ην β΄ ζην α΄ ζηνηρείν ηνπ ζπκπιέγκαηνο), 

ηε δπλαηφηεηα θάπνηεο θνξέο γηα αληίζηξνθε πνξεία ηεο ηξνπήο βι. Newton (1972: 103-106). 
137 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπή βι. Παπαδφπνπινο (1926: 44). 
138 Γηα ηελ ηξνπή ηνπ /ð/ ζε /ζ/ «κεηά ηελ απνβνιήλ ηνπ κεηαμύ δ θαη θ πξσηαξρηθνύ άηνλνπ i, π.ρ. ζ’θά 

καο (δηθά καο), κπξνπζ’θό (κπξσδηθό), ρατξιίζ’θα (=αίζηα)» βι. Παπαδφπνπινο (1926: 45) θαη 

Κνληνζφπνπινο (1979: 179). Δπίζεο, ν Μπαηδάθαο (2012: 976) θάλεη ινγν γηα αθνκνηψζεηο ερεξψλ 

ζπκθψλσλ πξνο άερα, π.ρ. δ(η)θόο /ðikós/ > ζ’θόο [ζkos] θαη ε Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 342) γηα 

αερνπνίεζε ησλ /v, ɣ, ð/ ζε [f, x, ζ]. 
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/podikí/ > [podcí] > [potcí] «πνληηθνί», 4) [ds] > [ts]
139

 ή [tʃ]: /kúdise/ (ελεζη. /kudó/ 

[gdo], πβ. κεζλ. <θνπληῶ> θαη φςηκν κεζλ. <ζθνπληῶ>) > [gúdʃi] > [gútʃi] 

«έζπξσμε, πίεζε, βίαζε», /kavúrdisa/ [kavúrtsa] «θαβνχξληηζα», /baíldisa/ [baíltsa] 

«θνπξάζηεθα πνιχ, έραζα ηηο αηζζήζεηο κνπ», (ελεζη.: /patladó/) /patládisa/ [patlátsa] 

«βαξέζεθα, απεχδεζα», 5) [kd] > [gd]: /kudó/ (πβ. κεζλ. <θνπληῶ> «ζπξψρλσ, 

ζθνπληψ») > [kdo] > [gdo] ζπξψρλσ, πηέδσ, βηάδσ», 6) [nds] > [ndz]: /bulándisa/ > 

[bulándsa] > [bulándza] «μειηγψζεθα, ιηπνζχκεζα», 7) [pɣ] > [px]: /piɣáða/ > 

[pɣáða] > [pxáða] «πεγάδα, κεγάιν πεγάδη», 8) [pð] > [bð]
140

: /piðíxno/ > [pðíxnu] > 

[bðíxnu] «πεδψ) 9) [pð] > [pζ]: /apiðúði/ > [apðúð] > [apζúð] «αριαδάθη», 

/kiaratópeðo/ [caratópζu] «άηαθην παηδί», 10) [tɣ] > [tx]
141

: /tiɣáni/ > [tɣaɲ] > /txaɲ/ 

«ηεγάλη» θαη 11) /xn/ > [ɣɲ]
142

: /pexníði/ > [pixɲíð] > [piɣɲíð] «παηρλίδη» , /pexníðia/ 

> [pixɲíðʝa] > [piɣɲíðʝa] «παηρλίδηα». 

 

3.2.3.8 Αλνκνίσζε 

 

 α) ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη δηάθνξεο πεξηπηψζεηο αλνκνίσζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ελ αξρή ιέμεο πξν θσλήεληνο ή ζε ελδνθσλεεληηθφ πεξηβάιινλ θαη 

δεπηεξεπφλησο ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. 

 /ɣ - ɣ/ > [v - ɣ]: /ɣorɣá/ [vurɣá] «γνξγά» 

 /l - l/ > [m - l]: /milaðélfi/ (< /aliláðelfos/) [milaðérf] θαη /milaðilfós/ 

[milaðirfós] «εηεξνζαιήο αδειθφο» 

 /n - n/ > [l - n]: /anagóna/ [alagóna] «αγθψλαο», /pnevmónia/ [plimóɲa] 

«πλεπκφληα» 

 /r - r/ > [l - r]: /(a)ɣríɣora/ [(a)ɣʎíɣura] «γξήγνξα» (βι. Νηάγθαο 2012: 81) 

 /r - r/ > [r - l]: /ɣurɣurízi/ > [gurguríʒ(i)] > [gurguʎíʒ] «γνπξγνπξίδεη» (βι. 

Αικπαλνχδεο (2009: 182-183) 

 β) Αλνκνίσζε δηάξθεηαο
143

 (manner dissimilation). Όπσο ζπκβαίλεη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα πνπ 

απνηεινχληαη απφ δχν άερα ηξηβφκελα ή δχν άερα θιεηζηά, ην έλα απφ απηά ηξέπεηαη 

ζην αληίζηνηρν θιεηζηφ ή ηξηβφκελν. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, αλ θαη επελεξγεί 

                                                             
139 Πβ. Παπαδφπνπινο (1926: 47). 
140 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 45). 
141 Πβ. Newton (1972: 105). 
142 Πβ. Παπαδφπνπινο (1926: 31) θαη Newton (1972: 104). 
143 Βι. Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 435), Νηίλαο (2005: 55-56), Αικπαλνχδεο (2009: 172-173), 

Σζνιάθε (2009: 111-112), Νηάγθαο (2012: 90, 105-106), Γθαξαιηάθνο (2016: 100-101). 
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θπξίσο ζε ζπκπιέγκαηα απνηεινχκελα απφ άερα ζχκθσλα, πεξηιακβάλεη θαη ηξνπέο 

φπσο απηή ηνπ /rζ/ > [rt] αιιά θαη πεξηπηψζεηο ζπκπιεγκάησλ κε ερεξά ζηνηρεία
144

. 

 Παξαδείγκαηα: 1) /ζr/ > [tr]: /daxtilíζra/ [daxʎítra] «δαρηπιήζξα», /ζrepsíni/ 

[tripʃím] «ζξεςίλε, ζηαθηδίλε», /kaζréftis/ [katréft(i)s] «θαζξέθηεο», 2) [ζs/ʃ] > 

[ts/ʃ]
145

 /káζisan/ > [káζsan] > [kátsan] «θάζηζαλ», /kaζisió/ > [kaζʃó] > [katʃó] 

«θαζηζηφ», 3) [kt] > [xt]
146

 θαη [ct] > [çt]: /aɣriokitázo/ > [aɣructázu] > [aɣruçtázu] 

«αγξηνθνηηάδσ», /kataráktis/ [kataráxts] «θαηαξξάθηεο», /kitázo/ > [ctázu] > [çtázu] 

«θνηηάδσ», 4) [kc] > [xc]: /kukiá/ [xca] «θνπθηά», 5) [kts] > [xts] ή [xtʃ]: /kutséno/ > 

[ktsénu] > [xtsénu] «θνπηζαίλσ», /bataktsís/ (< ηνπξθ. batakçı) [bataxtʃís] «κπαηαμήο, 

ν θαθνπιεξσηήο» 6) [ml] > [bl]
147

: /xamilá/ > [xamlá] > [xablá] «ρακειά», 7) /pt/ > 

[ft]
148

: (αξρ. αλάπησ) > /anáftν/ [anáftu] «αλάβσ», (α- ζηεξεη. + λίπησ >) /ániftos/ 

[áɲiftus] «άληθηνο», (αξρ. βάπησ >) /váfto/ [váftu] «βάθσ», (αξρ. ζάπησ >) /ζáfto/ 

[ζáftu] «ζάβσ», /leptokariá/ [ʎiftukarʝá] «θνπληνπθηά, ιεπηνθαξπά», (αξρ. 

παξαθύπησ >) /paraskífto/ /paraʃcíftu/ «ζθχβσ θαη βιέπσ», (αξρ. θύπησ >) /skífto/ 

[ʃcíftu] «ζθχβσ», 8) /rζ/ > [rt]
149

: /írζa/ [írta] «ήξζα», /nárζikas/ [nártikas] 

«λάξζεθαο», /olórζos/ [alórtus] «νιφξζνο», 9) /sζ/ > [st]
150

: /ésζima/ [éstima] 

«θηιφηηκν», /ésζisi/ [éstiʃi] «ζπλαίζζεκα, εζηθφηεηα», 10) /sx/ > [sk] ή [s/ʃc]
151

: 

/amasxáli/ [amuskáʎ] «καζράιε», /ásxisto/ [ásʃcstu] «απηφ πνπ δελ είλαη ζθηζκέλν», 

/mosxarúði/ [muskarúð] «κνζραξάθη», /paramásxala/ [paramáskala] «παξακάζραια, 

θάησ απφ ηε καζράιε», /pásxa/ [páska] «Πάζρα», /pasxália/ [paskáʎa] «παζράιηα», 

/pasxaliá/ [paskaʎá] «Παζραιηά», /pásxi/ [páʃci/ «πάζρεη», /pasxízi/ [paʃcíʒi/ 

                                                             
144 Γηα ιεπηνκεξέζηεξε παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ βι. Newton (1972: 106-112). 
145 Πβ. Παπαδφπνπινο (1926: 47), ν νπνίνο αληηκεησπίδεη ηελ εμέιημε απηή σο ζπγρψλεπζε ζπκθψλσλ 

θαη αλαθέξεη φηη «εθ ηνπ δ + ζ, ζ + ζ θαη η +ζ πξνθύπηεη ηζ,…». 
146 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 41) θαη Μαγνπιάο (1983: 32). 
147 Ο Παπαδφπνπινο (1926: 38) ζεσξεί φηη πξφθεηηαη φρη γηα ηξνπή αιιά γηα αλάπηπμε λένπ 

ζπκθψλνπ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ <π> /p/, «κεηαμύ κ - ι κεηά ηελ απνβνιήλ δηακέζνπ θσλήεληνο». Πβ. 

Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, Μπνχθα & άγγνπ (2016: 482) γηα ηελ αλνκνίσζε σο πξνο ηνλ ηξφπν 

άξζξσζεο (αλνκνίσζε δηάξθεηαο δειαδή) ηνπ δεπηεξνγελνχο ζπκπιέγκαηνο [ml] > [mbl]. 
148 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 42), Μαγνπιάο (1983: 32) θαη Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 138). 
149 Βι. Newton (1972: 108). Αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπή /rζ, rx/ > [rt, rk] ε Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 343) 

ζεκεηψλεη φηη αλνκνίσζε ηεο δηάξθεηαο παξαηεξείηαη ζηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ξζ, ξρ /rζ, rx/ θαη 

ζε άιια ηδηψκαηα ηεο Μ. Αζίαο, ησλ παξαθείκελσλ ζε απηή λεζηψλ θαη ηεο Α. Θξάθεο θαη πξνζζέηεη 

πσο ε ζηηγκηθνπνίεζε γεληθά δηαξθψλ θζφγγσλ δίπια ζε <ξ> /r/, θαηλφκελν ζπρλφ ζηε κεζαησληθή 
Κχπξν θαη ηελ Κάησ Ηηαιία, καξηπξείηαη ζηελ ειιελφθσλε Αλαηνιή ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ρξφληα ηεο 

Κνηλήο. Βι. επίζεο Αικπαλνχδεο (2016: 19) θαη Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, Μπνχθα & άγγνπ (2016: 

480). 
150 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 42), Μαγνπιάο (1983: 32) θαη Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 138). 
151 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 42), Μαγνπιάο (1983: 32), Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 138) θαη 

Διεπζεξηάδνπ, Ενχλε, Μπνχθα & άγγνπ (2016: 480). 
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«παζρίδεη», /sxára/ [skára] «ζράξα», /fζ/ > [ft]
152

: /elefζería/ [lefterʝá] «ειεπζεξία», 

/na se elefζeróso/ [na se lefteróso] «λα ζε ειεπζεξψζσ», 12) [fx/ç] > [fk/c]
153

: 

/éfxome/ [éfkumi] «εχρνκαη», /efxéleo/ [ifcéʎiu] «επρέιαην», /ftiáxni/ > [fçáɲi] > 

[fcáɲi] «θηηάρλεη» θαη 13) /xζ(r)/ > [xt(r)]
154

: /éxtra/ [éxtra] «έρζξα», /exζrió/ [uxtrjó] 

«ερζξφ», /exζrós/ [uxtrós] «ερζξφο», /eproxζés/ [ipruxté] «πξνρζέο», /(e)xζesinós/ 

[(i)xtiʃnós] «ρζεζηλφο». 

 

3.2.3.9 Ηρεξνπνίεζε
155

 

 

 ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλλ απαληά ζε θάπνηεο ιέμεηο ε κεηαηξνπή ησλ 

άερσλ θιεηζηψλ /p, t, k/ ζε [b, d, g] αληίζηνηρα ηφζν ελ αξρή φζν θαη ελ κέζσ ιέμεο 

δίρσο ε εμέιημε απηή λα νθείιεηαη –ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ– ζηελ 

χπαξμε ιεθηηθνχ έξξηλνπ /n/ ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ιέμεο
156

. Οη ερεξνπνηήζεηο 

απηέο –ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο– είλαη δπλαηφλ λα απνδνζνχλ ζηελ αθνκνίσζε ηνπ 

άερνπ θιεηζηνχ κε άιιν ζχκθσλν (θιεηζηφ ή κε) σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ερεξφηεηαο. Δπίζεο, θάπνηνη ηχπνη εξκελεχνληαη σο απνηέιεζκα ηεο ερεξνπνίεζεο 

ηνπ άερνπ ιφγσ ηεο ζπκπξνθνξάο ηνπ κε έξξηλν θαη ηελ αλαινγηθή επέθηαζή ηνπ θαη 

ζε άιια πεξηβάιινληα (π.ρ. [i blataɲíka] «κεγάιν πέικα πνδηνχ» απφ /tin platiníka/ > 

[ti blataɲíka]), ελψ ζε δάλεηεο ιέμεηο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε επίδξαζε ηεο 

εηπκνινγηθήο αξρήο
157

 (π.ρ. ηνπξθ. kabadayı > /kabádais/ (πβ. ηε ιέμε /kapádais/ ηεο 

Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο) «ληαήο, παιιεθαξάο, πεξήθαλνο», ηνπξθ. dalga > /dalgás/ 

(πβ. ηε ιέμε /dalk/gás/ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο) «θαεκφο, ςπρηθφο πφλνο», ηνπξθ. 

çoban > /tsobánis/ (πβ. ηε ιέμε /tsob/pánis/ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο) 

«ηζνπάλεο»). 

                                                             
152 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 42), Μαγνπιάο (1983: 32) θαη Καξαληδφια & Λαβίδαο (2016: 138). 
153 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 42) θαη Μαγνπιάο (1983: 32). 
154 Βι. Παπαδφπνπινο (1926: 42) θαη Μαγνπιάο (1983: 32). 
155 Βι. Νηάγθαο (2012: 80), Αικπαλνχδεο (2009: 166) γηα ηελ ερεξνπνίεζε ηνπ /k/, Σζνιάθε (2009: 

112) γηα ηελ ερεξνπνίεζε ηνπ /t/ > [d]. 
156 ρεηηθά κε ηελ ερεξνπνίεζε ησλ άερσλ θιεηζηψλ (/p, t, k/), ηελ εμειημή ηνπο δειαδή ζε [b, d, g], 
αθφκε θαη φηαλ δελ πξνεγείηαη έξξηλν ζηνηρείν, ηηο καξηπξίεο παπχξσλ θαη άιισλ κεηαγελέζηεξσλ θαη 

κεζαησληθψλ πεγψλ γηα ην θαηλφκελν θαζψο θαη γηα ηελ ερεξή πξαγκάησζε ηνπ /t/ ηνπ άξζξνπ θαη 

ηεο άηνλεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο αθφκε θαη εάλ δελ πξνεγείηαη έξξηλν ζχκθσλν βι. 

Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 341). 
157 Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο θαη ηηο εξκελείεο ηεο ηξνπήο άερσλ θιεηζηψλ ζε ερεξά βι. θαη 

Παπαδνπνχινπ (2010: 92-98). 
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 Παξαδείγκαηα: α) /p/ > [b]
158

: /arepúblika/ [arabúbʎika] «ξεπνχκπιηθα, 

είδνο θαπέινπ», /vapóri/ [vabór] «βαπφξη», /píðikse/ [bðíkʃi] «πήδα, πήδεμε 

(πξνζη.)», /piðíksimo/ [bðíkʃmu] «πήδεκα», /pládaksa/ [bládaksa] «πιάληαμα», 

/pobeftús/ [bubiftús] «πνκπέςνπ (πξνζη.)», θ.ά., β) /k/ > [g/ɟ] (βι. Αικπαλνχδεο 

2009: 183): /akíða/ [aɟíða] «α(γ)θίδα», /kalderími/ [galdrím] «θαιληεξίκη», (ηνπξθ. 

kazma >) /kasmás/ [gazmás] «ζθαπάλε», /kuðúni/ [gðuɲ] «θνπδνχλη», /kurkúti/ 

[gulgút] «θνπξθνχηη, θαγεηφ κε λεξφ θαη αιεχξη», /kílinðros/ [ɟíʎdrus] «θχιηλδξνο», 

(ηνπξθ. kubbe >) /kubés/ [gubés] «ζφινο», /kremadalás/ [gremadalás] 

«θξεκαληαιάο», /sáliakas/ [sáʎagas] (θαη /saliáki/ [saʎáɟ]) «ζαιίγθαξνο» θ.ά. θαη γ) 

/t/ > [d]: /vatévo/ [vadévu] «(γηα πνπιηά) δεπγαξψλσ», /ɣramatizúmenos/ 

[ɣramadzúminus] «γξακκαηηδνχκελνο», (ηνπξθ. katife >) /katifés/ [kadifés] «βεινχδν, 

(κηθ.) απαιφ ζηελ αθή», /katartízo/ [katardízu] «θαηαηνπίδσ, επεμεγψ», /meltémi/ 

[meldém] «κειηέκη», /tabakiéra/ [dabacéra] «ηακπαθηέξα», /tiɣáni/ [dɣaɲ] «ηεγάλη», 

/tiɣanízo/ [dɣaɲízu] «ηεγαλίδσ», /téndzeris/ [déndʒiris] «ηέληδεξεο», /tíbanos/ 

[díbanus] «ηχκπαλν», /kseplatístika/ [kʃipladíska] «μεπιαηίζηεθα», /ótan/ [ódan] 

«φηαλ», /saltízo/ (πβ. /sálto/) [saldízu] (θαη /saltó/ [saldó]) «θάλσ άικα, νξκψ», 

/tabéla/ [dabéla] «ηακπέια, πηλαθίδα» θ.ά.
159

 

 ην ηδίσκα παξαηεξήζεθε επίζεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ερεξνπνίεζε –

δίρσο φκσο πξνεξξίλσζε– ηχπσλ ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ θαη αδχλαησλ ηχπσλ ηεο 

πξνζσπηθήο αλησλπκίαο
160

. Καηά ηνλ Μελά (2004: 547-8) ε ερεξνπνίεζε απηή πνπ 

ζπλέβε ίζσο ζε παιαηφηεξε επνρή νθείιεηαη ζην πξνεγνχκελν ηειηθφ /n/ ξεκαηηθψλ 

θαη νλνκαηηθψλ θαηαιήμεσλ θαη ζε αλαινγηθή επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ερεξνπνηεκέλσλ ηχπσλ ηνπ άξζξνπ θαη ηεο αλησλπκίαο. Απφ ηα παξαδείγκαηα φκσο 

πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ζπλάγεηαη φηη ε ερεξνπνίεζε /t/ > [d] κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη ιφγσ αθνκνίσζεο ηνπ /t/ πξνο ερεξφ ζχκθσλν πνπ ππάξρεη (π.ρ. /tin 

ðeftéra/ [d ðiftéra] «ηε Γεπηέξα») ή πξνθχπηεη ζπλεπεία θσλνινγηθψλ εμειίμεσλ (π.ρ. 

                                                             
158 Γηα ηελ αθνκνίσζε άερσλ ζπκθψλσλ πξνο ηα ερεξά (π.ρ. <π(ε)γάδη> /piɣáði/ > [bɣað] «πεγάδη», 

/podikós/ > [budkós] «πνληηθφο») βι. Μπαηδάθαο (2012: 976). Βι. επίζεο Παπαδφπνπινο (1926: 31, 

45) γηα ηελ ηξνπή /p/ > [b] «πξν πγξνύ ή θσλήεληνο» θαη «πξν ηνπ β, γ, δ, δ ελ ιέμεη θαη ελ ζπλερεία» 

αληίζηνηρα θαη /k/ > [g] «πξν ηνπ β, γ, δ, κβ, κπ θαη δ» θαζψο θαη (έ.α.: 46) γηα ηελ ηξνπή /t/ > [d] 

«επνκέλσλ ησλ κέζσλ β, γ, δ, κβ, κπ, γγ, γθ,λδ, λη θαη ησλ ερεξώλ δ θαη ηζ». 
159 Γηα ηελ ερεξνπνίεζε ιφγσ επίδξαζεο ησλ γεηηνληθψλ θσλεέλησλ βι. Martinet (1987: 224), γηα ηελ 

ηάζε ερεξνπνίεζεο ηνπ /t/ κεηαμχ θσλεέλησλ, ηελ ηξνπή ησλ άερσλ θιεηζηψλ ζηα αληίζηνηρα ερεξά 
πξηλ απφ θσλήελ ή κεηαμχ θσλεέλησλ, επεηδή ηα θσλήεληα είλαη θαη’ εμνρήλ ερεξνί θζφγγνη βι. 

Μαγνπιάο (1969-70: 345, ππνζεκ. 4). 
160 Γηα ηελ ερεξνπνίεζε ηνπ /t/ ζε ηχπνπο εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ ηνπ άξζξνπ, αδχλαηνπο ηχπνπο ηεο 

πξνζσπηθήο αλησλπκίαο θαη ζηελ θηεηηθή αλησλπκία γ΄ πξνζψπνπ βι. Παπαδνπνχινπ (2010: 95-96). 

ρεηηθά κε ηελ ερεξνπνίεζε ηνπ αξθηηθνχ /t/- (/t/ > [d]) ζην άξζξν θαη ζηελ πξνζσπηθή αλησλπκία βι. 

θαη Αικπαλνχδεο (2016: 20). 
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/to simáði/ [du ʒmað] «ην ζεκάδη», /ton peζeró/ [du biζiró] «ηνλ πεζεξφ») ζηελ αξρή 

ηεο αθφινπζεο ιέμεο ή, γεληθφηεξα, πξνο παξαθείκελν (επφκελν ή θαη πξνεγνχκελν) 

ερεξφ ζχκθσλν (π.ρ. /aníɣi tin ζíra/ [aɲíʝ di ζíra] «αλνίγεη ηε ζχξα») ή –θάπνηεο 

θνξέο– ίζσο ιφγσ αλνκνίσζεο γηα ηελ απνθπγή ηεο χπαξμεο άερσλ ζπκθψλσλ ζε 

γεηηνληθέο ζηε ζεηξά ηνπ ιφγνπ ζπιιαβέο ιέμεσλ (π.ρ. /ζa tis stílo/ [ζa dis stílu] «ζα 

ηηο ζηείισ»). 

 Παξαδείγκαηα: α) ερεξνπνίεζε νξηζηηθνύ άξζξνπ: /apó to vió/ [ab du vʝo] 

«απφ ην βηνο, ηελ πεξηνπζία», /aníɣi tin ζíra/ [aɲíʝ di ζíra] «αλνίγεη ηε ζχξα», /apú tin 

ɣúna/ [apú d ɣúna] «απφ ηε γνχλα», /ke tin mitéra tis/ [ci d mitéra ts] «θαη ηε κεηέξα 

ηεο», /ton ɣabró/ [d ɣabró] «ηνλ γακπξφ», /tin ðeksiá/ [d ðikʃá] «ηε δεμηά», /tin 

ðeftéra/ [d ðiftéra] «ηε Γεπηέξα», /to simáði/ [du ʒmað] «ην ζεκάδη», /to ðaxtilíði/ [du 

ðaxtiʎíð] «ην δαρηπιίδη», /ton peζeró/ [du biζiró] «ηνλ πεζεξφ», /tin peζerá/ [d biζirá] 

«ηελ πεζεξά» θαη β) ερεξνπνίεζε αδύλαησλ ηύπσλ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο: 

/ζa tis stílo/ [ζa dis stílu] «ζα ηηο ζηείισ», /ke éxo ton ðó/ [ce éxo don ðo] «θαη έρσ λα 

ηνλ δσ», /na tin ðiís/ [na di ðʝís] «λα ηε δεηο», /na ton ðó/ [na don ðo] «λα ηνλ δσ», 

/tin anévazan/ [d anévazan] «ηελ αλέβαδαλ», /tin vázi/ [d vaɲ] «ηε βάδεη», /tin 

píɣenan/ [d bíʝenan] «ηελ πήγαηλαλ». 

 

3.2.3.10 Αερνπνίεζε 

 

 Δθηφο απφ ηελ ηξνπή ησλ άερσλ θιεηζηψλ /p, t, k/ ζηα ερεξά θιεηζηά [b, d, g] 

αληίζηνηρα (ερεξνπνίεζε), ζην ηδίσκα ζπκβαίλεη θαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία, ε 

ηξνπή δειαδή ησλ ερεξψλ θιεηζηψλ /b, d, g/ ζε άερα [p, t, k] (αερνπνίεζε). Ζ 

αερνπνίεζε ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ απνδίδεηαη ζηελ 

αθνκνίσζε ηνπ ερεξνχ ζπκθψλνπ πξνο παξαθείκελν άερν θιεηζηφ (voice 

assimilation) ή ζε αθνκνίσζε απηνχ πξνο άιιν άερν ζχκθσλν εληφο ιέμεο ή ζε 

αλνκνίσζε γηα ηελ απνθπγή πνιιψλ ερεξψλ ζπκθψλσλ ζηελ ίδηα ιέμε. 

Παξαδείγκαηα: α) /b/ > [p]: /kóbos/ [kópus] «θφκπνο», /brostópita/ 

[prustópta] «ιαγάλα, είδνο πίηαο πνπ θνπξλίδεηαη πξηλ ην ςσκί», β): /d/ > [t]: (ηνπξθ. 

șadırvan >) /siadraváni/ [ʃatraváɲ] «ζηληξηβάλη»
161

 θαη γ) /g/ > [k]: /apνstrágiksa/ 

[apustrácsa] «απνζηξάγγημα», /asfúgistos/ [asfúcstus] «αζθνχπηζηνο», /sibrágala/ 

[ʃibrákala] «ηα απαξαίηεηα είδε γηα θάζε ηερλίηε», /sfugistíri/ [sfucstír] «πεηζέηα». 

                                                             
161 Γηα ηελ νξζγξαθία ηεο ι. βι. Μπακπηληψηεο (2002: 1595). 
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3.2.3.11 Κιεηζηνπνίεζε 

 

 Σα ερεξά δηαξθή /v, ð/ θαη /ɣ/ ηξέπνληαη ζηα ερεξά θιεηζηά [b, d] θαη [g] 

αληίζηνηρα. ε θάπνηνπο ηχπνπο ελδέρεηαη λα πξφθεηηαη γηα δηαηήξεζε ηεο αξραίαο 

πξνθνξάο ησλ <β, δ> θαη <γ> σο [b, d] θαη [g] ή ζηελ πεξίπησζε δάλεησλ ιέμεσλ λα 

έρεη δηαηεξεζεί ε αξρηθή πξνθνξά ηνπ ζπκθψλνπ ηεο μεληθήο ιέμεο (επίδξαζε ηεο 

εηπκνινγηθήο αξρήο ηεο ιέμεο). 

 Παξαδείγκαηα: α) /v/ > [b]: /kolivózumos/ [kuʎbózmus] «δνπκί απφ 

θφιιπβα», /korvanás/ [kurbanás] «θνξβαλάο, θνκπφδεκα, πνξηνθφιη», /vurliá/ 

[burʎá] «θχιια θαπλνχ ή μεξακέλα ζχθα πεξαζκέλα ζε θισζηή», β) /ð/ > [d]
162

: 

/akúrðistos/ [akúrdstus] «μεθνχξδηζηνπο», /kílinðros/ [ɟíʎdrus] «θχιηλδξνο», /káðrν/ 

[kádru] «θάδξν, θσηνγξαθία, εηθφλα», /karðízνme/ (πβ. ηε ι. /karðiá/) [kardízumi] 

«μεθαξδίδνκαη», /kurðízo/ [kurdízu] «παξαθηλψ», /maðéri/ [madér] «καδέξη», /ðos/ 

[dos] «ρηχπα», /olóɣðito/ [olóɣditu] «νιφγδπην», θαη γ) /ɣ/ > [g]
163

: /ɣarɣalízo/ 

/gargaʎízu/ «γαξγαιψ» (πβ. κεζλ. γαξγαιῶ < αξρ. γαξγαιίδσ), /ɣurɣurízi/ /gurguʎíʒ/ 

«γνπξγνπξίδεη», /ɣúrlνma/ [gúrluma] «γνχξισκα ησλ καηηψλ», /ɣurlotós/ [gurlutós] 

«γνπξισηφο», /ɣurlóno/ [gurlónu] «γνπξιψλσ», /ɣróζos/ [gróζus] «γξνζηά» (πβ. 

κεζλ. γξόζνο < κηγλ. γξόλζνο). 

 

3.2.4 πλδπαζκόο θσλνινγηθώλ θαηλνκέλσλ 

 

 Αξθεηά ζπρλά απαληνχλ ηχπνη ή θξάζεηο ε ηειηθή κνξθή ησλ νπνίσλ είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θσλνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ 

ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία θσλνινγηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε ζηα 

βφξεηα ηδηψκαηα, θαζψο ε απνβνιή ησλ άηνλσλ πςειψλ θσλεέλησλ ζπλεπάγεηαη ηε 

δεκηνπξγία ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ ησλ νπνίσλ ε θσλεηηθή πξαγκάησζε 

κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα θσλνινγηθά θαηλφκελα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα (π.ρ. αθνκνίσζε, αλνκνίσζε, αλάπηπμε, απνβνιή θ.ά.). 

 Δπηιέρηεθαλ θαη αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κεξηθά απφ απηά: α) ζπλδπαζκόο 

θσλνινγηθώλ θαηλνκέλσλ ζε επίπεδν ιέμεο: /katosáɣono/ > [katusáɣunu] (ζηέλσζε 

                                                             
162 Πβ. Παπαδφπνπινο (1926: 30), Αικπαλνχδεο (2009: 165-166), Νηάγθαο (2012: 81) ν νπνίνο 

πηνζεηεί απφ ηνλ εηάην (1973: 16) θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ζηηγκηθνπνίεζε. 
163 Γηα ηελ ηξνπή ηνπ /ɣ/ ζε [g] βι. Κνληνζφπνπινο (1979: 180), Αικπαλνχδεο (2009: 166), Νηάγθαο 

(2012: 81). 
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/ν/ > [u]) > [katsáɣunu] (απνβνιή άηνλνπ /u/) «ε θάησ ζηαγφλα, πεγνχλη», /kitázi/ > 

[ctaʒ] (απνβνιή αηφλσλ /i/) > [çtaʒ] (αλνκνίσζε δηάξθεηαο) «θνηηάδεη», /kuvalúse/ > 

[kvalúse] (απνβνιή αηφλνπ /u/) > [vkalúse] (κεηάζεζε ζπκθψλσλ) > [fkalúse] 

(αθνκνίσζε ερεξφηεηαο ηνπ /v/) «θνπβαινχζε», /kurástika/ > [kurástka] (απνβνιή 

αηφλνπ /i/) > [kuráska] (απνβνιή ηνπ /t/) «θνπξάζηεθα», /nistikáða/ > [ɲistkáða] 

(νπξαληθνπνίεζε ηνπ /n/ θαη απνβνιή ηνπ άηνλνπ /i/) > [ɲiskáða] (απνβνιή ηνπ /t/ θαη 

απινπνίεζε ηνπ ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο) «πείλα, (κηθ.) θηψρηα» θαη β) 

ζπλδπαζκόο θσλνινγηθώλ θαηλνκέλσλ ζε επίπεδν θξάζεο: /stin kavála/ > [sti 

gavála] (ερεξνπνίεζε ηνπ /k/) > [st gavála] (απνβνιή ηνπ άηνλνπ /i/) > [s gavála] 

(απνβνιή ηνπ /t/ θαη απινπνίεζε ηνπ ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο) > [z gavála] 

(αθνκνίσζε ερεξφηεηαο/ερεξνπνίεζε ηνπ /s/) «ζηελ Καβάια», /tin pipéra mu/ > [ti 

bipéra mu] (ερεξνπνίεζε ηνπ /p/) > [t bipéra m] (απνβνιή άηνλσλ /i/ θαη /u/) > [d 

bipéra m] (αθνκνίσζε ερεξφηεηαο/ερεξνπνίεζε ηνπ /t/) «ηελ πηπεξηά κνπ», /tin 

etímasa/ > [tin itímasa] (ζηέλσζε /e/ > [i]) > [tin tímasa] (απνβνιή ηνπ αξρηθνχ 

αηφλνπ /i/) > [ti dímasa] (ερεξνπνίεζε ηνπ /t/) > [t dímasa] (απνβνιή ηνπ άηνλνπ /i/) 

> *[d dímasa] (αθνκνίσζε ερεξφηεηαο/ερεξνπνίεζε ηνπ /t/) > [dímasa] (απινπνίεζε 

ησλ δχν φκνησλ ζπκθψλσλ) «ηελ εηνίκαζα». 

 

3.3 Σνληζκόο 

 

Σν ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ εκθαλίδεη δπλακηθφ ηφλν (stress ή stress 

accent)
164

, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη θαη ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή. Με ηνλ δπλακηθφ 

ηφλν
165

 εμαίξεηαη –ζε έληαζε θαη πξνθέξεηαη δπλαηφηεξα– κία ζπιιαβή έλαληη 

άιισλ, νη νπνίεο δελ ηνλίδνληαη αιιά αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηνληθή ελφηεηα. Ο 

δπλακηθφο ηφλνο δειαδή ζπλίζηαηαη ζηελ πξνβνιή κηαο ζπιιαβήο ζε ζρέζε κε ηηο 

γεηηνληθέο ηεο θαη απνηειεί θαηλφκελν αληηπαξάηαμεο
166

. H ηνληδφκελε ζπιιαβή 

εμαίξεηαη κέζσ ηεο έληαζήο ηεο, πξνθέξεηαη κε κεγαιχηεξε έληαζε ελ ζρέζεη κε ηηο 

άηνλεο, θαη ζπλνδεπηηθά ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί κε απμεκέλε δηάξθεηα 

                                                             
164 ρεηηθά κε ηνλ δπλακηθφ ηφλν γεληθά βι. Ladefoged (2007: 125-126) θαη Μπνηίλεο (20112: 43-45). 

Γηα ηελ χπαξμή ηνπ θαη ζε δηάθνξα άιια ηδηψκαηα βι. Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 133-134), 
Αικπαλνχδεο (2009: 186), Νηάγθαο (2012: 130-133), Γθαξαιηάθνο (2016: 105-106). 
165 Ο Μαγνπιάο (1983: 33) αλαθέξεη φηη ν ηφλνο έρεη θνξπθσηηθή (culminative) ιεηηνπξγία, πξνβάιιεη 

δειαδή νξηζκέλεο ζπιιαβέο θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ 

κελχκαηνο ζε ηνληθέο ελφηεηεο. 
166 ρεηηθά κε ηελ αληηπαξαηαθηηθή (contrastive) ιεηηνπξγία ηνπ ηφλνπ βι. Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 

133). 
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(καθξφηεηα)
167

. Ζ δηάξθεηα φκσο δελ ζπληζηά δηαθνξνπνηεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εμέρνπζαο ζπιιαβήο, απιψο ζπλνδεχεη ζπρλά ηελ 

αχμεζε ηεο έληαζεο (Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο 2005: 1047-1049). 

 Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο ππεξκνλνζχιιαβεο ιέμεηο ηνπ ηδηψκαηνο αιιά θαη 

ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο κία ζπιιαβή πξνβάιιεηαη θαη δηαθξίλεηαη σο εμέρνπζα 

κέζσ ηνπ ηφλνπ.Οη κνλνζχιιαβεο ιέμεηο, γηα ηηο νπνίεο εμ νξηζκνχ δελ ηίζεηαη ζέκα 

δηάθξηζεο κηαο ζπιιαβήο κέζσ ηνπ ηφλνπ, ζπλήζσο εληάζζνληαη δίρσο ηφλν ζην 

πεξηβάιινλ κηαο άιιεο ιέμεο –κε ηελ νπνία ζπληζηνχλ ηνληθή ελφηεηα– είηε πξηλ 

(πξφιεςε ή πξφηαμε) είηε κεηά απφ απηή (επίηαμε). Μνλνζχιιαβα ζηνηρεία φπσο 

είλαη νη κε εκθαηηθνί ηχπνη ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, ην άξζξν θαη νη 

(κνλνζχιιαβεο) πξνζέζεηο απαληνχλ ζρεδφλ πάληα κε απηή ηε ρξήζε (π.ρ. /i mána 

tis/ [i mána ts] «ε κάλα ηεο», /me tiλ vagelió/ [mi t vaɟiʎó] «κε ηε Βαγγειηψ», /se 

líɣo/ /ʃi ʎíɣu/ «ζε ιίγν»
168

). 

 Δπίζεο, ν ηφλνο θαη αθξηβέζηεξα ε ζέζε ηνπ έρνπλ δηαθνξνπνηεηηθή αμία˙ ε 

κεηαθίλεζε, ε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ηνπ ηφλνπ έρεη επίδξαζε θαη κπνξεί λα αιιάμεη ηε 

ζεκαζία επηηξέπνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε πνιιψλ ιέμεσλ (π.ρ. /máɣia/ «κάγηα» ~ 

/maɣiá/ «καγηά», /psári/ «ςάξη» ~ /psarí/ «ςαξί, γθξίδν»). 

 Γεληθά, ζην ηδίσκα θαζψο θαη ζηελ Νέα Διιεληθή Κνηλή ε ζέζε ηνπ ηφλνπ 

είλαη βαζηθά ειεχζεξε, ε χπαξμή ηνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ζηαζεξνχο λφκνπο θαη 

θξηηήξηα, ππφθεηηαη σζηφζν ζηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ζέηεη ν γλσζηφο «λφκνο ηεο 

ηξηζπιιαβίαο», ν νπνίνο δελ επηηξέπεη ν ηφλνο λα βξίζθεηαη πξηλ απφ ηελ ηξίηε απφ 

ηνπ ηέινπο ηεο ιέμεο ζπιιαβή. Ο λφκνο ηεο ηξηζπιιαβίαο εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ 

ηνληθή εμάξηεζε κνλνζχιιαβσλ ιέμεσλ απφ άιιεο ιέμεηο. Σν κνλνζχιιαβν ιεμηθφ 

ζηνηρείν ζπληζηά καδί κε ην ζηνηρείν ζην νπνίν πξνζαξηάηαη κηα ηνληθή ελφηεηα, ε 

νπνία νλνκάδεηαη θσλνινγηθή ιέμε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφλνο ηνπ ιεμηθνχ 

ζηνηρείνπ εληνπίδεηαη εληφο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ζπιιαβψλ ηεο θσλνινγηθήο ιέμεο, 

ν ηφλνο ηνπ αξρηθνχ ζηνηρείνπ δελ επεξεάδεηαη (π.ρ. /to peðí mas/ [tu piðí mas] «ην 

παηδί καο», /vále me/ [váʎi mi] «βάιε κνπ»). Όηαλ φκσο ην ιεμηθφ ζηνηρείν ζην νπνίν 

πξνζάπηεηαη ε κνλνζχιιαβε ιέμε είλαη πξνπαξνμχηνλν, ν αξρηθφο ηνπ ηφλνο 

                                                             
167 Ζ Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 133) αλαθέξεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηφλνπ ζπληειείηαη θαη κε ζεηηθά 
(έληαζε θαη θάπνηα καθξφηεηα πνπ πξνζδίδνληαη ζηα ηνλνχκελα θσλήεληα) θαη κε αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (άξζε, ζε άηνλε ζέζε, θσλεεληηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηνλ ηφλν), 

εθφζνλ θάησ απφ ηνλ ηφλν δηαθξίλνληαη πέληε θσλεεληηθά θσλήκαηα (/a, e, i, o, u/), ελψ έμσ απφ 

απηφλ ηξία (/a, i, u/) ιφγσ ηεο νπδεηεξνπνίεζεο ησλ αληηζέζεσλ /e/ ~ /i/, /o/ ~ /u/. 
168 Μνλνζχιιαβεο ιέμεηο κπνξνχλ λα είλαη θνξείο ηνπ ηφλνπ (π.ρ. /pés tona/ [pé tona] «πεο ηνπ», /dós/ 

«ρηχπα») κνινλφηη ην ζεκείν ηνπ ηφλνπ δελ απνδίδεηαη ζηε γξαθή (π.ρ. <πε ηνλα>, <ληνο>). 
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βξίζθεηαη πξηλ απφ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζπιιαβέο ηεο θσλνινγηθήο ιέμεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαβηαζηεί ν λφκνο ηεο ηξηζπιιαβίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

παξάιιεια κε ηνλ δηαθνξνπνηεηηθφ ηφλν ηνπ αξρηθνχ ζηνηρείνπ, ε ιήγνπζα 

πξνβάιιεηαη επίζεο ηνληθά θαζψο πξνζιακβάλεη ηφλν (π.ρ. /ν ðáskalós mas/ [u 

ðáskalóz mas] «ν δάζθαιφο καο»). Ο ηφλνο απηφο έρεη δηαθνξεηηθφ ξφιν απφ απηφλ 

ηεο ιέμεο˙ ν ηφλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζάξηεζε κνλνζχιιαβσλ ζηνηρείσλ 

έρεη ηα ίδηα θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ηφλν ηεο ιέμεο, θαζψο δηαθξίλεη κηα 

ζπιιαβή κέζσ ηεο έληαζεο, αιιά απφ θσλνινγηθή άπνςε δελ έρεη δηαθνξνπνηεηηθή 

αμία, δηφηη ζπληζηά απιψο έλα ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ε παξαβίαζε ηνπ λφκνπ ηεο ηξηζπιιαβίαο (Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο 

2005: 1051-1053). 

 Παξά ηε γεληθή ηζρχ ζην ηδίσκα ηνπ λφκνπ ηεο ηξηζπιιαβίαο, παξαηεξείηαη 

παξέθθιηζε –πξνπάλησλ ζηα ξήκαηα ηεο α΄ ζπδπγίαο– ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) ζηνλ 

κεζνπαζεηηθφ ελεζηψηα, αηειή ππνηαθηηθφ ηχπν θαη αηειή κέιινληα ηνπ α΄ 

πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ, β) ζηνλ ελεξγεηηθφ παξαηαηηθφ θαη αφξηζην ηνπ α΄ θαη β΄ 

πιεζπληηθνχ, θαη γ) ζηνλ κεζνπαζεηηθφ παξαηαηηθφ θαη αφξηζην ηνπ α΄ θαη β΄ 

πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ. ηνπο πξναλαθεξζέληεο ξεκαηηθνχο ηχπνπο ν ηφλνο θείηαη 

ζηελ ηέηαξηε απφ ην ηέινο ηεο ιέμεο ζπιιαβήο θαη ζηνπο ρξφλνπο απηνχο 

παξαηεξείηαη αθηλεζία ηνπ ηφλνπ, θαζψο παξακέλεη ηειηθά ζε φια ηα πξφζσπα 

εληθνχ θαη πιεζπληηθνχ ζηαζεξά ζηε ζπιιαβή ηνπ α΄ εληθνχ πξνζψπνπ κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηξηζπιιαβίαο
169

 (βι. θαη Μνξθνινγία 4.7.7 

Σνληζκφο ηνπ ξήκαηνο ζ. 372-374). 

 Παξαδείγκαηα: α) Ελεζη. κεζνπαζ. θσλήο: /línomeste/ [ʎínumisti] 

«ιπλφκαζηε», /ksurízomaste/ [ksurízumasti] «μπξηδφκαζηε», /sikónomeste/ 

[ʃkónumisti] «ζεθσλφκαζηε», /xéromaste/ [çérumasti] «ραηξφκαζηε». Αηειήο 

ππνηαθηηθόο ηύπνο κεζνπαζ. θσλήο: /na sikónomeste/ [na ʃkónumisti] «λα 

ζεθσλφκαζηε», /na xéromeste/ [na çérumisti] «λα ραηξφκαζηε». Αηειήο κέιι. 

κεζνπαζ. θσλήο: /ζa vasanízomeste/ [ζa vasaɲízumisti] «ζα βαζαληδφκαζηε», /ζa 

sikónomeste/ [ζa ʃkónumisti] «ζα ζεθσλφκαζηε» β) Παξαη. ελεξγ. θσλήο.: 

/ániɣame/ [áɲiɣami] «αλνίγακε», /ɣémizame/ [ʝémizami] «γεκίδακε», /ɣlároname/ 

[ɣláronami] «γιαξψλακε», /ɣírizame/ [ʝírizam(i)] «γπξίδακε», /ðiávazame/ 

[ðʝávazami] «δηαβάδακε», /évaname/ «βάδακε», /ékaname/ [ékanami] «θάλακε», 

                                                             
169 Βι. Μαξγαξίηε-Ρφγθα (1985: 134), Αικπαλνχδεο (2009: 186), Σζνιάθε (2009: 121), Γθαξαιηάθνο 

(2016: 106) θαη πβ. Νηίλαο (2005:127)˙ βι. επίζεο Σδηηδηιήο (2016: 446). 
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/éliname/ [éʎnami] «ιχλακε», /élinete/ [éʎɲiti] «ιχλαηε», /épezame/ [épezami] 

«παίδακε», /épername/ [épernam(i)] «παίξλακε», /épliname/ [épʎinami] «πιέλακε» 

(ελεζη. /plínν/), /érixname/ [érixnam(i)] «ξίρλακε», /étroɣame/ [étroɣami] «ηξψγακε», 

/éfianame/ [éfçanam] «θηηάρλακε», /íζelame/ [íζilami] «ζέιακε», /íkserame/ 

[íkʃirami] «μέξακε», /íleɣame/ [íleɣami] «ιέγακε», /íleɣete/ [íʎiʝiti] «ιέγαηε», 

/ípername/ [ípernami] «παίξλακε», /katévazame/ «θαηεβάδακε», /látrevame/ 

[látrivami] «ιαηξεχακε», /látrevete/ [látriviti] «ιαηξεχαηε», /mázevame/ 

[mázevam(i)] «καδεχακε», /búrliazame/ [búrʎazami] «κπνπξιηάδακε», 

/kseposképazame/ [kʃipuscépazami] «μεζθεπάδακε», /píɣename/ [píʝinami] 

«πεγαίλακε», /síkoname/ [ʃíkoname] «ζεθψλακε», /táizame/ [táizami] «ηαΐδακε», 

/etímazame/ [tímazami] «εηνηκάδακε», /xórevame/ [xórivami] «ρνξεχακε», /xórevete/ 

[xóriviti] «ρνξεχαηε», /psárevame/ [psárivami] «ςαξεχακε». Αόξ. ελεξγ. θσλήο: 

/aɣápisame/ [aɣápsami] «αγαπήζακε», /aɣápisete/ [aɣápʃiti] «αγαπήζαηε», 

/áɣriepsete/ [áɣriepʃite] «αγξηέςαηε», /ékaname/ [ékanami] «θάλακε», /élisame/ 

[éʎsami] «ιχζακε», /élisete/ [éʎʃiti] «ιχζαηε», /éskapsete/ [éskapsti] «ζθάςαηε», 

/éspirete/ [éspirti] «ζπείξαηε», /éfaɣame/ [éfaɣami] «θάγακε», /éxasame/ [éxasami] 

«ράζακε», /íferame/ [ífirami] «θέξακε», /katálaveme/ [katálavimi] «θαηαιάβακε», 

/látrepsame/ [látripsami] «ιαηξέςακε», /látrepsete/ [látripʃti] «ιαηξέςαηε», /lísiasete/ 

[ʎíʃaʃiti] «ιπζζάμαηε», /pérasame/ [pérasami] «πεξάζακε», /plírosame/ [pʎírusami] 

«πιεξψζακε», /plírosate/ [pʎírusati] «πιεξψζαηε», /tsákisame/ [tsácsami] 

«ηζαθίζακε», /xálasame/ [xálasami] «ραιάζακε», /xórepsame/ [xóripsami] 

«ρνξέςακε», /xórepsete/ [xóripʃti] «ρνξέςαηε» γ) Παξαη. κεζνπαζ. θσλήο: 

/írxomastan/ [írxumastan] «εξρφκαζηαλ», /káζomastan/ [káζumastan] «θαζφκαζηαλ», 

/kukulónomastan/ [kuklónumastan] «θνπθνπισλφκαζηαλ», /línomastan/ [ʎínumastan] 

«ιπλφκαζηαλ», /línosastan/ [ʎínusastan] «ιπλφζαζηαλ», /ksurízomastan/ 

[ksurízumastan] «μπξηδφκαζηαλ», /sikónomastan/ [ʃkónumastan] «ζεθσλφκαζηαλ», 

/xéromastan/ [çérumastan] «ραηξφκαζηαλ»). Αόξ. κεζνπαζ. θσλήο: /eksiɣíζikame/ 

[ekʃiʝíζ(i)kami] «εμεγεζήθακε», líζikame/ [ʎíζkami] «ιπζήθακε», /líζikete/ [ʎíζciti] 

«ιπζήθαηε», /sikóζikame/ [ʃkóζkami] «ζεθσζήθακε», /sikóζikete/ [ʃkóζciti] 

«ζεθσζήθαηε» 

 ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεηαη 

ππνρσξεηηθή θίλεζε (αλαβηβαζκφο) ηνπ ηφλνπ (recessive accent) –ελ ζπγθξίζεη κε ηηο 

αληίζηνηρεο ιέμεηο ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο– θαη ζα ήηαλ αλακελφκελν ν ηφλνο λα 

βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε απφ ην ηέινο ηεο ιέμεο ζπιιαβή˙ επεηδή φκσο ιακβάλεη 
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ρψξα απψιεηα ζπιιαβήο –θαη ζπαληφηεξα ζπιιαβψλ (π.ρ. /adamóζikame/  

[damóζkami], πβ. ηνλ ηχπν /adamoζíkame/ ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο)– γηα ηνλ ιφγν 

φηη απνβάιιεηαη άηνλν /i/ ζπλήζσο ζηε ξεκαηηθή θαηάιεμε ή ζην ζέκα κε ή ρσξίο 

παξάιιειε απινπνίεζε ηνπ πξνθχπηνληνο ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο, ηειηθά ν 

λφκνο ηεο ηξηζπιιαβίαο θαηλνκεληθά δελ παξαβηάδεηαη, θαζψο ζηνλ εκθαληδφκελν, 

κεηά ηελ απψιεηα ζπιιαβήο, ηχπν θνξέαο ηνπ ηφλνπ είλαη θπξίσο ε πξνπαξαιήγνπζα 

(π.ρ. [ipóferam] «ππνθέξακε») θαη ιηγφηεξν ζπρλά ε παξαιήγνπζα (π.ρ. [vréζkam] 

«βξεζήθακε»). 

 Παξαδείγκαηα: α) ζηελ Κνηλή Νέα Ειιεληθή: */aerotínaksa/ «ηίλαμα ζηνλ 

αέξα», /adamoζíkame] «αληακσζήθακε», /arxízame/ «αξρίδακε», /vreζíkame/ 

«βξεζήθακε», /kurastíkame/ «θνπξαζηήθακε», /ksérame/ «μέξακε», /orɣóname/ 

«νξγψλακε», /paraorímase/ «παξασξίκαζε», /pastóname/ «παζηψλακε», /ipoférame/ 

«ππνθέξακε» θαη β) ζην ηδίσκα: /aerótinaksa/ [aerótnaksa] «ηίλαμα ζηνλ αέξα», 

/adamóζikame/ [damóζkami] «αληακσζήθακε», /árxevame/ [árçevam] «αξρίδακε», 

/vréζikame/ [vréζkam] «βξεζήθακε», /kurástikame/ [kuráskami] «θνπξαζηήθακε», 

/íkserame/ [íkseram] «μέξακε», /órɣoname/ [órɣonam] «νξγψλακε», /paraórimase/ 

[parórmaʃi] «παξασξίκαζε», /pástoname/ [pástonam] «παζηψλακε», /ipóferame/ 

[ipóferam] «ππνθέξακε» θ.ά. 

 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ηνληθή δηαθνξνπνίεζε
170

 (αλαβηβαζκφο 

ηνπ ηφλνπ) θαηά κία ζπιιαβή ελ ζρέζεη κε ηελ Νενειιεληθή Κνηλή δίρσο λα έρεη 

ζεκεησζεί απψιεηα ζπιιαβήο θαη άξα κείσζε ηνπ ζπιιαβηθνχ κήθνπο ηεο ιέμεο. 

 Παξαδείγκαηα: α) ζηελ Κνηλή Νέα Ειιεληθή: /ɣiatrína/ «γηαηξφο ή ζχδπγνο 

γηαηξνχ», /gremós/ «γθξεκφο», /ɣofós/ «γνθφο», /ðeksió/ «δεμί/ηφ», /kovómun/ 

«θνβφκνπλ», /lostós/ «ινζηφο», /padeleímona/ «Παληειεήκνλα», /papús/ «παππνχο» 

θ.ά., θαη β) ζην ηδίσκα: /ɣiátrina / [ʝátrina] «γηαηξφο ή ζχδπγνο γηαηξνχ», /grémnos/ 

[grémnus] «γθξεκφο», /ɣófos/ [ɣófus] «γνθφο», /ðéksio/ [ðékʃu] «δεμί/ηφ ρέξη ή πφδη», 

/kóvoman/ [kóvuman] «θνβφκνπλ», /lóstos/ [lóstus] «ινζηφο, ζηδεξέληα βέξγα», 

/padeléimona/ [padiléimona] «Παληειεήκνλα», /pápos/ [pápu/os] «παππνχο» θ.ά. 

 ηηο αθφινπζεο ιέμεηο ππάξρεη θαη πάιη αλαβηβαζκφο ηνπ ηφλνπ θαηά κία 

ζπιιαβή ελ ζρέζεη κε ηελ Κνηλή Νενειιεληθή ελψ παξάιιεια έρεη ζπληειεζζεί 

απψιεηα ζπιιαβήο ιφγσ απνβνιήο πςεινχ ζπλήζσο θσλήεληνο (/i, u/) ή ιφγσ 

απνθσλεεληνπνίεζεο / ζπκθσλνπνίεζεο (ζπλίδεζεο). 

                                                             
170 Βι. Νηίλαο (2005: 83-84) θαη πβ. Αικπαλνχδεο (2009: 187), Νηάγθαο (2012: 133-134). 
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 Παξαδείγκαηα: α) ζηελ Κνηλή Νέα Ειιεληθή: /azíɣotos/ «απιεζίαζηνο», 

/azímoto/ «αδχκσην», /aiðíase/ «αεδίαζε», /aksesíkotos/ «αμεζήθσηνο», /aksípastos/ 

«αμάθληαζηνο, άθνβνο, αηξφκεηνο», /voíζima/ «βνήζεκα», /ɣinekío/ «γπλαηθείν», 

/ðuleftarás/ «δνπιεπηαξάο», /katiɣoría/ «θαηεγνξία», /kolokíζa/ «θνινθχζα», 

/papúðes/ «παππνχδεο», /períɣiros/ «πεξίγπξνο», /proksenitís/ «πξνμελεηήο», 

/stavrotís/ «ζηαπξσηήο», /taleporía/ «ηαιαηπσξία», /tiranía/ «ηπξαλλία, ηαιαηπσξία» 

θαη β) ζην ηδίσκα: /áziɣotos/ [áʒɣutus] «απιεζίαζηνο», /ázimoto/ [áʒmutu] 

«αδχκσην», /aíðiase/ [aíðʝase] «αεδίαζε», /aksésikotos/ [akʃíʃkutus] «ακεηάβιεηνο, 

ακεηαθίλεηνο, αμεζήθσηνο», /áksipastos/ [ákʃpastus] «αμάθληαζηνο, άθνβνο, 

αηξφκεηνο», /vóiζima/ [vóζma] «βνήζεηα», /aɣinékio/ [aʝnécu] «γπλαηθείν, ζειπθφ», 

/ðuleftáris/ [ðuʎiftárs] «δνπιεπηαξάο», /kolókiζa/ [kolócζa] «θνινθχζα, κεγάιν 

θνινθχζη», /pápuðes/ [pápðis] «παππνχδεο», /périɣiros/ [pérʝirus] «πεξίθξαμε», 

/proksenítis/ [prukʃiɲíts] «πξνμελεηήο», /stavrótis/ [stavróts] «επηέκβξηνο (απφ ηε 

γηνξηή ηεο Ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ)», /talepória/ [talepórʝa] «ηαιαηπσξία», 

/tiránia/ [tiráɲa] «ηπξαλλία, ηαιαηπσξία». 

 Σνληθή δηαθνξνπνίεζε ελ ζπγθξίζεη κε ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή πθίζηαληαη 

θάπνηεο ιέμεηο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πξνρσξεηηθή θίλεζε ηνπ ηφλνπ, θαηαβηβαζκφ 

δειαδή ηνπ ηφλνπ θαηά κία θαη πάιη ζπιιαβή δίρσο φκσο λα ζπκβαίλεη κείσζε ηνπ 

ζπιιαβηθνχ κήθνπο ηεο αξρηθήο ιέμεο
171

. 

 Παξαδείγκαηα: α) ζηελ Κνηλή Νέα Ειιεληθή: /ánζropi/ «άλζξσπνη», /áfisa/ 

«άθεζα», /vráði/ «βξάδπ», /ɣiórtazan/ «γηφξηαδαλ», /ðáskali/ «δάζθαινη», /épesan/ 

«έπεζαλ», /(to) kánistro/ «(ην) θάληζηξν», /kréata/ «θξέαηα», /kría (nerá)/ «θξχα 

(λεξά)», /krío (neró)/ «θξχo (λεξφ)», /kríos (fúrnos)/ «θξχνο (θνχξλνο)», /bóresan/ 

«κπφξεζαλ», /ótan/ «φηαλ», /parátera/ «παξάηαηξα», /tría/ «ηξία» θαη β) ζην ηδίσκα: 

/anζrópi/ «άλζξσπνη», /afíka/ «άθεζα», /vraðí/ «βξάδπ», /ɣiortázan/ [ʝortázan] 

«γηφξηαδαλ», /ðaskáli/ [ðaskáʎ(i)] «δάζθαινη», /epésan/ «έπεζαλ», /(i) kanéstra/ 

«παλέξη», /kreáta/ [kri̭áta] «θξέαηα», /kriá (nerá)/ [kri̭a (ɲirá)] «θξχα (λεξά)», /krió 

(neró)/ [kri̭ν (ɲiró)] «θξχo (λεξφ)», /kriɣiós/ (fúrnos)/ [kriʝós (fúrnos)] «θξχνο 

(θνχξλνο)», /borésan/ «κπφξεζαλ», /odá(s)/ «φηαλ», /paratéria/ [paratérʝa] «αλφκνηα, 

παξάηαηξα», /triɣiá/ [triʝá] «ηξία». 

 Δπίζεο, απαληνχλ ηχπνη κε θαηαβηβαζκφ θαη πάιη ηνπ ηφλνπ θαηά κία 

ζπιιαβή, κεηαθίλεζή ηνπ δειαδή ζηελ ακέζσο επφκελε ζπιιαβή –πάληα ζε ζρέζε 

                                                             
171 Γηα ην θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ηφλνπ απφ ηελ πξνπαξαιήγνπζα ζηελ παξαιήγνπζα ή ηε 

ιήγνπζα βι. Παπαδφπνπινο (1926: 48). Βι. αθφκε Νηίλαο (2005: 83-84) θαη πβ. Νηάγθαο (2012: 133). 
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κε ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή– αιιά παξάιιεια ζπληειείηαη απψιεηα ζπιιαβήο θαη 

κείσζε ηνπ ζπιιαβηθνχ κήθνπο ηεο ιέμεο θπξίσο ιφγσ 

απνθσλεεληνπνίεζεο/ζπκθσλνπνίεζεο (ζπλίδεζεο) θαη ιηγφηεξν ζπρλά ιφγσ 

απνβνιήο ηνπ πςεινχ /i/. Έηζη, ιέμεηο πνπ ζηελ Κνηλή Νενειιεληθή ηνλίδνληαη ζηελ 

πξνπαξαιήγνπζα ή ζηελ παξαιήγνπζα θαηαιήγνπλ λα ηνλίδνληαη ζρεδφλ φιεο, εθηφο 

απφ ηε ιέμε [ζimɲáma] «ζπκίακα», ζηε ιήγνπζα ηνπ πξνθχπηνληνο ηχπνπ. 

 Παξαδείγκαηα: α) ζηελ Κνηλή Νέα Ειιεληθή: /agío/ [aɟío] «αγγείν», 

/aðikía/ [aðicía] «αδηθία», /anafilaksía/ «αλαθπιαμία», /anζónero/ «αλζφλεξν», 

/apókries/ «Απφθξηεο», /vúlɣari/ «Βνχιγαξνη», /vrikólakes/ [vrikólaces] 

«βξπθφιαθεο», /epiζimía/ «επηζπκία», /zaxarónero/ «δαραξφλεξν», /ζimíama/ 

«ζπκίακα», /kalóɣeri/ [kalóʝeri] «θαιφγεξνη», /kalóɣries/ «θαιφγξηεο», /ekíni/ [cíni] 

«εθείλνη», /ekínus/ [cínus] «εθείλνπο», /kréas/ «θξέαο», /martiría/ «καξηπξία», 

/paliovúlɣari/ [paʎovúlɣari] «παιηνβνχιγαξνη», /tría/ «ηξία», /fortía/ «θνξηία» θαη β) 

ζην ηδίσκα: /agió/ [aɟó] «αγγείν», /aðikiá/ [aðicá] «αδηθία», /anafilaksiá/ [anafilakʃá] 

«αιιεξγία», /anζonéri/ [anζunér] «αλζφλεξν», /apokriés/ [apu/okri̭és] «Απφθξηεο», 

/vulɣári/ [vurɣár] «Βνχιγαξνη», /vrikoláki/ [vrikulác] «βξπθφιαθεο», /epiζimiá/ 

[apuζimɲá] «επηζπκία», /zaxaronéri/ [zaxarunér] «δαραξφλεξν», /ζimiáma/ 

[ζimɲáma] «ζπκίακα», /kaloɣéri/ [kaloʝér] «θαιφγεξνη», /kaloɣriés/ [kaloɣri̭és] 

«θαιφγξηεο», /ekiní/ [cɲi] «εθείλνη», /ekinús/ [cnus] «εθείλνπο», /kreás/ [kri̭as] 

«θξέαο», /martiriá/ [martirʝá] «πξνδνζία, καξηπξία», /paliovulɣári/ [paʎuvurɣár] 

«παιηνβνχιγαξνη», /triá/ [tri̭a] «ηξία», /fortiá/ [fortçá] «θνξηία». 

 Σέινο, ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ζεκεηψλεηαη αλαβηβαζκφο ή θαηαβηβαζκφο ηνπ 

ηφλνπ θαηά δχν ζπιιαβέο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ Νενειιεληθή Κνηλή. 

 Παξαδείγκαηα: α) ζηελ Κνηλή Νέα Ειιεληθή: /amakadzís/ «ηξαθαδφξνο», 

/anζrópinos/ «αλζξψπηλνο», /karaboɣiá/ [karaboʝá] «θαξακπνγηά», /kolobarás/ 

«αξζελνθνίηεο», /ksexoristó/ «μερσξηζηφ», /sibéζeri/ «ζπκπέζεξνη» θαη β) ζην 

ηδίσκα: /amákadzis/ [amákadʒis] «ηξαθαδφξνο», /anζropinós/ «αλζξψπηλνο», 

/karáboɣia/ [karábuʝa] «θαξακπνγηά», /kolóbaros/ [kulóbarus] «γπκλφο, 

παηδεξαζηήο», /ksexóristo/ «μερσξηζηφ», /sibeζerí/ [ʃibiζerí] «ζπκπέζεξνη». 

 πλνςίδνληαο, νη ηνληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο 

ζπλίζηαληαη αθ’ ελφο ζηελ παξαβίαζε –ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ– ηνπ 

λφκνπ ηεο ηξηζπιιαβίαο θαη αθ’ εηέξνπ ζηε κεηαθίλεζε (αλαβηβαζκφ ή 

θαηαβηβαζκφ) ηνπ ηφλνπ ηεο ιέμεο θαηά κία ή –ζπαληφηεξα– δχν ζπιιαβέο ζε ζρέζε 

κε ηε ζέζε απηνχ ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή. 
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4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Μεζνδνινγία 

 

Ζ ιμνθμθμβζηή ακάθοζδ ημο βθςζζζημφ ζδζχιαημξ ηςκ Γανκαημπςνίςκ –

υπςξ άθθςζηε ηαζ δ θςκμθμβζηή, δ μπμία πνμδβήεδηε– ηζκείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηδξ ζοβπνμκζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ ημο ζοθθεβέκημξ οθζημφ. Χξ εη 

ημφημο, δεκ εέηεζ ςξ ζηυπμ ηαζ επζδίςλή ηδξ κα ενιδκεφζεζ ζζημνζηά/δζαπνμκζηά ηαζ 

κα ελεηάζεζ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ ημο ζδζχιαημξ
1
. 

Ακηίεεηα, ηζκμφιεκδ –απυ ιεεμδμθμβζηή πάκηα άπμρδ– ζηα πθαίζζα ηδξ ζοβπνμκζηήξ 

ακηζιεηχπζζδξ απμαθέπεζ ζημ κα πενζβνάρεζ ηαζ κα πανμοζζάζεζ πνςηίζηςξ ηδ 

ιμνθή –ηαζ δεοηενεουκηςξ ηδ θεζημονβία– ηςκ βθςζζζηχκ ζημζπείςκ (ηφπςκ) ζημ 

πθαίζζμ ηςκ εζςηενζηχκ ημοξ ζπέζεςκ ηαηά ηδκ πανμφζα θάζδ φπανλδξ ηαζ ελέθζλδξ 

ημο ζδζχιαημξ. 

Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ ζοβπνμκζηή ελέηαζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ –

πνμπάκηςκ– ημο Γανκάηζημο ζδζχιαημξ, ηνίεδηε πνυζθμνδ ηαζ οζμεεηήεδηε –ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ αθθά υπζ πθήνςξ ηαζ εκηεθχξ– δ πνμζέββζζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ απυ 

ημοξ Κθαίνδ & Μπαιπζκζχηδ ζημ ένβμ ημοξ Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Ειιεληθήο. 

Δνκνιεηηνπξγηθή - Επηθνηλσληαθή. 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα βναιιαηζηή ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ πμο αλζμπμζεί ηζξ 

ιεευδμοξ ηαζ ηα πμνίζιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ βθςζζζηήξ επζζηήιδξ, ααζίγεηαζ ζηδ 

δμιμθεζημονβζηή εεςνία ηαζ ιέεμδμ, εκχ πανάθθδθα επζπεζνεί κα πνμαάθεζ ηδ 

δοκαιζηή ηαζ ηζξ ελεθεηηζηέξ ηάζεζξ ηδξ ζδιενζκήξ Δθθδκζηήξ βθχζζαξ. 

οκεπχξ, ζημπυξ ηδξ βναιιαηζηήξ αοηήξ είκαζ κα πενζβναθμφκ ζοζηδιαηζηά 

μζ ιμνθμθμβζηέξ ηαζ ζοκηαηηζηέξ δμιέξ ηδξ ζφβπνμκδξ Δθθδκζηήξ, μ ηνυπμξ ιε ημκ 

μπμίμ μζ ζοκηαηηζηέξ ιεηηνπξγίεο ζοκηεθμφκ ζηδκ μνβάκςζδ ημο ιδκφιαημξ, ηαεχξ 

ηαζ δ ρξήζε (επζημζκςκζαηή πθεονά) πμο μζ δμιέξ, μζ θεζημονβίεξ ηαζ ηα θελζθμβζηά 

ζημζπεία ειθακίγμοκ ζηδ βθςζζζηή πνάλδ (μιζθία ηαζ βναπηυ θυβμ). Αοηή δ 

«μθζζηζηή εεχνδζδ» (ιμνθμθμβία - ζφκηαλδ - επζημζκςκία) απμηεθεί έκα απυ ηα 

ααζζηά παναηηδνζζηζηά πμο δζαθμνμπμζμφκ ηδκ πανμφζα βναιιαηζηή ηυζμ απυ ηζξ 

παναδμζζαηέξ βναιιαηζηέξ (Σνζακηαθοθθίδδ, Σζμπακάηδ, Πεηνμφκζα η.ά.) υζμ ηαζ 

απυ άθθεξ πζμ βθςζζμθμβζηά ελεζδζηεοιέκεξ (Mirambel, Μπαιπζκζχηδ & Κμκημφ, 

                                                
1 Ζ ζζημνζηή/δζαπνμκζηή ενιδκεία επζπεζνείηαζ ιυκμ υπμο ηαζ υηακ ηνίκεηαζ υηζ ελοπδνεηεί ηδ 

ζοβπνμκζηή πνμζέββζζδ. 
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Householder, Kazazis & Koutsoudas, Joseph & Philippaki η.ά.˙ αθ. Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ 1998: vii). 

Οζ δφμ ζοββναθείξ (2005: IX) πζζηεφμοκ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζακ άθθδ 

ζφθθδρδ ηαζ έκακ άθθμ πνμαθδιαηζζιυ ζηα εέιαηα ηδξ ακάθοζδξ ηδξ βθχζζαξ, πμο 

μδδβμφκ ηαζ ζε ιζα δζαθμνεηζηή δζάνενςζδ ηδξ Γναιιαηζηήξ. Έηζζ, εκχ 

πναβιαηεφμκηαζ ημ υκμια ηαζ ημ νήια αοημηεθχξ, αθμφ μιμθμβμοιέκςξ απμηεθμφκ 

ημοξ δφμ ηφνζμοξ άλμκεξ ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ, ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ επζημζκςκίαξ, 

υπςξ π.π. μ πνυκμξ, ακηί κα ελεηάγμκηαζ ιειμκςιέκα ηαζ επ’ εοηαζνία, άθθμηε ζημ 

νήια, άθθμηε ζηζξ πνμκζηέξ πνμηάζεζξ, άθθμηε ζηα πνμκζηά επζννήιαηα, άθθμηε ζηα 

μοζζαζηζηά, άθθμηε ζηζξ πνμεέζεζξ, άθθμηε ζηδ ιεημπή η.θπ. ελεηάγμκηαζ ζε ζδζαίηενμ 

ηεθάθαζμ, χζηε κα ιπμνεί μ ακαβκχζηδξ κα ηζξ ανεζ ζοβηεκηνςιέκεξ, κα ηαηακμήζεζ 

ημ θαζκυιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο ηαζ κα αμδεδεεί μοζζαζηζηά ζηδκ επζημζκςκία ημο. 

Μεηά ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ηφνζςκ ζημζπείςκ ηδξ πνμζέββζζδξ ηδξ βθχζζαξ 

απυ ημοξ Κθαίνδ & Μπαιπζκζχηδ ηαζ ηςκ ααζζηχκ βκςνζζιάηςκ ημο ένβμο ημοξ, 

ιπμνεί κα ζοκεπζζηεί δ ακαθμνά ζηζξ επζδζχλεζξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο πανυκημξ 

ηεθαθαίμο, πμο πναβιαηεφεηαζ ηδ ιμνθμθμβία ημο ζδζχιαημξ. 

Όπςξ έπεζ ήδδ θεπεεί, ζηυπμξ ημο ηεθαθαίμο είκαζ δ πενζβναθή ηςκ 

ιμνθμθμβζηχκ ζημζπείςκ ηαζ υπζ δ ζφκηαλδ ιζαξ δμιμθεζημονβζηήξ - επζημζκςκζαηήξ 

βναιιαηζηήξ ημο ζδζχιαημξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δίκεηαζ έιθαζδ πνςηίζηςξ ζηδ ιμνθή 

εκχ δ ακαθμνά ζηδ θεζημονβία επζπεζνείηαζ υπμο ηαζ υηακ αοηυ ηνίκεηαζ απαναίηδημ, 

ζηυπζιμ ηαζ επζαεαθδιέκμ. Ο πνμακαθενεείξ ζηυπμξ ελδβεί επίζδξ βζαηί δ 

πανμοζίαζδ ημο οθζημφ δεκ ζηδνίγεηαζ ζε έκκμζεξ ηαζ βθςζζζηέξ θεζημονβίεξ πμο 

εεςνμφκηαζ ηαζ είκαζ εειεθζχδεζξ βζα ηδκ επζημζκςκία (π.π. πνυκμξ, ηνυπμξ, αζηία 

η.θπ.) αθθά αημθμοεεί ηζξ παναδμζζαηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ιενχκ ημο θυβμο ιε ηάπμζεξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ πνμζανιμβέξ πμο επζαάθθμκηαζ απυ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ 

ζοβπνμκζηήξ πνμζέββζζδξ. Πνυζεεηα, δ ζοβπνμκζηή ελέηαζδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ 

ζημζπείςκ είπε ςξ απμηέθεζια ακαηαηαηάλεζξ ζηδκ μνβάκςζδ, δζάνενςζδ ηαζ 

πναβιάηεοζδ ημο βθςζζζημφ οθζημφ˙ ζημ ζδιείμ αοηυ –υπςξ ιπμνεί κα δζαπζζηςεεί 

ζηδ ζοκέπεζα– δ πανμοζίαζδ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο ζδζχιαημξ αημθμοεεί ηα ηιήιαηα 

ημο ένβμο ηςκ Κθαίνδ & Μπαιπζκζχηδ πμο πναβιαηεφμκηαζ ηδ ιμνθμθμβία ηδξ 

Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηθζηζηυ ζφζηδια ημο μκυιαημξ ηίεεηαζ ζε κέα αάζδ, ημκ 

ανζειυ ηςκ πηχζεςκ. ε ιζα ζοβπνμκζηή πνμζέββζζδ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα οζμεεηδεεί 

ηαζ κα αημθμοεδεεί δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο μκυιαημξ αάζεζ ημο βναιιαηζημφ βέκμοξ, 
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υπςξ ζοκέααζκε ζηζξ παναδμζζαηέξ βναιιαηζηέξ, ηαεχξ δ ίδζα δ βθςζζζηή πνήζδ 

έπεζ οπενηενάζεζ έκα ηέημζμ ηνζηήνζμ. Έηζζ, ημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο μκυιαημξ 

ειθακίγεζ ιζα ανηεηά μζημκμιζηή δζάνενςζδ ηαζ βίκεηαζ δζάηνζζδ ζε ηνεζξ 

ηαηδβμνίεξ μκμιάηςκ, ηα ηνζηαηάθδηηα, ηα δζηαηάθδηηα ηαζ ηα ιμκμηαηάθδηηα. 

ημ ηιήια ημο ηεθαθαίμο ζημ μπμίμ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηα επίεεηα ελεηάγμκηαζ 

ηαζ ηα ανζειδηζηά, δεδμιέκμο υηζ ειθακίγμοκ ζοκηαηηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

επζεέηςκ, ηαεχξ πνμζδζμνίγμοκ μκυιαηα ηαζ δζαεέημοκ βέκμξ, ανζειυ ηαζ πηχζδ. 

Ζ ιμνθμθμβζηή δμιή ημο νήιαημξ πενζβνάθεηαζ επί ηδ αάζεζ ιζαξ δζηηήξ 

ηαηδβμνζμπμίδζδξ πμο εειεθζχκεηαζ αθ’ εκυξ ζε ηνία εέιαηα, πμο δδθχκμοκ ημ 

πμζυκ εκενβείαξ ημο νήιαημξ, ηαζ αθ’ εηένμο ζε 23 ζφκμθα ηαηαθήλεςκ, πμο 

δδθχκμοκ πνυζςπμ, ανζειυ, πνυκμ, θςκή ηαζ ηνμπζηυηδηα
2
. Όπςξ εα δεζπεεί ζηδ 

ζοκέπεζα, μζ ζοκδοαζιμί ηςκ ηνζχκ εειάηςκ ιε ηα ζοζηήιαηα ηςκ θδηηζηχκ 

ιμνθδιάηςκ ηαζ ημοξ δείηηεξ /na/, /εa/, /as/ πανάβμοκ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ημο 

νήιαημξ. 

ε κέα αάζδ ημπμεεηείηαζ ηαζ ημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ηδξ ιεημπήξ. Απυ 

ζοβπνμκζηή άπμρδ, θεζημονβία επζννδιαηζηήξ ιεημπήξ επζηεθμφκ ιυκμ μζ ηφπμζ ζε -

/odas/ -[udas], -/ódas/˙ δ ιεημπή ημο ιεζμπαεδηζημφ παναηεζιέκμο δεκ 

ζοκοπμθμβίγεηαζ ζηα ηνία εέιαηα ημο νήιαημξ –πνάβια ημ μπμίμ εα άθθαγε απθχξ 

ημκ ανζειυ ηςκ νδιαηζηχκ εειάηςκ απυ ηνία ζε ηέζζενα– βζαηί αοηή, ακηίεεηα ιε ηζξ 

επζννδιαηζηέξ ιεημπέξ, έπεζ έκημκα μκμιαηζηυ παναηηήνα (θεζημονβία επζεέημο ή ηαζ 

μοζζαζηζημφ) ηαζ ςξ εη ημφημο δζαθμνμπμζείηαζ ζοβπνμκζηά απυ ημοξ θμζπμφξ 

νδιαηζημφξ ηφπμοξ. Έηζζ, δ ιεημπή αοηή ηαζ εηείκεξ ημο ιεζμπαεδηζημφ εκεζηχηα, 

πμο δεκ απακημφκ ζοπκά, ζοκελεηάγμκηαζ πςνζζηά έλς απυ ημκ ηονίςξ ημνιυ ημο 

νήιαημξ. 

                                                
2 Οζ μιζθδηέξ ηάεε βθχζζαξ ιπμνμφκ κα εηθνάζμοκ ιεβάθδ πμζηζθία πνμζςπζηχκ ημπμεεηήζεςκ 

(ααεααζυηδηα, πζεακυηδηα, δοκαηυηδηα, οπμπνέςζδ, εοπή η.θπ.). Αοηυξ μ ζπμθζαζιυξ ημο ιδκφιαημξ 

ιε ηδκ έηθναζδ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ζηάζδξ ημο μιζθδηή ηυζμ ζπεηζηά ιε ημκ ααειυ ηδξ βεβαηόηεηάο 

ημο βζα ηδκ αθήεεζα αοημφ πμο θέεζ υζμ ηαζ ιε ηδκ αλαγθαηόηεηα ηδξ πναβιαημπμίδζήξ ημο –είηε αοηή 

είκαζ εζςηενζηή, πνμηφπηεζ δδθαδή απυ ηδκ πνμζςπζηή ημο επζεοιία, είηε είκαζ ελςηενζηή, μθείθεηαζ 

δδθαδή ζε άθθμοξ πανάβμκηεξ– απμηαθείηαζ ηνμπζηυηδηα. Γζα πενζζζυηενα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηα 

είδδ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ (επζζηδιζηή ηαζ δεμκηζηή), ηζξ δζαααειίζεζξ ημοξ (δοκαηυηδηα, πζεακυηδηα, 

αεααζυηδηα βζα ηδκ επζζηδιζηή ηαζ επζεοιία, εοπή, πνυεεζδ, πανάηθδζδ - παναπχνδζδ άδεζαξ βζα κα 

βίκεζ ηάηζ, ακάβηδ/οπμπνέςζδ βζα ηδ δεμκηζηή ηνμπζηυηδηα ακηίζημζπα), ηα ιέζα έηθναζδξ 
(παναβθςζζζηά ηαζ βθςζζζηά, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε θελζηά ηαζ βναιιαηζηά), ηδ 

ζπέζδ ηνμπζηυηδηαξ ηαζ έβηθζζδξ ηαζ ηδ δζάηνζζδ ηςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ ζε μνζζηζημφξ, πμο δεκ 

ζοκδοάγμκηαζ ιε βναιιαηζηυ ιυνθδια ηνμπζηυηδηαξ (π.π. /ðéni/ «δέκεζ», /éðene/ «έδεκε» η.θπ.) ηαζ ζε 

ηνμπζημφξ ηφπμοξ, δδθαδή ηδκ πνμζηαηηζηή ηαζ ηφπμοξ πμο ζοκδοάγμκηαζ ιε ηνμπζηά ιμνθήιαηα /na/, 

/εa/, /as/ (π.π. /ðéne/ «δέκε», /εa/na/as ðéni/ «εα/κα/αξ δέκεζ» η.θπ.) αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 

(2005: 466-492). 
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Δπίζδξ, βίκεηαζ ακαθμνά ζε ιυνζα ημο ζδζχιαημξ, άθθα απυ ηα μπμία δεκ 

απακημφκ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή ηαζ άθθα έπμοκ οπμζηεί ιεηααμθέξ ςξ πνμξ ηδ 

ιμνθή ημοξ. 

Σέθμξ, φζηενα απυ υζα ακαθένεδηακ, δ φθδ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο 

ειθακίγεζ ηδκ ελήξ εζηυκα: 

1) Άνενα 

2) Οκυιαηα/Οοζζαζηζηά 

3) Δπίεεηα (πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα ανζειδηζηά) 

4) Ακηςκοιίεξ 

5) Ρήιαηα (πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ ιεημπέξ) 

6) Δπζννήιαηα 

7) Πνμεέζεζξ 

8) φκδεζιμζ 

9) Δπζθςκήιαηα 

10) Μυνζα 

 

4.2 Γεληθά ζηνηρεία γηα ην νλνκαηηθό ζύζηεκα ηνπ ηδηώκαηνο 

 

 Σμ μοζζαζηζηυ ή ηαη’ ελμπήκ υκμια (αθ. 4.4 οπμζδι. 13 ζ. 224) απυ ημζκμφ 

ιε ηα θμζπά μκμιαηζηά ζημζπεία ημο ζδζχιαημξ (άνενμ, επίεεημ, ανζειδηζηά, ηζξ 

πενζζζυηενεξ ακηςκοιίεξ η.θπ.) ζοκαπμηεθμφκ ημ νλνκαηηθό ημο ζύζηεκα. Ακ 

ελαζνεεεί έκαξ πεπεναζιέκμξ ανζειυξ θέλεςκ πμο δεκ δζαιμνθχκμοκ πηχζεζξ ηαζ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ αηθζζία, ημ οπυθμζπμ μκμιαηζηυ ζφζηδια ειθακίγεζ ςξ ημζκυ 

ιμνθμθμβζηυ βκχνζζια ηδκ ηθίζδ, δζαθμνεηζηέξ δδθαδή ιμνθέξ (ηφπμοξ) μζ μπμίεξ 

πνμηφπημοκ απυ ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ εειάηςκ (θελζηχκ ιμνθδιάηςκ), πμο δδθχκμοκ 

ζηαεενά ηδ θελζηή πθδνμθμνία ηςκ μκμιαηζηχκ ζημζπείςκ, ηαζ ηςκ ηαηαθήλεςκ, πμο 

πμηίθθμοκ ηαζ θακενχκμοκ ηδ θεζημονβία, ημ νυθμ ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ ζημ πθαίζζμ 

ηδξ εηάζημηε πνυηαζδξ. 

 ημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ ηθζηέξ βθςζζζηέξ ιμνθέξ, ηα μκμιαηζηά 

ζημζπεία, ςξ θμνείξ θελζηήξ πθδνμθμνίαξ/ζδιαζίαξ πμο δδθχκεηαζ απυ ημ εέια, 

ειθακίγμκηαζ πάκημηε ιαγί ηαζ ζοκεηθένμκηαζ ιε ηάπμζεξ βναιιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ, 

ημ βέκμξ (βναιιαηζηυ ηαζ θοζζηυ), ημκ ανζειυ ηαζ ηδκ πηχζδ. 
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4.2.1 Φπζηθό θαη γξακκαηηθό γέλνο 

 

 Καζ ζημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ οθίζηαηαζ ηαζ ζζπφεζ δ βκςζηή ηαζ απυ 

ηδκ Νεμεθθδκζηή Κμζκή δζάηνζζδ ιεηαλφ θοζζημφ ηαζ βναιιαηζημφ βέκμοξ. Σμ 

θοζζηυ βέκμξ ή θφθμ δδθχκεηαζ απυ ηα μκυιαηα εηείκα πμο ζδιαίκμοκ έιροπα υκηα 

ηαζ ζοκηείκεζ ζηδ ζδιαζζμθμβζηή δυιδζδ ημο ιεηαδζδυιεκμο ιδκφιαημξ (π.π. ημ 

υκμια /ɣinéka/ «βοκαίηα» ζδιαίκεζ εκήθζημ πνυζςπμ εδθοημφ θφθμο). Σμ 

βναιιαηζηυ βέκμξ, ακηίεεηα, παναηηδνίγεζ υθα ηα μκυιαηα ημο ζδζχιαημξ αθθά είκαζ 

ηεκυ ζδιαζίαξ, δεκ ζδιαίκεζ ηάηζ, δεκ πνμζδίδεζ υπςξ επίζδξ ηαζ δεκ αθαζνεί ηάηζ 

απυ ηδ ζδιαζία ημο εηάζημηε μκυιαημξ˙ απυ ζδιαζζμθμβζηήξ πθεονάξ απμηεθεί ηεκή 

ηαηδβμνία (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 1998: 61), ζοκζζηά ιυκμ ιμνθμθμβζηή έκδεζλδ 

πμο επζηνέπεζ ηδκ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ ηάεε θμνά ηφπςκ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ 

δ ζοιθςκία ημο μκυιαημξ ιε άθθεξ βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ (άνενμ, επίεεημ, 

ακηςκοιία π.π. /to xorió/ «ημ πςνζυ» ηαζ υπζ */o xorió/ ή */i xorió/, /tranó xorió/ 

«ιεβάθμ πςνζυ» ηαζ υπζ */tranós xorió/ ή */traní xorió/, /ekíno to xorió/ «εηείκμ ημ 

πςνζυ» ηαζ υπζ */ekínos to xorió/ ή */ekíni to xorió /) ηαζ δ μνεή ηθίζδ ημο (π.π. 

εκζηυξ: /xorió/ «πςνζυ» – πθδεοκηζηυξ: /xoriá/ «πςνζά» ηαζ υπζ */xorií/ ή */xoriés/. 

 Δλαζνμοιέκςκ ηςκ μκμιάηςκ ζηα μπμία βναιιαηζηυ ηαζ θοζζηυ βέκμξ 

ζοιπίπημοκ, ηα οπυθμζπα παναηηδνίγμκηαζ ζοιααηζηά ςξ πνμξ ημ βέκμξ, βεβμκυξ ημ 

μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ θελζηή ζδιαζία ημο μκυιαημξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ή 

υηζ επζηνέπεζ έζης ηδ δοκαηυηδηα πνυαθερδξ ημο βναιιαηζημφ βέκμοξ ημο. 

 Ο ζοιααηζηυξ παναηηήναξ ημο βναιιαηζημφ βέκμοξ ζημ ζδίςια πνμηφπηεζ 

απυ ηα ελήξ δεδμιέκα: 

α) ηδκ φπανλδ μκμιάηςκ ζηα μπμία οθίζηαηαζ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ θφθμο ηαζ 

βναιιαηζημφ βέκμοξ (π.π. /μ malás/ «ημ ιοζηνί» πνυηεζηαζ βζα ακηζηείιεκμ μοδέηενμ 

ςξ πνμξ ημ θφθμ αθθά είκαζ υκμια ανζεκζημφ βέκμοξ, /i zúlia/ «γήθζα» πνυηεζηαζ βζα 

έκκμζα μοδέηενδ ςξ πνμξ ημ θφθμ αθθά είκαζ υκμια εδθοημφ βέκμοξ, /tμ korítsi/ 

«ημνίηζζ» πνυηεζηαζ βζα πνυζςπμ εδθοημφ θφθμο αθθά είκαζ υκμια μοδεηένμο 

βέκμοξ η.ά.), 

β) ηδκ φπανλδ ζοκχκοιςκ μκμιάηςκ δζαθμνεηζημφ βναιιαηζημφ βέκμοξ (π.π. /o 

tíxos/ «μ ημίπμξ» – /to duvári/ «ημ κημοαάνζ», /i pétra/ «δ πέηνα» – /to liεári/ «ημ 

θζεάνζ» η.ά.), 



 

218 

 

γ) ηδ πνήζδ μκμιάηςκ ζε δφμ δζαθμνεηζηά βέκδ ιε ηδκ ίδζα υιςξ ζδιαζία (π.π. /o 

ɣáðaros/ «μ βάζδανμξ» – /to ɣaðúri/ «ημ βασδμφνζ», /to tsiɣáro/ «ημ ηζζβάνμ» – /i 

tsiɣára/ «ημ ηζζβάνμ» η.ά.) ηαζ 

δ) ηδκ φπανλδ μκμιάηςκ ηα μπμία απακημφκ ιε δζαθμνεηζηυ βέκμξ ζε εκζηυ ηαζ 

πθδεοκηζηυ ανζειυ (π.π. /μ lóɣos/ «μ θυβμξ» – /ta lóɣia/ «ηα θυβζα», /o plútos/ «μ 

πθμφημξ» – /ta plútia/ «ηα πθυοηδ», /o xrónos/ «μ πνυκμξ» – /ta xrónia/ «ηα πνυκζα» 

η.ά.). 

Ζ δήθςζδ ημο θφθμο (θοζζημφ βέκμοξ) ζημ Γανκάηζημ ζδίςια επζηοβπάκεηαζ 

ιέζς ηνυπςκ υπςξ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

α) πνήζδ δζαθμνεηζηχκ θελζθμβζηχκ ζημζπείςκ. ε έκακ πεπεναζιέκμ ανζειυ θέλεςκ 

ηα δφμ θφθα δδθχκμκηαζ ιε δζαθμνεηζηέξ θέλεζξ (π.π. /patéras/ «παηέναξ» – /mána/ 

«ιάκα», /ádras/ «άκηναξ» – /ɣinéka/ «βοκαίηα», /pápos/ «παππμφξ» – /manáka/ ηαζ 

/maniá/ «βζαβζά» η.ά.) 

β) πνήζδ δζαθμνεηζηχκ παναβςβζηχκ επζεδιάηςκ. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ ημ υκμια 

πμο δδθχκεζ ημ εδθοηυ θφθμ πανάβεηαζ απυ αοηυ πμο δδθχκεζ ημ ανζεκζηυ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ άθθμο επζεήιαημξ ζημ θελζηυ ιυνθδια ημο ανζεκζημφ (π.π. /seréos/ 

«ενναίμξ» – /seréa/ «ενναία», /tipolianítis/ «Σζπμθζακίηδξ, μ ηάημζημξ ημο πςνζμφ 

Υνοζυ» – /tipolianítisa/ «Σζπμθζακίηζζζα», /ɣiatrós/ «βζαηνυξ» – /ɣiátrina/ «βοκαίηα 

βζαηνυξ, αθθά ηαζ δ ζφγοβμξ ημο βζαηνμφ» η.ά.) ηαζ 

γ) πνήζδ δζαθμνεηζημφ άνενμο˙ ζοιααίκεζ ζε μκυιαηα υπμο δ δήθςζδ ημο θφθμο 

επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ηνυπμοξ ηαζ ημ βναιιαηζηυ βέκμξ ζοιπίπηεζ 

ζοκήεςξ ιε ημ δδθμφιεκμ θφθμ (π.π. /μ pápos/ «μ παππμφξ» ιε ανζεκζηυ θφθμ ηαζ 

βναιιαηζηυ βέκμξ – /i manáka/ ηαζ /i maniá/ «δ βζαβζά» ιε εδθοηυ θφθμ ηαζ 

βναιιαηζηυ βέκμξ, /μ ɣiatrós/ «μ βζαηνυξ» ιε ανζεκζηυ θφθμ ηαζ βναιιαηζηυ βέκμξ – 

/i ɣiátrina/ «δ βοκαίηα βζαηνυξ, αθθά ηαζ δ ζφγοβμξ ημο βζαηνμφ» ιε εδθοηυ θφθμ ηαζ 

βναιιαηζηυ βέκμξ η.ά.). 

 

4.2.2 Αξηζκόο 

 

 Ζ βναιιαηζηή ηαηδβμνία ημο ανζειμφ δεκ παναηηδνίγεζ απμηθεζζηζηά ημ 

μκμιαηζηυ αθθά ηαζ ημ νδιαηζηυ ζφζηδια, εηθνάγεηαζ υιςξ ιε δζαθμνεηζημφξ 

ηνυπμοξ ζε ηαεέκα απυ αοηά. ηα μκμιαηζηά ζημζπεία μ ανζειυξ δδθχκεηαζ ιέζς ηδξ 
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πνήζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαθήλεςκ, μζ μπμίεξ δδθχκμοκ ηαοηυπνμκα ανζειυ ηαζ 

πηχζδ
3
 (π.π. /líko-s/ «θφημξ» μκμιαζηζηή πηχζδ ηαζ εκζηυξ ανζειυξ). 

 Όπςξ ζζπφεζ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ βθχζζεξ, μ ανζειυξ ζημ ζδίςια δδθχκεηαζ 

ιέζς ηδξ ακηίεεζδξ εκζημφ – πθδεοκηζημφ. Ο εκζηυξ εεςνείηαζ ςξ απμοζία ανζειμφ 

ηαζ ζοκζζηά ημ ιδ παναηηδνζζιέκμ ιέθμξ ηδξ ακηίεεζδξ, μ πθδεοκηζηυξ, ακηίεεηα, 

απμηεθεί ημ παναηηδνζζιέκμ ιέθμξ (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 1998: 26). 

 Σα μκμιαηζηά ζημζπεία, ζπεδυκ ζημ ζφκμθυ ημοξ, ζπδιαηίγμοκ ηαζ ειθακίγμοκ  

δζαθμνμπμζδιέκεξ ηαηαθήλεζξ ζημοξ δφμ ανζειμφξ (π.π. /líko-s/ «θφημξ» μκμιαζηζηή 

εκζημφ – /lík-i/ «θφημζ» μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ). 

 

4.2.3 Πηώζεηο 

 

 Δκχ μ ανζειυξ ηαζ ημ θοζζηυ βέκμξ πνμζδζμνίγμοκ ημ υκμια, δ πηχζδ 

θεζημονβεί ςξ πανάβμκηαξ ζφκδεζδξ ημο μκυιαημξ ιε άθθμ ζημζπείμ ηδξ πνυηαζδξ 

(π.π. νήια, άθθμ υκμια, πνυεεζδ ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιε επίννδια) απυ ημ μπμίμ αοηυ 

ελανηάηαζ. 

 Σμ υκμια ζημ ζδίςια δζαηνίκεζ ιμνθμθμβζηά ηνεζξ πηχζεζξ, ηδκ μκμιαζηζηή, 

ηδκ αζηζαηζηή ηαζ ηδ βεκζηή, μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ ααζζηέξ πηχζεζξ
4
 ημο μκυιαημξ. 

Μμνθμθμβζηή ζδζαζηενυηδηα ημο Γανκάηζημο ζδζχιαημξ, αθθά ηαζ ηςκ πενζζζμηένςκ 

αυνεζςκ εθθδκζηχκ ζδζςιάηςκ, ζοκζζηά ημ βεβμκυξ υηζ δ δ πνήζδ ηδξ βεκζηήξ ημο 

εκζημφ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ ημο πθδεοκηζημφ ειθακίγεηαζ βεκζηά ηθμκζζιέκδ ηαζ 

ακηζηαείζηαηαζ ζοκήεςξ απυ ημκ ζοκδοαζιυ πξόζεζε (ηονίςξ /apó/ ή /apú/) + 

αηηηαηηθή. 

ε ακηίεεζδ ιε ηζξ πνμακαθενεείζεξ ηνεζξ πηχζεζξ, δ ηθδηζηή δεκ επζηεθεί 

ηάπμζα απυ ηζξ βκςζηέξ πηςηζηέξ θεζημονβίεξ (π.π. ζοζπέηζζδ/ζφκδεζδ μκυιαημξ ιε 

άθθμ υκμια, νήια η.θπ.), πνδζζιμπμζείηαζ πνμπάκηςκ ζε πνμζθςκήζεζξ, ηθήζεζξ 

η.η.υ. ηαζ επίζδξ δεκ ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ πνάλδ απυ υθα ηα μκυιαηα. Έηζζ, δεκ 

εεςνείηαζ δζηαζμθμβδιέκδ δ ζοιπενίθδρδ ηδξ ηθδηζηήξ ζηζξ πηχζεζξ ηςκ μκμιάηςκ 

ηαηά ηζξ ιμνθμθμβζηέξ ημοξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ. 

                                                
3 Ζ δήθςζδ δφμ ή πενζζζμηένςκ ζδιαζζχκ (ζδιαζκμιέκςκ) ιε ημ ίδζμ ιμνθζηυ ζημζπείμ (ζδιαίκμκ) 

εηθνάγεηαζ ιε ημκ υνμ αιάθβαια (π.π. ζηδ θέλδ /i mán-es/ «ιάκεξ» ζοιπίπημοκ ηαζ δδθχκμκηαζ ιε ημ 

ίδζμ βθςζζζηυ ζημζπείμ -/es/ ηυζμ δ μκμιαζηζηή πηχζδ υζμ ηαζ μ πθδεοκηζηυξ ανζειυξ δίπςξ κα 

ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί πμζμ ιμνθζηυ ζημζπείμ δδθχκεζ ηδκ μκμιαζηζηή ηαζ πμζμ ημκ πθδεοκηζηυ. 
4 Γζα ηζξ ααζζηέξ πηχζεζξ ημο μκυιαημξ, ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ ιδ ζοιπενίθδρδ ηδξ ηθδηζηήξ ζε αοηέξ 

αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (1998: 16, 50-51). 
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Ζ ηθδηζηή ζημ ζδίςια ζοιπίπηεζ ηαηά ηακυκα ιμνθζηά ιε ηδκ μκμιαζηζηή ηαζ 

ηδκ αζηζαηζηή˙ αοηυ ζοιααίκεζ ζηαεενά ζηα εδθοηά ηαζ ηα μοδέηενα (π.π. /mána/ 

«ιάκα», /peðí mu/ «παζδί ιμο»). Όθα ηα ανζεκζηά ζε -/ás/, -/as/, -/ís/, -/is/ ηαζ -/és/ 

ειθακίγμοκ ηθδηζηή ζε -/á/, -/a/, -/í/, -/i/ ηαζ -/é/ ακηίζημζπα, παναηδνείηαζ δδθαδή 

ιμνθζηή ζφιπηςζδ ηδξ ηθδηζηήξ ιε ηδκ αζηζαηζηή ηαζ ηδ βεκζηή ημοξ (π.π. /papá/ 

«παππά», /ɣióka mu/ «βοζε ιμο», /padelí/ «Πακηεθή», /kléfti/ «ηθέθηδ», /divané/ 

«αθάηα, δθίεζε»). Σα πενζζζυηενα ανζεκζηά ζε -/ós/, -/os/ έπμοκ ηθδηζηή ζε -/é/ ηαζ -

/e/ ακηίζημζπα (π.π. /egoné mu/ «εββμκέ ιμο», /ðáskale/ «δάζηαθε»), εκχ υζα απυ 

αοηά είκαζ δζζφθθααα πανμλφημκα–ζοκήεςξ ηα ηφνζα μκυιαηα– απμηεθμφκ ελαίνεζδ 

ηαζ ζπδιαηίγμοκ ηδκ ηθδηζηή ζε -/o/ (π.π. /ɣéro/ «βένμ», /kótso/ «Κχηζμ», /táso/ 

«Σάζμ»). 

 

4.3 Άξζξα 

 

ημ ζδίςια ηα άνενα είκαζ δφμ, ημ μνζζηζηυ ηαζ ημ αυνζζημ, υπςξ ζοιααίκεζ 

ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή. Ζ ηθίζδ ημοξ –αάζεζ ηςκ ηφπςκ πμο ακεονέεδηακ ζημ 

δεδμιέκμ οθζηυ– ειθακίγεζ ηδκ ελήξ εζηυκα: 

Οξηζηηθό άξζξν 

Δληθόο αξηζκόο 

 

 Ανζεκζηυ Θδθοηυ Οοδέηενμ 

Οκμιαζηζηή /μ/ [u] /i/ /to/ [t(u)], [dμ], 

[du] 

Γεκζηή  /tu/ [t], [d] /tis/ [ts] – 

Αζηζαηζηή /ton/ [tu(n)], [t], 

[d(u)] 

/tin/ [t(n)], 

[d(i)], [dz] 

/to/ [t(u)], [dμ], 

[du] 

 

Πιεζπληηθόο αξηζκόο 

 

 Ανζεκζηυ Θδθοηυ Οοδέηενμ 

Οκμιαζηζηή /i/ /i/ /ta/ [t] 

Γεκζηή – – – 

Αζηζαηζηή /tus/ [ts] /tis/ [ts], /tas/ /ta/ [t] 
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Αόξηζην άξζξν 

                                            Δληθόο αξηζκόο 

 

 

 Ανζεκζηυ Θδθοηυ Οοδέηενμ 

Οκμιαζηζηή /énas/ /mia/ [mɲa] /éna/ 

Γεκζηή – /mias/ [mɲa] – 

Αζηζαηζηή /énan/ /mia/ [mɲa] /éna/ 

 

πεηζηά ιε ηα άνενα ζημ Γανκάηζημ ζδίςια, ιπμνμφκ κα παναηδνδεμφκ ηα 

ελήξ: 

α) Σμ ηεθζηυ -/n/ ημο μνζζηζημφ –ηαζ ημο αυνζζημο– άνενμο ζοιπενζθένεηαζ υπςξ ηαζ 

ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, δδθαδή ζημκ βνήβμνμ πνμθμνζηυ θυβμ απμαάθθεηαζ, υηακ 

δ αηυθμοεδ θέλδ ανπίγεζ απυ ηνζαυιεκμ, οβνυ, έννζκμ, δπδνυ ηθεζζηυ ή ημ δπδνυ 

πνμζηνζαέξ /dz/ (δεκ παναηδνείηαζ δδθαδή ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

πνμεννίκςζδξ/πνμεννζκμπμίδζδξ), δζαηδνείηαζ πνζκ απυ θέλδ πμο ανπίγεζ απυ 

θςκήεκ, εκχ, υηακ δ επυιεκδ θέλδ ανπίγεζ απυ άδπμ ηθεζζηυ ζφιθςκμ, απυ /ps/, /ks/ 

ή ημ άδπμ πνμζηνζαέξ /ts/ δεκ δζαηδνείηαζ ςξ -/n/ αθθά επδνεάγεζ ηδκ πνμθμνά ημο 

αηυθμοεoο ζοιθχκμο πνμηαθχκηαξ ηδκ δπδνμπμίδζή ημο (π.π. /tμn peεeró/ [tu 

biεiró] «ημκ πεεενυ»). 

β) Ζ μκμιαζηζηή εκζημφ ημο ανζεκζημφ είκαζ /μ/ [u] 
5
. 

                                                
5 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005:105-106). Δπίζδξ, μ ηφπμξ /(n)i/ [(ɲ)i] (ιε βναπηή απυδμζδ <(λ)ε> ή <λη>), μ 

μπμίμξ θυβς ημο υηζ θίβεξ θμνέξ απακηά πνζκ απυ ανζεκζηά μκυιαηα (μοζζαζηζηά) ηαζ εα ιπμνμφζε 

ίζςξ κα εηθδθεεί ςξ μκμιαζηζηή εκζημφ, ακεονέεδηε ζε δφμ πενζπηχζεζξ: α) Σζεββεθίδδξ, Η. 

Xνοζζχηζημξ βάιμξ. Γζαεέζζιμ ζηδκ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ: http://www.darnakas.gr/xrisogamos.htm, 

διενμιδκία πνυζααζδξ 7-11-2011, υπμο βίκεηαζ πνήζδ ηαζ ημο /μ/ [u] (π.π. /i ɣabrós/ «o βαιπνυξ», /i 

kalitátas/ [i kaʎitátas] «μ ημοιπάνμξ», /ni ɣabrós/ [ɲi ɣabrós] «o βαιπνυξ», /ni kalitátas/ [ɲi kaʎitátas] 

«μ ημοιπάνμξ», /ni peεerós/ [ɲi piεirós] «o πεεενυξ», /ni xorós/ [ɲi xurós] «o πμνυξ», /ni tátas/ [ɲi 

tátas] «o παηέναξ» αθθά ηαζ /o nílios/ [o ɲíʎos] «μ ήθζμξ», /o proksenitís/ [u prukʃiɲitís] «μ 

πνμλεκδηήξ») ηαζ α) Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 25, 30˙ ζοβηεηνζιέκα, μ ηφπμξ /ni/ απακηά απυ ιία 

θμνά ζηζξ ζεθίδεξ 25 (/ni kostadás penéεike/ [ɲi kustadás pinéεici] «O Κςζηακηήξ παζκεφηδηε») ηαζ 30 

(/eɣó béi mu ni ɣiánis/ [iɣó béi m ɲi ʝaɲs] «Δβχ, ιπέδ ιμο, μ Γζάκκδξ»), εκχ ζηδ ζεθίδα 25 ζε 
πεζνυβναθμ ζπυθζμ ζημ πενζεχνζμ ζδιεζχκεηαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα «κόξηνλ απιώο δηα ηνλ ήρνλ ηνπ 

άζκαηνο». Βθ. υιςξ παναηάης 4.12 ζ. 411-412 ηαζ Φςκμθμβία 3.2.3.4 ζ. 187-188, πα. ηαζ 

Παπαδυπμοθμξ (1926: 39) απυ υπμο ζοκάβεηαζ υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα ηφπμ ημο μνζζηζημφ άνενμο. 

Δπίζδξ, ζημ ηείιεκμ ηδξ πενίπηςζδξ α επζζδιάκεδηε μ ηφπμξ /ni/ πνζκ απυ ηδκ μκμιαζηζηή εκζημφ 

μκμιάηςκ (μοζζαζηζηχκ) εδθοημφ βέκμοξ (π.π. /ni peεerá stélni/ [ɲi piεirá stelɲ] «δ πεεενά ζηέθκεζ», 

/páli ni nífi kamaróni/ [paʎ ɲi ɲif kamaróɲ] «Πάθζ δ κφθδ οπμηθίκεηαζ ζημθζζιέκδ»). 

http://www.darnakas.gr/xrisogamos.htm
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γ) Ζ βεκζηή εκζημφ ημο ανζεκζημφ ειθακίγεηαζ ςξ [t], θυβς έηεθζρδξ, πνζκ απυ θέλδ 

πμο ανπίγεζ απυ θςκήεκ (π.π. /tu áɣiu kúku/ [t ái kuk] «ημο Αβίμο Κμφημο») αθθά ηαζ 

υηακ δ αηυθμοεδ θέλδ έπεζ ζηδκ ανπή ηδξ ζφιθςκμ θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

απμαμθήξ ημο άημκμο /u/ (π.π. /tu méɣa aléksadru/ [t méɣa aléksadru] «ημο Μεβάθμο 

Αθελάκδνμο»), αθθά ηαζ ςξ /tu/, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή. ε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ επζζδιάκεδηε ηαζ μ ηφπμξ [d] (π.π. /tu ɣabrú/ [d ɣabrú] «ημο βαιπνμφ») 

ιε ημ /t/ κα έπεζ οπμζηεί δπδνμπμίδζδ (/t/ > [d]) θυβς ηδξ φπανλδξ δπδνμφ ζοιθχκμο 

ζηδκ ανπή ηδξ αηυθμοεδξ θέλδξ
6
. 

δ) Ζ αζηζαηζηή εκζημφ ημο ανζεκζημφ ζε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ απακηά ιε ηζξ 

ιμνθέξ [t] (π.π. /ton stéfo/ [t stéfu] «ημ ηέθακμ») ηαζ [d(u)] (π.π. /ton peεeró/ [du 

biεiró] «ημκ πεεενυ», /to ɣabró/ [d ɣabró] «ημκ βαιπνυ») ιε δπδνμπμίδζδ ημο /t/ (αθ. 

παναηήνδζδ α ακςηένς˙ αθ. επίζδξ Σζμθάηδ (2009: 125, 132-133). 

ε) Ζ αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ ημο ανζεκζημφ ειθακίγεζ ημκ ηφπμ [ts] (π.π. tus 

xaslamáðes/ [ts xaslamáðis] «ηα κευθοηα ηαπκμφ», /tus agoní/ [ts aguɲí], «ημοξ 

εββμκμφξ») πμο ζοιπίπηεζ θςκδηζηά ιε ημκ ηφπμ ηδξ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ημο 

εδθοημφ (π.π. /tis nikμkirés/ [ts ɲikucirés] «ηζξ κμζημηονέξ»)
7
. 

ζη) Ζ βεκζηή εκζημφ ημο εδθοημφ είκαζ [ts] ιε απμαμθή ημο άημκμο /i/ (π.π. /tis 

mánas/ [ts mánas] «ηδξ ιάκαξ»), εκχ δ αζηζαηζηή ημο ίδζμο ανζειμφ πανμοζζάγεζ ημοξ 

ηφπμοξ [t] ιε απμαμθή ημο άημκμο /i/ πνζκ απυ ζφιθςκμ (π.π /tin εiáka/ [t εçáka] «ηδ 

εεία») ηαζ [tn] –επίζδξ ιε απμαμθή ημο /i/– υηακ δ αηυθμοεδ θέλδ ανπίγεζ απυ 

θςκήεκ (π.π. /tin omilía/ [tn umiʎía] «ηδκ μιζθία»). Πνυζεεηα, εκημπίζηδηακ ηαζ μζ 

ηφπμζ [d(i)] ιε δπδνμπμίδζδ ημο /t/ αθ. Σζμθάηδ 2009: 125, 133-134 (π.π. /tin peεerá/ 

[d biεirá] «ηδκ πεεενά», /tin εíra/ [di εíra] «κηδ εφνα») ηαζ ζπμναδζηά [dz] (π.π. /me 

tin smarúla/ [mi dz zmarúla] «ιε ηδ ιανμφθα»). 

                                                
6 Σμ θαζκυιεκμ αοηυ παναηδνείηαζ ζοκήεςξ ζημκ βνήβμνμ πνμθμνζηυ θυβμ. Γζα δπδνμπμζδιέκμοξ 

ηφπμοξ ημο μνζζηζημφ άνενμο αθ. Νηίκαξ (2005:106), Σζμθάηδ (2009: 125, 132). 
7 Γζα θυβμοξ αηνίαεζαξ ςξ πνμξ ηδκ πενζβναθή ημο οθζημφ ακαθένεηαζ υηζ ζημ ηείιεκμ ημο Σζεββεθίδδ 

(αθ. ακςηένς οπμζδι. 5 ζ. 221) δ αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ ημο ανζεκζημφ ειθακίγεζ εηηυξ ημο ηφπμο 

[ts] «ημοξ» ηδ ιμνθή [tis] «ημοξ» (π.π. /i nífi ðíni nípsimo stis peεerí | ðóra tus spitikí | kerná ke tus 

akaliasméni/ [i ɲif ðiɲ ɲípʃimu stis piεirí | ðóra ts spiticí | cirná ci ts akaʎazméɲ/ «δ κφθδ δίκεζ κενυ, βζα 

κα πθοεμφκ ζηα πεεενζηά, δχνα ζημοξ μζηείμοξ, ηενκά ηαζ ημοξ ηαθεζιέκμοξ», /stis kséni/ [stis kʃeɲ] 

«ζημοξ λέκμοξ», /tis sigení/ [tis ʃiɟeɲí] «ημοξ ζοββεκείξ», /ríxni stis nómi/ [rixɲ stis nóm] «νίπκεζ ζημοξ 
χιμοξ»). Σέθμξ, ζημ Βμγζάκδ, Γ. Πνμζθςκήζεζξ – Φζθμθνμκήζεζξ. Υςνζάηζημζ Γζάθμβμζ. Σμ βθςζζζηυ 

ζδίςια ζηα Νηανκαημπχνζα. Γζαεέζζιμ ζηδκ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ: 

www.darnakas.gr/prosfoniseis.htm, διενμιδκία πνυζααζδξ 9-11-11) ακεονέεδηε ηαζ μ ηφπμξ [t] (π.π. 

/apó tus pateráðes mas/ [ap t patiráðiz mas] «απυ ημοξ παηενάδεξ ιαξ»). πεηζηά ιε ηα 

πνμακαθενεέκηα δεκ εα έπνεπε ίζςξ κα απμηθεζζηεί δ πενίπηςζδ κα πνυηεζηαζ βζα θάεδ πμο 

ζδιεζχεδηακ ηαηά ηδκ επελενβαζία ηςκ ηεζιέκςκ πνζκ ηδ δζαδζηηοαηή ημοξ ακάνηδζδ. 
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δ) Ζ μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή εκζημφ ημο μοδεηένμο ειθακίγμκηαζ ιε ηζξ ιμνθέξ [tu] 

(π.π. /to peðí/ [tu piðí] «ημ παζδί») ηαζ [t] ιε απμαμθή ημο /μ/, [u] ηυζμ πνζκ απυ 

θςκήεκ υζμ ηαζ πνζκ απυ ζφιθςκμ (π.π. /to alóni/ [t alóɲ] «ημ αθχκζ», /to neró/ [t 

ɲiró] «ημ κενυ»). Οζ ηφπμζ [du] ηαζ [do] (π.π. /to ðaxtilíði/ [du ðaxtiʎíð] «ημ 

δαπηοθίδζ», /san to mesimerianó/ [sa do meʃimerʝanó] «ζακ ημ ιεζδιενζακυ») ιε 

δπδνμπμζδιέκμ ημ /t/ εκημπίζηδηακ ζε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ (αθ. ηαζ Σζμθάηδ 

(2009: 125, 132). 

ε) Ζ βεκζηή εκζημφ ημο μνζζηζημφ άνενμο –ζημ ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ βέκμξ– δεκ 

ειθακίγεζ ζδζαίηενα ιεβάθδ ζοπκυηδηα πνήζδξ. Ζ βεκζηή εκζημφ ημο μοδεηένμο ηαζ δ 

βεκζηή πθδεοκηζημφ υθςκ ηςκ βεκχκ θαίκεηαζ κα εθθείπμοκ
8
 εκχ ζε ελαζνεηζηά ιζηνυ 

ανζειυ πενζπηχζεςκ επζζδιάκεδηακ μζ ηφπμζ /tu/ (βεκζηή εκζημφ μοδεηένμο, π.π. /tu 

fegariú/ «ημο θεββανζμφ») ηαζ /ton/ (βεκζηή πθδεοκηζημφ ανζεκζημφ ηαζ μοδεηένμο, 

π.π. /ton peðión/ «ηςκ παζδζχκ»), μζ μπμίμζ απακημφκ ηαζ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή
9
. 

ζ) Σμ μνζζηζηυ άνενμ δεκ έπεζ ηθδηζηή˙ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηθδηζηήξ πνμζθχκδζδξ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ηφπμζ /(v)re/ «(α)νε», /marí/, /arí/
10

 «ιςνή, ηαθέ» 

ηαζ /mμrí/ [mμr] «ιςνή, ηαθέ»
11

. 

η) ημ ζδίςια ημ αυνζζημ άνενμ δεκ ειθακίγεζ βεκζηή εκζημφ ζημ ανζεκζηυ ηαζ 

μοδέηενμ βέκμξ ηαζ ακηί ηδξ βεκζηήξ αοηήξ, πμο εθθείπεζ, βίκεηαζ ζοκήεςξ πνήζδ 

πνμεεηζηήξ θνάζδξ πμο απμηεθείηαζ απυ ηδκ πνυεεζδ /apυ/, /apú/ + αηηηαηηθή (π.π. /ta 

dália apó éna ðédro/ [ta dáʎa apó na ðédru] «ηα ηθαδζά εκυξ δέκηνμο»)
12

. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Βθ. Νηίκαξ (2005:107, 109), Αθιπακμφδδξ (2009: 193), Σζμθάηδ (2009: 125), Γηαναθζάημξ (2016: 

112-113, 114, 119, 121, 122). 
9 Απυ ημοξ ηφπμοξ ημο μνζζηζημφ άνενμο ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ επζζδιάκεδηακ επίζδξ μζ ελήξ: 

[μ] «o», [to(n)] «ημ(κ)», [tus] «ημοξ» ημο ανζεκζημφ βέκμοξ, [tis] «ηδξ», [ti(n)] «ηδ(κ)», [tis] «ηζξ» ημο 

εδθοημφ ηαζ [to] «ημ» ημο μοδεηένμο (μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή εκζημφ). Πνυζεεηα, βίκεηαζ πνήζδ ημο 

θυβζαξ πνμέθεοζδξ ηφπμο /tas/ (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ εδθοημφ βέκμοξ) ζηδ θνάζδ /stas séras/ «ζηαξ 
ένναξ». 
10 Ο ηφπμξ [arí] θαίκεηαζ υηζ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζείηαζ πςνίξ πενζμνζζιυ βέκμοξ ηαζ ανζειμφ (π.π. 

/morí koritsúðia | eláte na péksume/ [arí kurtsúðʝa | iláti na péksumi] «Kαθέ ημνζηζάηζα, εθάηε κα 

παίλμοιε»)˙ αθ. ηαζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 482). 
11 Πα. Νηίκαξ (2005:107, 109) ηαζ Σζμθάηδ (2009: 125, 135-137). 
12 Βθ. Γηαναθζάημξ (2016: 123), πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 196). 
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4.4 Ολόκαηα
13

/Οπζηαζηηθά 

4.4.1 Μνξθνινγηθό ζύζηεκα ηνπ νλόκαηνο 

 

ημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ημκ πίκαηα ηθίζδξ ηςκ 

μκμιάηςκ πμο παναηίεεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζε μνζζιέκα μκυιαηα ηάεε ααζζηή πηχζδ 

δδθχκεηαζ ιε δζαθμνεηζηή ηαηάθδλδ: 

/ɣabrós/ «βαιπνυξ» (μκμιαζηζηή) 

/ɣabrú/ «βαιπνμφ» (βεκζηή) 

/ɣabró/ «βαιπνυ» (αζηζαηζηή) 

εκχ ζε άθθα δ ίδζα ιμνθή παναηηδνίγεζ δφμ δζαθμνεηζηέξ πηχζεζξ
14

: 

/mínas/ «ιήκαξ» (μκμιαζηζηή) 

/mína/ «ιήκα» (βεκζηή) 

/mína/ «ιήκα» (αζηζαηζηή) 

ηαζ ζε ηάπμζα μκυιαηα –μοδεηένμο απμηθεζζηζηά βέκμοξ– δ βεκζηή εκζημφ δεκ 

πνδζζιμπμζείηαζ εκχ μζ οπυθμζπεξ δφμ ααζζηέξ πηχζεζξ, μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή, 

ηαοηίγμκηαζ ιμνθμθμβζηά:  

/neró/ «κενυ» (μκμιαζηζηή) 

  –     (βεκζηή) 

/neró/ «κενυ» (αζηζαηζηή) 

Δπμιέκςξ, ημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο μκυιαημξ ημο Γανκάηζημο 

ζδζχιαημξ, υπςξ εα θακεί ηαζ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ, μδδβεί πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ δζάηνζζδξ ηςκ μκμιάηςκ ζε ηξηθαηάιεθηα, δηθαηάιεθηα ηαζ 

κνλνθαηάιεθηα. Σνζηαηάθδηηα είκαζ αοηά πμο ειθακίγμοκ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ 

ηαηαθήλεζξ, δζηαηάθδηηα αοηά πμο δζαηνίκμοκ ιμνθμθμβζηά δφμ δζαθμνεηζηέξ 

ηαηαθήλεζξ ηαζ ιμκμηαηάθδηηα αοηά πμο δζαεέημοκ ιία ημζκή ηαηάθδλδ βζα ηζξ 

πηχζεζξ πμο ζπδιαηίγμοκ. 

Όζα είκαζ ηνζηαηάθδηηα είκαζ ηζνζύιιαβα, ηα δζηαηάθδηηα δζαηνίκμκηαζ ζε 

ηζνζύιιαβα, ηςκ μπμίςκ υθμζ μζ ηφπμζ ειθακίγμοκ ίζμ ανζειυ ζοθθααχκ, ηαζ ζε 

αληζνζύιιαβα, ηςκ μπμίςκ μνζζιέκμζ ηφπμζ ειθακίγμοκ ιία επζπθέμκ ζοθθααή. 

Σέθμξ, ηα ιμκμηαηάθδηηα δζαηνίκμκηαζ επίζδξ ζε ζζμζφθθααα ηαζ ακζζμζφθθααα. 

                                                
13 Ο υνμξ υκμια πνδζζιμπμζείηαζ, βζα κα δδθχζεζ ημ ηαη’ ελμπήκ υκμια, δδθαδή ημ μοζζαζηζηυ. Σα 

θμζπά μκμιαηζηά ζημζπεία (επίεεημ, ακηςκοιία η.θπ.) ελεηάγμκηαζ ζε άθθα ζδιεία αοημφ ημο 

ηεθαθαίμο βζα ημκ θυβμ υηζ επζηεθμφκ δζαθμνεηζηή θεζημονβία (πνμζδζμνζζηζηή, οπμηαηαζηαηζηή 

η.θπ.)˙ αθ. ζπεηζηά Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (1998: 1). 
14 Πνυηεζηαζ βζα πενίπηςζδ ζοβηνδηζζιμφ (ζφιπηςζδξ ή ζοβπχκεοζδξ) πηχζεςκ. 
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Με αάζδ υζα ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ πνμηφπηεζ μ ελήξ πίκαηαξ 

δζάηνζζδξ ηςκ μκμιάηςκ ημο ζδζχιαημξ ηςκ Γανκαημπςνίςκ: 

 

 

Ακ θδθεεί οπ’ υρζκ ηαζ δ ιμνθμθμβζηή δζάηνζζδ ημο βέκμοξ, μ ακςηένς 

πίκαηαξ ιπμνεί κα ζοιπθδνςεεί ςξ ελήξ: 

ΟΝΟΜΑΣΑ 

Σνζηαηάθδηηα  Γζηαηάθδηηα Μμκμηαηάθδηηα 

Ηζμζφθθααα Ηζμζφθθααα Ακζζμζφθθααα Ηζμζφθθααα Ακζζμζφθθααα 

Ανζ . Ανζ. Θδθ. Ανζ. Θδθ. Οοδ. Οοδ. 

 

 

                                          ηνζηαηάθδηηα – ζζμζφθθααα 
                                                                                                                     

                                                                  

                                                                               ζζμζφθθααα 

Οκυιαηα/μοζζαζηζηά           δζηαηάθδηηα  

                                                                                ακζζμζφθθααα 

                                                                          ζζμζφθθααα 

                                           ιμκμηαηάθδηηα                                                                                                                   

                                                                            ακζζμζφθθααα 
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1. πλνπηηθόο πίλαθαο θιίζεο 

 

Σ ξ η θ α η ά ι ε θ η α 

  Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  

 Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή 

 

 

Ιζ. 

 

 

 

Α 

 

/ɣabró-s/ 

[ɣabrós] 

/ɣabró-ø/ 

[ɣabró] 

/ɣabr-ú/ 

[ɣabrú] 

/ɣabr-í/ 

[ɣabrí] 

/ɣabr-í/ 

[ɣabr-í] 

– 

/líko-s/ 

[ʎíkus] 

/líko-ø/ 

[ʎíku] 

/lík-u/ 

[ʎíku] 

/lík-i/ 

[ʎic] 

/lík-i/ 

[ʎic] 

– 

/ðáskalo-s/ 

[ðáskalus] 

/ðáskalo-ø/ 

[ðáskalu] 

/ðáskal-u/ 

[ðáskalu] 

/ðaskál-i/ 

[ðaskáʎ] 

/ðaskál-i/ 

[ðaskáʎ] 

– 

Γ η θ α η ά ι ε θ η α  

  Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  

  Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή 

Ιζ. 

Α 

/ébora-s/ 

[éburas] 

/ébora-ø/ 

[ébura] 

/ébora-ø/ 

[ébura] 

/ebór-i/ 

[ibór] 

 /ebór-i/ 

[ibór] 

– 

/mína-s/ 

[mínas] 

/mina-ø/ 

[mína] 

/mina-ø/ 

[mína] 

/min-es/ 

[míɲis] 

/min-es/ 

[míɲis] 

– 

/kléfti-s/ 

[klefts] 

/kléfti-ø/ 

[kleft] 

/kléfti-ø/ 

[kleft] 

/kléft-es/ 

[kléftis] 

/kléft-es/ 

[kléftis] 

– 

Θ 
/nikokirá-ø/ 

[ɲikucirá] 

/nikokirá-ø/ 

[ɲikucirá] 

/nikokirá-s/ 

[ɲikucirás] 

/nikokir-és/ 

[ɲikucirés] 

/nikokir-és/ 

[ɲikucirés] 

– 
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/méra-ø/ 

[méra] 

/méra-ø/ 

[méra] 

/méra-s/ 

[méras] 

/mér-es/ 

[méris] 

/mér-es/ 

[méris] 

/mer-ón, mer-ún, mer-

iún/ 

[merón, merú, merʝú] 

/vroxí-ø/ 

[vruçí] 

/vroxí-ø/ 

[vruçí] 

/vroxí-s/ 

[vruçís] 

/vrox-és/ 

[vruçés] 

/vrox-és/ 

[vruçés] 

– 

/nífi-ø/ 

[ɲif] 

/nífi-ø/ 

[ɲif] 

/nífi-s/ 

[ɲifs] 

/nif-es/ 

[ɲífis] 

/nif-es/ 

[ɲífis] 

– 

/vrodú-ø/ 

[vrudú] 

/vrodú-ø/ 

[vrudú] 

/vrodú-s/ 

[vrudús] 
    – – – 

/vagelió-ø/ 

[vaɟiʎó] 

/vagelió-ø/ 

[vaɟiʎó] 

/vagelió-s/ 

[vaɟiʎós] 
– – – 

/máro-ø/ 

[máru] 

/máro-ø/ 

[máru] 

/máro-s/ 

[márus] 
– – – 

Αλ. 

Α 

/papá-s/ 

[papás] 

/papá-ø/ 

[papá] 

/papá-ø/ 

[papá] 

/papá-ðes/ 

[papáðis] 

/papá-ðes/ 

[papáðis] 

– 

/εeristí-s/ 

[εir(i)stís] 

/εeristí-ø/ 

[εir(i)stí] 

/εeristí-ø/ 

[εir(i)stí] 

/εeristá-ðes/ 

[εir(i)stáðis] 

/εeristá-ðes/ 

[εir(i)stáðis] 

– 

/alonári-s/ 

[alunárs] 

/alonári-ø/ 

[alunár] 

/alonári-ø/ 

[alunár] 

/alonári-ðes/ 

[alunárðis] 

/alonári-ðes/ 

[alunárðis] 

– 

/amané-s/ 

[amanés] 

/amané-ø/ 

[amané] 

/amané-ø/ 

[amané] 

/amané-ðes/ 

[amanéðis]  

/amané-ðes/ 

[amanéðis] 

– 

Θ 
/oká-ø/ 

[uká] 

/oká-ø/ 

[uká] 

/oká-s/ 

[ukás] 

/oká-ðes/ 

[ukáðis] 

/oká-ðes/ 

[ukáðis] 

– 
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Μ ν λ ν θ α η ά ι ε θ η α  

  Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  

  Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή 

Ιζ. 

ΟΤ 

/neró-ø/ 

[ɲiró] 

/neró-ø/ 

[ɲiró] 

 

– 

/ner-á/ 

[ɲirá] 

/ner-á/ 

[ɲirá] 

– 

/ðédro-ø/ 

[ðédru] 

/ðédro-ø/ 

[ðédru] 

– /ðédr-a/ 

[ðédra] 

/ðédr-a/ 

[ðédra] 

– 

/peðí-ø/ 

[piðí] 

/peðí-ø/ 

[piðí] 

–  /peði-á/ 

[piðʝá] 

/peði-á/ 

[piðʝá] 

/peði-ón/ 

/piðʝón/ 

/spíti-ø/ 

[spit] 

/spíti-ø/ 

[spit] 

– /spíti-a/ 

[spítça] 

/spíti-a/ 

[spítça] 

– 

/méros
15

-ø/ 

[mérus] 

/méros-ø/ 

[mérus] 

– /mér-ia/ 

[mérʝa] 

/mér-ia/ 

[mérʝa] 

– 

Αλ. 

 

/(ɣ)éma-ø/ 

[(ʝ)éma] 

/(ɣ)éma-ø/ 

[(ʝ)éma] 

– /(ɣ)éma-ta/ 

[(ʝ)émata] 

/(ɣ)éma-ta/ 

[(ʝ)émata] 

– 

/ðésimo-ø/ 

[ðéʃmu] 

/ðésimo-ø/ 

[ðéʃmu] 

– /ðesíma-ta/ 

[ðeʃímata] 

/ðesíma-ta/ 

[ðeʃímata] 

– 

                                                
15 Σμ -/s/ ζηα μοδέηενα ημο ηφπμο /méros/, /kréas/, (/fos/, /álas/) ζηδκ πανμφζα ακάθοζδ εεςνείηαζ υηζ ακήηεζ ζημ εέια (ζζβιυθδηηα εέιαηα) ηαζ υπζ ζηδκ ηαηάθδλδ˙ αθ. ηαζ Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ (1998: 22, οπμζδι. 12). 

/alepú-ø/ 

[aʎipú] 

/alepú-ø/ 

[aʎipú] 

/alepú-s/ 

[aʎipús] 

/alepú-ðes/ 

[aʎipúðis] 

/alepú-ðes/ 

[aʎipúðis] 

– 
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/kréas-ø/ 

[kréas] 

/kréas-ø/ 

[kréas] 

– /kréa-ta/ 

[kréata] 

/kréa-ta/ 

[kréata] 

– 
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2. πλνπηηθόο πίλαθαο ηωλ θαηαιήμεωλ 

 

Σ ξ η θ α η ά ι ε θ η α 

  Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  

Ιζ. Α 

Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή 

-/s/ -/ø/ 
-/ú/ -/í/ -/í/ – 

-/u/ -/i/ -/i/ – 

Γ η θ α η ά ι ε θ η α  

  Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  

  Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή  Αηηηαηηθή Γεληθή 

 

 

Ιζ. 

 

Α -/s/ -/ø/ -/ø/ 
-/i/ – 

-/es/ – 

Θ -/ø/ -/ø/ -/s/ 
-/és/ – 

-/es/ – 

Αλ. 
Α -/s/ -/ø/ -/ø/ -/ðes/ – 

Θ -/ø/ -/ø/ -/s/ -/ðes/ – 

Μ ν λ ν θ α η ά ι ε θ η α 

Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο 

Ιζ. ΟΤ 
Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή 

-/ø/ -/ø/ – -/á/ – 
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-/a/ – 

-/ia/ – 

Αλ. -/ø/ -/ø/ – -/ta/  – 
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3. πλνπηηθόο πίλαθαο ηωλ θαηαιήμεωλ 

 

Σ ξ η θ α η ά ι ε θ η α 

  Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  

Ιζ. Α 

Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή 

-/s/ -/ø/ 
-/ú/ -/í/ – 

-/u/ -/i/ – 

Γ η θ α η ά ι ε θ η α  

  Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο  

  Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή  Αηηηαηηθή Γεληθή 

 

Ιζ. 

 

 

Α -/s/ -/ø/ 
-/i/ 

– 

-/es/ 

Θ -/ø/ -/s/ 
-/és/ 

-/es/ 

Αλ. 
Α -/s/ -/ø/ 

-/ðes/ 
Θ -/ø/ -/s/ 

Μ ν λ ν θ α η ά ι ε θ η α 

Δ λ η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο Π ι ε ζ π λ η η θ ό ο    α ξ η ζ κ ό ο 

  Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή Ολνκαζηηθή Αηηηαηηθή Γεληθή 

Ιζ. ΟΤ -/ø/ – 

-/á/ 

– -/a/ 

-/ia/ 
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Αλ. -/ta/ 
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4.4.1.1 Ολνκαζηηθή 

 

 Όπςξ πνμηφπηεζ απυ ημοξ ακςηένς πίκαηεξ ηαζ ηονίςξ απυ ημκ Πίκαηα 3, ημ 

ιυνθδια ηδξ μκμιαζηζηήξ δδθχκεηαζ ιε ηδ ιμνθή -/s/ (π.π. /ɣabró-s/, /líko-s/, /mína-

s/, /papá-s/) ζηα ανζεκζηά μκυιαηα ηαζ -/ø/ ζηα εδθοηά (π.π. /méra-ø/, /vroxí-ø/, /oká-

ø/, /alepú-ø/) ηαζ ηα μοδέηενα (π.π. /neró-ø/, /ðédro-ø/, /peðí-ø/, /ðésimo-ø/). 

 οκδοαγυιεκμ ιε ημ ιυνθδια ημο πθδεοκηζημφ ανζειμφ, ημ ιυνθδια ηδξ 

μκμιαζηζηήξ ζηα ανζεκζηά παίνκεζ ηζξ ιμνθέξ -/í/, -/i/ (ηνζηαηάθδηηα ανζεκζηά ζε -

/υs/ ηαζ ζε -/μs/ ακηίζημζπα π.π. /ɣabr-í/, /lík-i/), -/i/, -/es/ (ζζμζφθθααα δζηαηάθδηηα 

ανζεκζηά π.π. /ebór-i/, /min-es/) ηαζ -/ðes/ (ακζζμζφθθααα ανζεκζηά π.π. /papá-ðes/), 

ζηα εδθοηά μκυιαηα έπεζ ηζξ ιμνθέξ -/és/ (μλφημκα ζζμζφθθααα εδθοηά ζε -/á/ ηαζ -

/í/ π.π. /nikokir-és/, /vrox-és/), -/es/ (αανφημκα ζζμζφθθααα εδθοηά ζε -/a/ ηαζ -/i/ π.π. 

/mér-es/, /nif-es/) ηαζ -/ðes/ (ακζζμζφθθααα εδθοηά π.π. /alepú-ðes/), ηαζ ζηα 

μοδέηενα ηζξ ιμνθέξ -/á/ (μλφημκα ζζμζφθθααα μοδέηενα ζε -/υ/ ηαζ -/í/ π.π. /ner-á/, 

/peði-á/), -/a/ (αανφημκα ζζμζφθθααα μοδέηενα ζε -/μ/ ηαζ -/i/ π.π. /ðédr-a/, /spíti-a/), -

/ia/ (ζζμζφθθααα μοδέηενα ζε -/μs/ π.π. /mér-ia/) ηαζ -/ta/ (ακζζμζφθθααα μοδέηενα 

π.π. /ðesíma-ta/). 

 

4.4.1.2 Αηηηαηηθή 

 

 ε υθα ηα μκυιαηα ημο ζδζχιαημξ ακελανηήηςξ βέκμοξ ημ ιυνθδια ηδξ 

αζηζαηζηήξ ειθακίγεζ ηδ ιμνθή -/ø/ (π.π. /ɣabró-ø/, /líko-ø/, /mina-ø/, /papá-ø/, /méra-

ø/, /oká-ø/, /neró-ø/, /ðésimo-ø/) εκχ ζημκ πθδεοκηζηυ δ αζηζαηζηή ηαοηίγεηαζ 

ιμνθμθμβζηά ιε ηδκ μκμιαζηζηή ημο ίδζμο ανζειμφ βζα ηδκ μπμία έπεζ ήδδ βίκεζ θυβμξ 

πνμδβμοιέκςξ (αθ. 4.4.1.1). 

 Σμ ιυνθδια ηδξ αζηζαηζηήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε αοηυ ημο πθδεοκηζημφ ανζειμφ 

πανμοζζάγεζ ηζξ ιμνθέξ -/í/, -/i/, -/es/ ηαζ -/ðes/ (π.π. /ɣabr-í/, /lík-i/, /ebór-i/, /min-es/, 

/papá-ðes/) ζηα ανζεκζηά μκυιαηα, -/és/, -/es/ ηαζ -/ðes/ (π.π. /nikokir-és/, /vrox-és/, 

/mér-es/, /nif-es/, /alepú-ðes/) ζηα εδθοηά ηαζ -/á/, -/a/, -/ia/ ηαζ -/ta/ (π.π. /ner-á/, 

/peði-á/, /ðédr-a/, /spíti-a/, /mér-ia/, /ðesíma-ta/) ζηα μοδέηενα (αθ. 4.4.1.1). 
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4.4.1.3 Γεληθή 

 

 Σμ ιυνθδια ηδξ βεκζηήξ ζηα ανζεκζηά έπεζ ηζξ ιμνθέξ -/ú/, -/u/ 

(ηνζηαηάθδηηα ανζεκζηά ζε -/υs/ ηαζ ζε -/μs/ ακηίζημζπα π.π. /ɣabr-ú/, /lík-u/) ηαζ -/ø/ 

(δζηαηάθδηηα ανζεκζηά ζζμζφθθααα ηαζ ακζζμζφθθααα π.π. /ébora-ø/, /mina-ø/, 

/kléfti-ø/, /papá-ø/, /εeristí-ø/, /alonári-ø/, /amané-ø/), ζηα εδθοηά ηδ ιμνθή -/s/ (π.π. 

/nikokirá-s/, /méra-s/, /vroxí-s/, /nífi-s/, /vrodú-s/, /vagelió-s/, /máro-s/, /oká-s/, /alepú-

s/), εκχ ζηα μοδέηενα μκυιαηα δεκ οθίζηαηαζ ηάπμζα ιμνθή ημο εκ θυβς 

ιμνθήιαημξ. 

Σμ ιυνθδια ηδξ βεκζηήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ιυνθδια ημο πθδεοκηζημφ δεκ 

πανμοζζάγεζ ζδζαίηενδ ιμνθή, ηαεχξ εθθείπεζ ιμνθμθμβζηά˙ έηζζ, δδθχκεηαζ ηαζ 

ακηζηαείζηαηαζ ζοκήεςξ απυ ημκ ζοκδοαζιυ πξόζεζε (ηονίςξ /apó/ ή /apú/) + 

αηηηαηηθή (αθ. 4.2.3 ζ. 219). 

 

4.4.2 Παξαηεξήζεηο γηα ην κνξθνινγηθό ζύζηεκα ηωλ νλνκάηωλ 

 

Όπςξ ζοκάβεηαζ απυ ημοξ πίκαηεξ ηθίζδξ ηαζ ηαηαθήλεςκ ηςκ μκμιάηςκ ημο 

Γανκάηζημο ζδζχιαημξ, ημ ιμνθμθμβζηυ ημο ζφζηδια είκαζ ανηεηά απθυ, ηαεχξ 

δζαηνίκεζ: 

α) ςξ επί ημ πθείζημκ δφμ πηχζεζξ (π.π. /méra/ «ιένα» – /méras/ «ιέναξ»), 

β) θζβυηενμ ζοπκά ιία ιυκμ ιμνθμθμβζηά δζαηνζκυιεκδ πηχζδ, βεβμκυξ ημ μπμίμ 

ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ δφμ ανζειμφξ (π.π. /(ɣ)éma/ «αίια» ηαζ ζημκ πθδεοκηζηυ 

/(ɣ)émata/ «αίιαηα»)˙ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή, υπςξ είκαζ βκςζηυ, δεκ απακημφκ 

ιμκμηαηάθδηηα ιε ελαίνεζδ ίζςξ ηα απμηαθμφιεκα άηθζηα, 

γ) ηαζ ζπακζυηενα ηνεζξ (π.π. /ɣabrós/ «βαιπνυξ» – /ɣabró/ «βαιπνυ» – /ɣabrú/ 

«βαιπνμφ»)˙ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ακηίεεηα, ηα ηνζηαηάθδηηα δζαηνίκμοκ 

ιμνθμθμβζηά ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ηαηαθήλεζξ βζα ηζξ ηνεζξ ααζζηέξ πηχζεζξ ηαζ ζημοξ 

δφμ ανζειμφξ. 

Ζ απθυηδηα αοηή ημο ιμνθμθμβζημφ ζοζηήιαημξ ημο ζδζχιαημξ επζηοβπάκεηαζ 

ιε ιζα μζημκμιζηή ηαηακμιή ηςκ θδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ (ηαηαθήλεςκ). Έηζζ, ζημκ 

εκζηυ ανζειυ ηςκ δζηαηάθδηηςκ μκμιάηςκ ηονζανπεί δ ιδδεκζζιέκδ ιμνθή (-/ø/) 

θδηηζημφ ιμνθήιαημξ, απμοζία δδθαδή ειθακμφξ ηαηάθδλδξ, πνάβια ημ μπμίμ έπεζ 

ςξ απμηέθεζια δφμ απυ ηζξ ηνεζξ πηχζεζξ κα ζοιπίπημοκ ιμνθζηά: 

/mína/ (βεκζηή) = /mína/ (αζηζαηζηή) «ιήκα» 
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/méra/ (μκμιαζηζηή) = /méra/ (αζηζαηζηή) «ιένα» 

Οκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή εκζημφ ζηα εδθοηά ηαζ ζηα μοδέηενα ζοιπίπημοκ 

ιμνθμθμβζηά, εκχ ζηα (δζηαηάθδηηα) ανζεκζηά ζοιπίπηεζ δ αζηζαηζηή ιε ηδ βεκζηή˙ 

ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή. 

ημκ εκζηυ ανζειυ επίζδξ, ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ ημ θδηηζηυ ιυνθδια 

-/s/, ηαεχξ δ πανμοζία ημο ζηδκ μκμιαζηζηή παναηηδνίγεζ ηα ανζεκζηά (π.π. /ɣabró-s/ 

«βαιπνυξ», /líko-s/ «θφημξ», /ébora-s/ «έιπμνμξ», /papá-s/ «παππάξ», /alonári-s/ 

«αοηυξ πμο αθςκίγεζ», /amané-s/ «αιακέξ» η.ά.) εκχ δ απμοζία ημο ζηδκ μκμιαζηζηή 

παναηηδνίγεζ ηα εδθοηά (π.π. /nikokirá-ø/ «κμζημηονά», /méra-ø/ «ιένα», /vroxí-ø/ 

«ανμπή», /vrodú-ø/ «Βνμκημφ, μνμζεζνά αθθά ηαζ μνεζκυ πςνζυ ημο κμιμφ εννχκ», 

/vagelió-ø/ «Βαββεθζχ», /oká-ø/ «μοηά», /alepú-ø/ «αθεπμφ» η.ά.) ηαζ ηα μοδέηενα 

(π.π. /neró-ø/ «κενυ», /peðí-ø/ «παζδί», /(ɣ)éma-ø/ «αίια» η.ά.). Ζ παναηήνδζδ αοηή 

ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ Κμζκή Νεμεθθδκζηή. 

ημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ υθςκ ηςκ μκμιάηςκ (ηνζηαηάθδηηςκ, δζηαηάθδηηςκ 

ηαζ ιμκμηαηάθδηηςκ) δ μκμιαζηζηή ηαζ δ αζηζαηζηή ζοιπίπημοκ ιμνθμθμβζηά ζε υθα 

ηα βέκδ (π.π. /i/tus ɣabrí/ «μζ/ημοξ βαιπνμί/μφξ», /i/tus mínes/ «μζ/ημοξ ιήκεξ», /i/tis 

méres/ «μζ/ηζξ ιένεξ», /ta/ta peðiá/ «ηα/ηα παζδζά», /ta/ta ðédra/ «ηα/ηα δέκηνα», /ta/ta 

(ɣ)émata/ «ηα/ηα αίιαηα») εκχ δ βεκζηή εθθείπεζ
16

 εηηυξ ελαζνεηζηά ζπάκζςκ 

πενζπηχζεςκ (π.π. /merón/ «ιενχκ», /peðión/ «παζδζχκ», /xronón/ [xronó] 

«πνμκχκ»). 

Συζμ ζημ ζδίςια υζμ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή ηα δζηαηάθδηηα 

ηονζανπμφκ ηαζ οπενηενμφκ ανζειδηζηά έκακηζ ηςκ θμζπχκ ηαηδβμνζχκ μκμιάηςκ
17

, 

δδθαδή έκακηζ ηςκ ηνζηαηάθδηηςκ ηαζ ιμκμηαηάθδηηςκ ζημ Γανκάηζημ ζδίςια ηαζ 

έκακηζ ηςκ ηνζηαηάθδηηςκ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή ακηίζημζπα. Δπίζδξ, δ 

παναηήνδζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο ακαθμνζηά ιε ηδ ιμνθμθμβζηή 

ζφιπηςζδ μκμιαζηζηήξ ηαζ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ζε υθα ηα μκυιαηα ημο ζδζχιαημξ 

δεκ ζζπφεζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ, ηαεχξ ζε αοηή δ 

ιμνθμθμβζηή ζφιπηςζδ μκμιαζηζηήξ ηαζ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ αθμνά ιυκμ ζηα 

δζηαηάθδηηα. 

Σα δζηαηάθδηηα ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ δζαηνίκμκηαζ ζε ζζμζφθθααα ηαζ 

ακζζμζφθθααα ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηυζμ ηα ιεκ (ζζμζφθθααα) υζμ ηαζ ηα δε 

                                                
16 Βθ. ζπεηζηά Νηίκαξ (2005: 171), Αθιπακμφδδξ (2009: 290), Σζμθάηδ (2009: 152), Γηαναθζάημξ 

(2016: 144, 145-147). 
17 Βθ. ζπεηζηά Γηαναθζάημξ (2016: 143). 
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(ακζζμζφθθααα) μκυιαηα ηαζ ηςκ ηνζχκ βεκχκ (ανζεκζηά, εδθοηά, μοδέηενα), υιςξ 

ηα δζηαηάθδηηα ημο ζδζχιαημξ, ακ ηαζ δζαηνίκμκηαζ αέααζα ηαζ αοηά ζε ζζμζφθθααα 

ηαζ ακζζμζφθθααα, δεκ δζαεέημοκ μκυιαηα ηαζ ηςκ ηνζχκ βεκχκ, αθθά ιυκμ 

ανζεκζημφ ηαζ εδθοημφ βέκμοξ. 

ηδ Νεμθθδκζηή Κμζκή ηα ηνζηαηάθδηηα μκυιαηα «ελ μνζζιμφ» 

ζπδιαηίγμκηαζ ιε ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ηαηαθήλεζξ ηαζ ζημοξ δφμ ανζειμφξ ηαζ επίζδξ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ιμνθμθμβζηά ζε ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ βέκμξ. Ακηζεέηςξ, ζημ 

ζδίςια ηνζηαηάθδηηα μκυιαηα απακημφκ ιυκμ ζημκ εκζηυ ανζειυ˙ πνυηεζηαζ βζα 

μλφημκα ανζεκζηά ζε /-υs/ (π.π. /ɣabrós/ «βαιπνυξ») ηαζ αανφημκα ανζεκζηά ζε /-μs/ 

[-us] (π.π. /líkos/ [ʎíkus] «θφημξ»), εθυζμκ εδθοηά ζε /-υs/ ή /-μs/ (π.π. /oðós/ «μδυξ», 

/égios/ «έβηομξ») θυβς ηδξ ανπαίαξ ή θυβζαξ πνμέθεοζήξ ημοξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηακμκζηά ζημκ ζδζςιαηζηυ ηαεδιενζκυ πνμθμνζηυ θυβμ. Ο πθδεοκηζηυξ ημοξ ανζειυξ 

πάθζ ζπδιαηίγεηαζ ηακμκζηά ηαηά ηα ιμκμηαηάθδηηα, ηαεχξ μκμιαζηζηή ηαζ 

αζηζαηζηή ζοιααίκεζ κα ζοιπίπημοκ (π.π. /i/tus ɣabrí/ «μζ/ηoοξ βαιπνμί/μφξ», /i/tus 

líki/« μζ/ημοξ θφημζ/μοξ»)
18

. 

Ακηίεεηα ιε ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ζημ Γανκάηζημ ζδίςια οπάνπμοκ ηαζ 

ιμκμηαηάθδηηα μκυιαηα. Αοηά είκαζ απμηθεζζηζηά μοδεηένμο βέκμοξ
19

 ηαζ 

δζαηνίκμκηαζ ζε ζζμζφθθααα ηαζ ακζζμζφθθααα, εκχ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή υθα ηα 

μοδέηενα είκαζ δζηαηάθδηηα (ζζμζφθθααα ηαζ ακζζμζφθθααα). 

ηδ ζοκέπεζα, δζαηοπχκμκηαζ επζιένμοξ παναηδνήζεζξ βζα ηδ ιμνθμθμβία 

ηάπμζςκ μκμιάηςκ ημο ζδζχιαημξ. Σα πνμπανμλφημκα ηνζηαηάθδηηα ανζεκζηά ζε -

/μs/ ζημκ πθδεοκηζηυ ειθακίγμοκ ηαηααζααζιυ ημο ηυκμο ηαηά ιία ζοθθααή ηαζ 

                                                
18 Σμ θαζκυιεκμ αοηυ δεκ παναηηδνίγεζ ιυκμ ηα αμνεζμεθθαδζηά αθθά είκαζ βκςζηυ υηζ απακηά ηαζ ζε 

άθθα ζδζχιαηα, υπςξ είκαζ ηα ιζηναζζαηζηά (Κςκζηακηζκίδμο 2009: 344) ηαζ ηα ηοηθαδζηά. Ο 

Κονζαγήξ (2012: 892) ηάκεζ θυβμ βζα έθθεζρδ ιμνθμθμβζηήξ δζάηνζζδξ μκμιαζηζηήξ ηαζ αζηζαηζηήξ 

πθδεοκηζημφ ηςκ ανζεκζηχκ ζε -νο -/os/ ηαζ -όο -/ós/ (ηαζ πνυζεεηα βζα επέηηαζδ ημο 

παναηηδνζζηζημφ αοημφ ηαζ ζηα ανζεκζηά ζε -αο -/as/ ηαζ -εο -/is/, ζημ ααειυ πμο ζπδιαηίγμοκ ημκ 

πθδεοκηζηυ υιμζα ιε ηα θεβυιεκα δεοηενυηθζηα π.π. η άληξαο /i ádras/, νη άληξνη /i ádri/, ηο άληξνη /tus 

ádri/˙ η ζηξαηηώηο /i stratiótis/, νη ζηξαηηώη(νη) /i stratióti/, ηο ζηξαηηώη(νη) /tus stratióti/) ηαζ μ 

Αθιπακμφδδξ (2016: 20) βζα επέηηαζδ ηδξ ηαηάθδλδξ ηδξ μκμιαζηζηήξ πθδε. -νη -/i/ ηςκ 

δεοηενυηθζηςκ ανζ. ηαζ ζηδκ αζηζαηζηή. Βθ. επίζδξ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 

479, 481) βζα ηδκ απμοζία ιμνθμθμβζηήξ δζάηνζζδξ ηαζ ηδ θςκδηζηή ζφιπηςζδ ιεηαλφ μκμιαηζηήξ 

ηαζ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ηςκ ανζεκζηχκ μκμιάηςκ πμο θήβμοκ ζε -νο/- όο -/os/-ós/, π.π. νη ιαγνί / 

αλζξώπ‟ /i laɣí / anεrópi/ (μκμιαζη. πθδε.) η‟ο ιαγνί / αλζξώπ‟ /tus laɣí / anεrópi/ (αζη. πθδε.), 
Νηάβηαξ (2016: 499) ηαζ φκηαλδ 5.3 πενίπηςζδ 3 ζ. 434-435. Βθ. αηυιδ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 

436), Νηίκαξ (2005:112), Αθιπακμφδδξ (2009: 199-200, 293), Σζμθάηδ (2009: 51, 152, 153-161), 

Γηαναθζάημξ (2016: 131-132), Σγζηγζθήξ (2016: 446). 
19 Βθ. ζπεηζηά Νηίκαξ (2005:116), Αθιπακμφδδξ (2009: 199), Γηαναθζάημξ (2016: 138-140, 143), 

ακηίεεηα ζημ ζδίςια ηδξ αιμενάηδξ αθ. Σζμθάηδ (2009: 152) δ ακςηένς παναηήνδζδ ζζπφεζ εκ 

ιένεζ, δδθαδή βζα ηάπμζα μοδέηενα ηαζ υπζ βζα ημ ζφκμθυ ημοξ. 
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ημκίγμκηαζ ζηδκ παναθήβμοζα
20

 (π.π. /anεrópi/ «άκενςπμζ», /ðaskáli/ «δάζηαθμζ», 

/paliovulɣári/ «παθζμαμφθβανμζ», /sibeεéri/ «ζοιπέεενμζ»)˙ απακημφκ υιςξ ηαζ ηφπμζ 

ιε θμνέα ημο ηυκμο ηδκ πνμπαναθήβμοζα (π.π. /kátiki/ «ηάημζημζ», /sibéεeri/ 

«ζοιπέεενμζ», /sídrofi/ «ζφκηνμθμζ») ίζςξ ηαη’ επίδναζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηα μκυιαηα ημο ηφπμο /ɣabrós/ «βαιπνυξ», ζε δδιμηζηά ηναβμφδζα, 

εκημπίζηδηε ζε ηνεζξ πενζπηχζεζξ αζηζαηζηή εκζημφ ζε -/n/ (π.π. /ɣiμn/ «βοζμ», /εeón 

parakalí/ «ημκ Θευ παναηαθεί», /stμn krusiμvunón ton tópo/ «ζημκ Κνμοζζμαμοκυ ημκ 

ηυπμ, δδθ. ζηα Κνoφζζζα υνδ»)˙ ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηα μκυιαηα υπςξ ημ /líkos/ 

«θφημξ» (π.π. /ksénon/ «λέκμ», /túrkon/ «Σμφνημ»). ημ ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ 

επζζδιάκεδηακ ηαζ ηφπμζ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ζε -/ús/ ηαζ -/us/ μζ μπμίμζ πζεακυκ 

μθείθμκηαζ ζηδκ επίδναζδ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ ζημ ζδίςια (π.π. /laɣús/ 

«θαβμφξ», /ravðismús/ «νααδζζιμφξ», /vláxus/ [vɫáxus] «Βθάπμοξ», /vulɣárus/ 

«Βμοθβάνμοξ», /túrkus/ «Σμφνημοξ»). 

Θδθοηά ζε -/υs/ ή -/μs/ θαίκεηαζ υηζ δεκ παναηηδνίγμοκ ημκ ζδζςιαηζηυ θυβμ˙ 

επζζδιάκεδηακ ιυκμ μζ ηφπμζ /(tin) ðiálekto/ «(ηδ) δζάθεηημ», /(stin) zákinεo/ «(ζηδ) 

Εάηοκεμ», /(tis) lésvu/ «(ηδξ) Λέζαμο», /(i) próeðros/ «(δ) πνυεδνμξ», εκχ ηα 

μκυιαηα /ámos/ «άιιμξ» ηαζ /tráfos/ «αηαθθζένβδηδ άηνδ ηηήιαημξ» είκαζ ανζεκζημφ 

ηαζ υπζ εδθοημφ βέκμοξ υπςξ ζοιααίκεζ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή. 

Καηά ημ /éboras/ «έιπμναξ» ηθίκμκηαζ ηαζ μκυιαηα υπςξ ηα /vrikólakas/ 

«ανοηυθαηαξ» ηαζ /ɣítonas/ [ʝítunas] «βείημκαξ», ηα μπμία ειθακίγμοκ πθδεοκηζηυ ζε 

-/i/ (π.π. /vrikoláki/ [vrikulác] «ανοηυθαηεξ» ηαζ /ɣitóni/ [ʝitóɲ] «βείημκεξ») υπςξ ηα 

ηνζηαηάθδηηα ηαζ πανάθθδθα ηαηααζααζιυ ημο ηυκμο
21

, εκχ ημ /mínas/ «ιήκαξ» 

αημθμοεμφκ μκυιαηα υπςξ /zítulas/ [ʒítlas] «γδηζάκμξ» ηαζ /patéras/ «παηέναξ» ηα 

μπμία ζημκ πθδεοκηζηυ ιπμνμφκ κα είκαζ ηαζ ακζζμζφθθααα (π.π. /zituláðes/ [ʒitláðis] 

«γδηζάκμζ», /pateráðes/ [patiráðis] «παηένεξ»). 

Σμ ηθζηζηυ πανάδεζβια ημο μκυιαημξ /kléftis/ «ηθέθηδξ» αημθμοεμφκ 

ανζεκζηά υπςξ /levédis/ «θεαέκηδξ» ηαζ /raftis/ «νάθηδξ», ηα μπμία ζπδιαηίγμοκ ημκ 

πθδεοκηζηυ ημοξ ηαζ ακζζμζφθθααα (π.π. /levedáðes/ «θεαέκηεξ», /raftáðes/ 

«νάθηεξ»). 

Σα ανζεκζηά ζε -/éas/ (π.π. /ɣramatéas/ «βναιιαηέαξ») υπςξ ηαζ ηα 

μκμιαημπμζδιέκα (μοζζαζηζημπμζδιέκα) επίεεηα ζε -/ís, (ís, és)/ δεκ έπμοκ 

                                                
20 Βθ. Σζμθάηδ (2009: 159-162), Νηάβηαξ (2012: 133), Γηαναθζάημξ (2016: 132). 
21 Βθ. ζπεηζηά Νηίκαξ (2005:114), Σζμθάηδ (2009: 162, 175-177, 425), Νηάβηαξ (2012: 133), 

Γηαναθζάημξ (2016: 132-133). 
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πενζθδθεεί ζημοξ πίκαηεξ, βζαηί δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ζημ ζδίςια. ε θίβεξ 

ιυκμ πενζπηχζεζξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ θυβμ κευηενςκ μιζθδηχκ ακεονέεδηακ 

ηφπμζ (μκμιαημπμζδιέκα/μοζζαζηζημπμζδιέκα επίεεηα) ηδξ ιμνθήξ /mia asεení/ 

«(ιζα) αζεεκή (αζη. εκ.)», /sigenís/ «ζοββεκήξ», /sigenís/ «ζοββεκείξ» αθθά ηαζ δ θέλδ 

/sigení/ [ʒɟeɲí] «ζοββεκήξ (εδθ. βέκμοξ)» πμο ζημκ εκζηυ ανζειυ αημθμοεεί ηδκ ηθίζδ 

ημο μκυιαημξ /vroxí/ «ανμπή». 

Σμ υκμια /pápμs/ «παππμφξ» ζημκ εκζηυ ανζειυ ειθακίγεζ ηα ίδζα θδηηζηά 

ιμνθήιαηα ιε ημ /líkos/ «θφημξ», αθθά ζημκ πθδεοκηζηυ ζπδιαηίγεζ ηδκ μκμιαζηζηή 

ηαζ αζηζαηζηή ζε -/ðes/ (π.π. /pápuðes/ [pápðis] «παππμφδεξ»). ημ οθζηυ απακηά ιία 

θμνά ηαζ δ μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ /papúðes/ [papúðis] «παππμφδεξ». Δπεζδή δ 

πενίπηςζή ημο είκαζ ζδζαίηενδ ηαζ δεκ ακεονέεδηε άθθμ υκμια ιε ηδκ ίδζα ηθζηζηή 

εζηυκα, πνμηνίεδηε δ θφζδ κα ιδκ ζοιπενζθδθεεί ζημοξ ακςηένς πίκαηεξ. 

Δπίζδξ, ζε ελαζνεηζηά ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ εκημπίζηδηακ ανζεκζηά 

ζηδκ μκμιαζηζηή ημο εκζημφ ηςκ μπμίςκ ζδιεζχκεηαζ απμαυθή ημο θδηηζημφ 

ιμνθήιαημξ -/s/ (π.π. /ádras/ [ádra] «άκηναξ», /babás/ [babá] «ιπαιπάξ», /pápos/ 

[pápu] «παππμφξ», /patéras/ [patéra] «παηέναξ»), υιςξ ημ βθςζζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ μ 

ζοκηαηηζηυξ νυθμξ ηςκ εκ θυβς θέλεςκ επζηνέπμοκ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ πηχζδξ (π.π. 

/patéras mu páda me xtipúse/ [patéra mu páda me xtipúse] «Ο παηέναξ ιμο πάκηα ιε 

πηοπμφζε», /péεane patéras mu triadaeftá xronón/ [péεane patéra mu triadaeftá 

xronón] «Πέεακε μ παηέναξ ιμο ηνζακηαεθηά πνμκχκ», /kóri mu | ádras su epéεane/ 

[kóri mu | ádra su epéεane] «Κυνδ ιμο, μ άκηναξ ζμο πέεακε», /kápia stiɣmí léi pápos 

tu || éla | egoné mu | na xorépsume tóra/ [kápça ʃtiɣmí léi pápu t || éla | goné mu | na 

xorépsume tóra] «Κάπμζα ζηζβιή θέεζ μ παππμφξ ημο: Έθα, εββμκέ ιμο, κα πμνέρμοιε 

ηχνα», /i mána mu íne apó ta ɣiánena ke o babás mu apó tin póli/ [i mána mu in ap ta 

ʝáɲina ce o babá m ap ti boʎ] «Ζ ιάκα ιμο είκαζ απυ ηα Γζάκκεκα ηαζ μ ιπαιπάξ ιμο 

απυ ηδκ Πυθδ»). 

Καηά ημ /méra/ «ιένα» ηθίκεηαζ ημ εδθοηυ /eláða/ «Δθθάδα», ημο μπμίμο 

ακεονέεδηε ηαζ βεκζηή εκζημφ /eláðos/ «Δθθάδαξ». Σςκ μκμιάηςκ /akrívia/ 

«αηνίαεζα», /εálasa/ «εάθαζζα», /ikoɣénia/ «μζημβέκεζα», /florina/ «Φθχνζκα» –

επίζδξ ηαηά ημ /méra/ «ιένα» – επζζδιάκεδηακ ηαζ βεκζηέξ εκζημφ θυβζαξ ιμνθήξ 

/(ziɣariá) akrivías/ «(γοβανζά) αηνζαείαξ», /tis εalásis/ «ηδξ εάθαζζαξ», /ikoɣenías/ 

«μζημβέκεζαξ», /florínis/ «Φθχνζκαξ»˙ επίζδξ, απακηά θυβζμξ ηφπμξ αζηζαηζηήξ 

πθδεοκηζημφ ζηδκ πνμεεηζηή θνάζδ /stas séras/ «ζηζξ έννεξ». Ζ θέλδ /méra/ εηηυξ 

απυ ηδ βεκζηή πθδεοκηζημφ /merón/ «διενχκ» (π.π. /ðio merón ɣabrós/ «δομ ιενχκ 
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βαιπνυξ») ειθακίγεζ, ζε δδιμηζηά ηναβμφδζα, ημοξ ηφπμοξ /merún/ [merú] «διενχκ» 

ηαζ /meriún/ [meriú] «διενχκ» (π.π. /tria merún nifúla/ [tri̭a merú ɲifúla] «ηνζχκ 

ιενχκ κοθμφθα», /tría meriún ɣabrós/ [tría merʝú ɣabrós] «ηνζχκ ιενχκ βαιπνυξ»). 

Σμ υκμια /mána/ «ιάκα» αημθμοεεί ζηδκ ηθίζδ ημ /méra/ αθθά ζημκ πθδεοκηζηυ 

ζπδιαηίγεηαζ ηαζ ηαηά ηα ακζζμζφθθααα (π.π. /manáðes/ «ιακάδεξ»). 

Σμ εδθοηυ /ɣi/ «βδ», ημ μπμίμ ηθίκεηαζ υπςξ ημ υκμια /vroxí/ «ανμπή», 

απακηά ζε δδιμηζηά ηονίςξ ηναβμφδζα ηαζ ςξ /ɣis/ «βδ» (π.π. /i mávri ɣís/ «δ ιαφνδ 

βδ», /tin ɣís/ «ηδ βδ», /stin ɣís/ «ζηδ βδ», /ópu ɣis ke patrís/ «υπμο βδ ηαζ παηνίξ») ιε 

ακάπηολδ ημο -/s/. Σα υιμζα ηθζκυιεκα /aðelfí/ «αδεθθή» ηαζ /aráxni/ «ανάπκδ» είκαζ 

ζημκ πθδεοκηζηυ ηαζ ακζζμζφθθααα
22

 (π.π. /aðelfáðes/ «αδεθθέξ», /araxnáðes/ 

[raxnáðes] «ανάπκεξ»), εκχ ημ εθθεζπηζηυ υκμια /loɣís/ «θμβήξ (βεκζηή εκζημφ)» 

ειθακίγεζ βεκζηή πθδεοκηζημφ /loɣiún/ [lu/μʝú] «θμβζχκ» (π.π. /eniá loɣiún to ftiáxni/ 

[eɲá loʝú to fcáɲi] «εκκζά θμβζχκ ημ θηεζάπκεζ»). 

Σα μκυιαηα /bábo/ [bábu] «βζαβζά» ηαζ /mámo/ [mámu] «βζαβζά» ηθίκμκηαζ 

ζημκ εκζηυ υπςξ ημ εδθοηυ /máro/ «Μάνς», αθθά ιυκμ ημ πνχημ ζπδιαηίγεζ 

πθδεοκηζηυ /bábes/ [bábis] «βζαβζέξ» (μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή). Δπεζδή ημ εκ θυβς 

εδθοηυ πανμοζζάγεζ ζδζαζηενυηδηα ηαζ ζημ οθζηυ δεκ εκημπίζηδηε ηάπμζμ άθθμ ιε ηδκ 

ίδζα εζηυκα ηθίζδξ πνμηζιήεδηε κα ιδκ ειθακίγεηαζ ζημκ Πίκαηα 1. 

Ανζεκζηά υπςξ /maεitís/ «ιαεδηήξ», /pramateftís/ «πναιαηεοηήξ» 

αημθμοεμφκ ηδκ ηθίζδ ημο μκυιαημξ /εeristís/ «εενζζηήξ» (π.π. /maεitáðes/ 

[maεitáðis] «ιαεδηέξ», /praɣmateftáðes/ [pramatiftáðis] «πναιαηεοηέξ»). 

 Σμ εδθοηυ /nené/ [ɲiné]
23

 «βζαβζά», παναηηδνζζηζηή θέλδ ημο ζδζχιαημξ, 

ειθακίγεζ ηα ίδζα θδηηζηά ιμνθήιαηα ιε ηζξ θέλεζξ /oká/ «μηά» ηαζ /alepú/ «αθεπμφ». 

Ακαθμνζηά ιε ηα εδθοηά ημο ηφπμο /póli/ «πυθδ», ζδιεζχκεηαζ υηζ θαίκεηαζ κα είκαζ 

ιμκμηαηάθδηηα (π.π. μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή εκζημφ /póli/ «πυθδ», μκμιαζηζηή ηαζ 

αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ /léksis/ «θέλεζξ»), εκχ επζζδιάκεδηε ιία θμνά δ βεκζηή εκζημφ 

/pedapóleos/ [pidapóleus] «Πεκηάπμθδξ». 

Καηά ημ μοδέηενμ /ðédro/ «δέκηνμ» ηθίκμκηαζ ηα μκυιαηα /áloɣo/ «άθμβμ», 

/éεimo/ «έεζιμ» ηαζ /prósopo/ «πνυζςπμ», ηα μπμία ζημκ πθδεοκηζηυ ζπδιαηίγμκηαζ 

ηαζ ςξ ακζζμζφθθααα
24

 (π.π. /alóɣata/ «αθυβαηα», /eεímata/ «εείιαηα», /prosópata/ 

                                                
22 Βθ. Σζμθάηδ (2009: 186-187) βζα ηoκ ζπδιαηζζιυ ημο πθδεοκηζημφ εδθοηχκ μκμιάηςκ ζε -ε -/i/ 

ηαζ -α -/a/. 
23 Βθ.Σζμθάηδ (2009: 187-188) ακαθμνζηά ιε ηδκ φπανλδ ιζηνμφ ανζειμφ εδθοηχκ ζε -ε -/e/. 
24 Βθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 199). 
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«πνμζχπαηα»), ηαζ ημ /ðípno/ «δείπκμ», ημ μπμίμ ιία θμνά ζε πανμζιία ειθακίγεζ 

αζηζαηζηή εκζημφ ζε -/n/ (π.π. /kálio ípno pará ðípnon/ «Κάθθζμ φπκμ πανά δείπκμ»). 

Σα μκυιαηα /kátia/ «δίπθεξ, πηοπέξ» ηαζ /xrónia/ «πνυκζα», πμο ηθζηζηά 

αημθμοεμφκ ημκ πθδεοκηζηυ ημο μοδεηένμο /spíti/ «ζπίηζ», ζηδ βεκζηή πθδεοκηζημφ 

απακημφκ –επίζδξ ζε δδιμηζηά ηναβμφδζα– ςξ /katiún/ [katçú] «πηοπχκ» ηαζ /xronón/ 

[xronó] «πνμκχκ» ακηίζημζπα (π.π. /kóvi eniá katiún alisíðes/ [kóvi iɲá katçú aʎiʃíðis] 

«ηυαεζ εκκζά πηοπχκ αθοζίδεξ», /éna palikári ðekaoktó xronón/ [éna paʎikári 

ðekaoktó xronó] «Έκα παθθδηάνζ δεηαμηηχ πνμκχκ», μιμίςξ ηαζ /vaɣión/ [vaʝó] 

«(Κονζαηή) ηςκ Βαΐςκ»). 

Σμ μοδέηενμ /méros/ «ιένμξ» ηαζ άθθα υιμζα ηθζκυιεκα ζπδιαηίγμοκ 

μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ υπζ ιυκμ ζε -/ia/
25

 (π.π. /ánεia/ «άκεδ», /kália/ 

«ηάθθδ», /méria/ «ιένδ», /plútia/ «πθμφηδ», /stíεia/ «ζηήεδ») αθθά ηάπμζεξ θμνέξ 

ηαζ ζε -/i/ (π.π. /éti/ «έηδ», /láεi/ «θάεδ», /méri/ «ιένδ») πζεακχξ θυβς ηδξ 

δζείζδοζδξ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ ζημ ζδίςια. Σα μκυιαηα πμο αημθμοεμφκ ηαηά 

ηδκ ηθίζδ ημοξ ημ /(ɣ)éma/ «αίια» ηακμκζηά ζηενμφκηαζ βεκζηήξ ηαζ ζημοξ δφμ 

ανζειμφξ˙ μζ ιυκεξ πενζπηχζεζξ βεκζηήξ εκζημφ πμο επζζδιάκεδηακ είκαζ μζ ηφπμζ 

/pnévmatos/ [pnématos] «Πκεφιαημξ» ζηδ θνάζδ /aɣíu pnévmatos/ [aʝíu pnématos] 

«Αβίμο Πκεφιαημξ» ηαζ /(tu) aɣímatos/ «(ημο) αβήιαημξ». Σμ /kréas/ «ηνέαξ» απακηά 

ηαζ ςξ /kreás/ [kri̭as] ζημκ εκζηυ ηαζ /kreáta/ [kri̭áta] «ηνέαηα» ζημκ πθδεοκηζηυ 

ανζειυ˙ ηαηά ημ /kréas/ ηθίκμκηαζ ηαζ ηα μοδέηενα /alas/ «αθάηζ», ημ μπμίμ ζπδιαηίγεζ 

ιυκμ εκζηυ ανζειυ, /fos/ «θςξ» ηαζ /ɣála/ «βάθα». 

Σέθμξ, ημ επίεεημ μοδεηένμο βέκμοξ /foníen/ «θςκήεκ» ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ μοζζαζηζημπμζδιέκμ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ, ηαζ μζ 

ιεημπέξ επίζδξ ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ, μζ μπμίεξ υιςξ ζε ζοβπνμκζηυ επίπεδμ 

επζηεθμφκ θεζημονβία μκυιαημξ, /ðéoda/ [ðéuda] «παζνεηίζιαηα» (πνδζζιμπμζείηαζ 

ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ), /enðiaféron/ [inðʝaférun] «εκδζαθένμκ», /kaεíkon/ 

«ηαεήημκ», /parelεón/ «πανεθευκ», /simféron/ «ζοιθένμκ», /ɣeɣonós/ «βεβμκυξ» ηαζ 

/kaεestós/ «ηαεεζηχξ» (ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ βίκεηαζ πνήζδ ζημκ εκζηυ ανζειυ) 

ειθακίγμκηαζ κα είκαζ ιμκμηαηάθδηηα υπςξ ηαζ ηα θμζπά μοδέηενα ημο ζδζχιαημξ. 

Ζ πανμοζία θέλεςκ θυβζαξ πνμέθεοζδξ, πνήζδ ηςκ μπμίςκ επζζδιάκεδηε 

ζπμναδζηά ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ έπεζ ήδδ βίκεζ θυβμξ ακςηένς (π.π. /(tu) aɣímatos/ «(ημο) 

αβήιαημξ», /ðiálektos/ «δζάθεηημξ», /(voríu) eláðos/ «(Βμνείμο) Δθθάδμξ», /élin/ 

                                                
25 πεηζηά ιε ηδκ μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ μοδεηένςκ ζε -/ia/ αθ. ηαζ Σζμθάηδ (2009: 

198-199, 425), Γηαναθζάημξ (2016: 139). 
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«Έθθδκαξ», /enðiaféron/ «εκδζαθένμκ», /εalásis/ «εάθαζζαξ», /(tu) minós/ «(ημο) 

ιήκα», /(i) próeðros/ «(δ) πνυεδνμξ», /florínis/ «Φθχνζκαξ», /foníeda/ «θςκήεκηα» 

η.ά.), ιπμνεί κα ενιδκεοεεί θυβς ηδξ επίδναζδξ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ ζημ 

ζδίςια ή αάζεζ ηδξ πνδζζιμπμίδζήξ ημοξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ή ζε 

παβζςιέκεξ εηθνάζεζξ (π.π. /ópu ɣís ke patrís/ «Όπμο βδ ηαζ παηνίδα», /pros timín tu/ 

«πνμξ ηζιήκ ημο»). 

Οθμηθδνχκμκηαξ ηζξ παναηδνήζεζξ βζα ημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο 

μκυιαημξ ζημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ εα ήηακ δοκαηυκ κα οπμζηδνζπεεί υηζ, εκχ 

πανμοζζάγεζ ηάπμζεξ δζαθμνέξ ηαζ απμηθίζεζξ απυ ημ ακηίζημζπμ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ 

Δθθδκζηήξ (π.π. φπανλδ ιμκμηαηάθδηηςκ μκμιάηςκ), ζε βεκζηέξ βναιιέξ δεκ 

δζαθμνμπμζείηαζ, ςξ πνμξ ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα, έκημκα απυ αοηυ, ηαεχξ μζ 

απμηθίζεζξ πμο ακαθένεδηακ (π.π. ιμνθμθμβζηή ηαφηζζδ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ηςκ 

ηνζηαηάθδηηςκ ιε ηδκ μκμιαζηζηή) είκαζ θίβεξ ηαζ μζ επζιένμοξ δζαθμνέξ πμο 

αθμνμφκ ζηδ θςκδηζηή πναβιάηςζδ θδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ (π.π. -[es], -[ðes] ζηδ 

Νεμεθθδκζηή Κμζκή, -[is], -[ðis] ζημ ζδίςια) έπμοκ θςκμθμβζηή πνμέθεοζδ ηαζ 

μθείθμκηαζ ζηδ θεζημονβία ζοβηεηνζιέκςκ θαζκμιέκςκ (π.π. ζηέκςζδ/ηχθςζδ, 

απμαμθή άημκμο ορδθμφ θςκήεκημξ). 

 

4.4.3 Σνληζκόο ηνπ νλόκαηνο 

 

 Σα μκυιαηα ημο ζδζχιαημξ ημκίγμκηαζ υπςξ ηαζ ηα ακηίζημζπά ημοξ ζηδκ 

Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, μ ηυκμξ δδθαδή ανίζηεηαζ ζηδκ ίδζα ζοθθααή˙ αοηυ ζζπφεζ 

ζοκήεςξ ηαζ βζα ηδ βεκζηή πθδεοκηζημφ, εθυζμκ αοηή ζπδιαηίγεηαζ (π.π. /ɣabrón/ 

«βαιπνχκ», /merón/ «ιενχκ», /peðión/ «παζδζχκ» η.θπ.). ε ιζηνυ υιςξ ανζειυ 

πενζπηχζεςκ παναηδνήεδηε ιεηααμθή ηδξ εέζδξ ημο ηυκμο (ακααζααζιυξ ή 

ηαηααζααζιυξ) ηαηά ιία ζοκήεςξ ζοθθααή εκ ζπέζεζ ιε ηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή, αθ. 

Νηίκαξ (2005: 83-84), πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 187) ηαζ Νηάβηαξ (2012: 133-134). 

Παξαδείγκαηα: /amákadzis/ «αιαηαηγήξ, ηναηαδυνμξ», /anεrópi/ 

«άκενςπμζ», /ɣiátrina/ «βοκαίηα βζαηνυξ ή ζφγοβμξ βζαηνμφ», /grémnμs/ [grémnus] 

«βηνειυξ», /ɣófμs/ [ɣófus] «βμθυξ», /εimiáma/ «εοιίαια, θζαάκζ», /kaloɣriés/ 

«ηαθυβνζεξ», /karábuɣia/ «ηαναιπμβζά, ιαφνδ ιπμβζά», /lóstos/ [lóstus] «θμζηυξ, 

είδμξ ενβαθείμο», /sibeεerí/ [ʃibiεirí] «ζοιπέεενμζ», /fortiá/ «θμνηία». 
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4.4.4 Αιιαγή γέλνπο 

 

Ανηεηά μκυιαηα ημο ζδζχιαημξ ειθακίγμοκ δζαθμνεηζηυ βέκμξ
26

 ζε ζπέζδ ιε 

ακηίζημζπα ηδξ Κμζκήξ Νεμεθθδκζηήξ. 

Παξαδείγκαηα: /alagóna/ (εδθ. ακηί ανζ. αθθά ηαζ /anagónas/ ιε ανζ. βέκμξ) 

«αβηχκαξ», /ámos/ [ámus] «άιιμξ» (ανζ. ακηί εδθ.), /aporóna/ [apuróna] 

«oπςνχκαξ» (εδθ. ακηί ανζ.), /axiróna/ «απονχκαξ» (εδθ. ακηί ανζ.), /válta/ 

«αάθημξ» (μοδ. ή εδθ. ακηί ανζ.), /g/ɣróεos/ [g/ɣróεus] «βνμεζά» (ανζ. ακηί εδθ.), 

/ɣráðos/ [ɣráðus] (ανζ. ακηί μοδ.), /kaválo/ [kaválu] «ηααάθμξ» (μοδ. ακηί ανζ.), 

/kazános/ «θέαδηαξ, ηαγάκζ» (ανζ. ακηί μοδ.), /kaíkos/ «ηαΐηζ, πθμζάνζμ» (ανζ. ακηί 

μοδ.), /kalabalíkos/ [kalabaʎíkus] «ζοβηέκηνςζδ πμθθχκ αηυιςκ» (ανζ. ακηί μοδ.), 

/kalpákos/ [kalpákus] «ηαπέθμ, ζημφθμξ» (ανζ. ακηί μοδ.), /kanavátsos/ [kanavátsus] 

«ημ εζςηενζηυ βέιζζια ηςκ χιςκ ημο ζαηαηζμφ» (ανζ. ακηί μοδ.), /kanéstra/ «πακένζ, 

ηάκζζηνμ» (εδθ. ακηί μοδ.), /kapnó/ «ηαπκυξ» (μοδ. αθθά ηαζ ανζ. /kapnós/), /kusás/ 

«ιεβάθμ δνεπάκζ βζα ημ ηυρζιμ ημο ηνζθοθθζμφ» (ανζ. ακηί εδθ.), /léfkos/ [léfkus] 

«θεφηα» (ανζ. ακηί εδθ.), /lótos/ [lótus] «θαπείμ, θμηανία, ηοπενυ παζπκίδζ» (ανζ. ακηί 

μοδ.), /lúkos/ «θμφηζ, πήθζκμξ οδνμζςθήκαξ» (ανζ. ακηί μοδ.), /máganos/ [máganus] 

«ιαββάκζ, θνεαημηφιπακμ» (ανζ. ακηί μοδ.), /mádalos/ [mádalus] (πα. ιηβκ. 

<κάλδαινο>) «ιάκηαθμ, ζφνηδξ» (ανζ. ακηί μοδ.), /masiás/ [maʃás] «ιαζζά, ηζζιπίδα 

βζα ηα ακαιιέκα ηάναμοκα» (ανζ. ακηί εδθ.), /mégenis/ [méɟiɲis] «ιέβηεκδ, 

ζθζβηηήναξ» (ανζ. ακηί εδθ.), /bulúkos/ «ιπμοθμφηζ, αζφκηαηημ πθήεμξ» (ανζ. ακηί 

μοδ.), /míros/ [mírus] «ιφνμ» (ανζ. ακηί μοδ.), /ksístros/ [kʃístrus] «ζπάημοθα/λφζηνα 

βζα κα αθαζνμφκ ημ γοιάνζ απυ ηα ημζπχιαηα ηδξ ζηάθδξ» (ανζ. ακηί εδθ. ή μοδ.), 

/órnios/ [órɲus] «(ςξ οανζζηζηή έηθναζδ) ακυδημξ, δθίεζμξ, αβνάιιαημξ» (ανζ. ακηί 

μοδ.), /óstrakas/ «μζηναηζά, ζηανθαηίκα» (ανζ. ακηί εδθ.), /odziákes/ [udʒáces] 

«ηγάηζ» (ανζ. ακηί μοδ.), /parasólas/ «μιπνέθα» (ανζ. ακηί μοδ.), /plasí/ [plaʃí] 

«πθάζδ» (μοδ. ακηί εδθ.), /tráfos/ [tráfus] «οπενορςιέκδ αηαθθζένβδηδ άηνδ 

πςναθζμφ» (ανζ. ακηί εδθ.), /tsiɣára/ «ηζζβάνo» (εδθ. ακηί μοδ.), /d/tíbanos/ 

[d/tíbanus] «ηφιπακμ» (ανζ. ακηί μοδ.), /fanélo/ [fanélu] «θακέθα, θακεθάηζ» (μοδ. 

ακηί εδθ.), /xaɣiáta/ «ζηεβαζιέκμξ ελχζηδξ ζηδκ είζμδμ ζπζηζμφ, παβζάηζ» (εδθ. ακηί 

μοδ.). 

 

                                                
26 Γζα ηδκ πενίπηςζδ αθθαβήξ βέκμοξ ηςκ μκμιάηςκ αθ. ηαζ Μπαηγάηαξ (2012: 977-978), πα.Νηίκαξ 

(2005:116, 117), Αθιπακμφδδξ (2009: 207). 
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4.4.5 Παξαγωγή νλνκάηωλ 

 

ημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ μκυιαηα πανάβμκηαζ πνςηίζηςξ ιέζς ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ πξνζθπκαηηθήο παξαγσγήο, δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ 

πνμζθοιάηςκ (πνμεδιάηςκ ηαζ επζεδιάηςκ), ηαζ δεοηενεουκηςξ –ζε ζδζαίηενα ιζηνυ 

ααειυ– ιε ημκ ιδπακζζιυ ηδξ ζπκθπκαηηθήο παξαγσγήο, δ μπμία πνμτπμεέηεζ ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ρεοδμπνμεδιάηςκ ηαζ ρεοδμεπζεδιάηςκ (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 

1998: 74-92). 

 

4.4.5.1 Πξνζθπκαηηθή παξαγωγή ζην ηδίωκα ηωλ Γαξλαθνρωξίωλ 

α) Παξαγωγή κε πξνζήκαηα
27

 

 

ημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ δ παναβςβή ιε πνμεήιαηα θεζημονβεί βεκζηά 

υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή. ηδ ζοκέπεζα δίκμκηαζ παναδείβιαηα ιε ηα 

πνμεήιαηα –ςξ επί ημ πθείζημκ πνμεέζεζξ– πμο επζζδιάκεδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

βθςζζζηυ corpus δίπςξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ζημκ ζδζςιαηζηυ θυβμ απμηθείεηαζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ άθθα ηα μπμία υιςξ δεκ απακημφκ ζημ εκ θυβς οθζηυ. Όπςξ 

ιπμνεί κα ζοκαπεεί απυ ηα ηαηςηένς παναδείβιαηα, άθθα πνμεήιαηα απακημφκ ηαζ 

ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή (π.π. /adi/-, /apo/-) ή ιανηονμφκ ηδκ επίδναζή ηδξ (π.π. 

/iper/-), εκχ άθθα (π.π. /api/-) ζοκζζημφκ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ζδζςιαηζημφ θυβμο. 

Σα πνμεήιαηα πμο εκημπίζηδηακ είκαζ ηα ελήξ: 

/ana/-, /ane/- [aɲi, ɲi]-
28

: /anaɣúla/ «ακαβμφθα», /anapamós/ «ακάπαοζδ, 

λεημφναζδ», /anáxμma/ «ακάπςια», /anésoma/ «ζοιπθήνςια», /anestrofós/ 

                                                
27 πεηζηά ιε ηα αηυθμοεα πνμεήιαηα αθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 280-282, 284-286) μ μπμίμξ υιςξ 

ηάκεζ θυβμ υπζ βζα παναβςβή αθθά βζα ζφκεεζδ ιε πνυεεζδ ή πνυεδια. 
28 πεηζηά ιε ημοξ ηφπμοξ /ane/-, [aɲi, ɲi]- ηαζ [pi]- ηςκ πνμεέζεςκ /aná/ «ακά» ηαζ /apó/, /ape/- «απυ» 

ακηίζημζπα μ Υαηγζδάηζξ (1905 ηυι. Α΄: 33, 186) εεςνεί υηζ πνμήθεακ απυ ηδκ εζςηενζηή αφλδζδ /e/ 

ηςκ πανεθεμκηζηχκ πνυκςκ ζε ζφκεεηα νήιαηα δ μπμία ιεηαθένεδηε ηαζ ζημοξ ανηηζημφξ πνυκμοξ. 

ηα νήιαηα αοηά (ζφκεεηα) απακηά ηαζ μ θευββμξ [i], μ μπμίμξ εηθαιαάκεηαζ ςξ αφλδζδ ηαζ 

απμδίδεηαζ βναπηά ιε ημ <ε>˙ ζηδ ζοκέπεζα μ εκ θυβς θευββμξ, δδθαδή ημ [i] (<ε>), επεηηάεδηε ηαζ 

ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ μκμιάηςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Υαηγζδάηζξ (1905 ηυι. Α΄: 33) ζδιεζχκεζ: «Ελ νηο 

ξήκαζηλ είδνκελ αλση. ζει. 36 ην ε από ησλ παξσρεκέλσλ κεηελερζέλ επί ηνλ ελεζηώηα, ελ ηνύηνηο 

απαληά θαη ν θζόγγνο νύηνο i παξ‟ νηο ην ε ππνιακβάλεηαη αύμεζηο˙ πξβι. αλεβαίλσ θαηεβαίλσ ελ 

Πόλησ θαη παξά Πξνδξόκσ, θαη θαηεβαζηά, ζπλήβαζηο ελ Κύπξσ, έλζα θαη μεβάθσ, μεβνηαλίδσ θαη 
πάληα όζα άξρνληαη από με-˙ […] νκνίσο ιέγεηαη θαη απεινγνύκαη, αλεκέλσ θαη απεινγηά, θαη 

απήινγνο παξ‟ Αιεμίσ Κνκλελώ 38, η. έ. ν θζόγγνο ε εηζέδπ θαη εηο ην όλνκα θαηά παξεηπκνινγηθήλ 

εμίζσζηλ, ίζσο θαηά ην αληηινγνύκαη, αληηινγηά, αληίινγνο, όπσο θαη αλεκέλσ ίζσο δηα ην πεξηκέλσ, 

δηόηη νκνίσο ακθόηεξα εύρξεζηα». Δπίζδξ, (έ.α.: 186-187) ακαθένεζ: «Οκνίσο ζπλεμέδξακνλ 

ακνηβαίσο νη κεη‟ απμήζεσο εθθεξόκελνη ηύπνη ησλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ θαη νη άλεπ απηήο ησλ αξθηηθώλ, 

ώζηε ελ άιινηο κελ θαηά ηνπο επμεκέλνπο ηύπνπο εθαλνλίζζεζαλ θαη νη ησλ αξθηηθώλ θαη νη ησλ άιισλ 
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[aɲistrufós] «ημ υνβςια ζηζξ άηνεξ ημο ηηήιαημξ ημ μπμίμ είκαζ ηάεεημ ιε ημ 

οπυθμζπμ μνβςιέκμ», /anekátoma/ [ɲikátuma] «ακαηάηςια» 

/adi/- [ad]-: /adalaɣí/ «ακηαθθαβή», /adíðμro/ [adíðero] «ακηίδςνμ», /adískino/ 

«ακηίζηδκμ», /adístasi/ «ακηίζηαζδ» 

/apo/- [(a)pu, af]-, /ape/- [pi]-: /apóvraðo/ «απυαναδμ», /apovróxi/ «δ ηεθεοηαία 

ανμπή, δ οβναζία ιεηά ηδ ανμπή», /apoðialéɣia/ ή /apoðiália/ «υ,ηζ απμιέκεζ απυ ηδ 

δζαθμβή, ηα άπνδζηα», /apópatos/ «απυπαημξ», /apóplima/ «αηάεανημ κενυ», 

/apokriá/ «Απμηνζά», /apomináðia/ [apumináðʝa] «απμιεζκάνζα», /apomná/ [apumná] 

«απυεεια, πενίζζεζα», /apospóri/ [apuspór] «ημ ηεθεοηαίμ παζδί πμθφηεηκδξ 

μζημβέκεζαξ», /apofái/ [apufái] «απμθάβζ», /aformí/ [afurmí] «αθμνιή», /apestamós/ 

[pistamós] «ημφναζδ», /apoɣirísmata/ [puʝirízmata] «δ επζζηνμθή ηςκ κεμκφιθςκ 

ζημ ζπίηζ ηςκ βμκέςκ ηδξ κφθδξ μηηχ ιένεξ ιεηά ηδκ ηέθεζδ ημο βάιμο» 

/ðia/-: /ðiavátis/ «δζααάηδξ», /ðiaεíki/ «δζαεήηδ», /ðiálima/ «δζάθεζιια», /ðiária/ 

«δζάννμζα» 

/(i)s/- [s]-: /isageléa/ «εζζαββεθέα», /isóðima/ «εζζυδδια», /soðiá/ [suðʝá] «ζμοδεζά» 

/ek/- ή /eks/- [ik, k, ks]-: /ekpéðefsi/ [kpéðefʃi] «εηπαίδεοζδ», /eklisiá/ [ikʎiʃá] 

«εηηθδζζά», /éksosi/ «έλςζδ απυ ημ ηηήια», /eksáðerfos/ [ksáðerfos]«λάδενθμξ» 

/en/- [in, ed, g/ɟ, el, em]-: /égia/ «έβηοoξ», /élipsi/ «έθθεζρδ», /emfánisi/ «ειθάκζζδ», 

/enðiaféron/ [inðʝaférun] «εκδζαθένμκ», /énia/ «έκκμζα», /edropí/ [edrupí] «κηνμπή» 

/epi/- [ipi, apu, ep, pi, pa, p]-: /epiεimía/ [apuεimɲá] «επζεοιία» /epéktama/ 

«επέηηαζδ», /epiðórpio/ «επζδυνπζμ», /epistátis/ «επζζηάηδξ», /epiεeoritís/ 

[ipiεçuritís] «επζεεςνδηήξ», /epitraxíli/ [patraçíʎ] «επζηναπήθζμ», /peniés/ [piɲés] ή 

/penesiés/ [piɲiʃés] «έπαζκμζ, παζκέιαηα», /epistrofíkia/ [pistrufíca] ή /epistrófia/ 

[pistrófça] «ημ πνχημ επίζδιμ ηναπέγζ ηςκ κεμκφιθςκ ηαζ ηςκ ζοββεκχκ ημο 

βαιπνμφ πμο βίκεηαζ μηηχ ιένεξ ιεηά ηδκ ηέθεζδ ημο βάιμο ζημ ζπίηζ ηςκ βμκέςκ 

ηδξ κφθδξ», /epítropos/ [pítrupos] «επίηνμπμξ» 

/kata/- [kat, kaζ]-: /kaεiɣití/ «ηαεδβδηή», /kaεístra/ «ημηέηζζ», /katakáεi/ 

«ηαηαηάεζ», /katakátsimo/ [katakátʃmu] «ακενβία, ακαδμοθεζά», /katápsixos/ 

[katápʃixus] «δνμζενυ αενάηζ», /katiɣória/ [katiɣórʝa] «ηαηδβoνία», /katíforo/ 

[katífuru] «ηαηήθμνμ (αζη. εκ.)», /katevasiá/ [kativaʃá] «πθδιιφνα, ηαηέααζια κενμφ 

                                                                                                                                       
εγθιίζεσλ θαη ηεο απαξεκθάηνπ θαη κεηνρήο θαη ηα ζπγγελή νλόκαηα, ι.ρ. […] ν ζπλεληήζαο, αλειώζαη 

αλειώζσζηλ αλήισκα, […]˙ νκνίσο ππήγα - πεγαίλσ πεγαίλνληαο πεγαηλάκελνο, πεγεκόο θ.η.η., 

αλεκέλσ, απεινγνύκαη = απνινγένκαη, όζελ απεινγηά˙ θαηά ηαύηα ελ Τξαπεδνύληη αλεβαίλσ - 

θαηεβαίλσ αλεβάδσ, παζίγλσζηα δ‟ είλε ηα αλεβαίλσ θαηεβαίλσ …». 
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ιεηά ηδ ανμπή», /katevató/ [kativató] «ηαηεααηυ, ιία ζεθίδα», /kateɣíða/ «ηαηαζβίδα», 

/katíkus/ «ηαημίημοξ» 

/meta/- [met]-: /metastásis/ «ιεηαζηάζεζξ», /simetoxí/ «ζοιιεημπή»  

/kse/- [kʃ, kʃi]- (< /ek/eks/): /kséplima/ «ημ ηεθείςια ημο πθοζίιαημξ, άκμζημ 

θαβδηυ», /ksestrimiá/ «δ ακάπμδδ υρδ ημο νμφπμο», /kseákrisma/ [kʃákrizma] 

«ημπμεέηδζδ εκυξ πνάβιαημξ ζηδκ άηνδ, παναιενζζιυξ», /kseásprisma/ [kʃásprizma] 

«λεεχνζαζια», /kseparélima/ [kʃiparéʎma] «λήθςια, ημφναζδ», /ksepátoma/ 

[kʃipátuma] «ελάκηθδζδ, ηαηαζηνμθή», /kseprovóðema/ [kʃipruvóðema] 

«λεπνμαυδδια», /ksetílima/ [kʃitíʎma] «λεηφθζβια», /ksefúskoma/ [kʃifúskuma] 

«λεθμφζηςια» 

/para/- [par]-: /paraɣbórɣma/ «παναιζθδηυ, θθοανία», /paraɣoɣí/ «παναβςβή», 

/paraεíri/ «παναεφνζ», /paraεirópulo/ [paraεiróplu] «ιζηνυ πανάεονμ, πμνηάηζ πμο 

επέηνεπε ζηα ζπίηζα κα επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ», /parakaletó/ [parakaʎitó] 

«πανάηθδζδ», /parakláði/ [parakláð] «αμδευξ, ακεηπαίδεοημξ», /paranunós/ 

«ζοββεκζηυ ή θζθζηυ πνμξ ημκ κμκυ πνυζςπμ πμο ηναηά ηδκ ηακάηα ιε ημ ηναζί πμο 

πίκμοκ ζημ ιοζηήνζμ ημο βάιμο μ βαιπνυξ ηαζ δ κφθδ», /parapórti/ «ηνοθή πυνηα», 

/parast(r)ató/ «ηαηχθθζ», /paraftíða/ «ηνυηαθμξ», /parónoma/ [parónuma] ή 

/paronómi/ [parunóm] «πανςκφιζμ, παναηζμφηθζ» 

/peri/- [piri, pir, per]-: /períɣiros/ [pérʝirus] «πενίθναλδ», /periεório/ «πενζεχνζμ», 

/perivóli/ [pirvóʎ] «πενζαυθζ», /peripíisi/ [piripíiʃ] «πενζπμίδζδ», /perístasi/ [pirístaʃ] 

«πενίζηαζδ» 

/pro/- [pru]-: /próeðros/ «πνυεδνμξ», /prosiɣúrepsi/ «πνμεημζιαζία, εθμδζαζιυξ πνζκ 

απυ ιία εκένβεζα», /provóiεima/ [pruvóεma] «αμήεεζα πμο πνμζθένεηαζ κςνίξ, 

πνμηαηααμθζηά», /proɣonós/ [pruɣunós] «παζδί απυ πνμδβμφιεκμ βάιμ», /prozími/ 

[pruʒím] «πνμγφιζ» 

/pros/- [prus/ʃ, ps/ʃ]-: /prósopo/ «πνυζςπμ», /prósopsi/ «πνυζμρδ», /próstimo/ 

«πνυζηζιμ», /prosanámata/ «πνμζακάιιαηα», /prosapsíðia/ [prusapʃíðʝa] 

«πνμζακάιιαηα», /proskéfalo/ [pruscéfalu] «πνμζηέθαθμ», /prosópsi/ [prusópʃ] 

«πνμζυρζ, πεηζέηα βζα ημ πνυζςπμ», /prosfóli/ [prusfóʎ] «θχθμξ, ημ αοβυ πμο ιέκεζ 

πάκηα ζηδ θςθζά», /proskéfalo/ [pʃcéfalu] «πνμζηέθαθμ» 

/sin/- [ʃi, ʒb, ʒd, ʒm, ʃn, sig, s/ʃ(i)m, ʃid, ʃin/ɲ]-: /sibéεeros/ [ʒbéεirus] «ζοιπέεενμξ», 

/sidrávlistros/ [ʒdrávʎistrus] «ζοκδαφθζζηνμ, εζδζηή αένβα βζα ημ ηαεάνζζια ημο 

θμφνκμο απυ ηα ηάναμοκα», /simazóxtra/ [ʒmazóxtra] «ανπάπηνα, αοηή πμο ανπάγεζ, 

ηθέαεζ», /sinério/ [ʃnérʝu] «ηυκηνα», /sinorisiá/ [ʃnurʃá] «ζοκαβςκζζιυξ, άιζθθα, 
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εκακηίςζδ», /sigrótima/ «ζοβηνυηδια», /sizítisi/ [ʃiʒítiʃi] «ζογήηδζδ», /simvúlia/ 

«ζοιαμφθζα», /simoría/ [ʃimuría] «ζοιιμονία», /sináðelfos/ «ζοκάδεθθμξ», 

/sinavlíes/ «ζοκαοθίεξ», /sineterismós/ [ʃiɲitirizmós] «ζοκεηαζνζζιυξ», /sínefo/ 

«ζφκκεθμ», /sídaksi/ [ʃídakʃi] «ζφκηαλδ», /sidrófisa/ [ʃidrófisa] «ζοκηνυθζζζα», 

/sixóresi/ [ʃixóreʃi] «ζοπχνεζδ», /sixorianí/ [ʃixorʝaɲí] «ζοπςνζακμί» 

/ipo/- [ip, po, p]-: /ipirétis/ [piréts] «ζεναζηυνμξ ζε βάιμ», /ipófurnos/ [pófurnus] «μ 

θμφνκμξ πμο είκαζ αηυιδ γεζηυξ, (ιηθ.) μ ζοκεπχξ ιεεοζιέκμξ», /ipálili/ [ipáʎiʎ] 

«οπάθθδθμζ» 

/iper/- [ipir]-: /iperédasi/ [ipirédaʃ] «οπενέκηαζδ». 

 

β) Παξαγωγή κε επηζήκαηα 

 

Γζα ηδκ παναβςβή ιε επζεήιαηα ζημ Γανκάηζημ ζδίςια ζζπφμοκ εκ μθίβμζξ 

υζα ακαθένεδηακ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή ιε πνμεήιαηα. Παναηίεεκηαζ παναδείβιαηα 

μκμιάηςκ ιε ηα επζεήιαηα πμο επζζδιάκεδηακ ζημ δεδμιέκμ βθςζζζηυ corpus, ηα 

πενζζζυηενα απυ ηα μπμία οπάνπμοκ ηαζ ζηδ Νεμθθδκζηή Κμζκή (π.π. -/mós/, -/tis/, -

/ena/, -/isa/) ή δδθχκμοκ ηδκ επίδναζή ηδξ (π.π. -/ismós/, -/ário/), εκχ ηάπμζα είκαζ 

παναηηδνζζηζηά ημο ζδζχιαημξ (π.π. -/úðas/, -/iáka/, -/úri/)˙ επίζδξ, εκδέπεηαζ κα 

οπάνπμοκ ηαζ άθθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ζδίςια αθθά δ πανμοζία ημοξ δεκ 

εκημπίζηδηε ζημ ζοθθεβέκ οθζηυ.Σέθμξ, ηα επζεήιαηα πανμοζζάγμκηαζ ηαηακειδιέκα 

ηαηά βέκμξ, δδθαδή επζεήιαηα βζα ηδκ παναβςβή μκμιάηςκ ανζεκζημφ, εδθοημφ ηαζ 

μοδεηένμο βέκμοξ ακηίζημζπα. 

1. Δπηζήκαηα γηα ηελ παξαγωγή νλνκάηωλ αξζεληθνύ γέλνπο 

-/akas/ -[(a)kas]: /ɣiánakas/
29

 «Γζάκκαηαξ», /ðípsiakas/ «αοηυξ πμο δζρά πμθφ», 

/εanásakas/ [εanáskas] «Θακάζαηαξ», /kóliakas/ «αοηυξ πμο έπεζ ημθθδιέκα αοηζά», 

/meεístakas/ «ιεεφζηαηαξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ ζοκήεςξ ιεβέεοκζδ, αθ. Νηίκαξ 

(2005: 157). 

-/ákis/ -[ác(i)s]: /ɣianákis/ «Γζακκάηδξ», /ɣiorɣákis/ «Γζςνβάηδξ», /εoðorákis/ 

«Θμδςνάηδξ», /babákis/ «ιεβάθμξ παππμφξ», /nákis/ «Γζακκάηδξ», /xristákis/ 

«Υνδζηάηδξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ, αθ. Νηίκαξ (2005: 154). 

-/aklás/: /fonaklás/ «θςκαηθάξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

                                                
29 ημ ηεθάθαζμ αοηυ ακαθένμκηαζ ακενςπςκφιζα –ηαζ ηςκ ηνζχκ βεκχκ– υηακ ειθακίγμοκ επίεδια 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημζκχκ μκμιάηςκ. 
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-/ákos/ -[ákus]: /εanasákos/ «Θακαζάημξ», /liákos/ «Λζάημξ», /mitsiákos/ 

«Μδηζζάημξ», /petrákos/ «Πεηνάημξ», /xristákos/ «Υνδζηάημξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

οπμημνζζιυ, αθ. Νηίκαξ (2005: 154), πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 252, 262). 

-/alás/: /purðalás/ «πμνδαθάξ, αοηυξ πμο πένδεηαζ πμθφ». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

ιεβέεοκζδ. 

-/arákos/ -[arákus]: /filarákos/ «θζθανάημξ» 

-/áraros/ -[árarus]: /ðromáraros/ «ιεβάθμξ δνυιμξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/áras/: /vasiláras/ «Βαζζθάναξ», /εanasáras/ «Θακαζάναξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

ιεβέεοκζδ. 

-/arás/: /axilarás/ «αοηυξ πμο έπεζ ιεβάθα πείθδ», /vuzarás/ «ημζθανάξ», /maɣularás/ 

«αοηυξ πμο έπεζ ιεβάθα ιάβμοθα», /mitarás/ «ιοηανάξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

ιεβέεοκζδ, αθ. Νηίκαξ (2005: 157), Αθιπακμφδδξ (2009: 260). 

-/ar(i)ákos/
30

: /ɣiorɣar(i)ákos/ «Γζχνβανμξ», /peðariákos/ «παίδανμξ», /spitariákos/ 

«ιεβάθμ ζπίηζ». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/áris/ -[árs]: /aɣeláris/ «αμοηυθμξ», /alonáris/ «πνυζςπμ πμο αθςκίγεζ», /ðuleftáris/ 

«ενβαηζηυξ άκενςπμξ», /kiniɣáris/ «ηοκδβυξ», /xtimatáris/ «ηηδιαηίαξ», αθ. 

Αθιπακμφδδξ (2009: 253), Γηαναθζάημξ (2016: 305-306) 

-/aros/ -[arus]: /vróxaros/ «ζζπονή ανμπή», /ɣátaros/ «βάηανμξ», /ɣiánaros/ 

«Γζάκκανμξ», /ɣiórɣaros/ «Γζχνβανμξ», /εanásaros/ «Θακάζανμξ», /péðaros/ 

«παίδανμξ», /skílaros/ «ζηφθανμξ», /spítaros/ «ιεβάθμ ζπίηζ», /psómaros/ «ιεβάθμ 

ρςιί». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ ηαζ ηα πανάβςβα ανζεκζηά (ιεβεεοκηζηά) 

ημκίγμκηαζ ζηδκ πνμπαναθήβμοζα
31

. 

-/ás/: /aloɣás/ «άθμβμ», /vaɣionás/ «αανεθμπμζυξ», /kudurás/ «ηζαββάνδξ», /kμstadás/ 

[kustadás] «Κςκζηακηίκμξ», /maɣazás/ «ιεβάθμ δςιάηζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

απμεήηδ», /milonás/ «ιοθςκάξ», αθ. Νηίκαξ (2005: 159), Αθιπακμφδδξ (2009: 253), 

Γηαναθζάημξ (2016: 306) 

-/as/: /pódikas/ [bótikas] «ιεβάθμ πμκηίηζ», /psíras/ «ρείναξ» «ζπμθαζηζηυξ». Σμ 

επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ, αθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 253, 260), Γηαναθζάημξ (2016: 

306). 

-/dzíkνs/ -[dʒíkus]: /laudzíkμs/ «θαμοηγίημξ» 

                                                
30 Γζα ηδ θςκδηζηή πναβιάηςζδ ημο /i/ ακάθμβα ιε ημ ζφιθςκμ πμο πνμδβείηαζ αοημφ ζηα επζεήιαηα 

-/ar(i)ákos/, -/iakos/, -/iátis/, -/ios/ ηαζ -/iótis/ αθ. 3.1.2.1.1 Σμ θχκδια /i/ ζ. 121-122. 
31 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 157), Αθιπακμφδδξ (2009: 253, 260), Νηάβηαξ (2016: 505-506). 
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-/dzís/ -[dʒís] ή -/tsís/ -[tʃís]: /zarzavatsís/ «πθακυδζμξ ιακάαδξ», /zurnadzís/ 

«πνυζςπμ πμο παίγεζ γμονκά», /kafedzís/ «ηαθεηγήξ», /muxabetsís/ (< ημονη. 

muxabét) «αοηυξ πμο ημο ανέζεζ δ ζογήηδζδ», /denktsís/ (< ημονη. denk «δέια») 

«αοηυξ πμο θηζάπκεζ δέιαηα ηαπκμφ», /pazardzís/ «αοηυξ πμο ηάκεζ παγάνζα», αθ. 

Νηίκαξ (2005: 161), Αθιπακμφδδξ (2009: 256-257, 259). 

-/éas/: /isageléas/ «εζζαββεθέαξ», /kuréas/ «ημονέαξ»  

-/éos/ -[ éus]: /seréos/ «ενναίμξ» 

-/iakos/: /anεropiákos/ «ακενςπάημξ», /ðromiákos/ «δνμιάηζ», /εanasiákos/ 

«Θακαζάηδξ», /psomiákos/ «ρςιάηζ». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ. 

-/ianós/: /xorianós/ «πςνζακυξ» 

-/iás/: /voriás/ «αμνζάξ», /porðiás/ «αοηυξ πμο πένδεηαζ, δεζθυξ», /skaftiás/ 

«ζηαθηζάξ», /foniás/ «θμκζάξ», /xioniás/ «πζμκζάξ», αθ. Νηίκαξ (2005: 159) 

-/iátis/: /korfiátis/ «ημ ηφνζμ λφθζκμ ζηήνζβια ηδξ ζηέβδξ ημο ζπζηζμφ», /xoriátis/ 

«πςνζάηδξ» 

-/inós/ -[nós]: /niɣritinós/ «μ ηάημζημξ ηδξ Νζβνίηαξ» 

-/ios/: /katápsixiμs/ [katápʃçus] «δνμζενυ αενάηζ» (< /katapsíxμ/) «δνμζζά», /kírios/ 

«ηφνζμξ» 

-/iótis/: /veznikiótis/ «μ ηάημζημξ ημο Βεγκίημο/Αβίμο Πκεφιαημξ», /maxaliótis/ 

«βείημκαξ», /salonikiótis/ «αθμκζηζυξ», /seriótis/ «ενναίμξ», /stavirɣiótis/ 

«επηέιανζμξ (απυ ηδ βζμνηή ηδξ Τρχζεςξ ημο Σζιίμο ηαονμφ)», /taksiarxiótis/ 

«Νμέιανζμξ (απυ ηδ βζμνηή ηςκ Παιιεβίζηςκ Σαλζανπχκ)», αθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 

255) 

-/ískos/ -[ískus]: /uranískos/ «μονακίζημοξ» 

-/ismós/ -[izmós]: /ikismós/ «μζηζζιυξ», /pirovolismós/ «πονμαμθζζιυξ», 

/sineterismós/ «ζοκεηαζνζζιυξ» 

-/ítis/ -[íts]: /koprítis/ «ημπνίηδξ», /stafilítis/ «ζηαθοθή», /tμpolianítis/ [tipoʎaɲíts] «μ 

ηάημζημξ ηδξ Σμπυθζακδξ/Υνοζμφ», πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 254), /tiflítis/ «πμκηνυ 

θίδζ ιε πνχια ιαφνμ ηαζ ηαθέ» 

-/karos/ -[karus]: /psómkaros/ «ιεβάθμ ρςιί». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/kas/: /εiókas/ «εείμξ», /babákas/ «ιπαιπάηαξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ. 

-/lís/ -[ʎís]: /mustakalís/ «ιμοζηαηαθήξ», /dertilís/ «αοηυξ πμο έπεζ ηαδιυ, ιενάηζ», 

αθ. Νηίκαξ (2005: 159), Αθιπακμφδδξ (2009: 255) 

-/mós/: /aɣiasmós/ «αβζαζιυξ», /anagasmós/ «ελακαβηαζιυξ», /anapamós/ 

«ακάπαοζδ, λεημφναζδ», /ksesikomós/ «λεζδηςιυξ», /peðemós/ «ημφναζδ, 
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ηαθαζπςνία», /pistamós/ «ημφναζδ», /sosmós/ «ηεθεζςιυξ», /sparmós/ «ζπμνά», αθ. 

Νηίκαξ (2005: 160), Αθιπακμφδδξ (2009: 259), Γηαναθζάημξ (2016: 310) 

-/nós/: /ð/doviznós/ «μ ηάημζημξ ημο πςνζμφ Γ/Νημαίζηα/Διιακμοήθ Παππά», 

/katμnusknós/ «μ ηάημζημξ ημο πςνζμφ Κάης Νμφζηα», /tubnós/ «μ ηάημζημξ ημο 

πςνζμφ Σμφιπα» 

-/os/ -[us]: /ɣiános/ «Γζάκκμξ», /kazános/ «ιεβάθμ ηαζ ααεφ ιπνμφηγζκμ δμπείμ», 

/kómatos/ «ςναία βοκαίηα», αθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 255, 260), Γηαναθζάημξ (2016: 

311) 

-/ótis/ -[óts]: /stratiótis/ «ζηναηζχηδξ» (< /stratiá/ «ζηναηζά») 

-/tís/: /ɣanotís/ «βακςηήξ», /εeristís/ «εενζζηήξ», /pramateftís/ «πναιαηεοηήξ», 

/proskinitís/ «πνμζηοκδηήξ» 

-/tis/ -[ts]: /aɣrótis/ «αβνυηδξ», /ɣlíftis/ «βθείθηδξ», /ðiavátis/ «δζααάηδξ», /erɣátis/ 

«ενβάηδξ», /kadilanáftis/ «ηακηδθακάθηδξ», /kléftis/ «ηθέθηδξ», αθ. Αθιπακμφδδξ 

(2009: 259), Γηαναθζάημξ (2016: 310) 

-/úðas/: /aerúðas/ «αενάηζ», /ɣianúðas/ «Γζακκάηδξ», /εomúðas/ «ιζηνυξ Θςιάξ», 

/kostúðas/ «Κςζηάηδξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ
32

. 

-/ulas/ -[las]: /zítulas/ «γδηζάκμξ» 

-/úliakas/ -[úʎakas]: /zavúliakas/ «αθάηαξ, ακυδημξ» 

-/úlis/ -[úʎis]: /súlis/ «μφθδξ (οπμημνζζηζηυ ημο Αεακάζζμξ)» 

Σέθμξ, απυ ιία θμνά ημ ηαεέκα εκημπίζηδηακ ηα επζεήιαηα -/arós/ (π.π. 

/voεiarós/ «αοηυξ πμο αμδεάεζ ηάπμζμκ»), -/imos/ -[imus] (π.π. /ápsimos/ 

«πνμζακάιιαηα, ιζηνά λφθα βζα πνμζάκαιια»), -/uras/ (π.π. /pápuras/ «ανζεκζηή 

πάπζα»), -/usás/ (π.π. /mirusás/ «διενμιίζεζμξ ενβάηδξ»), -/útas/ (π.π. /xaxanútas/ 

«αοηυξ πμο βεθάεζ δοκαηά»), -/dzis/ -[dʒis] (π.π. /palávradzis/ (< /palávra/) «ηνεθυξ, 

παθααυξ»), -/tikós/ -[tkós] (π.π. ɣramatikós/ «βναιιαηέαξ, θμβζζηήξ, εββνάιιαημξ», 

μοζζαζηζημπμζδιέκμ επίεεημ˙ πα. ηαζ ημ επίεδια βζα ηδκ παναβςβή επζεέηςκ -/ikós/ -

[kós] 4.5.8.1 α ζ. 287). 

2. Δπηζήκαηα γηα ηελ παξαγωγή νλνκάηωλ ζειπθνύ γέλνπο 

-/a/: /kafelíka/ «ιεβάθμ ιπνίηζ βζα ηαθέ», /kutsúra/ «λενυ, πμκηνυ λφθμ βζα ημ ηγάηζ, 

(ιηθ.) ηειπέθδξ», /peléka/ «ιεβάθδ θθμφδα απυ λφθμ», /salvára/ «ζαθαάνα», 

/tsanáka/ «ηζακάηα», /fkiára/ «θανάζζ», /xalíka/ «ιζηνή ημθηενή πέηνα, (ιηθ.) 

                                                
32 Γζα ημ οπμημνζζηζηυ επίεδια -νύδεο -/úðis/ ακηί ημο -/úðas/ αθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), 

Αθιπακμφδδξ (2009: 248-250, 256, 261-262). 
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πακέλοπκμξ άκενςπμξ». Σμ επίεδια ζοκήεςξ δδθχκεζ ιεβέεοκζδ, αθ. Αθιπακμφδδξ 

(2009: 252, 259, 260), Γηαναθζάημξ (2016: 308-309 311). 

-/áða/
33

: /nistikáða/ [ɲiskáða] «πείκα», /pastráða/ «ηαεανζυηδηα», /puláða/ «κεανή 

ηυηα πμο δεκ βεκκά αηυιδ» 

-/áka/: /εiáka/ «εεία», /manáka/ «ιεβάθδ ιάκα, βζαβζά». Πνυηεζηαζ βζα ιεβεεοκηζηυ
34

 

επίεδια εδθοηχκ μκμιάηςκ πμο δδθχκμοκ ζοββέκεζα. 

-/ákla/: /korákla/ «ημνάηθα». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/ála/: /turkála/ «Σμονηάθα» 

-/ána/
35

: /kripsána/ «ηνορχκα» 

-/ára/: /anεrμpára/ «ιεβάθμξ άκενςπμξ», /avlára/ «ιεβάθδ αοθή», /vasilikára/ 

«Βαζζθζηάνα», /ɣalára/ «γχμ πμο ηαηεαάγεζ βάθα», /ɣinekára/ «βοκαζηάνα», /ðekára/ 

«δεηάνα», /eklisára/ «ιεβάθδ εηηθδζία», /kafelikára/ «ιεβάθμ ιπνίηζ βζα ηαθέ», 

/kopelára/ «ημπεθάνα», /pelekára/ «ιεβάθδ θθμφδα απυ λφθμ», /sobára/ «ιεβάθδ 

ζυιπα», /supára/ «πμθθή ζμφπα», /tsanakára/ «ιεβάθδ ηζακάηα». Σμ επίεδια 

δδθχκεζ ηονίςξ ιεβέεοκζδ, αθ. Νηίκαξ (2005: 158). 

-/ariá/ -[arʝá]: /asvestariá/ «δελαιεκή υπμο ζαήκμοκ ημκ αζαέζηδ», /vastaɣariá/ 

«λφθζκδ δζπαθςηή νάαδμξ πμο πνδζζιεφεζ βζα ηδ ζηήνζλδ θμνηίμο ή αάνμοξ ή βζα ηδ 

θυνηςζδ οπμγοβίςκ», /ðekariá/ «δεηανζά», /ikosariá/ [kusarʝá] «εζημζανζά», /lemariá/ 

«θαζιανζά», /triadariá/ «ηνζακηανζά», πα. Νηίκαξ (2005: 158), Αθιπακμφδδξ (2009: 

260), Γηαναθζάημξ (2016: 305, 309). 

-/aría/: /ksipolitaría/ [kʃipuʎtaría] «ημ κα είκαζ ηάπμζμξ λοπυθοημξ» 

-/ariáka/ -[arʝáka]: /supariáka/ «πμθθή ζμφπα». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/aróna/: /spitaróna/ «ζπζηανυκα». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/éa/: /seréa/ «ενναία» 

-/éla/: /brostinéla/ [bru/oʃnéla] ηαζ /brostéla/ [bru/ostéla/ «αοηυξ πμο μδδβεί ιζα 

μιάδα, (βζα ηα γχα) μ ανπδβυξ ημο ημπαδζμφ, πνςημπμνία» (αθ. Αθιπακμφδδξ 2009: 

260) 

                                                
33 Ο Παζπαθμφδδξ (2000: 33) ακαθένεζ υηζ επίεδια αοηυ έπεζ ιεβεεοκηζηή ζδιαζία. Βθ. επίζδξ Νηίκαξ 

(2005: 158), Αθιπακμφδδξ (2009: 252, 257), Γηαναθζάημξ (2016: 305, 308). 
34 Βθ. Παπαδυπμοθμξ (1926: 109), πα.ηαζ ηα ακαθενυιεκα απυ ημκ Παζπαθμφδδ (2000:33) βζα ημ 

επίεδια -ηάθα (-/iáka/) π.π. κηξηάθα /meriáka/ «ηαθή ιένα, ιένα πμθφ ηαηάθθδθδ βζα αβνμηζηή 

ενβαζία». 
35 Βθ. ηαζ Παπαδυπμοθμξ (1926: 113). 
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-/ena/ -[ina]: /ɣiórɣena/ «Γζχνβαζκα», /kostadínena/ «Κςζηακηίκαζκα», /mítrena/ 

«Μήηναζκα», /xristákena/
36

 «Υνδζηάηαζκα». Σμ επίεδια πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ ακδνςκοιζηχκ. 

-/ía/
37

: /vulɣaría/ «Βμοθβανία», /efkolía/ «εοημθία», /makeðonía/ «Μαηεδμκία», 

/rosía/ «Ρςζ(ζ)ία», /taleporía/ «ηαθαζπςνία», /turkía/ «Σμονηία», /fitía/ «θοηεία» 

-/iá/ (-/matiá/ -[matçá], -/siá/ -[ʃá]
38

, -/psiá/ -[pʃá]): /apiðiá/ «απθαδζά», /arvanitiá/ 

«Αναακζηζά», /astrofegiá/ «αζηνμθεββζά», /vuvasiá/ «ζζςπή, αμοααιάνα», /vraðiá/ 

«αναδζά», /ðagamatiá/ «δαβηςιαηζά», /ðagosiá/ «δαβηςιαηζά», /ðuliá/ «δoοθεζά», 

/zurdeliá/ (< /zúrdelo/) «αενοημηζά», /kamtsikiá/ «ηαιηζζηζά», /levediá/ «θεαεκηζά», 

/lefteriá/ «θεθηενζά», /meriá/ «ιενζά», /misiriá/ «ηαθαιπμηζά, ημ θοηυ ανααυζζημξ», 

/okniá/ «ηειπεθζά», /patimatiá/ «παηδιαζζά», /patisiá/ «πενπαηδζζά», /poriá/ «πυνμξ, 

πέναζια», /soðiá/ «ζμδεζά», /tsekuriá/ «ηζεημονζά», /xapsiá/ «παρζά», /xomatiés/ 

«ιονςδζά πχιαημξ ιεηά απυ ηαθμηαζνζκή ανμπή»
39

, αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 

254, 258), Γηαναθζάημξ (2016: 306, 309). 

-/ia/: /ákria/ «άηνδ», /alíεia/ «αθήεεζα», /aróstia/ «αννχζηζα», /ormínia/ «ζοιαμοθή, 

οπυδεζλδ», /sfúgia/ «λφθζκμ νααδί ζημ άηνμ ημο μπμίμο πνμζδέκμκηαζ νάηδ βζα ημ 

ηαεάνζζια ημο θμφνκμο απυ ηδ ζηάπηδ ηαζ ηα ηάναμοκα πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο 

ρςιζμφ», /tiránia/ «ηαθαζπςνία», αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 258), Γηαναθζάημξ 

(2016: 309) 

-/iáka/: /sobiáka/ «ιεβάθδ ζυιπα», /tavliáka/ «ιεβάθδ πεηζέηα» 

-/ianí/: /xorianí/ «πςνζακή» 

-/íða/: /kolitsíða/ «ημθθδηζίδα, είδμξ αβνζυπμνημο», /paraftíða/ «ηνυηαθμξ», /skotíða/ 

«ζημηάδζ», αθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 159), Αθιπακμφδδξ (2009: 254, 258), Γηαναθζάημξ 

(2016: 306, 309) 

-/iéra/: /buziéra/ «ροβείμ», /dabakiéra/ «ηαιπαηζένα», /supiéra/ «ζμοπζένα» 

-/íka/: /kavalíka/ «ηαααθίηεια», /maríka/ «Μανίηα», /samolaðíka/ «δμπείμ 

ζδζαιεθαίμο», /fotíka/ «Φςηεζκή» 

                                                
36 Βθ. Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 482) βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ακδνςκοιζηχκ ιε 

ηδκ ηαηάθδλδ -[ina] (< -/ena/) ηαζ Νηάβηαξ (2016: 506) βζα ηα ακδνςκοιζηά ζε [-ina] απυ πανμλφημκα 

ανζεκζηά (π.π. [níkus] → [nícina] «βοκαίηα ημο Νίημο»). Βθ. αηυιδ Αθιπακμφδδξ (2009: 252), 

Γηαναθζάημξ (2016: 305). 
37 Γζα ηδ θςκδηζηή πναβιάηςζδ ημο /i/ ακάθμβα ιε ημ ζφιθςκμ πμο πνμδβείηαζ αοημφ ζηα επζεήιαηα 
-/ía/, -/iá/, -/ia/, -/iáka/, -/ianí/ ηαζ -/iéra/ αθ. ακςηένς οπμζδι. 30 ζ. 248. 
38 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 161). 
39 Γζα ηα επίεδιαηα δδθςηζηά ιονςδζάξ -ηάο -/iás/ (π.π. ζθνξδηάο /skorðiás/) ηαζ -έο -/és/ (π.π. ζθνπξδέο 

/skorðés/) αθ. Αθιπακμφδδξ (2016: 31), Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 483) βζα ημ 

δδθςηζηυ μζιήξ ζε -έο -/és/ (π.π. γαιαηέο /ɣalatés/) ηαζ Νηάβηαξ (2016: 505) βζα ημ παναβςβζηυ 

επίεδια [-jés] (π.π. [skurðjés] «ζημνδίθα», [kapɲés] «ηαπκίθα»). Πα ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 306). 
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-/ikí/: /musikí/ «ιμοζζηή» 

-/íla/: /ɣalatíla/ «βαθαηίθα», /xomatíla/
40

 «πςιαηίθα» 

-/ína/: /arɣatína/ «ενβάηνζα», /mastorína/ «ιαζηυνζζζα», /pularína/ «κεανή βασδμφνα, 

ηαθμενειιέκδ ημπέθα», /potikína/ «πμκηζηίκα», αθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 159), 

Αθιπακμφδδξ (2009: 254), Γηαναθζάημξ (2016: 307) 

-/isa/
41

 -[sa]: /vasílisa/ «ααζίθζζζα», /ɣitónisa/ «βεζηυκζζζα», /maɣérisa/ 

«ιαβείνζζζα», /rúmnisa/ «Δθθδκίδα», /sidrófisa/ «ζοκηνυθζζζα», /tipolianítisa/ «δ 

ηάημζημξ ηδξ Σμπυθζακδξ» 

-/íta/: /lalagíta/ [lalaíta] «ηδβακίηα» 

-/ítsa/: /vðomaðítsa/ «αδμιαδίηζα», /ɣítsa/ «Γεςνβίηζα», /ɣusterítsa/ «ιζηνή πνάζζκδ 

ζαφνα», /manítsa/ (πασδεοηζηυ ηδξ θέλδξ /mána/ «ιάκα» ηαζ ηδξ θέλδξ /maniá/ 

«βζαβζά»), /pasxalítsa/ «Παζπαθίηζα», /tetraðítsa/ «Σεηναδίηζα». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

οπμημνζζιυ
42

. 

-/la/: /zévla/ «ημ ηαιποθςηυ ηιήια ημο γοβμφ πμο πνμζανιυγεηαζ ζημκ ηνάπδθμ ηςκ 

γχςκ» 

-/lú/: /rebetlú/ «(εδθ. ημο /rebétis/) νειπέηζζζα, βοκαίηα ημο ηεθζμφ, ημο βθεκηζμφ» 

-/mára/
43

: /vuvamára/ «αμοααιάνα», /zurlamára/ «παθααμιάνα, ηνέθα», /xazomára/ 

«παγμιάνα» 

-/mí/: /ɣramí/ «βναιιή», /piεamí/ «πζεαιή» 

-/o/ -[u]
44

: /arapáto/ (< ν. /arapató/) «βοκαίηα άπανδ ιε αβεκή ζοιπενζθμνά», /mámo/ 

«βζαβζά», /partálo/ (< /partáli/ «ημονέθζ») «ναηέκδοηδ, αηαηάζηαηδ βοκαίηα» 

-/óna/: /oporóna/ > [aporóna] > [apu/oróna] «μπςνχκαξ», /axiróna/ «απονχκαξ» 

-/opúla/ -[upúla]
45

: /vasilopúla/ «ααζζθμπμφθα», /voskopúla/ «αμζημπμφθα», 

/nerandzopúles/ «ιζηνέξ κενακηγζέξ», /xoriatopúla/ «πςνζαημπμφθα» 

-/osíni/ -[uʃíɲ(i)]: /aðelfosíni/ «αδεθθμζφκδ», /anaksiosíni/ «ακαλζμζφκδ», 

/nistikosíni/ [ɲiskuʃíɲ] «πείκα», αθ ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 257-258) 

-/otí/ -[utí]: /pinakotí/ «πζκαηςηή» 

                                                
40 Γζα ημ δδθςηζηυ μζιήξ επίεδια -/íla/ αθ. Νηίκαξ (2005: 159), Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & 

άββμο (2016: 483). πεηζηά ιε ημ εκ θυβς επίεδια ςξ δδθςηζηυ ηαηάζηαζδξ αθ. Αθιπακμφδδξ 

(2009: 257), Γηαναθζάημξ (2016: 308). 
41 Πα. Νηίκαξ (2005: 162) υπμο βίκεηαζ θυβμξ βζα επίεδια -ηζα [tsa] < -ίηηζζα -/ítisa/. 
42 Bθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 155), Αθιπακμφδδξ (2009: 255, 261), 

Γηαναθζάημξ (2016: 311, 307). 
43 Βθ. Νηίκαξ (2005: 160, Αθιπακμφδδξ (2009: 257, 259), Γηαναθζάημξ (2016: 308, 310). 
44 Βθ. Νηίκαξ (2005: 161), Αθιπακμφδδξ (2009: 257, 260), Γηαναθζάημξ (2016: 305, 307-308). 
45 Οζ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Αθιπακμφδδξ (2009: 256), Γηαναθζάημξ (2016: 307) 

ακαθένμοκ ημ επίεδια ςξ -πνύια -/púla/. 
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-/si/ -[ʃ(i)] (-/ksi/ -[kʃ(i)], -/psi/ -[pʃ(i)]): /éstisi/ «αίζεδζδ», /ðúlepsi/ «δμφθερδ», 

/íðisi/ «είδδζδ», /éksosi/ «έλςζδ», /eláfrosi/ [láfruʃ(i)] «εθάθνοκζδ, απμηαηάζηαζδ 

ηδξ οβείαξ», /óreksi/ «υνελδ», /perístasi/ «πενίζηαζδ», /púlisi/ «πχθδζδ», /stépsi/ «ημ 

ιοζηήνζμ ημο βάιμο» 

-/stra/: /vagelístra/ «Βαββεθίζηνα», /kaεístra/ «ημηέηζζ», /kilístra/ «ημ ιένμξ υπμο 

ηοθζμφκηαζ μζ βάζδανμζ», /salístra/ «ζαθζάνα», /(i) fakístres/ «ιένμξ υπμο εοδμηζιεί δ 

θαηή» 

-/tíra/: /ðirmonistíra/ [ðirmustíra] (πα. /ðirmóni/, /ðirmonízo/) «ενβαθείμ βζα ημ 

ηαεάνζζια ημο ααιααηζμφ», /niftíra/ «ηνειαζηυ δμπείμ κενμφ ιε ηάκμοθα βζα 

πθφζζιμ», αθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 259) 

-/tita/: /oksítita/ «μλφηδηα» 

-/tra/
46

: /ðaxtilítra/ [ðaxʎítra] «δαηηοθήενα», /metaksótra/ «ρζθή (ιεηαλςηή) ζίηα 

ημζηζκίζιαημξ βζα ρζθυ αθεφνζ», /simazóxtra/ «ανπάπηνα, αοηή πμο ανπάγεζ, ηθέαεζ» 

-/tria/: /epistátria/
47

 «επζζηάηνζα» 

-/tsa/: /εítsa/ «εείηζα». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ, αθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 

311). 

-/ú/: /kamomatú/ «αοηή πμο ηάκεζ κάγζα», /paramiεú/ «παναιοεμφ», /sokakú/ «αοηή 

πμο ηνζβονίγεζ ζηα ζμηάηζα, βζα κα ιαεαίκεζ ηα κέα», /stomatú/ «πμθοθμβμφ», /psirú/ 

«αοηή πμο έπεζ ρείνεξ», αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 255) 

-/úða/: /agelikúða/ «Αββεθζημφθα», /avlúða/ «αοθίηζα», /vasilikúða/ «Βαζζθζημφθα», 

/verɣúða/ «θεπηή αένβα», /eklisúða/ «εηηθδζμφθα», /kadilúða/ «ηακηδθάηζ», 

/kareklúða/ «ηανεηθίηζα», /lenkúða/ «Δθεκίηζα», /manúða/ «ιακμφθα ή βζαβζμφθα», 

/sobúða/ «ζμιπίηζα», /supúða/ «ζμοπίηζα». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ ηαζ 

ζδιεζχκεζ ιεβάθδ επίδμζδ ζημ ζδίςια
48

. 

-/úkla/: /adrúkla/ «δοκαηυξ ηαζ ρδθυξ άκηναξ», /tsiɣarúkla/ «ηζζβανμφηθα», /fterúkla/ 

«ιεβάθμ θηενυ», /xerúkla/ «πενμφηθα». Σμ επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/úla/: /agelikúla/ «Αββεθζημφθα», /ɣianúla/ «Γζακκμφθα», /karðúla/ «ηανδμφθα», 

/manúla/ «ιακμφθα», /nifúla/ «κοθμφθα», /raxúla/ «ναπμφθα». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

οπμημνζζιυ, αθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 156), Γηαναθζάημξ (2016: 307). 

                                                
46 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 162), Αθιπακμφδδξ (2009: 259), Γηαναθζάημξ (2016: 310). 
47 Γζα ηδκ επέηηαζδ ηδξ ηαηάθδλδξ ηςκ εδθ. -(ζ)ηξηα -/(s)tria/ ζε ιδ επαββεθιαηζηά (ακηί -(ζ)ηξα/-ζξα 

-/(s)tra/-εra/, π.π. άθηξη(γη)α /áftri(ɣi)a/ «θεθθυξ ημο ηακηδθζμφ») αθ. Αθιπακμφδδξ (2016: 20). 
48 Βθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 161), Γηαναθζάημξ (2016: 307, 311) ηαζ πα. 

Αθιπακμφδδξ (2009: 248-249, 256, 261). 
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-/úna/: /patúna/ «παημφζα, θηένκα», αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 259), Γηαναθζάημξ 

(2016: 310) 

-/úra/
49

: /laspúra/ «πμθθή θάζπδ», /mudzúra/ «ιμοηγμφνα», /papúra/ «πάπζα», 

/faɣúra/ «θαβμφνα», /xasúra/ «παζμφνα». Σμ επίεδια δδθχκεζ ηαζ ιεβέεοκζδ 

-/uriá/ -[urʝá]: /klefturiá/ «ηθεθημονζά» 

-/úsa/: /lakúsa/ (< /lákos/ «θάηημξ») «ημ κενυ πμο ηαηεαάγεζ έκα νέια ιεηά ηδ 

ανμπή», /lexúsa/ «θεπμφζα, θεπχκα» 

3. Δπηζήκαηα γηα ηελ παξαγωγή νλνκάηωλ νπδεηέξνπ γέλνπο 

-/áði/
50

 -[áð]: /apomináðia/ «απμιεζκάνζα», /ɣlikáðia/ «ηα εκηυζεζα ημο γχμο», 

/miráði/ «ιενίδζμ», /opsimáði/ «ηάηζ ημ κευηενμ, ημ πνυζθαημ», /simáði/ «ζδιάδζ»  

-/áki/ -[ác]: /marikáki/ «Μανζηάηζ», /peðáki/ «παζδάηζ», /turkáki/ «Σμονηάηζ», 

/tsiɣaráki/ «ηζζβανάηζ», /psomáki/ «ρςιάηζ». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ, αθ. 

Νηίκαξ (2005: 154) ηαζ πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 252, 260-261). 

-/akúki/ -[akúc]: /εanasakúki/ «Θακαζάηδξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ. 

-/alo/ -[alu]: /báxalo/ «ιπάπαθμ», /xúftalo/ «πμφθηαθμ» 

-/ano/ -[anu]: /lípsano/ «θείρακμ», /órɣano/ «υνβακμ» 

-/aráki/ -[arác]: /filaráki/ «θζθανάηζ» 

-/ári/
51

 -[ár]: /ðekári/ «δεηάνζ», /ðiakosári/ «δζαημζάνζ», /zevɣári/ «γεοβάνζ», /zonári/ 

[znár] «γςκάνζ», /eksári/ [iksár] «ελάνζ», /klonári/ «ηθςκάνζ», /mulári/ [mlar] 

«ιμοθάνζ», /piεári/ [pεar] «πζεάνζ», /petinári/ [pitnár] «ημημνάηζ», /pulári/ [plar] 

«βασδμονάηζ», /solinári/ [suʎnár] «ανφζδ», /stiliári/ «λφθζκδ ζοκήεςξ πεζνμθααή 

βεςνβζημφ ενβαθείμο» 

-/arió/ -[arʝó]: /askitariυ/ «αζηδηήνζμ», /zitularió/ «επαζηεία», /kazanarió/ «μ πχνμξ 

υπμο ημπμεεηείηαζ ημ ηαγάκζ» 

-/ário/: /seminário/ «ζειζκάνζμ», /orário/ «ςνάνζμ» 

-/ata/: /alóɣata/ «άθμβα», /eεímata/ «έεζια», /prosópata/ «δζαηεηνζιέκα πνυζςπα». 

Σμ επίεδια θεζημονβεί ςξ ηαηάθδλδ πθδεοκηζημφ θίβςκ μοδέηενςκ. 

-/áto/ -[átu]: /zaxaráto/ «ημοθέημ» 

-/áfi/ -[áf]: /ksuráfi/ «λονάθζ», /xoráfi/ «πςνάθζ» 

                                                
49 Πα. Νηίκαξ (2005: 161), Αθιπακμφδδξ (2009: 256, 257, 259), Γηαναθζάημξ (2016: 307, 310). 
50 Βθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 158), Αθιπακμφδδξ (2009: 252, 257, 258), 

Γηαναθζάημξ (2016: 305, 308, 309). 
51 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 158), Αθιπακμφδδξ (2009: 253, 258, 261), Γηαναθζάημξ (2016: 306, 311) μζ 

μπμίμζ ακαθένμοκ βζα ημ επίεδια ηαζ οπμημνζζηζηή ζδιαζία. 
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-/ðiko/ -[ðku] θαη -[ζku] (< -[ðko] < -[ðiko]) θαη -[ζka] (< -[ðka] < -[ðika], πιεζ. 

ηνπ -/ðiko/): /ɣalatáðiko/ [ɣalatáðku] ηαζ [ɣalatáεku] «βαθαηημπςθείμ», 

/xamudzíðiko/ «ηαηάζηδια ιε ελανηήιαηα βζα γχα», /bakoláðika/ [bakuláεka] 

«Μπαημοθάδζηα», /stuikáðika/ [stuikáεka] «ημοζηάδζηα». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

πενζμπή υπμο οπάνπμοκ ζπίηζα αηυιςκ ιε ημζκυ επχκοιμ. 

-/éli/
52

 -[éʎ]: /kurkéli/ «ηνζηέθθζ, παθηάξ», /peðaréli/ «ημ ιζηνυ παζδί» 

-/éo/ -[éu]: /anagéo/ «απμπςνδηήνζμ», /minéo/ «ιδκζαίμξ ιζζευξ» 

-/i/ -[(i)]: /aɣóɣi/ [aɣói] «αβχβζ, ηυιζζηνα», /anóɣi/ [anói] «ακχ(β)ζ», /apofái/ 

«απμθάζ», /arníεi/ «ηυηα», /katóɣi/ [katói] «ηαηχ(β)ζ, ημ ζζυβεζμ ημο ζπζηζμφ», 

/paraεíri/ «παναεφνζ», /podíki/ «πμκηίηζ», /farmáki/ «θανιάηζ», /xalázi/ «παθάγζ» 

-/í/: /ðedrí/ «δέκηνμ», /kaðí/ «ιζηνυ αανέθζ ζε ζπήια ηυθμονμο ηχκμο βζα ιεηαθμνά 

κενμφ», /lurí/ «θμονί», /pliεí/ «ιζηνυ άρδημ ημφαθμ», /suɣlí/ «ζμοαθί», /stavrí/ «δ 

ιέζδ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ», /faí/ «θαΐ», /filí/ «θίθδια», /psarí/ «είδμξ πνχιαημξ» 

-/iátiko/
53

: /ɣabriátiko/ «βαιπνζάηζημ», /meriátiko/ [mirʝátku] «ιενμηάιαημ». 

Πνυηεζηαζ βζα επίεδια πμο απακηά ζε μκμιαημπμζδιέκα επίεεηα. 

-/íði/
54

 -[íð]: /vlastimíði/ «αθαζηήιζεξ», /vrisíði/ «ανζζίδζ», /ðaxtilíði/ «δαπηοθίδζ», 

/kapsíðia/ «ηα άπνδζηα θφθθα ημο ηαπκμφ πμο πεηζμφκηαζ ιεηά ημ παζηάθζαζια», 

/koníðia/ «αοβά ρείναξ», /skafíði/ «λφθζκδ ζηάθδ βζα γφιςια», /skorpíði/ «ιζηνυξ 

ζημνπζυξ», /stasíði/ «ζηαζίδζ» 

-/i(e)ró/: /gazeró/ «δμπείμ βζα ημ πεηνέθαζμ ηδξ θάιπαξ», /sfrasteró/ «ζθναβίδα βζα 

πνυζθμνμ», /tsaieró/ «ηζαβενυ» 

-/íki/ -[íc]: /ðekaníki/ «δεηακίηζ», /makrinaríki/ «ζηεκυιαηνμ πςνάθζ», /epistrofíkia/ 

[pistrufíca] «ημ πνχημ επίζδιμ ηναπέγζ ηςκ κεμκφιθςκ ηαζ ηςκ ζοββεκχκ ημο 

βαιπνμφ πμο βίκεηαζ μπηχ ιένεξ ιεηά ημ βάιμ ζημ ζπίηζ ηςκ βμκέςκ ηδξ κφθδξ», αθ. 

Αθιπακμφδδξ (2009: 258) 

-/ikó/ -[kó]: /ðematikó/ [ðmatkó] «ζιάκηαξ βζα ημ δέζζιμ δειαηζχκ ζζηανζμφ ή 

ηνζεανζμφ», /ðespotikó/ [ðisputkó] «δεζπμηζηυξ ενυκμξ», /εimitikó/ «ικδιμκζηή 

ζηακυηδηα», /kreatikó/ «ηνεαηζηυ», /laxanikó/ «θαπακζηυ», /lexonikó/ [ʎixuɲkó] 

«βθοηά πμο πνμζθένμκηαζ ςξ δχνμ ζε θεπχκα», /mertikó/ «ιενηζηυ», /miraðikó/ 

«ημιιάηζ απυ ιμίναζια», /papaðikó/ «ηάεε είδμξ ή ακηζηείιεκμ πμο ακήηεζ ζημκ 

παπά», /ilikó/ «οθζηυ». ημκ πθδεοκηζηυ ημ επίεδια ειθακίγεζ ηδ ιμνθή -/iká/ -[ká]: 

                                                
52 Βθ. επίζδξ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 154). 
53 Γζα ηδ θςκδηζηή πναβιάηςζδ ημο /i/ ακάθμβα ιε ημ ζφιθςκμ πμο πνμδβείηαζ αοημφ ζηα επζεήιαηα 

-/iátiko/, -/i(e)ró/,-/ió/, -/io/ αθ. ακςηένς οπμζδι. 30 ζ. 248. 
54 Βθ. Νηίκαξ (2005: 155), Αθιπακμφδδξ (2009: 254), Γηαναθζάημξ (2016: 307). 
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/asimiká/ «αζδιζηά», /ɣiatriká/ «βζαηνζηά», /laxaniká/ «θαπακζηά», /miroðiká/ 

[miruðká] «ιονςδζηά», /xortariká/ «πμνηανζηά», /xriɣiastiká/ «ενβαθεία» 

-/(i)líki/ -[(i)ʎíc]: /aralíki/ «λάπθςια, πμογμφνζ, ηειπεθζά», /maxmurlíki/ «δ 

ηαηάζηαζδ αοημφ πμο ιυθζξ λφπκδζε», /dailíki/ «κηασθίηζ», /pazarlíkia/ 

«δζαπναβιαηεφζεζξ, ζοιθςκίεξ», /pismanlíki/ (< ημονη. pişman «ιεηακζςιέκμξ») 

«ιεηάκμζα», /raxatlíki/ «λεημφναζδ, ακάπαοζδ», /rufianilíki/ «νμοθζακζά», 

/dziamilíki/ «ηγαιανία», /xamalíki/ «δ ενβαζία ημο απεμθυνμο», /xadzilíki/ «ημ 

πνμζηφκδια ζημοξ Αβίμοξ Συπμοξ», /xuvardalíki/ «βεκκαζμδςνία», αθ. ηαζ Νηίκαξ 

(2005: 160) 

-/ími/ -[ím]: /ðeksími/ [ðikʃím] «ακαδελζιζυξ», /psofími/ «ρμθίιζ», αθ. Νηίκαξ (2005: 

159) 

-/imo/
55

 -[mu]: /vrásimo/ «ανάζζιμ», /ɣðársimo/ «βδάνζζιμ», /ðésimo/ «δέζζιμ», 

/iliudósimo/ «ακαημθή ημο ήθζμο», /εéksimo/» «θφηεια ηαπκμφ», /ofélimo/ [uféʎmu] 

«(μκμιαημπμζδιέκμ/μοζζαζηζημπμζδιέκμ επίεεημ) ηένδμξ, ζοιθένμκ», /spásimo/ 

«ζπάζζιμ», /férsimo/ «θένζζιμ» 

-/ío/ -[íu]: /ðimarxío/ «δδιανπείμ», /mnimío/ «ικδιείμ», /nekrotafío/ «κεηνμηαθείμ», 

/nosokomío/ «κμζμημιείμ», /sxolío/ «ζπμθείμ» 

-/ió/: /kaεisió/ [katʃó] «ηαεζζζυ», /musafirió/ «θζθμλεκία», /nikokirió/ «κμζημηονζυ», 

/fevɣió/ «θεοβζυ», /filenaðió/ «ζοβηέκηνςζδ θζθεκάδςκ», /xasapió/ «ηνεμπςθείμ», 

αθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 159), Γηαναθζάημξ (2016: 309) 

-/io/: /ɣélio/ «βέθζμ», /ebório/ «ειπυνζμ», /εemélio/ «εειέθζμ», /ksóðio/ «έλμδμ», 

/xasomério/ «πάζζιμ πνυκμο», αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 258) 

-/írio/ -[íriu]: /ðiavatírio/ «δζαααηήνζμ», /ðikastírio/ «δζηαζηήνζμ»  

-/ítiko/ -[ítku]: /sokakítiko/ [sukacítku] «ημοηζμιπμθζυ πμο ηοηθμθμνεί απυ ζμηάηζ 

ζε ζμηάηζ», /eftazimítiko/ [ftaʒmítku] «ρςιί εθηάγοιμ ιε ιαβζά απυ νεαίεζ». 

Πνυηεζηαζ βζα επίεδια πμο απακηά ζε μκμιαημπμζδιέκα επίεεηα. 

-/ítsi/ -[ítʃ(i)]: /ɣaitanítsi/ «βασηακάηζ», /kriεarítsi/ «ηνζεανάηζ, ζπονί πμο αβαίκεζ ζημ 

ιάηζ», /patlagítsi/ (< /patláki/) «ιζηνυ αανεθυημ». Σμ επίεδια έπεζ οπμημνζζηζηή 

ζδιαζία
56

. 

-/lói/: /peðolói/ [piðulói] «πθήεμξ απυ παζδζά, πμθθά παζδζά» 

                                                
55 Ο Νηίκαξ (2005: 160) ακαθένεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ επίεδια ςξ -κν -/mo/, εκχ μζ Αθιπακμφδδξ (2009: 

259) ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 310) ςξ -ζηκν -/simo/. 
56 Γζα ηδκ οπμημνζζηζηή ηαηάθδλδ -/ítsi/ αθ. ηαζ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 155), 

Αθιπακμφδδξ (2016: 23, 261). 
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-/ma/: /aðelfovárema/ «πηφπδια απυ αδεθθυ», /akolúεima/ «αημθμφεδζδ, 

παναημθμφεδζδ», /akónisma/ [akóɲma] «αηυκζζια», /alónisma/ «αθχκζζια», 

/anésoma/ «ζοιπθήνςια, ιεβέεοκζδ», /ɣánoma/ «βοάθζζια ιπνμφηγζκςκ ζηεοχκ», 

/gúrloma/ «βμφνθςια ηςκ ιαηζχκ, αθμζίςζδ», /ɣradzúnisma/ «βναηγμφκζζια», 

/ɣírisma/ «βφνζζια», /εíkiasma/ «ημπμεέηδζδ ζε εήηδ», /εíliasma/ «εδθαζιυξ αθθά 

ηαζ ηαηαζηεοή εδθζάξ», /kítama/ «ημίηαβια», /nilióvɣalma/ «ακαημθή», /anekátoma/ 

[ɲikátuma] «ακαηάηεια», /pléroma/ «πθδνςιή», /sódima/ «θυδνα», /fílima/ 

«θίθδια», αθ. Νηίκαξ (2005: 160), Αθιπακμφδδξ (2009: 258-259), Γηαναθζάημξ 

(2016: 309-310) 

-/máni/ -[máɲ]: /ɣinekománi/ «βοκαζημιάκζ», /peðománi/ [piðumáɲ] «παζδμιάκζ» 

-/na/: /xáxana/ «γςδνά βέθζα» 

-/ópulo/ -[óplu]: /arxodópulo/ «ανπμκηυπμοθμ», /kleftópulo/ «ηθεθηυπμοθμ», 

/kotópulo/ «ημηυπμοθμ», /paraεirópulo/ «παναεονάηζ», /raftópulo/ «κεανυξ 

ιαεδηεουιεκμξ νάθηδξ», /turkópulo/ «ημονηυπμοθμ». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

οπμημνζζιυ
57

. 

-/otó/ -[utó]: /zimiotó/ [ʒmɲutó] «δ πμζυηδηα ηδξ γφιδξ ηαηά ημ γφιςια ημο άνημο» 

-/tíri/ -[tír]: /εimiatíri/ «θζαακζζηήνζ», /kimitíri/ «ημζιδηήνζμ», /lixnistíri/ 

«θζπκζζηήνζ», /monastíri/ «ιμκαζηήνζ», /potistíri/ «πμηζζηήνζ», /skalistíri/ 

«ζηαθζζηήνζ», αθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 161), Αθιπακμφδδξ (2009: 259), Γηαναθζάημξ 

(2016: 310) 

-/tó/: /parakaletó/ «πανάηθδζδ», /piotó/ «πμηυ», /plastó/ «ηαναέθζ, ιεβάθμ πςνζάηζημ 

ρςιί», /filaxtá/ «θοθαπηά», /fitó/ «θοηυ», αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 259) 

-/tro/ -[tru]: /εéatro/ «εέαηνμ», /εéretro/ «εένεηνμ» 

-/úði/ -[úð]: /anεropúði/ [aεrupúð] «ακενςπάηζ», /arabúði/ «ηανμηζάηζ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ βεςνβμί, ηηίζηεξ η.θπ., αοημηζκδηάηζ βζα παζδάηζ», /ɣiorɣúði/ 

«Γζςνβάηδξ», /ðromúði/ «δνμιάηζ», /zumúði/ «γμοιάηζ», /koritsúði/ «ημνζηζάηζ», 

/kostúði/ «Κςζηάηδξ», /kiparisúði/ «ηοπανζζζάηζ», /legúði/ [ʎigúð] «Δθεκάηζ», 

/marikúði/ «Μανζηάηζ», /odúði/ «δςιαηζάηζ», /peðúði/ «παζδάηζ», /rakúði/ «ναηάηζ», 

                                                
57 Γζα ηδκ οπμημνζζηζηή ηαηάθδλδ -όπιν -[óplo] (< -όπνπιν -/ópulo/), βκςζηή απυ ηα πμκηζαηά ηαζ 

ζδζχιαηα ηδξ Ακαημθζηήξ Θνάηδξ, δ μπμία είκαζ ήδδ ιεζαζςκζηή αθ. Κςκζηακηζκίδμο (2009: 340, 346) 

ηαζ Αθιπακμφδδξ (2016: 23) βζα ηα ζδζχιαηα ηδξ Ακαημθζηήξ Ρςιοθίαξ. Βθ. επίζδξ Καηζάκδξ & 

Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 155). 
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/psomúði/ «ρςιάηζ». Σμ επίεδια δδθχκεζ οπμημνζζιυ ηαζ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ 

επίδμζδ ζημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ
58

. 

-/uláki/ -[ulác]: /avɣuláki/ «αοβμοθάηζ» 

-/úli/
59

 -[úʎ]: /pezúli/ «πεγμφθζ», /sakúli/ «ζαημφθζ» 

-/úri/ -[úr]: /ðiúri/ «δοάνζ, μ ανζειυξ δφμ», /ziɣúri/ «ηαηζίηζ δφμ εηχκ», /lianúria/ 

«(βζα πνήιαηα) ρζθά», /triúri/ «μ ανζειυξ ηνία», αθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 306) 

 

4.4.5.2 πκθπκαηηθή παξαγωγή ζην ηδίωκα ηωλ Γαξλαθνρωξίωλ 

 

ε ακηίεεζδ ιε ηδκ πνμζθοιαηζηή δ ζοιθοιαηζηή παναβςβή, δ μπμία 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ ρεοδμπνμεδιάηςκ/θελζηχκ πνμεδιάηςκ ηαζ 

ρεοδμεπζεδιάηςκ/θελζηχκ επζεδιάηςκ, δεκ πανμοζζάγεζ επίδμζδ ζημ Γανκάηζημ 

ζδίςια. 

ημ ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ επζζδιάκεδηε δ πνήζδ ηςκ ρεοδμπνμεδιάηςκ 

/alilν/- (π.π. /alilaðérfia/ «παζδζά απυ έκακ παηένα ηαζ δφμ ιδηένεξ ηαζ ακηίζηνμθα»), 

/arxi/- (π.π. /arximástoras/ [arçimásturas] «ανπζιάζημναξ»), /ɣeo/- (π.π. /ɣeopónos/ 

«βεςπυκμξ»), /imi/- (π.π. /imíadras/ «εοκμοπζζιέκμξ άκηναξ, ακαπμθάζζζημξ, δεζθυξ», 

/imíonos/ [imíunos] «διίμκμξ») ηαζ /pan/- (π.π. /paniɣíri/ [panaíri] «πακδβφνζ», 

/panepistímio/ «πακεπζζηήιζμ»). Δπίζδξ, ζε δφμ ιυκμ πενζπηχζεζξ εκημπίζηδηε ημ 

ρεοδμεπίεδια -/lóɣos/ (π.π. /mikroviolóɣos/ «ιζηνμαζμθυβμξ», /ogolóɣo/ «μβημθυβμ 

(αζη. εκ.)»), δ πανμοζία ημο μπμίμο –υπςξ ηαζ ηάπμζςκ απυ ηα ρεοδμπνμεήιαηα πμο 

ακαθένεδηακ (π.π. /ɣeo/-)– ιπμνεί κα ενιδκεοεεί θυβς ηδξ επίδναζδξ ηδξ Κμζκήξ 

Νέαξ Δθθδκζηήξ ζημ Γανκάηζημ ζδίςια. 

 

4.4.6 ύλζεζε νλνκάηωλ 

 

ημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή, ζφκεεηα μκυιαηα 

δδιζμονβμφκηαζ απυ ημκ ζοκδοαζιυ θέλεςκ πμο ακήημοκ ζηζξ αηυθμοεεξ 

βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ
60

: 

                                                
58 Βθ. Καηζάκδξ (1993: 98), Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 155), Αθιπακμφδδξ 

(2016: 23), Γηαναθζάημξ (2016: 307, 311), Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 482) ηαζ 

πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 248-249, 256, 262). 
59 Βθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 156), Αθιπακμφδδξ (2009: 256), Γηαναθζάημξ 

(2016: 307). 
60 Βθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 271-273, 274). 
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α΄ ζπλζεηηθό + β΄ ζπλζεηηθό Παξαδείγκαηα 

υκμια 
/anεonéri/ [anεunér] (απυ ηζξ θ. /ánεos + 

neró/) «ακευκενo» 

επίεεημ 
/aɣriokítama/ [aɣrucítama] (απυ ηζξ θ. /áɣrio 

+ kítama/) «αβνζμημίηαβια» 

επίννδια +            υκμια 
/katosáɣono/ [katsáɣuno] (απυ ηζξ θ. /káto + 

saɣóni/) «δ ηάης ζζαβυκα» 

ακηςκοιία 
/aftáðerfos/ [aftáðirfus] (απυ ηζξ θ. /aftós + 

aðerfós/) «πναβιαηζηυξ αδενθυξ» 

ανζειδηζηυ 
/triadáfilo/ (απυ ηζξ θ. /triáda + fílo/) 

«ηνζακηάθοθθμ» 

 

ε υθεξ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ, παναηδνείηαζ υηζ ημ α΄ ζοκεεηζηυ είκαζ 

υκμια ηαζ ιε αοηυ ηαοηίγεηαζ απυ πθεονάξ βναιιαηζηήξ ηαηδβμνίαξ δ ζφκεεηδ θέλδ. 

ημ ζδιείμ ζφκδεζδξ ημο α΄ ηαζ α΄ ζοκεεηζημφ, υηακ ημ α΄ ζοκεεηζηυ ανπίγεζ 

απυ ζφιθςκμ, απακηά ζοκήεςξ ημ θςκήεκ -/μ/-, παναηηδνζζηζηυ ιυνθδια ηδξ 

ζφκεεζδξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ημ μπμίμ, υηακ δεκ θεζημονβεί ςξ θμνέαξ 

ημο ηυκμο ηδξ ζφκεεηδξ θέλδξ, πναβιαηχκεηαζ ςξ -[u]- θυβς ηδξ ζηέκςζδξ/ηχθςζδξ 

ημο άημκμο /μ/. 

Παξαδείγκαηα ζύλζεηωλ ιέμεωλ κε -/ό/-: /aletr-ó-xero/ «δ θααή ημο 

αθεηνζμφ», /anε-ó-ɣalo/ «ακευβαθμ», /mat-ó-fila/ «ιαηυθοθθα», /nevr-ó-spasma/ 

«κεονυζπαζια», /nistik-ó-psira/ [ɲiskópʃira] «αοηυξ πμο παναπμκζέηαζ υηζ δήεεκ είκαζ 

θηςπυξ», /ni-ó-ɣabri/ «κευκοιθμζ», /ksin-ó-milo/ «λζκυιδθμ», /pali-ó-peðo/ 

«παθζυπαζδμ», /pali-ó-spito/ «παθζυ εημζιυννμπμ ζπίηζ, πμνκείμ», /poð-ó-ɣiros/ 

«πμδυβονμξ», /sam-ó-laðo/ «ζδζαιέθαζμ», /farð-ó-strata/ «θανδφξ δνυιμξ» η.ά. 

Παξαδείγκαηα ζύλζεηωλ ιέμεωλ κε -[u]-: [aɣri-o-kítama/ [aɣr-u-cítama] 

«αβνζμημίηαβια», /aɣri-o-sikiá/ [aɣr-u-ʃcá] «αβνζμζοηζά», /aðerf-o-péði/ [aðerf-u-péð] 

«παζδί ημο αδενθμφ ή ηδξ αδενθήξ, ακζρζυξ/-ζά», /adr-o-míri/ [adr-u-mír] «ιενίδζμ 

απυ ηδκ πενζμοζία ημο ζογφβμο», /arm-o-zúmi/ [arm-u-zúm] «ημ γμοιί απυ ημ 

ημονζί», /ili-o-fegári/ [iʎ-u-figár] «ημ θεββάνζ πμο θαίκεηαζ ηδκ διένα», /kol-o-rízi/ 

[kul-u-ríʒ] «παναθοάδα», /mes-o-xóri/ [mis-u-xór] «ημ ηέκηνμ ημο πςνζμφ» η.ά. 
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Όηακ ημ α΄ ζοκεεηζηυ ανπίγεζ απυ /a/-, δεκ ειθακίγεηαζ ζοκδεηζηυ θςκήεκ 

(π.π. /aɣri-ø-ábelo/ [aɣri̭ábilu] «άβνζμ αιπέθζ», /adr-ø-áðerfos/ «ημοκζάδμξ», /ɣinek-ø-

aðérfia/ «ηα αδένθζα ηδξ ζογφβμο», /kadil-ø-anáftis/ «ηακηδθακάθηδξ», /psor-ø-áloɣo/ 

«ρςνάθμβμ») αθθά /palioabelás/ [paʎubilás] «ημπμεεζία υπμο οπήνπακ παθζά 

αιπέθζα». 

Καηά ηακυκα δεκ απακηά ζοκδεηζηυ θςκήεκ, υηακ ημ εέια ημο α΄ ζοκεεηζημφ 

θήβεζ ζε -/i/, (π.π. /platí-ø-poðo/ «ημ ηιήια ηδξ ηάθηζαξ πμο ηαθφπηεζ ημ πέθια», 

/platí-ø-skalo/ «πθαηφζηαθμ», /poli-ø-vólo/ [puʎivólu] «πμθοαυθμ», /poli-ø-xrónisma/ 

[puʎixróɲzma] «εοπή ζε εμνηάγμκηεξ ή κευκοιθμοξ κα γήζμοκ πμθθά πνυκζα»). 

οκδεηζηυ θςκήεκ -/a/- ειθακίγεηαζ, υηακ ςξ α΄ ζοκεεηζηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηα ανζειδηζηά άκς ημο ηέζζενα (π.π. /eks-á-mina/ [(i)ksámina] «ελάιδκα», /eks-á-

psalmos/ «ελάραθιμξ», /eni-á-mera/ [ɲámira] «εκκζάιενα», /triad-á-filo/ 

«ηνζακηάθοθθμ»). 

Σμ α΄ ζοκεεηζηυ είκαζ δοκαηυκ κα δζαηδνεί ηδ ιμνθή πμο είπε ςξ αοημηεθήξ 

θέλδ (π.π. /aɣrio-kítama/ «αβνζμημίηαβια», /aðelfo-várema/ «πηφπδια απυ αδεθθυ», 

/anemó-εira/ «δ Χναία Πφθδ», /kalo-ɣriá/ «ηαθυβνζα», /nero-mána/ «πδβή κενμφ», 

/poðó-ɣiros/ «πμδυβονμξ», /raxo-kókalo/ «ζπμκδοθζηή ζηήθδ», /triadá-filo/ 

«ηνζακηάθοθθμ», /psor-áloɣo/ «ρςνάθμβμ» η.ά.) ή κα ειθακίγεηαζ ιμνθμθμβζηά 

ιεηααεαθδιέκμ (π.π. /anεóɣalo/ «ακευβαθμ» ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θέλδ /ɣála/ «βάθα», 

/kolorízi/ «παναθοάδα» ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θέλδ /ríza/ «νίγα», /nerofíða/ «κενυθζδμ» 

ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θέλδ /fíði/ «θίδζ»˙ επίζδξ /kalokéri/ «ηαθμηαίνζ», /katosáɣono/ 

[katsáɣnu] «δ ηάης ζζαβυκα», /mesiméri/ «ιεζδιένζ», /mesosarákosto/ 

[misosarákustu] «Μεζμζαναημζηή», /kserólakas/ «λενυξ θάηημξ, λενυ νέια», 

/ksilófkiaro/ «θζπκζζηήνζ», /petrosániða/ [pitrusáɲða] «ζακίδζα πμο ζηενεχκμκηαζ ζημ 

ζαιάνζ ημο γχμο βζα ηδ ιεηαθμνά θίεςκ (πθδε.μοδ.)», /platískalo/ «πθαηφζηαθμ», 

/protókleftos/ «πνχημξ ηθέθηδξ», /rizóɣalo/ «νογυβαθμ», /stavroðrómi/ 

«ζηαονμδνυιζ», /xuliarokálaεo/ «ημοηαθμεήηδ» η.ά.). 

Όηακ ημ α΄ ζοκεεηζηυ είκαζ μοδέηενμ ζε -/í/ ή -/i/ άημκμ, παναηδνείηαζ δ ηάζδ 

αοηυ κα ιεηααάθθεηαζ ζε -/μ/ -[u] (π.π. /aɣriábelo/ [aɣri̭ábilu] «άβνζμ αιπέθζ» (ιε α΄ 

ζοκεεηζηυ ηδ θ. /abéli/ «αιπέθζ»), /paliópeðo/ «παθζυπαζδμ» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. 

/peðí/ «παζδί»)˙ επίζδξ, /karavósxina/ «ηανααυζημζκα», /katosáɣono/ [katsáɣnu] (ηαζ 

/katosávano/ [katsávanu]) «δ ηάης ζζαβυκα», /ksilóftiaro/ [ksʃilófcaru] «θζπκζζηήνζ», 

/nixopóðara/ «κοπμπυδανα», /palióspito/ «παθζυζπζημ, πμνκείμ», /paliopáputso/ 

[paʎupáptsu] «παθζμπάπμοηζμ», /petrosániða/ [pitrusáɲða] «ζακίδζα πμο 
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ζηενεχκμκηαζ ζημ ζαιάνζ ημο γχμο βζα ηδ ιεηαθμνά θίεςκ», /platískalo/ 

«πθαηφζηαθμ», /samólaðo/ «ζδζαιέθαζμ», /xuliarokálaεo/ «ημοηαθμεήηδ» η.ά. 

Ακεονίζημκηαζ υιςξ ηαζ πενζπηχζεζξ θέλεςκ πμο δεκ αημθμοεμφκ ηδκ ακςηένς ηάζδ 

(π.π. /aɣiokéri/ «αβζμηένζ» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. /kerí/ «ηενί»), /aletropóði/ 

[ʎitrupóð] «δ αάζδ ημο ανυηνμο υπμο πνυζανιυγεηαζ ημ οκί» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. 

/póði/ «πυδζ»)˙ επίζδξ, /aðerfopéði/ «παζδί ημο αδενθμφ ή ηδξ αδενθήξ», /iliofegári/ 

[iʎufigár] «ημ θεββάνζ πμο θαίκεηαζ ηδ ιένα», /kafekúti/ «ηαθεημφηζ», /rakoɣiáli/ 

[rakuʝáʎ] «βοάθζκμ ιπμοηάθζ βζα ναηί», /stefanoxárti/ «ζηεθακμπάνηζ» η.ά.). 

Μεηααμθέξ ςξ πνμξ ηδκ ηθίζδ ή ημ βέκμξ εκδέπεηαζ κα ειθακίγμκηαζ ζε 

ζφκεεηα ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηα μκυιαηα /vunó/ «αμοκυ», /voriás/ «αμνζάξ», /vroxí/ 

«ανμπή», /eklisiá/ «εηηθδζία», /neró/ «κενυ», /xorió/ «πςνζυ» (π.π. /anεonéri/ 

«ακευκενμ», /kleftoxória/ «ηθεθημπχνζα», /korfovúni/ [kurfuvúɲ] «ημνθμαμφκζ», 

/mesoxóri/ «ημ ηέκηνμ ημο πςνζμφ», /kserovóri/ «λενμαυνζ», /eksoklísi/ [ksukʎíʃ] 

«ελςηηθήζζ», /palioxóri/ «παθζμπχνζ», /panoklísi/ [panukʎíʃ] «δ επάκς εηηθδζία», 

/protovróxi/ «πνςημανυπζ»). 

 

4.4.6.1 Σνληζκόο ηωλ ζπλζέηωλ 

 

 Όπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ζηα ζφκεεηα ημο ζδζχιαημξ 

παναηδνείηαζ δ ηάζδ κα ακααζαάγεηαζ μ ηυκμξ ημο α΄ ζοκεεηζημφ (π.π. /aɣriábelo/ 

«άβνζμ αιπέθζ», αθ. ηαζ Νηάβηαξ (2012: 133) (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. /abéli/ 

«αιπέθζ»)˙ επίζδξ, /adráðerfos/ «ημοκζάδμξ», /aftáðerfos/ «πναβιαηζηυξ αδενθυξ», 

/mesosarákosto/ «Μεζμζαναημζηή», /trisígonos/ «ηνζζέββμκμξ» η.ά.). φκεεηα ιε α΄ 

ζοκεεηζηυ υκμια πανμλφημκμ δζζφθθααμ ιεηαηζκμφκ ημκ ηυκμ ημοξ ζηδκ 

πνμπαναθήβμοζα (π.π. /anεóɣalo/ «ακευβαθμ» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. /ɣála/ «βάθα»)˙ 

επίζδξ, /anemóεira/ «δ Χναία Πφθδ», /eksámina/ «ελάιδκα», /mesánixta/ 

«ιεζάκοπηα», /nevróspasma/ «κεονυζπαζια», /nistikópsira/ [ɲiskópʃira] «αοηυξ πμο 

παναπμκζέηαζ υηζ δήεεκ είκαζ θηςπυξ», /eniámera/ «εκκζάιενα», /kseróvixas/ 

«λενυαδπαξ», /kserólakas/ «λενυξ θάηημξ, λενυ νέια», /palióðedro/ «παθζυδεκηνμ», 

/pikróɣelio/ «πζηνυ βέθζμ», /poðóɣiros/ «πμδυβονμξ», /protókleftos/ «πνχημξ 

ηθέθηδξ», /rizóɣalo/ «νογυβαθμ», /titinóksilo/ «δ λεναιέκδ νίγα ηαζ μ αθαζηυξ ημο 

θοημφ ημο ηαπκμφ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πνμζάκαιια», /triadáfilo/ 

«ηνζακηάθοθθμ», /farðóstrata/ «θανδφξ δνυιμξ» η.ά.). Όπςξ ιπμνεί κα δζαπζζηςεεί, 

ηα α΄ ζοκεεηζηά είκαζ μκυιαηα ανζεκζηά ζε -/as/, -/is/, -/μs/, εδθοηά ζε -/a/ ηαζ 
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μοδέηενα ζε -/a/, -/ma/, -/μ/ -[u]. ηζξ ακςηένς πενζπηχζεζξ πνμζηίεεκηαζ ηαζ ιενζηά 

ζφκεεηα απυ μοζζαζηζηά μλφημκα (π.π. /eksápsalmos/ «ελάραθιμξ» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ 

ηδ θ. /psalmós/ «ραθιυξ»)˙ επίζδξ /nióɣabra/ «κευκοιθμζ», /nióɣabros/ 

«κζυβαιπνμξ»). 

Πνυζεεηα, ζφκεεηα ιε α΄ ζοκεεηζηυ μοδέηενμ ζε -/í/ ή -/i/, βζα ηα μπμία έπεζ 

ήδδ ακαθενεεί υηζ ιεηααάθθμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηθίζδ, ειθακίγμοκ ακααζααζιυ ημο 

ηυκμο ζηδκ πνμπαναθήβμοζα (π.π. /aɣriábelo/ «άβνζμ αιπέθζ» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. 

/abéli/ «αιπέθζ»)˙ μιμίςξ, /ɣinekópeða/ «βοκαζηυπαζδα», /kakokéfalo/ «ηαηυ 

ηεθάθζ», /katosáɣono/ «δ ηάης ζζαβυκα», /kobovélono/ [kubuvélunu] «ηανθίηζα», 

/mesodúvaro/ «ιεζμημζπία», /ksilóftiaro/ [ksʃilófcaru] «θζπκζζηήνζ», /paliopáputso/ 

«παθζμπάπμοηζμ», /paliópeðo/ «παθζυπαζδμ», /palióspito/ «παθζυζπζημ, πμνκείμ», 

/paliopóðaro/ «παθζμπυδανμ», /petrosániða/ «ζακίδζα πμο ζηενεχκμκηαζ ζημ ζαιάνζ 

ημο γχμο βζα ηδ ιεηαθμνά θίεςκ», /platípoðo/ «ημ ηιήια ηδξ ηάθηζαξ πμο ηαθφπηεζ 

ημ πέθια», /platískalo/ «πθαηφζηαθμ», /protopalíkaro/ «πνςημπαθθήηανμ», 

/samólaðo/ «ζδζαιέθαζμ», /xuliarokálaεo/ «ημοηαθμεήηδ»). 

Καηά ιία ζοθθααή, απυ ηδ θήβμοζα ζηδκ παναθήβμοζα, ακένπεηαζ μ ηυκμξ 

ηαζ ζε ζφκεεηα ιε α΄ ζοκεεηζηυ μοδέηενμ ζε -/í/, ηα μπμία δεκ οθίζηακηαζ ηθζηζηή 

ιεηααμθή (π.π. /aɣiokéria/ «αβζμηένζα» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. /kerí/ «ηενί»)˙ επίζδξ, 

/aðerfopéði/ «παζδί ημο αδενθμφ ή ηδξ αδενθήξ», /kafekútia/ «ηαθεημφηζα», 

/podopánia/ «ημκηέξ ηάθηζεξ», /rakoɣiáli/ «βοάθζκμ ιπμοηάθζ βζα ναηί», /stefanoxárti/ 

«ζηεθακμπάνηζ»). Ζ ακςηένς παναηήνδζδ ζζπφεζ ηαζ βζα ηα ζφκεεηα ιε α΄ ζοκεεηζηυ 

ηα μκυιαηα /vunó/ «αμοκυ», /voriás/ «αμνζάξ», /vroxí/ «ανμπή», /eklisiá/ «εηηθδζία», 

/neró/ «κενυ», /xorió/ «πςνζυ», βζα ηα μπμία έπεζ ακαθενεεί ήδδ υηζ ειθακίγμοκ 

ιεηααμθέξ ζηδκ ηθίζδ ή ηαζ ημ βέκμξ (π.π. /anεonéri/ «ακευκενμ», /kleftoxória/ 

«ηθεθημπχνζα», /korfovúnia/ [kurfuvúɲa] «ημνθμαμφκζα», /mesoxóri/ «ημ ηέκηνμ ημο 

πςνζμφ», /kserovóri/ «λενμαυνζ», /eksoklísi/ [ksukʎíʃ] «ελςηηθήζζ», /palioxóri/ 

«παθζμπχνζ», /panoklísi/ [panukʎíʃ] «δ επάκς εηηθδζία», /protovróxia/ 

«πνςημανυπζα»). 

 Σέθμξ, οπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ ζοκεέηςκ, υπμο δεκ παναηδνείηαζ 

ιεηαηίκδζδ ημο ηυκμο εκ ζπέζεζ ιε ηδ εέζδ ημο ηαηά ηδκ αοημηεθή πνήζδ ημο α΄ 

ζοκεεηζημφ (π.π. /aɣriosikiá/ [aɣruʃcá] «αβνζμζοηζά» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. /sikiá/ 

«ζοηζά»)˙ επίζδξ, /aðelfovárema/ «πηφπδια απυ αδεθθυ», /adraðélfia/ «ηα αδένθζα 

ημο ζογφβμο», /astropeléki/ «αζηνμπεθέηζ», /vrakozóna/ «αναημγχκα», /ɣinekaðérfia/ 

«ηα αδένθζα ηδξ ζογφβμο», /kaloɣriá/ «ηαθυβνζα», /aletropóði/ «δ αάζδ ημο ανυηνμο 
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υπμο πνυζανιυγεηαζ ημ οκί», /mesiméri/ «ιεζδιένζ», /neromána/ «πδβή κενμφ», 

/nikokirá/ «κμζημηονά», /nikokíris/ «κμζημηφνδξ», /raxokókalo/ «ζπμκδοθζηή ζηήθδ», 

/stavroðrómi/ «ζηαονμδνυιζ», /sibeεerí/ «ζοιπέεενμζ», /xasoméris/ «παζμιένδξ»)˙ 

ελάθθμο ζε πμθθά απυ αοηά ημ α΄ ζοκεεηζηυ ημκίγεηαζ ήδδ ζηδκ πνμπαναθήβμοζα 

(π.π. /aɣriokítama/ «αβνζμημίηαβια» (ιε α΄ ζοκεεηζηυ ηδ θ. /kítama/ «ημίηαβια»)˙ 

επίζδξ /aɣrofílakas/ «αβνμθφθαηαξ», /aðelfovárema/ «πηφπδια απυ αδεθθυ», 

/psoráloɣo/ «ρςνάθμβμ»). 

 

4.4.6.2 πληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή ζρέζε ηνπ α΄ θαη ηνπ β΄ ζπλζεηηθνύ 

 

Με ηνζηήνζμ ηδ ζοκηαηηζηή ζπέζδ ηςκ δφμ ζοκεεηζηχκ, ηα ζφκεεηα μκυιαηα, 

δζαηνίκμκηαζ ζε: α) παναηαηηζηά ζφκεεηα ηαζ β) ελανηδιέκα ζφκεεηα. 

 

4.4.6.2.1 Παξαηαθηηθά ζύλζεηα
61

 

 

ηα παναηαηηζηά ζφκεεηα, δ ζδιαζία πνμηφπηεζ, ακ ηα ζοκεεηζηά ημοξ ιένδ, 

πμο είκαζ ηαζ ηα δφμ μκυιαηα, ζοκδεεμφκ ιε ημκ ζφκδεζιμ /ke/ «ηαζ» (π.π. /adróɣino/ 

[adróinu] «ακηνυβοκμ», /astropeléki/ «αζηνμπεθέηζ», /ɣinekópeða/ «βοκαζηυπαζδα», 

/mustalevriá/ «ιμοζηαθεονζά», /rizóɣalo/ «νογυβαθμ»). 

 

4.4.6.2.2 Δμαξηεκέλα ζύλζεηα 

 

Σα ελανηδιέκα ζφκεεηα μκυιαηα εηθνάγμοκ ζπέζδ ελάνηδζδξ ηςκ 

ζοκεεηζηχκ ημοξ ιενχκ. Βαζζηυ ζημζπείμ είκαζ ημ α΄ ζοκεεηζηυ, ζημ μπμίμ ημ α΄ 

ζοκεεηζηυ θεζημονβεί ςξ επζεεηζηυξ ή εηενυπηςημξ πνμζδζμνζζιυξ ή ςξ ζοιπθήνςια 

ηδξ ηοπυκ νδιαηζηήξ έκκμζαξ ημο α΄ ζοκεεηζημφ. Βάζεζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

ζδιαζζμθμβζηχκ ηαζ ζοκηαηηζηχκ αοηχκ ζπέζεςκ ηα ελανηδιέκα ζφκεεηα μκυιαηα 

δζαηνίκμκηαζ ζε: α) πνμζδζμνζζηζηά ηαζ β) νδιαηζηά ζφκεεηα. 

Μπμνεί κα παναηδνδεεί υηζ ηα ζφκεεηα μκυιαηα βεκζηά εηθνάγμοκ ιία 

οπςκοιζηή ζπέζδ ζε ζφβηνζζδ ιε υ,ηζ δδθχκεζ ημ α΄ ζοκεεηζηυ, ημ μπμίμ θεζημονβεί 

ςξ οπενχκοιμ (π.π. /aɣriosikiá/ [aɣruʃcá] «αβνζμζοηζά» → είδμξ ζοηζάξ, /samólaðo/ 

«ζδζαιέθαζμ» → είδμξ θαδζμφ, /farðóstrata/ «θανδφξ δνυιμξ» → είδμξ δνυιμο). 

                                                
61 Βθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 276-279). 
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4.4.6.2.2.1 Πξνζδηνξηζηηθά ζύλζεηα 

 

Σα πνμζδζμνζζηζηά ζφκεεηα πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηδ ζφκεεζδ επζεέημο ηαζ 

μκυιαημξ ή μκυιαημξ ηαζ μκυιαημξ. Όηακ ημ α΄ ζοκεεηζηυ είκαζ επίεεημ, θεζημονβεί 

ςξ επζεεηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημο α΄ ζοκεεηζημφ (π.π. /aɣriosikiá/ «δ άβνζα ζοηζά», 

/arɣiromáxero/ «ανβονυ ιαπαίνζ», /eksámina/ «ελάιδκα», /kakokéfalo/ «ηαηυ 

ηεθάθζ», /lianolíεara/ «ιζηνέξ πέηνεξ», /paliópeða/ «παθζυπαζδα», /paliopáputso/ «ημ 

παθζυ παπμφηζζ», /protókleftos/ «πνχημξ ηθέθηδξ», /protopalíkaro/ 

«πνςημπαθθήηανμ»). 

Όηακ ημ α΄ ζοκεεηζηυ είκαζ υκμια, ιπμνεί κα θεζημονβεί ςξ εηενυπηςημξ ή 

επζννδιαηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ (π.π. /aletróxero/ [aʎitróçir] «δ θααή ημο ανυηνμο», 

/adraðélfia/ «ηα αδέθθζα ημο ζογφβμο», /ɣinekaðélfia/ [ʝinekaðérfça] «ηα αδέθθζα ηδξ 

ζογφβμο», /karavósxina/ «ηανααυζημζκα», /aletropóði/ [ʎitrupóð] «δ αάζδ ημο 

ανυηνμο υπμο πνμζανιυγεηαζ ημ οκί», /matófila/ «ιαηυθοθθα», /babakósporos/ 

«ζπυνμξ ημο ααιααηζμφ», /nikokíris/ [ɲikucírs] «κμζημηφνδξ», /raxokókalo/ 

«ζπμκδοθζηή ζηήθδ», /samólaðo/ «θάδζ απυ ζμοζάιζ», /xuliarokálaεo/ [xʎarokálaεo] 

«εήηδ βζα ημοηάθζα, ημοηαθμεήηδ»). 

 

4.4.6.2.2.2 Ρεκαηηθά ζύλζεηα 

 

Σα νδιαηζηά ζφκεεηα μκυιαηα έπμοκ ςξ α΄ ζοκεεηζηυ υκμια πανάβςβμ απυ 

νήια ηαζ ςξ α΄ ζοκεεηζηυ υκμια πμο θεζημονβεί: α) ςξ ππνθείκελν (π.π. /iliodósimo/ 

[iʎudóʃmu] «μ ήθζμξ ακαηέθθεζ, ακαημθή», /ilioxásimo/ [iʎuxáʃimu] «μ ήθζμξ πάκεηαζ, 

δφζδ», /εeofánia/ [εçufáɲa] «ειθακίγεηαζ μ Θευξ», /nilióvɣalma/ «αβαίκεζ μ ήθζμξ, 

ακαημθή»), β) ςξ αληηθείκελν, αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 279) (π.π. /zimaroxáftis/ 

«αοηυξ πμο ηνχεζ ημ γοιάνζ, θμφνκμξ», /kadilanáftis/ «αοηυξ πμο ακάαεζ ηα 

ηακηήθζα», /nekroεáftis/ [ɲikruεáfts] «αοηυξ πμο εάαεζ ημοξ κεηνμφξ»), γ) ςξ 

πνηεηηθό αίηην (π.π. /aðelfovárema/ «πηφπδια απυ αδεθθυ») ηαζ δ) ςξ 

επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο (π.π. /matavrásimo/ [matavráʃmu] «εη κέμο ανάζζιμ, 

ανάγς λακά, εη κέμο»). 
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4.5 Δπίζεηα θαη αξηζκεηηθά 

4.5.1 Σν κνξθνινγηθό ζύζηεκα ηνπ επηζέηνπ 

 

ημ Γανκάηζημ ζδίςια υπςξ άθθςζηε ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή ημ 

ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο επζεέημο ααζίγεηαζ ζημ ζφζηδια ημο μκυιαημξ˙ αοηυ 

πνμηφπηεζ –έζης ηαζ αδνμιενχξ– απυ ημκ πίκαηα ηθίζδξ μκμιάηςκ ηαζ επζεέηςκ πμο 

παναηίεεηαζ: 

 

  υκμια επίεεημ υκμια επίεεημ υκμια επίεεημ 

εκζηυξ  μκμιαζηζηή  /ɣabrυ-s/ /tranó-s/ /vroxí-ø/ /traní-ø/ /nerυ-ø/ /tranυ-ø/ 

 αζηζαηζηή /ɣabrυ-ø/ /tranó-ø/ /vroxí-ø/ /traní-ø/ /nerυ-ø/ /tranυ-ø/ 

 βεκζηή /ɣabr-ú/ /tran-ú/ /vroxí-s/ /traní-s/ – – 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή  /ɣabr-í/ /tran-í/ /vrox-és/ /tran-és/ /ner-á/ /tran-á/ 

 αζηζαηζηή /ɣabr-í/ /tran-í/ /vrox-és/ /tran-és/ /ner-á/ /tran-á/ 

 βεκζηή – – – – – – 

 

Ζ ααζζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ ιμνθμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ, 

μκυιαημξ ηαζ επζεέημο, έβηεζηαζ ζημκ νυθμ ημο βέκμοξ. Σα μκυιαηα ζοκεηθένμκηαζ 

πάκημηε ιε ηδκ πηχζδ ηαζ ημκ ανζειυ ηαζ δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημ 

βναιιαηζηυ ημοξ βέκμξ ζε ανζεκζηά, εδθοηά ηαζ μοδέηενα, δδθαδή άθθα μκυιαηα 

είκαζ ανζεκζηά (π.π. /μ ɣabrós/ «μ βαιπνυξ»), άθθα είκαζ εδθοηά (π.π. /i vroxí/ «δ 

ανμπή») ηαζ άθθα είκαζ μοδέηενα (π.π. /to neró/ «ημ κενυ»). Σα επίεεηα 

ζοκεηθένμκηαζ πάκημηε ιε ηδκ πηχζδ ηαζ ημκ ανζειυ, δεκ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ υιςξ 

ζε ζπέζδ ιε ημ βέκμξ, αθθά ζπδιαηίγμοκ ηφπμοξ ζε υθα ηα βέκδ (π.π. ανζεκζηυ 

/tranós/ «ηνακυξ», εδθοηυ /traní/ «ηνακή», μοδέηενμ /tranó/ «ηνακυ») ηαζ ζοιθςκμφκ 

ςξ πνμξ ημ βναιιαηζηυ βέκμξ ιε ημ υκμια. Ο ααζζηυξ νυθμξ ημο βναιιαηζημφ βέκμοξ 

ημο επζεέημο είκαζ δ δήθςζδ ηδξ ζοιθςκίαξ˙ μ αηνμαηήξ/απμδέηηδξ ημο ιδκφιαημξ 

ακηζθαιαάκεηαζ ζαθέζηενα ιε ηδ αμήεεζα ημο βέκμοξ πμζμ είκαζ ημ υκμια ιε ημ μπμίμ 

ζοκδέεηαζ ημ επίεεημ. 

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ημ υκμια ηαζ ημ επίεεημ ζοκεηθένμκηαζ ιε ημκ ανζειυ 

ηαζ ηδκ πηχζδ. Ο νυθμξ ημο ανζειμφ ηαζ ηδξ πηχζδξ είκαζ ςζηυζμ δζαθμνεηζηυξ ζημ 

ημ υκμια ηαζ ημ επίεεημ. Ο ανζειυξ πνμζδζμνίγεζ πμζμηζηά ημ υκμια ηαζ δ πηχζδ 

δδθχκεζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ ζοκηαηηζηυ πονήκα, ιε ημ ζημζπείμ δδθαδή ηδξ 

πνυηαζδξ απυ ημ μπμίμ ελανηάηαζ (νήια, άθθμ υκμια, πνυεεζδ ηαζ ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ επίννδια π.π. /kalós ta peðiá/ «Καθχξ ηα παζδζά»). Όηακ πνυηεζηαζ βζα 
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ημ επίεεημ, δ πνήζδ ημο ανζειμφ ηαζ ηδξ πηχζδξ δεκ δδθχκεζ ηίπμηε, απθχξ 

δζεοημθφκεζ ημκ αηνμαηή/απμδέηηδ ημο ιδκφιαημξ κα δζαηνίκεζ –ιέζς ηδξ 

ζοιθςκίαξ– υηζ ημ επίεεημ ζοκδέεηαζ ιε ημ πνμζδζμνζγυιεκμ υκμια. Οζ /kalés 

ɣinékes/ [kalés ʝnécis] «ηαθέξ βοκαίηεξ» δεκ είκαζ πζμ ηαθέξ απυ ηδκ /kalí ɣinéka/ 

[kaʎí ʝnéka] «ηαθή βοκαίηα», δδθαδή μ πθδεοκηζηυξ δεκ ζδιαίκεζ ιεβαθφηενδ 

πμζυηδηα ηδξ έκκμζαξ ημο επζεέημο, αθθά δδθχκεζ υηζ ημ επίεεημ πνμζδζμνίγεζ έκα 

υκμια πθδεοκηζημφ ανζειμφ. Οιμίςξ, μζ πηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ 

επίεεημ δεκ θακενχκμοκ δζαθμνεηζηέξ ζπέζεζξ ημο επζεέημο πνμξ ημ πνμζδζμνζγυιεκμ 

υκμια, αθθά πνδζζιμπμζμφκηαζ απθχξ ζε ζοιθςκία πνμξ ηδκ πηχζδ ημο μκυιαημξ. Ζ 

ζπέζδ ημο επζεέημο πνμξ ημ υκμια είκαζ δ ίδζα ζημ μκμιαηζηυ ζφκμθμ /i kalí ɣinéka/ 

«δ ηαθή βοκαίηα» ηαζ ζημ μκμιαηζηυ ζφκμθμ /tis kalés ɣinékes/ [ts kalés ʝnécis] «ηζξ 

ηαθέξ βοκαίηεξ» (αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 216-218). 

διεζχκεηαζ, επίζδξ, υηζ ζημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο επζεέημο ακάθμβα ιε 

ημοξ ζοκδοαζιμφξ ηφπςκ βζα ηα δζάθμνα βέκδ δζαηνίκμκηαζ κνξθνινγηθέο δέζκεο (αθ. 

Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 218), ζφκμθα δδθαδή επζεέηςκ ιε ηα ίδζα 

παναηηδνζζηζηά ςξ πνμξ ημκ ζπδιαηζζιυ ηφπςκ (π.π. /tranós - traní - tranó/ «ηνακυξ, 

ηνακή, ηνακυ»). Δηηυξ απυ ηα επίεεηα ζημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο επζεέημο 

πενζθαιαάκμκηαζ μζ επζεεηζηέξ ιεημπέξ (π.π. /valménos/ [valménus] «ααθιέκμξ» - 

/valméni/ [valméɲ] «ααθιέκδ» - /valméno/ [valménu] «ααθιέκμ») ηαεχξ ηαζ μζ 

επζεεηζηέξ ακηςκοιίεξ (π.π. /álos/ [álus] «άθθμξ» - /áli/ [aʎ] «άθθδ»- /álo/ [álu] 

«άθθμ»). 

Δπίζδξ, μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ ηφπςκ ημο επζεέημο ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ ηυζμ 

δζαθμνεηζηχκ εειάηςκ υζμ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ηαηαθήλεςκ (θδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ). 

Δπί παναδείβιαηζ, μζ ηφπμζ ημο επζεέημο /tranós - traní - tranó/ ζπδιαηίγμκηαζ αάζεζ 

ηνζχκ εειάηςκ: α) ημ εέια /tranó/-, ζημ μπμίμ πνμζηίεεκηαζ μζ ηαηαθήλεζξ 

μκμιαζηζηήξ ηαζ αζηζαηζηήξ εκζημφ ημο ανζεκζημφ ηαζ ημο μοδεηένμο (π.π. /tranó-s/, 

/tranó-ø/), β) ημ εέια /tran/-, ζημ μπμίμ πνμζηίεεκηαζ μζ ηαηαθήλεζξ ηδξ βεκζηήξ 

εκζημφ ημο ανζεκζημφ (π.π. /tran-ú/) ηαεχξ ηαζ μζ ηαηαθήλεζξ μκμιαζηζηήξ ηαζ 

αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ηαζ ηςκ ηνζχκ βεκχκ (π.π. /tran-í/ «ηνακμί», /tran-és/ 

«ηνακέξ», /tran-á/ «ηνακά» η.θπ.) ηαζ γ) ημ εέια /traní/-, αάζεζ ημο μπμίμο 

ζπδιαηίγμκηαζ μζ ηφπμζ ημο εδθοημφ ζημκ εκζηυ ανζειυ ιε πνμζεήηδ ηςκ ίδζςκ 
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ηαηαθήλεςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ημο μκυιαημξ (π.π. /traní-

ø/, /traní-s/).
62

 

Σα επίεεηα ημο ζδζχιαημξ είκαζ ηνζβεκή ηαζ ηνζηαηάθδηηα, δζαηνίκμκηαζ ηαηά 

ηδκ ηθίζδ ημοξ ζε ζζμζφθθααα ηαζ ακζζμζφθθααα, εκχ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ςξ 

πνμξ ημκ ημκζζιυ ημοξ είκαζ ημ υηζ μ ηυκμξ ημοξ παναιέκεζ ζηαεενυξ. 

Σέθμξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ επίεεηα ηςκ ηφπςκ /asεenís - asεenís - asεenés/ ηαζ 

/sófron - sófron - sófron/ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ μφηε πνμζζδζάγμοκ ζημκ ζδζςιαηζηυ 

θυβμ, ηαεχξ έπμοκ ανπαία πνμέθεοζδ ηαζ ζοκδείγμκηαζ ζε πζμ επίζδιμ ηαζ ηοπζηυ 

επίπεδμ φθμοξ. Δπζζδιάκεδηακ ελαζνεηζηά θίβα παναδείβιαηα (π.π. /kliníris/, 

/prosfilés/) ηαζ δ πνήζδ ημοξ μθείθεηαζ ζηδκ επίδναζδ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ. Γζα ημοξ 

ηφπμοξ /mia asεení/ (αζη. εκ.), /sigenís/ «ζοββεκήξ», /sigenís/ «ζοββεκείξ» ηςκ 

μοζζαζηζημπμζδιέκςκ επζεέηςκ ζε -/ís, -ís, -és/) αθ. 4.4.2 ζ. 238-239. Δπζπθέμκ, απυ 

ιία θμνά ακεονέεδηακ μζ ηφπμζ /sófrona/ (αζη. εκ., ανζ. βέκμοξ) ηαζ /exéfrona/ (αζη. 

εκ., ανζ. βέκμοξ) ηςκ επίζδξ ανπαίαξ πνμέθεοζδξ επζεέηςκ ζε -/on, -on, -μn/). 

 

4.5.2 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /meɣálos - meɣáli - meɣálo/
63

 

 

Σα επίεεηα αοημφ ημο ηφπμο είκαζ ζζμζφθθααα ηαζ ειθακίγμοκ εέιαηα 

ανζεκζημφ ηαζ μοδεηένμο ζε -/μ/-. Σα εέιαηα ημο εδθοημφ βέκμοξ θήβμοκ ζε -/i/-, ζε 

-/a/- ηαζ ζε -/ia/-. Σα εκ θυβς επίεεηα ζοκζζημφκ ίζςξ ηδ ζοπκυηενδ ηαηδβμνία ζημ 

ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο επζεέημο ημο Γανκάηζημο ζδζχιαημξ. 

ηδ ζοκέπεζα δίκμκηαζ παναδείβιαηα ηθίζδξ ηςκ επζεέηςκ ηδξ εκ θυβς 

ηαηδβμνίαξ. 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /meɣálo-s/ 

[miɣálus] 

/meɣáli-ø/ 

[miɣáʎ] 

/meɣálo-ø/ 

[miɣálu] 

 αζηζαηζηή /meɣálo-ø/ 

[miɣálu] 

/meɣáli-ø/ 

[miɣáʎ] 

/meɣálo-ø/ 

[miɣálu] 

 βεκζηή /meɣál-u/ 

[miɣálu] 

/meɣáli-s/ 

[miɣáʎs] 

– 

 

                                                
62 Πα. υζα ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ ιε υζα ζδιεζχκμοκ μζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 216-

219) βζα ημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ημο επζεέημο ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ. 
63 Βθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 208), Σζμθάηδ (2009: 209-214), Γηαναθζάημξ (2016: 149-151). 
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πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /meɣál-i/ 

[miɣáʎ] 

/meɣál-es/ 

[miɣáʎis] 

/meɣál-a/ 

[miɣála] 

 αζηζαηζηή /meɣál-i/ 

[miɣáʎ] 

/meɣál-es/ 

[miɣáʎis] 

/meɣál-a/ 

[miɣála] 

 βεκζηή – – – 

 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /meséo-s/ 

[miséus] 

/meséa-ø/ 

[miséa] 

/meséo-ø/ 

[miséu] 

 αζηζαηζηή /meséo-ø/ 

[miséu] 

/meséa-ø/ 

[miséa] 

/meséo-ø/ 

[miséu] 

 βεκζηή /mesé-u/ 

[miséu] 

/meséa-s/ 

[miséas] 

– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /mesé-i/ 

[miséi] 

/mesé-es/ 

[miséis] 

/mesé-a/ 

[miséa] 

 αζηζαηζηή /mesé-i/ 

[miséi] 

/mesé-es/ 

[miséis] 

/mesé-a/ 

[miséa] 

 βεκζηή – – – 

 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /asiménio-s/ 

[aʃméɲus] 

/asiménia-ø/ 

[aʃméɲa] 

/asiménio-ø/ 

[aʃméɲu] 

 αζηζαηζηή /asiménio-ø/ 

[aʃméɲu] 

/asiménia-ø/ 

[aʃméɲa] 

/asiménio-ø/ 

[aʃméɲu] 

 βεκζηή /asiméni-u/ 

[aʃméɲu] 

/asiménia-s/ 

[aʃméɲas] 

– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /asiméni-i/ 

[aʃméɲi] 

/asiméni-es/ 

[aʃméɲes] 

/asiméni-a/ 

[aʃméɲa] 

 αζηζαηζηή /asiméni-i/ 

[aʃméɲi] 

/asiméni-es/ 

[aʃméɲes] 

/asiméni-a/ 

[aʃméɲa] 

 βεκζηή – – – 
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οκμπηζηά μζ ηαηαθήλεζξ ηςκ επζεέηςκ αοηχκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή -/s/ 
-ø 

αζηζαηζηή -/ø/ 

βεκζηή -/u/ -/s/ – 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή 
-/i/ -/es/ -/a/ 

αζηζαηζηή 

βεκζηή – 

 

Ο ζπδιαηζζιυξ ημο εδθοημφ ηςκ επζεέηςκ ιε εέια ανζεκζημφ/μοδεηένμο ζε -

/μ/- -[u]- ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ημ θχκδια πμο πνμδβείηαζ ημο θδηηζημφ -/μ/- -[u]-. 

Κάπμζα επίεεηα ςζηυζμ εκδέπεηαζ κα ειθακίγμοκ ηνυπμοξ ζπδιαηζζιμφ πμο δεκ 

πνμαθέπμκηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο εέιαημξ ηαζ ημο ημκζζιμφ. Γεκζηά υιςξ 

ζζπφμοκ ηα αηυθμοεα: α) Όηακ πνζκ απυ ημ θδηηζηυ -/μ/- -[u]-, δδθαδή ημκ 

παναηηήνα, ημο ανζεκζημφ/μοδεηένμο οπάνπεζ ζφιθςκμ (π.π. /meɣálμ/- [miɣálu]-), ημ 

επίεεημ ζπδιαηίγεζ ηαηά ηακυκα ημ εέια ημο εδθοημφ βέκμοξ ζε -/i/- (αθ. Νηίκαξ 

2005:120) (π.π. /meɣáli/- [miɣáʎ(i)]-˙ θμζπά παναδείβιαηα: /aplóxoros/ [aplóxurus] 

«εονφπςνμξ» → /aplóxori/ [aplóxur], /kakáplitos/ [kakápʎitus] «αηάεανημξ» → 

/kakápliti/ [kakápʎit], /kabáðikos/ [kabáðkus] «ηαιπίζζμξ, ιεβάθμξ, επζαθδηζηυξ, 

αζμοθμφπςημξ» → /kabáðiki/ [kabáðc(i)], /bátalos/ [bátalus] «άπνδζημξ» → /bátali/ 

[bátaʎ], /ksénos/ [kʃénus] «λέκμξ» → /kséni/ [kʃeɲ], /kseasprúliavos/ [kʃasprúʎavus] 

«λεεςνζαζιέκμξ» → /kseasprúliavi/ [kʃasprúʎav], /ksestefánotos/ [kʃistifánutus] 

«αζηεθάκςημξ» → /ksestefánoti/ [kʃistifánut], /ómorfos/ [ó/émurfus] «υιμνθμξ» → 

/ómorfi/ [ó/émurfi], /plióteros/ [pʎóterus] «πενζζζυηενμξ» → /plióteri/ [pʎóter] η.ά.). 

Δπίεεηα αοηήξ ηδξ πενίπηςζδξ ιπμνεί κα ζπδιαηίγμοκ ημ εδθοηυ ηαζ ζε -/ia/-, 

πνυηεζηαζ ηονίςξ βζα επίεεηα αανφημκα ιε εέια ζε -/kμ/- -[ku]- (π.π. /aliótikos/ 

[aʎótkus] «αθθζχηζημξ» → /aliótikia/ [aʎótca], /μlórεos/ [alórtus] «μθυνεμξ» → 

/μlórεia/ [alórtça], /gifsénikos/ [ɟifʃéɲkus] «παθανυξ» → /gifsénikia/ [ɟifʃéɲca], 

/kakorízikos/ [kakuríʒkus] «ηαημνίγζημξ» → /kakorízikia/ [kakuríʒca]). Αηυιδ, ζηδκ 

εκ θυβς πενίπηςζδ ειπίπημοκ ηαζ επίεεηα ιε ημ παναβςβζηυ (οπμημνζζηζηυ) επίεδια 

-/útsikos/ -[útʃkus], -/útsikia/ -[útʃca], -/útsiko/ -[útʃku], (π.π. /mikrútsikos/ 
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«ιζηνμφηζζημξ») πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ζδίςια ακηί ημο –επίζδξ οπμημνζζηζημφ– 

επζεήιαημξ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ -/úlis/, -/úla/, -/úliko/, ημ μπμίμ δεκ ειθακίγεζ 

ζδζαίηενδ επίδμζδ ζημ Γανκάηζημ ζδίςια. 

ηδκ ηαηδβμνία ιε εέια εδθοημφ ζε -/i/-, ακήημοκ επίεεηα ιε παναβςβζηά 

επζεήιαηα υπςξ ημ -/atos/ (π.π. /akatévatos/ [akatévatus] «αιείςημξ, επίιμκμξ»), -

/átos/ (π.π. /ɣiomátos/ [ʝumátus] «βειάημξ»), -/imos/ (π.π. /μfélimos/ [uféʎmus] 

«ςθέθζιμξ»), -/inos/ (π.π. /pílinos/ [píʎinus] «πήθζκμξ»), μζ παεδηζηέξ ιεημπέξ ζε -

/ménos/ -[ménus], -/méni/ -[méɲ], -/méno/ -[ménu] (π.π. /zaroménos/ [zaruménus] 

«γανςιέκμξ») ηαζ ηα παναεεηζηά ηςκ επζεέηςκ ζε -/teros/ -[tirus], -/teri/ -[tir], -/tero/ 

-[tiru] (π.π. /kalíteros/ «ηαθφηενμξ»)
64

. 

β) Όηακ πνζκ απυ ημ θδηηζηυ -/μ/- -[u]-, ημκ παναηηήνα, ημο 

ανζεκζημφ/μοδεηένμο οπάνπεζ θςκήεκ, ημ επίεεημ ζπδιαηίγεζ ημ εέια ημο εδθοημφ ζε 

-/a/- (αθ. ηαζ Νηίκαξ 2005:120, Σζμθάηδ 2009: 213), εθυζμκ ημ θςκήεκ αοηυ 

ημκίγεηαζ (π.π. /meséos/ «ιεζαίμξ» → /meséa/, /néos/ «κέμξ» → /néa/, /teleftéos/ 

«ηεθεοηαίμξ» → /teleftéa/) ή είκαζ ημ θςκήεκ /i/ (π.π. /áɣrios/ «άβνζμξ» → /áɣria/, 

/asiménios/ [aʃméɲus] «αζδιέκζμξ» → /asiménia/ [aʃméɲa], /ðéksios/ [ðékʃus] 

«δελζυξ» → /ðéksia/ [ðékʃa], /zérvios/ [zérvʝus] «ανζζηενυπεζναξ» → /zérvia/ [zérvʝa], 

/zúfios/ [zúfçus] «ζάπζμξ, ηαπεηηζηυξ» → /zúfia/ [zúfça], /nótios/ [nótçus] «οβνυξ, 

ανεβιέκμξ» → /nótia/ [nótça]). 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή, ιε εέια εδθοημφ ζε -/a/-, ακήημοκ επίεεηα ιε ζδζαίηενα 

επζεήιαηα υπςξ -/énios/ -[éɲus], -/énia/ -[éɲa], -/énio/ -[éɲu], -/ísios/ -[íʃus], -/ísia/ -

[íʃa], -/ísio/ -[íʃu], (π.π. /asiménios/ «αζδιέκζμξ», /valtísios/ «ααθηίζζμξ», /ðermatísios/ 

«δενιάηζκμξ», /zamanísios/ «αζςκυαζμξ» ηαζ /paligerísios/ «ημο παθζμφ ηαζνμφ») 

ηαεχξ ηαζ ηα ανζειδηζηά ζε -/plásios/ -[pláʃus], -/plásia/ -[pláʃa], -/plásio/ -[pláʃu] 

(π.π. /ðiplásios/ «δζπθάζζμξ»). 

Δπίζδξ, ηαηά ημ επίεεημ /meséos, -a, -o/ «ιεζαίμξ, -α, -μ» ηθίκμκηαζ ηαζ 

επίεεηα υπςξ ηα /ksíkikos - ksíkikisa (αθ. ηαζ Σζμθάηδ 2009: 56, 212-213)- /ksíkiko/ 

[kʃíikus - kʃíicsa - kʃíiku] «εθαθνυιοαθμξ, ακυδημξ, θζπμαανήξ», /turlóikos - 

turlóikisa - turlóiko/ [turlóikus - turlóicsa - turlóiku] «απνυζεπημξ, ηνεθυξ», /tsitínikos 

- tsitínisa - tsitiniko/ [tʃitíɲkus - tʃitíɲsa, tʃitíɲku] «δφζηνμπμξ» ιμθμκυηζ πνζκ ημκ 

                                                
64 Καηά ημ επίεεημ /meɣálμs - meɣáli - meɣálμ/ «ιεβάθμξ - ιεβάθδ - ιεβάθμ» ηθίκμκηαζ ηαζ επίεεηα 

ημο ηφπμο /kúduros/ [kúdrus] «ημκηυξ, ιε ημκηή μονά» - /kúduri/ [kúdir] (ακηί [kudr] ιε ακάπηολδ ημο 

/i/, απυ /kúduri/, αθ. 3.2.1.8 ζ. 174-176) - /kúduro/ [kúdru]. Σέθμξ, εηηυξ ηςκ /meɣálμs/ ηαζ /meɣálμ/ 

εκημπίζηδηακ μζ ηφπμζ /méɣas/ (π.π. /méɣas aléksanðros/ «Μέβαξ Αθέλακδνμξ») ηαζ ιία θμνά ζε 

δδιμηζηυ ηναβμφδζ δ αζηζαηζηή /méɣa/ (π.π. /méɣa monastíri/ «ιέβα ιμκαζηήνζ»). 
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παναηηήνα -/μ/- -[u]- οπάνπεζ ζφιθςκμ. Σέθμξ, ζημ οθζηυ εκημπίζηδηακ ηαζ 

πενζπηχζεζξ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ανζεκζημφ βέκμοξ ιε ηδκ ηαηάθδλδ -/us/ (π.π. 

/meɣál-us/, /ksénus/ η.ά.), μζ μπμίμζ ιανηονμφκ δζείζδοζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ 

ζημ ζδίςια. 

 

4.5.3 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /tranós - traní - tranó/
65

 

 

Σα επίεεηα αοημφ ημο ηφπμο ζπδιαηίγμοκ εέιαηα ανζεκζημφ ηαζ μοδεηένμο 

βέκμοξ ζε -/υ/-. Σα εέιαηα βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ημο εδθοημφ βέκμοξ ηςκ επζεέηςκ 

αοηχκ θήβμοκ ζε -/í/- ηαζ -/iá/-. Σα επίεεηα αοηά, πμο ζοκμρίγμκηαζ ηάης απυ ημκ 

ηφπμ /tranós - traní - tranó/, απμηεθμφκ ιζα ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκδ ηαηδβμνία 

επζεέηςκ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ. 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /tranó-s/ 

[tranós] 

/traní-ø/ 

[traɲí] 

/tranυ-ø/ 

[tranυ] 

 αζηζαηζηή /tranó-ø/ 

[tranó] 

/traní-ø/ 

[traɲí] 

/tranυ-ø/ 

[tranυ] 

 βεκζηή /tran-ú/ 

[tranú] 

/traní-s/ 

[traɲís] 
– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /tran-í/ 

[traɲí] 

/tran-és/ 

[tranés] 

/tran-á/ 

[traná] 

 αζηζαηζηή /tran-í/ 

[traɲí] 

/tran-és/ 

[tranés] 

/tran-á/ 

[traná] 

 βεκζηή – – – 

 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /nistikó-s/ 

[ɲiskós] 

/nistikiá-ø/ 

[ɲiscá] 

/nistikó-ø/ 

[ɲiskó] 

 αζηζαηζηή /nistikó-ø/ /nistikiá-ø/ /nistikó-ø/ 

                                                
65 Βθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 208), Σζμθάηδ (2009: 205-206, 207-208), Γηαναθζάημξ (2016: 151-

153). 
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[ɲiskó] [ɲiscá] [ɲiskó] 

 βεκζηή /nistik-ú/ 

[ɲiskú] 

/nistikiá-s/ 

[ɲiscás] 
– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /nistik-í/ 

[ɲiscí] 

/nistik-és/ 

[ɲiscés] 

/nistik-á/ 

[ɲiská] 

 αζηζαηζηή /nistik-í/ 

[ɲiscí] 

/nistik-és/ 

[ɲiscés] 

/nistik-á/ 

[ɲiská] 

 βεκζηή – – – 

 

 

οκμπηζηά μζ ηαηαθήλεζξ ηςκ ακςηένς επζεέηςκ είκαζ μζ ελήξ: 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή -/s/ 
-ø 

 αζηζαηζηή -/ø/ 

 βεκζηή -/ú/ -/s/ – 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή 
-/í/ -/és/ -/á/ 

αζηζαηζηή 

βεκζηή – 

 

Όπςξ βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ, ηα επίεεηα αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ είκαζ 

μλφημκα ηαζ πνζκ απυ ημ θδηηζηυ -/υ/-, ημκ παναηηήνα, ημο ανζεκζημφ/μοδεηένμο 

οπάνπεζ ζφιθςκμ. Απυ αοηά, ηα επίεεηα ιε εέια ζε -/kυ/-, -/xυ/- ηαζ ηάπμζα άθθα 

ζπδιαηίγμοκ ημ εέια ημο εδθοημφ ζε -/iá/- (π.π. /agaεotós/ [agaεutós] «αβηαεςηυξ» 

→ /agaεotiá/ [agaεutçá], /gurlotós/ [gurlutós] «βμονθςηυξ» → /gurlotiá/ [gurlutçá], 

/ɣnomikós/ [ɣnumkós] «θμβζηυξ» → /ɣnomikiá/ [ɣnumcá] (αθ. Σζμθάηδ (2009: 56, 

205, 207 ηαζ πα. Νηίκαξ 2005:120), /ðiavolikós/ [ðʝavuʎkós] → /ðiavolikiá/ 

[ðʝavuʎcá], /ðialextós/ [ðʝaʎixtós] → /ðialextiá/ [ðʝaʎixtçá], /zavós/ «θμλυξ, 

ζηνζιιέκμξ» → /zaviá/ [zavʝá], /εeotikós/ [εçutkós] «εεσηυξ, μ πνμενπυιεκμξ απυ ημκ 

Θευ» → /εeotikiá/ [εçutcá], /kakós/ → /kakiá/ [kacá], /mudós/ «ζημφνμξ» → /mudiá/ 

[mudʝá], /badakotós/ [badakutós] «ααεμοθςηυξ» → /badakotiá/ [badakutçá], 

/bluderós/ [bludirós] «ιπυθζημξ» → /bluderiá/ [bludirʝá], /nistikós/ [ɲiskós] → 

/nistikiá/ [ɲiscá], /ftoxós/ [ftuxós] → /ftoxiá/ [ftuçá]). Ακ ηαζ βεκζηά δ ηάζδ είκαζ ημ 

εέια ημο εδθοημφ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ επζεέηςκ κα θήβεζ ζε -/iá/-, ηάπμζα ημ 
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ζπδιαηίγμοκ ηαζ ζε -/í/- (π.π. /malakiá/ [malacá] ηαζ /malakí/ [malací], /ftoxiá/ [ftuçá] 

ηαζ /ftoxí/ [ftuçí]). Αθθά ηαζ ηα επίεεηα ζηα μπμία ημ εέια ημο ανζεκζημφ/μοδεηένμο 

δεκ θήβεζ ζε -/kυ/-, -/xυ/- ηαζ οπάνπεζ άθθμ ζφιθςκμ πνζκ ημκ παναηηήνα -/υ/- 

ιπμνμφκ κα ζπδιαηίγμοκ ημ εέια ημο εδθοημφ υπζ ιυκμ ζε -/í/-, υπςξ είκαζ ημ 

ζφκδεεξ, αθθά ηαζ ζε -/iá/- (π.π. /ksanεós/ → /ksanεí/ αθθά ηαζ /ksanεiá/, /tsevðós/ 

[tʃivðós] «ρεοδυξ» → /tsevðí/ [tʃivðí] αθθά ηαζ /tsevðiá/ [tʃivðʝá], /psilós/ [pʃilós] → 

/psilí/ [pʃiʎí] αθθά ηαζ /psiliá/ [pʃiʎá] υπςξ ζηδ θνάζδ /psiliá raxúla/)
66

. 

Δπίζδξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ζημ οθζηυ εκημπίζηδηακ ηαζ ηφπμζ αζηζαηζηήξ 

πθδεοκηζημφ ανζεκζημφ βέκμοξ ζε -/ús/ (π.π. /palavús/, /tranús/) μζ μπμίμζ μθείθμκηαζ 

ζηδκ επίδναζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ ζημ ζδίςια. 

 

4.5.4 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /varís - variá - varí/
67

 

 

ε αοηυ ημκ ηφπμ εκηάζζμκηαζ επίεεηα υπςξ ημ /varís - variá - varí/ ηαζ /ðeksís 

- ðeksiá - ðeksí/
68

. Οζ ηαηαθήλεζξ ηςκ επζεέηςκ αοηχκ απμηεθμφκ εκζαία ηαηδβμνία 

ζηδκ πνμθμνζηή επζημζκςκία, δζαθένμοκ υιςξ υζμκ αθμνά ζηδκ μνεμβναθία ημοξ. 

Γζα ημκ θυβμ πμο ακαθένεδηε ήδδ (ίδζεξ ηαηαθήλεζξ ζηδκ πνμθμνζηή πνήζδ) ηαζ 

πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ ηδξ μζημκμιίαξ ζηδ ιμνθμθμβζηή ακάθοζδ, μζ 

ζοβηεηνζιέκμζ ηφπμζ επζεέηςκ ελεηάγμκηαζ απυ ημζκμφ. 

Ζ εζηυκα πμο πανμοζζάγμοκ ςξ πνμξ ηδκ ηθίζδ είκαζ δ ελήξ: 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /varí-s/ 

[varís] 

/variá-ø/ 

[varʝá] 

/varí-ø/ 

[varí] 

 αζηζαηζηή /varí-ø/ 

[varí] 

/variá-ø/ 

[varʝá] 

/varí-ø/ 

[varí] 

                                                
66 Βθ. Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 481) βζα ηδ βεκίηεοζδ ηδξ ηαηάθδλδξ -ηά -/iá/ 

ζε εδθοηά επίεεηα (π.π. ρξπζηά /xrisiá/, γεξηά /ɣeriá/). Πα. επίζδξ υζα ακαθένμκηαζ απυ ημκ Νηάβηα 

(2016: 501) ηαζ ζοβηεηνζιέκα υηζ «Σην ζειπθό ησλ παιαηώλ επηζέησλ ζε -ύο, -εία, -π ζεκεηώζεθε 

κεηαπιαζκόο ζε -έα… θαη ζπλίδεζε ηεο αθνινπζίαο ΣéΦ, κε απνηέιεζκα ηελ νπξάλσζε/νπξαληθνπνίεζε 

ηνπ ζπκθώλνπ, π.ρ. [vaζ já] „βαζηά‟, [varjá] „βαξηά‟. Η ίδηα εμέιημε επεθηάζεθε θαη ζην ζειπθό πνιιώλ 

επηζέησλ ζε -όο, -ή, -ό… π.ρ. [xaʒá] „ραδή‟, [kf já] „θνπθή‟. Τν ζειπθό ησλ επηζέησλ ζε -ηθνο/-ηθόο, -ε/-
ή, -ν/-ό απαληά κε δύν κνξθέο ζε ειεύζεξε πνηθηιία, π.ρ. [pʃéfca]/[ pʃéfc] „ςεύηηθε‟, [ɣnumcá]/[ɣnumcí] 

„ζπλεηή‟». 
67 Βθ. επίζδξ Αθιπακμφδδξ (2009: 208), Σζμθάηδ (2009: 215-217) ηαζ πα. Γηαναθζάημξ (2016: 154). 
68 Δκημπίζηδηε, επίζδξ, μ ηφπμξ αζηζαηζηήξ εκζημφ μοδεηένμο βέκμοξ /ðeksió/ [ðikʃó] (π.π. /sto ðeksió 

vizí/ [stu ðikʃó viʒí]), ζημζπείμ ημ μπμίμ οπμδδθχκεζ υηζ ημ επίεεημ ζπδιαηίγεηαζ εκδεπμιέκςξ ηαζ ςξ 

/ðeksiós, -iá, -ió/ [ðikʃós, ðikʃá, ðikʃó]. 
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 βεκζηή /varí-ø/ 

[varí] 

/variá-s/ 

[varʝás] 
– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /var-ií/ 

[varʝí] 

/var-iés/ 

[varʝés] 

/var-iá/ 

[varʝá] 

 αζηζαηζηή /var-ií/ 

[varʝí] 

/var-iés/ 

[varʝés] 

/var-iá/ 

[varʝá] 

 βεκζηή – – – 

 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /ðeksí-s/ 

[ðikʃís] 

/ðeksiá-ø/ 

[ðikʃá] 

/ðeksí-ø/ 

[ðikʃí] 

 αζηζαηζηή /ðeksí-ø/ 

[ðikʃí] 

/ðeksiá-ø/ 

[ðikʃá] 

/ðeksí-ø/ 

[ðikʃí] 

 βεκζηή /ðeksí-ø/ 

[ðikʃí] 

/ðeksiá-s/ 

[ðikʃás] 
– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /ðeks-ií/ 

[ðikʃí] 

/ðeks-iés/ 

[ðikʃés] 

/ðeks-iá/ 

[ðikʃá] 

 αζηζαηζηή /ðeks-ií/ 

[ðikʃí] 

/ðeks-iés/ 

[ðikʃés] 

/ðeks-iá/ 

[ðikʃá] 

 βεκζηή – – – 

 

οκμπηζηά μζ ηαηαθήλεζξ ηςκ επζεέηςκ αοηχκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή -/s/ 
-/ø/ 

 αζηζαηζηή 
-/ø/ 

 βεκζηή -/s/ – 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή 
-/ií/ -/iés/ -/iá/ 

 αζηζαηζηή 

 βεκζηή – 
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Σα επίεεηα ζηα μπμία ημ θδηηζηυ θςκήεκ ημο εέιαημξ ημο 

ανζεκζημφ/μοδεηένμο απμδίδεηαζ ζηδ βναθή ιε ημ <ύ> -/í/- (π.π. /varís/) πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ Ανπαία Δθθδκζηή, εκχ αοηά ζηα μπμία ημ θδηηζηυ θςκήεκ ημο εέιαημξ ημο 

ανζεκζημφ απμδίδεηαζ βναπηά ιε ημ <ή> -/í/- ηαζ ημ θδηηζηυ θςκήεκ/παναηηήναξ ημο 

εέιαημξ ημο μοδεηένμο ιε <ί> -/í/- είκαζ κευηενδξ πνμέθεοζδξ˙ ζε αοηή ηδκ 

ηαηδβμνία επζεέηςκ ημο ζδζχιαημξ πενζθαιαάκμκηαζ ηονίςξ επίεεηα δδθςηζηά 

πνχιαημξ (π.π. /kanelís/ [kaneʎís] «ηακεθήξ», /melís/ [miʎís] «ιεθήξ», /psarís/ 

«βηνίγμξ»). 

Δπίζδξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ζημ οθζηυ εκημπίζηδηακ ηαζ ηφπμζ αζηζαηζηήξ 

πθδεοκηζημφ ανζεκζημφ βέκμοξ ζε -/iús/ (π.π. ðeksiús/ [ðikʃús]) μζ μπμίμζ μθείθμκηαζ 

ζηδκ επίδναζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ ζημ ζδίςια. 

 

4.5.5 Δπίζεηα ηνπ ηύπνπ /xtikiáris - xtikiára/ν - xtikiáriko/
69

 

 

Όπςξ ηαζ ζηα ακζζμζφθθααα μκυιαηα, ζηα επίεεηα αοηά παναηδνείηαζ 

αφλδζδ ζοθθααχκ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ ημο ανζεκζημφ (π.π. /xtikiáris/ → 

/xtikiáriðes/) ηαζ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ επζεέηςκ εδθοημφ βέκμοξ πμο ειθακίγμοκ 

εέια ζε -/ú/- (π.π. /vuzarú/ «ημζθανμφ» → /vuzarúses/ ηαζ /vuzarúðes/). Δπίζδξ, ηα 

επίεεηα αοηά ζπδιαηίγμοκ ηφπμοξ μοδεηένμο ιε ημ επίεδια -/iko/ (π.π. /xtikiáriko/). 

Αημθμοεμφκ παναδείβιαηα ηθίζδξ επζεέηςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία: 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /xtikiári-s/ 

[xticárs] 

/xtikiára/μ-ø/ 

[xticára/u] 

/xtikiáriko-ø/ 

[xticárku] 

 αζηζαηζηή /xtikiári-ø/ 

[xticár] 

/xtikiára/o-ø/ 

[xticára/u] 

/xtikiáriko-ø/ 

[xticárku] 

 βεκζηή /xtikiári-ø/ 

[xticár] 

/xtikiára/o-s/ 

[xticára/us] 
– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /xtikiári-ðes/ 

[xticárðis] 

/xtikiár-es/ 

[xticáris] 

/xtikiárik-a/ 

[xticárka] 

 αζηζαηζηή /xtikiári-ðes/ /xtikiár-es/ /xtikiárik-a/ 

                                                
69 Βθ. Γηαναθζάημξ (2016: 154-156) ηαζ πα. Σζμθάηδ (2009: 217-223). 
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[xticárðis] [xticáris] [xticárka] 

 βεκζηή – – – 

 

Δκχ ημ εδθοηυ ημο /xtikiáris/ είκαζ /xtikiára/ αθθά ηαζ /xtikiáro/, ηάπμζα 

επίεεηα πμο ημ αημθμοεμφκ ςξ πνμξ ηδκ ηθίζδ ζπδιαηίγμοκ ημ εδθοηυ ημοξ υπζ ζε -

/a/-, υπςξ είκαζ ημ ζφκδεεξ, αθθά ζε -/o/- -[u] 
70

 (π.π. /ziliáris/ [ʒʎars] → /ziliáro/ 

[ʒʎáru], /batális/ [batáʎs] «άημιρμξ, άπανμξ, αθθυημημξ» → /batálo/ [batálu], 

/navális/ [naváʎs] «ακυδημξ» → /naválo/ [naválu], /paravliáris/ [paravʎárs] 

«ηειπέθδξ, αοηυξ πμο αανζέηαζ» → /paravliáro/ [paravʎáru] η.ά.). 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /vuzará-s/ 

[vzarás] 

/vuzarú-ø/ 

[vzarú] 

/vuzaráðiko-ø/ 

[vzaráðku] 

 αζηζαηζηή /vuzará-ø/ 

[vzará] 

/vuzarú-ø/ 

[vzarú] 

/vuzaráðiko-ø/ 

[vzaráðku] 

 βεκζηή /vuzará-ø/ 

[vzará] 

/vuzarú-s/ 

[vzarús] 
– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /vuzará-ðes/ 

[vzaráðis] 

/vuzarú-s/ðes/ 

[vzarús/ðis] 

/vuzaráðik-a/ 

[vzaráðka] 

 αζηζαηζηή /vuzará-ðes/ 

[vzaráðis] 

/vuzarú-s/ðes/ 

[vzarús/ðis] 

/vuzaráðik-a/ 

[vzaráðka] 

 βεκζηή – – – 

 

Οζ ηαηαθήλεζξ πθδεοκηζημφ ηςκ επζεέηςκ εδθοημφ βέκμοξ ιε -/s/- (π.π. 

/vuzarúses/ «ημζθανμφδεξ» η.θπ. (πα. Σζμθάηδ 2009: 218, 425) πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζημκ ζδζςιαηζηυ θυβμ πενζζζυηενμ απυ αοηέξ ιε ημ -/ð/- (π.π. /vuzarúðes/ η.θπ.). 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /xairlí-s/ 

[xairʎís] 

/xairlú-ø/ 

[xairlú] 

/xairlíðiko-ø/ 

[xairʎíðku] 

 αζηζαηζηή /xairlí-ø/ /xairlú-ø/ /xairlíðiko-ø/ 

                                                
70 Γζα ημ «ηέξκα [-u]» ημο εδθοημφ ηςκ επζεέηςκ ζε -εο, -α, -ηθν -/is, -a, -iko/ (π.π. [vrumɲáru 

«ανμιζάνα», tjimbjélu] «ηειπέθα») αθ. Νηίκαξ (2005:119), Αθιπακμφδδξ (2009: 208), Νηάβηαξ (2016: 

501). 
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[xairʎí] [xairlú] [xairʎíðku] 

 βεκζηή /xairlí-ø/ 

[xairʎí] 

/xairlú-s/ 

[xairlús] 
– 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /xairlí-ðes/ 

[xairʎíðis] 

/xairlú-s/ðes/ 

[xairlúʃ/ðis] 

/xairlíðik-a/ 

[xairʎíðka] 

 αζηζαηζηή /xairlí-ðes/ 

[xairʎíðis] 

/xairlú-s/ðes/ 

[xairlúʃ/ðis] 

/xairlíðik-a/ 

[xairʎíðka] 

 βεκζηή – – – 

 

ημκ πθδεοκηζηυ ηςκ επζεέηςκ αοηχκ πνδζζιμπμζείηαζ δ ηαηάθδλδ -/ðes/ βζα 

ημ ανζεκζηυ ηαζ -/s/ðes/ βζα ηα εδθοηά πμο ζπδιαηίγμοκ ημ εέια ημο εκζημφ ζε -/ú/-. 

Σα μοδέηενα ζπδιαηίγμκηαζ ιε ημ επίεδια -/iko/ ή ημ πζμ ζφκεεημ επίεδια ζε -/ðiko/ 

(π.π. /vuzaráðiko/ «ημζθανάδζημ»). 

οκμπηζηά μζ ηαηαθήλεζξ ηςκ επζεέηςκ αοημφ ημο ηφπμο ειθακίγμοκ ηδκ ελήξ 

εζηυκα: 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή -/s/   

 αζηζαηζηή 
-/ø/ 

-/ø/ -/ø/ 

 βεκζηή -/s/ – 

πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή 
-/ðes/ 

-/es/ 
-/a/ 

 αζηζαηζηή -/s/ðes/ 

 βεκζηή – – – 

 

ηδκ ίδζα ηαηδβμνία ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ επίεεηα πμο θήβμοκ ζε -/iáris, -iára, 

-iáriko/ (π.π. /xtikiáris - xtikiára - xtikiáriko/ «πηζηζάνδξ, -α, ζημ») ηαζ ημ -/úris, -úra, -

úriko/ (π.π. /kabúris/ - /kabúra/ - /kabúriko/ «ηαιπμφνδξ»). Σα επίεεηα πμο 

ειθακίγμοκ ημ ίδζμ ζφζηδια ηαηαθήλεςκ/θδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ είκαζ ανηεηά˙ 

εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηα ελήξ: /ailiákis, -a, -iko/ [aiʎács, -a, -ku] «άκενβμξ», 

/altsiákis, -kisa, -iko/ [altʃács, -csa, -iku] «θμαζηζζάνδξ», /anixtoxéris, -risa, -riko/ 

[aɲixtuçérs, -rsa, -rku] «ακμζπημπένδξ», /arnaútis, -a, -iko/ [arnaúts, -a, -ku] 

«πμκηνμηέθαθμξ, Αναακίηδξ», /ɣiurúkis, -kisa, -iko/ [ʝurúcs, -csa, -iku] 
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«απμθίηζζημξ», /giníis, -isa
71

, -íiko/ [ɟiɲíis, -isa, -íiku] «αδζάθμνμξ», /muzavíris, -risa/-

ro, -riko/ [muzavírs, -rsa/-ru, -rku] «αοηυξ πμο δζααάθθεζ», /mukaétis, -étisa, -tiko/ 

[mukaéts, -étsa, -tku] «αοηυξ πμο έπεζ υνελδ βζα δμοθεζά», /murdáris, -ro, -riko/ 

[murdárs, -ru, -rku] «ιμονκηάνδξ», /berbátis, -tisa, -tiko/ [birbáts, -tsa, -tku] 

«βοκαζηάξ, εθαρίαξ», /divanélis, -lo, -liko/ [divanéʎs, -lu, -ʎku] «δθίεζμξ», /patélis, -

lo, -iko/ [patéʎs, -lu, -iku] «αοηυξ πμο πενπαηάεζ ι’ ακμζπηά πυδζα», /seremétis, -tisa, -

iko/ [sereméts, -tsa, -ku] «ζμαανυξ, θμβζηυξ, ιεηνδιέκμξ», /surtúkis, -sa, -iko/ 

[surtúcs, -sa, -iku] «αθήηδξ, αοηυξ πμο ηνζβονίγεζ άζημπα», /xianétis, -tisa, -tiko/ 

[çanéts, -tsa, -tku] «ηαηυηνμπμξ» η.ά. 

Δπίζδξ, ημ ίδζμ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ειθακίγμοκ ηαζ ζφκεεηα επίεεηα ιε α΄ 

ζοκεεηζηυ έκα ιέθμξ ημο ζχιαημξ (π.π. /aɣriomális, -mála, -máliko/ [aɣrumáʎs, -

mála, -máʎku] «αβνζμιάθθδξ, -ιάθθα, -ιάθθζημ», /makroxéris, -xéra, -xériko/ 

[makruçérs, -çéra, -çérku] «ιαηνοπένδξ, -πένα, -πένζημ», /plakomítis, -míta, -mítiko/ 

[plakumíts, -míta, -mítku] «αοηυξ, -ή, -υ πμο έπεζ πεπθαηοζιέκδ ιφηδ»). Σέθμξ, ηαηά 

ημ πνυηοπμ ημο /xairlís - xairlú - xairlíðiko/ «βμονθήξ, -μφ, -ζημ» ηθίκμκηαζ ηα επίεεηα 

πμο ειθακίγμοκ ημ παναβςβζηυ επίεδια -/dzís/ ή -/tsís/ (π.π. /ɣinatsís/ 

«πεζζιαηάνδξ», /kataferdzís/ «ηαηαθενηγήξ», /muxabedzís/ «πμθοθμβάξ»). 

 

4.5.6 Σν επίζεην /polís - polí - polí/ 

 

Σμ επίεεημ /polís - polí - polí/ (αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ 2009: 208), ημ μπμίμ έπεζ 

ζδζαίηενμ ηνυπμ ζπδιαηζζιμφ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ ιπμνεί κα εκηαπεεί ζημοξ 

πνμδβμφιεκεξ ηφπμοξ επζεέηςκ, ηθίκεηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

 

  ανζεκζηυ εδθοηυ μοδέηενμ 

εκζηυξ μκμιαζηζηή /pol-ís/ 

[puʎís] 

/polí-ø/ 

[puʎí] 

/pol-í/ 

[puʎí] 

 αζηζαηζηή /pol-í/ 

[puʎí] 

/polí-ø/ 

[puʎí] 

/pol-í/ 

[puʎí] 

 βεκζηή /pol-í/ 

[puʎí] 

/poli-s/ 

[puʎís] 
– 

                                                
71 Βθ. επίζδξ Σζμθάηδ (2009: 56, 219-220, 221-223), Γηαναθζάημξ (2016: 157-158) ηαζ πα. Νηίκαξ 

(2005:118-119). 
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πθδεοκηζηυξ μκμιαζηζηή /poln-í/ /pol-í/ 

[pulɲí] [puʎí]
72

 

/pol-és/ 

[pulés] 

/pol-á/ 

[pulá] 

 αζηζαηζηή /poln-í/ /pol-í/ 

[pulɲí] [puʎí]
73

 

/pol-és/ 

[pulés] 

/pol-á/ 

[pulá] 

 βεκζηή – – – 

 

ημ ζδίςια θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ δ ηάζδ μζ ηφπμζ ημο ανζεκζημφ ιε -/ln/- 

(/polní/ «πμθθμί») κα πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ απυ αοημφξ ιε -/l/- (/polí/). 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΛΗΞΔΩΝ ΣΩΝ ΔΠΙΘΔΣΩΝ (Α) 

 εκζηυξ πθδεοκηζηυξ 

 μκμιαζηζηή αζηζαηζηή βεκζηή μκμιαζηζηή αζηζαηζηή βεκζηή 

1 Α -/s/ -/ø/ -/u/ -/i/ -/i/  

Θ -/ø/ -/ø/ -/s/ -/es/ -/es/ – 

ΟΤ -/ø/ -/ø/ – -/a/ -/a/  

2 Α -/s/ -/ø/ -/ú/ -/í/ -/í/  

Θ -/ø/ -/ø/ -/s/ -/és/ -/és/ – 

ΟΤ -/ø/ -/ø/ – -/á/ -/á/  

3 Α -/s/ -/ø/ -/ø/ -/ií/ -/ií/  

Θ -/ø/ -/ø/ -/s/ -/iés/ -/iés/ – 

ΟΤ -/ø/ -/ø/ – -/iá/ -/iá/  

4 Α -/s/ -/ø/ -/ø/ -/ðes/ -/ðes/ 

– Θ -/ø/ -/ø/ -/s/ -/es/ ή -/s/ðes/ -/es/ ή -/s/ðes/ 

ΟΤ -/ø/ -/ø/ – -/a/ -/a/ 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΛΗΞΔΩΝ ΣΩΝ ΔΠΙΘΔΣΩΝ (Β) 

 εκζηυξ πθδεοκηζηυξ 

 μκμιαζηζηή αζηζαηζηή βεκζηή μκμιαζηζηή αζηζαηζηή βεκζηή 

1 Α  

 
-/ø/ 

-/u/ -/i/ 
– 

Θ -/s/ -/es/ 

                                                
72 Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ (μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ) απακηά ηαζ ςξ [pʎi]. 
73 ημ οθζηυ εκημπίζηδηακ ηαζ πενζπηχζεζξ αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ ζε -/ús/, δδθ. /polús/, μζ μπμίεξ 

ιανηονμφκ ηδκ επίδναζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ ζημ ζδίςια. 
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ΟΤ  

-/s/ 

-/ø/ 

-/ø/ 

– -/a/ 

2 Α -/ú/ -/í/ 

Θ -/s/ -/és/ 

ΟΤ – -/á/ 

3 Α -/ø/ -/ií/ 

Θ -/s/ -/iés/ 

ΟΤ – -/iá/ 

4 Α -/ø/ -/ðes/ 

Θ -/s/ -/es/ ή -/s/ðes/ 

ΟΤ – -/a/ 

 

 

4.5.7 Παξαζεηηθά ηωλ επηζέηωλ 

 

Δηηυξ απυ ημκ ανζειυ, ηδκ πηχζδ ηαζ ημ βναιιαηζηυ βέκμξ, ηα επίεεηα 

ζπδιαηίγμοκ επίζδξ ζοβηνζηζηυ ηαζ οπενεεηζηυ ααειυ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηα 

παναεεηζηά ηςκ επζεέηςκ. ημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, μζ ηνυπμζ 

ζπδιαηζζιμφ ηςκ παναεεηζηχκ είκαζ δφμ, μ πενζθναζηζηυξ (πνήζδ θελζηχκ ιέζςκ) 

ηαζ μ ιμκμθεηηζηυξ (πνήζδ βναιιαηζηχκ ιέζςκ/επζεδιάηςκ). Δπίζδξ, θαίκεηαζ υηζ 

ζημ ζδίςια οπάνπεζ δ ηάζδ ηα παναεεηζηά ηςκ επζεέηςκ κα ζπδιαηίγμκηαζ ηονίςξ 

πενζθναζηζηά (αθ. Αθιπακμφδδξ 2009: 208, Σζμθάηδ 2009: 228). 

Πενζθναζηζηά μ ζοβηνζηζηυξ ααειυξ ζπδιαηίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο 

επζννήιαημξ /pio/ [pço] «πζμ» + ημκ εεηζηυ ααειυ ημο επζεέημο (π.π. /pio meɣálos/ 

«πζμ ιεβάθμξ», /pio tranós/ «πζμ ηνακυξ», /pio tranó/ «πζμ ηνακυ», /pio xazós/ «πζμ 

παγυξ»), εκχ ιία θμνά ζε βθςζζάνζ (πίκηζμξ 1995) επζζδιάκεδηε δ πενίπηςζδ /lio 

tranós/ «πζμ ηνακυξ» (πζεακυκ < /plio/ [pʎo] «πζμ»), ηαζ μ οπενεεηζηυξ ιε ηδ πνήζδ 

ημο επζννήιαημξ /polí/ [puʎí] «πμθφ» + ημ εεηζηυ ααειυ ημο μζηείμο επζεέημο (π.π. 

/polí aplóxoro/ «πμθφ εονφπςνμ», /polí líksuros/ «αοηυξ πμο ημο ανέζμοκ πμθφ ηα 

βθοηά», /polí meɣálos/ «πμθφ ιεβάθμξ», /polí paravliáris/ «πμθφ ηειπέθδξ», /polí 

sértiko/ [puʎí sérku] «πμθφ ζένηζημ, αρφ»). Δπζπθέμκ, ακεονέεδηακ ηαζ ηφπμζ 

ζπεηζημφ οπενεεηζημφ (π.π. /o mikróteros/ «μ ιζηνυηενμξ», /i mikróteri/ «δ 

ιζηνυηενδ», /to mikrótero/ «ημ ιζηνυηενμ»). Όηακ ημ επίεεημ έπεζ ανκδηζηή ή 
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ιεζςηζηή ζδιαζία, μ οπενεεηζηυξ ιπμνεί κα ζπδιαηίγεηαζ ιε ημ επίννδια /dip/ «κηζπ, 

πμθφ, εκηεθχξ» + ημ εεηζηυ ααειυ (π.π. /dip zurlós/ «κηζπ, πμθφ, εκηεθχξ γμονθυξ»)
74

. 

Όζμκ αθμνά ζημκ ιμκμθεηηζηυ ζπδιαηζζιυ ηςκ παναεεηζηχκ, ηα επίεεηα 

ζπδιαηίγμοκ ζοβηνζηζηυ ααειυ (αθ. Γηαναθζάημξ 2016: 161-162) αθθά υπζ 

οπενεεηζηυ (αθ. Νηίκαξ (2005:121), Σζμθάηδ (2009: 230-231), Γηαναθζάημξ (2016: 

163), ηαεχξ ηα επζεήιαηα -/tatos, -tati, -tato/ δεκ θαίκεηαζ κα ζοκδείγμκηαζ ζημ 

Γανκάηζημ ζδίςια, εθυζμκ δεκ ακεονέεδηακ ζημ οθζηυ ζπεηζημί ηφπμζ. 

Σα πενζζζυηενα επίεεηα ιε ηφπμ ανζεκζημφ ζε -/υs/ ηαζ -/μs/ -[us] 

ζπδιαηίγμοκ ζοβηνζηζηυ ζε -/óteros/ -[ótirus], -/óteri/ -[ótir], -/ótero/ -[ótiru] (π.π. 

/(o)liɣóteros/ [(u)ʎiɣótirus] «θζβυηενμξ», /oreóteros/ /uriótirus/ «ςναζυηενμξ», 

/tranóteros/ [tranótirus] «ηνακυηενμξ») ηαζ ηθίκμκηαζ ηαηά ημ επίεεημ /meɣálos - 

meɣáli - meɣálo/. 

Σα επίεεηα ημο ηφπμο /varís - variá - varí/ ζπδιαηίγμοκ ζοβηνζηζηυ ααειυ ζε -

/íteros, -íteri, -ítero/ -[ítirus, -ítir, -ítiru] (π.π. /varíteros/ «αανφηενμξ») ηαζ ηθζηζηά 

αημθμοεμφκ ημ /meɣálos - meɣáli - meɣálo/. Με ηζξ ίδζεξ ηαηαθήλεζξ ζπδιαηίγεηαζ ηαζ 

μ ζοβηνζηζηυξ ηςκ επζεέηςκ /kalós/ «ηαθυξ», /meɣálos/ «ιεβάθμξ», /prótos/ «πνχημξ» 

(π.π. /kalíteros/ [kaʎítirus] «ηαθφηενμξ», /meɣalíteros/ [miɣaʎítirus] «ιεβαθφηενμξ», 

/protíteros/ [prutítirus] «πνςηφηενμξ»). 

Δπίζδξ, ιενζηά επίεεηα ειθακίγμοκ ηφπμοξ ζοβηνζηζημφ πμο δεκ 

πνμαθέπμκηαζ απυ ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ηακυκεξ ζπδιαηζζιμφ (π.π /kalós/ → 

/kalíteros/ «ηαθφηενμξ» ηαζ υπζ */kalóteros/, /meɣálos/ → /meɣalíteros/ 

«ιεβαθφηενμξ» ηαζ υπζ */meɣalóteros/, /polís/ → /perisóteros/ [pirisótirus] 

«πενζζζυηενμξ» ηαζ υπζ */políteros/, /prótos/ → /protíteros/ [prutítirus] «πνςηφηενμξ» 

ηαζ υπζ */protóteros/), εκχ ηα επίεεηα ημο ηφπμο /xtikiáris - xtikiára - xtikiáriko/ δεκ 

ζπδιαηίγμοκ ζοβηνζηζηυ ααειυ. 

 

4.5.8 ρεκαηηζκόο επηζέηωλ 

 

Γζαδζηαζίεξ ζπδιαηζζιμφ επζεέηςκ ημζκέξ βζα ημ ζδίςια ηαζ ηδ Νεμεθθδκζηή 

Κμζκή είκαζ δ παναβςβή ηαζ δ ζφκεεζδ (αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 254-5). 

Όπςξ ζζπφεζ βζα ημ υκμια ηαζ ημ νήια, δ παναβςβή επζεέηςκ δζαηνίκεηαζ ζε 

                                                
74 Βθ. Βμγζάκδξ, Γ. Σμ βθςζζζηυ ζδίςια ηςκ Νηανκαημπςνζηχκ. Υςνζάηζηα ιαζάθζα. Γζαεέζζιμ ζηδκ 

δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ: www.darnakas.gr/glosikoidiomadarnak.htm, διενμιδκία πνυζααζδξ 12-12-

2015, Νηίκαξ (2005:121) πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 209), Σζμθάηδ (2009: 230). 

http://www.darnakas.gr/glosikoidiomadarnak.htm
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πξνζθπκαηηθή (πνμεήιαηα - επζεήιαηα) ηαζ ζπκθπκαηηθή (θελζηά πνμεήιαηα - 

θελζηά επζεήιαηα). Απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ αοηέξ μ πζμ παναβςβζηυξ ηνυπμξ 

ζπδιαηζζιμφ επζεέηςκ είκαζ δ πνμζθοιαηζηή παναβςβή ιε επζεήιαηα. Ζ 

πνμεδιαηζηή παναβςβή πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ επζεέηςκ (π.π. 

/kata-prásini/). 

Δπίζδξ, ηαζ ζημ ζδίςια ςξ αάζδ βζα ηδκ παναβςβή επζεέηςκ ιπμνμφκ κα 

θεζημονβήζμοκ ζημζπεία υθςκ ζπεδυκ ηςκ βναιιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ: α) νήιαηα (π.π. 

/ɣanóno/ [ɣanónu] «βακχκς» > /aɣánotos/ [aɣánutus] «αβάκςημξ», /ɣðérno/ [ɣðérnu] 

«βδένκς» > /áɣðartos/ [áɣðartus] «άβδανημξ», /ðialéɣo/ [ðialéɣu] «δζαθέβς» > 

/ðialextós/ [ðʝaʎixtós] «δζαθεπηυξ», /ofeló/ [ufeló] «ςθεθχ» > /ofélimos/ [uféʎmus] 

«ςθέθζιμξ»), β) μκυιαηα (π.π. /ádras/ «άκηναξ» > /adríkios/ [adrícus] «ακηνίηζμξ», 

/ɣialí/ [ʝaʎí] «βοαθί» > /ɣialénios/ [ʝaléɲus] «βοάθζκμξ», /marázi/ [maráʒ] «ιανάγζ» > 

/maraziáris/ [maraʒárs] «ιαναγζάνδξ», /níma/ [ɲíma] «κήια» > /nimaténios/ 

[ɲimatéɲus] «κδιάηζκμξ», /pástra/ «πάζηνα» > /pastrikós/ «παζηνζηυξ, ηαεανυξ»), γ) 

επίεεηα (π.π. /kodós/ [kudós] «ημκηυξ» > /kodútsikos/ [kudútʃkus] «ημκημφηζζημξ», 

/líɣos/ [ʎíɣus] «θίβμξ» > /liɣútsikos/ [ʎiɣútʃkus] «θζβμφθδξ»), δ) επζννήιαηα (π.π. 

/aliós/ [aʎós] «αθθζχξ» > /aliótikos/ [aʎótkus] «αθθζχηζημξ», /extés/ [ixtés] «πηεξ» > 

/extesinós/ [ixtiʃnós] «πηεζζκυξ», /epsé/ [ipsé] «πεεξ ημ ανάδο» > /epsesinós/ [pʃiʃnós] 

«πεεζζκμαναδζκυξ», /parakáto/ [parakát] «παναηάης» > /parakatinós/ [parakatnós] ηαζ 

/parakatianós/ [parakatçanós] «παναηαηζακυξ, ηαηχηενμξ», /píso/ [písu] «πίζς» > 

/pisinós/ [piʃnós] «πζζζκυξ») ηαζ ε) ακηςκοιίεξ (π.π, /káðipta/ «ηίπμηα» > /kaðipténios/ 

[kaðiptéɲus] «ακφπανηημξ, ακοπμθυβζζημξ»). 

 

4.5.8.1 Πξνζθπκαηηθή παξαγωγή επηζέηωλ 

α) Πξνζεκαηηθή παξαγωγή
75

 επηζέηωλ 

 

Όπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ηα ηφνζα παναβςβζηά πνμεήιαηα βζα 

ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ επζεέηςκ ημο ζδζχιαημξ είκαζ ημ ζηενδηζηυ πνυεδια /a/-, ημ 

πνυεδια /ðis/- ηαζ μζ πνμεέζεζξ. Αημθμφεςξ παναηίεεκηαζ παναδείβιαηα ιε ηα 

πνμεήιαηα πμο εκημπίζηδηακ ζημ βθςζζζηυ οθζηυ. Όπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα 

αηυθμοεα παναδείβιαηα, άθθα πνμεήιαηα απακημφκ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή 

(π.π. /adi/-, /ana/-, /apo/-) ή ιανηονμφκ ηδκ επίδναζή ηδξ (π.π. /ek/-, /iper/-), εκχ άθθα 

                                                
75 Βθ. ζπεηζηά Αθιπακμφδδξ (2009: 280-282, 285) μ μπμίμξ υιςξ δεκ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ παναβςβή 

αθθά ηαημκμιάγεζ αοηυ ημκ ιδπακζζιυ ζπδιαηζζιμφ επζεέηςκ ςξ ζφκεεζδ ιε πνμεέζδ ή πνυεδια. 
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(π.π. /ane/-) ζοκζζημφκ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ζδζςιαηζημφ θυβμο. Σα πνμεήιαηα πμο 

επζζδιάκεδηακ είκαζ ηα ελήξ: 

/a(n)/- [aɲ]-, /ane/
76

- [aɲi]-: /ávrextos/ [ávrixtus] «ζηεβκυξ, λενυξ», /áɣðartos/ 

[áɣðartus] «άβδανημξ», /áɣnomos/ [áɣnumus] «ηνεθυξ, μ δίπςξ ιοαθυ, επζηίκδοκμξ», 

/áðartos/ [áðartus] «άδανημξ», /análatos/ [análatus] «ακάθαημξ», /análaxtos/ 

[análaxtus] ηαζ /análaɣos/ [análaɣus] «αοηυξ πμο δεκ αθθάγεζ νμφπα», /aníboros/ 

[aɲíburus] «ακήιπμνμξ, «αζεεκήξ», /aneprókovos/ [aɲiprókuvus] «ακεπνυημπμξ, 

αδζυνεςημξ», /áoknos/ [áuknus] «άμηκμξ», /ápisti/ «άπζζηδ» 

/ana/-, /ane/
77

- [aɲi, ɲi]-: /anápoðos/ [anápuðus] «ηαηυξ, δφζηνμπμξ, 

πανάλεκμξ», /anekúrkuðos/ [aɲikúrkuðus] «ακαημφνημοδμξ», /aneɣuliárikos/ 

[ɲiɣʎárkus] «αδδζαζηζηυξ, ζζπαιενυξ, ακοπυθμνμξ» 

/adi/-: /adíɣnomos/ [adíɣnumus] «αοηυξ πμο έπεζ ακηίεεηδ βκχιδ» 

/apo/- [ap]-: /apíkastos/ [apíkastus] «αοηυξ πμο δεκ ακηζθαιαάκεηαζ», 

/apótomos/ [apótmus] «απυημιμξ, αίαζμξ, εναζφξ, ηναπφξ» 

/ðia/- [ðʝa]-: /ðiavóitos/ [ðʝavóitus] «δζααυδημξ», /ðiavolikós/ [ðʝavuʎkós] 

«δζααμθζηυξ», /ðialextós/ [ðʝaʎixtós] «δζαθεπηυξ» 

/ðis/-: /ðisévre(s)tos/ [ðisévri(s)tus] «δοζεφνεημξ, ζπάκζμξ» 

/ek/- θαη /eks/- [ks/ʃ]-: /éktakto/ «έηηαηημ», /ksakustí/ (πα. ιεζκ. ἐμαθνπζηόο) 

«λαημοζηή», /ksipólitos/ (πα. ιεζκ. ἐμππόιπηνο) [kʃpóʎtus] «λοπυθοημξ» 

/en/- [eb, em, im, in]-: /ébistos/ [ébistus] «έιπζζημξ», /emfílios/ [emfíʎius] 

«ειθφθζμξ», /enádios/ [enádius] «εκάκηζμξ», /énoxos/ [énoxus] «έκμπμξ», 

/emfanísimos/ [imfaɲíʃmus] «ειθακίζζιμξ», /enxórios/ [inxórius] «εβπχνζμξ» 

/epi/- [pi]-: /epipóleos/ [epipóʎius] «επζπυθαζμξ», /epiðéksios/ [piðékʃus] 

«επζδέλζμξ», /epísimi/ [píʃimi] «επίζδιδ» 

/kata/- [kat]-: /akatalavístikos/ [akatalavístkus] «αηαηαθααίζηζημξ», 

/akatártistos/ [akatártstus] «αηαηάνηζζημξ, αηεθήξ, άπεζνμξ, ακεπανηήξ», 

/katapoðinós/ [katapuðnós] «ηεθεοηαίμξ», /katapoðiastós/ [katapuðʝastós] «πμο 

αημθμοεεί ηαηά πυδαξ», /kataprásini/ «ηαηαπνάζζκδ». Σμ πνυεδια ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ιε επίεεηα βζα ηδ δήθςζδ ημο πμζμφ (π.π. /kataprásini/) αθθά ηαζ ιε 

ιεημπέξ (π.π. /kataraménos/ [kataraménus] «ηαηαναιέκμξ»)˙ αθ. Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ (2005: 258). 

                                                
76 Γζα ηδκ πνμέθεοζδ ημο ζηενδηζημφ πνμεήιαημξ /ane/- αθ. Μπαιπζκζχηδξ (2002: 177). 
77 Βθ. οπμζδι. 28 ζ. 244-245. 
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/kse/-, [kʃi, kʃ]-: /aksévɣaltos/ [aksévɣaltus] «ηαεοζηενδιέκμξ, 

απμιμκςιέκμξ, αημζκχκδημξ», /aksepérastos/ [akʃipérastus] «αλεπέναζημξ, ηαπφξ, 

αζοκαβχκζζημξ ζηδκ ηαπφηδηα», /ksexóristo/ «λεπςνζζηυ», /kseáɣripnos/ [kʃáɣripnus] 

«λάβνοπκμξ», /kseaðiádropos/ [kʃaðʝádrupus] «λεδζάκηνμπμξ», /ksekapístrotos/ 

[kʃikapístrutus] «λεηαπίζηνςημξ, 

/para/-: /paráðoksos/ [paráðuksus] «πανάδμλμξ», /paramikrós/ «παναιζηνυξ», 

/paraniós/ [paraɲós] «πμθφ κέμξ», /paratéria/ [paratérʝa] «ακυιμζα πνάβιαηα πμο δεκ 

απμηεθμφκ γεοβάνζ ή δεκ ηαζνζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ» 

/peri/- [piri, per]-: /períerɣos/ [períirɣus] «πενίενβμξ», /perilálitos/ 

[periláʎtus] «πενζθάθδημξ», /perivóitos/ [pirivóitus] «πενζαυδημξ». Σμο εκ θυβς 

πνμεήιαημξ βίκεηαζ πνήζδ ηαζ ζε ιεημπέξ (π.π. /periɣiroménos/ [perʝiruménus] 

«πενζθναβιέκμξ»). 

/pro/-: /aprókovos/ [aprókovus] «αδζάθμνμξ, επζπυθαζμξ, αδέλζμξ ζε υθα», 

/próεimos/ [próεmus] «πνυεοιμξ» 

/pros/- [prus]-: /prosílio/ [pruʃíʎu] «πνμζήθζμ», /próstixos/ [próstixus] 

«πνυζηοπμξ» 

/sin/- [ʃl, ʃm, ʃx, ʃn]-: /asilóɣistos/ [aʃlóistus] «αζοθθυβζζημξ», /asimázoxtos/ 

[aʃmázuxtus] «αηαηημπμίδημξ», /asixóristos/ [aʃxórstus] «αζοβπχνδημξ, ακέκδμημξ, 

ζαηνάπδξ», /sinorisiáris/ [ʃnurʃárs] «αοηυξ πμο εκακηζχκεηαζ ζε ηάπμζμκ» 

/iper/-: /ipéroxo/ «οπένμπμ» 

/ipo/- [ipu, pu, po]-: /ksipozóstaros/ [kʃipuzóstarus] «αοηυξ πμο δεκ είκαζ 

γςζιέκμξ, πμο έπεζ θοιέκα ηα πακηεθυκζα ημο, απενζπμίδημξ», /ksipólitos/ [kʃpóʎtus] 

«λοπυθοημξ», /ipólipa/ «οπυθμζπα», /ipoxódrios/ [ipuxódrius] «οπμπυκδνζμξ, 

αζεεκζηυξ, θζθάζεεκμξ». 

 

β) Δπηζεκαηηθή παξαγωγή επηζέηωλ 

 

 Ζ πνήζδ επζεδιάηςκ απμηεθεί έκακ ζδζαίηενα παναβςβζηυ ηνυπμ 

ζπδιαηζζιμφ επζεέηςκ ζημ Γανκάηζημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή. ηδ 

ζοκέπεζα δίκμκηαζ παναδείβιαηα επζεέηςκ ιε ηα επζεήιαηα πμο ακεονέεδηακ ζημ 

δεδμιέκμ βθςζζζηυ οθζηυ ηα πενζζζυηενα απυ ηα μπμία απακημφκ ηαζ ζηδκ Κμζκή 

Νέα Δθθδκζηή (π.π. -/éos/, -/anós/, -/ikós/, -/inós/ η.ά.), ή δδθχκμοκ ηδκ επίδναζή ηδξ 

(π.π. -/simμs/), εκχ ηάπμζα είκαζ παναηηδνζζηζηά ημο ζδζχιαημξ (π.π. -/(i)avos/, -

/éinos/)˙ επίζδξ, δεκ απμηθείεηαζ υιςξ κα οπάνπμοκ ηαζ άθθα ηα μπμία 
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πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ζδίςια αθθά δ πανμοζία ημοξ δεκ εκημπίζηδηε ζημ ζοθθεβέκ 

οθζηυ. Σα επζεήιαηα πμο εκημπίζηδηακ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

-/anόs/: /zodanós/ «γςκηακυξ», /lianó/ [ʎanó] «θζακυ», /mesimerianós/ 

«ιεζδιενζακυξ», /orfanós/ «μνθακυξ», /siɣaní/ «ζζβακή» 

-/arás/: /vuzarás/ «ημζθανάξ», /maɣularás/ [maɣlarás] «ιαβμοθάξ». Σμ 

επίεδια δδθχκεζ ιεβέεοκζδ. 

-/árikos/
78

 -[árkus]: /ðiplárikos/ [ðiplárkus] «δζεηήξ». Σμ επίεδια δδθχκεζ 

δθζηία ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα γχα. 

-/atos/ -[atus]: /akatévatos/ [akatévatus] «αιείςημξ, επίιμκμξ» 

-/átos/ -[átus]: /varvátos/ [varvátus] «ααναάημξ», /kalosinátos/ [kaluʃinátus] 

«ηαθμζοκάημξ», /ɣemáto/ «βειάημ», /ɣiomátos/ [ʝumátus] «βειάημξ», /moðátos/ 

[muðátus] «ιε ζπέδζα», αθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 163), Αθιπακμφδδξ (2009: 263-264) 

-/dzís/ -[dʒís] ή -/tsís/ -[tʃís]: /ɣinatsís/ [ʝinatʃís] «πεζζιαηάνδξ», /muxabedzís/ 

[muxabidʒís] «πμθοθμβάξ» 

-/énios/ -[éɲus]: /asiménios/ [aʃméɲus] «αζδιέκζμξ», /ɣialénios/ [ʝaléɲus] 

«βοάθζκμξ», /krustalénio/ «ηνμοζηαθθέκζμ», /kiparisénios/ «ηοπανζζζέκζμξ», 

/malamaténia/ «ιαθαιαηέκζα», /pupulénios/ [pupuléɲus] «πμοπμοθέκζμξ» 

-/eos/ -[eus, ius]: /ðíkeos/ [ðíkeus] «δίηαζμξ», /epipóleos/ [epipóʎius] 

«επζπυθαζμξ» 

-/éos/ -[éus]: /anagéo/ [anaɟéu] «απαναίηδημ, απμπςνδηήνζμ», /arxéos/ 

[arçéus] «ανπαίμξ», /teleftéos/ [tiʎiftéus] «ηεθεοηαίμξ», πα.Γηαναθζάημξ (2016: 313) 

-/erós/ -[irós]: /vlaverós/ [vlavirós] «αθααενυξ», /vroxerós/ [vroçirós] 

«ανμπενυξ», /liɣerós/ [ʎiʝirós] «θοβενυξ», /suɣlerós/ [suɣʎirós] «ζμοαθενυξ», /triferó/ 

«ηνοθενυ», /tsuxterós/ [tsuxtirós] «ηζμοπηενυξ», αθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 164), 

Αθιπακμφδδξ (2009: 265), Γηαναθζάημξ (2016: 313) 

 -/iakós/
79

: /misiakós/ [miʃakós] «απυ ιζζυξ, ζοκεηαζνζηυξ», /paraðosiakós/ 

«παναδμζζαηυξ» 

-/ianós/: /akrianós/ [akri̭anós] «αηνζακυξ», /parakatianós/ [parakatçanós] 

«παναηαηζακυξ» 

                                                
78 Βθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 263), Γηαναθζάημξ (2016: 312). 
79 Γζα ηδ θςκδηζηή πναβιάηςζδ ημο /i/ ακάθμβα ιε ημ ζφιθςκμ πμο πνμδβείηαζ αοημφ ζηα επζεήιαηα 

-/iakós/, -/ianós/, -/iáris/ ηαζ -/ios/ αθ. 3.1.2.1.1 Σμ θχκδια /i/ ζ. 121-122. 
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-/iáris/: /arostiáris/ [arustçárs] «αννςζηζάνδξ», /katraniáris/ [katraɲárs] «πμθφ 

ιαφνμξ», /maraziáris/ [maraʒárs] «ιαναγζάνδξ», /saliáris/ [saʎárs] «ζαθζάνδξ», αθ. 

ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 312, 314) 

-/iðerós/: /mavriðerós/ «ιαονεζδενυξ» 

-/íkios/ -[ícus]: /adríkios/ [adrícus] «ακηνίηζμξ» 

-/ikós/
80

 -[kós]: /evɣenikós/ [ivʝiɲikós] «εοβεκζηυξ», /nistikós/ [ɲiskós] 

«κδζηζηυξ», /pastrikós/ «παζηνζηυξ», /patriká/ «παηνζηά» 

-/ikos/
81

 -[kus, ikus]: /kabáðikos/ [kabáðkus] «ιαθαηυξ», /kapsáliko/ 

[kapsáʎku] «ηαδιέκμ», /kléftiko/ «ηθέθηζημ», /ksíkiko/ [kʃíiku] «(βζα αάνμξ) θεζρυ, 

εθαθνυιοαθμξ», /túrkika/ «ημφνηζηα» 

-/imos/ -[imus, mus]: /vásimos/ [váʃimus] «αάζζιμξ», /nóstima/ «κυζηζια», 

/ofélimos/ [uféʎmus] «ςθέθζιμξ» 

-/inós/ -[nós]: /apoɣematinós/ «απμβεοιαηζκυξ», /εalasinó/ «εαθαζζζκυ», 

/extesinós/ [ixtiʃnós] «πηεζζκυξ», /katapoðinós/ [katapuðnós] «ηεθεοηαίμξ», 

/parakatinós/ [parakatnós] «παναηαηζακυξ», /plainós/ «πθασκυξ», αθ. ηαζ Νηίκαξ 

(2005: 165), Αθιπακμφδδξ (2009: 264, 266), Γηαναθζάημξ (2016: 312, 314) 

-/inos/ -[inus]: /anεrópino/ [anεrópinu] «ακενχπζκμ», /kataprásini/ 

«ηαηαπνάζζκδ», /pílinos/ [píʎinus] «πήθζκμξ» 

-/ios/: /áɣria/ «άβνζα», /ðólios/ [ðóʎus] «ηαθαίπςνμξ, θμοηανάξ, πακμφνβμξ», 

/zérvios/ [zérvʝus] «ανζζηενυπεζναξ», /enxórios/ [inxórius] «εβπχνζμξ», /kaεários/ 

[kaεárʝus] «ηαεάνζμξ», /nótio/ [nótçu] «οβνυ», /órεios/ [órεçus] «υνεζμξ», /tímio/ 

«ηίιζμ», /psófios/ [psófçus] «ρυθζμξ» 

-/irós/: /zoirós/ [zuirós] «γςδνυξ» 

-/ísios/ -[íʃus, íʃνs]: /aerísios/ [aeríʃus] «αενάημξ, εανναθέμξ», /valtísios/ 

[valtíʃus] «μ ηαηαβυιεκμξ απυ ααθηζχδδ πενζμπή», /vunísio/ [vuníʃo] «αμοκίζζμ», 

/maísios/ [maíʃos] «ιαβζάηζημξ», αθ. ηαζ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ 

(2005: 164) 

-/ístikos/ -[ístkus]: /akatalavístikos/ [akatalavístkus] «αηαηαθααίζηζημξ» 

-/léos/ -[léus]: /εaraléos/ [εaraléus] «εανναθέμξ» 

                                                
80 Βθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Αθιπακμφδδξ (2009: 264, 265), Γηαναθζάημξ (2016: 312, 

313). 
81 Βθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 163, 164), Αθιπακμφδδξ (2009: 264, 265, 266), 

Γηαναθζάημξ (2016: 312). 
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-/opós/ -[upós]: /kitrinopós/ [citrinupós] «ηζηνζκςπυξ», /prasinopós/ 

[praʃinupós] «πναζζκςπυξ» 

-/otós/ -[utós]: /agaεotós/ [agaεutós] «αβηαεςηυξ», /metaksotá/ «ιεηαλςηά», 

/petrotós/ [pitrutós] «αοηυξ πμο έπεζ αμφθεξ», /tsigelotó/ [tʃiɟilutó] «ηζζβηεθςηυ», αθ. 

ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 265-266), Γηαναθζάημξ (2016: 313, 314) 

-/simos/ -[ʃmus]: /emfanísimos/ [imfaɲíʃmus] «ειθακίζζιμξ» 

-/tikos/ -[tkus]
82

: /kranítikos/ [kraɲítkus] «απυ ηνακζά, πμκηνμημιιέκμξ», 

/malítikos/ [maʎítkus] «ιάθθζκμξ», /panítikos/ [paɲítkus] «πάκζκμξ», /stazimítiko/ 

[staʒmítku] ή /eftazimítiko/ [ftaʒmítku] «(βζα ρςιί) επηάγοιμ» 

-/tόs/: /ðialextús/ «δζαθεπημφξ», /ðialextós/ [ðʝaʎixtós] «δζαθεπηυξ», /klistá/ 

«ηθεζζηά», /kuvalitó/ [kuvaʎitó] «ημοααθδηυ», /plumistá/ «πθμοιζζηά», αθ. ηαζ 

Νηίκαξ (2005: 165-166), Αθιπακμφδδξ (2009: 266), Γηαναθζάημξ (2016: 314) 

-/tos/ -[tus]
83

: /avóiεistos/ [avóεstus] «ααμήεδημξ», /áðartos/ [áðartus] 

«άδανημξ», /apénestos/ [apéɲstus] «απαίκεοημξ», /ápisti/ «άπζζηδ», /asilóɣitos/ 

[aʃlóitus] «αζοθθυβζζημξ», /asimázoxtos/ [aʃmázuxtus] «αηαηημπμίδημξ», 

/axuzúriktos/ [axuzúriktus] «ημοναζιέκμξ, ηαθαζπςνδιέκμξ», /ksexóristo/ 

«λεπςνζζηó», /ksipólitos/ [kʃipóʎtus] «λοπυθοημξ» 

-/úlis/ -[ úʎs]: /vaεúliko/ [vaεúʎku] «ααεμοθυ» 

-/úris/ -[úrs]: /kabúris/ [kabúrs] «ηαιπμφνδξ» 

-/útsikos/
84

 -[útʃkus]: /kodútsikos/ [kudútʃkus] «ημκημφηζζημξ», /liɣútsikos/ 

[ʎiɣútʃkus] «θζβμφθδξ», /monaxútsikos/ [monaxútʃkus] «ιμκαπμφθδξ», /niútsikos/ 

[ɲútʃkus] «κεανμφθδξ», /pikrútsikos/ [pikrútʃkus] «πζηνμφηζζημξ» 

ε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ εκημπίζηδηακ επίζδξ ηα επζεήιαηα -/iavos/ ηαζ 

-/avos/
85

 (π.π. /góliavo/ [góʎavo] «βοικυ», /liágavos/ [ʎágavus] «αδφκαημξ», 

                                                
82 Γζα ημκ ζπδιαηζζιυ επζεέηςκ πμο δδθχκμοκ ζδζυηδηα ηαζ φθδ ιε ηδκ ηαηάθδλδ -ίη(η)θνο/-ίη‟θνπο -

/ítikos/, π.π. αληξίη(η)θνο/αληξίη‟θνπο /adrítikos/, γπλαηθίη‟θνο/γπληθίη‟θνπο /ɣinekítikos/, 

γαηίη‟θνο/γαηίη‟θνπο /ɣatítikos/, καιιίη‟θνο/καιιίη‟θνπο /malítikos/, θξαλίη‟θνο/θξαλίη‟θνπο /kranítikos/ 

«απυ ηνακζά» η.ά. αθ. Αθιπακμφδδξ (2016: 30-31). Πα. ηαζ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ 

(2005: 165), Αθιπακμφδδξ (2009: 264), Γηαναθζάημξ (2016: 312, 314). 
83 Βθ. Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 479) βζα ηα ζηενδηζηά επίεεηα ζε -ζηνο -/stos/ 

(π.π. αμνύξ‟ζηνπο /aksúristos/) ηαζ Κονζαγήξ (2012: 892) βζα ηα ζηενδηζηά επίεεηα ζε -(ζ)ηνο -/(s)tos/ 

(π.π. άβξαζηνο /ávrastos/, αράιαζηνο /axálastos/, αδνύιεπηνο /aðúleftos/). Βθ. πνυζεεηα Νηίκαξ (2005: 

165), Αθιπακμφδδξ (2009: 265-266), Γηαναθζάημξ (2016: 314). 
84 Βθ. ηαζ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Αθιπακμφδδξ (2009: 265-266). 
85 πεηζηά ιε ημ επίεδια [-(j)avus] αθ. ηαζ Νηάβηαξ (2016: 505)˙ πα. Κάνηζζμξ (1994: 151) υπμο 

βίκεηαζ θυβμξ βζα ιζα ζδζυηοπδ ηαηδβμνία επζεέηςκ «ζε -νπο (π.ρ. ιηάγθαβνπο, κπνύξιηαβνπο, 

ζηόγθιαβνπο, δαβαιάληζηνπο, κνύγθξηνπο, ληέγθιαξνπο, θνύξινπο, αιπαλάβαηνπο, ηξηηάθηαινπο) ζηα 

νπνία «δηαθαίλεηαη ζαθώο ε επίδξαζε ηεο θξαγθνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Σεξξώλ» εκχ θίβμ πζμ 

ηάης ακαθένεζ: «πηζαλόλ λα έρνπλ θξάγθηθε ή ζιαβηθή πξνέιεπζε», εκχ απυ ημκ Γηαναθζάημ (2016: 
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/búrliavos/ [búrʎavus] «ηοθθυξ», /kseasprúliavos/ [kʃasprúʎavus] «λεεςνζαζιέκμξ», 

/sióglavos/ [ʃóglavus] «παγυξ, παθααυξ», /psóravos/ [psóravus] «ρςνζάνδξ»)˙ βζα ιζα 

θεπημιενέζηενδ πνμζέββζζδ ημο δζαθεηηζημφ παναβςβζημφ επζεήιαημξ -[avus], ηδκ 

πνμέθεοζή ημο απυ ημ ζθαα. επίεδια -/av/, ημ αθθυιμνθμ -[javus], ημ μπμίμ 

ζοβπνμκζηά ειθακίγεηαζ ζοκήεςξ ςξ αημθμοεία μονακζημφ ζοιθχκμο ηαζ ηδξ 

ηαηάθδλδξ -[avus], ηδκ ακηζζημζπία ημο πνμξ ημ επίεδια ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ 

-/iáris/, ηδ ιεζςηζηή ημο βεκζηά ζδιαζζμθμβζηή θεζημονβία, ηαεχξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

κα δδθχζεζ ηονίςξ ανκδηζηή ζδζυηδηα/πμζυηδηα (π.π. αζεέκεζα, ελςηενζηή ζςιαηζηή 

αηέθεζα η.θπ.), ηζξ βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ –ζοκήεςξ μοζζαζηζηυ, επίεεημ, νήια– ιε 

ηζξ μπμίεξ ζοκδοάγεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ επίεδια, ηδκ πανμοζία ημο ζημκ αυνεζμ 

εθθδκζηυ πχνμ (Μαηεδμκία, Θεζζαθία, Ήπεζνμ), ηδ βεςβναθζηή ηαηακμιή ηςκ 

επζεέηςκ ζε -[avus], ηαεχξ ηαζ ηδ δζάηνζζδ ηςκ κεμεθθδκζηχκ ζδζςιάηςκ ζε μιάδεξ 

ιε ηνζηήνζμ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηδ αάζδ ηδκ μπμία επζθέβμοκ ηα επίεεηα αοηήξ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ ηαζ ηδ ααθηακζηή ημο, ηέθμξ, δζάζηαζδ (πα. «παξαγσγηθόο βαιθαληζκόο») 

αθ. Παπαδάιμο (2017: 577-588). Λίβεξ θμνέξ απακημφκ ηαζ ηα επζεήιαηα -/aros/ -

[arus] (π.π. /ksipozóstaros/ [kʃipuzóstarus] «αοηυξ πμο δεκ είκαζ γςζιέκμξ, πμο έπεζ 

θοιέκα ηα πακηεθυκζα ημο, απενζπμίδημξ»), -/ðikos/ -[ðkus] (αθ. ηαζ Νηίκαξ 2005: 

163-164) (π.π. /kaféðikos/ [kaféðkus] «ηαθεηήξ», /maxmurlíðikos/ [maxmurʎíðkus] 

«αοηυξ πμο ιυθζξ λφπκδζε») -/éinos/
86

 -[éinus] (π.π. /ɣialéinos/ [ʝaléinus] «βοάθζκμξ», 

/ðréinos/ [ðréinus/] «δνφζκμξ»), -/kós/ (π.π. /εilikós/ [εiʎkós] «εδθοηυξ»), -/ulós/ (π.π. 

/nerulós/ [ɲirulós] «γμοιενυξ») ηαζ -/uros/ -[urus] (π.π. /líksuros/ [ʎíksurus] 

«θζπμφδδξ, αοηυξ πμο εέθεζ κα ηνχεζ απ’ υθα» απυ ηδ θέλδ /líksa/ [ʎíksa] 

«θζπμοδζά»). 

 

4.5.8.2 πκθπκαηηθή παξαγωγή επηζέηωλ 

 

ημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ δ ζοιθοιαηζηή παναβςβή επζεέηςκ, δ μπμία 

ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ θελζηχκ πνμεδιάηςκ ή ρεοδμπνμεδιάηςκ ηαζ θελζηχκ 

                                                                                                                                       
232) ακαθένεηαζ υηζ ημ επίεδια δδθχκεζ ανκδηζηυ παναηηδνζζηζηυ. Βθ. αηυιδ Καηζάκδξ & Νηίκαξ 

(2004: 437), Νηίκαξ (2005: 162), Αθιπακμφδδξ (2009: 262-263, 265) Γηαναθζάημξ (2016: 313). 
86 πεηζηά ιε ημ επίεδια -έηλν(π)ο -/éinos/, ηαηάθδλδ επζεέηςκ φθδξ (-έληνο -/énios/ ζηδκ Κμζκή Νέα 

Δθθδκζηή), αθ. Κονζαγήξ (2012: 893) π.π. ινπκέηλν /luméino/ «αθμοιζκέκζμ», bαθξέηλνο /bakréinos/ 

«πάθηζκμξ», ιαζπέηλνο /laspéinos/, ρνπιέηλνο /xoléinos/ «ζημ πνχια ηδξ πμθήξ» η.ά., Αθιπακμφδδξ 

(2016: 31) π.π. μπιέηλν(π)ο /ksiléinos/, πηηζέηλνπο /petséinos/ «δενιάηζκμξ» η.ά. ηαζ Νηάβηαξ (2016: 

505). Βθ. επίζδξ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437), Νηίκαξ (2005: 163), Αθιπακμφδδξ (2009: 264), 

Γηαναθζάημξ (2016: 312). 
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επζεδιάηςκ ή ρεοδμπνμεδιάηςκ, δεκ ζδιεζχκεζ ζδζαίηενδ επίδμζδ˙ δ παναηήνδζδ 

αοηή, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί (αθ 4.4.5.2 ζ. 259), ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή 

μκμιάηςκ ημο ζδζχιαημξ. 

ημ ζπεηζηυ βθςζζζηυ οθζηυ βίκεηαζ πνήζδ ιζηνμφ ανζειμφ θελζηχκ 

πνμεδιάηςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ /alo/- (π.π. /alókotos/ [alókutus] «αθθυημημξ»), 

/imí/- (π.π. /imíɣimnos/ [imíʝimnus] «διίβοικμξ», /imíkseros/ [imíkʃirus] 

«ιζζμλεναιέκμξ»), /ζeó/- [ζçó]- (π.π. /εeóɣimnos/ [εçóʝimnus] «εευβοικμξ»), /neo/- 

[ɲó]- (π.π. /neóvɣaltos/ [ɲóvɣaltus] «πνςηυαβαθημξ, ανπάνζμξ, άπεζνμξ», /neópadros/ 

[ɲópadrus] «κζυπακηνμξ», /neóplutos/ [ɲóplutus] «κευπθμοημξ», /neófertos/ [ɲófirtus] 

«κεμθενιέκμξ»), /νmó/- [umó]- (π.π. /omóɣnomos/ [umóɣnumus] «μιυβκςιμξ»), 

/pan/- (π.π. /panéksipnos/ [panékʃipnus] «πακέλοπκμξ», /panérimos/ [panérmus] 

«ένδιμξ ηαζ ιυκμξ, λέκμξ απυ υθμοξ»). 

Ακηίεεηα, απυ ηα θελζηά επζεήιαηα επζζδιάκεδηε ημ -/filís/ ηαζ αοηυ ιία ιυκμ 

θμνά ζημκ ηφπμ /prosfilés/ «πνμζθζθέξ» ημο μοδεηένμο βέκμοξ. Ζ πανμοζία ημο 

επζεέημο αοημφ μθείθεηαζ –ηαηά πάζα πζεακυηδηα– ζε επίδναζδ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ 

Δθθδκζηήξ, ηαεχξ δ πνήζδ ημο εκ θυβς θελζημφ επζεήιαημξ
87

 έπεζ ςξ απμηέθεζια 

ημκ ζπδιαηζζιυ (δζβεκχκ) επζεέηςκ ημο ηφπμο -/ís, -ís, -és/, μ μπμίμξ δεκ απακηά 

ηακμκζηά ζημ ζδίςια. 

 

4.5.9 ύλζεζε 

 

ημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ Κμζκή 

Νεμεθθδκζηή, ηα ζφκεεηα επίεεηα, ακάθμβα ιε ηδ ζοκηαηηζηή ζπέζδ ηςκ δφμ 

ζοκεεηζηχκ, δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ηα παναηαηηζηά ηαζ ηα πνμζδζμνζζηζηά. 

Σα παναηαηηζηά ζφκεεηα απμηεθμφκηαζ απυ δφμ επίεεηα. Ζ ζδιαζζμθμβζηή 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοκεεηζηχκ είκαζ παναηαηηζηή, ιπμνμφκ δδθαδή κα ζοκδεεμφκ 

ιε ημκ ζφκδεζιμ ηαζ (π.π. /ɣlikóksinos/ [ɣʎikókʃnus] «βθοηυλζκμξ»). 

ηα πνμζδζμνζζηζηά ζφκεεηα δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοκεεηζηχκ είκαζ ζπέζδ 

πνμζδζμνζζιμφ (πνμζδζμνίγμκημξ ηαζ πνμζδζμνζγμιέκμο). Σα επίεεηα αοημφ ημο 

ηφπμο ζπδιαηίγμκηαζ ζοκήεςξ –αθθά υπζ αέααζα πάκημηε– ιε αάζδ ημκ ζοκδοαζιυ 

επίεεημ + υκμια (αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ 2009: 275) (π.π. /aplóxoros/ [aplóxurus] 

«εονφπςνμξ», /vaεískiotos/ [vaεíʃcutus] «ααεφζηζςημξ», /vaεíxromos/ [vaεíxrumus] 

                                                
87 Γζα ηδκ παναβςβή ιε θελζηά επζεήιαηα αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 261). 
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«ζημονυπνςιμξ», /vromóɣlosos/ [vrumóɣlusus] «ανμιυβθςζζμξ», /iðiótropos/ 

[iðʝótrupus] «ζδζυηνμπμξ», /kakomíris/ [kakumírs] «ηαημιμίνδξ», /kakorízikos/ 

[kakuríʒkus] «ηαημνίγζημξ», /kalótixos/ [kalótkus] «ηαθυηοπμξ», /mesókopos/ 

[misókupus] «ημοναζιέκμξ απυ ηδ δμοθεζά», /nerokéfalos/ [ɲirucéfalus] «ακυδημξ, 

δθίεζμξ», /olométakso/ «μθμιέηαλμ», /μlórεos/ [alórtus] «μθυνεμξ», /olosfálisto/ 

[olosfáʎstu] «εκηεθχξ ηθεζζηυ», /palióɣlosos/ [paʎóɣlusus] «αζζπνμθυβμξ», 

/políkseros/ [puʎíkʃirus] «πμθφλενμξ», /polístomos/ [puʎístumus] «θθφανμξ» η.ά.). 

Μία παναηηδνζζηζηή ηαηδβμνία πνμζδζμνζζηζηχκ ζοκεέηςκ απμηεθμφκ ηα 

επίεεηα ιε α΄ ζοκεεηζηυ έκα ιέθμξ ημο ζχιαημξ ηαζ α΄ ζοκεεηζηυ ιζα ζδζυηδηα πμο 

πνμζδζμνίγεζ ημ ιέθμξ ημο ζχιαημξ (π.π. /aɣriomális/ [aɣrumáʎs] «αβνζμιάθθδξ», 

/anixtoxéris/ [aɲixtuçérs] «ακμζπημπένδξ», /aploxéris/ [apluçérs] «αοηυξ πμο απθχκεζ 

ημ πένζ ημο βζα πάνεζ ηάηζ πμο δεκ ημο ακήηεζ, βζα κα ηθέρεζ», /vromóɣlosos/ 

[vrumóɣlusus] «ανμιυβθςζζμξ», /ðiploxéris/ [ðipluçérs] «αοηυξ πμο ανπάγεζ ηαζ ιε 

ηα δφμ πένζα, απυνηαβμξ», /makroxéris/ [makruçérs] «ιαηνοπένδξ», /mavromátis/ 

[mavrumáts] «ιαονμιάηδξ», /palióɣlosos/ [paʎóɣlusus] «αζζπνμθυβμξ», /plakomítis/ 

[plakumíts] «αοηυξ πμο έπεζ πεπθαηοζιέκδ ιφηδ», /polístomos/ [puʎístumus] 

«θθφανμξ», /psilomítis/ [pʃilumíts] «εβςζζηήξ, οπενήθακμξ», αθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ 

(2009: 279). 

 

4.5.10 Αξηζκεηηθά 

 

Σα ανζειδηζηά ελεηάγμκηαζ ζημ ηιήια ημο επζεέημο βζα ημκ θυβμ υηζ 

ειθακίγμοκ ηα ζοκηαηηζηά παναηηδνζζηζηά επζεέηςκ˙ πνμζδζμνίγμοκ μκυιαηα ηαζ 

πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημ βέκμξ, ημκ ανζειυ ηαζ ηδκ πηχζδ. Σα απυθοηα ανζειδηζηά 

θεζημονβμφκ ςξ αάζδ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ θμζπχκ οπμηαηδβμνζχκ. Σα άθθα είδδ 

ανζειδηζηχκ, δδθαδή ηα ηαηηζηά, ηα ακαθμβζηά ηαζ ηα πμθθαπθαζζαζηζηά, ζοκζζημφκ 

ζδζαίηενδ οπμηαηδβμνία επζεέηςκ
88

. 

 

4.5.10.1 Απόιπηα αξηζκεηηθά 

 

ημ ζδίςια ηα απυθοηα ανζειδηζηά απακημφκ –ζε βεκζηέξ βναιιέξ– ιε ημκ 

ηφπμ πμο έπμοκ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή αθθά ηαζ ιεηααεαθδιέκα ςξ πνμξ ηδ 

                                                
88 Βθ. ζπεηζηά Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 264). 
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ιμνθή, βεβμκυξ ημ μπμίμ υιςξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ θεζημονβίαξ θςκμθμβζηχκ 

θαζκμιέκςκ (π.π. ζηέκςζδ/ηχθςζδ, απμαμθή άημκςκ /i/ ηαζ /u/, ακάπηολδ ημο 

ζοιθχκμο /ɣ/ εκδμθςκδεκηζηά, ακάπηολδ ημο ζοιθχκμο /n/ η.ά.). 

Αημθμφεςξ παναηίεεκηαζ ηα απυθοηα ανζειδηζηά απυ ημ 1 έςξ ημ 10 πμο 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ιμνθζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή ηαζ ηάπμζα άθθα 

πμο εκημπίζηδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ βθςζζζηυ οθζηυ. 

Απυθοηα ανζειδηζηά απυ ημ 1 έςξ ημ 10: /ðío/ [ðíu], /tria/ [tri̭a] - /triɣiá/ [triʝá] 

- /tríɣia/ [tríʝa] «ηνία», /téserni/ [téserɲi] - /téseri/ - /téseris/ [téʃiris] «ηέζζενζξ» - 

/tésera/ [téʃira] «ηέζζενα», /péde/ [pédi], /éksi/ [ekʃ], /eftá/ [iftá], /oxtó/ [uxtó], /eniá/ 

[iɲá]. 

Άθθα απυθοηα ανζειδηζηά: /enámisi/ [námiʃ] «εκάιζζζ», /ðóðeka/ [ðóðika], 

/ðekatrís/ [ðikatrís], /ðéka péde/ [ðéka pédi] ή /ðekapéde/ [ðikapédi], /ðekaeftá/ 

[ðekaiftá], /ðekaoxtó/ [ðikauxtó], /íkosi/ [íkuʃi], /ikosiéna/ [koʃéna], /ikosiðió/ 

[kuʃiðʝó], /ikosieftá/ [kuʃeftá], /saráda ðio/ [saráda ðʝo], /eksída/ [ikʃída], /eksída tris/, 

/evðomída/ [ivðomída], /enenída/ [iɲiɲída], /enenída péde/ [iɲiɲída pédi], /ekató/ 

[(i)kató], /ekatón penída/ [katón peɲída], /triakósia/ [trakóʃa], /triakósies/ [triakóʃis], 

/eksakósia/ [iksakóʃa], /xílni/ [çílɲi] «πίθζμζ», /xílies/ [çíʎis], /tris xiliáðes/ [tris 

çiʎáðis], /péde xiliáðes/ [pédi çiʎáðis]. 

 

4.5.10.2 Σαθηηθά, αλαινγηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά αξηζκεηηθά 

 

Σα ηαηηζηά, ακαθμβζηά ηαζ πμθθαπθαζζαζηζηά ανζειδηζηά αημθμοεμφκ ςξ 

πνμξ ηδκ ηθίζδ ημοξ ηα επίεεηα ημο ηφπμο /meɣálos - meɣáli - meɣálo/ (αθ. 4.5.2 ζ. 

268-272) ηαζ /tranós - traní - tranó/ (αθ. 4.5.3 ζ. 272-274). Δκ ζοκεπεία, ακαθένμκηαζ 

ηα ηαηηζηά, ακαθμβζηά ηαζ πμθθαπθαζζαζηζηά ανζειδηζηά πμο ακεονέεδηακ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ βθςζζζηυ οθζηυ. 

Παξαδείγκαηα: /prótos/ [prótus] - /próti/ [prμt] - /próto/ [prótu], /ðéfteros/ 

[ðéftirus] - /ðéfteri/ [ðéftiri] - /ðéftero/ [ðéftiru], /trítos/ [trítus] - /tríti/ [trit] - /tríto/ 

[trítu], /tétarto/ [tétartu], /ðékato/ [ðékatu], /pedikostós/ [pidikustós], /ðiplá/, /ðiplí/ 

[ðipʎí] «δζπθμί», /ðiplós/ (πα. /ðiplárikos/ [ðiplárkus] αθ. 4.5.8.1 α ζ. 286 επίεδια -

/árikos/), /triplí/ [tripʎí] «ηνζπθμί», /ðiplásios/ [ðipláʃus], /tetraplásia/ [tetrapláʃa] 

«ηεηναπθάζζα» (εδθ. βέκμοξ). 
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4.5.10.3 Υξήζε αξηζκεηηθώλ ζηε ζύλζεζε 

 

Σα ανζειδηζηά ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ζηδ ζφκεεζδ βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ μκμιάηςκ (π.π. /eksámina/ [(i)ksámina] «ελάιδκα», /eksápsalmos/ 

[eksápsalmus] «ελάραθιμξ», /eniámera/ [ɲámira] «εκκζάιενα», /triadafiliá/ 

[triadafʎá], /trivóli/ [trivóʎ] «γζγάκζμ ηςκ αβνχκ βειάημ αβηάεζα», /trixáxalo/ 

[trixáxalu] «ενβαθείμ ζε ζπήια ηνίαζκαξ βζα ημ ιάγεια ημο ηνζθοθθζμφ ή ημ πέηαβια 

ηδξ ηυπνμο ηςκ γχςκ», /eftazimítiko/ [ftaʒmítku] «επηάγοιμ ρςιί ιε ιαβζά απυ 

νεαφεζ») ηαζ επζεέηςκ (π.π. /ðívulos/ [ðívulus] «δίβκςιμξ», /ðíkila/, /ðíklono/ 

[ðíklunu] «(βζα θοηυ) αοηυ πμο έπεζ δφμ ηθχκμοξ», /ðíkorko/ [ðíkurku] «(βζα αοβυ) 

αοηυ πμο έπεζ δφμ ηνυημοξ», /ðiploxéris/ [ðipluçérs] «αοηυξ πμο ανπάγεζ ηαζ ιε ηα 

δφμ πένζα, απυνηαβμξ», /trímetro/ [trímetru] «ηνίιεηνμ»). 

Δηηυξ απυ ηδ ιμκάδα πμο δδθχκεηαζ ιε ημ α΄ ζοκεεηζηυ /mono/- (π.π. 

/monopáti/ [munupát] «ιμκμπάηζ»), μζ άθθμζ ανζειμί πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ 

ζφκεεζδ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηα απυθοηα ανζειδηζηά (π.π. /ðívulos/, /trivóli/, 

/trímetro/ η.ά. αθθά /ðiploxéris/). 

Σα ζφκεεηα επίεεηα ιε ανζειδηζηυ ςξ α΄ ζοκεεηζηυ έπμοκ ηονίςξ ηηδηζηή 

ζδιαζία (π.π. /ðíklono/ «(βζα θοηυ) αοηυ πμο έπεζ δφμ ηθχκμοξ», /ðíkorko/ «(βζα 

αοβυ) αοηυ πμο έπεζ δφμ ηνυημοξ». 

ε ανηεηά ζφκεεηα ιε ανζειδηζηυ δ πνήζδ ημο ανζειμφ δεκ έπεζ ηονζμθεηηζηή 

ζδιαζία (π.π. /ðiploxéris/ «αοηυξ πμο ανπάγεζ ηαζ ιε ηα δφμ πένζα, απυνηαβμξ», 

/pedámorfi/ [pidámurf] «πεκηάιμνθδ», /triskatáratos/ [triskatáratus] 

«ηνζζηαηάναημξ», /xiliotraɣuðisménos/ [xiʎutraɣuðzménus] «πζθζμηναβμοδζζιέκμξ»). 

ε ηέημζμο είδμοξ ζφκεεηα ημ ανζειδηζηυ δεκ ζοκζζηά απυθοημ πνμζδζμνζζιυ ημο 

πμζμφ αθθά θεζημονβεί ςξ ζημζπείμ έιθαζδξ. 
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4.6 Αληωλπκίεο
89

 

4.6.1 Πξνζωπηθέο αληωλπκίεο 

 

Ο μιζθδηήξ πνδζζιμπμζεί ηζξ πνμζςπζηέξ ακηςκοιίεξ πνμηεζιέκμο κα δδθχζεζ 

ημκ νυθμ ημο ιεηέπμκηα
90

 ζηδκ επζημζκςκία, δδθαδή: α) ημκ νυθμ ημο μιζθδηή 

(ακηςκοιία α΄ πνμζχπμο), α) ημκ νυθμ ημο ζοκμιζθδηή/αηνμαηή (ακηςκοιία α΄ 

πνμζχπμο), ηαζ β) ημκ νυθμ ημο πνμζχπμο ζημ μπμίμ ακαθένμκηαζ μζ ζοκμιζθδηέξ 

ηαηά ηδκ επζημζκςκία (ακηςκοιία β΄ πνμζχπμο). 

Ζ πνμζςπζηή ακηςκοιία πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηζξ θεζημονβίεξ ημο μκμιαηζημφ 

ζοκυθμο, δδθαδή ςξ οπμηείιεκμ, ςξ ακηζηείιεκμ η.θπ. Δζδζηυηενα ζηδ θεζημονβία ημο 

οπμηεζιέκμο μζ ακηςκοιίεξ ημο α΄ ηαζ ημο α΄ πνμζχπμο απμηεθμφκ ειθαηζηή δήθςζδ 

ημο οπμηεζιέκμο. Οζ πνμζςπζηέξ ακηςκοιίεξ δζαθένμοκ απυ ηα μκυιαηα ηαηά ημ υηζ 

δεκ ζοκδοάγμκηαζ ιε ημ άνενμ ηαζ δεκ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ επίεεηα ή άθθεξ 

ακηςκοιίεξ ιε ηδκ ελαίνεζδ μνζζιέκςκ αυνζζηςκ ακηςκοιζχκ (π.π. /eɣó o íðios/, /esí 

o íðios/˙ βζα ηδ ζοιπενίθδρδ ηδξ ακηςκοιίαξ /íðios/ ζηζξ αυνζζηεξ ηαζ υπζ ζηζξ 

μνζζηζηέξ-επζηαηζηέξ ακηςκοιίεξ αθ. 4.6.6 οπμζδι. 125 ζ. 308) μζ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εκίζποζδ ηαζ ηδκ απυδμζδ έιθαζδξ ζηδκ πνμζςπζηή 

ακηςκοιία. 

Οζ πνμζςπζηέξ ακηςκοιίεξ ειθακίγμκηαζ ζε δφμ ηφπμοξ, ημοξ ειθαηζημφξ, π.π. 

/eména/, /eséna/, /aftón/ η.ά., ηαζ ημοξ ιδ ειθαηζημφξ /me/, /se/, /ton/ η.θπ. Όηακ μ 

μιζθδηήξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επζθέλεζ ιεηαλφ ηςκ ειθαηζηχκ ηαζ ηςκ ιδ 

ειθαηζηχκ ηφπςκ, πνδζζιμπμζεί ημοξ ειθαηζημφξ βζα κα απμδχζεζ 

έιθαζδ/ακηζδζαζημθή ζημ πνυζςπμ ηαζ ημοξ ιδ ειθαηζημφξ βζα ηδκ απθή ιδ 

ειθαηζηή δήθςζδ ημο πνμζχπμο (π.π. /eména εa krún tis maxeriés ke eséna εa 

                                                
89 Γζα θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ηζξ ακηςκοιίεξ, ηδ δζάηνζζή ημοξ ζε νλνκαηηθέο ηαζ επηζεηηθέο, ηδ 

πνήζδ ηςκ ιεκ πνχηςκ βζα ηδκ ακαθμνά ζημκ ηυζιμ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (ακηζηαηάζηαζδ, 

οπμηαηάζηαζδ) ηαζ ηςκ δεφηενςκ βζα ηδκ ελεζδίηεοζδ ηδξ ακαθμνάξ (είηε ςξ ηαεμνζζιυ είηε ςξ 

παναηηδνζζιυ ηδξ ακαθμνάξ), ηζξ ηαηδβμνίεξ ημοξ (πνμζςπζηέξ, ηηδηζηέξ η.θπ.) αθ. Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ (2005: 271-345). 
90 Μεηέπμκηεξ μκμιάγμκηαζ ηα πνυζςπα, πνάβιαηα η.ά. πμο ιεηέπμοκ ζηδ δνάζδ ή ηδκ ηαηάζηαζδ, δ 

μπμία δδθχκεηαζ απυ ημ νήια ηδξ πνυηαζδξ. Ζ ζπέζδ εκυξ ιεηέπμκηα ιε ημκ πονήκα (νήια) ηδξ 

πνυηαζδξ απμηαθείηαζ ζδιαζζμθμβζηυξ νυθμξ. Οζ ααζζηυηενμζ ζδιαζζμθμβζημί νυθμζ πμο επζηεθμφκ μζ 

ιεηέπμκηεξ ζε ζπέζδ ιε ημκ πονήκα ηδξ πνυηαζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ ηφνζεξ μιάδεξ: α) μζ νυθμζ ημο 
«δνάζηδ», ηδξ «αζηίαξ» ηαζ ημο «μνβάκμο/ιέζμο» ακαθένμκηαζ ζε έκακ ιεηέπμκηα πμο επδνεάγεζ ηδ 

δνάζδ ή ηδκ ηαηάζηαζδ, α) μζ νυθμζ ημο «δέηηδ/πνμσυκημξ», ημο «αζχκμκημξ», ημο «απμδέηηδ» ηαζ 

ημο «εοενβεημφιεκμο» ακαθένμκηαζ ζε έκακ ιεηέπμκηα πμο επδνεάγεηαζ απυ ηδ δνάζδ ή ηδκ 

ηαηάζηαζδ, β) μζ νυθμζ ημο «ηυπμο» ηαζ ημο «μοδέηενμο» ακαθένμκηαζ ζε έκακ ιεηέπμκηα πμο δεκ 

επδνεάγεζ ηδ δνάζδ ή ηδκ ηαηάζηαζδ μφηε επδνεάγεηαζ απυ αοηή. Γζα πενζζζυηενα ζημζπεία αθ. 

Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 393, 551, 577-83). 
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agaliázun/ «ειέκα εα πηοπμφκ ιε ηζξ ιαπαζνζέξ ηζ εζέκα εα αβηαθζάγμοκ», /ke eména 

me proskáliasan/ [ci ména mi pruskáʎasan] «ηαζ ιέκα ιε πνμζηάθεζακ», /vále me 

máɣira faí/ [váʎi mi máʝira faí] «Βάθε ιμο ιάβεζνα θαΐ», /εa se ðíro/ [εa ʃi ðíru] «εα 

ζε δείνς», /ke mésa na me válete/ [ce mésa na me válte] «ηαζ ιέζα κα ιε αάθεηε», /ke 

válte me na kátso/ [ci válti mi na kátsu] «ηαζ αάθηε ιε κα ηάηζς», /me ponái/ [mi 

punái] «Με πμκάεζ», /me xtipúse/ «ιε πηοπμφζε», /se krató/ «ζε ηναηχ»). 

ε μνζζιέκεξ ζοκηαηηζηέξ θεζημονβίεξ μ μιζθδηήξ δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

επζθέλεζ ιεηαλφ ειθαηζηχκ ηαζ ιδ ειθαηζηχκ ηφπςκ. Μυκμ μζ ειθαηζημί ηφπμζ ηδξ 

ακηςκοιίαξ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιε ηζξ απθέξ πνμεέζεζξ (π.π. /tí εa pún kósmos 

ɣia eséna/ [tí εa pún kózmus ʝa séna] «Σζ εα πεί μ ηυζιμξ βζα ζέκα;», /me aftín pu 

píre/ [m aftín pu píri] «ιε αοηήκ πμο πακηνεφηδηε», /se eséna/ [ʃi séna] «ζε ζέκα», /ke 

san eséna émorfi/ «ηαζ ζακ εζέκα υιμνθδ» η.ά.) 

Ζ πνήζδ ιδ ειθαηζηχκ ηφπςκ ιε πνμεέζεζξ δεκ είκαζ δοκαηή: */se, me, apυ 

tμn/ η.ά. ηδκ πενίπηςζδ αοηή μζ ειθαηζημί ηφπμζ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ δεκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απυδμζδ έιθαζδξ ζημ πνυζςπμ, αθμφ δεκ είκαζ δοκαηή δ 

επζθμβή ηςκ ιδ ειθαηζηχκ ηφπςκ. Με ηα επζννήιαηα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ακηίεεηα ιυκμ μζ ιδ ειθαηζημί ηφπμζ (π.π. /poté mu/ «πμηέ ιμο», /kodá mu/ [kudá m] 

«ημκηά ιμο», /mazí mu/ «ιαγί ιμο», /brostá sas/ [brustá sas] «ιπνμζηά ζαξ», /mésa 

tu/ «ιέζα ημο», /simá mu/ [ʃimá m] «ημκηά ιμο», /mazí tu/ [maʒí t] «ιαγί ημο», /mazí 

tis/ [maʒí ts] «ιαγί ηδξ», /epáno tus/ «επάκς ημοξ», /epáno tus/su/tu/ [apánu ts/s/t] 

«επάκς ημοξ/ζμο/ημο»). ηδ πνήζδ αοηή δεκ απακημφκ μζ ειθαηζημί ηφπμζ (π.π. 

*/mazí eména/, */brostá emás/ η.θπ.). 

Οζ ειθαηζημί ηφπμζ ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ιε ηα επζννήιαηα βζα ηδκ απυδμζδ 

έιθαζδξ ζημ δδθμφιεκμ πνυζςπμ ιέζς ιζαξ απθήξ πνυεεζδξ (π.π. /mazí me eména/ 

[maʒí mi ména] «ιαγί ιε ιέκα», /epáno apó eména/ «πάκς απυ ειέκα», /mésa se 

aftón/ «ιέζα ζε αοηυκ», /píso apó eséna/ «πίζς απυ εζέκα»). Μυκμ μζ ειθαηζηέξ 

ακηςκοιίεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε παναηαηηζηή ζφκδεζδ ιε μκυιαηα (π.π. 

/eɣó ke ta peðiá mu/ [iɣó ci ta piðʝá m] «εβχ ηαζ ηα παζδζά ιμο»). 

Δπίζδξ, ιυκμ μζ ιδ ειθαηζημί ηφπμζ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ακηςκοιζηή επακάθδρδ
91

, εκίμηε ηαζ βζα ηδκ επακάθδρδ ηςκ 

ειθαηζηχκ ηφπςκ (π.π. /ɣia pión to kánis vre skaftiá etúto to mnimío/ «Γζα πμζμκ ημ 

                                                
91 Ακηςκοιζηή επακάθδρδ είκαζ δ επακάθδρδ ημο αδφκαημο ηφπμο ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ πνζκ 

(πνυηαλδ ή πνυθδρδ) ή ιεηά (επίηαλδ) ημ ακηζηείιεκμ˙ βζα πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ακηςκοιζηή επακάθδρδ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 688-692). 
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ηάκεζξ, ανε ζηαθηζά, ημφημ ημ ικδιείμ;», /er kalá to pínis píro mu to krasí/ [er kalá tu 

píɲis bíru m tu kraʃí] «Δ, ηαθά ημ πίκεζξ, πίνε ιμο, ημ ηναζί», /monáxa ton tímio 

stavró na mín tone agísis/ [monáx to dímio stavró na min tone aɟíʃis] «Μμκάπα ημκ 

Σίιζμ ηαονυ κα ιδκ ημκ αββίλεζξ», /alí pu to éxi i kútra tu na katevázi psíres/ [aʎí pu 

tμ ç i kútra tu na kativáʒi pʃíris] «Αθί πμο ηo έπεζ δ ημφηνα ημο κα ηαηεαάγεζ ρείνεξ», 

/aftó ðen to puló/ [aftó ðe do plμ] «Αοηυ δεκ ημ πμοθχ», /as to akúsume to traɣúði/ 

«αξ ημ αημφζμοιε ημ ηναβμφδζ», /to εa to éspiran ke ðen fítrose/ [tu εa tμ spran ci ðe 

fítruʃi] «Σμ εα ηo έζπεζνακ ηαζ δεκ θφηνςζε», /ke eména me proskáliasan na páo na 

stefanóso/ [ci ména me pruskáʎasan na pa na stifanósu] «Καζ ιέκα ιε πνμζηάθεζακ 

κα πάς κα ζηεθακχζς», /eména apó to psomí me arési koriá/ [ména ap tu psumí m 

aréʃ kurʝá] «ειέκα απυ ημ ρςιί ιμο ανέζεζ δ ηυνα, δ βςκία ημο ρςιζμφ», /eména me 

ípan na mín se to pó/ [ména m ípan na mi s tu pμ] «ειέκα ιμο είπακ κα ιδ ζμο ημ 

πς», /ke san eséna émorfi potés ðen tis ðangánun/ «ηαζ ζακ εζέκα υιμνθδ πμηέ δεκ 

ηζξ δαβηχκμοκ»). 

Ο μιζθδηήξ πνδζζιμπμζεί επίζδξ ημοξ ιδ ειθαηζημφξ ηφπμοξ ηδξ πνμζςπζηήξ 

ακηςκοιίαξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο μκυιαημξ είηε βζα ηδ δήθςζδ ημο ηηήημνα είηε 

βζα ηδ βεκζηή ημο οπμηεζιέκμο ή ημο ακηζηεζιέκμο (π.π. βεκζηή ηηδηζηή: /i ɣonís mas/ 

[i ɣuɲíz mas] «μζ βμκείξ ιαξ», /i mánes mas/ [i máɲiz mas] «μζ ιάκεξ ιαξ», /ta aftiá 

su/ [t aftçá s] «ηα αοηζά ζμο», /to máti tis/ [tu mat ts] «ημ ιάηζ ηδξ» – βεκζηή 

οπμηεζιεκζηή: /aftí ítan ðuliá mas/ [aftí ítan ðuʎá mas] «αοηή ήηακ δ δμοθεζά ιαξ», 

/stin iɣiá sas/ «ηδκ οβεζά ζαξ!», /káεe xorió íxe tin omilía tu/ [káεe xurʝó íçi tn 

umiʎía t] «Κάεε πςνζυ είπε ηδκ μιζθία ημο», /i zoí tis/ [i zuí ts] «δ γςή ηδξ», /ke 

épernan ton íðro mas | ti ðúlepsí mas/ [ci épernan tun íðru mas | t ðúlepʃí mas] «Καζ 

έπαζνκακ ημκ ζδνχηα ιαξ, ημκ ηυπμ ιαξ» – βεκζηή ακηζηεζιεκζηή: /pros timín tu/ «πνμξ 

ηζιήκ ημο», /εéli tin peripíisí tu/ [εeʎ t biripíiʃí t] «εέθεζ ηδκ πενζπμίδζή ημο»). 

Οζ ειθαηζημί ηαζ ιδ ειθαηζημί (αδφκαημζ)
92

 ηφπμζ ηςκ πνμζςπζηχκ 

ακηςκοιζχκ –ηαηακειδιέκμζ ηαηά πνυζςπμ– πμο επζζδιάκεδηακ ζημ οθζηυ είκαζ μζ 

αηυθμοεμζ: 

 

 

 

 

                                                
92 Οζ ιδ ειθαηζημί (αδφκαημζ) ηφπμζ δδθχκμκηαζ ιε οπμβνάιιζζδ. 
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Α΄ πνυζςπμ     Β΄ πνυζςπμ 

Δκζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /eɣó/ [iɣó], [ɣμ]   /esí/ [iʃí], [ʃi]
93

 

Γεκ. /eména/ [iména], [ména],  /su/ [s] 

 /mu/ [m], [um]  

Αζη. /eména/ [iména], [ména],  /eséna/ [iséna], [séna], 

 /me/ [mi], [m]    /se/ [ʃi], [s] 

 

Πθδεοκηζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /emís/ [imís], [mis]   /esís/ [iʃís], [ʃis] 

Γεκ. /emás/ [imás],  /mas/   /sas/ 

Αζη. /emás/ [imás], /mas/    /esás/ [isás], /sas/ 

πεηζηά ιε ημκ ηφπμ [um], βεκζηή εκζημφ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ ημο α΄ 

πνμζχπμο, ιπμνεί κα ακαθενεεί υηζ πνμηφπηεζ, υηακ, έπεζηα απυ μκυιαηα πμο 

θήβμοκ ζε -/s/, ημ μπμίμ πνμθένεηαζ ςξ [z], ηαζ αημθμοεμφκηαζ απυ ημ /mu/, 

ζδιεζχκεηαζ ακάπηολδ εκυξ /u/ ακάιεζα ζηα δφμ αοηά ζφιθςκα (δδθαδή ιεηαλφ ηςκ 

-/s m/-) ζηδκ ανπή ημο /mu/, εκχ ημ /u/ ημο /mu/ απμαάθθεηαζ
94

 (π.π. /babás mu/ > 

[babáz m] > [babáz um] «μ ιπαιπάξ ιμο», /ádras mu/ > [ádraz m] > [ádraz um] «μ 

άκηναξ ιμο», /o tsiinés mu/ > [u tʃiinéz m] > [u tʃiinéz um] «ηα μφθα, ημ θέβεζκ ιμο», 

/tis tétas mu/ > [ts tétaz m] > [ts tétaz um] «ηδξ εείαξ ιμο», /o babás mu/ > [u babáz 

m] > [u babáz um] «μ ιπαιπάξ ιμο», /tis mánas mu/ > [ts mánaz m] > [ts mánaz um] 

«ηδξ ιάκαξ ιμο», /o kalós mu/ > [u kalóz m] > [u kalóz um] «μ ηαθυξ ιμο»). 

Δπίζδξ, εκημπίζηδηακ μζ θνάζεζξ /me ti eména/ [mi ti ména] «ιε ιέκα, ιαγί 

ιμο» ηαζ /me/ɣia ti emás/ [mi/ʝa ti mas] «ιε/βζα ιαξ» ιε ημ ζημζπείμ /ti/
95

. Ακαθμνζηά 

                                                
93 Πα. ηαζ ημκ ζηίπμ /ɣiultsí mu | pú sin érxese ke pú sin katevénis/ «Σαλζδζχηδ ιμο, απυ πμφ ένπεζαζ 

εζφ ηαζ απυ πμφ ηαηεααίκεζξ;» (Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 29) υπμο μ ηφπμξ /sin/ 
θαίκεηαζ κα ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ πνμζςπζηή ακηςκοιία ημο α΄ πνμζχπμο ζηδκ μπμία έπεζ ζδιεζςεεί 

ακάπηολδ ημο /n/ ˙αθ. ζπεηζηά Φςκμθμβία 3.2.3.4 ζ. 191-192, πα. ηαζ Παπαδυπμοθμξ (1926: 39). 
94 Βθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 437) βζα ηδκ πενζμπή ημο Βεθαεκημφ. 
95 Γζα ημ ζημζπείμ /ti/ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε πνμεεηζηέξ θνάζεζξ ιε ακηςκοιίεξ ηαζ επζννήιαηα 

ημπζηήξ δείλδξ (π.π. [ʝa tji pçón] «βζα πμζμκ», [mji tj imás] «ιε ειάξ», [ap tj aftú] «απυ εηεί») αθ. 

Νηάβηαξ (2016: 505), αθ. επίζδξ Νηίκαξ (2005: 152). 
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ιε ημ /ti/ μ Αθιπακμφδδξ (2009: 244) ζδιεζχκεζ υηζ «όηαλ ε πξόζεζε κη ζπληάζζεηαη 

κε ηύπνπο πξνζσπηθήο ή δεηθηηθήο αλησλπκίαο πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ […] 

δηαηεξείηαη από επαλαλάιπζε κεζνθσλεεληηθό η‟, πνπ πξνέξρεηαη από ηελ 

πξνθσλεεληηθή ζύληαμε ηεο κεζαησληθήο πξόζεζεο κεη(ά) (θαη κε επαλαλάιπζε κε 

η(ά)) (π.ρ. κεη‟ εκέ > κε η‟ εκέ): π.ρ. κη η‟ ηκέλα, κη η‟ ηζάο θιπ.» ηαζ υηζ εκ ζοκεπεία δ 

πνήζδ «ηνπ απηνλνκεκέλνπ κεζνθσλεεληηθνύ η‟» επεηηάεδηε ακαθμβζηά ηαζ ζε άθθεξ 

πνμεέζεζξ. Καζ απυ ηδκ Σζμθάηδ (2009: 252-253) επίζδξ οπμζηδνίγεηαζ υηζ 

πνυηεζηαζ βζα «θαηλόκελν επαλαλάιπζεο ηεο πξνζεηηθήο ζπλεθθνξάο κεη εκέλα ζε κε η 

εκέλα», αάζεζ ηδξ μπμίαξ πνμέηορε ημ ιμκηέθμ: «πξόζεζε + η(η <ε) + αηη. αληωλ.», 

ημ μπμίμ επεηηάεδηε ακαθμβζηά ζε υθεξ ηζξ ειπνυεεηεξ εηθμνέξ. 

Παξαδείγκαηα: /na mu to ðósis/ «κα ιμο ημ δχζεζξ», /eména apó to psomí 

me arési koriá/ [ména ap tu psomí m aréʃ kurʝá] «ειέκα απυ ημ ρςιί ιμο ανέζεζ δ 

ηυνα, δ ελςηενζηή ζηθδνή επζθάκεζα ημο ρδιέκμο ρςιζμφ», /apo píso stin pláti mu/ 

[apís z bláti mu] «πίζς ζηδκ πθάηδ ιμο», /panéste apó ton tópo mu/ [panéste apó to 

dópo mu] «κα πάηε απυ ημκ ηυπμ ιμο», /eména me ípan/ [ména m ípan] «ειέκα ιμο 

είπακ», /ke válte me na kátso/ [ci válti mi na kátsu] «ηαζ αάθηε ιε κα ηάηζς», /ke esís 

ðen me pistévete/ [ci ʃis ðe mi pistévti] «ηαζ εζείξ δε ιε πζζηεφεηε», /me ékopse/ [m 

ékupse] «ιε ζηαιάηδζε», /emís i palnií/ [imís i palɲí] «ειείξ μζ παθζμί», /ta xoráfia 

mas/ [ta xuráfça mas] «ηα πςνάθζα ιαξ», /εa mas kánis múskema/ [εa mas kaɲs 

múʃcima] «εα ιαξ ηάκεζξ ιμφζηεια.» η.ά. 

ε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ απακηά μ ηφπμξ /elóɣu su/ [(e)lóɣu s] «εθυβμο 

ζμο, εζφ» βζα ηδκ ακηςκοιία ημο α΄ πνμζχπμο, μ μπμίμξ ακεονέεδηε ιε ηδ βναπηή 

απυδμζδ <(ε)ιόγνπο> (π.π. /na sas zísi ke lóɣu su/ [na sas ʒiʃ ci lóɣu s] «Να ζαξ 

γήζεζ» αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 39). Ζ ίδζα ακηςκοιία, δδθαδή ημο 

α΄πνμζχπμο, ειθακίγεζ ηαζ ηθδηζηή εκζημφ /esí/ [eʃí] «εζφ», αθ. ηαζ Σζμθάηδ (2009: 

262-263). 

Παξαδείγκαηα: /san eséna υmorfi/ «ζακ εζέκα υιμνθδ», /ke eséna εa 

agaliázun/ [ci eséna ε agaʎázun/] «ηζ εζέκα εα αβηαθζάγμοκ», /tí εa pún kósmos ɣia 

eséna/ [ti εa pun kózmus ʝa séna] «Σζ εα πεζ μ ηυζιμξ βζα ζέκα;», /se léi/ [ʃi léi] «ζμο 

θέεζ», /se krató/ «ζε ηναηχ», /se aɣapó/ [s aɣapó] «ζ’ αβαπχ», /tu ɣiú su/ [tu ʝu su] 

«ημο βζμο ζμο», /ta rúxa su/ [ta rúxa s] «ηα νμφπα ζμο», /ðiplá εa sto pliróso/ «δζπθά 

εα ζημ πθδνχζς», /eɣó sas léo ðen boró/ [iɣó sas léu ðe buró] «εβχ ζαξ θές δεκ 

ιπμνχ», /na sas zísun/ [na sas ʒísun] «Να ζαξ γήζμοκ» η.ά. 
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Γ΄ πνυζςπμ
96

 – Ανζεκζηυ 

Δκζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /aftós/ [ftμs], /tos/ [tus] 

Γεκ. /aftú/, /aftúnu/, /aftunú/
97

 [aftnú]
98

, [afnú], /tu/ [t], [du] 

Αζη. /aftón/, /ton(e/a)/ [tu(n)], [do(n)], [dun]
99

, [done/a] 

Πθδεοκηζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /aftí/
100

, /aftiní/ [aftɲí], [(a)fɲí] 

Γεκ. /tus/ [ts] 

Αζη. /aftús/, /aftiní/ [afɲí]
101

, /aftunús/
102

 [afnús]
103

,
 
/tus/

104
 [ts] 

Παξαδείγκαηα: /na se pó pós ton lén/ [na ʃi pμ pμs tun len] «κα ζμο πς πχξ 

ημκ θέκε», /ke ton rótise/ «ηαζ ημκ νχηδζε», /na mín tμne agísis/ [na min tμne aɟíʃis] 

«κα ιδκ ημκ αββίλεζξ», /pés tona/ [pe tona] «πεξ ημο», /na ton pó/ [na do bμ] «κα ημο 

πς», /ke plúsii tus léne/ «ηαζ πθμφζζμζ ημοξ θέκε», /ólni me tin ðuliá tus/ [ólɲi mi t 

ðʎá ts] «υθμζ ιε ηδ δμοθεζά ημοξ», /se éna mníma tus εápsan/ «ζε έκα ικήια ημοξ 

έεαρακ», /tus kiniɣún/ [ts ciɲiɣún] «ημοξ ηοκδβμφκ» 

Γ΄ πνυζςπμ – Θδθοηυ 

Δκζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /aftí/ [fti], /ti/ 

                                                
96 Πα. ημοξ ηφπμοξ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ ημο β΄ πνμζχπμο ιε αοημφξ ηδξ δεζηηζηήξ ακηςκοιίαξ 

/aftós, -í, -ó/ ζημ 4.6.3 α ζ. 304-305. 
97 Γζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ αθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 172). 
98 Γζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ αθ. ηαζ Σζμθάηδ (2009: 246). 
99 Γζα ηδκ φπανλδ δπδνμπμζδιέκςκ ηφπςκ αθ. ηαζ Σζμθάηδ (2009: 246). 
100 ημ οθζηυ εκημπίζηδηε ηαζ μ ιδ ειθαηζηυξ ηφπμξ /tis/ ζηδκ έηθναζδ /ɣia tis/ [ʝa tis] «κα ημζ» ιε 

ακάπηολδ -/s/˙ βζα ημ δεζηηζηυ /ɣia/ [ʝa] «κα» αθ. 4.12 ζ. 411, πα. επίζδξ Νηίκαξ (2005:122-123) μ 

μπμίμξ ακαθένεζ ηδκ φπανλδ δεζηηζημφ «ηά < λα». 
101 Ο ηφπμξ [afɲí] εκημπίζηδηε ιία θμνά ζημ οθζηυ ζηδκ πενίμδμ /to xréos me xuxúla ɣénodan | móno 

tiránia tus apómine ke aftiní/ [tu xréus me xuxúla ʝénudan | mμn tiráɲa ts apómne ci afɲí] «Σμ πνέμξ ιε 

ημοημφθα βίκμκηακ, δδθ. πμθφ, ιυκμ ηαθαζπςνία ημοξ απέιεζκε ηαζ αοηχκ» ηαζ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ 

ημ βθςζζζηυ πενζαάθθμκ, πνυηεζηαζ βζα αζηζαηζηή. Δλάθθμο, είκαζ ήδδ βκςζηή απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ 

μκμιάηςκ ηαζ ηςκ επζεέηςκ δ ιμνθμθμβζηή ζφιπηςζδ μκμιαζηζηήξ ηαζ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ ζηα 

ανζεκζηά ζε -/ós/ ηαζ -/μs/. 
102 Βθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 172). 
103 Πα. Νηίκαξ (2005:122). 
104 ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ηεζιέκμο (Σζεββεθίδδξ, Η. Xνοζζχηζημξ βάιμξ. Γζαεέζζιμ ζηδκ δθεηηνμκζηή 

δζεφεοκζδ: http://www.darnakas.gr/xrisogamos.htm, διενμιδκία πνυζααζδξ 7-11-2011) ακεονέεδηε μ 

ηφπμξ /tis/ «ημοξ» (π.π. /tis kerná/ [tis cirná] «ημοξ ηενκά»), αθθά δεκ απμηθείεηαζ κα πνυηεζηαζ βζα 

ηοπμβναθζηυ θάεμξ. 

http://www.darnakas.gr/xrisogamos.htm
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Γεκ. /aftís/, /aftinís/
105

 [afɲís], /tis/ [ts] 

Αζη. /aftín/, /tin(e)/ [tn], [t], [ti] [din], [di], [d]
106

 

Πθδεοκηζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /aftés/ [ftes] 

Γεκ. /tus/ [ts] 

Αζη. aftés/ /tis/ [ts], [dis]
107

 

Παξαδείγκαηα: /i égia áma libistí típota prépi na tis ðósis na to fái/ [i éɟia áma 

ʎibistí típta prep na ts ðóis na tu fái] «Ακ δ έβηομξ επζεοιήζεζ ηάηζ, πνέπεζ κα ηδξ 

δχζεζξ, κα ημ θάεζ», /ólni tin kalimerízun/ [ólɲi t gaʎimirízun] «υθμζ ηδκ 

ηαθδιενίγμοκ», /pós na tíne eksipníso/ [pμs na tin ekʃipɲísu] «Πχξ κα ηδκ λοπκήζς;», 

/na tin ðiís/ [na di ðʝis] «κα ηδ δεζξ», /psiló vunó tin anévazan/ [psiló vunó d 

anévazan] «ζε ρδθυ αμοκυ ηδκ ακέααγακ», /ti vríski/ [d vriʃc] «ηδ ανίζηεζ», /me aftín 

pu píre/ [m aftín pu píri] «ιε αοηήκ πμο πακηνεφηδηε», /potés ðen tis ðangánun/ «πμηέ 

δεκ ηζξ δαβηχκμοκ», /tis íxe/ [ts íçe] «ηζξ είπε», /εa tis stílo/ [εa dis stílo] «εα ηζξ 

ζηείθς». 

Γ΄ πνυζςπμ – Οοδέηενμ 

Δκζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /aftó/ [ftμ], /to/ [tu] 

Γεκ. /aftú/, /aftunú/
108

 [afnú], /tu/ [t] 

Αζη. /aftó/, /to/ [tu], [t], [do], [du,] [d] 

Πθδεοκηζηυξ ανζειυξ 

Οκμι.  /aftá/ [fta], /ta/ [t] 

Γεκ. /tus/ [ts] 

Αζη. /aftá/, /ta/ [t], [da], [d] 

                                                
105 Βθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 172). 
106 Γζα ημοξ ηνεζξ δπδνμπμζδιέκμοξ ηφπμοξ αθ. ηαζ Σζμθάηδ (2009: 246). 
107 Βθ. ηαζ Σζμθάηδ (2009: 246). 
108 Βθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 172). 



 

301 

 

Παξαδείγκαηα: /to éxi i kútra tu/ [tμ ç i kútra t] «ηo έπεζ ημ ηεθάθζ ημο», /as 

to akúsume/ [as t akúsume] «αξ ημ αημφζμοιε», /tí εa to kánun/ [ti εa do kánun] «Σζ 

εα ημ ηάκμοκ;», /na to páo/ [na do páo] «κα ημ πάς», /san to ákusan/ [san d ákusan] 

«ιυθζξ ημ άημοζακ», /ta aɣorázame/ [t aɣurázami] «ηα αβμνάγαιε», /to ákusa/ [t áksa] 

«ημ άημοζα», /ðen to alázi/ [ðe d aláʒ] «δεκ ημ αθθάγεζ». 

Δπζζδιάκεδηακ επίζδξ μζ εηθνάζεζξ /(ɣia) tiáfto/ [(ʝa) tiáftu], [(ʝa) táfto] «βζα 

αοηυκ ημκ θυβμ, βζα αοηυ» (π.π. /ɣia tiáfto tus ípan ke axiráðes/ [ʝa táfto ts ípan ci 

açiráðis] «Γζα αοηυ ημοξ είπακ ηαζ απονάδεξ») /(ɣia) tiaftó/
109

 [(ʝa) taftó] «βζα αοηυ» 

/(ɣia) tiaftá/ [(ʝa) taftá] «βζα αοηά», απυ ηζξ μπμίεξ πνμηφπηεζ υηζ οπήνλε 

εκζςιάηςζδ ημο ζημζπείμο /ti/ ζημοξ ακηςκοιζημφξ ηφπμοξ /aftó/ ηαζ /aftá/ (αθ. ηαζ 

4.6.3 α ζ. 304-305). 

Οζ ιδ ειθαηζημί ηφπμζ μκμιαζηζηήξ πηχζδξ ημο β΄ πνμζχπμο ηδξ πνμζςπζηήξ 

ακηςκοιίαξ, υπςξ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

εθεφεενα ιε θεζημονβία οπμηεζιέκμο˙ ειθακίγμκηαζ υιςξ ζε παβζςιέκεξ εηθνάζεζξ 

υπςξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ ηαζ μζ μπμίεξ επζζδιάκεδηακ ζημ οθζηυ: /ná tos/ [na tus] 

«Να ημξ!», /ná to/ «Να ημ!», /ɣiá tos/ [ʝa tus] «Να ημξ!»
110

 (π.π. /ɣiá tos páli | írεe/ [ʝa 

tus páʎi | írεi] «Να ημξ πάθζ, ήνεε»), /ɣiá tis/ [ʝa tis] «Να ημζ!» ηαζ /púdos/
111

 [púdus] 

«Πμφ ʼκʼ ημξ;» (< /pú íne tos/ [pu ɲ tus]). 

Παναηδνείηαζ υηζ ιδ ειθαηζημί ηφπμζ ημο β΄ πνμζχπμο ηδξ πνμζςπζηήξ 

ακηςκοιίαξ ηαζ ζηα ηνία βέκδ απακημφκ ηαζ δπδνμπμζδιέκμζ (π.π. /ton/ [du(n)] «ημκ», 

/tin/ [din] «ηδκ», /to/ [du, dμ] «ημ» η.ά.). Αοηυ ζοιααίκεζ ζημκ βνήβμνμ πνμθμνζηυ 

θυβμ άθθμηε θυβς ηδξ φπανλδξ ημο (δπδνμφ) ηεθζημφ -/n/ ζηδκ αιέζςξ πνμδβμφιεκδ 

θέλδ (π.π. /san to ákusan/ [sa d ákusan] «ζακ ημ άημοζακ») ή ζηδκ δπδνμπμίδζδ θυβς 

επίδναζδξ ηςκ βεζημκζηχκ θςκδέκηςκ (αθ. Martinet 1987: 224), ή ζηδκ ηάζδ 

δπδνμπμίδζδξ ημο /t/ ιεηαλφ θςκδέκηςκ (πα. Μαβμοθάξ 1969-70: 345, οπμζδι. 4, 

υπμο οπμζηδνίγεηαζ υηζ ηα άδπα ηθεζζηά ηνέπμκηαζ εφημθα ζημ ακηίζημζπμ δπδνυ 

                                                
109 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 152), πα. επίζδξ Αθιπακμφδδξ (2009: 244). 
110 Βθ. Νηίκαξ (2005: 172), πα. Νηίκαξ (2005:122-123). 
111 Οζ Μπαιπζκζχηδξ & Κμκηυξ (1967: 9) ελεηάγμκηαξ ηζξ πνμζςπζηέξ ακηςκοιίεξ ακαθένμοκ: «Τσλ 

ππνθεηκεληθώλ αλησλπκηώλ ν αζζελήο ηύπνο (ηνο, ηε, ην) ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε σξηζκέλεο θξάζεηο κε 

δεηθηηθή θαη εξσηεκαηηθή ζεκαζία: λάηνο, -ε, -ν˙ πνύληνο, -ε, -ν. (Λεηηνπξγνύλ σο έλα είδνο δεηθηηθώλ 
θαη εξσηεκαηηθώλ αλησλπκηώλ βι. ηηο ζρεηηθέο αλησλπκίεο)». Έηζζ, ζηζξ δεζηηζηέξ ακηςκοιίεξ 

ζοιπενζθαιαάκμοκ ηαζ ημκ ηφπμ λάηνο (-ε, -ν) /nátos (-i, -o)/ (1967: 31) ηαζ ζηζξ ενςηδιαηζηέξ ημκ 

ηφπμ πνύληνο; /púdos/ ηαζ ζδιεζχκμοκ (1967: 22) υηζ ημ πνύληνο - πνύληε - πνύλην /púdos - púdi - 

púdo/ είκαζ έκα είδμξ ζοκεέημο «εη ζοκανπαβήξ» ημ μπμίμ υιςξ θεζημονβεί πθέμκ ςξ ηαεανή 

ενςηδιαηζηή ακηςκοιία. Βθ. επίζδξ Νηίκαξ (2005: 172), Αθιπακμφδδξ (2009: 291), Σζμθάηδ (2009: 

254-255), Γηαναθζάημξ (2016: 372). 
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πνζκ απυ θςκήεκ ή ιεηαλφ θςκδέκηςκ, επεζδή ηα θςκήεκηα είκαζ ηαη’ ελμπήκ δπδνμί 

θευββμζ π.π. /tí εa to kánun/ [ti εa do kánun] «Σζ εα ημ ηάκμοκ;», /na ton pó/ [na do 

bμ] «κα ημο πς», /na tin ðiís/ [na di ðʝis] «κα ηδ δεζξ»). 

 

4.6.2 Κηεηηθέο αληωλπκίεο 

 

ημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ 

ακηςκοιζηή, ιε ηδ πνήζδ δδθαδή ακηςκοιίαξ, δήθςζδ ημο ηηήημνα
112

 μ μιζθδηήξ 

έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο δφμ δοκαηυηδηεξ - επζθμβέξ: α) πνήζδ ηςκ ιδ ειθαηζηχκ ηφπςκ 

ηδξ βεκζηήξ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ (ιδ απυδμζδ έιθαζδξ π.π. /to xorió mu/ [tu 

xurʝó m] «ημ πμονζυ ιoο», /to peðí tis/ [tu piðí ts] «ημ παζδί ηδξ» η.ά) ηαζ β) πνήζδ 

ηδξ ειθαηζηήξ ηηδηζηήξ ακηςκοιίαξ (απυδμζδ έιθαζδξ ζηδκ ηηήζδ). Ζ ηηδηζηή 

ακηςκοιία είκαζ ζφκεεηδ˙ απμηεθείηαζ απυ ημ ηηδηζηυ επίεεημ /ðikós/ [ðkμs, εkμs], 

/ðikí/iá/ [ðicí/á, εci/á], /ðikó/ [ðkμ, εkμ] ηαζ ημοξ ιδ ειθαηζημφξ ηφπμοξ βεκζηήξ 

πηχζδξ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ (π.π. /ðikí tu/ [ðci t] «δζηή ημο», /me tus ðikí 

mas/ [mi ts ðicí mas] «ιε ημοξ δζημφξ ιαξ», /ðikiá tu/ [ðca t] «δζηή ημο», /me kána ðio 

ðikí tu/ [mi kána ðʝo ðci t] «ιε ηάκα δομ δζημφξ ημο» η.ά.). 

Υαναηηδνζζηζηυ ημο ζδζχιαημξ, ηαζ άθθςκ αμνείςκ ζδζςιάηςκ, απμηεθεί δ 

δοκαηυηδηα ηνμπήξ ημο ζοιθχκμο /ð/ ημο ηηδηζημφ επζεέημο ζε [ε] (/ð/ > [ε])˙ ημ 

θαζκυιεκμ θαιαάκεζ πχνα υηακ ζημ ηηδηζηυ επίεεημ έπεζ ζδιεζςεεί απμαμθή ημο 

άημκμο /i/ –ηαζ ζοκεπχξ ειθακίγμκηαζ μζ ηφπμζ [ðkμs, ðci, ðkμ]– ηαζ εκ ζοκεπεία ημ 

δπδνυ /ð/ ελεθίζζεηαζ ζε άδπμ [ε] (αδπμπμίδζδ) θυβς ημο επίζδξ άδπμο 

παναηείιεκμο /k/ [k/c] (αθμιμίςζδ δπδνυηδηαξ). Χξ εη ημφημο, ημ ηηδηζηυ επίεεημ 

απμηηά ηδ ιμνθή [εkμs, εci, εkμ]
113

. 

Υαναηηδνζζηζηυ ημο ζδζχιαημξ ηςκ Γανκαημπςνίςκ είκαζ μ ηφπμξ ηηδηζηήξ 

ακηςκοιίαξ [εkμz um] «δζηυξ ιμο», πμο ειθακίγεζ εηηυξ απυ ηδκ ηνμπή ημο /ð/ ζε 

[ε], βζα ηδκ μπμία έβζκε ήδδ θυβμξ, ηαζ ακάπηολδ ημο /u/ πνζκ απυ ημκ ηφπμ [m] ηδξ 

                                                
112 Γζα ηδ δήθςζδ ημο ηηήημνα ιε υκμια ζε βεκζηή αθ. φκηαλδ 5.3 πενίπηςζδ 9 ζ. 440-441. 
113 Δκχ δ απμαμθή ημο άημκμο /i/ δεκ ζοκεπάβεηαζ οπμπνεςηζηά ηδκ ηνμπή ημο ζοιθχκμο /ð/ ημο 

ηηδηζημφ επζεέημο ζε [ε], βεβμκυξ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ ηδκ φπανλδ ηφπςκ ηδξ ιμνθήξ [ðkμ m, ðkμ 

s, ðkμs sas, ðkμ sas, ðka t] «δζηυ ιμο, δζηυ ζμο, δζηυξ ζαξ, δζηυ ζαξ, δζηά ημο» η.ά., δ ηνμπή ημο /ð/ ζε 

[ε] πνμτπμεέηεζ πάκηα ηδκ απμαμθή ημο άημκμο /i/, ηαεχξ ζημ οθζηυ δεκ εκημπίζηδηακ δζυθμο ηφπμζ 

ηηδηζημφ επζεέημο ηδξ ιμνθήξ *[εikυs, εicí/εicá, εikó] η.θπ. Βθ. επίζδξ Νηίκαξ (2005:123-124), 

Σζμθάηδ (2009: 265-266), Γηαναθζάημξ (2016: 173-175). 
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βεκζηήξ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ, μ μπμίμξ πνμήθεε –ςξ βκςζηυκ– απυ ηδκ 

απμαμθή ημο άημκμο /u/ (/mu/ > [m])˙ αθ. ακςηένς 4.6.1 ζ. 297. Δπίζδξ, δ 

δπδνμπμίδζδ ημο ηεθζημφ -/s/ ημο ηφπμο [εkμs] ηαζ δ ελέθζλή ημο ζε -[z] (/s/ > [z]) 

πνμθακχξ θυβς ημο δπδνμφ /m/ ηδξ βεκζηήξ /mu/, υπςξ ζοκάβεηαζ απυ ημκ ηφπμ 

[εkμz um] πνέπεζ κα έθααε πχνα πνζκ ηδκ ακάπηολδ ημο /u/ ηδξ βεκζηήξ [um]. 

Δκ ζοκεπεία, ζδιεζχκμκηαζ μζ ηφπμζ ηςκ ηηδηζηχκ ακηςκοιζχκ πμο 

ακεονέεδηακ ζημ οθζηυ ηαλζκμιδιέκμζ ηαηά πνυζςπμ ηαζ ηηήημνα: 

α) α΄ πξόζωπν θαη έλαο θηήηνξαο: /ðikós mu/ [εkμz um] «δζηυξ ιμο», /(i) 

ðikiá mu/ [(i) ðicá mu] «(δ) δζηή ιμο», /ðikí mu/ [εci m] «δζηή ιμο», /ðikó mu/ [εkμ 

m] «δζηυ ιμο», /ðiká mu/ [εka m] «δζηά ιμο» (μκμιαζηζηή πηχζδ) – /(stus) eðikús
114

 

mu/ «(ζημοξ) εδζημφξ ιμο», /ðikó mu/ [ðkμ m] «δζηυ ιμο», /(sta) ðiká mu/ «(ζηα) 

δζηά ιμο» (αζηζαηζηή πηχζδ). 

β) β΄ πξόζωπν θαη έλαο θηήηνξαο: /ðikós su/ [εkμs s] «δζηυξ ζμο», /ðikí su/ 

[εci s] «δζηή ζμο», /ðikó su/ [εkμ s] «δζηυ ζμο», /ðiká su/ [εka s] «δζηά ζμο» 

(μκμιαζηζηή) – /(to) ðikó su/ [(to) ðkμ s] «(ημ) δζηυ ζμο», /(sto) ðikó su/ [(stu) εkμ s] 

«ζημ δζηυ ζμο», /(to) ðikó su/ [(to) εkμ s] «(ημ) δζηυ ζμο», /ta ðiká su/ «ηα δζηά ζμο» 

(αζηζαηζηή). 

γ) γ΄ πξόζωπν θαη έλαο θηήηνξαο: /ðikós tu/ [εkμs t] «δζηυξ ημο», /ðikí tu/ 

[εci t] «δζηή ημο», /ðikó tu/ [εkμ t] «δζηυ ημο», /ðiká tu/ [εka t] «δζηά ημο» 

(μκμιαζηζηή) – /ðikí tis/ «δζηή ηδξ», /ðikí tu/ [ðicí t] «δζηή ημο», /ðikiá tu/ [ðicá t] 

«δζηή ημο», /ðikó tu/ [εkμ t] «δζηυ ημο», /(me kána ðio) ðikí tu/ [(mi kána ðʝo) ðci t] 

«(ιε ηακά δομ) δζημφξ ημο» (αζηζαηζηή). 

δ) α΄ πξόζωπν θαη πνιινί θηήηνξεο: /ðikós mas/ «δζηυξ ιαξ», /i ðikí mas/ [i 

ðci mas] «μζ δζημί ιαξ», /ðikí mas/ [εci mas] «δζημί ιαξ», /(i) ðikés mas/ «(μζ) δζηέξ 

ιαξ», /ðiká mas/ [εka mas] «δζηά ιαξ» (μκμιαζηζηή) – /(tus) ðikús mas/ «(ημοξ) 

δζημφξ ιαξ», /(me) tus ðikí mas/ [(me) ts ðikí mas] «(ιε) ημοξ δζημφξ ιαξ», /(sta) ðiká 

mas/ «(ζηα) δζηά ιαξ», /(sta) ðiká mas/ [(sta) εka mas] «(ζηα) δζηά ιαξ» (αζηζαηζηή). 

                                                
114 Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ εκημπίζηδηε δφμ θμνέξ ζε δδιμηζηά ηναβμφδζα (π.π. /eɣó páo stin karítena | 

páo stus eðikús mu/ [eɣó páu sti garítena | páu stus eðikús mu] «εβχ πάς ζηδκ Κανφηαζκα, πάς ζημοξ 

δζημφξ ιμο» αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 18, /panéste apó ton tópo mu ke apó tus 

eðikús mu/ [panéste apó to dópo mu ci apó tus eðikús mu] «κα πάηε απυ ημκ ηυπμ ιμο ηαζ απυ ημοξ 

δζημφξ ιμο» αθ.Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 27). 
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ε) β΄ πξόζωπν θαη πνιινί θηήηνξεο: /ðikós sas/ [ðkμs sas] «δζηυξ ζαξ», 

/ðikés sas/ [εces sas] «δζηέξ ζαξ» (μκμιαζηζηή) – /ðikó sas/ [ðkμ sas] «δζηυ ζαξ» 

(αζηζαηζηή). 

ζη) γ΄ πξόζωπν θαη πνιινί θηήηνξεο: /ðikés tus/ «δζηέξ ημοξ», /ðikó tus/ 

[ðkμ ts] «δζηυ ημοξ» (αζηζαηζηή). 

 

4.6.3 Γεηθηηθέο αληωλπκίεο 

 

Οζ δεζηηζηέξ ακηςκοιίεξ ηαζ αηνζαέζηενα υζμζ ηαζ υπμζμζ ηφπμζ ημοξ 

επζζδιάκεδηακ ζημ οθζηυ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

α) /aftós/ [ftμs] (ιε απμαμθή/ζίβδζδ ημο ανπζημφ θςκήεκημξ /a/) «αοηυξ» - 

/aftí/ [fti] «αοηή» - /aftó/ [ftμ] «αοηυ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /aftú/ «αοημφ», /aftúnu/ 

«αοημφκμο» (επεηηεηαιέκμξ ηφπμξ μ μπμίμξ ηφπμξ ακεονέεδηε ιε αοηή ηδ βναπηή 

απυδμζδ), /aftunú/ [aftnú], [afnú] «αοημοκμφ» - /aftinís/ [afɲís] «αοηδκήξ» - /aftunú/ 

[afnú] «αοημοκμφ» (ζημοξ ηνεζξ ηεθεοηαίμοξ ηφπμοξ θαίκεηαζ υηζ έπεζ ζδιεζςεεί 

απμαμθή/ζίβδζδ ημο /t/ βζα ηδκ απθμπμίδζδ ηαζ δζεοηυθοκζδ ηδξ πνμθμνάξ ημο 

ζοιθςκζημφ ζοιπθέβιαημξ [ftn], πμο πνμέηορε φζηενα απυ ηδκ απμαμθή ημο άημκμο 

/u/, δδθ. /aftunú/ > [aftnú] > [afnú]) (βεκζηή εκζημφ) – /aftó(n)/
115

 «αοηυ(κ)» - /aftín/ 

«αοηήκ» - /aftó/ «αοηυ» (αζηζαηζηή εκζημφ) – /aftí/ «αοημί», /aftiní/ [aftɲí] 

«πναβιαηζηά αοημί είκαζ», [(a)fɲí] - /aftés/ [ftes] «αοηέξ» - /aftá/ [fta] «αοηά», 

(μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ), /aftiní/ [afɲí]
 116

, /aftunús/ [afnús]
 117

 «αοημοκμφξ» - 

/aftés/ «αοηέξ» - /aftá/ «αοηά» (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ). 

ημ οθζηυ ακεονέεδηακ επίζδξ μζ ηφπμζ /(ɣia) tiáfto/ [(ʝa) tiáftu], [(ʝa) táfto] 

(πα. Αθιπακμφδδξ 2009: 213, 244) «βζα αοηυκ ημκ θυβμ, βζα αοηυ» (π.π. /ɣia tiáfto tus 

ípan ke axiráðes/ [ʝa táfto ts ípan ci açiráðis] «Γζα αοηυ ημοξ είπακ ηαζ απονάδεξ») 

/(ɣia) tiaftó/ [(ʝa) taftó] «βζα αοηυ», /(ɣia) tiaftá/ [(ʝa) taftá] «βζα αοηά» (π.π. /ke íxe ke 

ɣia tiaftá ta skiliá/) [ci íçi ce ʝa taftá ta ʃcʎa] «ηζ είπε ηαζ βζα αοηά ηα ζηοθζά», μζ 

                                                
115 Ο ηφπμξ /aftó/ (αζηζαηζηή εκζημφ) δίπςξ -/n/ εκημπίζηδηε ζε δδιμηζηυ ηναβμφδζ (π.π. /se aftó ton 
kakón ximóna/ [s aftó tu gakón çimóna] «ζε αοηυκ ημκ ηαηυ πεζιχκα»), αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 

965: 24. Γεκ απμηθείεηαζ πάκηςξ δ πενίπηςζδ κα πνυηεζηαζ βζα θάεμξ ηαηά ηδ δαηηοθμβνάθδζδ. 
116 Βθ. επίζδξ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 481) βζα ηδκ μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή 

πθδεοκηζημφ ηδξ δεζηηζηήξ ακηςκοιίαξ απηόο /aftós/ ιε ηδ ιμνθή αθλ΄νί [afɲí]. 
117 Γζα ημκ ηφπμ αζηζαηζηήξ πθδεοκηζημφ αθλνύο [afnús] αθ. ηαζ Νηάβηαξ (2016: 502). Βθ. αηυιδ 

Γηαναθζάημξ (2016: 176). 
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μπμίμζ θαίκεηαζ υηζ πενζθαιαάκμοκ ημ ζημζπείμ /ti/ ζημ μπμίμ έπεζ βίκεζ ήδδ ακαθμνά 

(αθ. 4.6.1, οπμζδι. 95 ζ. 297). 

β) /ekínos/ [cínus], [cins] «εηείκμξ» - /ekíni/ [icíɲ(i)], [ecíɲ(i)], [ciɲ] «εηείκδ» 

- /ekíno/ [icínu] [cínu] [cin] «εηείκμ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /ekínis/ [cíɲis], /ekinís/ 

[cɲis] «εηείκδξ», /ekinú/ [cnu] «εηείκμο» (βεκζηή εκζημφ εδθοημφ ηαζ μοδεηένμο 

βέκμοξ) – /ekínon/ [cínμn] «εηείκμκ» - /ekíni/ [ecíɲ] [ciɲ] «εηείκδ» (αζηζαηζηή εκζημφ) 

– /ekíni/ [icíɲ], /ekiní/ [cɲi] «εηείκμζ» - /ekínes/ [(i)cíɲis]» «εηείκεξ», /ekína/ [cíɲa] 

«εηείκα» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ) – /ekinús/ [cnus]
118

 «εηείκςκ ήηακ ή είκαζ» – 

/ekinús/ [cnus] «εηείκμοξ» - /ekínes/ [ciɲ] «εηείκεξ» - /ekína/ [cín(a)] «εηείκα» 

(αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ). 

γ) /tétios/ [tétçus] «ηέημζμξ» - /tétia/ [tétça] «ηέημζα» - /tétio/ [tétçu] «ηέημζμ» 

(μκμιαζηζηή εκζημφ) – /tétia/ [tétça] «ηέημζα» (αζηζαηζηή εκζημφ) – /tétni/
119

 [tétɲi] 

«ηέημζμζ» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ) – /tétia/ [tétça] «ηέημζα» (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ 

μοδεηένμο βέκμοξ). Δπίζδξ, ζημκ Γμνμφαα, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 13 ακαθένεηαζ 

ιειμκςιέκα ηαζ υπζ εκηυξ πνυηαζδξ μ ηφπμξ /tétnμs/ [tétnus] «ημο» δίπςξ κα 

πανέπμκηαζ πεναζηένς ζημζπεία ή ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ. 

δ) /tóso/ [tósu] «ηυζμ» (αζηζαηζηή εκζημφ μοδεηένμο βέκμοξ) – /tóses/ [tóʃis], 

[tμʃs] «ηυζεξ», /tósa/ «ηυζα» (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ)
120

. 

ε) /túto/ «ημφημ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /(ɣia) túto/ [(ʝa) tútu] «(βζα) ημφημ», 

/etúto/ «εημφημ» (π.π. /ɣia pión to kánis vre skaftiá etúto to mnimío/ «Γζα πμζμκ ημ 

ηάκεζξ, ανε ζηαθηζά, ημφημ ημ ικδιείμ;» αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 

968: 30) – /tútes/ [tut] «ημφηεξ» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ εδθοημφ βέκμοξ˙ π.π. /tútes 

i xarés pu kánume se lípi εa mas vɣálun/ [tut i xarés pu kánume se ʎípi εa mas 

vɣálun] «Σμφηεξ μζ πανέξ πμο ηάκμοιε ζε θφπδ εα ιαξ αβάθμοκ», αθ. Σζαβηαθίδμο-

Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 18). 

 

                                                
118 Βάζεζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζδιαζίαξ, δ μπμία ζοκυδεοε ηδ θ. [cnus] <θ‟λνπο> ζημ ζδιείμ υπμο 

ακεονέεδηε (Κμφνηδξ 1988: 156), ιπμνεί κα ζοκαπεεί ίζςξ υηζ μ εκ θυβς ακηςκοιζηυξ ηφπμξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ βεκζηή πθδεοκηζημφ. 
119 Ζ ακάπηολδ ημο ζοιθχκμο -/n/- δεκ παναηδνείηαζ ιυκμ ζηζξ δεζηηζηέξ αθθά ηαζ ζε άθθα είδδ 

ακηςκοιζχκ (π.π. /ósni/ «υζμζ», /ólni/ «υθμζ»). Πα. Μπαηγάηαξ (2012: 977) υπμο βίκεηαζ θυβμξ βζα 
«πξνέθηαζε» ηδξ αζηζαηζηήξ εκζημφ ηςκ ακηςκοιζχκ ηαηά έκα -λα -/na/ ιε απμηέθεζια κα πνμηφπημοκ 

ηφπμζ υπςξ μζ αηυθμοεμζ (π.π. άιιν+λα /álo+na/ > άιινλα /álona/, απηή+λα /aftí+na/ > απηεληά 

/aftiniá/, απηήο+λα /aftís+na/ > απηεληάο /aftiniás/, απηνηλνί /aftiní/, απηνηλώλ /aftinón/, νπι‟λνί /oliní/, 

πνπι‟λνί /poliní/, ηνζνλά/ο /tosoná/s/, ηνζνλνί /tosoní/, ηνπηαλά/ο /tutaná/s/). 
120 Πα. ηαζ ηδ ζδιεζμφιεκδ απυ ημκ Μπέβημ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964: 11 θνάζδ «θη αλ θη αλ = ηόζνη θαη 

ηόζνη». 
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4.6.4 Δξωηεκαηηθέο αληωλπκίεο 

 

Οζ ηφπμζ ενςηδιαηζηχκ ακηςκοιζχκ πμο εκημπίζηδηακ ζημ βθςζζζηυ corpus 

είκαζ μζ ελήξ: 

α) /piυs/ [pços] «πμζμξ;» - /piá/ [pça] «πμζα;» - /piυ/ [pço] «πμζμ;» 

(μκμιαζηζηή εκζημφ) – /pianú/ [pçanú] «πμζακμφ;» - /pianís/ [pçaɲís] «πμζακήξ;» - 

/pianú/ [pçanú] «πμζακμφ;» (βεκζηή εκζημφ) – /piυn/ [pçon] «πμζμκ;» – /pia/ [pça] 

«πμζα;» (αζηζαηζηή εκζημφ) – /pií/ [pçi] «πμζμζ;» ηαζ /pianí/ [pçaɲí] «πμζμζ;» - /piés/ 

[pçes] «πμζεξ;» - /piá/ [pça] «πμζα;» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ) – /piés/ [pçes] 

«πμζεξ;» (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ). 

β) /póso/ [pósu] «πυζμ;» (αζηζαηζηή εκζημφ μοδεηένμο) – /pósi/ [pμʃ] «πυζμζ;» 

- /póses/ [póʃis] «πυζεξ» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ) – /pósμn (xronón)/ [pósu 

(xronó)] «πυζςκ (πνμκχκ;)» (βεκζηή πθδεοκηζημφ) – /pósus/ «πυζμοξ;» - /pósis/ 

[póʃis] «πυζεξ;» - /pósa/ «πυζα;» (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ). 

γ) /tí/ [t] «ηζ;» (π.π. /to tí íðes vre skilí | to tí εa martirísis/ [tu t íðes bre ʃciʎí | 

tu ti εa martiríʃis] «Σμ ηζ είδεξ, ανε ζηοθί, ημ ηζ εα ιανηονήζεζξ;» αθ. Σζαβηαθίδμο-

Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 23). 

δ) /tínos/ [tínus] «ηίκμξ;» ηαζ /túns/
121

 «ηίκμξ;» (π.π. /tínos mána εlívete | tínos 

mána kléi/ [tínus mána εʎíviti | tínus mána kléi] «Σίκμξ δ ιάκκα εθίαεηαζ, ηίκμξ δ 

ιάκκα ηθαίεζ;», /túns íne aftó to peðúði/ [tuns íne aftó tu piðúð] «Σίκμξ είκαζ αοηυ ημ 

παζδάηζ;»). Οζ βεκζηέξ αοηέξ θαίκεηαζ κα έπμοκ θυβζμ παναηηήνα ηαεχξ απμηεθμφκ 

οπμθείιιαηα ηδξ ανπαίαξ ηαζ θμβζυηενδξ ακηςκοιίαξ /tís/ <ηίο> «πμζμξ;». 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ βζα ηα ηνία βέκδ ηαζ δδθχκμοκ ηονίςξ ηηήζδ ή ηαηαβςβή. 

ε) Ρυθμ ενςηδιαηζηήξ ακηςκοιίαξ έπεζ ηαζ δ πενίθναζδ /tí úlius/ [tí úʎus] «ηζ 

θμβήξ;
122

»˙ επζζδιάκεδηε ιειμκςιέκα, εηηυξ πνυηαζδξ (αθ. Γμνμφααξ, πθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 13) ηαζ ακαθένεηαζ ιυκμ δ ζδιαζία ηδξ. 

 

 

 

 

                                                
121 Πα.Σζμθάηδ (2009: 278). 
122 Γζα ηζξ πενζπηχζεζξ /tí loɣís/ «ηζ θμβήξ;» ηαζ /tí íðus/ «ηζ είδμοξ;» πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ Κθαίνδ 

& Μπαιπζκχηδ (2005: 341) μ υνμξ πενζθναζηζηέξ ακηςκοιίεξ. 
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4.6.5 Αλαθνξηθέο αληωλπκίεο 

 

ημ βθςζζζηυ οθζηυ ακεονέεδηακ μζ αηυθμοεμζ ηφπμζ ακαθμνζηχκ 

ακηςκοιζχκ: 

α) /o opíos/ [u upíos] «μ μπμίμξ» - /i opía/ «δ μπμία» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /i 

opíi/ «μζ μπμίμζ» – /ta opía/ [ta upía] «ηα μπμία» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ). 

β) /opú/, /pu/ [p], [po] «πμο» (άηθζηδ ακηςκοιία) (π.π. /lábun ke ta elafrá 

spaεiá ton kolokotronéon | opú ðen kataðéxode tin ɣís na tin patísun/ [lábun ce t alafrá 

spaεçá ton kolokotronéon | opú ðe gataðéxode ti ʝis na tin patísun] «θάιπμοκ ηαζ ηα 

εθαθνά ζπαεζά ηςκ Κμθμημηνςκαίςκ, πμο δεκ ηαηαδέπμκηαζ ηδ βδ κα ηδκ παηήζμοκ» 

αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 17, /alí ston alí pu éxase ton ɣáiðaro 

ke pilalí/ [aʎí stun aʎí po xaʃi tu ɣáðaru ci plaʎí] «Αθίιμκμ ζημκ Αθή πμο έπαζε ημκ 

βάζδανμ ηαζ ηνέπεζ κα ημκ ανεζ» αθ. Μπέβημξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964: 8, /lábun ke ta elafrá 

spaεiá ton kolokotronéon | pu éxun ta asímia ta polá/ [lábun ce t alafrá spaεçá ton 

kolokotronéon | po xun t aʃímɲa ta polá] «θάιπμοκ ηαζ ηα εθαθνά ζπαεζά ηςκ 

Κμθμημηνςκαίςκ, πμο έπμοκ ηα αζήιζα ηα πμθθά» αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 17). 

γ) /ópios/ [ópçus] «υπμζμξ» - /ópio/ [ópço] «υπμζμ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – 

/ópion/ [ópçun] «υπμζμκ» - /ópia/ [ópça] «υπμζα» – /ópio/ [ópço] «υπμζμ» (αζηζαηζηή 

εκζημφ). Ζ ακηςκοιία έπεζ αμνζζημθμβζηή ζδιαζία. Δπζζδιάκεδηε, επίζδξ, μ ηφπμξ 

εδθοημφ βέκμοξ /opiaðípote/ «μπμζαδήπμηε». Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 

288, 304), ζε πενζπηχζεζξ ακηςκοιζηχκ ηφπςκ ηδξ ιμνθήξ /opiaðípote/, ηάκμοκ θυβμ 

βζα ζφκεεηεξ ακηςκοιίεξ μζ μπμίεξ ειθακίγμοκ ηδκ ζδζαζηενυηδηα υηζ ημ α΄ ζοκεεηζηυ 

αημθμοεεί ηδκ ηθίζδ επζεέημο (/ópios-, ópia-, ópio-/) εκχ ημ α΄ ζοκεεηζηυ (-/ðípote/) 

παναιέκεζ άηθζημ ηαζ ηαη’ αοηυ ημκ ηνυπμ δ ηθίζδ δζαηδνείηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ζφκεεημο. 

δ) /óti/ «υ,ηζ». Πνυηεζηαζ βζα άηθζηδ ακηςκοιία ιε αμνζζημθμβζηή ζδιαζία 

(αθ. ακςηένς πενίπηςζδ β) δ μπμία απακηά ηαζ ιε ηδ ιμνθή [ti] υπςξ ζοκάβεηαζ απυ 

ημ πανάδεζβια /tí éxis ɣiáni || óti íxa páda/ [ti çis ʝaɲ || ti xa páda] «Σζ είπεξ Γζάκκδ; 

Ό,ηζ είπα πάκηα», αθ. Μπέβημξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964: 10. 

ε) /óso/ [ósu] «υζμ» (μκμιαζηζηή ηαζ αζηζαηζηή εκζημφ μοδέηενμο) – /ósi/ [óʃi] 

«υζμζ» ηαζ /ósni/ [ósɲi] «υζμζ» (ιε ακάπηολδ ημο ζοιθχκμο -/n/-) - /óses/ [óʃis] 
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«υζεξ» – /ósa/ «υζα» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ) – /ósus/ «υζμοξ» - /óses/ [μʃs] 

«υζεξ» (π.π. /óses forés/ [μʃs] «υζεξ θμνέξ») - /ósa/ «υζα» (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ). 

ζη) /ótuns/ «μπμζμοδήπμηε», /ótnus/ «υπμζμο, μζμοδήπμηε, μφηζκμξ». Ο ηφπμξ 

/ótnus/ ακαθένεηαζ ιειμκςιέκα, εηηυξ πνυηαζδξ, (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 

5, 13) δίπςξ κα πανέπμκηαζ πεναζηένς ζημζπεία πθδκ ηδξ ζδιαζίαξ ημο («μζμοδήπμηε, 

μφηζκμξ»)˙ δ ιμνθή ημο πάκηςξ θαίκεηαζ κα έπεζ θυβζμ παναηηήνα ηαζ ίζςξ απμηεθεί 

οπυθεζιια ηδξ ανπαίαξ ακαθμνζηήξ ακηςκοιίαξ ὅζηηο - ἥηηο - ὅ,ηη (βεκ. εκ. ανζ. ηαζ 

μοδ. νὗηηλνο). 

 

4.6.6 Αόξηζηεο αληωλπκίεο 

 

πεηζηά ιε ηζξ αυνζζηεξ ακηςκοιίεξ, ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ πνήζδ πνμηεζιέκμο 

κα δδθςεεί δ αυνζζηδ ακαθμνά
123

, μζ ηφπμζ πμο εκημπίζηδηακ είκαζ μζ ελήξ: 

α) /álos/ [álus] «άθθμξ» - /(i) áli/ [(i) áʎ(i)] «(δ) άθθδ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – 

/alunú/ [alnú] «αθθμοκμφ» (βεκζηή εκζημφ ανζεκζημφ βέκμοξ) – /álon/ [álun] «άθθμκ» 

- /áli/ [aʎ] «άθθδ» - /álo/ [álu] «άθθμ» (αζηζαηζηή εκζημφ) – /áli/ [aʎ] «άθθμζ» ηαζ /álni/ 

[álɲi] «άθθμζ» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ ανζεκζημφ)
124

 – /áles/ [áʎis] «άθθεξ» – /ála/ 

«άθθα» (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ). Ζ ακηςκοιία πνμζδζμνίγεζ ημκ ιεηέπμκηα ζημ 

ιήκοια πςνίξ κα ημκ ακαθένεζ. 

β) /(o) énas/ «(μ) έκαξ» - /mia/ [mɲa] «ιζα» - /éna/ «έκα» ηαζ /to éna/ [to na] 

«ηo ’κα» (π.π. /to éna ton pérni stin karðiá/ [to na tu bérɲi sti garðʝá] «Σo έκα ημκ 

πηοπά ζηδκ ηανδζά», αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 21). 

γ) /íðios/ [íðʝus] «ίδζμξ» - /to íðio/ «ημ ίδζμ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /ton íðio/ 

«ημκ ίδζμ» - /tin íðia/ «ηδκ ίδζα» - /to íðio/ [tu íðʝu] ηαζ [to íðʝo] «ημ ίδζμ» (αζηζαηζηή 

εκζημφ) – /ta íðia/ «ηα ίδζα». Ζ ακηςκοιία πενζθαιαάκεηαζ ζηζξ αυνζζηεξ ηαεχξ 

δδθχκεζ ημκ ιεηέπμκηα ζημ ιήκοια δίπςξ κα ημκ ακαθένεζ
125

. 

                                                
123 Αυνζζηδ είκαζ δ ακαθμνά, υηακ μ μιζθδηήξ δζεοηνζκίγεζ υηζ ακαθένεηαζ ζε έκακ ιειμκςιέκμ 

εηπνυζςπμ ημο είδμοξ αθθά πςνίξ ηαεμνζζιέκδ ηαοηυηδηα, υηακ δδθαδή δεκ εκδζαθένεηαζ κα 

ηαεμνίζεζ ιε αηνίαεζα ηδκ ηαοηυηδηα εηείκμο ζημκ μπμίμ ακαθένεηαζ αθθά απθχξ εέθεζ κα δείλεζ υηζ 

πνυηεζηαζ βζα έκα ή πενζζζυηενα πνυζςπα ή πνάβιαηα πμο εκηάζζμκηαζ ζε ιία ηαηδβμνία. 
124 Πα. Νηίκαξ (2005:125) υπμο ακαθένεηαζ ηφπμξ άιλνπο [álnus]. 
125 Βθ. ζπεηζηά Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 307, 319-320). Ακηίεεηα, μζ παναδμζζαηέξ 

βναιιαηζηέξ ηαζ μζ Μπαιπζκζχηδξ & Κμκηυξ (1967: 41) εεςνμφκ υηζ δ εκ θυβς ακηςκοιία υπςξ ηαζ μζ 

/mónos/ «ιυκμξ», /monaxós/ «ιμκαπυξ», /monáxos/ «ιμκάπμξ» απανηίγμοκ ηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

μνζζηζηχκ-επζηαηζηχκ (ειθαηζηχκ) ακηςκοιζχκ, μζ μπμίεξ βεκζηά μνίγμοκ ή επζηείκμοκ, δίκμοκ έιθαζδ 

ζηα θεβυιεκα. 
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δ) /káεe/ [káεi] [kaε] «ηάεε» (π.π. /káεe petinós stin kopriá tu lalí/ [káεi pitnós 

z gupri̭á t laʎí] «Κάεε πεηεζκυξ ζηδκ ημπνζά ημο θαθεί», /káεe méra/ [kaε méra] «ηάεε 

ιένα», /káεe siní/ [kaε ʃɲi] «ηάεε ηαρί»). Ζ ακηςκοιία είκαζ άηθζηδ ηαζ –υπςξ ηαζ δ 

αιέζςξ επυιεκδ (πενίπηςζδ ε)– πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ έηθναζδ ηδξ βεκζηεοιέκδξ 

δήθςζδξ, δδθαδή βζα ηδκ ακαθμνά ζε υθα ηα ιέθδ, δδθαδή ζε ηάεε ιέθμξ εκυξ 

ζοκυθμο (βεκζηεοηζηή ακαθμνά)
126

˙ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 306, 320). 

ε) /kaεéna/ «ηαεέκα» (αζηζαηζηή εκζημφ μοδεηένμο). 

ζη) /kábosi/ [kábuʃ] «ηάιπμζδ» - /kabóso/ [kabósu] «ηάιπμζμ» (μκμιαζηζηή 

εκζημφ) – /ton kabóso/ [tu gabósu] «ημκ ηαιπυζμ» (αζηζαηζηή εκζημφ ανζεκζημφ 

βέκμοξ) – /káboses/ [kábuʃis] «ηάιπμζεξ» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ εδθοημφ 

βέκμοξ). Ζ ακηςκοιία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αμνζζημθμβζηή δήθςζδ ημο πμζμφ ηαζ 

δδθχκεζ πμζυηδηα πμο δεκ εεςνείηαζ μφηε ζδζαίηενα ιζηνή μφηε ιεβάθδ˙ αθ. Κθαίνδξ 

& Μπαιπζκζχηδξ (2005: 307, 323). 

δ) /kanénas/ «ηακέκαξ» ηαζ /kanís/ [kaɲís] «ηακείξ» - /kamiá/ [kamɲá] 

«ηαιζά» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /kanéna(n)/ «ηακέκα(κ)» – /kamiá(n)/ [kamɲá(n)] 

«ηαιζά» - /kanéna/ «ηακέκα» (αζηζαηζηή εκζημφ). Ζ ακηςκοιία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ 

δήθςζδ ηδξ άνκδζδξ, έπεζ δδθαδή ανκδηζηή ζδιαζία, υηακ οπάνπεζ άνκδζδ, ηαζ βζα 

ηδκ αυνζζηδ δήθςζδ (αμνζζημθμβζηή ζδιαζία ζε πενζαάθθμκ πςνίξ άνκδζδ). Δπίζδξ, 

ακεονέεδηακ μζ ηφπμζ /kaniá/
127

 [kaɲá] «ηαιζά» (π.π. /kaniá ðekariá seréi/ [kaɲá 

ðekarʝá seréi] «ηαιζά δεηανζά ενναίμζ»), /kána/ ηαζ /kaná/ (πα. ηαζ ηδ κεμεθθδκζηή 

ακηςκοιία /kánas, kamiá, kána/ «ηάκαξ, ηαιζά, ηάκα» ημο πνμθμνζημφ θυβμο, δ 

μπμία έπεζ πνμέθεεζ απυ ημκ ηφπμ /kanénas/ ιε απθμθμβία). Όπςξ ιπμνεί κα 

δζαπζζηςεεί απυ ηα παναδείβιαηα πμο αημθμοεμφκ μζ ηφπμζ /kána/ ηαζ /kaná/ 

θαίκεηαζ υηζ είκαζ δοκαηυκ κα ζοκδοάγμκηαζ ηαζ κα πνμζδζμνίγμοκ μκυιαηα ηάεε 

βέκμοξ ηαζ ανζειμφ (π.π. /kána adiðímarxo/ [kan adiðímarxo] «ηάκα ακηζδήιανπμ», 

/kána néo/ «ηάκα κέμ», /kána zária/ «ηίπμηε γάνζα» – /kaná kafé/ «ηακά ηαθέ», /kaná 

ðuliá/ [kaná ðʎa] «ηαιζά δμοθεζά» αθ. ηαζ φκηαλδ 5.3 ζ. 447). 

ε) /kápios/ [kápçus] «ηάπμζμξ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /kápion/ [kápçun] 

«ηάπμζμκ» - /kápia/ [kápça] «ηάπμζα» - /kápio/ [kápçu] «ηάπμζμ» (αζηζαηζηή εκζημφ) – 

/kápii/ [kápçi] «ηάπμζμζ» - /kápies/ [kápçes] «ηάπμζεξ» (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ). 

                                                
126 Γεκζηεοηζηή μκμιάγεηαζ δ ακαθμνά ζε μθυηθδνμ είδμξ ή μθυηθδνδ ηαηδβμνία πνμζχπςκ ή 

πναβιάηςκ. 
127 Πα. ηα ζδιεζμφιεκα απυ ημκ Παπαδυπμοθμ (1926: 84) βζα ημκ ηφπμ «θαληό = ηίπνηε, θαζόινπ, 

γέλνπο θαη αξηζκνύ θνηλνύ… έεηο θαληό ηπξί; εύξηο θαληό ζηαθύιηα;». 



 

310 

 

ζ) /káti/ [kat] «ηάηζ». Ζ ακηςκοιία είκαζ άηθζηδ. 

η) /mónos (tu)/ [mónus (t)] «ιυκμξ (ημο)», /monaxós/ [munaxós] «ιμκαπυξ», 

/monáxos/ «ιμκάπμξ» - /móni mu/ «ιυκδ ιμο», /amonaxiá/ [amonaçá] «ιμκαπή», 

/monáxi (tis)/ [munáçi (ts)] «ιμκάπδ (ηδξ)», /monaxí/ [munaçí] «ιμκαπή» - /móno tu/ 

[mónu tu] «ιυκμ ημο», /monaxó/ [munaxó] «ιμκαπυ» (μκμιαζηζηή εκζημφ) – /monaxí/ 

«ιμκαπή» (αζηζαηζηή εκζημφ) – /monaxá tus/ «ιμκαπά ημοξ» (μκμιαζηζηή 

πθδεοκηζημφ). Ηζπφμοκ υζα ακαθένεδηακ ηαζ βζα ηδκ ακηςκοιία /íðios/ η.θπ. ζηδκ 

πενίπηςζδ β ηαζ ηδ ζπεηζηή οπμζδιείςζδ. 

Ζ εκ θυβς ακηςκοιία δδθχκεζ υηζ έκαξ ιεηέπςκ ζοιιεηέπεζ ζηδ δνάζδ ηαη’ 

απμηθεζζηζηυηδηα (αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 328). (π.π. /perpatái ékso 

ston ðrómo mónos tu san turlóikos/ [pirpatái óksu stu ðrómu mónus t sa durlóikus] 

«Πενπαηάεζ έλς ζημκ δνυιμ ιυκμξ ημο ζακ ηνεθθυξ», /afínun ton ɣiáni monaxó na ta 

paravoskísi/ [afínun tu ʝáɲi munaxó na ta paravoscíʃi] «αθήκμοκ ημκ Γζάκκδ ιμκαπυ 

κα ηα αμζηήζεζ», /ópios kimáte lénko mu monaxós íne kataraménos/ [ópçus cimáti 

lénku m munaxós íne kataraménus] «υπμζμξ ημζιάηαζ, Δθέκδ ιμο, ιμκαπυξ είκαζ 

ηαηαναιέκμξ», /εerízi xíra monaxí/ [εiríʒi çíra munaçí] «εενίγεζ δ πήνα ιμκαπή», 

/káεete monaxós/ [káti munaxós] «ηάεεηαζ ιμκαπυξ», /ɣiatí kámi tin ðuliá tu 

monaxós/ [ʝatí kam t ðʎa t munaxós] «βζαηί ηάκεζ ηδ δμοθεζά ημο ιμκαπυξ», /sérni ke 

múla monaxí me mósxo fortoméni/ [sérɲi ce múla monaçí me mósxo fortoméɲi] 

«ζένκεζ ηαζ ιμφθα, δδθ. εδθοηυ ιμοθάνζ, ιμκαπή ιε ιυζπμ θμνηςιέκδ», /εerízi i xíra 

monaxí | monáxi ke aɣoniéte/ [εeríʒi i çíra monaçí | monáçi ci aɣoɲéte] «Θενίγεζ δ 

πήνα ιμκαπή, ιμκάπδ ηαζ αζάγεηαζ»). 

ηα) /ólos/ [ólus] «υθμξ» - /óli/ [μʎ] «υθδ» - /ólo/ [ólu] «υθμ» (μκμιαζηζηή 

εκζημφ) – /ólo(n)/ [ólu(n)/] «υθμ(κ)» - /óli/ [μʎ] «υθδ» - /ólo/ [ólu] «υθμ» (αζηζαηζηή 

εκζημφ) – /óli/ [μʎ] «υθμζ» (πα. /óli óli/ [μʎ μʎ] «υθμζ - υθμζ»), /ólni/ [ólɲi] «υθμζ» (ιε 

ακάπηολδ ημο ζοιθχκμο -/n/-) - /óles/ [óʎis] «υθεξ» - /óla/ «υθα» (μκμιαζηζηή 

πθδεοκηζημφ) – /ólus/ «υθμοξ»
128

 - /óles/ «υθεξ» - /óla/ «υθα» (αζηζαηζηή 

πθδεοκηζημφ). Ζ ακηςκοιία αοηή –υπςξ ηαζ δ αιέζςξ επυιεκδ– θεζημονβεί ςξ 

πμζμδείηηδξ
129

˙ επίζδξ, υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζημκ εκζηυ ανζειυ δδθχκεζ ημ ζφκμθμ 

εκυξ ακηζηεζιέκμο, δδθαδή έκα ακηζηείιεκμ ζημ ζφκμθυ ημο, ηαζ ζημκ πθδεοκηζηυ 

                                                
128 Πα. ηαζ ημκ ακαθενυιεκμ απυ ημκ Νηίκα (2005:125) ηφπμ όιλνπο /ólnus/. 
129 Πμζμδείηηδξ (quantifier) μκμιάγεηαζ ηάεε θέλδ –ςξ επί ημ πθείζημκ υιςξ ανζειδηζηά ηαζ μνζζιέκα 

επζννήιαηα– δ μπμία ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ πνμζδζμνζζιυξ ημο πμζμφ (π.π. /ðío míla/, /líɣo 

neró/)˙ αθ. Μπαιπζκζχηδξ (2002: 1456). 



 

311 

 

δδθχκεζ ημ ζφκμθμ ιζαξ μιάδαξ ζημζπείςκ, αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 306, 

328-9). 

ηβ) /olókliros/ [ulókʎirus]. Υνδζζιμπμζείηαζ ζημκ εκζηυ ανζειυ ιε ακηζηείιεκα 

πμο έπμοκ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ηαζ ιέβεεμξ ηαζ υπζ ιε ιδ ανζειήζζια (π.π. /furkálisa 

to spíti olókliro/ [furkáʎsa tu spit ulókʎiru] «ημφπζζα ημ ζπίηζ μθυηθδνμ») ηαζ ζημκ 

πθδεοκηζηυ βζα κα δδθχζεζ υηζ ημ ζφκμθμ ηάεε ακηζηεζιέκμο επδνεάγεηαζ απυ ηδ 

δνάζδ ηαζ υπζ ημ ζφκμθμ ηςκ ακηζηεζιέκςκ (π.π. /órɣoname xoráfia olóklira/ 

[órɣunami xuráfça ulókʎira] «Ονβχκαιε πςνάθζα μθυηθδνα») αθ. Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ (2005: 330). 

ηγ) /opiaðípote/ «μπμζαδήπμηε» (εδθοημφ βέκμοξ). Όηακ δ ακηςκοιία 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ επίεεημ (επζεεηζηή πνήζδ) ή υκμια (μκμιαηζηή πνήζδ) βζα ηδκ 

ειθαηζηή δήθςζδ ηδξ βεκζηεοηζηήξ ακαθμνάξ, πνμζθαιαάκεζ ηα παναηηδνζζηζηά 

αυνζζηδξ ακηςκοιίαξ.
130

 

ηδ) /pádes/ (π.π. /san káεisan ke stiximátisan pádes stiximatízun/ [sa gátsan ce 

stiçimátisan pádes stiçimatízun] «αιέζςξ ηάεζζακ ηαζ ζημζπδιάηζζακ υθμζ 

ζημζπδιαηίγμοκ»/ αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 14). Ο ηφπμξ 

επζζδιάκεδηε ιία ιυκμ θμνά. 

ηε) /típμta/ [típuta] [típta], /kan
131

 típμta/ [kan típuta], /típotas/ [típutas]. Ζ 

ακηςκοιία είκαζ άηθζηδ. Γζα ηδ θεζημονβία ηδξ (ανκδηζηή, αμνζζημθμβζηή ζδιαζία) 

ζζπφμοκ υζα ακαθένεδηακ ηαζ βζα ηδκ ακηςκοιία /kanénas/kanís/ (πενίπηςζδ γ). 

 ηζη) /káðipta/ (απυ /kan típota/ > /kántipota/ [kádiputa] > /kádipta/ > /káðipta/) 

«ηίπμηε, ηαευθμο»˙ ζημκ ακηςκοιζηυ ηφπμ έπεζ ζδιεζςεεί ελέθζλδ ημο /d/ > [ð] 

(απμηθεζζημπμίδζδ), βζα ηδκ ακηίζηνμθδ ελέθζλδ, δδθαδή /ð/ > [d] (ηθεζζημπμίδζδ) 

αθ. Φςκμθμβία 3.2.3.11 ζ. 205. Ζ ακηςκοιία είκαζ άηθζηδ ηαζ απμηεθεί ζδζαζηενυηδηα 

ημο ζδζχιαημξ
132

. 

                                                
130 Οζ ακηςκοιίεξ ζε -/ðípote/ (/opiosðípote/, /osoðípote/, /otiðípote/) ελεηάγμκηαζ απυ ημοξ Κθαίνδ & 

Μπαιπζκζχηδ (2005: 304-7, 333, 335, 336-7) ηυζμ ζημ ηιήια βζα ηζξ ακαθμνζηέξ υζμ ηαζ βζα ηζξ 

αυνζζηεξ, ηαεχξ ειθακίγμοκ παναηηδνζζηζηά ηαζ ηςκ ιεκ ηαζ ηςκ δε. 
131 Σμ θαλ /kan/ απμηεθεί ζημζπείμ επζηαηζηυ ηδξ άνκδζδξ. Ο Αθιπακμφδδξ (2016: 31) εεςνεί ημ θάλ- 

/kán/- πνυεδια εκζζποηζηυ ηδξ άνκδζδξ (π.π. θάγθαλέλαο /káganénas/ «ηακέκαξ», θάλ‟ηηπ‟ηα [kántipta] 

«ηίπμηα»), μζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 481) ηάκμοκ θυβμ βζα ειθαηζηυηδηα 

ηδξ αυνζζηδξ ακηςκοιίαξ ιε ημ ιυνθδια θαλ- /kan/- (π.π. θαγθαλέλαο /kaganénas/, θαληίπνπηα 
[kantíputa]) ηαζ μ Νηάβηαξ (2016: 503, 505) ακαθένεζ υηζ ζηζξ αυνζζηεξ ακηςκοιίεξ είκαζ 

παναηηδνζζηζηυ ημ επζηαηζηυ ανκδηζηυ πνυεδια [kan-] (π.π. [kandjíputa] «ηίπμηε», [kaŋgánas] 

«ηακείξ», ημ μπμίμ επίζδξ απακηά ζε ηάπμζα ημπζηά, πνμκζηά ηαζ ηνμπζηά επζννήιαηα). Βθ. επίζδξ 

Γηαναθζάημξ (2016: 146). 
132 Ο Σνζακηαθοθθίδδξ (1991: 301-303) εκηάζζεζ ζηζξ αυνζζηεξ ακηςκοιίεξ ηαζ ημοξ ηφπμοξ κεξηθνί, -

έο, -ά /merikí, -és, -á/ ηαζ παλ /pan/. Οζ Μπαιπζκζχηδξ & Κμκηυξ (1967: 24-25) ζοβηαηαθέβμοκ ζηζξ 
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4.6.7 Απηνπαζήο αληωλπκία 

 

Όπςξ είκαζ βκςζηυ, ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή δ αοημπαεήξ ακηςκοιία είκαζ 

ζφκεεηδ, ηαεχξ απμηεθείηαζ απυ ημ μνζζηζηυ άνενμ, ημ αοημπαεέξ υκμια /eaftós/
133

 

ηαζ ηδ βεκζηή ηςκ ιδ ειθαηζηχκ ηφπςκ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ. πεηζηά ιε ημ 

ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ζημ ζοθθεβέκ βθςζζζηυ οθζηυ 

δεκ εκημπίζηδηακ δζυθμο ηφπμζ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ακηςκοιίαξ αθθά ζφιθςκα ιε 

ζημζπεία πμο δυεδηακ απυ πθδνμθμνδηέξ είκαζ δοκαηή δ πνήζδ ημοξ (π.π. /kitázi 

móno ton eaftó tu/ [çtaʒ mo dun iaftó tu] «ημζηάγεζ, θνμκηίγεζ, πνμζέπεζ ιυκo ημκ 

εαοηυ ημο»). 

 

4.6.8 Αιιεινπάζεηα 

 

ημ ζδίςια, πνάβια ημ μπμίμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή, δεκ 

απακημφκ ζδζαίηενμζ ηφπμζ αθθδθμπαεμφξ ακηςκοιίαξ. Πνμηεζιέκμο βζα ηδ δήθςζδ 

ηδξ αθθδθμπάεεζαξ βίκεηαζ πνήζδ δζαθυνςκ εηθναζηζηχκ ιέζςκ υπςξ είκαζ ηα 

αηυθμοεα: α) δ θνάζδ /(o) énas ton álon/ (π.π. /adamonótan o énas ton álon/ 

«ζοκακημφζε μ έκαξ ημκ άθθμκ», /énas ton álon léɣodas énas ton álon léne/ «Έκαξ 

ζημκ άθθμ θέβμκηαξ έκαξ ζημκ άθθμκ θέκε», /kitázi énas ton álon/ [citái énas ton álon] 

«ημζηάγεζ μ έκαξ ημκ άθθμκ», /fónaze o énas ton álon/ «θχκαγε μ έκαξ ημκ άθθμκ») 

ηαζ β) μζ πνμεέζεζξ /(ana)metaksí/ ηαζ /anámesa/ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ βεκζηή 

πθδεοκηζημφ ηςκ ιδ ειθαηζηχκ ηφπςκ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ (π.π. /metaksí tus 

ta teriázun/tériazan/ [mitakʃí ts ta tirʝázn/térʝazan] «Μεηαλφ ημοξ ηα 

ανίζημοκ/έανζζηακ»)
134

. 

                                                                                                                                       
αυνζζηεξ ακηςκοιίεξ ηαζ ηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: αξθεηόο, -ή, -ό /arketós, -í, -ó/ – δηάθνξνη, -εο, -α 

/ðiáfori, -es, -a/ – θάλα δπν /kána ðio/ – ιίγνο, -ε, -ν /líɣos, -i, -o/ – κεξηθνί, -έο, -ά /merikí, -és, -á/ – 

(ην) παλ /(to) pán/, (ηα) πάληα /(ta) páda/ – πνιινί, -έο, -ά /polí, -és, -á/. ημ οθζηυ εκημπίζηδηακ μζ 

ηφπμζ /arketón/ (βεκζηή πθδεοκηζημφ ανζεκζημφ βέκμοξ), /arketés/ (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ εδθοημφ 

βέκμοξ), /arketá/ (μκμιαζηζηή πθδεοκηζημφ μοδεηένμο), /merikí/ [miricí], /merikés/ [miricés] (αζηζαηζηή 

πθδεοκηζημφ εδθοημφ βέκμοξ), /meriká/ [miriká] (αζηζαηζηή πθδεοκηζημφ μοδεηένμο) ηαζ ηφπμζ ηδξ 

θέλδξ /polís/ [puʎís], υιςξ ζηδκ πανμφζα ιμνθμθμβζηή πνμζέββζζδ μζ ακςηένς ηφπμζ ημο ζδζχιαημξ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ επίεεηα ηαζ μζ πενζπηχζεζξ ημοξ ηαθφπημκηαζ απυ ηα ακαθενυιεκα ζημ μζηείμ 
ηιήια ημο ηεθαθαίμο. 
133 Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 308, 314) βζα ημκ ηφπμ /eaftós/ πνδζζιμπμζμφκ ζηζξ 

πνμακαθενεείζεξ δφμ ζεθίδεξ ημοξ υνμοξ «ακηςκοιζηυ» ηαζ «αοημπαεέξ υκμια» ακηίζημζπα. 
134 Δκχ δ α πενίπηςζδ δήθςζδξ ηδξ αθθδθμπάεεζαξ ηαζ ηα ακαθενυιεκα παναδείβιαηα εκημπίζηδηακ 

ζημ βθςζζζηυ οθζηυ, δ α πενίπηςζδ ηαζ ημ ζπεηζηυ πανάδεζβια πνμέηορακ απυ ζημζπεία πμο έδςζακ 

πθδνμθμνδηέξ. Δπίζδξ, πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 217), Σζμθάηδ (2009: 270). 
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4.7. Ρήκαηα 

4.7.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηε κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο 

 

Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 506-7), μζ εέζεζξ ηςκ μπμίςκ 

οζμεεημφκηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, ζδιεζχκμοκ υηζ δ ιμνθμθμβία ημο νήιαημξ ηδξ 

Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ εειεθεζχκεηαζ ζε δφμ ααζζημφξ άλμκεξ, ζημκ άλμκα ημο 

πνυκμο ηαζ ζημκ άλμκα ημο πμζμφ εκενβείαξ ηαζ πενζθαιαάκεζ έκακ ιεβάθμ ανζειυ 

ηαηαθδηηζηχκ ζημζπείςκ («ιμνθχκ»), ιε ηα μπμία δδθχκμκηαζ μζ δζάθμνεξ 

βναιιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ (πνυκμξ, πμζυκ εκενβείαξ, πνυζςπμ, ανζειυξ, 

θςκή/δζάεεζδ, έβηθζζδ/ηνμπζηυηδηα). ε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ βθχζζεξ υπςξ είκαζ π.π. 

δ Αββθζηή, ζηδκ μπμία μ ανζειυξ ηςκ ηαηαθήλεςκ ημο νήιαημξ είκαζ πμθφ 

πενζμνζζιέκμξ (π.α. walk-ø, walk-s, walk-ing, walk-ed), δ Νεμεθθδκζηή Κμζκή 

ειθακίγεζ έκα ζφκεεημ ιμνθμθμβζηυ ζφζηδια ιε ιεβάθδ πμζηζθία ηαηαθδηηζηχκ 

ιμνθχκ. 

ηδ Γναιιαηζηή ημοξ πνμηείκμοκ ιζα δζπθή ηαηδβμνζμπμίδζδ ηδξ 

ιμνθμθμβίαξ ημο νήιαημξ: α) ζε ηνία εέιαηα
135

, ιε αάζδ ηδκ ηαηακμιή ημο πμζμφ 

εκενβείαξ, ηαζ β) ζε 23 ζφκμθα ηαηαθήλεςκ, ιε αάζδ ηζξ ηαηαθήλεζξ πνμζχπμο, 

ανζειμφ, πνυκμο, θςκήξ ηαζ ηνμπζηυηδηαξ. Οζ ζοκδοαζιμί ηςκ ηνζχκ εειάηςκ ιε ηα 

ζοζηήιαηα ηςκ θδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ ηαζ ιε ημοξ δείηηεξ /na/, /εa/, /as/ πανάβμοκ 

υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ημο νήιαημξ. Ζ ιεημπή ημο ιεζμπαεδηζημφ παναηεζιέκμο ζε -

/ménos, -i, -o/ (π.π. /ðeméκos, -i, -o/, /aɣapiménos, -i, -o/ η.η.υ.) δεκ ζοκοπμθμβίγεηαζ 

ζηα ηνία εέιαηα –πνάβια πμο εα άθθαγε απθχξ ημκ ανζειυ ηςκ νδιαηζηχκ εειάηςκ 

(απυ 3 ζε 4)– βζαηί δ ιεημπή αοηή, ακηίεεηα πνμξ ηζξ επζννδιαηζηέξ ιεημπέξ ζε -

/μdas/ódas/, έπεζ έκημκα μκμιαηζηυ παναηηήνα (θεζημονβία επζεέημο ή ηαζ 

μοζζαζηζημφ), βεβμκυξ ημ μπμίμ ηδ δζαθμνμπμζεί ζοβπνμκζηά απυ ημοξ θμζπμφξ ηφπμοξ 

ημο νήιαημξ. 

 

 

 

                                                
135 Γζα ηδκ πεναζηένς ηαηδβμνζμπμίδζδ («οπμηαηδβμνζμπμίδζδ») ημο νήιαημξ ηαηά «εέιαηα», δδθαδή 

ηδκ παναδμζζαηή πνμζέββζζδ ιε αάζδ ημκ παναηηήνα ημο εκεζηςηζημφ εέιαημξ αθθά ηαζ ηδκ, ιε 

βθςζζμθμβζημφξ υνμοξ, δζάηνζζή ημοξ αάζεζ ημο εκενβδηζημφ «αμνζζηζημφ εέιαημξ» (εέια 2) ζε 

έκζζβια ηαζ άζζβια ηαζ ηα ζπεηζηά ζημζπεία αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 509-510). 
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4.7.2 Παξεπόκελα ηνπ ξήκαηνο 

 

Καζ ζημ ζδίςια, ημ νήια απανηίγεηαζ απυ έκα θελζηυ ιυνθδια (π.π. /lin/- 

[ʎin]-), ημ μπμίμ ζοκεηθένεηαζ πάκημηε ηαζ οπμπνεςηζηά ιε ημ πνυζςπμ ηαζ ιε άθθα 

βναιιαηζηά ιμνθήιαηα ηα μπμία πνμζδζμνίγμοκ ηδ (θελζηή) ζδιαζία ημο νήιαημξ 

δδθχκμκηαξ ιζα ζεζνά απυ επζπθέμκ βναιιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ (πμζυκ εκενβείαξ, 

πνυκμ, ηνμπζηυηδηα
136

). Σμ πνυζςπμ ηαζ μζ οπυθμζπεξ βναιιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ 

είκαζ βκςζηέξ ςξ παξεπόκελα ημο νήιαημξ. 

 

Παξεπόκελα ηνπ ξήκαηνο 

Πξόζωπν Πνηόλ ελεξγείαο Υξόλνο Σξνπηθόηεηεο 

α΄ εκζηυ 

α΄ εκζηυ 

β΄ εκζηυ 

α΄ πθδεοκηζηυ 

α΄ πθδεοκηζηυ 

β΄ πθδεοκηζηυ 

αηεθέξ 

ηέθεζμ 

ζοκηεθεζιέκμ 

πανεθευκ 

ιδ πανεθευκ 

(πανυκ - ιέθθμκ) 

/na/ 

/εa/ 

/as/ 

πνμζηαηηζηή 

 

Σμ θελζηυ ιυνθδια ιαγί ιε ηα πανεπυιεκα ημο νήιαημξ ζοκαπμηεθμφκ ημ 

ξεκαηηθό ζύληαγκα (π.π. /lín-μ/ [ʎínu], /vrísk-i/ [vrζʃc]). οκήεςξ, πνμηεζιέκμο κα 

επζπεζνδεεί ακαθμνά ζημ ξεκαηηθό ζύληαγκα βίκεηαζ πνήζδ ηςκ υνςκ ξήκα ή 

ξεκαηηθόο ηύπνο (αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 435). 

Ακ ελαζνεεεί ημ πνυζςπμ, πμο δδθχκεζ ημκ νυθμ ημο οπμηεζιέκμο, επζηεθεί 

δδθαδή ιζα ζοκηαηηζηή θεζημονβία, ηαζ ςξ εη ημφημο δζαθμνμπμζείηαζ απυ 

θεζημονβζηή πθεονάξ απυ ηα άθθα βναιιαηζηά ιμνθήιαηα, ηαζ ημ μπμίμ ακηίεεηα 

πνμξ αοηά, ζοκδοάγεηαζ ιε πνυζεεηα ζημζπεία (ακηςκοιίεξ, μκυιαηα/μοζζαζηζηά π.π. 

/lín-μ/ [ʎínu] – /eɣó lín-μ/ [iɣó ʎínu], /vrísk-i/ [vrζʃc] – /to peðí vrísk-i/ [tu piðí vríʃc]), 

ηα οπυθμζπα βναιιαηζηά ιμνθήιαηα ηαλζκμιμφκηαζ ζε ηνεζξ βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ 

αάζεζ ημο ηνζηδνίμο ημο αιμζααίμο απμηθεζζιμφ, πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ 

επζθμβή εκυξ ιμνθήιαημξ απμηθείεζ ηαοηυπνμκα ηα άθθα πμο ζοκακήημοκ ζηδκ ίδζα 

ηαηδβμνία: 

 

                                                
136 Γζα ηζξ βναιιαηζηέξ αοηέξ ηαηδβμνίεξ εα βίκεζ ακαθοηζηυηενα θυβμξ ζηδ ζοκέπεζα. 
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Πνηόλ ελεξγείαο Υξόλνο Σξνπηθόηεηεο 

αηεθέξ 

ηέθεζμ 

ζοκηεθεζιέκμ 

πανεθευκ 

ιδ πανεθευκ 

(πανυκ - ιέθθμκ) 

/na/ 

/εa/ 

/as/ 

πνμζηαηηζηή  

 

Κάεε νδιαηζηυξ ηφπμξ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, απμηεθεί ζοκδοαζιυ ημο 

θελζημφ νδιαηζημφ ιμνθήιαημξ ηαζ ηςκ βναιιαηζηχκ ιμνθδιάηςκ πμο δδθχκμοκ ημ 

πμζυκ εκενβείαξ, ημκ πνυκμ ηαζ ηδκ ηνμπζηυηδηα. Οζ βναιιαηζηέξ αοηέξ ηαηδβμνίεξ 

(πμζυκ εκενβείαξ, πνυκμξ ηαζ ηνμπζηυηδηα) δζαηνίκμοκ υθμοξ ημοξ νδιαηζημφξ 

ηφπμοξ, είηε εεηζηά (+), ιε ηδκ πανμοζία εκυξ εζδζημφ ιμνθήιαημξ, είηε ανκδηζηά (-), 

ιε ηδκ απμοζία ημο. 

ηζξ ακςηένς ηνεζξ βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ πνμζηίεεηαζ δ ηαηδβμνία ηδξ 

δηάζεζεο, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ νήια «δζαηίεεηαζ» πνμξ ημ οπμηείιεκυ ημο, δ 

δοκαηυηδηα –ιε άθθα θυβζα– ημο μιζθδηή κα πνμζεββίγεζ ηαζ κα αθέπεζ ηδ ζπέζδ 

νήιαημξ ηαζ οπμηεζιέκμο –πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδ ζπέζδ ημο νήιαημξ ιε ημκ ιεηέπμκηα 

(δνάζηδ ή δέηηδ) πμο δδθχκεηαζ απυ ημ οπμηείιεκμ– απυ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ 

βςκίεξ ή ιε ηνεζξ πνμμπηζηέξ (εκενβδηζηή, παεδηζηή, ιέζδ δζάεεζδ)
137

.  

Οζ δζαεέζεζξ, μζ πνμακαθενεείζεξ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζζμθμβζηέξ ηαζ 

ζοκηαηηζηέξ πνμμπηζηέξ, δζαηνίκμκηαζ ηαζ απυ ιμνθμθμβζηή άπμρδ ηαζ δδθχκμκηαζ 

ιε ζδζαίηενα ζφκμθα ηαηαθήλεςκ (ιμνθμθμβζηά ηθζηζηά ζοζηήιαηα), ηζξ θσλέο 

(εκενβδηζηή θςκή, ιεζμπαεδηζηή θςκή). 

Σέθμξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ημ ηθζηζηυ ζφζηδια ημο Γανκάηζημο ζδζχιαημξ, υπςξ 

ηαζ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ, ειθακίγεζ ζε ηάεε θςκή 25 δζαθμνεηζημφξ 

ζοκδοαζιμφξ ημο θελζημφ ιε ηα βναιιαηζηά ιμνθήιαηα, 25 δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ
138

 

πμο απμηεθμφκ ηδ δμιή ημο νήιαημξ ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ έηθναζδ εονείαξ ηθίιαηαξ 

ζδιαζζχκ. 

 

 

 

 

                                                
137 πεηζηά ιε ηδ δζάεεζδ ημο νήιαημξ, ηδ δζάηνζζδ δφμ, ηνζχκ ή ηαζ ηεζζάνςκ δζαεέζεςκ (ιε ηδκ 

ηοπυκ απμδμπή ηδξ μοδέηενδξ δζάεεζδξ), αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 647-649). 
138 Βθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 437-441). 
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4.7.2.1 Ρεκαηηθό πξόζωπν 

 

 Σμ νδιαηζηυ πνυζςπμ
139

, ιζα ζδζαίηενδ ηαζ δζαηνζηή βναιιαηζηή ηαηδβμνία, δ 

μπμία ζοκεηθένεηαζ οπμπνεςηζηά ιε ημ θελζηυ νδιαηζηυ ιυνθδια ηαζ ειθακίγεηαζ 

ςξ επίεδια ιεηά απυ αοηυ, πνμζδζμνίγεζ ημκ νυθμ ημο οπμηεζιέκμο ζε ιζα ζοκμιζθία 

ηαζ εζδζηυηενα ημ ακ πνυηεζηαζ βζα ημκ μιζθδηή, ημκ ζοκμιζθδηή (αηνμαηή) ή ηάπμζμκ 

πμο δεκ ιεηέπεζ ζηδκ επζημζκςκία. 

 Σα πνυζςπα ημο νήιαημξ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδκ αηνίαεζα ιε ηδκ μπμία 

ηαεμνίγμοκ ημ ακηζηείιεκμ ακαθμνάξ ημο οπμηεζιέκμο (ή απθμφζηενα ημ 

οπμηείιεκμ). Σμ α΄ ηαζ ημ α΄ πνυζςπμ ημο εκζημφ ανζειμφ πνμζδζμνίγμοκ 

ζοβηεηνζιέκα, νδηά ηαζ απυθοηα ημ οπμηείιεκμ, ηαεχξ δδθχκμοκ απμηθεζζηζηά ημκ 

μιζθδηή (π.π. /lín-o/ [ʎínu] «θφκς») ηαζ ημκ ζοκμιζθδηή ακηίζημζπα (π.π. /lín-is/ [ʎiɲs] 

«θφκεζξ»). Σμ β΄πνυζςπμ, ακηίεεηα, δεκ ηαεμνίγεζ απυθοηα ημ οπμηείιεκμ, αθθά 

επζηνέπεζ έκακ ανζειυ δζαθμνεηζηχκ ενιδκεζχκ. Ζ δζαθμνά αοηή βίκεηαζ εφημθα 

ακηζθδπηή απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ β΄ πνυζςπμ πνεζάγεηαζ ζοπκά βζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο 

έκα μκμιαηζηυ ζημζπείμ, εκχ ημ α΄ ηαζ α΄ πνυζςπμ ημο εκζημφ ακαθενυιεκα 

ζοβηεηνζιέκα ζημκ μιζθδηή ηαζ ημκ ζοκμιζθδηή επζδέπμκηαζ ιυκμ πνμζςπζηή 

ακηςκοιία δ μπμία δεκ ζοκεπάβεηαζ ελεζδίηεοζδ ημο οπμηεζιέκμο, αθθά πνμαμθή 

(έιθαζδ) ημο πνμζχπμο (π.π. /eɣó lín-o/ [iɣó ʎínu] «εβχ θφκς») ή ακηζδζαζημθή (π.π. 

/eɣó tró-o ke óxi i lénko/ [iɣó tróu ci óçi i lénku] «εβχ ηνχς ηαζ υπζ δ Δθέκδ»). 

Σα α΄ ηαζ α΄ πνυζςπα ημο πθδεοκηζημφ ανζειμφ ηαεμνίγμοκ υπζ απμηθεζζηζηά 

αθθά εκ ιένεζ ημ οπμηείιεκμ, εθυζμκ δδθχκμοκ ημ ιεκ α΄ πθδεοκηζηυ δφμ ή 

πενζζζυηενα πνυζςπα έκα απυ ηα μπμία είκαζ μ μιζθδηήξ (π.π. /lín-ume/ [ʎínumi] 

«θφκμοιε») ημ δε α΄ πθδεοκηζηυ δφμ ή πενζζζυηενα πνυζςπα, ζηα μπμία 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ μ ζοκμιζθδηήξ αθθά απμηθείεηαζ μ μιζθδηήξ (π.π. /lín-ete/ [ʎíɲiti] 

«θφκεηε»). 

Σμ β΄ πνυζςπμ εκζημφ ηαζ πθδεοκηζημφ ανζειμφ πνμζδζμνίγεζ εθάπζζηα ημ 

ακηζηείιεκμ ακαθμνάξ ημο οπμηεζιέκμο, απμηθείμκηαξ ιυκμ ημοξ δφμ ζοκμιζθδηέξ 

ηαζ ακαθενυιεκμ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ πνυζςπμ ή πνάβια. Έηζζ, ημ β΄ εκζηυ δδθχκεζ 

υηζ ημ οπμηείιεκμ είκαζ ηάπμζμ πνυζςπμ πμο δεκ ιεηέπεζ ζηδκ επζημζκςκία, 

μπμζμδήπμηε άθθμ εηηυξ απυ ημκ μιζθδηή ηαζ ημκ ζοκμιζθδηή (π.π. /lín-i/ [ʎiɲ]) ηαζ ημ 

β΄ πθδεοκηζηυ ακαθένεηαζ ζε δφμ ή πενζζζυηενα πνυζςπα πμο δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδ 

                                                
139 Βθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 593-597). 
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ζοκμιζθία, ζε δφμ δδθαδή ή πενζζζυηενα πνυζςπα πμο ιπμνμφκ κα είκαζ 

μπμζαδήπμηε άθθα εηηυξ απυ ημκ μιζθδηή ηαζ ημκ ζοκμιζθδηή (π.π. /lín-un/ [ʎíɲun], 

[ʎin]). 

 Πνυζεεηα, πνέπεζ ίζςξ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ νδιαηζηυ πνυζςπμ δδθχκεηαζ 

πάκημηε ηαζ ζηαεενά απυ ηδκ ηαηάθδλδ (θδηηζηυ ιυνθδια) ημο νήιαημξ, δ μπμία, 

εηηυξ απυ ημ πνυζςπμ ιπμνεί δδθχκεζ επίζδξ πνυκμ (π.π. /líno/ [ʎínu] – /élina/ [éʎna] 

«έθοκα»), θςκή (π.π. /líno/ [ʎínu] – /línome/ [ʎínumi] «θφκμιαζ») ή ηνμπζηυηδηα (π.π. 

/na línis/ [na ʎíɲs] «κα θφκεζξ» – /line/ [ʎíɲi] «θφκε»). Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ιμνθή 

αιαθβαιαημπμζδιέκδ ιε ηζξ θμζπέξ βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ πμο ζοκεηθένμκηαζ ιε ημ 

θελζηυ ιυνθδια ημο εηάζημηε νήιαημξ. 

 

4.7.2.2 Xξόλνο 

 

 Ο πνυκμξ ηαζ μζ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ημο, ααζζηή δζάζηαζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

γςήξ, έκκμζα ζδιακηζηή ζημ πθαίζζμ ηδξ επζημζκςκίαξ αθθά ηαζ ζημζπείμ πμθφπθμημ 

θυβς ηδξ ίδζαξ ημο ηδξ θφζδξ ημο, ηαεχξ απμηεθεί έκκμζα ιε έκημκα οπμηεζιεκζηυ 

παναηηήνα βζα ημκ μιζθδηή, πνμζεββίγεηαζ απυ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ πθεονέξ ηαζ, 

επίζδξ, δδθχκεηαζ ιε δζάθμνα ιέζα, θελζηά ηαζ βναιιαηζηά. 

 Μμνθμθμβζηά απυ ημκ ηφπμ ημο νήιαημξ, δδθαδή ιε βναιιαηζηά ιέζα, ζημ 

ζδίςια –ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα– εηθνάγμκηαζ  δφμ 

ηνυπμζ/δοκαηυηδηεξ εεχνδζδξ ημο πνυκμο, μ «θαη‟ εμνρήλ» ρξόλνο ή γξακκαηηθόο 

ρξόλνο ηαζ ημ πνηόλ ελεξγείαο
140

, βκςζηυ ηαζ ςξ όςε ή άπνςε. Οζ δφμ αοηέξ 

βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ, (βναιιαηζηυξ) πνυκμξ ηαζ πμζυκ εκενβείαξ, δδθχκμκηαζ 

πάκημηε ιαγί ζημοξ δζάθμνμοξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ. 

 Ο υνμξ βναιιαηζηυξ πνυκμξ ή ιε αναπφηενδ ηαζ απθμφζηενδ δζαηφπςζδ 

πνυκμξ παναπέιπεζ ζηδ ιέζς ηςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ ημπμεέηδζδ ηςκ εηάζημηε 

δδθμφιεκςκ ηαηά ηδκ επζημζκςκία βεβμκυηςκ (εκενβεζχκ ή ηαηαζηάζεςκ) ζε ηάπμζμ 

ζδιείμ ημο πνμκζημφ άλμκα, ζηδκ έκηαλή ημοξ ζε ιία πνμκζηή ααειίδα ηαζ 

αηνζαέζηενα ζημ πανεθευκ, ζημ πανυκ ή ζημ ιέθθμκ ηαζ ζοκμπηζηυηενα ζημ 

πανεθευκ ή ζημ ιδ πανεθευκ (πανυκ - ιέθθμκ). 

 Οζ ηονζυηενμζ ηφπμζ ημο νήιαημξ πμο δδθχκμοκ έκηαλδ ηςκ βεβμκυηςκ ζηζξ 

δζάθμνεξ πνμκζηέξ ααειίδεξ ακαβνάθμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 

                                                
140 Γζα ημ πμζυκ εκενβείαξ, ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ πνυκμ, ηδ δζάηνζζή ημο ζε θελζηυ ηαζ βναιιαηζηυ 

πμζυκ εκενβείαξ αθ. 4.7.2.4 ζ. 324-327. 
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Υξόλνο Ρεκαηηθόο ηύπνο 

Πανυκ Δκεζηχηαξ 

Πανεθευκ 
Παναηαηζηυξ 

Αυνζζημξ 

Μέθθμκ 
(Μέθθμκηαξ αηεθήξ) 

(Μέθθμκηαξ ηέθεζμξ) 

 

 Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ βεβμκυηςκ ζημκ πνμκζηυ άλμκα πναβιαημπμζείηαζ ηονίςξ 

ιε ημοξ θεβυιεκμοξ μνζζηζημφξ ηφπμοξ ημο νήιαημξ, πμο απμηεθμφκ ηδκ μνζζηζηή 

έβηθζζδ ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ, ηαεχξ υθμζ μζ οπυθμζπμζ νδιαηζημί ηφπμζ, 

βκςζημί ςξ ηνμπζημί, μζ μπμίμζ ακηζζημζπμφκ ζηδκ παναδμζζαηή οπμηαηηζηή ηαζ 

πνμζηαηηζηή, δεκ δδθχκμοκ πνυκμ («άπνμκμζ» νδιαηζημί ηφπμζ), αθθά ηνμπζηυηδηα 

ηαζ πμζυκ εκενβείαξ. Οζ ηνμπζημί ηφπμζ ζημκ θυβμ ελανηχκηαζ ζοκήεςξ απυ άθθμοξ 

ηφπμοξ πμο εηθνάγμοκ πνυκμ («έβπνμκμοξ» νδιαηζημφξ ηφπμοξ) ηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ημ υθμ βεβμκυξ εκηάζζεηαζ ζε ηάπμζα πνμκζηή ααειίδα πάνδ ζημ ηφνζμ νήια. 

Απυ ημοξ απμηαθμφιεκμοξ ηνμπζημφξ ηφπμοξ ελαίνεζδ απμηεθμφκ μζ ηφπμζ ημο 

ιέθθμκηα, μζ μπμίμζ δδθχκμοκ ηυζμ πνυκμ υζμ ηαζ ηνμπζηυηδηα. 

 Οζ ηφπμζ ημο νήιαημξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ πενζθναζηζηά ιε ηδ πνήζδ ημο 

αμδεδηζημφ /éxo/ [éxu] «έπς» ζηζξ ηνεζξ πνμκζηέξ ααειίδεξ, ημο πανυκημξ (/éxo/ 

[éxu]), ημο πανεθευκημξ (/íxa/ «είπα») ηαζ ημο ιέθθμκημξ (/εa éxo/ [εa éxu] «εα 

έπς»), μκμιάγμκηαζ ζπληειεζκέλνη ηαζ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ 

πνυκμοξ, επεζδή επζηεθμφκ πζμ ελεζδζηεοιέκεξ θεζημονβίεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ 

οπενζοκηέθζημξ ηαζ μ ζοκηεθεζιέκμξ ιέθθμκηαξ
141

 ακαθένμκηαζ μ πνχημξ ζημ 

πανεθευκ ηαζ μ δεφηενμξ ζημ ιέθθμκ, δζαθένμοκ υιςξ απυ ημοξ ακηίζημζπμφξ ημοξ 

απθμφξ πνυκμοξ (αυνζζημ ηαζ παναηαηζηυ – αηεθή ηαζ ηέθεζμ ιέθθμκηα) ςξ πνμξ ημ 

υηζ δδθχκμοκ ζπεηζηυ πνυκμ («ζπεηζημί» πνυκμζ), ηαεχξ εηθνάγμοκ ημ πνμηενυπνμκμ 

ηαζ ημπμεεημφκ έκα βεβμκυξ πνζκ απυ ηάπμζμ άθθμ ζημ πανεθευκ
142

 ηαζ ζημ ιέθθμκ 

ακηίζημζπα (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 451). Ο παναηείιεκμξ, ηφπμξ ζδζαίηενμξ, 

ιε πμζηζθία πνήζεςκ ηαζ ζδιαζζχκ, δδθχκεζ υηζ έκα βεβμκυξ έπεζ ηεθεζηεί ζημ 

                                                
141 Ακαθμνζηά ιε ημκ παναηείιεκμ ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηζξ πνμκζηέξ ααειίδεξ ημο πανεθευκημξ αθθά 

ηαζ ημο πανυκημξ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 452-454). 
142 Αθδεεφεζ υηζ μ οπενζοκηέθζημξ θεζημονβεί ηαζ εηηυξ ημο πθαζζίμο ημο ζπεηζημφ πνυκμο, εθυζμκ 

ιπμνεί κα εκηάζζεζ ηα βεβμκυηα ζημ ιαηνζκυ πανεθευκ, δίπςξ υιςξ κα ηα ζοζπεηίγεζ πνμκζηά ιε 

ηάπμζμ άθθμ βεβμκυξ (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 200: 452). 



 

319 

 

πανεθευκ, ζπεηίγεηαζ υιςξ ηαζ ιε ημ πανυκ, δζυηζ ημ δ εκένβεζα πμο ζοκέαδ ζημ 

πανεθευκ οθίζηαηαζ ςξ απμηέθεζια ζημ πανυκ ηαζ ηαηʼ αοηυκ ημκ ηνυπμ απμδίδεηαζ 

έιθαζδ ζημ απμηέθεζια ηδξ εκένβεζαξ πμο έπεζ θάαεζ πχνα ζημ πανεθευκ. Γεκζηά 

υιςξ, εεςνείηαζ ηαζ βίκεηαζ απμδεηηυ υηζ ςξ πνμξ ηδ πνμκζηή ααειίδα εηθνάγεζ ημ ιδ 

πανεθευκ
143

. 

 Πένα υιςξ απυ ηδκ πνμακαθενεείζα ζφκδεζδ
144

 ηςκ δζαθυνςκ νδιαηζηχκ 

ηφπςκ ιε ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ααειίδα, είκαζ αθήεεζα υηζ δ βθςζζζηή 

πναβιαηζηυηδηα πνμζθένεζ ιεβάθα πενζεχνζα εθεοεενίαξ ςξ πνμξ ηδκ έηθναζδ ημο 

πνυκμο ηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ επζημζκςκίαξ παναηδνείηαζ πνήζδ υθςκ ζπεδυκ 

ηςκ ηφπςκ ημο νήιαημξ βζα υθεξ ζπεδυκ ηζξ πνμκζηέξ ααειίδεξ πνμπάκηςκ υηακ αοημί 

ζοκμδεφμκηαζ απυ πνμκζηά επζννήιαηα ή άθθμοξ πνμζδζμνζζιμφξ ημο πνυκμο. Έηζζ, μ 

εκεζηχηαξ πνδζζιμπμζείηαζ υπζ ιυκμ βζα ημ πανυκ αθθά ηαζ βζα ημ πανεθευκ ηαζ ημ 

ιέθθμκ, μ αυνζζημξ, ζε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ ηαζ ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ, ηαζ βζα 

ημ ιέθθμκ, εκχ μ εκεζηχηαξ, μ αυνζζημξ ηαζ, ζπακζυηενα, μ ηέθεζμξ ιέθθμκηαξ είκαζ 

δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δίπςξ κα ζοκεπάβμκηαζ έκηαλδ ηςκ βεβμκυηςκ ζε 

ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή ααειίδα (άπνμκδ πνήζδ) αθθά εεςνχκηαξ ηα ςξ 

επακαθαιαακυιεκα (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 449-450). 

 Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ηάεε νδιαηζηυξ ηφπμξ δδθχκεζ εηηυξ απυ ημκ 

πνυκμ ηαζ ημ πμζυκ εκενβείαξ. Ακαθμνζηά ιε ηδ δεδμιέκδ βναιιαηζηή ηαηδβμνία ηδκ 

μπμία εηθνάγμοκ μζ δζάθμνμζ ηφπμζ ημο νήιαημξ, υηζ π.π. μ εκεζηχηαξ εηθνάγεζ ημ 

αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ η.μ.η. βίκεηαζ θυβμξ ζηδ ζοκέπεζα ζημ 4.7.2.4 ζ. 324-327. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ δμιζζηζηήξ πνμζέββζζδξ, ιυνθδια ημο πνυκμο εεςνείηαζ 

ιυκμ αοηυ ημο πανεθευκημξ, ημ μπμίμ παναηηδνίγεζ ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ ημο 

νήιαημξ ιε ηδκ πανμοζία ημο (+) ή ηδκ απμοζία ημο (-). Σμ εκ θυβς ιυνθδια ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ φπανλδξ αφλδζδξ /é/- (ηαζ ζπακζυηενα /í/- αθ. 4.7.2.3 ζ. 323) 

ειθακίγεζ δηαθεθνκκέλα ζεκαίλνληα (Martinet 1987
2
: 116), ημ πνχημ ηιήια ημο είκαζ 

ημ πνυεδια /é/- (ή /í/-), ημ μπμίμ πνμδβείηαζ ημο θελζημφ νδιαηζημφ ιμνθήιαημξ ηαζ 

ακηζζημζπεί ζηδ νδιαηζηή αφλδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ, εκχ ημ δεφηενμ 

αημθμοεεί ημ θελζηυ ιυνθδια (επίεδια) ηαζ δδθχκεζ ζοβπνυκςξ (αιάθβαια) ημ 

νδιαηζηυ πνυζςπμ, πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ηάπμζα θδηηζηά ζοζηήιαηα ημο νήιαημξ, 

ηζξ βκςζηέξ ηαηαθήλεζξ. Σα ακςηένς ζζπφμοκ βζα ημοξ ημζκχξ θεβυιεκμοξ εκενβδηζηυ 

                                                
143 Γζα ηδ ζοζπέηζζδ ημο παναηεζιέκμο ιε ηδ πνμκζηή ααειίδα ημο ιδ πανεθευκημξ αθ. ημοξ πίκαηεξ 

πμο παναεέημοκ μζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 437, 439, 443-444). 
144 Σδ ζφκδεζδ αοηή επζηείκεζ ηαζ εκζζπφεζ ηαζ δ δζδαζηαθία ηςκ νδιαηζηχκ πνυκςκ ηδξ παναδμζζαηήξ 

βναιιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 
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παναηαηζηυ ηαζ αυνζζημ ηδξ α΄ ζογοβίαξ, πμο εηηυξ απυ ηδκ αφλδζδ ειθακίγμοκ ηαζ 

ημ θδηηζηυ ζφζηδια 4. 

 ηζξ πενζπηχζεζξ ιδ ακάπηολδξ αφλδζδξ –πνυηεζηαζ βζα υθμοξ ημοξ 

οπυθμζπμοξ πανεθεμκηζημφξ ηφπμοξ πθδκ ημο εκενβδηζημφ παναηαηζημφ ηαζ αμνίζημο 

ηδξ α΄ ζογοβίαξ– θμνέαξ ηδξ ζδιαζίαξ ημο βναιιαηζημφ πνυκμο είκαζ ιυκμ μζ 

νδιαηζηέξ ηαηαθήλεζξ. Σα επζεήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ημο 

εκενβδηζημφ παναηαηζημφ ηδξ α΄ ζογοβίαξ είκαζ ηα θδηηζηά ζοζηήιαηα 5 ηαζ 6 βζα 

νήιαηα ηδξ α1 ηάλδξ ηαζ ημ θδηηζηυ ζφζηδια 5 βζα αοηά ηδξ α2 ηάλδξ, εκχ βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ ημο παναδμζζαηά βκςζημφ ςξ αμνίζημο βίκεηαζ πνήζδ ημο θδηηζημφ 

ζοζηήιαημξ 4 αδζαηνίηςξ ηάλεςκ. Σέθμξ, ζηδ ιεζμπαεδηζηή θςκή μ παναηαηζηυξ 

ζπδιαηίγεηαζ ιε ημ θδηηζηυ ζφζηδια 18 ζηα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ, ιε ημ θδηηζηυ 

ζφζηδια 19 ζηα νήιαηα ηδξ α1 ηάλδξ ηαζ ημ οπ’ ανζειυκ 20 ζφζηδια ηαηαθήλεςκ 

ζηα νήιαηα ηδξ α2 ηάλδξ. Γζα ημκ αυνζζημ ηαζ ηςκ δφμ ζογοβζχκ πνδζζιμπμζείηαζ 

θδηηζηυ ζφζηδια 17 (αθ. Πίκαηα 4 ζημ 4.7.4 ζ. 348-349). 

 

4.7.2.3 Η ξεκαηηθή αύμεζε 

 

Ζ νδιαηζηή αφλδζδ ζημ ζδίςια είκαζ δ πνμζεήηδ ημο ιμνθζημφ ζημζπείμο /e/- 

(π.π. /élina/ [éʎna] «έθοκα») ηαζ ζπακζυηενα ημο /i/- (π.π. /íεela/ [íεila] «ήεεθα»,) 

ζημοξ πανεθεμκηζημφξ πνυκμοξ ηςκ νδιάηςκ ηδξ α΄ ζογοβίαξ, πμο «αολάκεζ» ημ νήια 

ζε ηνζζφθθααμ, ηαεχξ ιεβαθχκεζ ηαηά ιία ζοθθααή ηα δζζφθθααα ιυκμ νήιαηα.  

Ζ αφλδζδ εκυξ δζζφθθααμο νήιαημξ (π.π. /lí-no/) ηαηά ιία ζοθθααή ιέζς ημο 

/e/- ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο ζε ηνζζφθθααμ (π.π. /é-li-na/ [éʎna]) οπδνεηεί έκα ααζζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ πανεθεμκηζηχκ πνυκςκ ημο ζδζχιαημξ ηαζ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ 

βεκζηυηενα, ημκ ημκζζιυ ημοξ ζηδκ ηνίηδ απυ ημο ηέθμοξ ηδξ θέλδξ ζοθθααή 

(πνμπαναθήβμοζα). ηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ημ νήια δεκ δζαεέηεζ ηνίηδ 

ζοθθααή, αοηή δδιζμονβείηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ηδξ αφλδζδξ (δδθαδή ημο 

πνμεήιαημξ /e/-), δ μπμία επζηεθεί έκακ ηαεανά θεζημονβζηυ (ιμνθμθςκμθμβζηυ) 

νυθμ, ηαεχξ θεζημονβεί ςξ θμνέαξ ημο ηυκμο ηαζ ελοπδνεηεί ηδ εέζδ ημο ζηδκ 

πνμπαναθήβμοζα δζεοημθφκμκηαξ ημ ζπήια ημο ημκζζιμφ ηδξ ηνίηδξ ζοθθααήξ, πμο 

παναηηδνίγεζ ημοξ πανεθεμκηζημφξ πνυκμοξ. 

ημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ αφλδζδ /e/- ακαπηφζζεηαζ ιυκμ ζηα νήιαηα 

ηδξ α΄ ζογοβίαξ, πμο ημ θελζηυ ημοξ ιυνθδια ανπίγεζ απυ ζφιθςκμ ηαζ έπμοκ 
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δζζφθθααμ ημκ εκενβδηζηυ εκεζηχηα ημο α΄ εκζημφ (π.π. /lí-no/) πα. Νηίκαξ (2005:126) 

ή ιε δζαθμνεηζηή δζαηφπςζδ, έπμοκ ιμκμζφθθααμ εέια (π.π. /lin/-) ζηδ νίγα ημοξ 

(π.π. /élina/ [éʎna] «έθοκα», /élisa/ [éʎsa] «έθοζα», /énipsa/ [éɲpsa] «έκζρα», /évlepa/ 

[évʎipa] «έαθεπα», /évoska/ [évuska] «έαμζηα», /étroɣa/ [étruɣa] «έηνςβα», /éfaɣa/ 

«έθαβα», /éfevɣa/ «έθεοβα», /éfiɣa/ «έθοβα»). 

Ακηίεεηα ιε ηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή –υπμο ζημ α΄ ηαζ α΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ 

δ αφλδζδ δεκ ακαπηφζζεηαζ, εθυζμκ μζ ζοβηεηνζιέκμζ νδιαηζημί ηφπμζ δζαεέημοκ 

πνμπαναθήβμοζα, ηαεχξ μζ ηαηαθήλεζξ πμο ζοκδοάγμκηαζ ιε ημ ιμκμζφθθααμ 

νδιαηζηυ ημοξ εέια είκαζ δζζφθθααεξ– ζημ ζδίςια δ αφλδζδ δζαηδνείηαζ ζε υθα ηα 

πνυζςπα εκζημφ ηαζ πθδεοκηζημφ ηαζ ιάθζζηα ζημ α΄ ηαζ α΄ πθδεοκηζηυ ςξ θμνέαξ 

ημο ηυκμο θεζημονβεί δ ηέηανηδ απυ ημ ηέθμξ ηδξ θέλδξ ζοθθααή (π.π. /évaname/ 

«αάγαιε», /ékaname/ [ékanami] «ηάκαιε», /élinete/ [éʎɲiti] «θφκαηε», /épezame/ 

[épezami] «παίγαιε», /érixname/ [érixnami] «νίπκαιε», /étroɣame/ [étroɣami] 

«ηνχβαιε», /éfaɣame/ [éfaɣami] «θάβαιε», /éxasame/ [éxasami] «πάζαιε», 

/xórevete/ [xóriviti] «πμνεφαηε»), πνάβια ημ μπμίμ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ 

ακάπηολδ δεοηενεφμκηα (αζεεκέζηενμο) ηυκμο δφμ ζοθθααέξ ιεηά ημκ πνςηεφμκηα, 

ζηδκ παναθήβμοζα δδθαδή ηδξ θέλδξ (π.π. /látreváme/ [látrivámi] «θαηνεφαιε», 

/látrepsáme/ [látripsámi] «θαηνέραιε», /xóreváme/ [xórivámi] «πμνεφαιε», 

/xórepsáme/ [xóripsámi] «πμνέραιε» η.ά.). 

Δηηυξ απυ υζα ακαθένεδηακ βζα ηα δζζφθθααα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ πνέπεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ οπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ νδιάηςκ πμο δεκ ειθακίγμοκ αφλδζδ. 

οκήεςξ δεκ ακαπηφζζεηαζ αφλδζδ: α) ζηα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ πμο έπμοκ 

οπενδζζφθθααμ (π.π. /ksi-rí-zo/ [ksu-rí-zu] «λονίγς», /xo-rév-o/ [xurévu] «πμνεφς») 

ημκ εκενβδηζηυ εκεζηχηα ημο α΄ εκζημφ πνμζχπμο ή, αθθζχξ, έπμοκ 

οπενιμκμζφθθααμ εέια (π.π. /ksi-rí-z/-, /xo-rév/-) ζηδ νίγα ημοξ ηαζ ανπίγμοκ απυ 

ζφιθςκμ (π.π. /ɣnómiase/ [ɣnómɲaʃi] «έααθε ιοαθυ», /kítazan/ [cítazan] «ημίηαγακ», 

/meɣálosan/ [miɣálusan] «ιεβάθςζακ», /píɣename/ [píʝinami] «πδβαίκαιε», /píɣenan/ 

[píʝinan] «πήβαζκακ», /prókanan/ «πνυθηαζακ», /trováðiaze/ [truváðʝaze] 

«ημπμεεημφζε ζημκ ημναά», /foveríksame/ [fuveríksami] «θμαενίζαιε» η.ά.), β) ζηα 

νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ πα. Νηίκαξ (2005:126) (π.π. /a-ɣa-pó/ «αβαπχ», /ɣe-ló/ [ʝiló] 

«βεθχ», /pi-la-ló/ [plaló] «ηνέπς») ακελανηήηςξ ανζειμφ ζοθθααχκ (π.π. /arníεike/ 

[arɲíεci] «ανκήεδηε», /ɣelúsan/ [ʝilúsan] «βεθμφζακ», /εárisa/ [εársa] «κυιζζα, 

οπέεεζα», /kinónisa/ [cinóɲsa] «ημζκχκδζα», /kratíεikan/ «ηναηήεδηακ», /milúsa/ 
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«ιζθμφζα», /borúse/ [burúʃi] «ιπμνμφζε», /ksapoliúdan/ [ksapoʎúdan] 

«λαπμθζμφκηακ», /pilalúsame/ [plalúsame] «ηνέπαιε», /sixoriótan/ [ʃixorʝótan] 

«ζοβπςνμφκηακ», /xtípise/ [xtípʃi] «πηφπδζε» η.ά.), γ) ζημκ εκενβδηζηυ αυνζζημ 

ανηεηχκ «ακχιαθςκ» θεβμιέκςκ νδιάηςκ (π.π. /vlépo/ [vlépu] «αθέπς» – /íða/ 

«είδα» αθθά /é-vle-pa/ [évʎipa] «έαθεπα», /béno/ [bénu] «ιπαίκς» – /bíka/ «ιπήηα» 

αθθά /é-be-na/ [ébina] «έιπαζκα», /pérno/ [pérnu] «παίνκς» – /píra/ «πήνα» αθθά /é-

per-na/ [épirna] «έπαζνκα»), δ) ζε νήιαηα, ηςκ μπμίςκ ημ θελζηυ ιυνθδια ανπίγεζ 

απυ θςκήεκ (π.π. /alázo/ [alázu] «αθθάγς» – /álaksa/ «άθθαλα», /omóno/ [umónu] 

«μνηίγμιαζ» – /ómosa/ [ómusa] «μνηίζηδηα», /isióno/ [iʃónu] «ζζζχκς» – /ísiona/ 

[íʃuna] «ίζζςκα»). Δπίζδξ, αφλδζδ δεκ ακαπηφζζεηαζ: ε) ζημκ ιεζμπαεδηζηυ αυνζζημ 

ηςκ νδιάηςκ ηδξ α΄ ζογοβίαξ (π.π. /líεika/ [ʎíεka] «θφεδηα», /ksirístika/ [ksurístka] 

«λονίζηδηα», /padréftika/ [padréfka] «πακηνεφηδηα», /xáεika/ [xáεka] «πάεδηα» 

η.ά.), δζυηζ μ ζπδιαηζζιυξ ημο εκ θυβς πνυκμο επζηνέπεζ ημκ ημκζζιυ ζηδκ ηνίηδ 

ζοθθααή απυ ημ ηέθμξ ηδξ θέλδξ δίπςξ κα απαζηείηαζ κα ακαπηοπεεί αφλδζδ υπςξ ηαζ 

ζη) ζημκ ιεζμπαεδηζηυ παναηαηζηυ ηςκ νδιάηςκ ηδξ ίδζαξ ζογοβίαξ (π.π. /kóvoman/ 

[kóvuman] «ημαυιμοκ», /leɣótan/ «θεβυηακ», /línoman/ [ʎínuman] «θοκυιμοκ», 

/ksirízoman/ [ksurízuman] «λονζγυιμοκ», /xéromastan/ [çérumastan] «παζνυιαζηακ», 

/xriazótan/ «πνεζαγυηακ»), ηαεχξ μ ζοβηεηνζιέκμξ πνυκμξ έπεζ ήδδ ηνεζξ ζοθθααέξ 

ζηα πνυζςπα ημο εκζημφ ανζειμφ˙ ακηίεεηα πνμξ ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή υπμο μ 

πνυκμξ αοηυξ πανμοζζάγεζ ζδζυιμνθμ ημκζζιυ ζηα ηνία πνυζςπα ημο εκζημφ (π.π. /li-

nó-mun/, /li-nó-sun/, /li-nó-tan/), ηαεχξ ημκίγμκαζ ζηδ δεφηενδ ηαζ υπζ ζηδκ ηνίηδ απυ 

ημ ηέθμξ ζοθθααή, υπςξ μζ οπυθμζπμζ πανεθεμκηζημί ηφπμζ ηδξ α΄ ζογοβίαξ ηαζ μ 

πθδεοκηζηυξ ημοξ (π.π /li-nó-ma-stan/, /li-nó-sa-stan/, /lí-no-dan), ζημ ζδίςια μ ηυκμξ 

ζηα ίδζα πνυζςπα (α΄, α΄ ηαζ β΄ εκζηυ) ανίζηεηαζ ηακμκζηά ζηδκ ηνίηδ απυ ημ ηέθμξ 

ζοθθααή ηαζ επίζδξ ημ α΄ ηαζ α΄ πθδεοκηζηυ δζαηδνμφκ ημκ ηυκμ ζηδ ζοθθααή ημο α΄ 

εκζημφ (αηζκδζία ημο ηυκμο) ιε απμηέθεζια κα ημκίγεηαζ δ ηέηανηδ απυ ημ ηέθμξ 

ζοθθααή ηαζ εηεί κα πανααζάγεηαζ μ κυιμξ ηδξ ηνζζοθθααίαξ (π.π. /línomastan/ 

[ʎínumastan] «θοκυιαζηακ», /línosastan/ [ʎínusastan] «θοκυζαζηακ»). 

ε δδιμηζηά ηναβμφδζα απυ πεζνυβναθα ημο Κ.Δ.Ν.Γ.Η. υιςξ εκημπίζηδηακ 

ηάπμζεξ θμνέξ νδιαηζημί ηφπμζ πμο δεκ αημθμοεμφκ υζα ακαθένμκηαζ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ α, α ηαζ β˙ δ ενιδκεία ημοξ ιπμνεί κα απμδμεεί ζε θυβμοξ ιεηνζημφξ 

(π.π. α) /eɣiátrepsa/ [eʝátrepsa] «βζάηνερα», /eɣírise/ [eʝírise] «βφνζζε», /eðákrise/ 

«δάηνοζε», /ekrokéliza/ [ekrokéʎiza] «πηοπμφζα ηδκ πυνηα ιε ημ ηνζηέθθζ ζε πνήζδ 
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νυπηνμο», /epáisame/ «πήβαιε», /epenevótane/ «παζκεουηακ», /epéεane/ «πέεακε», 

/epíɣenan/ [epíʝenan] «πήβαζκακ», /eplírose/ [epʎíruʃi] «πθήνςζε», /eproðósane/ 

«πνυδςζακ», /estáεike/ [estáεic] «ζηάεδηε», /efítepsa/ εθφηερα», /efítrosan/ 

«θφηνςζακ», αθθά ηαζ /epiásane/ [epçásane] «έπζαζακ», /eférane/ «έθενακ» ιμθμκυηζ 

ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ ημο εκενβδηζημφ εκεζηχηα δεκ είκαζ οπενδζζφθθααμ. β) 

/ekrátaɣe/ «ηνάηαβε», /epétakse/ «πέηαλε», /eforéεike/ [efuréεici] «θυνεζε» ηαζ γ) 

/evɣíka/ [evʝíka] «αβήηα», /ebíke/ [ebíce] «ιπήηε», /ekatálave/ «ηαηάθααε», /epíra/
145

 

«πήνα»). 

ε δζζφθθααα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ ιε πνυεδια πνυεεζδ παναηδνήεδηε, 

ζε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ, αφλδζδ ζημ εζςηενζηυ ηδξ θέλδξ, ιεηαλφ ημο 

πνμεήιαημξ-πνυεεζδξ ηαζ ημο εέιαημξ ημο νήιαημξ˙ πνυηεζηαζ βζα ηδ θεβυιεκδ 

εζςηενζηή αφλδζδ (π.π. /apéðira/ «ένζλα ηάης», /apélise/ [apéʎiʃi] «εθεοεένςζε», 

/enðiéfere/ [enðʝéfiri] «εκδζέθενε», /epétrepe/ «επέηνεπε», /periéxise/ [piréiʃi] 

«πενζέποζε»). ηζξ πενζζζυηενεξ υιςξ πενζπηχζεζξ ηακμκζηά απακημφκ εζςηενζηά 

ακαφλδημζ ηφπμζ ιε ημκ ηυκμ ζημ πνυεδια-πνυεεζδ (π.π. /anáferes/ [anáfiris] 

«ακέθενεξ», /apóvɣala/ «έαβαθα, αθαίνεζα», /apóðira/ «ημ ένζλα ηάης, ημ βηνέιζζα», 

/apólika/ [apóʎka] «απέθοζα, απεθεοεένςζα», /apómina/ [apómna] «απέιεζκα», 

/katápine/ [katápɲi] «ηαηάπζκε», /katápie/ [katápçi] «ηαηάπζε», /prókanan/ 

«πνυθηαζακ», /ipóferan/ «οπέθενακ» αθθά ηαζ /epanálave/ [epanálavi] «επακάθααε», 

/metálavane/ [mitálavaɲ(i)] «ιεηάθααακ» ιμθμκυηζ δεκ πνμένπμκηαζ απυ δζζφθθααα 

νήιαηα). 

Δθάπζζηα νήιαηα, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, 

ειθακίγμοκ, ηδ θεβυιεκδ πνμκζηή αφλδζδ (/i/- <ε->), πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ 

ανπαία ηαζ θυβζα βθχζζα ζε νήιαηα πμο άνπζγακ απυ θςκήεκ (π.π. /íkmase/ [íkmaʃi] 

«δοκάιςζε, γςκηάκερε, γςήνερε», /ímastan/ <ήκαζηαλ> «ήιαζηακ», /írεa/ [írεa] ηαζ 

[írta] «ήνεα», /érxodan/ [írxudan] «ενπυηακ», /íxa/ «είπα». ημ οθζηυ εκημπίζηδηακ 

ηαζ θίβεξ πενζπηχζεζξ νδιαηζηχκ ηφπςκ ηαζ ηςκ δφμ ζογοβζχκ ιε πνυεδια πνυεεζδ 

πμο ςξ απθά άνπζγακ απυ θςκήεκ ηαζ ειθακίγμοκ πνμκζηή αφλδζδ εζςηενζηά (π.π. 

/parígile/ [paríɟile] «πανήββεζθε», /ipírxan/ «οπήνπακ» – /katídises/ «ηαηάκηδζεξ»). 

Αφλδζδ /i/- <ε-> δίπςξ υιςξ κα ανπίγμοκ απυ θςκήεκ ειθακίγμοκ ζημκ 

αυνζζημ ηαζ ημκ παναηαηζηυ ηα νήιαηα /εélo/ [εélu] «εέθς», /kséro/ [kséru] «λένς», 

                                                
145 πεηζηά ιε ηδκ ηάζδ δζαηήνδζδξ ηδξ άημκδξ ζοθθααζηήξ αφλδζδξ (π.π. επήξα /epíra/, εθαλάκ 

[ekanám], ειεγάκε /eleɣáme/ αθθά ηαζ πεγαηλάκ [piʝenám], βαλάκ [vanám] η.ά.) αθ. Κονζαγήξ (2012: 

892). 
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/píno/ [pínu] «πίκς» ηαζ /vrísko/ [vrísku] «ανίζης» (π.π. /íεela/ [íεila] «ήεεθα», 

/íksera/ [íkʃira] «ήλενα», /ípia/ [ípça] «ήπζα», /ívra/ «ανήηα» ηα δφμ ηεθεοηαία ιυκμ 

ζημκ αυνζζημ 
146

). 

Σέθμξ, ιζηνυξ ανζειυξ νδιάηςκ πμο ανπίγμοκ απυ ζφιθςκμ έπμοκ αφλδζδ 

[í]-
147

 (ζοκήεςξ απμδίδεηαζ βναπηά ςξ <ε->) αθθά ηαζ /é/-
148

 (π.π. /évɣene/ [évʝene] 

ηαζ [ívʝene] «έαβαζκε», /évɣale/ [évɣale] ηαζ [ívɣaʎi] «έαβαθε», /éleɣa/ [éʎiɣa] ηαζ 

[íʎiɣa]
149

 «έθεβα», /épername/ [épernami] ηαζ [ípernami] «παίνκαιε», /éfere/ [éfiri] 

ηαζ [ífiri]
150

 «έθενε»). 

 

4.7.2.4 Πνηόλ ελεξγείαο 

 

 Οζ νδιαηζημί ηφπμζ πμο παναδμζζαηά απμηαθμφκηαζ πνυκμζ ημο νήιαημξ, 

υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, δεκ δζαεέημοκ ιυκμ πνμκζηή ζδιαζία, ηαεχξ εκηάζζμοκ έκα 

βεβμκυξ ζε ηάπμζα πνμκζηή ααειίδα, αθθά ειπενζέπμοκ ηαζ ιζα άθθδ 

πθεονά/δζάζηαζδ, ημ πνηόλ ελεξγείαο, ημ μπμίμ ζοκζζηά ιζα δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ημο 

πνυκμο, δδθχκεηαζ αοηυιαηα απυ ημ ζφκμθμ ηςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ, είηε θακενχκμοκ 

πνυκμ είηε υπζ (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 458), ηαζ δζαηνίκεηαζ ζε ιεμηθό ηαζ 

γξακκαηηθό. 

 Σμ θελζηυ πμζυκ εκενβείαξ απμηεθεί ηδκ εζςηενζηή ηαζ ακηζηεζιεκζηή πνμκζηή 

ζφζηαζδ
151

 ηςκ δζαθυνςκ βεβμκυηςκ (εκενβεζχκ ή ηαηαζηάζεςκ), ακελάνηδηα απυ 

ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ ζημκ άλμκα ημο πνυκμο ηαζ δδθχκεηαζ αοηυιαηα απυ ηδ θελζηή 

ζδιαζία ημφ νήιαημξ. 

 Δκχ ημ θελζηυ πμζυκ εκενβείαξ είκαζ δ εζςηενζηή, ακηζηεζιεκζηή ηαζ εονφηενα 

ζζπφμοζα βζα ιζα βθςζζζηή ημζκυηδηα πνμκζηή ζφζηαζδ ηςκ βεβμκυηςκ, δ βθχζζα 

πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ εηάζημηε πνήζηδ ηδξ κα δδθχκεζ, εηηυξ ηςκ ακςηένς, 

ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηυξ πνμζεββίγεζ ημ ηάεε βεβμκυξ ςξ πνμξ ηδκ 

εζςηενζηή πνμκζηή ημο ζφζηαζδ, ηδκ μπηζηή βςκία οπυ ηδκ μπμία ημ ακηζηνφγεζ, ακ 

                                                
146 Γζα ηδκ ημκζζιέκδ αφλδζδ [í]- <ή-> ζε ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ νδιάηςκ (π.π. ήθηξα [ífira], ήιηγα 

[íʎiɣa], ήβξηζθα [ívriska]) αθ. ηαζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 483). 
147 Βθ. ηαζ Νηάβηαξ (2016: 503) π.π. [íʎiβa] «έθεβα», [ípna] «έπζκα» η.θπ. 
148 Πα. ηαζ ηα ακαθενυιεκα απυ ημκ Παπαδυπμοθμ (1926: 87) βζα ημκ παναηδνμφιεκμ ζάθμ «εηο ην 

θσλήελ ηεο απμήζεσο γηλνκέλεο άιινηε κελ δηα ηνπ ε, άιινηε δε δηα ηνπ ε, σο έιηγα θαη ήιηγα…». 
149 Γζα ημ ν. /léo/ αθ. 4.7.4 Γ πενίπηςζδ 4 ζ. 363. Πνυζεεηα πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 220). 
150 Πα. ζημκ Αθιπακμφδδ (2009: 220) ημκ ηφπμ ήθηξα [ífira]. 
151 Ζ έηθναζδ εζςηενζηή πνμκζηή ζφζηαζδ ηςκ βεβμκυηςκ ακαθένεηαζ ζημ υηζ οπάνπμοκ βεβμκυηα 

πμο έπμοκ αυνζζηδ/απνμζδζυνζζηδ δζάνηεζα (π.π. /zimóno, ðulévo/ «γοιχκς, δμοθεφς»), άθθα είκαζ 

ζηζβιζαία (π.π. /aníɣo, kóvo/ «ακμίβς, ηυας»), εκχ άθθα έπμοκ ιεκ απνμζδζυνζζηδ δζάνηεζα αθθά 

ζοβηεηνζιέκμ, μνζζιέκμ, ζηζβιζαίμ ηέθμξ (π.π. /furkaló to spíti/ «ζημοπίγς ημ ζπίηζ»). 
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ακηζιεηςπίγεζ δδθαδή ημ βεβμκυξ ζοκμπηζηά, ςξ εκζαίμ ζφκμθμ (ζημ ζφκμθυ ημο) 

(δίπςξ κα εκδζαθένεηαζ βζα εζςηενζηή πνμκζηή ημο ζφκεεζδ), ή ακ ημ αθέπεζ ζηδκ 

ελέθζλή ημο ηαζ εκδζαθένεηαζ βζα ηζξ θάζεζξ πμο ημ απμηεθμφκ, βζα ηδκ εζςηενζηή 

δδθαδή πνμκζηή ημο ζφζηαζδ ηαζ δίκεζ ζημζπεία βζα αοηήκ. 

 ημ ζδίςια, ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, αοηή δ δοκαηυηδηα εεχνδζδξ ηςκ 

βεβμκυηςκ εηθνάγεηαζ απυ ηα δφμ ηφνζα εέιαηα ημο νήιαημξ, ημο εκεζηχηα ηαζ ημο 

αμνίζημο, ηαζ ζοκζζηά ημ βναιιαηζηυ πμζυκ εκενβείαξ, βκςζηυ επίζδξ ιε ημοξ υνμοξ 

υρδ, άπμρδ ή ηνυπμ. Σμ βναιιαηζηυ πμζυκ εκενβείαξ δζαηνίκεηαζ πεναζηένς ζε: α) 

ηέιεην, πμο εηθνάγεηαζ απυ ημ εέια 2 βζα ηδκ εκενβδηζηή θςκή ηαζ ημ εέια 3 βζα ηδ 

ιεζμπαεδηζηή θςκή (εέια ημο αμνίζημο) ηαζ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ ζοκμπηζηά, ζημ 

ζφκμθυ ημο, πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ ημκ μιζθδηή δεκ ημκ εκδζαθένεζ δ δζάνηεζα 

ημο βεβμκυημξ ή μζ θάζεζξ πμο ημ απμηεθμφκ ηαζ α) αηειέο, πμο εηθνάγεηαζ απυ ημ 

εέια 1 (εέια ημο εκεζηχηα) ηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο μπμίμο μ μιζθδηήξ εζηζάγεζ ζηδκ 

ελέθζλδ ημο βεβμκυημξ. Σμ αηεθέξ πμζυκ εκένβεζαξ οπμδζανείηαζ ζε ζπλερέο, υηακ μ 

μιζθδηήξ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ εκ ελεθίλεζ, ηαζ ζε επαλαιακβάλνκελν, ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο ημ βεβμκυξ πανμοζζάγεηαζ κα επακαθαιαάκεηαζ ιε ηακμκζηυηδηα. 

 Οζ νδιαηζημί ηφπμζ (παναδμζζαηά πνυκμζ ημο νήιαημξ) πμο ζπδιαηίγμκηαζ 

αάζεζ ημο εέιαημξ 1, ημο εκεζηςηζημφ εέιαημξ, (π.π. /lin/-) ηαζ ζοκεπχξ δδθχκμοκ ημ 

αηεθέξ πμζυκ εκένβεζαξ, είκαζ μ εκεζηχηαξ (π.π. /líno/ [ʎínu] «θφκς» - /línome/ 

[ʎínumi] «θφκμιαζ»), μ παναηαηζηυξ (π.π. /élina/ [éʎna] «έθοκα» - /línoman/ 

[ʎínuman] «θοκυιμοκ»), μ αηεθήξ ιέθθμκηαξ (π.π. /εa líno/ [εa ʎínu] «εα θφκς» - /εa 

línome/ [εa ʎínumi] «εα θφκμιαζ») εκενβδηζηήξ ηαζ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ ηαζ ηςκ 

δφμ ζογοβζχκ ηαζ δ ιεημπή ζε -odas/-ódas (π.π. /línodas/ [ʎínudas] «θφκμκηαξ»). Απυ 

ημ εέια 2, αμνζζηζηυ εέια, (π.π. /lis/-) ζπδιαηίγμκηαζ, ηαζ επμιέκςξ δδθχκμοκ ημ 

αηεθέξ πμζυκ εκένβεζαξ, μ αυνζζημξ (π.π. /élisa/ [éʎsa] «έθοζα») ηαζ μ ηέθεζμξ 

ιέθθμκηαξ (π.π. /εa líso/ [εa ʎísu] «εα θφζς») ηδξ εκενβδηζηήξ θςκήξ υθςκ ηςκ 

ζογοβζχκ, εκχ ημ εέια 3 πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ ακηίζημζπςκ 

πνυκςκ ηςκ νδιάηςκ ηδξ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ (π.π. /líεika/ [ʎíεka] «θφεδηα» - /εa 

liεó/ [εa ʎiεó] «εα θοεχ». 

 Μζα ζδζάγμοζα ηαζ ζδζαζηένςξ δοζπενή ςξ πνμξ ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πμζμφ 

εκενβείαξ ηδξ ηαηδβμνία απμηεθμφκ μζ ζοκηεθεζιέκμζ ηφπμζ ημο νήιαημξ ή 

ζοκηεθεζιέκμζ πνυκμζ ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ. Χξ πνμξ ηδ ιμνθή ημοξ, μ 

παναηείιεκμξ, μ οπενζοκηέθζημξ ηαζ ζοκηεθεζιέκμξ ιέθθμκηαξ ζπδιαηίγμκηαζ απυ ημ 

εέια ημο αμνίζημο ηαζ ημ πμζυκ εκενβείαξ ημοξ είκαζ δοκαηυκ κα εηθδθεεί ςξ 
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οπμηαηδβμνία ημο ηέθεζμο, ιε ηδκ παναηήνδζδ υιςξ υηζ απμδίδεζ έιθαζδ ζημ 

ηεηεθεζιέκμ ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ ημκίγεζ υηζ αοηά έπμοκ ήδδ μθμηθδνςεεί
152

. 

Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 461) υιςξ εεςνμφκ ηδ ζοκηεθζηυηδηα 

(ζοκηεθεζιέκμ) ςξ ζδζαίηενδ ηαηδβμνία πμζμφ εκενβείαξ παναηδνχκηαξ αέααζα 

πανάθθδθα υηζ μζ ζοκηεθεζιέκμζ πνυκμζ δζαεέημοκ παναηηδνζζηζηά πμο ημοξ 

δζαθμνμπμζμφκ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ηαζ ςξ πνμξ ημ πμζυκ εκενβείαξ (ζοκηεθεζιέκμ) 

ηαζ ςξ πνμξ ημκ πνυκμ (πνμηενυπνμκμ). Σεθζηά
153

, απμδέπμκηαζ έκα ηνζιενέξ ζπήια 

πμζμφ εκενβείαξ πμο πενζθαιαάκεζ ημ ηέθεζμ, ημ αηεθέξ ηαζ ημ ζοκηεθεζιέκμ πμζυκ 

εκενβείαξ ηαζ ημ μπμίμ δζαεέηεζ ιάθζζηα ηαζ ζπεηζηή ιμνθμθμβζηή δήθςζδ (π.π. 

/élisa/ «έθοζα» - /líno/ «θφκς» - /éxo lísi/ «έπς θφζεζ»). Ζ άπμρδ αοηή οζμεεηήεδηε 

ηαζ αημθμοεείηαζ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

Σμ ζοκηεθεζιέκμ πμζυκ εκενβείαξ δδθχκεηαζ απυ ημ εέια 2 (π.π. /lis/-) ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ επίεδια -/i/ (θδηηζηυ ζφζηδια 7) αθθά ηαζ ημ νήια /éxo/ [éxu] 

«έπς» (βζα ημκ παναηείιεκμ), /íxa/ «είπα» (βζα ημκ οπενζοκηέθζημ) ηαζ /εa éxo/ [εa 

éxu] «εα έπς» (βζα ημκ ζοκηεθεζιέκμ ιέθθμκηα) βζα υθα ηα νήιαηα ηδξ εκενβδηζηήξ 

θςκήξ (π.π. /éxo lísi/ [éxu ʎiʃ] «έπς θφζεζ»). Σμ εέια 3 (π.π. /liε/-) ιαγί ιε ημ 

επίεδια -/í/ (θδηηζηυ ζφζηδια 21) αθθά ηαζ ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ηφπμοξ ημο 

νήιαημξ /éxo/ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δήθςζδ ηδξ ζοκηεθζηυηδηαξ απυ υθα ηα νήιαηα 

ηδξ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ ακελανηήηςξ ζογοβίαξ (π.π. /éxo liεí/ [éxu ʎiεí] «έπς 

θοεεί»). 

 Σέθμξ, δ έκκμζα ημο ζοκηεθεζιέκμο πμζμφ εκενβείαξ ζηδ ιεζμπαεδηζηή θςκή  

δδθχκεηαζ επίζδξ ηαζ απυ ηδ ιεημπή ημο ιεζμπαεδηζημφ παναηεζιέκμο (π.π. 

/liménos/ [ʎménus] «θοιέκμξ»). Με αοηή ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηφπμοξ ημο νήιαημξ 

/íme/ [ími] «είιαζ» (/íman/ «ήιμοκ», /εa íme/ [εa ími] «εα είιαζ») ζπδιαηίγμκηαζ μζ 

ζοκηεθεζιέκμζ ηφπμζ ή ζοκηεθεζιέκμζ/ζοκηεθζημί πνυκμζ ηδξ παναδμζζαηήξ 

βναιιαηζηήξ (π.π. /íme liménos/ [ími ʎménus] «είιαζ θοιέκμξ, έπς θοεεί» η.θπ.), μζ 

μπμίμζ θακενχκμοκ εκένβεζα πμο έπεζ ήδδ, είπε ή εα έπεζ ζοκηεθεζηεί. Δπεζδή υιςξ δ 

ιεημπή ημο ιεζμπαεδηζημφ παναηεζιέκμο δεκ εκηάζζεηαζ ζημ νδιαηζηυ ζφζηδια (αθ. 

4.7.1 ζ. 313) ηαζ ημ εέια ηδξ δεκ ζοκοπμθμβίγεηαζ ζηα ηνία εέιαηα ημο νήιαημξ (αθ. 

4.7.1 ζ. 313), ηαεχξ έπεζ έκημκα μκμιαηζηυ παναηηήνα (θεζημονβία επζεέημο ή ηαζ 

μοζζαζηζημφ) ηαζ ζδζυηδηεξ/βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ επζεέημο (ανζειυ, πηχζδ, 

                                                
152 ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ηέθεζμ πμζυκ εκενβείαξ εα ιπμνμφζε κα οπμδζαζνεεεί ζε απιό ηαζ 

ζπληειεζκέλν, αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 460-461). 
153 Γζα ημ ζπεηζηυ ζηεπηζηυ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 461). 
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ζπδιαηζζιυ ηνζχκ βεκχκ) ηαζ ςξ εη ημφημο δζαθμνμπμζείηαζ ζοβπνμκζηά απυ ημοξ 

θμζπμφξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ, εεςνείηαζ ςξ λεπςνζζηή πενίπηςζδ ηαζ δεκ 

πενζθαιαάκεηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηθίζδξ ηςκ νδιάηςκ αθθά ζοκελεηάγεηαζ πςνζζηά έλς 

απυ ημκ ηονίςξ ημνιυ ημο νήιαημξ. 

 

4.7.2.5 Η έλλνηα ηεο ηξνπηθόηεηαο
154

. 

 

 ημ πθαίζζμ ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ μ υνμξ έγθιηζε πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα κα δδθχζεζ ημκ νδιαηζηυ ηφπμ δ ηνμπζηή ζδιαζία ημο μπμίμο εηθνάγεηαζ 

ιμνθμθμβζηά ηαζ ςξ εβηθίζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ηφπμζ πμο δζαθμνμπμζμφκηαζ ςξ πνμξ 

ηζξ ηαηαθήλεζξ ημοξ. Έηζζ, βζα ηδ Νέα Δθθδκζηή βθχζζα δζαηνίκμκηαζ ζοκήεςξ ηνεζξ 

εβηθίζεζξ, δ μνζζηζηή, δ οπμηαηηζηή ηαζ δ πνμζηαηηζηή, ακ ηαζ οπάνπμοκ 

βναιιαηζηέξ πμο ηάκμοκ θυβμ βζα επζπθέμκ εβηθίζεζξ (π.π. εοηηζηή, δοκδηζηή, 

πενζθναζηζηή πνμζηαηηζηή)˙ υιςξ απυ ηζξ ηνεζξ αοηέξ εβηθίζεζξ ηνμπζηή ζδιαζία 

(ηνμπζηυηδηα) δδθχκμοκ ηονίςξ δ οπμηαηηζηή ηαζ δ πνμζηαηηζηή, εκχ δ μνζζηζηή 

ζηζξ ζοκδεέζηενεξ πνήζεζξ ηδξ υπζ. 

 Σμ βεβμκυξ αοηυ, δδθαδή μζ δζαθμνέξ ή αζοιθςκίεξ ιεηαλφ ηςκ βναιιαηζηχκ 

ακαθφζεςκ ηαζ πνμζεββίζεςκ, δ οπάνπμοζα αζάθεζα ςξ πνμξ ημκ μνζζιυ ηδξ 

έβηθζζδξ, δ δοζπένεζα αηνζαμφξ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ ζαθμφξ ιμνθμθμβζηήξ δζάηνζζδξ 

ηςκ ηφπςκ πμο απμηεθμφκ εβηθίζεζξ, ηα πνμαθήιαηα πμο ακαηφπημοκ απυ ηδκ 

οζμεέηδζδ δζαθμνεηζηχκ ηνζηδνίςκ βζα ηδκ μιαδμπμίδζή ημοξ, δοζημθίεξ ηαζ 

δζαηοιάκζεζξ ςξ πνμξ ημ ακηζηείιεκμ ακαθμνάξ ζημζπείςκ ηδξ παναδμζζαηήξ 

μνμθμβίαξ (π.π. οπμηαηηζηή έβηθζζδ) ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ βεκζηυηενμ 

πνμζακαημθζζιυ ηδξ βναιιαηζηήξ ημοξ χεδζακ ημοξ Κθαίνδ & Μπαιπζκζχηδ κα 

πνμηζιήζμοκ κα ακαθενεμφκ ζηδκ έκκμζα ηδξ ηνμπζηυηδηαξ ηαζ κα ιδκ οζμεεηήζμοκ 

ημκ υνμ έβηθζζδ
155

. Ζ πνμζέββζζδ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ ηςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ ηαηά ημοξ 

Κθαίνδ & Μπαιπζκζχηδ οζμεεηήεδηε ηαζ αημθμοεείηαζ ηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία. 

Ζ ηνμπζηυηδηα μνίγεηαζ ςξ μ ζπμθζαζιυξ ημο ιδκφιαημξ, αοημφ δδθαδή πμο 

θέεζ μ πμιπυξ, ιε ηδκ έηθναζδ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ημο ζηάζδξ, ηδξ πνμζςπζηήξ ημο 

άπμρδξ. Χξ εη ημφημο, μζ πνήζηεξ ηάεε βθχζζαξ ιπμνμφκ κα εηθνάζμοκ ιεβάθδ 

                                                
154 Γζα πενζζζυηενα ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδκ ηνμπζηυηδηα, ηα είδδ ηδξ, ηα ιέζα έηθναζήξ ηδξ, ηδ 

ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ έβηθζζδ ηαεχξ ηαζ βζα ημοξ ηνμπζημφξ δείηηεξ (δείηηεξ ηνμπζηυηδηαξ) /na/, /εa/, /as/ 

αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 466-492). 
155 Γζα πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 474-476). 
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πμζηζθία πνμζςπζηχκ ημπμεεηήζεςκ (ααεααζυηδηα, πζεακυηδηα, δοκαηυηδηα, 

οπμπνέςζδ, επζεοιία, εθπίδα, εοπή η.θπ.). 

Ζ ηνμπζηυηδηα δζαηνίκεηαζ ζε δφμ επί ιένμοξ ηαηδβμνίεξ, ηδκ επηζηεκηθή ηαζ 

ηδ δενληηθή. Ζ επζζηδιζηή ηνμπζηυηδηα ακαθένεηαζ ζηδ βκχζδ ημο μιζθδηή, 

εζδζηυηενα, ζημκ ααειυ ηδξ αεααζυηδηάξ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ αθήεεζα αοημφ πμο θέεζ 

ηαζ ηαθφπηεζ ιζα ηθίιαηα ιε δζαααειίζεζξ, ζηδκ μπμία πενζθαιαάκμκηαζ δ 

δοκαηυηδηα, δ πζεακυηδηα ηαζ δ νδηά δδθςιέκδ αεααζυηδηα. 

Ζ δεμκηζηή ηνμπζηυηδηα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακαβηαζυηδηα πναβιαημπμίδζδξ 

αοημφ βζα ημ μπμίμ βίκεηαζ θυβμξ, είηε αοηή είκαζ εζςηενζηήξ θφζεςξ ηαζ αζηζμθμβίαξ 

είηε ελςηενζηήξ, είηε απμννέεζ δδθαδή απυ ηδκ επζεοιία ημο μιζθδηή είηε απυ 

ηάπμζμκ ελςηενζηυ πανάβμκηα. Καθφπηεζ εονφηενμ θάζια εκ ζοβηνίζεζ πνμξ ηδκ 

επζζηδιζηή, ηαεχξ πενζθαιαάκεζ ηδ δήθςζδ ηδξ επζεοιίαξ, ηδξ εοπήξ ή ηδξ απθήξ 

πνυεεζδξ ημο μιζθδηή, ηδκ πανάηθδζδ/αίηδζδ ηαζ ηδκ παναπχνδζδ ηδξ άδεζαξ βζα κα 

βίκεζ ηάηζ πμο γδηάεζ ή ημοξ δζάθμνμοξ ααειμφξ ηδξ οπμπνέςζδξ ή ηδξ ακάβηδξ πμο 

πδβάγεζ απυ ελςηενζημφξ θυβμοξ. 

Αθδεεφεζ πάκηςξ υηζ ηαζ ηα δφμ είδδ ηνμπζηυηδηαξ ημκίγμοκ ηδκ οπμηεζιεκζηή 

ζηάζδ ημο μιζθδηή, ηαεχξ δ επζζηδιζηή ηνμπζηυηδηα δεκ δδθχκεζ ακηζηεζιεκζηά ακ 

αοηυ πμο θέεζ μ μιζθδηήξ είκαζ αθήεεζα ή υπζ, αθθά ηζ κμιίγεζ μ ίδζμξ ηαζ πυζμ 

αέααζμξ είκαζ βζα αοηυ, ηαζ δ δεμκηζηή ηνμπζηυηδηα δεκ θακενχκεζ ακ πναβιαηζηά 

είκαζ ακάβηδ κα βίκεζ ηάηζ, αθθά ηζ πζζηεφεζ μ μιζθδηήξ υηζ πνέπεζ κα βίκεζ (Κθαίνδξ 

& Μπαιπζκζχηδξ 2005: 468-469) Δπίζδξ, ζδιεζχκεηαζ πςξ δ ηνμπζηυηδηα ιπμνεί κα 

εηθνάγεηαζ ιε πμζηίθα ιέζα, βθςζζζηά, αθθά ηαζ παξαγισζζηθά (π.π. ιμνθαζιμί, 

εηθνάζεζξ, πεζνμκμιίεξ η.ά.). Σα βθςζζζηά ιέζα δζαηνίκμκηαζ ζε ιεμηθά, ζηα μπμία 

πενζθαιαάκμκηαζ επζννδιαηζηέξ εηθνάζεζξ (π.π. /piεanótata/, /oposðípote/, 

/ipoxreotiká/, /katá tin ápopsí mu/ η.θπ.) ηαζ ζε γξακκαηηθά (Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ 2005: 471-2), ζηα μπμία ακήημοκ δζάθμνμζ ηφπμζ ημφ νήιαημξ (π.π. 

/εa élina/ [εa éʎna] «εα έθοκα», /líse/ [ʎíʃi] «θφζε», /as lisi/ [as ʎiʃ] «αξ θφζεζ» 

η.θπ.
156

). 

                                                
156 Γζα ηα θελζηά ιέζα δήθςζδξ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ πμο ακήημοκ ζε εκδζάιεζεξ ηαηδβμνίεξ υπςξ είκαζ 
ηα ηνμπζηά ηαζ διζηνμπζηά νήιαηα (ηονίςξ ηα /prépi/ «πνέπεζ» ηαζ /borí/ «ιπμνεί») ηαζ ηνμπζηέξ 

εηθνάζεζξ πμο ιπμνεί κα ειθακίγμκηαζ πανεκεεηζηά ζημκ θυβμ ή κα παίνκμοκ ζοιπθδνχιαηα πμο 

ζοκήεςξ εζζάβμκηαζ ιε ημ /na/ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 472-3). Δπίζδξ, ακαθμνζηά ιε ηδ 

δοκαηυηδηα έηθναζδξ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ υπζ ιυκμ ιε παναβθςζζζηά ηαζ βθςζζζηά (θελζηά δδθαδή ηαζ 

βναιιαηζηά) ιέζα, αθθά ηαζ ιε ηδ ζφβπνμκδ πνήζδ θελζηχκ ηαζ βναιιαηζηχκ ιέζςκ, υπςξ ηαζ ιε ηδκ 

ηαοηυπνμκδ πνδζζιμπμίδζδ ακηζθαηζηχκ ιέζςκ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 473). 
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Με ηνζηήνζμ ηδκ έθθεζρδ (-) ή ηδ εεηζηή πανμοζία (+) ηδξ ηνμπζηυηδηαξ μζ 

νδιαηζημί ηφπμζ δζαηνίκμκηαζ ζηδ Γναιιαηζηή ηςκ Κθαίνδ & Μπαιπζκζχηδ (2005: 

474, 476), πνάβια ημ μπμίμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ ζδίςια, ζε δφμ ηφνζα είδδ: α) ημοξ 

νξηζηηθνύο ακηίζημζπμοξ πνμξ ηδκ παναδμζζαηή μνζζηζηή
157

, ιε ελαίνεζδ ημκ 

ιέθθμκηα, αοημφξ δδθαδή πμο δεκ ζοκδοάγμκηαζ ιε βναιιαηζηυ ιυνθδια 

ηνμπζηυηδηαξ (π.π. /líni/ [ʎiɲ] «θφκεζ», /éline/ [éʎɲi] «έθοκε», /élise/ [éʎʃi] «έθοζε», 

/éxi lísi/ [éçi ʎiʃ] «έπεζ θφζεζ», /íxe lísi/ [íçi ʎiʃ] «είπε θφζεζ») ηαζ β) ημοξ ηξνπηθνύο, 

ακηίζημζπμοξ πνμξ ηδκ παναδμζζαηή οπμηαηηζηή ηαζ πνμζηαηηζηή ηαεχξ ηαζ ιζα 

ζεζνά άθθςκ ηφπςκ πμο απμηαθμφκηαζ παναπςνδηζημί, δοκδηζημί, απμνδιαηζημί ηαζ 

οπμπςνδηζημί, πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ηφπμοξ πμο ζοκδοάγμκηαζ ιε έκακ απυ ημοξ 

ηνμπζημφξ δείηηεξ (/εa/na/as/) ηαζ ηδκ πνμζηαηηζηή (π.π. /εa líni/ [εa ʎiɲ] «εα θφκεζ», 

/εa lísi/ [εa ʎiʃ] «εα θφζεζ», /εa éxi lísi/ [εa éçi ʎiʃ] «εα έπεζ θφζεζ», /na líni/ [na ʎiɲ] 

«κα θφκεζ», /na lísi/ [na ʎiʃ] «κα θφζεζ», /na éxi lísi/ [na éçi ʎiʃ] «κα έπεζ θφζεζ», /as 

líni/ [az ʎiɲ] «αξ θφκεζ», /as lísi/ [az ʎiʃ] «αξ θφζεζ», /as éxi lísi/ [as éçi ʎiʃ] «αξ έπεζ 

θφζεζ», /εa éline/ [εa éʎɲi] «εα έθοκε», /εa élise/ [εa éʎʃi] «εα έθοζε», /εa íxe lísi/ [εa 

íçi ʎiʃ] «εα είπε θφζεζ», /na éline/ [na éʎɲi] «κα έθοκε», /na élise/ [na éʎʃi] «κα 

έθοζε», /na íxe lísi/ [na íçi ʎiʃ] «κα είπε θφζεζ», /as éline/ [as éʎɲi] «αξ έθοκε», /as 

élise/ [as éʎʃi] «αξ έθοζε», /as íxe lísi/ [as íçi ʎiʃ] «αξ είπε θφζεζ», /líne/ [ʎíɲi] «θφκε», 

/líse/ [ʎíʃi] «θφζε»). 

ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα παναηδνδεεί υηζ μζ δείηηεξ ηνμπζηυηδηαξ /εa/ 

ηαζ /na/ ηάπμζεξ θμνέξ οθίζηακηαζ απμαμθή ηςκ ανπζηχκ ζοιθχκςκ ημοξ ηαζ 

απακημφκ ιε ηδ ιμνθή [a] (π.π. α) /ζa/
158

 [a]: /a | ðen εa pniɣís ke esí/ [a | ðe a pɲiʝís 

ce ʃi] «Α, δεκ εα πκζβείξ ηαζ ζο;», /eɣó proí εa sikónome/ [eɣó pruí a ʃikónumi] «Δβχ 

πνςί εα ζδηχκμιαζ», /εa páro ton ɣabró su tiléfono/ [a páro to ɣabró s teléfono] «Θα 

πάνς ημκ βαιπνυ ζμο ηδθέθςκμ», /εa páo | léi | péra/ [a páo | léi | péra] «Θα πάς, 

θέεζ, πένα», /óxi | εa tin vázun pisiní ke esí/ [óçi | a t vázun piʃɲí ce ʃi] «Όπζ, εα ηδ 

αάγμοκ πζζζκή ηαζ εζφ», /tin pémpti | léi | εa xalási páli kerós/ [ti bémpt | léi | a xaláʃ 

páʎi cerós] «Σδκ Πέιπηδ, θέεζ, εα παθάζεζ πάθζ μ ηαζνυξ;», /εa to stílo me tsuvália/ [a 

                                                
157 Δκχ ηνμπζηυηδηα εηθνάγμοκ ηονίςξ δ οπμηαηηζηή ηαζ δ πνμζηαηηζηή, δ μνζζηζηή πενζθαιαάκεζ 

ημοξ ηφπμοξ ημο νήιαημξ πμο ζηζξ πζμ ζοκδεζζιέκεξ πνήζεζξ ημοξ δεκ εηθνάγμοκ ηνμπζηυηδηα. ε 
μνζζιέκα πενζαάθθμκηα αέααζα ηαζ μζ ηφπμζ ηδξ μνζζηζηήξ είκαζ δοκαηυκ κα δδθχκμοκ ηνμπζηυηδηα, 

δεμκηζηή ή επζζηδιζηή, ζδίςξ υηακ ζοκμδεφμκηαζ απυ εηθνάζεζξ ιε ηέημζα ζδιαζία αθ. Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ (2005: 474). 
158 Βθ. Σζμθάηδ (2009: 53-54, 65, 346, 347, 395-396) ζπεηζηά ιε ηδκ εηδήθςζδ ημο θαζκμιέκμο ζημκ 

ιέθθμκηα ηαζ ιεηά απυ ηζξ θέλεζξ πνύ /pú/ «πμφ;», ηη /tí/ «ηζ;», δελ /ðen/ «δεκ», πα. επίζδξ 

Αθιπακμφδδξ (2009: 235). 
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do stílo me tsuváʎa] «Θα ημ ζηείθς ιε ηζμοαάθζα.», /étsi étsi εa mazeftúne ekatón 

penída tsuvália/ [etʃ etʃ a mazeftúne ekatón peɲída tsuváʎa] «Έηζζ-έηζζ εα ιαγεοημφκ 

εηαηυκ πεκήκηα ηζμοαάθζα.», /tí εa kámete/ [tí a kámite] «Σζ εα ηάκεηε;», /εa pió ke 

eɣó/ [a pço ci eɣó] «Θα πζς ηαζ εβχ», /í εa ton páris í εa ton pníkso/ [i a do bbrs i a do 

bɲíkso] «ή εα ημκ πάνεζξ ή εα ημκ πκίλς», β) /na/ [a]: /íεela na kópsume ke ksíla tóra/ 

[íεela a kópsumi ce kʃíla tóra] «Ήεεθα κα ηυρμοιε ηαζ λφθα ηχνα», /tóra na ðiúme 

póte xalási kerós/ [tóra a ðʝúme póte xaláʃi cerós] «Σχνα κα δμφιε πυηε εα παθάζεζ μ 

ηαζνυξ», /ɣia na ðiúme póte xalná/ [ʝa a ðʝúme póte xalná] «Γζα κα δμφιε πυηε 

παθάεζ», /tí na tus pís tóra/ [ti a ts pis tóra] «Σζ κα ημοξ πεζξ ηχνα;», /bénun se éna 

maɣazí na piún kafé/ [bénun s éna maɣaʒí a pçun kafé] «Μπαίκμοκ ζε έκα ιαβαγί κα 

πζμοκ ηαθέ», /póses paráðes εélis | ɣia na mas to pulísis/ [póses paráðes εéʎis| ʝa a 

mas to pʎíʃis] «Πυζα πνήιαηα εέθεζξ, βζα κα ιαξ ημ πμοθήζεζξ;»). 

 Δπίζδξ, μνζζιέκεξ θμνέξ επζζδιάκεδηε ηαζ δ πνήζδ ημο ηνμπζημφ δείηηδ, 

ιεζαζςκζηήξ πνμέθεοζδξ, /εaná/
159

 ή /εená/ (ιε βναπηή απυδμζδ <ζα λα/ζε λα>) (π.π. 

/metá εaná érxode ke áli/ [metá εan érxode ci áʎi] «ιεηά εα ένπμκηαζ ηαζ άθθμζ», /ke 

eɣó εe na stefanoεó/ [ci eɣó εe na stefanoεó] «ηαζ εβχ εα ζηεθακςεχ», /εa na érεi 

patéras mu/ [εa n ert patéraz mu] «εα ένεεζ μ παηέναξ ιμο», /εa na érεi ɣiánis/ [εa n 

ert ʝáɲis] «εα ένεεζ μ Γζάκκδξ»). 

Aπυ ηα ακςηένς πνμηφπηεζ υηζ ζημ ζδίςια, αθθά ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα 

Δθθδκζηή, δ ηνμπζηυηδηα δεκ δδθχκεηαζ ηυζμ ιέζς ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαθήλεςκ, 

αθθά ιε ημοξ δείηηεξ ηνμπζηυηδηαξ /εa/na/as/ ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμζηαηηζηή. Σα 

ιμνθήιαηα αοηά ανίζημκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε ζπέζδ αιμζααίμο απμηθεζζιμφ, πνάβια 

ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ επζθμβή ημο εκυξ απμηθείεζ ηαοηυπνμκα ηα οπυθμζπα. Οζ 

ηνμπζημί ιάθζζηα δείηηεξ /εa/, /na/ ηαζ /as/ ηίεεκηαζ πνζκ απυ ημ νήια ζημοξ 

δζάθμνμοξ ηνμπζημφξ ηφπμοξ, ιεηααάθθμοκ ηδκ ηνμπζηή ημο ζδιαζία ηαζ ειθακίγμοκ 

ιεβάθδ εονφηδηα ηαζ ζοζηδιαηζηυηδηα ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ημοξ. 

Σμ ηθζηζηυ ζφζηδια ημο νήιαημξ, επμιέκςξ, ηυζμ ζημ ζδίςια υζμ ηαζ ζηδ 

Νεμεθθδκζηή Κμζκή, ειθακίγεζ, ζε ηάεε θςκή, έκα ζφκμθμ 25 δζαθμνεηζηχκ 

ζοκδοαζιχκ ημο θελζημφ νδιαηζημφ ιμνθήιαημξ ιε ηα βναιιαηζηά ιμνθήιαηα πμο 

δδθχκμοκ ημ πμζυκ εκενβείαξ, ημκ πνυκμ ηαζ ηδκ ηνμπζηυηδηα˙ δ ηεθεοηαία 

(ηνμπζηυηδηα) εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ιία εονεία πμζηζθία ηνμπζηχκ ηφπςκ (20 απυ 

ημοξ 25 ζοκμθζηά ηφπμοξ) ημοξ μπμίμοξ έπεζ ζηδ δζάεεζδ μ πνήζηδξ πνμηεζιέκμο κα 

                                                
159 Γζα ημ «κόξην δαλα» πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 235). 
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εηθνάζεζ ημ θάζια ηςκ ιμνθχκ οπμηεζιεκζηήξ ζηάζδξ απέκακηζ ζημ ιήκοια
160

. Οζ 

25 αοημί ηφπμζ
161

 απυ ημζκμφ ζοκζζημφκ ηδ δμιή ημο νήιαημξ ηαζ ηαθφπημοκ έκα 

πθμφζζμ θάζια ζδιαζζχκ πμο επζηνέπεζ ηδκ μζημδυιδζδ ημο ιδκφιαημξ. 

 

4.7.3 Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ ξήκαηνο βάζεη ηωλ ζεκάηωλ 

 

Όπςξ εα πνμηφρεζ ηαζ απυ ηδκ ακάθοζδ πμο αημθμοεεί, δ ιμνθμθμβζηή δμιή 

ημο νήιαημξ ημο Γανκάηζημο ζδζχιαημξ ιπμνεί κα πενζβναθεί ακάβθοθα αάζεζ ηςκ 

ηνζχκ εειάηςκ ιε ηα μπμία επζηεθείηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ημο ζφιθςκα ιε ηδκ πνυηαζδ 

ηςκ Κθαίνδ & Μπαιπζκζχηδ (2005: 507-508). Σα ηνία αοηά εέιαηα δδθχκμοκ ημ 

πμζυκ εκενβείαξ ημο νήιαημξ ηαζ είκαζ: α) ημ εέια ημο αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ, ιε ημ 

μπμίμ ζπδιαηίγμκηαζ μζ ηφπμζ ηςκ ακηίζημζπςκ πνυκςκ ηδξ εκενβδηζηήξ ηαζ ηδξ 

ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ (ζέκα 1), ημ εέια αοηυ παναδμζζαηά (αθ. Tνζακηαθοθθίδδξ 

1991 [1941]: 344 η. ελ.) είκαζ βκςζηυ ςξ εκεζηςηζηυ εέια, β) ημ εέια ημο ηέθεζμο 

πμζμφ εκενβείαξ, ιε ημ μπμίμ ζπδιαηίγμκηαζ μζ ηφπμζ ηςκ ακηίζημζπςκ πνυκςκ ηδξ 

εκενβδηζηήξ θςκήξ (ζέκα 2)
162

, πνυηεζηαζ βζα ημ θεβυιεκμ εκενβδηζηυ αμνζζηζηυ 

εέια ηαζ γ) ημ εέια ημο ηέθεζμο πμζμφ εκενβείαξ, ιε ημ μπμίμ ζπδιαηίγμκηαζ μζ ηφπμζ 

ηςκ ακηίζημζπςκ πνυκςκ ηδξ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ (ζέκα 3), πνυηεζηαζ βζα ημ 

ιεζμπαεδηζηυ αμνζζηζηυ εέια. 

Παναδείβιαηα: 

ζέκα 1  ζέκα 2  ζέκα 3 

/lin/-  /lis/-  /liε/- 

/aɣap/-  /aɣapis/- /aɣapiε/- 

Όπςξ είκαζ θακενυ, αοηυ πμο δδθχκεηαζ απυ ηδ ιμνθμθμβζηή ζφζηαζδ ημο 

εέιαημξ είκαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ημο πμζμφ εκενβείαξ ημο νήιαημξ, δδθαδή δ 

                                                
160 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ δήθςζδ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ δεκ επζηοβπάκεηαζ απμηθεζζηζηά ιέζς ηδξ 

πνήζδξ ζοβηεηνζιέκςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ, αθθά ζοκδέεηαζ ιε ημ ζφκμθμ ημο εηθςκήιαημξ ημο 

μιζθδηή, έκαξ υιςξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ ιδπακζζιμφξ έηθναζδξ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ είκαζ αοηυξ 

ιέζς ηδξ πνήζδξ νήιαημξ, αθ. ζπεηζηά Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 473). 
161 Αζθαθχξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα μ μιζθδηήξ πάκηα θαιαάκεζ εέζδ απέκακηζ ζημ βεβμκυξ βζα ημ 

μπμίμ ιζθάεζ, ημοθάπζζημκ ςξ πνμξ ηδ αεααζυηδηά ημο ζπεηζηά ιε αοηυ. Αηυιδ ηαζ υηακ ημ 

πανμοζζάγεζ αζπμθίαζημ, μοδέηενα, ςξ απθυ βεβμκυξ, ιέζς ιζα απθήξ απυθακζδξ, έιιεζα 
ημπμεεηείηαζ έκακηζ δδθμφιεκμο ημο βεβμκυημξ ςξ αθδεμφξ, πνμααίκεζ, δδθαδή, ζε ιζα δήθςζδ πμο 

εεςνεί ηαζ ηνίκεζ υηζ αθδεεφεζ (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 466), πα. ημ υηζ μζ απμθακηζηέξ 

πνμηάζεζξ παναδμζζαηά απμηαθμφκηαζ πνμηάζεζξ ηνίζεςξ. 
162 Με ημ εέια αοηυ (εέια 2) ζπδιαηίγεηαζ, ηαη’ ελαίνεζζκ, ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ ηδξ πνμζηαηηζηήξ ηδξ 

ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ: /stás-u/ «ζηάζμο», /xás-u/ «πάζμο», αθθά /staε-íte/ [staεíti] «ζηαεείηε», /kimiε-

íte/ [cimεíti] «ημζιδεείηε». 
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δζαθμνεηζηή ρξνληθή πνηόηεηα ηδξ νδιαηζηήξ εκένβεζαξ (δζάνηεζα - ιδ δζάνηεζα, 

επακάθδρδ - ιδ επακάθδρδ, ελέθζλδ - ιδ ελέθζλδ, αηεθήξ - ηέθεζα - ζοκηεθεζιέκδ 

εκένβεζα/πνάλδ/ηαηάζηαζδ). Σα δζάθμνα ηαηαθδηηζηά ζφκμθα πμο ζοιπθδνχκμοκ ημ 

εέια δδθχκμοκ απυ ημζκμφ («αιαθβάιαηα») ηδκ άθθδ ηαίνζα δζάζηαζδ ημο νήιαημξ, 

ηδ ρξνληθή βαζκίδα (πανεθευκ - πανυκ - ιέθθμκ), ιαγί ιε πθδνμθμνίεξ βζα ημ 

πνυζςπμ ηαζ ημκ ανζειυ (εκζηυξ - πθδεοκηζηυξ) ημο οπμηεζιέκμο ημο νήιαημξ (α΄ - α΄ 

- β΄ εκζηυ, α΄ - α΄ - β΄ πθδεοκηζηυ), ηαεχξ ηαζ βζα ηδ θςκή (εκενβδηζηή - 

ιεζμπαεδηζηή
163

). 

Γζα κα θακεί μ ζπδιαηζζιυξ ημο νήιαημξ ιε αάζδ ηα ηνία εέιαηα ημο πμζμφ 

εκενβείαξ, δίκμκηαζ μζ Πίκαηεξ 5 ηαζ 6 (οκδοαζιυξ εειάηςκ ηαζ θδηηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ ζηα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ ηαζ οκδοαζιυξ εειάηςκ ηαζ θδηηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ ζηα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ) ιε ημοξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ (ζημ α΄ 

πνυζςπμ εκζημφ) υθςκ ηςκ πνυκςκ ηαζ ηςκ δφμ θςκχκ
164

. Γίκμκηαζ επίζδξ ηαζ μζ 

ιμνθμθμβζηά δζαθμνμπμζδιέκμζ ηφπμζ (ημο α΄ εκζημφ πνμζχπμο) ηδξ πνμζηαηηζηήξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδξ άηθζηδξ επζννδιαηζηήξ ιεημπήξ. Οζ ανζειμί πμο παναηίεεκηαζ ζε ηάεε 

δμιή δδθχκμοκ ηα θδηηζηά ζοζηήιαηα –πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 1-4– ιε ηα 

μπμία ζπδιαηίγμκηαζ μζ ηφπμζ ηάεε νήιαημξ. Ζ ανίειδζδ ηςκ θδηηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

ζημοξ ακςηένς πίκαηεξ είκαζ ζοιααηζηή. 

 

4.7.4 Σα ιεθηηθά ζπζηήκαηα («ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο») 

 

Σα θδηηζηά ζοζηήιαηα ημο ζδζχιαημξ ηαζ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ ηαζ, 

ηαη’ επέηηαζδ, ηα νήιαηα ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε ζογοβίεξ ηαζ ηάλεζξ. Οζ ζογοβίεξ 

απμηεθμφκ ηζξ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ ζηζξ μπμίεξ μιαδμπμζμφκηαζ μζ ηαηαθήλεζξ νδιάηςκ 

ιε αάζδ ηδ εέζδ ημο ηυκμο ζημκ εκεζηχηα (εκενβδηζηυ ηαζ ιεζμπαεδηζηυ): ακ δεκ 

ημκίγμκηαζ ζηδκ ηαηάθδλδ (ηαζ ημκίγμκηαζ ζημ εέια) ημο νήιαημξ, ηαηαηάζζμκηαζ 

ζηδκ α΄ ζπδπγία (π.π. /lín-μ/, /lín-μme/)˙ ακ ημκίγμκηαζ ζηδκ ηαηάθδλδ (ηαζ υπζ ζημ 

εέια) ημο νήιαημξ, ηαηαηάζζμκηαζ ζηδ β΄ ζπδπγία (π.π. /aɣap-áo/ ηαζ /aɣap-ó/, 

                                                
163 Ακηίεεηα πνμξ ηα εέιαηα ημο ηέθεζμο πμζμφ εκενβείαξ (εέια 2 - εέια 3), ιε ηα μπμία βίκεηαζ 

δζάηνζζδ εκενβδηζηήξ ηαζ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ (/é-lis-a/ [éʎsa] «έθοζα» – /líε-ika/ [ʎíεka] «θφεδηα» 
η.η.υ.), ημ εέια ημο αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ (εέια 1) δδθχκεζ ηυζμ ηδκ εκενβδηζηή υζμ ηαζ ηδ 

ιεζμπαεδηζηή θςκή (/lín-o/ [ʎínu] «θφκς» – /lín-ome/ [ʎínumi] «θφκμιαζ»). 
164 Ο Πίκαηαξ 5 πενζθαιαάκεζ ηα νήιαηα ζε -/o/ (/lín-o/ [ʎínu] «θφκς»), δδθαδή νήιαηα ηδξ α  ́

ζογοβίαξ, εκχ μ Πίκαηαξ 6 ακαθένεηαζ ζε νήιαηα ιε -/a/- (α΄ ηάλδ: ηφπμξ /aɣap-á-o/-ó/ [aɣapáu/ó] 

«αβαπχ») ηαζ ιε -/i/- <-εη-> (α΄ ηάλδ: ηφπμξ /pilal-ó/ [plaló] «ηνέπς»), ηα μπμία ζοκζζημφκ ηδ α΄ 

ζογοβία (νήιαηα ζε -/ó/) ηαζ, εζδζηυηενα, ηδ α1 ηάλδ ηαζ ηδ α2 ηάλδ. 
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/aɣap-iúme/ [aɣapçiúmi] ηαζ /aɣap-iéme/ [aɣapçémi] «αβαπζέιαζ» – /pilal-ó/ [plaló] 

«ηνέπς»). Σα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ οπμηαηδβμνζμπμζμφκηαζ πεναζηένς ζε δφμ 

ηάμεηο, ακάθμβα ιε ημ ακ παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηςκ εκεζηςηζηχκ ηαηαθήλεςκ 

είκαζ ημ -/a/- (β1 ηάμε, π.π. /aɣap-áo/, /-ás/, /-á(i)/) ή ημ -/i/- <-εη-> (β2 ηάμε, π.π. 

/pilaló/, /-ís/, /-í/). 

Σα θδηηζηά ζοζηήιαηα ημο νήιαημξ, δδθαδή μζ ηαηαθήλεζξ ιε ηζξ μπμίεξ 

ζπδιαηίγεηαζ ημ νήια, ειθακίγμοκ πμθφ μζημκμιζηή δζάνενςζδ. Δζδζηυηενα, δ 

ιμνθμθμβζηή ακάθοζδ, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζηνέπεζ ηζξ ελήξ 

γεληθόηεξεο παξαηεξήζεηο βζα ηδ δμιή ημο θδηηζημφ ζοζηήιαημξ ημο νήιαημξ: 

Α) ηα εέιαηα πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ (ηφπμξ [-

ηέθεζμ]), ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα δζαθμνμπμζμφκηαζ ηαηά ζογοβίεξ (α΄ ηαζ α΄) ηαζ 

ηάλεζξ (α1 ηαζ α2). Αοηυ ζζπφεζ ηυζμ βζα ηα πανμκηζηά εέιαηα (ηφπμξ [– πανεθευκ]) 

υζμ ηαζ βζα ηα πανεθεμκηζηά (ηφπμξ [+ πανεθευκ]). Ηζπφεζ επίζδξ πνμηεζιέκμο βζα 

ηδκ πνμζηαηηζηή πμο δδθχκεζ αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ. Με άθθα θυβζα, μ εκεζηχηαξ, μ 

παναηαηζηυξ ηαζ δ πνμζηαηηζηή ημο αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ («πνμζηαηηζηή 

εκεζηχηα» ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ) ηαζ ηςκ δφμ θςκχκ (εκενβδηζηήξ ηαζ 

ιεζμπαεδηζηήξ) δζαθένμοκ ιμνθμθμβζηά ζηζξ ηαηαθήλεζξ ημοξ ηαηά ζογοβία ηαζ ηάλδ 

ζογοβίαξ 
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Πίλαθαο 1 

Δλεξγεηηθή θωλή 

 α΄ ζπδπγία β΄ ζπδπγία 

β1 ηάμε β2 ηάμε 
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α΄ εκ. 

 

α΄ εκ. 

 

β΄ εκ. 

 

α΄ πθ. 

 

α΄ πθ. 

 

β΄ πθ. 

/lín-o/ (1) 

[ʎínu] 

/lín-is/ 

[ʎiɲs] 

/lín-i/ 

[ʎiɲ] 

/lín-ume/ 

[ʎínum(i)] 

/lín-ete/ 

[ʎíɲ(i)ti] 

/lín-un/ 

[ʎínun], [ʎin] 

/aɣap-ó/-áo/ (2) 

[aɣapáu] 

/aɣap-ás/ 

[aɣapás] 

/aɣap-á(i)/ 

[aɣap-á(i)] 

/aɣap-úme/ 

[aɣapúmi] 

/aɣap-áte/ 

[aɣapáti] 

/aɣap-ún/ 

[aɣapún] 

/aðik-ó/ (3) 

[aðikó] 

/aðik-ís/ 

[aðicís] 

/aðik-í/ 

[aðicí] 

/aðik-úme/ 

[aðikúmi] 

/aðik-íte/ 

[aðicíti] 

/aðik-ún/ 

[aðikún] 
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α΄ εκ. 

 

α΄ εκ. 

 

β΄ εκ. 

 

α΄ πθ. 

 

α΄ πθ. 

 

β΄ πθ. 

/élin-a/ (4) 

[éʎna] 

/élin-es/ 

[éʎɲis] 

/élin-e/ 

[éʎɲi] 

/élin-ame/ 

[éʎnami] 

/élin-ete/ 

[éʎɲiti] 

/élin-an/ 

[éʎnan] 

/aɣap-úsa/ (5) 

[aɣapúsa] 

/aɣap-úses/ 

[aɣapúʃis] 

/aɣap-úse/ 

[aɣapúʃi] 

/aɣap-úsame/ 

[aɣapúsam(i)] 

/aɣap-úsete/ 

[aɣapúʃiti] 

/aɣap-úsan/ 

[aɣapúsan] 

/aɣáp-aɣa/ (6) 

[aɣápaɣa] 

/aɣáp-aɣes/ 

[aɣápaʝis] 

/aɣáp-aɣe/ 

[aɣápa(ʝ)i] 

/aɣap-áɣame/ 

[aɣapáɣami] 

/aɣap-áɣate/ 

[aɣapáɣati] 

/aɣáp-aɣan/ 

[aɣápaɣan] 

/aðik-úsa/ (5) 

[aðikúsa] 

/aðik-úses/ 

[aðikúʃis] 

/aðik-úse/ 

[aðikúʃi] 

/aðik-úsame/ 

[aðikúsam(i)] 

/aðik-úsete/ 

[aðikúʃiti] 

/aðik-úsan/ 

[aðikúsan] 
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α΄ εκ. 

 

α΄ εκ. 

 

β΄ εκ. 

 

α΄ πθ. 

 

α΄ πθ. 

 

β΄ πθ. 

 

 

 

/lín-e/ (8) 

[ʎíɲi] 

 

 

 

 

/lín-ete/ 

[ʎíɲiti], [ʎíɲti] 

 

 

 

 

/aɣáp-a/ (9) 

[aɣápa] 

 

 

 

 

/aɣap-áte/ 

[aɣapáti] 

 

 

– (10) 

 

 

 

 

 

/aðik-íte/ 

[aðicíti] 
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πεηζηά ιε ημκ Πίκαηα 1 είκαζ δοκαηυκ κα ζδιεζςεμφκ ηα ελήξ: 

1) ημ οθζηυ επζζδιάκεδηακ ηαζ ηφπμζ β΄ εκζημφ ημο αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ 

(εκεζηχηα) ηδξ α΄ ζογοβίαξ υπςξ /ɣérni/ [ʝériɲ] «βένκεζ», /ðiaférni/ [ðʝafériɲ] 

«δζαθένεζ», μζ μπμίμζ πνμέηορακ απυ ηδκ ακάπηολδ ημο /i/ πμο ζδιεζχεδηε ιεηά απυ 

ηδκ απμαμθή ημο άημκμο ηεθζημφ /i/ ηςκ θέλεςκ (δδθ. /ɣérni/ > [ʝerɲ] > [ʝériɲ], 

/ðiaférni/ > [ðʝaférɲ] > [ðʝafériɲ]) αθ. Φςκμθμβία 3.2.1.8 ζ. 174-176. 

2) Δκδεζηηζηά παναδείβιαηα νδιαηζηχκ ηφπςκ β΄ πθδεοκηζημφ ημο αηεθμφξ 

πμζμφ εκενβείαξ ιε ηα ακαθενυιεκα ζημκ παναπάκς πίκαηα θδηηζηά ιμνθήιαηα είκαζ 

ηα ελήξ: /línun/ [ʎínun] «θφκμοκ», /tréxun/ [trexn] «ηνέπμοκ», /pérnun/ [pern] 

«παίνκμοκ». Πενζπηχζεζξ υπςξ αοηέξ ηςκ ηφπςκ /pérnun/ [pern] (π.π. /pérnun 

adíðμro/ [pern adíðero] «παίνκμοκ ακηίδςνμ», /zimónun/ [ʒimón] «γοιχκμοκ» (π.π. /i 

mánes zímonan | zimónun ke traɣuðúsan/ [i máɲis ʒímunan | ʒimón ci traɣuðúsan] «μζ 

ιάκεξ γφιςκακ, γοιχκμοκ ηαζ ηναβμοδμφζακ», /vɣénun i teliástres/ [vʝen i tiʎástris] 

«αβαίκμοκ μζ παναδμοθεφηνεξ», /ɣabrós ke i nífi paɣénun ston kalitáta/ [ɣabrós ci i ɲif 

paén zdu gaʎitáta] «Ο βαιπνυξ ηαζ δ κφθδ πδβαίκμοκ ζημκ ημοιπάνμ», /paɣénun ke 

sti mána tis nífis/ [paén ci z mána ts ɲifs] «πδβαίκμοκ ηαζ ζηδ ιάκα ηδξ κφθδξ», /ke 

ríxnan sta abélia | ɣia na kánun polá stafília/ [ce ríxnan st abéʎa | ʝa na kan polá 

stafíʎa] «ηαζ ένζπκακ ζη’ αιπέθζα, βζα κα ηάκμοκ πμθθά ζηαθφθζα») εεςνμφκηαζ 

απμηέθεζια ηδξ απθμπμίδζδξ ηςκ υιμζςκ ζοιθχκςκ ιεηά ηδκ απμαμθή ημο άημκμο 

/u/
165

. 

ημ οθζηυ ακεονέεδηακ ηαζ επεηηεηαιέκμζ ηφπμζ ζε -/une/ -[(u)ɲi] (π.π. 

/férnune/ «θένκμοκ», /xorévune/ [xurévuɲi] «πμνεφμοκ», /stékune/ [stékɲi] 

«ζηέημοκ», /ðíxnune/ [ðíxɲi] «δείπκμοκ» αθ. ηδκ πνυηαζδ /to ðíxnune i teliástres/ [tu 

ðíxɲi i tiʎástris] «ημ δείπκμοκ μζ παναδμοθεφηνεξ, αμδεμί») μζ μπμίμζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή. 

3) Σα νήιαηα ηδξ α1 ηάλδξ θαίκεηαζ υηζ ανπζηά ζπδιάηζγακ ημκ εκζηυ ανζειυ 

(αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 14-15) πςνίξ θςκδεκηζηέξ επεηηάζεζξ (πα. 

Νηάβηαξ 2016: 503, Αθιπακμφδδξ 2009: 223, Σζμθάηδ 2009: 51, 346, 351), ζημ 

οθζηυ υιςξ απακημφκ ηαζ νδιαηζημί ηφπμζ ζε -/áo/ -[áu], -/ái/ (ιε θςκδεκηζηέξ 

δδθαδή επεηηάζεζξ˙ πα. Κονζαγήξ 2012: 892). 

                                                
165 Βθ. Παπαδυπμοθμξ (1926: 40), Μπαηγάηαξ (2012: 976) (π.π. /ðénun/ δέλ(νπ)λ > [ðen] δέλ‟ ). Βθ. 

επίζδξ Αθιπακμφδδξ (2009: 125, 179, 182, 231), Σζμθάηδ (2009: 352), Νηάβηαξ (2012: 110) ηαζ πα. 

Νηίκαξ (2005:129). 
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ημζπεία πμο, επίζδξ, απακημφκ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή ζηα νήιαηα ηδξ α1 

ηάλδξ, είκαζ μζ ηφπμζ α΄ πθδεοκηζημφ ζε -/áme/ -[ámi] (π.π. /aɣapáme/ [aɣapámi]) ηαζ 

β΄ πθδεοκηζημφ ζε -/úne/, -/áne/ (π.π. /aɣapúne/, /aɣapáne/). 

4) ε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ επζζδιάκεδηακ ηφπμζ ζε /-eska/ ηαζ -/eske/ 

ζημ α΄ ηαζ β΄ εκζηυ ακηίζημζπα ημο πανεθεμκηζημφ αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ ηδξ 

εκενβδηζηήξ θςκήξ (εκενβδηζημφ παναηαηζημφ) ηδξ α΄ ζογοβίαξ (π.π. /katalavíneska/ 

[katalavíɲiska], /katalávineska/ [katalávɲiska] «ηαηαθάααζκα», /píɣeneska/ [píeneska] 

«πήβαζκα», /plíneska/ [pʎíneska] «έπθεκα» – /apómineske/ [apómɲisce] «απέιεκε», 

/píɣeneske/ [píʝiɲisci] «πήβαζκε»). Ο Μπέβημξ (πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964: 3) ηάκεζ θυβμ βζα 

πνήζδ ηδξ ηαηάθδλδξ «-ζθη» ακηί «-ε» ζημ β΄ εκζηυ πμο ιεηααάθθεζ ημ νήια ζε 

«ζακηζηηθόλ» ηαζ ακαθένεζ ηα παναδείβιαηα «θαηαιαβίληζθη» ηαζ «απνκείληζθη». Ο 

ίδζμξ (1993: 72) ακαθενυιεκμξ ζηδκ πενζμπή ημο Νέμο μοθίμο ζδιεζχκεζ ηδκ 

φπανλδ ηαηάθδλδξ «-ζθα, -ζθη ζηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ησλ ξεκάησλ» ηαζ παναεέηεζ 

ηα παναδείβιαηα «θαηαιαβήληζθα, πήγηληζθη (= θαηαιάβαηλα, πήγαηλα)». Χζηυζμ, μζ 

πνμακαθενεέκηεξ νδιαηζημί ηφπμζ ειθακίγμοκ ηακμκζηά ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα -/a/ 

ηαζ -/e/ -[i] βζα ημ α΄ ηαζ β΄ εκζηυ πνυζςπμ ακηίζημζπα ηαζ ημ -/esk/- ζοκζζηά 

πνυζθοια πμο πνμζηίεεηαζ ζημ νδιαηζηυ εέια ηαζ θεζημονβεί ςξ ιμνθμθμβζηυξ 

δείηηδξ ηδξ ιδ ζοκμπηζηήξ υρδξ (αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ), αθ. ζπεηζηά 4.7.8 δ ζ. 

378-379. 

5) Οζ ηφπμζ α΄ πθδεοκηζημφ νδιάηςκ ηδξ α΄ ζογοβίαξ /látreváme/ [látrivámi] 

«θαηνεφαιε», /xóreváme/ [xórivámi] «πμνεφαιε», ιε ηφνζμ ηαζ δεοηενεφμκηα ηυκμ, 

πμο παναπέιπμοκ ζε ηαηάθδλδ -/áme/ ακαθένμκηαζ ζε πεζνυβναθμ ημο Κ.Δ.Ν.ΓΗ. 

(αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 14). 

6) Ζ φπανλδ ζημ α΄ πθδεοκηζηυ ημο πανεθεμκηζημφ αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ 

ηδξ εκενβδηζηήξ θςκήξ ηαζ ηςκ δφμ ζογοβζχκ ηφπςκ ζε -/ate/ ιε ημ θςκήεκ -/a/- (π.π 

/línate/ [ʎínati], /aɣapúsate/ [aɣapúsati], /aðikúsate/ [aðikúsati]) ακηί ημο -/e/- (-/ete/), 

ημ μπμίμ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηαηάθδλδξ ζημ εκ 

θυβς ζδίςια ηαζ ζε άθθα αυνεζα ζδζχιαηα, μθείθεηαζ πζεακυκ ζηδκ επίδναζδ ηδξ 

Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ
166

. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ ηφπμοξ νδιάηςκ α΄ 

πθδεοκηζημφ ηδξ α΄ ζογοβίαξ ζε -/ame/ -[ami] δίπςξ υιςξ ηδκ αφλδζδ /é/- (π.π. /lín-

                                                
166 Γζα ημ θδηηζηυ ιυνθδια -ηηη [iti] (< -εηε -/ete/) ημο α΄ πθδε. ηςκ πανεθεμκηζηχκ πνυκςκ ηδξ 

εκενβδηζηήξ θςκήξ αθ. Κονζαγήξ (2012: 892) ηαζ Νηάβηαξ (2016: 503). Γζα ημ ίδζμ ιυνθδια -ηηη -[iti] 

(< -εηε -/ete/) ζημ α΄ πθδε. ηςκ εκενβδηζηχκ ηαζ ιεζμπαεδηζηχκ πανεθεμκηζηχκ πνυκςκ (π.π. ληύζθηηη 

[díεciti]) αθ. Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 479). Βθ. αηυιδ Αθιπακμφδδξ (2009: 

221-223, 230-231), Σζμθάηδ (2009: 51, 346, 347, 357, 375, 379), Γηαναθζάημξ (2016: 211, 213, 251, 

253), Σγζηγζθήξ (2016: 446) ηαζ πα. Νηίκαξ (2005:129, 130, 136, 138-139). 
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ame/ [ʎínami]) ηαζ β΄ πθδεοκηζημφ (ηδξ α΄ ζογοβίαξ) επίζδξ δίπςξ αφλδζδ ζε -/an(e)/ 

(π.π. /línan(e)/ [ʎínaɲi], [ʎínan], ηαεχξ ηαζ βζα νδιαηζημφξ ηφπμοξ β΄ πθδεοκηζημφ ηδξ 

α΄ ζογοβίαξ ζε -/ane/ (π.π. /aɣapúsane/ [aɣapúsaɲi]). 

7) Σα νήιαηα ηδξ α1 ηάλδξ θαίκεηαζ υηζ ανπζηά ζπδιάηζγακ (αθ. ηαζ 

Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 14) ζζβιαηζηυ πανεθεμκηζηυ αηεθέξ πμζυ εκενβείαξ 

(παναηαηζηυ) ζε -/úsa/ (πα. Κονζαγήξ 2012: 892, π.π. πνπξβαηνύζαλ [purvatúsan], 

αbδνύζαλ [abðúsan]), ζημ οθζηυ υιςξ ακεονίζημκηαζ ηαζ νδιαηζημί ηφπμζ ζε -

/aɣa/
167

. 

8) Οζ ιυκμζ ηφπμζ α΄εκζημφ ημο αηεθμφξ πνμζηαηηζημφ ηφπμο εκενβδηζηήξ 

θςκήξ (πνμζηαηηζηήξ εκεζηχηα) ηδξ α2 ηάλδξ ζε -/i/ <-εη> πμο ακεονέεδηακ είκαζ μζ 

θέλεζξ /kartérɣi/ [kartérʝi] «πενίιεκε, ηάκε οπμιμκή» ηαζ /piláli/ [pláʎi] «ηνέπε» (π.π. 

/na min liεí tμ ɣaiðúri || áma liεí piláli na to vrís/ [na mi ʎiεí tu ɣaðúr || áma ʎiεí pláʎi 

na tu vris] «Να ιδ θοεεί ημ βασδμφνζ. Ακ θοεεί ηνέπε/α κα ημ ανεζξ» (αθ. Μπέβημξ, πθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964: 17), /piláli na pís ton ɣiórɣo na érεi ɣríɣora ɣiatí viázome/ [pláʎi na 

pis tu ʝórɣu na ert ɣríɣura ʝatí vʝázumi] «Tνέπε/α κα πεζξ ημο Γζχνβμο κα ένεεζ 

βνήβμνα, βζαηί αζάγμιαζ» (αθ. Μπέβημξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964:ζ. 42). 

 

                                                
167 Βθ. ζπεηζηά Νηίκαξ (2005: 138-139), Αθιπακμφδδξ (2009: 223), Γηαναθζάημξ (2016: 211, 260), 

Σγζηγζθήξ (2016: 446), πα. Σζμθάηδ (2009: 346) βζα ηα νδιαηζηά πνυζςπα ζημκ πθδεοκηζηυ ηαζ 

επίζδξ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 479) υπμο βίκεηαζ θυβμξ βζα πνήζδ 

ζζβιαηζημφ παναηαηζημφ ζε -νύζα -/úsa/ βζα ηα παθζά ζοκδνδιέκα ν. ηαζ ζπάκζα πανάθθδθδ πνήζδ 

ηδξ ηαηάθδλδξ -αγα -/aɣa/). 
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Πίλαθαο 2 

Μεζνπαζεηηθή θωλή 

 α΄ ζπδπγία β΄ ζπδπγία 

β1 ηάμε β2 ηάμε 

-π
α

ξ
ει

ζ
ό
λ/

α
η
ει

έο
 π

ν
ηό

λ 
ελ

έξ
γ
εη

α
ο 

ελ
εζ

η
ώ

η
α

ο 

   

Δ
λε

ζ
η
ώ

η
α

ο 
Δ

λε
ζ

η
ώ

η
α

ο 

α΄ εκ. 

 

α΄ εκ. 

 

β΄ εκ. 

 

α΄ πθ. 

 

α΄ πθ. 

 

β΄ πθ. 

 

/lín-ome/ (14) 

[ʎínumi], [ʎínume], [ʎínme] 

/lín-ese/ 

[ʎíɲiʃi], [ʎíneʃi] 

/lín-ete/ 

[ʎíɲiti], [ʎíɲti] [ʎíɲite], [ʎíɲte], [ʎínet] 

/lín-omeste/ 

[ʎínumisti] 

/lín-este/
168

,  

[ʎíɲisti] 

/lín-ode(n)/ 

[ʎínudi], [ʎíndi(n)], [ʎínde] 

/aɣap-iúme/-iéme/ (15) 

[aɣapçúmi], [aɣapçémi] 

/aɣap-iése/ 

[aɣapçéʃ(i)] 

/aɣap-iéte/ 

[aɣapçéti] 

/aɣap-iúmaste/ 

[aɣapçúmasti] 

/aɣap-iéste/-iúsaste/ 

[aɣapçésti], [aɣapçúsasti] 

/aɣap-iúde/ 

[aɣapçúdi] 

/aðik-iúme/-iéme/ (16) 

[aðicúmi], [aðicémi] 

/aðik-iúse/-iése/ 

[aðicúʃi], [aðicéʃi] 

/aðik-iéte/ 

[aðicéti] 

/aðik-iúmaste/ 

[aðicúmasti] 

/aðik-iéste/-iúsaste/ 

[aðicésti], [aðicúsasti] 

/aðik-iúde/ 

[aðicúdi] 

                                                
168 Βθ. ηαζ Νηάβηαξ (2016: 503). 
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η
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ό
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α΄ εκ. 

 

α΄ εκ. 

 

β΄ εκ. 

 

α΄ πθ. 

 

α΄ πθ. 

 

β΄ πθ. 

 

/lín-oman/, /lin-υman/ (18) 

[ʎínuman], [ʎínυman] 

/lín-μsan/ 

[ʎínusan] 

/lín-μdan/, /lin-ótan/ 

[ʎínudan], [ʎíndan], [ʎinυtan] 

/lín-μmastan/ 

[ʎínumastan], [ʎínomastan] 

/lín-μsastan/, /lín-ostan/, 

[ʎínusastan], [ʎínustan], 

/lín-μdan/, /lin-ótan/ 

[ʎínudan], [ʎíndan], [ʎinυtan] 

/aɣap-iúman/ (19) 

[aɣapçúman] 

/aɣap-iúsan/ 

[aɣapçúsan] 

/aɣap-iúdan/ 

[aɣapçúdan] 

/aɣap-iúmastan/ 

[aɣapçúmastan] 

/aɣap-iúsastan/ 

[aɣapçúsastan] 

/aɣap-iúdan/ 

[aɣapçúdan] 

/aðik-iúman/ (20) 

[aðicúman] 

/aðik-iúsan/ 

[aðicúsan] 

/aðik-iúdan/, /aðik-iótan/ 

[aðicúdan], [aðicótan] 

/aðik-iúmastan/ 

[aðicúmastan] 

/aðik-iúsastan/ 

[aðicúsastan] 

/aðik-iúdan/, /aðik-iótan/ 

[aðicúdan], [aðicótan] 
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α΄ εκ. 

 

α΄ εκ. 

 

β΄ εκ. 

 

α΄ πθ. 

 

α΄ πθ. 

 

β΄ πθ. 

 

 

 

/lín-ese/ (22) 

[ʎíɲiʃi] 

 

 

 

 

/lín-este/ 

[ʎíɲisti] 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

(/aɣap-iéste/)
169

 

([aɣapçésti]) 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

(/aðik-iéste/) 

([aðicésti]) 

 

 

 

 

                                                
169 Οζ πνμζηαηηζημί αηεθείξ ηφπμζ ηςκ νδιάηςκ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ ηδξ α΄ζογοβίαξ ηίεεκηαζ εκηυξ πανεκεέζεςκ ηαζ ειθακίγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2 δίπςξ ανίειδζδ ηςκ 

θδηηζηχκ ημοξ ζοζηδιάηςκ, δζυηζ δ πνήζδ ημοξ δεκ ζοκδείγεηαζ ζδζαίηενα. 
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Γζα ημκ πνμδβμφιεκμ πίκαηα (Πίκαηα 2) ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ ηα 

αηυθμοεα:  

1) Δκδεζηηζηά παναδείβιαηα νδιαηζηχκ ηφπςκ ηδξ α΄ ζογοβίαξ ιε ηα θδηηζηά 

ιμνθήιαηα ημο αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ (εκεζηχηα) ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ
170

 πμο 

ειθακίγμκηαζ ζημκ ακςηένς πίκαηα ηαζ ηζξ θςκδηζηέξ ημοξ πναβιαηχζεζξ είκαζ: α) 

βζα ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ: /línome/ [ʎínumi] «θφκμιαζ», /sévome/ [sévume] 

«ζέαμιαζ», /érxome/ [érxme] «ένπμιαζ», α) βζα ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ: /línese/ [ʎíɲiʃi] 

«θφκεζαζ», /adrépese/ [adrépeʃi] «κηνέπεζαζ», β) βζα ημ β΄ εκζηυ πνυζςπμ: /línete/ 

[ʎíɲiti] «θφκεηαζ», /anaférete/ [anaférite] «ακαθένεηαζ», /madalónete/ [madalóɲti] 

«ηθεζδχκεηαζ», /ɣénete/ [ʝéɲte] «βίκεηαζ», /ksipázete/ [kʃipázet] «λαθκζάγεηαζ», δ) 

βζα ημ α΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ: /línomeste/ [ʎínumisti] «θοκυιαζηε», εκχ ηφπμζ 

υπςξ /ksirízomaste/ [ksurízumasti] «λονζγυιαζηε», /vriskómaste/ «ανζζηυιαζηε» ιε 

-/a/- ζηζξ ηαηαθήλεζξ -/omaste/ ηαζ -/ómaste/ ακηί ημο -/e/- (-/omeste/) ιπμνμφκ ίζςξ 

κα απμδμεμφκ ζηδ δζείζδοζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ ζημ ζδίςια ε) βζα ημ α΄ 

πθδεοκηζηυ πνυζςπμ: /líneste/ [ʎíɲisti] «θφκεζηε» ηαζ ζη) βζα ημ β΄ πθδεοκηζηυ 

πνυζςπμ: /línode/ [ʎínudi] «θφκμκηαζ», /káεode/ [káεdi] «ηάεμκηαζ», /érxode/ 

[érxde] «ένπμκηαζ», /ɣínode/ [ʝínode] «βίκμκηαζ». Απυ ιμνθμθμβζηήξ πθεονάξ 

εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ ηφπμζ [mazévdin] «ιαγεφμκηαζ» (αθ. Μπέβημξ, πθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964: 22) ηαζ [ʃkóndin] «ζδηχκμκηαζ» (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 

14), μζ μπμίμζ παναπέιπμοκ ζε θδηηζηυ ιυνθδια -/oden/ ιε ακάπηολδ ημο /n/ (αθ. 

ηαζ Σζμθάηδ 2009: 346, 366), δδθ. /mazévoden/, /sikónoden/ αθ. Φςκμθμβία 3.2.2.4 

ζ. 187-188. Δπίζδξ, ιία θμνά εκημπίζηδηε ζημ οθζηυ δ θέλδ [tróidin] «ηνχβμκηαζ, 

ιαθχκμοκ», πμο ιπμνεί κα ακαπεεί ζε ανπζηυ νδιαηζηυ ηφπμ /tróɣμden/ (αθ. 

Φςκμθμβία 3.2.1.11 ζ. 180 ηαζ 3.2.3.4 ζ. 191-192). 

Θα πνέπεζ ίζςξ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ θδηηζηυ ιυνθδια ημο α΄ πθδεοκηζημφ ημο 

ιεζμπαεδηζημφ εκεζηχηα ζημ ζδίςια είκαζ ημ -/omeste/, ημ μπμίμ ιε ή δίπςξ 

ιμνθμθμβζηέξ ηαζ ημκζηέξ απμηθίζεζξ/δζαθμνμπμζήζεζξ απακηά ηαζ ζε άθθα 

αμνεζμεθθαδζηά ζδζχιαηα
171

. 

2) Γζα θυβμοξ αηνίαεζαξ ςξ πνμξ ηδκ πενζβναθή, αξ ζδιεζςεεί υηζ ιία θμνά, 

ζε δδιμηζηυ ηναβμφδζ, επζζδιάκεδηε μ ηφπμξ β΄ πθδεοκηζημφ /efxiúde/ [efçúde], ακηί 

                                                
170 Πα. Νηίκαξ (2005: 134, 135, 142), Αθιπακμφδδξ (2009: 222), Σζμθάηδ (2009: 346), Γηαναθζάημξ 

(2016: 212, 255-256). 
171 Βθ. Γηαναθζάημξ (2016: 256) βζα ημ ιυνθδια -/oméste/ -[umésti], Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα 

& άββμο (2016: 481) βζα ημ α΄ πθδε. ημο ιεζμπαεδηζημφ εκεζηχηα ζε -[esti/-isti] <-εζηη/-ηζηη> (π.π. 

[érxumésti] <έξρνπκέζηη>, [ímisti] <είκηζηη>) ηαζ Νηάβηαξ (2016: 503) βζα ημ νδιαηζηυ ηένια -/meste/ 

<-κεζηε> ακηί -/maste/ <-καζηε>. Βθ. επίζδξ Αθιπακμφδδξ (2009: 222). 
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ημο απακηχιεκμο ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή /éfxode/ [éfxudi] «εφπμκηαζ», μ μπμίμξ, 

ειθακίγεζ θδηηζηυ ιυνθδια ηδξ α΄ζογοβίαξ δίπςξ υιςξ κα είκαζ εθζηηυ κα 

πνμζδζμνζζηεί ζε πμζα αηνζαχξ ηάλδ ηδξ ιπμνεί κα εκηαπεεί. Δπίζδξ, ιία θμνά 

εκημπίζηδηε ηαζ μ ηφπμξ β΄ πθδεοκηζημφ /paraponiúden/ [parapuɲúdin] 

«παναπμκζμφκηαζ» ιε ηαηάθδλδ -/iúden/, πμο παναπέιπεζ ζηδ α΄ ζογοβία δίπςξ ηαζ 

πάθζ κα είκαζ δοκαηυκ κα ηαεμνζζηεί ζοβηεηνζιέκδ ηάλδ ηδξ ηαζ μ μπμίμξ ειθακίγεζ 

πνυζεεηα ημ -/n/, ημ μπμίμ, υπςξ ακαθένεδηε, ακεονέεδηε ζημ β΄ πθδεοκηζηυ ηδξ α΄ 

ζογοβίαξ. 

3) Ακαθμνζηά ιε ηα νήιαηα ηδξ α2 ηάλδξ ηδξ δεφηενδξ ζογοβίαξ, ζημ οθζηυ 

ακεονέεδηακ, απυ ιία θμνά μ ηαεέκαξ, μζ νδιαηζημί ηφπμζ /asxolúme/ «αζπμθμφιαζ», 

– /apotelíte/ [apoteʎíte] «απμηεθείηαζ», /enoíte/ [noít] «εκκμείηαζ» – /εeorúde/ 

«εεςνμφκηαζ» (α΄ εκζηυ, β΄ εκζηυ ηαζ β΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ εκεζηχηα ακηίζημζπα), 

μζ μπμίμζ ειθακίγμοκ ηαηαθήλεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα 

Δθθδκζηή. 

 4) Δκδεζηηζηά παναδείβιαηα νδιαηζηχκ ηφπςκ ηδξ α΄ ζογοβίαξ ιε ηζξ 

ηαηαθήλεζξ πανεθεμκηζημφ αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ (παναηαηζημφ) ιεζμπαεδηζηήξ 

θςκήξ πμο παναηέεδηακ ζημκ πίκαηα είκαζ: α) βζα ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ: /línoman/
172

 

[ʎínuman] «θοκυιμοκ», /erxóman/ «ενπυιμοκ», εκχ ηφπμζ υπςξ /skeptómun/ 

[ʃciptómun] «ζηεθηυιμοκ» ηαζ /kaεómuna/ «ηαευιμοκα» πζεακχξ μθείθμκηαζ ζηδκ 

επζννμή ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ, α) βζα ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ: /línosan/ [ʎínusan] 

«θοκυζμοκ», /káεosan/ «ηαευζμοκ», β) βζα ημ β΄ εκζηυ πνυζςπμ: /línodan/ [ʎínudan] 

«θφκμκηακ, θοκυηακ», /sikónodan/ [ʃkóndan] «ζδηςκυηακ», /erɣázodan/ [irɣázodan] 

«ενβαγυηακ», εκχ ηφπμζ υπςξ /leɣótan/ «θεβυηακ», /epenevótane/ «παζκεουηακ» 

ειθακίγμοκ ηαηαθήλεζξ πμο απακημφκ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, δ) βζα ημ α΄ 

πθδεοκηζηυ πνυζςπμ: /línomastan/ [ʎínumastan] «θοκυιαζηακ», /káεomastan/ 

«ηάεμιαζηακ», εκχ μ ηφπμξ /kaεómastan/ «ηαευιαζηακ» πνμένπεηαζ ιάθθμκ απυ ηδκ 

Νεμεθθδκζηή Κμζκή, ε) βζα ημ α΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ: /sikónostan/ [ʃkónustan] 

«ζδηςκυζαζηακ», /lín-μsastan/ [ʎínusastan] «θοκυζαζηακ» ηαζ ζη) βζα ημ β΄ 

πθδεοκηζηυ πνυζςπμ: /línodan/ [ʎínudan] «θφκμκηακ», /pníɣodan/ [pɲíɣdan] 

«πκίβμκηακ», /ɣraf-ótan/ «βνάθμκηακ». 

                                                
172 Βθ. ηαζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 481) βζα ηζξ ηαηαθήλεζξ εκζημφ ημο 

ιεζμπαεδηζημφ παναηαηζημφ -καλ -ζαλ -ληαλ -/man, -san, -dan/, (π.π. ήκαλ [íman], θάζνπζαλ 

[káεusan], έξ‟ληαλ [érdan] «ενπυηακ»), πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 222), Σζμθάηδ (2009: 347, 369-371), 

Γηαναθζάημξ (2016: 212, 256). 
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Οζ πενζπηχζεζξ ηςκ ηφπςκ [mazévdin] «ιαγεφμκηακ», [érdin] (αθθά ηαζ 

[érðin]) «ένπμκηακ» ηαζ [féndin] «θαίκμκηακ» απδπμφκ ηδκ φπανλδ ηαηάθδλδξ -

/oden/ (mazévoden/, /érxμden/, /fénoden/)˙ εκχ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ /ɣin-ódusan/ 

[ʝinódusan] «βζκυκημοζακ», /xér-odan/ [çérodan] «παίνμκηακ» εκημπίγμκηαζ θδηηζηά 

ιμνθήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή. 

 Ζ πνήζδ ημο θδηηζημφ ιμνθήιαημξ -/ótan/ ηυζμ ζημ β΄ εκζηυ υζμ ηαζ ζημ β΄ 

πθδεοκηζηυ (αθ. ακςηένς ημοξ ηφπμοξ β΄εκζημφ /leɣótan/ «θεβυηακ», /epenevótane/ 

«παζκεουηακ») οπμδδθχκεζ ίζςξ ηδ ιμνθμθμβζηή ζφιπηςζδ ηςκ δφμ αοηχκ 

νδιαηζηχκ πνμζχπςκ ζημ ζδίςια (π.π. /ta vóskame kalá ke ɣinótan paxiá/ [ta 

vóskame kalá ce ʝinótan paçá] «Σα αυζηαιε ηαθά ηαζ βίκμκηακ παπζά.», /i palií 

ánεropi xriazótan álas/ [i paʎí ánεropi xriazótan álas] «Οζ άκενςπμζ ηδξ παθζάξ 

επμπήξ πνεζάγμκηακ αθάηζ.», /ɣámi sto xorió ɣinótan siníεos máio/ [ɣámi sto xorʝó 

ʝinótan siníεos máio] «Γάιμζ ζημ πςνζυ βίκμκηακ ζοκήεςξ Μάζμ.», /i ɣámi siníεos 

ɣinótan ti ðéfteri méra tu pásxa/ [i ɣámi siníεos ʝinótan ti ðéfteri méra tu pásxa] «Οζ 

βάιμζ ζοκήεςξ βίκμκηακ ηδ δεφηενδ ιένα ημο Πάζπα.», /to sávato erxótan i sigenís/ 

[to sávatu erxótan i siɟenís] «Σμ άαααημ ένπμκηακ μζ ζοββεκείξ.», /ke epáno apó ta 

prikiá kaεótan mikrá peðiá/ [ce pánu apó ta pricá kaεótan mikrá peðʝá] «ηαζ πάκς απυ 

ηα πνμζηζά ηάεμκηακ ιζηνά παζδζά», /aɣorákia kaεótan epáno sta mulária/ [aɣoráca 

kaεótan páno sta muɫárʝa] «αβμνάηζα ηάεμκηακ πάκς ζηα ιμοθάνζα», /ótan 

ksanapadrevótan ðío xíri/ [ótan ksanapadrevótan ðío çíri] «υηακ λακαπακηνεφμκηακ 

δφμ πήνμζ»), δ μπμία ζοκδέεηαζ πζεακυκ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο ζδζςιαηζημφ 

θδηηζημφ ιμνθήιαημξ -/odan/ ζηα ίδζα νδιαηζηά πνυζςπα (π.π. β΄ εκζηυ: /lín-odan/ 

[ʎín(u)dan] «θοκυηακ» αθθά ηαζ β΄ πθδεοκηζηυ: /lín-odan/ [ʎín(u)dan] «θφκμκηακ). 

 5) πεηζηά ιε ημ πανεθεμκηζηυ αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ (παναηαηζηυ) ηςκ 

νδιάηςκ ηδξ α2 ηάλδξ, εκημπίζηδηε ιία θμνά μ ηφπμξ /omilíto/ «ςιζθείημ» (ιε 

θδηηζηυ ιυνθδια θυβζαξ πνμέθεοζδξ) ηαζ, επίζδξ ιία θμνά, μζ ηφπμζ /katikúdan/ 

«ηαημζημφκηακ» ηαζ /timorúdan/ «ηζιςνμφκηακ» (ιε ηαηάθδλδ βκςζηή απυ ηδκ Κμζκή 

Νέα Δθθδκζηή), εκχ μζ ηφπμζ /asxoliótan/ «αζπμθμφκηακ (β΄ εκ.)» ηαζ /sixoriótan/ 

«ζοβπςνμφκηακ (β΄ πθδε.)» δδθχκμοκ υηζ δ ιμνθμθμβζηή ηαφηζζδ ηςκ δφμ 

ζοβηεηνζιέκςκ πνμζχπςκ, βζα ηδκ μπμία έβζκε θυβμξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ 

παναηδνείηαζ ηαζ ζηδ δεφηενδ ηάλδ ηδξ α΄ ζογοβίαξ (π.π. /píɣenan ke éna portokáli ke 

sixoriótan/ [píʝenan ci éna portokáli ce ʃixorʝótan] «Πήβαζκακ ηαζ έκα πμνημηάθζ ηαζ 

ζοβπςνμφζε μ έκαξ ημκ άθθμκ.»), υπςξ επίζδξ ηαζ ζηδκ α1 (αθ. Πίκαηαξ 2, θδηηζηυ 

ζφζηδια 19). 
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Ακ δεκ θδθεμφκ οπ’ υρζκ μζ νδιαηζημί ηφπμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ιυθζξ 

πνμδβμοιέκςξ έβζκε θυβμξ ζηδκ παναηήνδζδ αοηή (/omilíto/, /katikúdan/, 

/timorúdan/) ηαζ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφβηνζζδ ηςκ θδηηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

πανμκηζημφ ηαζ πανεθεμκηζημφ αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ (εκεζηχηα ηαζ παναηαηζημφ) 

ηςκ δφμ ηάλεςκ (α1 ηαζ α2) ηδξ α΄ ζογοβίαξ, ιπμνεί ίζςξ κα οπμζηδνζπεεί υηζ ζηδ 

ιεζμπαεδηζηή θςκή ηδξ α΄ ζογοβίαξ παναηδνείηαζ βεκζηά –ηαζ υπζ πθήνςξ– ιζα 

ιμνθμθμβζηή ηαφηζζδ ηςκ ηαηαθήλεςκ ηςκ δφμ ηάλεςκ (α1 ηαζ α2) ή –ιε μνευηενδ 

ηαζ αηνζαέζηενδ δζαηφπςζδ– υηζ οπάνπεζ ή δζαθαίκεηαζ ιζα ηάζδ ιμνθμθμβζηήξ 

ελμιμίςζδξ/εκμπμίδζδξ ηςκ δφμ ηάλεςκ
173

 Ακηίεεηα, ζηδκ εκενβδηζηή θςκή –ηονίςξ 

ακαθμνζηά ιε ημ αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ (εκεζηχηα)– δ ιμνθμθμβζηή δζάηνζζδ ηςκ 

δφμ ηάλεςκ είκαζ ζαθέζηενδ ηαζ εοηνζκέζηενδ. 

 

                                                
173 Βθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 294) ζπεηζηά ιε ηδ δζαιυνθςζδ νδιάηςκ ημο ζδζχιαημξ, ηα μπμία 

ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή εκηάζζμκηαζ ζηδ α2 ζογοβία, ζφιθςκα ιε αοηά ηδξ α1 ιε ζοκέπεζα μ 

ανζειυξ ηςκ νδιάηςκ ηδξ α2 κα ζοννζηκχκεηαζ ανηεηά. 
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Β) Ακηίεεηα πνμξ ηδ δζαθμνμπμίδζδ πμο επζζδιάκεδηε ακςηένς (αθ. ζ. 333 βεκζηυηενδ παναηήνδζδ Α), μζ ηαηαθήλεζξ ηςκ νδιάηςκ 

πμο δδθχκμοκ ηέθεζμ ηαζ ζοκηεθεζιέκμ πμζυκ εκενβείαξ ηαζ δ πνμζηαηηζηή ημο ίδζμο πμζμφ εκενβείαξ είκαζ βεκζηά εκζαίεξ ζηζξ δφμ ζογοβίεξ ηαζ 

ηζξ δφμ ηάλεζξ ζογοβζχκ (ηαζ ζηζξ δφμ θςκέξ). 

 

Πίλαθαο 3 

 

Δλεξγεηηθή θωλή 

 +παξειζόλ/ηέιεην πνηόλ 

ελέξγεηαο 

αόξηζηνο  

ρξόλνη κε ζπληειεζκέλν πνηόλ ελέξγεηαο +παξειζόλ/ηέιεην πνηόλ ελέξγεηαο 

πξνζηαηηθόο ηέιεηνο ηύπνο 

πξνζηαηηθή ανξίζηνπ 

 

α΄ ζογοβία 

 

α1 ζογοβία 

 

α2 ζογοβία 

 

 

/élis/- -/a/ (4) 

[éʎs/ʃ]
174

      -[a] 

/aɣápis/-       -/es/ 

[aɣáps/ʃ]- -[is] 

/aðíkis/-        -/e/ 

[aðícs/ʃ] -[(i)] 

 

/éxo/ [éx(u)]     /lís/-             [ʎíʃ(i)] 

 

/íxa/ [íxa]     /aɣapís/- -/i/  [aɣapíʃ(i)] (7) 

 

/εa éxo/ [éx(u)]   /aðikís/-       [aðicíʃ(i)] 

 

/lís/- 

[ʎíʃ(i)] 

/aɣápis/-    -/e/ (11) 

[aɣápʃ(i)] 

/aðíkis/- 

[aðíc(i)ʃ(i)] 

                                                
174

 Σμ θδηηζηυ ζφιθςκμ ημο εέιαημξ (παναηηήναξ) -/s/- πναβιαηχκεηαζ θςκδηζηά ςξ -[ʃ] πνζκ απυ ηζξ ηαηαθήλεζξ -/es/, -/e/ ηαζ -/ete/, ηςκ μπμίςκ μζ θςκδηζηέξ 

πναβιαηχζεζξ είκαζ [is], -[(i)] ηαζ -[(i)ti] ακηίζημζπα, αθ. 3.1.5.12 Σμ θχκδια /s/ ζ. 139-140. 
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                    -/ame/, -[am(i)] 

                   -/ete/, -[(i)ti] 

                   -/an/ 

 

/lís/- 

[ʎísti] 

/aɣapís/-    /-te/ 

[aɣapísti] 

/aðikís/- 

[aðicísti] 

 

 

Πίλαθαο 4 

 

Μεζνπαζεηηθή θωλή 

 +παξειζόλ/ηέιεην πνηόλ 

ελέξγεηαο 

αόξηζηνο  

ρξόλνη κε ζπληειεζκέλν πνηόλ ελέξγεηαο  +παξειζόλ/ηέιεην πνηόλ ελέξγεηαο 

πξνζηαηηθόο ηέιεηνο ηύπνο 

πξνζηαηηθή ανξίζηνπ 

 

α΄ ζογοβία 

 

  

/líε/- -/ika/
175

 (17) 

[ʎíε]-            -[ka] 

 

/éxo/ [éx(u)]    /liε/-             [ʎiεí] 

/íxa/ [íxa] /aɣapiε/- -/í/  [aɣapεí] (21) 

 

/lís/- ή   /liε/-   -[ús] 

[ʎísu]                   [ʎiεús] 

                                                
175 Μία θμνά, ζε δδιμηζηυ ηναβμφδζ, επζζδιάκεδηε δ θέλδ [planéεeka] (< /planíεika/) ζε -[eka] ακηί -[(i)ka] (π.π. /poté mu ðen planíεika ɣia ton epáno kósmo/ [poté mu ðe 

blanéεeka ʝa ton apáno kózmo] «Πμηέ ιμο δεκ έπαζα ημ ιοαθυ ιμο/λεηνεθάεδηα βζα ημκ επάκς ηυζιμ»)˙ αθ. ζπεηζηά Φςκμθμβία 3.2.1.4 Ακηζηχθςζδ ζ. 168. 
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α1 ζογοβία 

 

α2 ζογοβία 

 

/aɣapíε/- -/ikes/
176

 

[aɣapíε]-       -[cis], 

/aðikíε/- -/ike/ 

[aðicíε]-        -[ci] 

                    -/ikame/ -[kami] 

                    -/ikete/ -[citi] 

                    -/ikan/ -[kan] 

 

/εa éxo/ [εa éx(u)]  /aðikiε/-       [aðicεí] 

 

/aɣapís/-   -/u/  (23) 

[aɣapísu] 

/aðikís/- 

[aðicísu] 

 

/liε/- 

[ʎiεíti] 

/aɣapiε/- -/íte/ 

[aɣapεíti] 

/aðikiε/- 

[aðicεíti] 

 

 

                                                
176 Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηάπμζα παναδείβιαηα νδιαηζηχκ ηφπςκ πμο ειθακίγμοκ ηα εκ θυβς θδηηζηά ιμνθήιαηα ηαζ είκαζ ηα ελήξ: /líεikes/ [ʎíεcis] «θφεδηεξ», /káikes/ 

[káicis] «ηάδηεξ», /ksetináxtikes/ [kʃit(i)náxces] «ηζκάπηδηεξ», /skéfεikes/ [scéfεices] «ζηέθηδηεξ». 
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Ακαθμνζηά ιε ημοξ Πίκαηεξ 3 ηαζ 4 ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ μζ ελήξ 

επζιένμοξ παναηδνήζεζξ βζα ημ πανεθεμκηζηυ ηέθεζμ πμζυκ εκένβεζαξ (αυνζζημ) 

εκενβδηζηήξ ηαζ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ ηαζ ημοξ ζοκηεθεζιέκμοξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ: 

1) Οζ ηφπμζ α΄ πθδεοκηζημφ νδιάηςκ ηδξ α΄ ζογοβίαξ /látrepsáme/ [látripsámi] 

«θαηνέραιε», /xórepsáme/ [xóripsámi] «πμνέραιε», ιε ηφνζμ ηαζ δεοηενεφμκηα ηυκμ, 

πμο παναπέιπμοκ ζε ηαηάθδλδ -/áme/ -[ámi] ακαθένμκηαζ ζε πεζνυβναθμ ημο 

Κ.Δ.Ν.ΓΗ. (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 14). 

2) Πενζπηχζεζξ ηφπςκ α΄ ηαζ α΄ζογοβίαξ ζε -/ate/ -[at(i)] (π.π. /íðate/ 

«είδαηε», /píɣate/ [píɣat] «πήβαηε») ηαζ -/an(e)/ (π.π. /pírane/ «πήνακ», /petáksane/ 

«πέηαλακ») παναπέιπμοκ ζε επζννμή ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ ζημκ ζδζςιαηζηυ 

θυβμ. 

3) Δηηυξ απυ ημοξ πνμζηαηηζημφξ ηέθεζμοξ ηφπμοξ (πνμζηαηηζηή αμνίζημο) 

εκενβδηζηήξ θςκήξ ημο α΄ εκζημφ πνμζχπμο ιε ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα πμο 

ζδιεζχκμκηαζ ζημκ πίκαηα (π.π. /kópse/ [kópʃi] «ηυρε», /líse/ [ʎíʃi] «θφζε», /xórepse/ 

[xóripʃi] «πυνερε», /álese/ «άθεζε», /ðése/ [ðéʃi] «δέζε», /sóse/ [sóʃi] «ζχζε», – /vále 

to/ [val to] «αάθε ημ», /ɣlítosé me/ [ɣʎítuʃ mi] «βθφηςζέ ιε», /ðóse/ [ðoʃ] «δχζε», 

/dóse/ [doʃ] «πηφπα», /kseprovóðisé ton/ [kʃipruvóðʃ tun] «λεπνμαυδζζέ ημκ», /páre/ 

[par] «πάνε» η.ά.), εκημπίζηδηακ, ζε θίβεξ πενζπηχζεζξ, ηφπμζ ιε ζδζαζηενυηδηεξ ςξ 

πνμξ ημκ ζπδιαηζζιυ ημοξ απυ ημοξ μπμίμοξ ηάπμζμζ ζοιααίκεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκημπίζηδηακ νδιαηζημί ηφπμζ πμο θήβμοκ ζε -/a/ (π.π. 

/évɣa/ «έαβα», /éla/ «έθα», /éba/ «έιπα», /εéva/ «θφβε», /katéva/ «ηαηέαα», 

/(s)téka/
177

 «ζηάζμο», /tréxa/ «ηνέπα, ηνέλε», /févɣa/ «θεφβα, θφβε»), ζε -/s/ (π.π. 

/vɣes/ [vʝes] «αβεξ», /ð(i)es/ [ð(ʝ)es] «δεξ», /pes/ [pe(s)] «πεξ») ηαεχξ ηαζ ηφπμζ απυ 

ημοξ μπμίμοξ έπεζ απμαθδεεί μ παναηηήναξ -/s/- (αθ. Φςκμθμβία 3.2.3.5 ζ. 194-195) 

ημο εέιαημξ 2 (π.π. /vróxosé ton/ [vróxu ton] «άνπαλέ ημκ», /ɣlítosé me/ [ɣʎítu mi] 

«βθφηςζέ ιε», /strímoksé me/ [strúmu mi] «ζηνίιςλέ ιμο ηα νμφπα/ζηεπάζιαηα 

πίζς ζηδκ πθάηδ ιμο ζημ ηνεαάηζ, ζηέπαζέ ιε ηαθά», /sfálisé to/ [sfaʎ to] «ζθάθζζέ 

ημ, ηθείζ’ ημ»). 

πεηζηά ιε ημ α΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ, εηηυξ απυ ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ πίκαηα, εκημπίζηδηακ επίζδξ μζ ηαηαθήλεζξ -/ete/ -[iti] (π.π. 

                                                
177 Βθ. Σζμθάηδ (2009: 392) βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηδξ πνμζηαηηζηήξ ζε ιζα «ζεκαζηνινγηθή νκάδα 

ξεκάησλ θίλεζεο ή ζηάζεο». 
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/kátsete/ [kátʃiti] «ηαείζηε»),-/íte/ -[íti] (π.π. /paríte ton se éna vaεí lagáði/ [paríti tun s 

éna vaεí lagáði] «πάνηε ημκ ζε έκα ααεφ θαβηάδζ», /siríte me se mia psiliá raxúla/ 

[ʃiríti mi se mɲa pʃiʎá raxúla] «ζφνηε ιε ζε ιζα ρδθή ναπμφθα», ηα δφμ ηεθεοηαία 

παναδείβιαηα πνμένπμκηαζ απυ δδιμηζηυ ηναβμφδζ, αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 14, πα. Παπαδυπμοθμξ (1926: 92) υπμο ζδιεζχκεηαζ υηζ μζ ηφπμζ 

«θηξήηη, παξήηη, ζπξήηη, παλήηη» ζπδιαηίζηδηακ «θαηά ηα παζεηηθά θηξζήηη, 

παξζήηη θηι.») ηαζ -/ate/ ιε θςκδηζηή πναβιάηςζδ -[ati] (π.π. /akúsate na máεete/ 

[akúsati na máεiti] «αημφζηε κα ιάεεηε»˙ εκημπίζηδηε ηαζ αοηή ζε δδιμηζηυ 

ηναβμφδζ, αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 30). 

Πνυζεεηα, ιπμνεί κα βίκεζ θυβμξ βζα μνζζιέκμοξ ζδζαίηενμοξ ηφπμοξ 

πνμζηαηηζηήξ υπςξ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: /ðiéte/
178

 [ðʝéti] «δείηε» (α΄ εκζηυ /ð(i)es/ 

[ð(ʝ)es] «δεξ»), /dóte/ [dóti] «πηοπήζηε» (α΄ εκζηυ /dósi/ [doʃ] «πηφπα»), /panéste/ 

[panéste] «κα πάηε, πδβαίκεηε» (α΄ εκζηυ /páne/ [páne] «πήβαζκε, άκηε»)˙ δ 

πνμζηαηηζηή /(ɣia) eláte/ [(ʝa) láti] «(βζα) εθάηε» απακηά ηαζ ςξ /(ɣia) elatíte/ [(ʝa) 

latíti] «(βζα) εθάηε» (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 8) εκχ πανάθθδθα βίκεηαζ 

πνήζδ ηαζ ηςκ ηφπςκ [iláti], [eláti] «εθάηε». 

4) Δπεηηεηαιέκμζ ιε -/e/ ιεζμπαεδηζημί ηφπμζ νδιάηςκ ηδξ α΄ ζογοβίαξ ζε -

/íkane/ (π.π. /ksefortoεíkane/ «λεθμνηχεδηακ») θαίκεηαζ υηζ απδπμφκ ηδκ επίδναζδ 

ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ ζημ Γανκάηζημ ζδίςια. 

5) Παναδείβιαηα α΄ εκζημφ ημο ηέθεζμο πνμζηαηηζημφ ηφπμο ιεζμπαεδηζηήξ 

θςκήξ ζε -/u/ είκαζ ηα αηυθμοεα /pobépsu/ [bubépsu] «δζαπμιπέρμο», /porépsu/ 

[purépsu] «πμνέρμο», /stásu/ «ζηάζμο», εκχ παναδείβιαηα πνμζηαηηζηήξ ζε -/ús/ 

είκαζ ηα /aμratistús/ [aratstús] «βίκε αυναημξ, θφβε» (απυ ημ νήια /aμratízome/ 

[aratízumi] «ελαθακίγμιαζ, θεφβς, πάκμιαζ, δζχπκς αίαζα ηάηζ»), /gastroεús/ 

[gastruεús] «βηαζηνχζμο», /kniεús/ [kɲiεús] «λφζμο», /kimiεús/ [cimεús] 

«ημζιήζμο», /kriftús/ «ηνφρμο», /nifεús/ [ɲifεús] «κίρμο», /padreftús/ [padriftús] 

«πακηνέρμο», /sikoεús/ [ʃkuεús] «ζήης», /simazoxtús/ [ʃmazuxtús] «ζφκεθεε». Όπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ημοξ ακςηένς νδιαηζημφξ ηφπμοξ δ ηαηάθδλδ -/u/ πνμζηίεεηαζ ζημ 

εέια 2, εκχ ημ θδηηζηυ ιυνθδια -/ús/ ζημ εέια 3 ηαζ αθμνά ηονίςξ νήιαηα ηδξ α΄ 

ζογοβίαξ. Γζα ημοξ ακςηένς ηφπμοξ πνμζηαηηζηήξ ζδιεζχκεηαζ απυ ημκ 

Παπαδυπμοθμ (1926: 96) υηζ «Ελ Σέξξ. ζρεκαηίδεηαη πεξηζπώκελνο εηο -ζνύζνπ 

                                                
178 Βθ.ηαζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 483) βζα ηδκ πνμζηαηηζηή ιδ ζζβιαηζηχκ 

αμνίζηςκ (π.π. δηε [ðʝe], δηείηη [ðʝíti], ηδέ [iðé], ηδέηη [iðéti], κπε [be], κπίηη [bíti], έκπα [éba], δό κ‟ [ðμ 

m] η.θπ.)˙ αθ. επίζδξ, ημκ Νηάβηα (2016: 504) υπμο πνμζηαηηζηέξ ημο ηφπμο [pjé] «πεξ», [ðjé] «δεξ» 

παναηηδνίγμκηαζ ανπασηέξ. 
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θνηκ’ζνύζ’, ληθζνύζ’, μαπινπζνύζ’, ήηνη εθ ηνπ θνηκ’ζώ θαη θ’κνίζ(νπ) ειέρζε 

θνηκ’ζνύζ(νπ)». 

Ο Καηζάκδξ (1993: 96-97) ζδιεζχκεζ υηζ μζ ηφπμζ πνμζηαηηζηήξ 

ιεζμπαεδηζημφ αμνίζημο ζε -/ús/
179

 (π.π. /liεús/ <ιπζνύο>) ζπδιαηίγμκηαζ απυ ημ 

εέια ημο παεδηζημφ αμνίζημο (δδθαδή απυ ημ εέια 3 ζφιθςκα ιε ηδκ οζμεεηδεείζα 

ζε αοηήκ ηδκ ενβαζία ιμνθμθμβζηή πνμζέββζζδ) + ηδκ ηαηάθδλδ -/ús/. Όπςξ 

οπoζηδνίγεζ, ημ -/u/ <-νπ> απμηεθεί ηαηάθδλδ ηδξ ιεζμπαεδηζηήξ πνμζηαηηζηήξ 

εκεζηχηα πμο ιεηαθένεδηε ηαη’ ακαθμβία ζημ εέια ημο παεδηζημφ αμνίζημο ηαζ έηζζ 

πνμέηορακ ηφπμζ ηδξ ιμνθήξ /diεú/ <ληπζνύ>, /niftú/ <ληθηνύ> η.ά. Μμθμκυηζ εεςνεί 

υηζ δ ενιδκεία ημο ηεθζημφ -/s/ <-ο> δεκ είκαζ ζδζαίηενα εφημθδ, δίκεζ «κηα πξώηε 

πξόηαζε γηα ηελ εμήγεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ» ακαθένμκηαξ πςξ ημ πνυηοπμ ηδξ 

πνμζηαηηζηήξ εα ιπμνμφζε κα ήηακ δ δμιή: /diεú si/ <ληπζνύ ζπ>, /pliεú si/ <πιπζνύ 

ζπ> θαζ κα ελεθίπεδηε ζε /diεús/ <ληπζνύο>, /pliεús/ <πιπζνύο> ιε ηδκ απμαμθή ημο 

ηεθζημφ -/i/ <-η> ζφιθςκα ιε ημοξ θςκδηζημφξ κυιμοξ ηςκ αμνείςκ ζδζςιάηςκ˙ 

παναηδνεί υιςξ υηζ πνμηφπηεζ αιέζςξ ιζα ακηίννδζδ, εθυζμκ ημ /s/ αοηυ δεκ είκαζ 

μονακςιέκμ, υπςξ εα ήηακ ακαιεκυιεκμ. Aκαθένεζ επίζδξ πςξ δ εκ θυβς 

πνμζηαηηζηή πανμοζζάγεζ εονφηδηα ηαζ ζοκζζηά ζημζπείμ βθςζζζηήξ μιμζμβέκεζαξ ζε 

ιζα ιεβαθφηενδ πενζμπή, ζηα αυνεζα ηδξ Μαηεδμκίαξ, πμο ζήιενα ακήηεζ ζηδ 

Βμοθβανία. 

Αηυιδ, μ Μπέβημξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η 964: 3 ζδιεζχκεζ υηζ ζημ Νέμ μφθζ 

πνδζζιμπμζμφκ «ηελ θαηάιεμε -ηζη» ηαζ ακαθένεζ ημοξ ηφπμοξ /kimítsi/ <θνηκήηζη>, 

/lítsi/ <ιύηζη>, /plítsi/ <πιύηζη>, επίζδξ πνμζεέηεζ υηζ ζημ βεζημκζηυ Άβζμ Πκεφια 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ηαηάθδλδ -/εki/ <-ζθη> ηαζ ςξ παναδείβιαηα παναεέηεζ ημοξ 

ηφπμοξ /kimíεki/ <θνηκήζθη> «ημζιήζμο» ηαζ /plíεki/ <πιύζθη> «πθφζμο»˙ υπςξ 

υιςξ εφημθα δζαπζζηχκεηαζ απυ ηα παναδείβιαηα, ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ δ 

ηαηάθδλδ δεκ είκαζ -/εki/ αθθά -/ki/
180

, δ μπμία πνμζηίεεηαζ ζημ εέια 3. Πένακ ηςκ 

παναδεζβιάηςκ πμο ακαθένεζ μ Μπέβημξ, ζημ οθζηυ ακεονέεδηακ επίζδξ μζ 

νδιαηζημί ηφπμζ /níftsi/ [ɲíftʃi] «κίρμο», /tsakítsi/ [tsacítʃi] «θφβε, ηζαηίζμο» ηαζ 

                                                
179 Καηά ημκ Παζπαθμφδδ (2000: 33, 39) μζ ηφπμζ πνμζηαηηζηήξ ζε -ζνύο -/εús/, -ζηνύο -/stús/ (π.π. 

ιπζνύο /liεús/, ινπζηνύο /lustús/) πνμέηορακ «από ζύλζεζε ξεκάησλ» ιε ηζξ ακηςκοιίεξ ζπ /si/, ηνλ 

/ton/, ηελ /tin/, ην /to/. 
180 Βθ. ζπεηζηά Σζμθάηδ (2009: 347, 387-391). 
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/xadakótsi/ [xadakótʃi] «πάζμο». Δπίζδξ, ιία θμνά απακηά μ ηφπμξ /kníski/ [kɲís/ʃci] 

«λφζμο» (Κάνηζζμξ 1994: 149) ημο νήιαημξ /kníεome/ [kɲíεumi] «λφκμιαζ»
181

. 

6) ημ ζοθθεβέκ οθζηυ δ πανμοζία ηςκ ζοκηεθεζιέκςκ ηφπςκ ηδξ 

εκενβδηζηήξ θςκήξ είκαζ ζζπκή˙ ακεονέεδηακ ηφπμζ –αθθά υπζ πθήνδ ηθζηζηά 

παναδείβιαηα– παναηεζιέκμο ηαζ οπενζοκηέθζημο ηαζ ηςκ δφμ ζογοβζχκ αθθά υπζ 

ημο ζοκηεθεζιέκμο ιέθθμκηα. ηδ ιεζμπαεδηζηή θςκή δεκ εκημπίζηδηακ δζυθμο 

ηφπμζ ζοκηεθεζιέκςκ πνυκςκ. Οζ νδιαηζημί ηφπμζ ζοκηεθεζιέκςκ πνυκςκ ηαζ ηςκ 

δφμ θςκχκ πμο δεκ επζζδιάκεδηακ ζημ οθζηυ αθθά ειθακίγμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 

ζοιπθδνχεδηακ αάζεζ ζημζπείςκ πμο δυεδηακ απυ ημοξ πθδνμθμνδηέξ
182

. 

7) Άηθζημζ, επζννδιαηζηήξ θφζδξ ιεημπζημί ηφπμζ υπςξ /éxodas lísi/ [éxudas 

ʎíʃ(i)] «έπμκηαξ θφζεζ» η.θπ. (εκενβδηζηήξ θςκήξ ιε ημ θδηηζηυ ζφζηδια 7) ηαζ 

[éxodas liεí] [éxudas ʎ(i)εí] «έπμκηαξ θοεεί» η.θπ. (ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ ιε ημ 

θδηηζηυ ζφζηδια 21) δεκ ακεονέεδηακ ζημ οθζηυ αθθά ημ βεβμκυξ αοηυ δεκ πνέπεζ 

ίζςξ κα εεςνδεεί ςξ ζημζπείμ ημ μπμίμ πνμελμθθεί ηαζ απμδεζηκφεζ ηδκ πακηεθή 

απμοζία ηςκ εκ θυβς ηφπςκ απυ ημ ζδίςια. 

 

                                                
181 Πανυιμζμζ ηφπμζ πνμζηαηηζηήξ (π.π. α΄εκ.: πιύζηζη /plíεtsi/, θνηκήζ‟ηζη /kimíεtsi/, ληύλνπζ‟ [dínus] 

α΄ πθδε.: πιύζηζηηη /plíεtsiti/, θνηκήζηζηηη / kimíεtsiti/) ακαθένμκηαζ απυ ημκ Μπαηγάηα (2012: 977) βζα 

ημ ζδίςια ημο Ηάζιμο Κμιμηδκήξ. Βθ. επίζδξ ημκ Αθιπακμφδδξ (2016: 19, 24) υπμο ακεονίζημκηαζ 

ηφπμζ α΄εκ. πνμζη. ιεζμπαε. αμν. ζε -ζ‟ζε -[εse] (π.π. ληύζ‟ζε [díεse] < -ζεζε -/εise/), ζε -είο -/ís/ (π.π. 

πιπζείο /pliεís/) ηαζ -ζ(νπ) -/su/ π.π. πιύζ‟ /plísu/) ηαζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 

483) βζα ημοξ ηφπμοξ «[cmíʃ]» «ημζιήζμο», «[pʎíʃ]» «πθφζμο», πα., ηέθμξ, ηα παναηδνμφιεκα απυ ημκ 

Παπαδυπμοθμ (1926: 96) βζα ηδκ πνμζηαηηζηή ζε -ηζη -/tsi/. Βθ. επίζδξ Σζμθάηδ (2009: 54-55). 
182 Ακαθμνζηά ιε ηδ ζπακζυηδηα πνήζδξ ηςκ ζοκηεθεζιέκςκ πνυκςκ, ηδκ ακαπθήνςζή ημοξ ζοκήεςξ 
απυ ημκ αυνζζημ ηαζ ημκ πενζθναζηζηυ ζπδιαηζζιυ παναηεζιέκμο ηαζ οπενζοκηέθζημο, ζε πενίπηςζδ 

ειθάκζζήξ ημοξ, ιε ηα έρνπ - είρα [éxu] - [íxa] ηαζ ημ μοδ. ηδξ παε. ιηπ. (π.π. έρνπ - είρα ηηκεκέλνπλ 

[éxu - íxa timiménun], έρνπ - είρα γξακκέλα [éxu - íxa ɣraména] ηθπ.) ζηδκ εκενβδηζηή θςκή ηαζ ιε ηα 

είκη - ήκ‟λα [ími] - [ímna] ηθπ. ηαζ ηδκ παε. ιηπ. ζηδ ιεζμπαεδηζηή θςκή (π.π. είκη - ήκ‟λα γξακκέλνπο 

[ími - ímna ɣraménus], είκνπ - ήκνπλ ηγξακκέλνπο [ímu – ímun iɣraménus]) αθ. Παπαδυπμοθμξ (1926: 

90, 96). 
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Πίλαθαο 5
183

 

πλδπαζκόο ζεκάηωλ θαη ιεθηηθώλ ζπζηεκάηωλ ζηα ξήκαηα ηεο α΄ ζπδπγίαο 

 

 Θέκα 1 Θέκα 2 Θέκα 3 

 /lin/- /lis/- /liε/- 

Δλεξγεηηθή 

Δκεζηχηαξ 

Σνμπζημί ηφπμζ 

Παναηαηζηυξ 

Αυνζζημξ 

οκηεθεζιέκμζ 

Πνμζηαηηζηή 

Μεημπή 

 

 

/εa/na/as/ 

 

-/μ/ (1) 

-/μ/ (1) 

-/a/ (4) 

 

 

-/e/ (8) 

-/μdas/ -[udas] (12) 

 

 

/εa/na/as/ 

 

 

/éxo/íxa/εa éxo/  

 

 

-/μ/ (1) 

 

-/a/ (4) 

-/i/ (7) 

-/e/ (11) 

 

Μεζνπαζεηηθή 

Δκεζηχηαξ 

Σνμπζημί ηφπμζ 

Παναηαηζηυξ 

 

 

/εa/na/as/ 

 

 

-/μme/ (14) 

-/μme/ (14) 

-/μman/-υman/ (18) 

  

 

 

 

 

 

/εa/na/as/ 

 

 

 

-/ó/ (3) 

 

                                                
183 ημκ ζοβηεηνζιέκμ πίκαηα υπςξ ηαζ ζημκ αηυθμοεμ (Πίκαηαξ 6) ηα ηαηαβναθυιεκα ζημζπεία (εέιαηα, θδηηζηά ιμνθήιαηα) δεκ ιεηαβνάθμκηαζ θςκδηζηά, ηαεχξ δ 

θςκδηζηή ημοξ απυδμζδ έπεζ ήδδ θάαεζ πχνα ακςηένς, αθ. Πίκαηεξ 1-4˙ ακαθμνζηά ιε ημοξ δείηηεξ ηνμπζηυηδηαξ /εa/na/as/ ζδιεζχκεηαζ απθχξ υηζ δ θςκδηζηή ημοξ 

ιεηαβναθή είκαζ ακηίζημζπα [(ε)a], [(n)a], [as/z]. 
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Αυνζζημξ 

οκηεθεζιέκμζ 

Πνμζηαηηζηή 

 

 

-/ese/ (22) 

 

 

-/u/ (23) 

 

 

/éxo/íxa/εa éxo/ 

-/ika/ (17) 

-/í/ (21) 

-/ús/íte/ (23) 

 

 

Πίλαθαο 6 

πλδπαζκόο ζεκάηωλ θαη ιεθηηθώλ ζπζηεκάηωλ ζηα ξήκαηα ηεο β΄ ζπδπγίαο 

 

 Θέκα 1 Θέκα 2 Θέκα 3 

 /aɣap/- /aðik/- /aɣapis-/aðikis/- /aɣapiε-/aðikiε/- 

Δλεξγεηηθή 

Δκεζηχηαξ 

Σνμπζημί ηφπμζ 

Παναηαηζηυξ 

Αυνζζημξ 

οκηεθεζιέκμζ 

Πνμζηαηηζηή 

Μεημπή 

 

  -/ó/-áo/ (2) 

/εa/na/as/ -/ó/(-áo/) (2) 

  -/úsa/-aɣa/ (5-6) 

 

 

  -/a/ (9) 

  -/ódas/ (13) 

 

-/ó/ (3) 

-/ó/ (3) 

-/úsa/ (5) 

 

 

(–) -/íte/ (10) 

(-/ódas/) (13) 

 

 

/εa/na/as/  -/μ/ (1) 

    

                                   -/a/ (4) 

/éxo/íxa/εa éxo/          -/i/ (7) 

                        -/e/ (11) 
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Μεζνπαζεηηθή 

Δκεζηχηαξ 

Σνμπζημί ηφπμζ 

Παναηαηζηυξ 

Αυνζζημξ 

οκηεθεζιέκμζ 

Πνμζηαηηζηή 

   

  -/iúme/-iéme/ (15) 

/εa/na/as/ -/iúme/-iéme/ (15) 

  -/iúman/ (19) 

 

-/iúme/-iéme/ (16) 

-/iúme/-iéme/ (16) 

-/iúman (20) 

 

 

 

 

 

 

   -/u/ (23) 

 

 

/εa/na/as/  -/ó/ (3) 

    

   -/ika/ (17) 

/éxo/íxa/εa éxo/          -/í/ (21) 

              (-/ús)-/íte/ (23) 
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πεηζηά ιε ημκ Πίκαηα 5 είκαζ δοκαηυκ κα παναηδνδεμφκ ηα ελήξ: 

1) Απυ ημοξ ηνμπζημφξ ηφπμοξ βίκεηαζ θυβμξ βζα αοημφξ πμο ακηζζημζπμφκ 

πνμξ ηδκ παναδμζζαηή οπμηαηηζηή, μζ μπμίμζ ζοκδοαγυιεκμζ ιε ημοξ δείηηεξ 

ηνμπζηυηδηαξ /εa/, /na/, /as/ επζηνέπμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ ημο οπμηαηηζημφ αηεθμφξ 

(οπμηαηηζηήξ εκεζηχηα) ηαζ ημο οπμηαηηζημφ ηέθεζμο ηφπμο (οπμηαηηζηήξ αμνίζημο), 

ημο παναπςνδηζημφ αηεθμφξ (πενζθναζηζηήξ πνμζηαηηζηήξ εκεζηχηα) ηαζ ημο 

παναπςνδηζημφ ηέθεζμο ηφπμο (πενζθναζηζηήξ πνμζηαηηζηήξ αμνίζημο) ηαζ ημο 

ιέθθμκηα αηεθμφξ (ελαημθμοεδηζημφ) ηαζ ηέθεζμο (ζηζβιζαίμο). Άθθμζ ηνμπζημί ηφπμζ 

(π.π. δοκδηζηυξ, απμνδιαηζηυξ, οπμπςνδηζηυξ) δεκ ακαθένμκηαζ, βζαηί ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ημο ηεθαθαίμο πμο πναβιαηεφεηαζ ηδ ιμνθμθμβία ημο νήιαημξ 

αοηυ πμο εκδζαθένεζ είκαζ δ ηαηακμιή ηςκ εειάηςκ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ημοξ ιε ηα 23 

θδηηζηά ζοζηήιαηα ηαζ υπζ δ ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηςκ ιμνθχκ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ, 

ηδξ οπμηεζιεκζηήξ δδθαδή ζηάζδξ ημο μιζθδηή απέκακηζ ζημ ιήκοια. 

2) Αηυιδ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ δείηηεξ ηνμπζηυηδηαξ /εa/ ηαζ /na/ 

απακημφκ ηαζ ιε ηδ ιμνθή [a] (ιε απμαμθή ημο ανπζημφ ημοξ ζοιθχκμο /ε/ ηαζ /n/ 

ακηίζημζπα)˙ αθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 235), Σζμθάηδ (2009: 395-396) ηαζ 4.7.2.4 ζ. 

324-327. Δπίζδξ, βεκζηά βζα ημοξ ιεθθμκηζημφξ ηφπμοξ, ιπμνεί κα ακαθενεεί υηζ ζε 

ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ παναηδνήεδηε δ πνήζδ ημο ηνμπζημφ δείηηδ /εaná/ (αθ. 

Παπαδυπμοθμξ (1926: 90) βζα ηδ πνήζδ ημο πνζκ απυ ημκζγυιεκμ θςκήεκ π.π. «ζαλά 

’ξρνπκη, ζαλά ’ξζνπ») ή /εená/ (ζηδ βναθή απμδίδμκηαζ ςξ <ζε λα> ή <ζα λα>) ακηί 

ημο ζοκήεμοξ /εa/ [(ε)a] (π.π. /εa na érεi/ [εa n érεi] «εα ένεεζ», /εa na érεi patéras 

mu/ [εa n ert patéraz mu] «εα ένεεζ μ παηέναξ ιμο», /εa na érxode ke áli/ [εa n érxode 

ci áʎi] «εα ένπμκηαζ ηαζ άθθμζ», /εa na éxi/ [εa n éçi] «εα έπεζ», /εe na stefanoεó/ «εα 

ζηεθακςεχ»˙ αθ. ηαζ Φςκμθμβία 3.2.3.5 ζ. 192 (απμαμθή ημο /ε/ ζημ /εa/). Σέθμξ, 

ημο παναπςνδηζημφ αηεθμφξ ηφπμο (πενζθναζηζηήξ πνμζηαηηζηήξ) εκημπίζηδηακ μζ 

ηαηαθήλεζξ -/i/ -[ø] (β΄ εκζηυ) ηαζ -/un/ (β΄ πθδεοκηζηυ), εκχ μ δείηηδξ ηνμπζηυηδηαξ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ είκαζ ημ /as/, ζημ β΄ πθδεοκηζηυ υιςξ πνυζςπμ βίκεηαζ 

ηάπμζεξ θμνέξ πνήζδ ηαζ ημο /na/ (π.π. /na/as latrévun/ «αξ/κα θαηνεφμοκ»). 

 3) Σα θδηηζηά ιμνθήιαηα εκενβδηζημφ οπμηαηηζημφ ηέθεζμο ηφπμο 

(οπμηαηηζηήξ αμνίζημο) πμο εκημπίζηδηακ είκαζ ηα -/μ/ -[u], -/is/ -[s], -/i/, -/ume/ -

[um(i)] ηαζ -/ome/, -/ete/ -[iti] -[ti] -[te], -/un(e)/ -[une], -[ɲi] (π.π. /na kátsome/ «κα 

ηάηζoοιε», /na párete/ [na párti] «κα πάνεηε», /na piásete/ [na piáʃte] «κα πζάζεηε», 

/na skásete/ [na skáʃiti] «κα ζηάζεηε», /na min xionísete/ [na mi çoɲísete] «κα ιδ 
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πζμκίζεηε», /na min kakokarðísune/ «κα ιδκ ηαημηανδίζμοκ», /na fíɣune/ [na fíɣɲi] 

«κα θφβμοκ») ηαζ βζα ημκ ηέθεζμ (ζηζβιζαίμ) ιέθθμκηα επζζδιάκεδηακ ηα θδηηζηά 

ιμνθήιαηα -/μ/ -[u], -/is/ -[s], -/i/, -/ume/ -[um(i)], -/ete/ -[iti], -[ite] ηαζ -/un(e)/. Καζ 

ζηζξ δφμ ακςηένς πενζπηχζεζξ (οπμηαηηζηυξ ηέθεζμξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή αμνίζημο) 

ηαζ ηέθεζμξ (ζηζβιζαίμξ) ιέθθμκηαξ), ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ ειθακίγεζ, ηάπμζεξ θμνέξ, 

ηφπμοξ ζημοξ μπμίμοξ μ παναηηήναξ -/s/- ημο εέιαημξ 2 έπεζ οπμζηεί απμαμθή (π.π. 

/na alonísis/ [na aluɲíis] «κα αθςκίζεζξ», /na ðésis/ [na ðéis] «κα δέζεζξ», /na ðósis/ 

[na ðóis] «κα δχζεζξ», /na kaεarísis/ [na kaεaríis] «κα ηαεανίζεζξ», /na lixnísis/ [na 

ʎixɲíis] «κα θζπκίζεζξ», /na potísis/ [na putíis] «κα πμηίζεζξ», /na sikósis/ [na ʃkóis] 

«κα ζδηχζεζξ», /na trovaðiásis/ [na truvaðʝáis] «κα ημπμεεηήζεζξ ζημκ (κ)ημναά ηα 

απαναίηδηα (θαβδηυ η.θπ.) βζα ημκ βεςνβυ πμο πδβαίκεζ ζημ πςνάθζ» – /εa aliεorísis/ 

[εa aʎiεuríis] «εα αθθδεςνίζεζξ», /εa lísis/ [εa ʎíis] «εα θφζεζξ», /εa plaɣiásis/ [εa 

plaʝáis] «εα πθαβζάζεζξ», /ópos strósis εa plaɣiásis/ [ópus stróis εa plaʝáis] «υπςξ 

ζηνχζεζξ εα πθαβζάζεζξ») αθ. Φςκμθμβία 3.2.3.5 ζ. 194-195. Γζα ημκ παναπςνδηζηυ 

ηέθεζμ ηφπμ (πενζθναζηζηή πνμζηαηηζηή αμνίζημο) επζζδιάκεδηακ ηα θδηηζηά 

ιμνθήιαηα -/i/ ημο β΄ εκζημφ πνμζχπμο ηαζ -/un/ ημο β΄ πθδεοκηζημφ ακηίζημζπα. 

4) ηδ ιεζμπαεδηζηή θςκή ακεονέεδηακ μζ ηαηαθήλεζξ -/ese/ -[iʃi], -/ete/ -[iti] 

-[et] -[te], -/omeste/ -[umisti], -/este/ -[isti], /ode/ -[udi] οπμηαηηζημφ αηεθμφξ ηφπμο 

(οπμηαηηζηήξ εκεζηχηα), -/ome/ -[umi] -[ume], -/ese/ -[iʃi], -/ete/ -[iti] -[et], -/omeste/ 

-[umisti], -/este/ -[isti], -/ode(n)/ -[ode], -[din] αηεθμφξ (ελαημθμοεδηζημφ) ιέθθμκηα 

ηαζ -/ete/ -[iti] (β΄ εκζηυ πνυζςπμ), -/oden/ -[din] (β΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ) ημο 

παναπςνδηζημφ αηεθμφξ ηφπμο (πενζθναζηζηήξ πνμζηαηηζηήξ εκεζηχηα)˙ ζηδκ 

ηεθεοηαία πενίπηςζδ (παναπςνδηζημφ αηεθμφξ ηφπμο) μζ νδιαηζημί ηφπμζ πμο 

εκημπίζηδηακ ζοκδοάγμκηακ ιε ημκ δείηηδ ηνμπζηυηδηαξ /na/ ηαζ υπζ /as/, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζοκήεςξ. 

5) Ακαθμνζηά ιε ημκ ιεζμπαεδηζηυ οπμηαηηζηυ ηέθεζμ ηφπμ (οπμηαηηζηή 

ιεζμπαεδηζημφ αμνίζημο) επζζδιάκεδηακ ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα -/ó/, -/ís/, -/í/, -

/úme/ -[úmi], -/ún(e)/, βζα ημκ ηέθεζμ (ζηζβιζαίμ) ιέθθμκηα ηα -/ó/, -/ís/, -/í/, -/úme/ -

[úmi], -/íte/ -[íti], -/ún(e)/ ηαζ βζα ημκ παναπςνδηζηυ ηέθεζμ ηφπμ (πενζθναζηζηή 

πνμζηαηηζηή αμνίζημο) ηα ιμνθήιαηα -/í/ (β΄ εκ.) ηαζ -/ún/ (β΄πθδε.). 

Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ημκ Πίκαηα 6 είκαζ δοκαηυκ κα ζδιεζςεμφκ ηα επυιεκα: 

1) Ο ανζειυξ 2, μ μπμίμξ δδθχκεζ ημ θδηηζηυ ζφζηδια, ηίεεηαζ δίπθα ηαζ 

ζημοξ ηνμπζημφξ ηφπμοξ, ακ ηαζ αοημί ζημ οθζηυ δεκ απακημφκ πάκημηε ιε υθεξ ηζξ 
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ηαηαθήλεζξ ημο μνζζηζημφ ηφπμο ημο εκεζηχηα, δδθαδή ηδξ μνζζηζηήξ εκεζηχηα, ιε 

ημ ζηεπηζηυ υηζ υθα ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα ηςκ ηνμπζηχκ ηφπςκ πμο εκημπίζηδηακ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ θδηηζηυ ζφζηδια ηδξ μνζζηζηήξ εκεζηχηα. Ζ ίδζα θμβζηή 

αημθμοεήεδηε ηαζ βζα υζα ακαθένμκηαζ ζηζξ επυιεκεξ παναηδνήζεζξ. Όηακ δδθαδή 

μζ επζζδιακεείζεξ ηαηαθήλεζξ ηςκ ηνμπζηχκ ηφπςκ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ζοκεπχξ 

ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζημ –ζοκήεςξ– εονφηενμ θδηηζηυ ζφζηδια μνζζηζημφ ηφπμο 

(μνζζηζηήξ ηάπμζμο πνυκμο), βζα ηδ δήθςζδ ημο θδηηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ ηνμπζηχκ 

ηφπςκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ κμφιενμ ημο θδηηζημφ ζοζηήιαημξ ημο μνζζηζημφ ηφπμο, 

βζα ηδκ αηνίαεζα υιςξ ηδξ πενζβναθήξ ακαθένμκηαζ ηαζ ηα ζοβηεηνζιέκα θδηηζηά 

ιμνθήιαηα ηςκ ηνμπζηχκ ηφπςκ πμο εκημπίζηδηακ ζηζξ δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ ζημ 

οθζηυ. Γζα ημκ παναπςνδηζηυ αηεθή ηφπμ (πενζθναζηζηή πνμζηαηηζηή εκεζηχηα) 

επζζδιάκεδηακ ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα -/á/ ηαζ -/ún/ βζα ημ β΄ εκζηυ ηαζ ημ β΄ 

πθδεοκηζηυ πνυζςπμ ακηίζημζπα (π.π. /as gudá/ [az gda] «αξ ζημοκηά», /as gudún/ [az 

gdun] «αξ ζημοκημφκ») εκχ βζα ημκ ακηίζημζπμ ηφπμ ηδξ α2 ηάλδξ δεκ ακεονέεδηε 

ηακέκα θδηηζηυ ιυνθδια. 

 2) Καηαθήλεζξ ημο οπμηαηηζημφ αηεθμφξ ηφπμο (οπμηαηηζηήξ εκεζηχηα) 

εκενβδηζηήξ θςκήξ νδιάηςκ ηδξ α2 ηάλδξ πμο απακημφκ ζημ βθςζζζηυ οθζηυ είκαζ μζ 

ελήξ: -/ó/, -/ís/, -/í/, -/úme/ -[úmi] ηαζ -/ún/˙ ηφπμζ αηεθμφξ (ελαημθμοεδηζημφ) 

ιέθθμκηα δεκ εκημπίζηδηακ. 

3) Γζα ηα νήιαηα ηδξ α1 ηάλδξ εκενβδηζηήξ θςκήξ επζζδιάκεδηακ ζημ οθζηυ 

μζ ηαηαθήλεζξ οπμηαηηζημφ ηέθεζμο ηφπμο (οπμηαηηζηήξ αμνίζημο) -/μ/ -[u], -/is/ -[s], -

/i/, -/ume/ -[um], -/un/ ηαζ -/un(e)/ ηαζ βζα ημκ ηέθεζμ (ζηζβιζαίμ) ιέθθμκηα μζ 

ηαηαθήλεζξ -/μ/ -[u], -/is/ -[s], -/i/, -/ume/ -[umi], -/ete/ -[ti], -/un/. Καζ ζηζξ δφμ αοηέξ 

πενζπηχζεζξ (οπμηαηηζηυξ ηέθεζμξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή αμνίζημο) ηαζ ηέθεζμξ 

(ζηζβιζαίμξ) ιέθθμκηαξ), ημ α΄ εκζηυ πνυζςπμ ειθακίγεζ, ηάπμζεξ θμνέξ, ηφπμοξ απυ 

ημοξ μπμίμοξ μ παναηηήναξ -/s/- ημο εέιαημξ 2 έπεζ απμαθδεεί (π.π. /na ɣelásis/ [na 

ʝiláis] «κα βεθάζεζξ», /na patísis/ [na patíis] «κα παηήζεζξ», /na xtipísis/ [na xtipíis] 

«κα πηοπήζεζξ» – /εa aɣapísis/ [(ε)a aɣapíis] «εα αβαπήζεζξ», /εa gudísis/ [(ε)a gdíis] 

«εα ζπνχλεζξ, εα ζημοκηήζεζξ», /εa ksipnísis/ [εa kʃipɲíis] «εα λοπκήζεζξ», /εa 

xalásis/ [εa xaláis] «εα παθάζεζξ») αθ. Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 436) ηαζ 

Φςκμθμβία 3.2.3.5 ζ. 194-195. πεηζηά ιε ημκ παναπςνδηζηυ ηέθεζμ ηφπμ 

(πενζθναζηζηή πνμζηαηηζηή αμνίζημο) εκημπίζηδηακ μζ ηαηαθήλεζξ -/i/ βζα ημ β΄ εκζηυ 

πνυζςπμ ηαζ -/un/ βζα ημ β΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ (π.π. /as gudísi/ [az gdiʃ] «αξ 

ζημοκηήζεζ», /as gudísun/ [az gdísun] «αξ ζημοκηήζμοκ»). Όζμκ αθμνά ζηα νήιαηα 
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ηδξ α2 ηάλδξ, ζημ δεδμιέκμ βθςζζζηυ οθζηυ δεκ ακεονέεδηακ ηαηαθήλεζξ ημο 

ακηίζημζπμο ηφπμο (παναπςνδηζημφ ηέθεζμο ηφπμο). Απυ ηδ α2 ηάλδ, εκημπίζηδηακ μζ 

ηαηαθήλεζξ οπμηαηηζημφ ηέθεζμο ηφπμο (οπμηαηηζηήξ αμνίζημο) -/μ/ -[u], -/is/ -[s], -

/i/, -/ume/ -[umi], -/ete/ -[ti] ηαζ -/un/ ηαζ ηέθεζμο (ζηζβιζαίμο) ιέθθμκηα -/μ/ -[u], -/is/ 

-[s], ηαζ -/i/. 

4) ηδ ιεζμπαεδηζηή θςκή, ακαθμνζηά ιε ηα νήιαηα ηδξ α1 ηάλδξ 

επζζδιάκεδηακ ζημ οθζηυ ηα θδηηζηά ιμνθήιαηα οπμηαηηζημφ αηεθμφξ ηφπμο 

(οπμηαηηζηήξ εκεζηχηα) -/iése/ ηαζ -/iúde/˙ ακηίεεηα, δεκ ακεονέεδηακ θδηηζηά 

ιμνθήιαηα ημο αηεθμφξ (ελαημθμοεδηζημφ) ιέθθμκηα. Σςκ νδιάηςκ ηδξ α2 ηάλδξ 

δεκ εκημπίζηδηακ δζυθμο θδηηζηά ιμνθήιαηα βζα ηακέκακ απυ ημοξ δφμ αοημφξ 

ηφπμοξ (οπμηαηηζηυ αηεθή ηαζ αηεθή ιέθθμκηα). 

5) Σςκ νδιάηςκ ηδξ α1 ηάλδξ ζηδ ιεζμπαεδηζηή θςκή εκημπίζηδηακ ζημ 

οθζηυ μζ ηαηαθήλεζξ -/í/ ηαζ -/ún(e)/ ημο οπμηαηηζημφ ηέθεζμο ηφπμο (οπμηαηηζηήξ 

αμνίζημο) ηαζ -/í/ ηαζ -/ún/ ημο ηέθεζμο (ζηζβιζαίμο) ιέθθμκηα. Σδξ α2 ηάλδξ 

ακεονέεδηακ μζ ηαηαθήλεζξ ημο οπμηαηηζημφ ηέθεζμο ηφπμο (οπμηαηηζηήξ αμνίζημο) -

/ó/, -/ís/, -/úme/ -[úmi] ηαζ -/ún/, εκχ δεκ εκημπίζηδηε ηακέκα θδηηζηυ ιυνθδια ημο 

ηέθεζμο (ζηζβιζαίμο) ιέθθμκηα. 

Γ) Σα θδηηζηά ζφκμθα πμο δδθχκμοκ πανεθεμκηζηυ πνυκμ, (εηηυξ απυ αοηά 

ημο ιεζμπαεδηζημφ παναηαηζημφ δδθ. ηα θδηηζηά ζοζηήιαηα (18), (19) ηαζ (20), αθ. 

Πίκαηαξ 2), εα ιπμνμφζακ ιε δζαθμνεηζηή ακηζιεηχπζζδ κα ζοιπέζμοκ υθα ζημ 

ζφζηδια (4): -/a/, -/es/, -/e/, -/ame/, -/ete/, -/an/ (πνάβια ημ μπμίμ εα επέηνεπε ηδκ 

ηαηάνβδζδ ηςκ -/aɣa/, -/aɣes/ η.θπ. (5), ηςκ -/úsa/, -/úses/ η.θπ. (6) ηαζ ηςκ -/ika/, -

/ikes/ η.θπ. (17). Με ηδκ πνμζέββζζδ αοηή εα πνμέηοπηε ιζα ζπεδυκ εκζαία ιμνθή 

ηςκ ηαηαθήλεςκ ηςκ πανεθεμκηζηχκ νδιαηζηχκ ηφπςκ (πθδκ ημο ιεζμπαεδηζημφ 

παναηαηζημφ), αθθά εα πακυηακ δ μζημκμιζηή δζάνενςζδ ηαζ πενζβναθή ηδξ 

ιμνθμθμβζηήξ δμιήξ ημο νήιαημξ αάζεζ ηςκ 3 εειάηςκ (ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ δ 

πανμφζα ακάθοζδ), αθμφ αοηά εα ήηακ πμθφ πενζζζυηενα (αθ. Κθαίνδξ & 

Μπαιπζκζχηδξ 2005: 515-517). Οζ δφμ αοηέξ ακαθφζεζξ ιπμνμφκ κα παναζηαεμφκ ςξ 

αημθμφεςξ: 

 

1. Δληαίν ιεθηηθό ζύζηεκα ηωλ παξειζνληηθώλ ηύπωλ ηνπ ξήκαηνο 

/(é)lin/- 

/aɣapus/- 



 

361 

 

/aɣapaɣ/- 

/aðikus/- 

/(é)lis/-  + θδηηζηυ ζφζηδια 4 

/aɣapis/- 

/aðikis/- 

/liεik/- 

/aɣapiεik/- 

/aðikiεik/- 

Κμζκέξ ηαηαθήλεζξ, αθθά πμθθά εέιαηα: 

α΄ ζογ.: /lin/-, /lis/-, /liεik/-, /liε/- (4 εέιαηα) 

α1 ζογ.: /aɣap/-, /aɣapaɣ/-, /aɣapus/-, /aɣapis/-, /aɣapiεik/-, /aɣapiε/- (6 

εέιαηα) 

α2 ζογ.: /aðik/-, /aðikus/-, /aðikis/-,/aðikiεik/-, /aðikiε/- (5 εέιαηα) 

 

2. πκκεηξία ζεκάηωλ 

1. /(é)lin/- 

    /(é)lis/- 

   /aɣapis/-  + θδηηζηυ ζφζηδια 4 

   /aðikis/- 

 

2. /aɣap/- 

    /aðik/-  + θδηηζηυ ζφζηδια 5 

 

3. /aɣap/-  + θδηηζηυ ζφζηδια 6 

 

4. /liε/- 

  /aɣapiε/-  + θδηηζηυ ζφζηδια 17 

  /aðikiε/- 

Πενζζζυηενα θδηηζηά ζφκμθα, αθθά θίβα εέιαηα (3): 

α΄ ζογοβία: /lin/-, /lis/-, /liε/- 

α1 ζογοβία: /aɣap/-, /aɣapis/-, /aɣapiε/- 

α2 ζογοβία: /aðik/-, /aðikis/-, /aðikiε/- 
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Γ) «Οηνλεί ζπγθνπηόκελα» ξήκαηα
184

 

 

Μζηνυξ ανζειυξ νδιάηςκ ζπδιαηίγεζ ημ πανμκηζηυ ηαζ ημ πανεθεμκηζηυ 

αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ, ημκ εκεζηχηα δδθαδή ηαζ ημκ παναηαηζηυ, ιε ζοβημπή –

ηνυπμκ ηζκά – ημο θςκήεκημξ ηδξ ηαηάθδλδξ (π.π. /akúis/ > /akús/ «αημφξ» η.θπ.˙ αθ. 

Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 517-518). 

Πνυηεζηαζ βζα ηα νήιαηα ηςκ πενζπηχζεςκ 1-7, υπμο ακαβνάθμκηαζ αηνζαχξ 

βζα ημ ηαεέκα μζ ηφπμζ πμο επζζδιάκεδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ βθςζζζηυ οθζηυ, ηαζ εκ 

ιένεζ βζα ημοξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ ηςκ πενζπηχζεςκ 8-11, ηαεχξ ηάπμζα απυ αοηά 

δεκ ζπδιαηίγμοκ παναηαηζηυ ή παναηαηζηυ ζε -/ɣa/. 

1) Δκεζηχηαξ: /akúμ/ [akúu] «αημφς», /akús/ «αημφξ», /akúi/ «αημφεζ», 

/akúme/ «αημφιε», /akúte/ «αημφηε», /akún/ «αημφκ». Παναηαηζηυξ: /ákuɣa/ 

«άημοβα», /ákuɣes/ [ákuʝis] «άημοβεξ», /ákuɣe/ «άημοβε», /akúɣame/ «αημφβαιε». 

Αηεθήξ οπμηαηηζηυξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή εκεζηχηα
185

): /na akúme/ [n akúme] «κα 

αημφιε». 

2) Παναηαηζηυξ: /ékeɣa/ [éciɣa] «έηαζβα». 

3) Δκεζηχηαξ: /klé(ɣ)o/ [klé(ɣ)u] «ηθαίς», /kles/ «ηθαζξ», /kléi/ «ηθαίεζ», 

/klén(e)/ «ηθαίκ(ε)». Παναηαηζηυξ: /ékleɣa/ [ékʎiɣa] «έηθαζβα», /ékleɣes/ [ékʎiʝis] 

«έηθαζβεξ», /ékleɣe/ [ékʎiʝi] «έηθαζβε», /ékleɣan/ [ékʎiɣan] «έηθαζβακ». Αηεθήξ 

οπμηαηηζηυξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή εκεζηχηα): /na min klés/ «κα ιδκ ηθαζξ», /na kléi/ 

«κα ηθαίεζ». 

                                                
184 Οζ Μπαιπζκζχηδξ & Κμκηυξ (1967: 231) ηα μκμιάγμοκ «ζοβηεημιιέκα (ρεοδμζοκδνδιέκα) 

νήιαηα» ηαζ ζδιεζχκμοκ υηζ «Έηζη κπνξεί λα νλνκαζηή κηα νκάο ξεκάησλ ηνπ θνηλνύ πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ, ηα νπνία ραξαθηεξίδεη ε ππό σξηζκέλνπο όξνπο απνβνιή ησλ αζζελεζηέξσλ θσλεέλησλ πξν ή 

θαη κεηά από ηζρπξόηεξα (βι. Γ. Χαηδηδάθη ΜΝΕ 1, 211 θεμ.). Τέηνηα είλαη θπξίσο ηα ξήκαηα: αθνύσ, 

ζέισ, θαίσ, θιαίσ, πάσ, ηξώσ, (λα) θάσ, θηαίσ». ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαξ ηδκ ηθίζδ ημοξ 

πενζθαιαάκμοκ ζηδκ ίδζα μιάδα ηαζ ημ ιέσ /léo/. Οζ Παπαδάιμο & Σζαθαηακίδμο (2016: 325) νήιαηα 

υπςξ ηα αθνύσ /akúo/, θιαίσ /kléo/, ηξώσ /tróo/, θξνύσ /krúo/ ηα εκηάζζμοκ ζηα θεβυιεκα semi-

contracta˙ πα. ημκ υνμ ςεπδνζπλεξεκέλα ηςκ Μπαιπζκζχηδ & Κμκημφ (έ.α.), εκχ μ Παπαδυπμοθμξ 

(1926: 104) παναηδνεί ζπεηζηά: «…θαη θαίλεηαη κελ όηη ζπλαηξνύληαη είο ηηλα πξόζσπα, πξάγκαηη όκσο 

πξόθεηηαη πεξί απνβνιήο ηνπ αζζελεζηέξνπ εθ ησλ ζπγθξνπνκέλσλ δύν θζόγγσλ». 
185 Μμθμκυηζ ακςηένς, ζπεηζηά ιε ηα «μζμκεί ζοβημπηυιεκα» νήιαηα, έβζκε θυβμξ βζα ηδκ 
ζδζαζηενυηδηα ζπδιαηζζιμφ ημο εκεζηχηα ηαζ ημο παναηαηζημφ ημοξ βζα θυβμοξ αηνίαεζαξ ςξ πνμξ ηδ 

ιμνθμθμβζηή πενζβναθή ζδιεζχκμκηαζ ηαζ υζμζ ηφπμζ αηεθμφξ οπμηαηηζημφ (οπμηαηηζηήξ εκεζηχηα) 

ηαζ αηεθμφξ (ελαημθμοεδηζημφ) ιέθθμκηα εκημπίζηδηακ ζημ οθζηυ ηαεχξ ειθακίγμοκ ηαζ αοημί –υπςξ 

είκαζ ακαιεκυιεκμ– ημ ίδζμ θδηηζηυ ζφζηδια ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ δοκαηυκ κα ζοκαπεμφκ 

ζοιπενάζιαηα βζα θδηηζηά ιμνθήιαηα πνμζχπςκ ημο πανμκηζημφ αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ (ηδξ 

μνζζηζηήξ εκεζηχηα) δ φπανλδ ηςκ μπμίςκ ζοκέαδ κα ιδκ εκημπζζηεί ζημ βθςζζζηυ corpus. 
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4) Δκεζηχηαξ: /léo/
186

 [léu] «θές», /les/ ηαζ /léɣis/ [léʝis] «θεξ», /lé(ɣ)i/ [lé(ʝ)i] 

«θέεζ», /léme/ [lémi], [lem] «θέιε», /léte/ [léti] «θέηε», /lén(e)/ [léɲi], [len], [ʎen] 

«θέκε». Παναηαηζηυξ: /éleɣa/ [éʎiɣa], [íʎiɣa] «έθεβα», /íleɣes/ [íʎiʝis] «έθεβεξ», 

/éleɣe/ [éʎiʝi], [íʎiʝi], [élee], «έθεβε», /éleɣame/ [íʎiɣami] «θέβαιε», /éleɣete/ [íʎiʝiti] 

«θέβαηε», /éleɣan/ [íʎiɣan], /eléɣan/ [léan] ηαζ /léɣane/ «έθεβακ». 

5) Δκεζηχηαξ: /spáo/ [spáu] «ζπάμο». Παναηαηζηυξ: /éspaɣa/ «έζπαβα». 

6) Δκεζηχηαξ: /tróo/ [tróu] «ηνχς», /tros/ «ηνςξ», /trói/ «ηνχεζ», /tróme/ 

[trómi] «ηνχιε», /trón(e)/ «ηνχκ(ε)». Παναηαηζηυξ: /étroɣa/ [étruɣa] «έηνςβα», 

/étroɣan/ [étruɣan] «έηνςβακ». Αηεθήξ οπμηαηηζηυξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή εκεζηχηα): 

/na tróo/ [na tróu] «κα ηνχς», /na min trós/ [na mi drμs] «κα ιδκ ηνςξ», /na trói/ «κα 

ηνχεζ», /na tróme/ [na trómi] «κα ηνχιε». Αηεθήξ (ελαημθμοεδηζηυξ) ιέθθμκηαξ: /εa 

trói/ «εα ηνχεζ». 

7) Δκεζηχηαξ: /ftéi/ «θηαίεζ». Παναηαηζηυξ: /éfteɣa/ [éftiɣa] «έθηαζβα». 

8) Σέθεζμξ οπμηαηηζηυξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή αμνίζημο): /(ɣia) na fáo/ [(ʝa) na 

fáu] «(βζα) κα θάς», /na fás/ «κα θαξ», /na fái/ «κα θάεζ», /na fáme/ [na fámi] «κα 

θάιε», /na fáte/ [na fáti] «κα θάηε», /na fán(e)/ «κα θάκ(ε)». Σέθεζμξ (ζηζβιζαίμξ) 

ιέθθμκηαξ: /εa fái/ «εα θάεζ», /εa fán/ «εα θακ». 

9) Δκεζηχηαξ: /páo/ [páu] «πάς», /pas/ «παξ», /pái/ «πάεζ», /páme/ [pámi], 

[pam] «πάιε», /páte/ «πάηε», /pán(e)/ «πάκ(ε)» ηαζ /pánun/ «πάκε, πδβαίκμοκ». Ο 

ηεθεοηαίμξ ηφπμξ εκημπίζηδηε ιία θμνά ζε δδιμηζηυ ηναβμφδζ (π.π. /ton píran ke ton 

páɣenan ke ston ɣiatró ton pánun/ [tu bíran ci tu báinan ci stu ʝatró tu bánun] «Σμκ 

πήνακ ηαζ ημκ πήβαζκακ ηαζ ζημκ βζαηνυ ημκ πάκε», αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 

21). Σέθεζμξ οπμηαηηζηυξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή αμνίζημο): /na páo/ [na páu], [na pa] «κα 

πάς» (π.π. /ke eména me proskáliasan na páo na stefanóso/ [ci ména mi pruskáʎasan 

na pa na stifanósu] «Καζ ιέκα ιε πνμζηάθεζακ κα πάς κα ζηεθακχζς» αθ. 

Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 30, /na páo na tin filíso/ [na pa na di fiʎísu] «κα πάς κα 

ηδκ θζθήζς» αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 23. Ο ηφπμξ [na pa] εκημπίζηδηε ηνεζξ 

θμνέξ ζε δδιμηζηυ ηναβμφδζ), /na pás/, /na pá(ɣ)is/ (πα. ημκ ιεζκ. η. πάγσ) [na páʝis], 

[na páis] (μζ ηφπμζ [na páʝis], [na páis] επζζδιάκεδηακ απυ ιία θμνά μ ηαεέκαξ ζε 

δδιμηζηυ ηναβμφδζ π.π. /na stolistís stin eklisiá na páɣis/ [na stoʎistís stin ekʎiʃá na 

                                                
186 Ρήιαηα υπςξ είκαζ ηα ιέσ /léo/, ηξώσ /tróo/, πάσ /páo/ απμηαθμφκηαζ ηαζ λενθσλεεληόιεθηα 

(Παπακαζηαζίμο 2016: 359), ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα νήιαηα ηθδνμκμιδιέκα απυ ηδκ ανπαία βθχζζα 

πμο ιεηααθήεδηακ ζε θςκδεκηυθδηηα ηαηά ηδκ ελέθζλή ημοξ απυ ηδκ Ανπαία ζηδ Νέα Δθθδκζηή 

φζηενα απυ ηδκ απμαμθή ημο ζοιθςκζημφ παναηηήνα ημο εέιαηυξ ημοξ (ιέσ /léo/ απυ ημ ανπ. 

<ιέγσ>, ηξώσ /tróo/ απυ ημ ανπ. ηξώγσ, πάσ /páo/ απυ ημ ανπ.<ὑπάγσ>). 
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páis] «κα ζημθζζηείξ ζηδκ εηηθδζζά κα παξ» αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 29, /na stolistís stin eklisiá na páɣis/ [na stoʎistís stin ekʎiʃá na 

páʝis]), /na pái/ «κα πάεζ», /na páme/ [na pámi], [na pam] «κα πάιε», /ɣia na 

páne/pánun/ [ʝa na páne/pánun] «βζα κα πακ». Ο ηεθεοηαίμξ ηφπμξ εκημπίζηδηε ιία 

θμνά επίζδξ ζε δδιμηζηυ ηναβμφδζ (π.π. /eniá xadzíðes kínisan sto xadzilíki na pánun/ 

[iɲá xadʒíðis cíɲisan stu xadʒiʎíc na pánun] «εκκζά παηγήδεξ λεηίκδζακ κα πάκε ζηα 

Ηενμζυθοια» αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 20). Σέθεζμξ (ζηζβιζαίμξ) ιέθθμκηαξ: 

/εa páo/ [(ε)a páu] [(ε)a pa] «εα πάς» (π.π. /εa páo na ɣíno kaloɣriá/ [εa pa na ʝínu 

kaluɣrjá] «εα πάς κα βίκς ηαθυβνζα» αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 23), /εa pás/ 

ηαζ /εa pá(ɣ)is/ [εa páis] «εα παξ», /εa páme/ [εa pámi], [a páme] «εα πάιε», /εa pán/ 

«εα πακ». 

10) Δκεζηχηαξ: /εélo/ [εélu] «εέθς», /εélis/ [εéʎ(i)s], [εes] «εέθεζξ», /εéli/ 

[εeʎ] «εέθεζ», /εélume/ «εέθμοιε», /εélete/ [εélti] «εέθεηε», /εélun/ «εέθμοκ». 

11) Σα ίδζα θδηηζηά ιμνθήιαηα θαίκεηαζ κα ειθακίγμοκ ζημκ εκεζηχηα ηαζ μζ 

νδιαηζημί ηφπμζ /krúμ/ [krúu] «πηοπχ», /krus/ «πηοπάξ», /krúi/ «πηοπάεζ», /krun/ 

«πηοπμφκ» (π.π. /min krús ta xalédzia ótan perpatís | εa ksipnísis kanénan/ [mi grus ta 

xalédʒa ótan pirpatís | εa kʃipɲíis kanénan] «Μδ πηοπάξ ηα ηζυηανα ιε ηδκ λφθζκδ 

ζυθα, υηακ πενπαηάξ˙ εα λοπκήζεζξ ηακέκακ») εκχ απυ ημκ παναηαηζηυ εκημπίζηδηε 

μ ηφπμξ /ékrue/ «πηοπμφζε» (π.π. /ósa karfiá ke an ékrue tósa lóɣia tu léi/ [ósa karfçá 

ci an ékrue tósa lóʝa tu léi] «Όζα ηανθζά θμζπυκ πηοπμφζε ηαζ ηάνθςκε ηυζα θυβζα 

ημο θέεζ», αθ. Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968: 22). 

Απυ ηδ ζφβηνζζδ ηαζ ηδ ζοκδοαζηζηή ελέηαζδ ηςκ θδηηζηχκ ιμνθδιάηςκ 

ηςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ πμο πνμακαθένεδηακ ιπμνεί κα δζαπζζηςεεί ηαζ κα 

οπμζηδνζπεεί υηζ δ εκ θυβς μιάδα ειθακίγεζ ηα ελήξ θδηηζηά ζφκμθα: 

Δκεζηχηαξ   Παναηαηζηυξ 

-/o/ -[u]   -/ɣa/ 

-/s/    -/ɣes/ -[ʝis] 

-/i/    -/ɣe/ -[ʝi] 

-/me/ -[mi]   -/ɣame/ -[ɣami] 

-/te/ -[ti]   -/ɣete/ -[ʝiti] 

/-n(e)/ -[n], -[ɲi]  /ɣan(e)/ 
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Πνέπεζ επίζδξ κα παναηδνδεεί υηζ ηα νήιαηα αοηά θαίκεηαζ κα αημθμοεμφκ, 

ελςηενζηά ημοθάπζζημκ, ηδκ ηθίζδ ηςκ νδιάηςκ ηδξ α1 ζογοβίαξ
187

, πςνίξ κα 

εκηάζζμκηαζ ζε αοηή απυ δζαπνμκζηή ή ζοβπνμκζηή άπμρδ (π.π. εκεζηχηαξ /lé-o/ 

η.θπ. υπςξ /aɣapá-o/ η.θπ., παναηαηζηυξ: /éle-ɣa/ η.θπ. υπςξ /aɣápa-ɣa/ η.θπ.˙ αθ. 

εκεζηχηα ηαζ παναηαηζηυ ηδξ α1 ηάλδξ Πίκαηαξ 1). 

 

4.7.5 Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο γηα δηάθνξα ξήκαηα 

 

ημ ζδιείμ αοηυ δζαηοπχκμκηαζ παναηδνήζεζξ βζα μνζζιέκα νήιαηα, ηα μπμία 

πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ, είηε βζαηί δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ υζα πενζθαιαάκμκηαζ 

ζημοξ ακςηένς πίκαηεξ ςξ πνμξ ηζξ ηαηαθήλεζξ, είηε δζυηζ ειθακίγμοκ ιεηααμθέξ ή 

ζδζαίηενδ πμζηζθία ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ημο εέιαημξ, είηε βζαηί έπμοκ θυβζα πνμέθεοζδ 

ηαζ ηθίζδ. Γζα ηα νήιαηα αοηά ζδιεζχκμκηαζ υζμζ ηφπμζ ημοξ επζζδιάκεδηακ ζημ 

οθζηυ δίπςξ ηάηζ ηέημζμ κα ζδιαίκεζ ή κα ζοκεπάβεηαζ υηζ απμηθείεηαζ κα οθίζηακηαζ 

ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ θμζπμί ηφπμζ πμο δεκ ακεονέεδηακ ζημ ζχια ημο οθζημφ. 

 α) Σα αηυθμοεα ηέζζενα απμεεηζηά νήιαηα ειθακίγμοκ ζημκ εκεζηχηα –

ηαεχξ επίζδξ ζε μνζζιέκμοξ ηνμπζημφξ ηφπμοξ, δδθαδή ζημκ αηεθή ιέθθμκηα ηαζ 

αηεθή οπμηαηηζηυ, ηαζ ημκ παναηαηζηυ– ηαηαθήλεζξ μζ μπμίεξ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ 

ηα πνμακαθενεέκηα θδηηζηά ιμνθήιαηα ημο ιεζμπαεδηζημφ εκεζηχηα. Γζα ηαεέκα 

απυ ηα νήιαηα αοηά ακαθένμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα μζ ηφπμζ εκεζηχηα ή ηαζ παναηαηζημφ 

πμο επζζδιάκεδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ βθςζζζηυ οθζηυ. 

1) Δκεζηχηαξ: /εimúme/ [εmúmi] ηαζ /εimáme/ [εimám] «εοιάιαζ», /εimáse/ 

[εmáʃ(i)], [εimáʃi] «εοιάζαζ», /εimáte/ «εοιάηαζ». 

2) Δκεζηχηαξ: /kimúme/ [cmúmi] «ημζιάιαζ», /kimáse/ [cmáʃi], [cimáʃi] 

«ημζιάζαζ», /kimáte/ [cimáti] «ημζιάηαζ», /kimúde/ [cimúdi] «ημζιμφκηαζ». 

Παναηαηζηυξ: /kimúdan/ «ημζιμφκηακ». 

3) Δκεζηχηαξ: /alipúme/ [aʎpúmi] «θοπάιαζ», /alipáse/ [aʎpáʃi] ηαζ /lipáse/ 

«θοπάζαζ», /alipáte/ [aʎpáti], [aʎipáte] «θοπάηαζ», /alipúden/ [aʎpúdin] «θοπμφκηαζ». 

                                                
187 Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 518) ζπεηζηά ιε ηα ακηίζημζπα «μζμκεί ζοβημπηυιεκα» ηδξ 
Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ ζδιεζχκμοκ ηα ελήξ: «Τν θνηλό ραξαθηεξηζηηθό πνπ νδήγεζε ζ‟ απηή ηε 

κνξθνινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην αίζζεκα ησλ νκηιεηώλ όηη, όπσο ηα ξήκαηα ηήο β1 ζπδπγίαο έρνπλ 

θωλήελ κπξνζηά από ηελ θαηάιεμε (αγαπά- + -σ, -ο, -εη ...), έηζη ζπκβαίλεη θαη κε ηα επίζεο 

θσλεεληόιεθηα απηά ξήκαηα (αθνύ-, ηξώ-, θηαί- θ.ιπ.). Τν γεγνλόο απηό ζπληέιεζε θαη ζε ζρεκαηηζκό 

ηνύ παξαηαηηθνύ ζε -γα θαηά ην πξόηππν ησλ ξεκάησλ ηήο β1 ζπδπγίαο: όπσο αγάπα-γα, έηζη θαη άθνπ-

γα, έθηαη-γα, έθιαη-γα θ.ιπ.». 
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4) Δκεζηχηαξ: /fovúme/ [fuvúmi] «θμαάιαζ», /fováse/ [fuváʃi] «θμαάζαζ», 

/fováte/ [fuváti] «θμαάηαζ». Παναηαηζηυξ: /fovúmastan/ [fovúmastan] «θμαυιαζηακ». 

Δπίζδξ, βζα θυβμοξ αηνίαεζαξ ςξ πνμξ ηδκ πενζβναθή ημο οθζημφ ζδιεζχκεηαζ 

υηζ εηηυξ ηςκ ακςηένς εκημπίζηδηε ηαζ μ νδιαηζηυξ ηφπμξ /siloɣáse/ [ʃiloɣáse] 

«ζοθθμβζέζαζ». 

β) Σμ επυιεκμ νήια βεκζηά δεκ απμηθίκεζ –πθδκ εθαπίζηςκ ελαζνέζεςκ π.π. 

/pan-éste/ «κα πάηε» (ηέθεζμξ πνμζηαηηζηυξ ηφπμξ/πνμζηαηηζηή αμνίζημο)– ζε 

επίπεδμ ηαηαθήλεςκ απυ ηα δζαθαιαακυιεκα ζημοξ ακςηένς πίκαηεξ, ειθακίγεζ 

υιςξ εκηοπςζζαηή πμζηζθία εειάηςκ (/paɣen/-, /paɣín/-, /piɣen/-, /pan/-, /pa/-, 

/piɣenesk/-, /paɣ/-, /pais/-, /piɣ/-) ηαζ ζπδιαηίγεζ ηφπμοξ πμο δεκ απακημφκ ζηδ 

Νεμεθθδκζηή Κμζκή (π.π. /pánun/ «πδβαίκμοκ», /píɣeneska/ [píeneska] ηαζ /páɣena/ 

[páina] «πήβαζκα», /páisa/ «πήβα» η.ά.)˙ βζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηνίεδηε ζηυπζιμ κα 

οπάνλεζ ιζα παναηήνδζδ ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζή ημο. 

 Δκεζηχηαξ: /paɣéno/ [paénu] - /piɣéno/ [piʝénu] - /páno/ [pánu] - /páo/ [páu] 

«πάς, πδβαίκς», /paɣénis/ [paéɲs] - /pas/ «πδβαίκεζξ, παξ», /paɣéni/ [paéɲ] - /piɣéni/ 

[piʝéɲi] - /pái/ «πδβαίκεζ, πάεζ», /paɣénume/ [paénumi] - /páme/ [pámi], [pam] 

«πδβαίκμοιε, πάιε», /paɣénete/ [paéɲti] - /páte/ «πδβαίκεηε, πάηε», /paɣénun/ 

[paénun] [paén] - /pán(e)/ - /pánun/ «πδβαίκμοκ, πάκε». Αηεθήξ οπμηαηηζηυξ ηφπμξ 

(οπμηαηηζηή εκεζηχηα): /na piɣéno/ [na piʝénu] - /na paɣéno/ [na paéu] «κα πδβαίκς», 

/na paɣénis/ [na paéɲs] «κα πδβαίκεζξ», /na paɣéni/ [na paéɲ(i)] «κα πδβαίκεζ». 

Αηεθήξ πνμζηαηηζηυξ ηφπμξ (πνμζηαηηζηή εκεζηχηα): /páɣene/ [páiɲi] - /píɣene/ 

[píʝiɲi], [píʝeɲi] «πήβαζκε», /paɣénete/ [paéɲti] «πδβαίκεηε». Μεημπή εκεζηχηα: 

/paɣénodas/ [paénodas] «πδβαίκμκηαξ». Παναηαηζηυξ: /píɣeneska/ [píeneska] - 

/páɣena/ [páina] «πήβαζκα», /páɣenes/ [páiɲis] «πήβαζκεξ», /píɣene/ [píʝiɲi], [píene] - 

/páɣene/ [páiɲi] - /píɣeneske/ [píʝiɲisci] «πήβαζκε», /píɣename/ [píʝinami] - 

/piɣéname/ [piʝénami], [piínami] - /paɣíname/ [paínami] «πδβαίκαιε», /paɣínate/ 

[paínati] «πδβαίκαηε», /píɣenan/ [píʝinan], [píinan] - /epíɣenan/ [epíʝenan] - /páɣenan/ 

[páinan] «πήβαζκακ». Αηεθήξ (ελαημθμοεδηζηυξ) ιέθθμκηαξ: /εa paɣénis/ [εa paéɲs] 

«εα πδβαίκεζξ», /εa paɣéni/ [εa paéɲ] - /εa piɣéni/ [εa piʝéɲi] «εα πδβαίκεζ», /εa 

paɣénume/ [εa paénume] «εα πδβαίκμοιε». Σέθεζμξ (ζηζβιζαίμξ) ιέθθμκηαξ: /εa páo/ 

[εa páu], [a páu] [(ε)a pa] «εα πάς», /εa pás/ - /εa pá(ɣ)is/ [εa páis] «εα παξ», /εa 

páme/ [εa pámi], [a pámi] «εα πάιε», /εa pán/ «εα πακ». Αυνζζημξ: /páisa/ «πήβα», 

/píɣes/ [píʝis] «πήβεξ», /páise/ [páiʃi] - /píɣe/ [píʝi] «πήβε», /epáisame/ «πήβαιε», 
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/páisan/ «πήβακ». Σέθεζμξ οπμηαηηζηυξ ηφπμξ (οπμηαηηζηή αμνίζημο): /na páo/ [na 

páu] [na pa] «κα πάς», /na pás/ - /na pá(ɣ)is/ [na páʝis], [na páis] «κα παξ», /na pái/ 

«κα πάεζ», /na páme/ [na pámi] [na pam] «κα πάιε», /na páte/ «κα πάηε», /na pán(e)/ - 

/na pánun/ «κα πάκε». Σέθεζμξ πνμζηαηηζηυξ ηφπμξ (πνμζηαηηζηή αμνίζημο): /páne/
188

 

«πήβαζκε, άκηε», /páte/ - /panéste/ «πάηε».  

β) Μμθμκυηζ δεκ οθίζηαηαζ δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηα ειθακζγυιεκα ζημοξ 

ακςηένς πίκαηεξ θδηηζηά ιμνθήιαηα ημο ιεζμπαεδηζημφ εκεζηχηα ηαζ 

παναηαηζημφ, βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ ηθίζδ ημο νήιαημξ /káεome/ [káεumi] 

«ηάεμιαζ» βζα ημκ θυβμ υηζ ζε ηάπμζα πνυζςπα (β΄ εκζηυ, β΄πθδεοκηζηυ) ζδιεζχκεηαζ 

απμαμθή ημο παναηηήνα -/ε/- ημο εέιαημξ ιε ζοκέπεζα κα πνμηφπημοκ ηφπμζ (π.π. 

[káti] «ηάεεηαζ, [kádin] «ηάεμκηαζ», [kádan] «ηαευηακ») μζ μπμίμζ απμηθίκμοκ 

ανηεηά απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ημο ίδζμο νήιαημξ ηαζ πανμοζζάγμοκ ιζα ζπεηζηή 

δοζπένεζα ςξ πνμξ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημοξ, υηακ απακηχκηαζ 

ιειμκςιέκα ηαζ εηηυξ ηεζιεκζημφ πενζαάθθμκημξ (ζοβηεζιέκμο). 

Δκεζηχηαξ: /káεome/ [káεumi] «ηάεμιαζ», /káεese/ [káεiʃi], [káεeʃi] 

«ηάεεζαζ», /káεete/ [káεiti], [káti]
189

 «ηάεεηαζ», /káεeste/ [káεisti] «ηάεεζηε», 

/káεode(n)/ [káεudi], [kádin]
190

 «ηάεμκηαζ». Παναηαηζηυξ: /kaεómuna/ «ηαευιμοκ», 

/káεosan/ «ηαευζμοκ», /káεodan/ [kádan] - /kaεótan(e)/ «ηαευηακ (β΄ εκ. πνμζ.)», 

/káεomastan/ [káεumastan] - /kaεómastan/ «ηαευιαζηακ». 

δ) Απυ ηα νήιαηα θυβζαξ πνμέθεοζδξ ιε εκεζηχηα ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ ζε -

/me/ <-καη> –απυ ηα ανπαία νήιαηα ζε <-κη->. (π.π. <ηίζεκαη>) ηαζ ζε -/óme/ <-

ώκαη>, -/áse/ <-άζαη>, -/áte/ <-άηαη>… (π.π. /egióme/) ακεονέεδηακ μζ ελήξ ηφπμζ 

/eksartáte/ «ελανηάηαζ», /(an) prókite/ [(am) brócite] «(ακ) πνυηεζηαζ» ηαζ /tíεete/ 

«ηίεεηαζ», μζ μπμίμζ ιανηονμφκ επίδναζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ. 

 

4.7.6 Βνεζεηηθά ξήκαηα (/íme/ [ími] - /éxo/ [éxu]) 

 

Σα νήιαηα /íme/ [ími] ηαζ /éxo/ [éxu] είκαζ βκςζηά ςξ αμδεδηζηά, βζαηί 

επζηνέπμοκ ηαζ αμδεμφκ ημκ ζπδιαηζζιυ μνζζιέκςκ νδιαηζηχκ ηφπςκ. Βμδεδηζηυ 

είκαζ πνμπάκηςκ ημ νήια /éxo/, ιε ημ μπμίμ ζπδιαηίγμκηαζ μζ ζοκηεθεζιέκμζ ηφπμζ 

                                                
188 Βθ. Παπαδυπμοθμξ (1926: 92). 
189 Πα. Παπαδυπμοθμξ (1926: 93). 
190 Βθ. Παπαδυπμοθμξ (1926: 93). 
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(ζοκηεθζημί πνυκμζ) ηςκ νδιάηςκ ηςκ δφμ ζογοβζχκ ηαζ ζηζξ δφμ θςκέξ, εκενβδηζηή 

ηαζ ιεζμπαεδηζηή: 

/éxo lísi/aɣapísi/pilalíksi/  /éxo liεí/aɣapiεí/aðikiεí/ 

/íxa lísi/aɣapísi/pilalíksi/  /íxa liεí/aɣapiεí/aðikiεí/ 

/εa éxo lísi/aɣapísi/pilalíksi/  /εa éxo liεí/aɣapiεí/aðikiεí/ 

Βμδεδηζηυ, αθθά ηαηά δεφηενμ θυβμ, είκαζ ηαζ ημ νήια /íme/, ιε ημ μπμίμ 

ζπδιαηίγμκηαζ επίζδξ μνζζιέκμζ ηφπμζ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ: 

/íme/ 

/íman/  + /liménos, líméni, liméno/ 

/εa íme/ 

Οζ ηφπμζ ιε ημ /íme/ [ími] εεςνείηαζ υηζ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ πμζυκ εκενβείαξ 

απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ζπδιαηζζιμφξ ιε ημ /éxo/ [éxu]˙ μζ ηφπμζ ιε ημ /íme/ 

εηθνάγμοκ ηαζ ημκίγμοκ υηζ ιζα ηαηάζηαζδ είκαζ ζοκηεθεζιέκδ, εκχ αοημί ιε ημ /éxo/ 

επζζδιαίκμοκ ημ ζοκηεθεζιέκμ ιζαξ πνάλδξ (π.π. /ípe óti íxe ftiaxtí i ɣéfira | alá | ótan 

píɣame | íðame óti ðen ítan ftiaɣméni/ [ípi óti íçi fçaxtí i ʝéfira | alá | ótan píɣami | 

íðami óti ðen ítan fçaɣméɲ] «Δίπε υηζ είπε θηζαπηεί δ βέθονα, αθθά, υηακ 

πήβαιε/θηάζαιε, είδαιε υηζ δεκ ήηακ θηζαβιέκδ»). 

 

4.7.6.1 Σν ξήκα /íme/ 

 

Σμ νήια íme/ [ími] δζαεέηεζ δφμ δζαθμνεηζηά ζφκμθα ηφπςκ
191

: 

(i)     (ii) 

-παξειζόλ (ελεζηώηαο)  +παξειζόλ (παξαηαηηθόο/αόξηζηνο) 

 

/íme/ [ími]    /íman/, /ímun(a)/ 

/íse/ [íʃi]    /ísan/ 

/íne/ [íɲi] [en]    /ítan/ 

/ímeste/ [ímisti]   /ímastan/ 

/íste/ [ísti]    /ísastan/ 

/íne/ [íɲi]    /ítan/ 

ημοξ ηφπμοξ ημο νήιαημξ /íme/ δεκ βίκεηαζ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ εζδχκ 

ημο πμζμφ εκενβείαξ (ηέθεζμ, αηεθέξ, ζοκηεθεζιέκμ) ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ ημ νήια 

                                                
191 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 147), Αθιπακμφδδξ (2009: 221), Γηαναθζάημξ (2016: 249-250). 
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δεκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ βναιιαηζηή ηαηδβμνία (πμζυκ εκενβείαξ). 

ημοξ ηφπμοξ θυβμο πάνζκ /íme/ ηαζ /íman/, /ímun(a)/ ακεονίζημκηαζ ηα ιμνθήιαηα 

(αιαθβάιαηα) ημο νδιαηζημφ πνμζχπμο (α΄ εκζημφ) ηαζ ημο βναιιαηζημφ πνυκμο 

δίπςξ κα οθίζηαηαζ δήθςζδ ημο πμζμφ εκενβείαξ. 

Σμ ζφκμθμ (i) πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ εκεζηχηα ηαζ ημκ ιέθθμκηα, εκχ ημ (ii) 

βζα ημκ παναηαηζηυ ηαζ ημκ αυνζζημ, εθυζμκ μ πνήζηδξ δεκ εκδζαθένεηαζ κα πνμαεί 

ζε δζάηνζζδ ημο πμζμφ εκενβείαξ (αηεθμφξ-ηέθεζμο). Δάκ υιςξ αοηυξ επζεοιεί κα 

δχζεζ επζπθέμκ βναιιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ, υπςξ υηζ ιζα εκένβεζα έπεζ μθμηθδνςεεί 

μνζζηζηά ή έπεζ ηαηαζηεί βεβμκυξ, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζήζεζ ςξ 

αυνζζημ ημο νήιαημξ /íme/ ημοξ ηφπμοξ /vréεika/ [vréεka] «ανέεδηα» (ημο νήιαημξ 

/vrískome/ [vrískumi] «ανίζημιαζ») ηαζ /ɣínika/ [ʝíɲka], /ɣénika/ [ʝéɲka], «έβζκα» 

(ημο νήιαημξ /ɣínome/ [ʝínumi], /ɣénome/ [ʝénumi] «βίκμιαζ»). H ίδζα ηαηάζηαζδ 

ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ ζοκηεθεζιέκμοξ πνυκμοξ ηαζ ημ /íme/ ζοκδοάγεηαζ ιε ημοξ 

ακηίζημζπμοξ ηφπμοξ ηςκ /vrískome/ (δδθ. /éxo/íxa/εa éxo vreεí/ [éxu/íxa/εa éxu 

vriεí] «έπς/είπα/εα έπς ανεεεί») ηαζ /ɣínome/, /ɣénome/ (δδθ. /éxo/íxa/εa éxo 

ɣíni/ɣení/ [éxu/íxa/εa éxu ʝíɲ(i)/ʝeɲí] «έπς/είπα/εα έπς βίκεζ»). 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ ηθίζδ ημο νήιαημξ ιπμνεί κα ζδιεζςεεί υηζ αημθμοεεί ηδ 

ιεζμπαεδηζηή θςκή ηαζ ειθακίγεζ –βεκζηά– ηζξ ακηίζημζπεξ (ιεζμπαεδηζηέξ) 

ηαηαθήλεζξ ημο ζδζχιαημξ. Όπςξ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, δεκ οπάνπεζ 

ιμνθμθμβζηή δζάηνζζδ ιεηαλφ β΄ εκζημφ ηαζ β΄ πθδεοκηζημφ πνμζχπμο (π.π. /íne/ [íɲi] 

«είκαζ» β΄ εκζηυ ηαζ β΄ πθδεοκηζηυ – /ítan(e)/ «ήηακ» β΄ εκζηυ ηαζ β΄ πθδεοκηζηυ). 

Σέθμξ, ζημ οθζηυ επζζδιάκεδηακ ηάπμζεξ θμνέξ ηαζ ηφπμζ ιε -/a/- (π.π. /ímaste/ 

[ímasti] ακηί /ímeste/ [ímisti]), -/a/ (π.π. /ímuna/ [ímna]) ηαζ -/e/ (π.π. /ítane/) ζηζξ 

ηαηαθήλεζξ, μζ μπμίμζ ζοιααίκεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή. 

 

4.7.6.2 Σν ξήκα /éxo/ 

 

Σμο νήιαημξ /éxo/ απακημφκ επίζδξ δφμ δζαθμνεηζηά ζφκμθα ηφπςκ
192

: 

(i)     (ii) 

-παξειζόλ (ελεζηώηαο)  +παξειζόλ (παξαηαηηθόο/αόξηζηνο) 

 

/éxo/ [éxu], [ex]   /íxa/ 

                                                
192 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 148-149), Αθιπακμφδδξ (2009: 221), Γηαναθζάημξ (2016: 248-249). 
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/éxis/, [eçs], [éis]   /íxes/ [íçis] 

/éxi/ [eç]    /íxe/ [íçi], [iç] 

/éxume/ [éxum(i)], [éxmi]  /íxame/ [íxami] 

/éxete/ [éçiti],[éçti]   /íxete/ [íçiti] 

/éxun/     /íxan/ 

Καζ ζημοξ ηφπμοξ ημο εκ θυβς νήιαημξ δεκ βίκεηαζ δζάηνζζδ ημο πμζμφ 

εκενβείαξ (ηέθεζμ, αηεθέξ, ζοκηεθεζιέκμ) ηαζ εεςνείηαζ υηζ ημ νήια δεκ 

πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ βναιιαηζηή ηαηδβμνία ημο πμζμφ εκενβείαξ. ημοξ ηφπμοξ 

θυβμο πάνζκ /éxo/ ηαζ /íxa/ απακημφκ ηα ιμνθήιαηα (αιαθβάιαηα) ημο νδιαηζημφ 

πνμζχπμο (α΄ εκζημφ) ηαζ ημο βναιιαηζημφ πνυκμο δίπςξ δήθςζδ υιςξ ημο πμζμφ 

εκενβείαξ, ηαζ δδθχκμοκ ημ ηέθεζμ ηαζ ημ αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ. Χξ εη ημφημο, μ 

παναηαηζηυξ ηαζ μ αυνζζημξ ηδξ παναδμζζαηήξ βναιιαηζηήξ δδθχκμκηαζ ιε ημκ ίδζμ 

ηνυπμ (/íxa/ η.θπ.). 

Σμ ζφκμθμ (i) πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ εκεζηχηα ηαζ ημκ ιέθθμκηα, εκχ ημ (ii) 

δδθχκεζ ημκ παναηαηζηυ ηαζ ημκ αυνζζημ. Δπίζδξ, ημ νήια /éxo/ δεκ ζπδιαηίγεζ 

ζοκηεθεζιέκμοξ πνυκμοξ. 

Πνυζεεηα, ηάπμζεξ θμνέξ εκημπίζηδηακ ζημ οθζηυ ηαζ ηφπμζ ιε -/a/- (π.π. 

/íxate/ [íxati] ακηί /íxete/ [íçiti],) ηαζ -/e/ (π.π. /éxune/, /íxane/) ζηζξ ηαηαθήλεζξ, μζ 

μπμίμζ απακημφκ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή. 

 

4.7.7 Σνληζκόο ηνπ ξήκαηνο 

Α΄ ζπδπγία 

Υαναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ημο ημκζζιμφ ημο νήιαημξ ζημ ζδίςια, υζμ ηαζ ζηδκ 

Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, είκαζ δ δοκαηυηδηα ιεηαηίκδζδξ ημο ηυκμο ανζζηενά ηαζ δελζά 

ηδξ θδηηζηήξ ζοθθααήξ ημο εέιαημξ, μ ηυκμξ δδθαδή δεκ παναιέκεζ ζηαεενυξ: 

3    2    1   2        1   2      1 

/é-ɣra-psa/ ← /ɣrá-fo/  → /ɣra-ftó/ 

3    2    1   3     2    1   3     2     1 

 /ské-pa-sa/ ← /ske-pá-zo/  → /ske-pa-stó/ 

Οζ ααζζηέξ εέζεζξ ημο ηυκμο ζηα νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ είκαζ ηνεζξ: 

1) ημκζζιυξ πάλω ζηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ: 
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/ɣráf-o/  /skepáz-o/ 

(/na, εa/) /ɣráps-o/  (/na, εa/) /skepás-o/ 

(/éxo/ [éxu]…)  /ɣráps-i/  (/éxo/ [éxu]…) /skepás-i/ 

  /ɣráf-e/ (πνμζη.) 

  /ɣráps-e/ (πνμζη.) 

/ɣráf-ome/  /skepáz-ome/ 

/ɣráf-oman/  /skepáz-oman/ 

/ɣráf-ese/ (πνμζη.) 

/ɣráps-u/  /skepás-u/ 

/ɣráft-ika/  /skepást-ika/ 

/ɣráf-odas/  (/skepáz-odas/) 

 

2) ημκζζιυξ πξηλ απυ ηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ: 

/é-ɣraf-a/ /sképaz-a/ 

/é-ɣraps-a/ /sképas-a/ 

    /sképaz-e/ (πνμζη.) 

    /sképas-e/ (πνμζη.) 

 

3) ημκζζιυξ κεηά ηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ: 

/ɣraft-ó/  /skepast-ó/ 

(/éxo/ [éxu]…) /ɣraft-í/  (/éxo/[éxu]…) /skepast-í/ 

/ɣraft-ús/ (πνμζη.) /skepast-ús/ (πνμζη.) 

Απυ ηζξ ααζζηέξ εέζεζξ ημο ηυκμο, βίκεηαζ θακενυ υηζ ηονζανπεί μ ημκζζιυξ 

πάκς ζημ εέια ημο νήιαημξ (αθ. ηαζ Γηαναθζάημξ 2016: 288), δδθαδή μζ 

πενζζζυηενμζ νδιαηζημί ηφπμζ δεκ είκαζ παναηηδνζζιέκμζ ημκζηά, ειθακίγμοκ 

αηζκδζία ημο ηυκμο ηαζ οπάβμκηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 1, εκχ μζ δμιέξ πμο 

παναηηδνίγμκηαζ έκημκα απυ ηίκδζδ ημο ηυκμο είκαζ ανζειδηζηά πενζμνζζιέκεξ ηαζ 

εκηάζζμκηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ 2 ηαζ 3. 

Ακαθμνζηά ιε ημοξ πανεθεμκηζημφξ πνυκμοξ, οπάνπεζ βεκζηά δ ηάζδ, υπςξ 

ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, αοημί κα ημκίγμκηαζ ζηδ β΄ απυ ημ ηέθμξ ηδξ θέλδξ 

ζοθθααή (ή πνζκ ηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ), βεβμκυξ ημ μπμίμ οπαβμνεφεζ ηδκ 
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ηίκδζδ ημο ηυκμο πνζκ ημ εέια (ζηα δζζφθθααα νήιαηα ηαζ εθυζμκ δ ηαηάθδλδ είκαζ 

ιμκμζφθθααδ (π.π. /ɣráf-o/ [ɣráfu] → /é-ɣraf-a/ ή ζηδκ ανπζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ 

(ζηα ηνζζφθθααα νήιαηα ηαζ εθυζμκ δ ηαηάθδλδ είκαζ ιμκμζφθθααδ (π.π. /xorév-o/ 

[xurévu] → /xórev-a/ [xóriva]). 

Δκ ακηζεέζεζ πνμξ ηδ Νεμθθδκζηή Κμζκή, υπμο ζζπφεζ μ πενζμνζζιυξ ημο 

απμηαθμφιεκμο «κυιμο ηδξ ηνζζοθθααίαξ», μ μπμίμξ δεκ επζηνέπεζ μ ηυκμξ κα ηείηαζ 

πένακ ηδξ ηνίηδξ απυ ημο ηέθμοξ ηδξ θέλδξ ζοθθααήξ, ζημ ζδίςια ηςκ 

Γανκαημπςνίςκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα θμνέαξ ημο ηυκμο κα είκαζ δ ηέηανηδ απυ ημ 

ηέθμξ ηδξ θέλδξ ζοθθααή (ακηζπνμπαναθήβμοζα)
193

˙ ημ θαζκυιεκμ αοηυ παναηηδνίγεζ 

ααζζηά ημοξ πανεθεμκηζημφξ πνυκμοξ ημο νήιαημξ. 

 Δζδζηυηενα, ζηζξ αημθμφεεξ πενζπηχζεζξ: α) ζημκ ιεζμπαεδηζηυ εκεζηχηα, 

αηεθή οπμηαηηζηυ ηφπμ (οπμηαηηζηή εκεζηχηα) ηαζ αηεθή ιέθθμκηα (ελαημθμοεδηζηυ 

ιέθθμκηα) ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ ημο α΄ πθδεοκηζημφ πνμζχπμο, υπμο δ ηαηάθδλδ 

είκαζ ηνζζφθθααδ (-/omeste/), β) ζημκ εκενβδηζηυ παναηαηζηυ ηαζ αυνζζημ ημο α΄ ηαζ 

α΄ πθδεοκηζημφ, υπμο πνμζηίεεηαζ δ αφλδζδ /e/- (ζε νήιαηα πμο έπμοκ ιμκμζφθθααμ 

εέια π.π. /lin/- ζηδ νίγα ημοξ ηαζ ανπίγμοκ απυ ζφιθςκμ) ηαζ ηαηά ζοκέπεζα 

πνμηφπηεζ ιία επζπθέμκ ζοθθάαδ ηαζ μζ ηαηήθδλεζξ είκαζ δζζφθθααεξ (-/ame/ ηαζ -

/ete), ηαζ γ) ζημκ ιεζμπαεδηζηυ παναηαηζηυ ηαζ αυνζζημ ημο α΄ ηαζ α΄ πθδεοκηζημφ 

πνμζχπμο, υπμο μζ ηαηήθδλεζξ είκαζ επίζδξ ηνζζφθθααεξ (-/omastan/, -/osastan/ ηαζ -

/ikame/, -/ikete/ ακηίζημζπα), μ ηυκμξ δεκ ιεηαηζκείηαζ ζηα δελζά ηδξ ανπζηήξ ημο 

εέζδξ πνμηεζιέκμο κα ιδκ πανααζαζηεί μ κυιμξ ηδξ ηνζζοθθααίαξ. Ακηίεεηα, ζημοξ 

πνμακαθενεέκηεξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ μ ηυκμξ ηείηαζ ζηδκ ηέηανηδ απυ ημ ηέθμξ ηδξ 

θέλδξ ζοθθααήξ ηαζ ζημοξ πνυκμοξ αοημφξ παναηδνείηαζ αηζκδζία ημο ηυκμο, ηαεχξ 

παναιέκεζ ηεθζηά ζε υθα ηα πνυζςπα εκζημφ ηαζ πθδεοκηζημφ ζηαεενά ζηδ ζοθθααή 

ημο α΄ εκζημφ πνμζχπμο (π.π. Δλεζη. κεζνπαζ. θωλήο: /línomeste/ [ʎínumisti] 

«θοκυιαζηε», /ksurízomaste/ [ksurízumasti] «λονζγυιαζηε», /sikónomeste/ 

                                                
193 Πνυηεζηαζ βζα θαζκυιεκμ βκςζηυ απυ αμνεζμεθθαδζηά, ιζηναζζαηζηά ηαζ κδζζςηζηά ζδζχιαηα ημο 

Νμηίμο Αζβαίμο (Κςκζηακηζκίδμο 2009: 344). Βθ. επίζδξ Παπαδυπμοθμξ (1926: 48-49) βζα ηδ ιεβάθδ 

έηηαζδ πμο έπεζ ημ θαζκυιεκμ «ηεο παγηώζεσο ηνπ ηόλνπ επί ηεο αξρνύζεο ζπιιαβήο είηε ηξίηε είλαη 

είηε ηεηάξηε είηε θαη πέκπηε από ηεο ιεγνύζεο» ζοπκυηενα ζηα νήιαηα ηαζ ζπακίςξ ζηα μκυιαηα, 

Μανβανίηδ-Ρυβηα (1985: 134) ακαθμνζηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ημο ηυκμο ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ζημ ίδζμ 

θςκήεκ βζα θυβμοξ ηθζηζηήξ μιμζμιμνθίαξ, Κςκζηακηζκίδμο (2009: 343) υπμο βίκεηαζ θυβμξ βζα 
πανααίαζδ ημο κυιμο ηδξ ηνζζοθθααίαξ, ηαεχξ μ ηυκμξ παναιέκεζ αδνακήξ ηαηά ηδκ ηθίζδ, δδθαδή 

ζηδ ζοθθααή ημο α΄ εκζημφ πνμζχπμο, Αθιπακμφδδξ (2016: 19) ζπεηζηά ιε ηδκ αηζκδζία ημο ηυκμο 

ηαζ ηδκ ηαηαζηναηήβδζδ ηδξ ηνζζοθθααίαξ ηαζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 479) 

βζα ηδκ φπανλδ ζηδθμεζδoφξ ηυκμο ηαζ ζοκαηυθμοεδ ηαηαζηναηήβδζδ ημο κυιμο ηδξ ηνζζοθθααίαξ. 

Βθ. αηυιδ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 436), Αθιπακμφδδξ (2009: 186, 232), Σζμθάηδ (2009: 121), 

Γηαναθζάημξ (2016: 288), Σγζηγζθήξ (2016: 446) ηαζ πα. Νηίκαξ (2005:127). 
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[ʃkónumisti] «ζδηςκυιαζηε», /xéromaste/ [çérumasti] «παζνυιαζηε». Αηειήο 

ππνηαθηηθόο ηύπνο κεζνπαζ. θωλήο: /na sikónomeste/ [na ʃkónumisti] «κα 

ζδηςκυιαζηε», /na xéromeste/ [na çérumisti] «κα παζνυιαζηε». Αηειήο κέιι. 

κεζνπαζ. θωλήο: /εa vasanízomeste/ [εa vasaɲízumisti] «εα ααζακζγυιαζηε», /εa 

sikónomeste/ [εa ʃkónumisti] «εα ζδηςκυιαζηε». Παξαη. ελεξγ. θωλήο.: /ániɣame/ 

[áɲiɣami] «ακμίβαιε», /ɣémizame/ [ʝémizami] «βειίγαιε», /ɣlároname/ [ɣláronami] 

«βθανχκαιε», /ɣírizame/ [ʝírizam(i)] «βονίγαιε», /ðiávazame/ [ðʝávazami] 

«δζααάγαιε», /évaname/ «αάγαιε», /ékaname/ [ékanami] «ηάκαιε», /éliname/ 

[éʎnami] «θφκαιε», /élinete/ [éʎɲiti] «θφκαηε», /épezame/ [épezami] «παίγαιε», 

/épername/ [épernam(i)] «παίνκαιε», /épliname/ [épʎinami] «πθέκαιε» (εκεζη. 

/plínμ/), /érixname/ [érixnam(i)] «νίπκαιε», /étroɣame/ [étroɣami] «ηνχβαιε», 

/éftiaxname/ [éfçanam] «θηζάπκαιε», /íεelame/ [íεilami] «εέθαιε», /íkserame/ 

[íkʃirami] «λέναιε», /éleɣame/ [íleɣami] «θέβαιε», /éleɣete/ [íʎiʝiti] «θέβαηε», 

/épername/ [ípernami] «παίνκαιε», /katévazame/ «ηαηεαάγαιε», /látrevame/ 

[látrivami] «θαηνεφαιε», /látrevete/ [látriviti] «θαηνεφαηε», /mázevame/ 

[mázevam(i)] «ιαγεφαιε», /búrliazame/ [búrʎazami] «ιπμονθζάγαιε», 

/kseposképazame/ [kʃipuscépazami] «λεζηεπάγαιε», /píɣename/ [píʝinami] 

«πδβαίκαιε», /píɣeneska/ [píeneska] «πήβαζκα», /píɣeneske/ [píʝiɲisci] «πήβαζκε», 

/síkoname/ [ʃíkoname] «ζδηχκαιε», /táizame/ [táizami] «ηαΐγαιε», /etímazame/ 

[tímazami] «εημζιάγαιε», /xórevame/ [xórivami] «πμνεφαιε», /xórevete/ [xóriviti] 

«πμνεφαηε», /psárevame/ [psárivami] «ρανεφαιε». Αόξ. ελεξγ. θωλήο: /áɣriepsete/ 

[áɣri̭epʃite] «αβνζέραηε», /ékaname/ [ékanami] «ηάκαιε», /élisame/ [éʎsami] 

«θφζαιε», /élisete/ [éʎʃiti] «θφζαηε», /éskapsete/ [éskapsti] «ζηάραηε», /éspirete/ 

[éspirti] «ζπείναηε», /éfaɣame/ [éfaɣami] «θάβαιε», /éxasame/ [éxasami] «πάζαιε», 

/éferame/ [ífirami] «θέναιε», /katálavame/ [katálavimi] «ηαηαθάααιε», /látrepsame/ 

[látripsami] «θαηνέραιε», /látrepsete/ [látripʃti] «θαηνέραηε», /metálavane/ 

[mitálavaɲ(i)] «ιεηάθααακ», /pérasame/ [pérasami] «πενάζαιε», /plírosame/ 

[pʎírusami] «πθδνχζαιε», /plírosate/ [pʎírusati] «πθδνχζαηε», /tsákisame/ 

[tsácsami] «ηζαηίζαιε», /xórepsame/ [xóripsami] «πμνέραιε», /xórepsete/ [xóripʃti] 

«πμνέραηε». Παξαη. κεζνπαζ. θωλήο: /érxomastan/ [írxumastan] «ενπυιαζηακ», 

/káεomastan/ [káεumastan] «ηαευιαζηακ», /kukulónomastan/ [kuklónumastan] 

«ημοημοθςκυιαζηακ», /línomastan/ [ʎínumastan] «θοκυιαζηακ», /línosastan/ 

[ʎínusastan] «θοκυζαζηακ», /ksurízomastan/ [ksurízumastan] «λονζγυιαζηακ», 

/sikónomastan/ [ʃkónumastan] «ζδηςκυιαζηακ», /xéromastan/ [çérumastan] 
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«παζνυιαζηακ»). Αόξ. κεζνπαζ. θωλήο: /líεikame/ [ʎíεkami] «θοεήηαιε», /líεikete/ 

[ʎíεciti] «θοεήηαηε», /sikóεikame/ [ʃkóεkami] «ζδηςεήηαιε», /sikóεikete/ [ʃkóεciti] 

«ζδηςεήηαηε».  

 διεζχκεηαζ, επίζδξ, υηζ ζπμναδζηά ηαζ ζε ελαζνεηζηά ιζηνυ ανζειυ 

πενζπηχζεςκ, ζοβηεηνζιέκα ζημοξ ηφπμοξ /katálaveneska/ [katálavɲiska] 

«ηαηαθάααζκα» ηαζ /katálaveneske/ [katálavɲisce] «ηαηαθάααζκε», υπςξ θαίκεηαζ ζηδ 

θςκμθμβζηή απυδμζή ημοξ, θμνέαξ ημο ηυκμο είκαζ δ πέιπηδ απυ ημ ηέθμξ ηδξ θέλδξ 

ζοθθααή, υιςξ επεζδή ζοκηεθείηαζ απχθεζα ζοθθααήξ θυβς ηδξ απμαμθήξ ημο 

δεοηενμβεκμφξ ορδθμφ θςκήεκημξ [i] ([katálaviɲiska]), μζ εκ θυβς νδιαηζημί ηφπμζ 

ηαηαθήβμοκ ηαηά ηδκ θςκδηζηή ημοξ πναβιάηςζδ κα θένμοκ ημκ ηυκμ ζηδκ ηέηανηδ 

απυ ημ ηέθμξ ημοξ ζοθθααή, υπςξ ζοιααίκεζ βεκζηυηενα ιε ημοξ πανεθεμκηζημφξ 

πνυκμοξ ημο νήιαημξ ζημ ζδίςια. 

Όηακ μ ηυκμξ ανίζηεηαζ ζηδκ ηέηανηδ απυ ημ ηέθμξ ηδξ θέλδξ ζοθθααή 

(ηφνζμξ ή πνςηεφςκ ηυκμξ), εκδέπεηαζ κα ακαπηφζζεηαζ ηαζ δεφηενμξ, αζεεκέζηενμξ 

ηυκμξ (δεοηενεφςκ ηυκμξ) δφμ ζοθθααέξ ιεηά ημκ πνςηεφμκηα
194

, ζηδκ παναθήβμοζα 

δδθαδή ηδξ θέλδξ (π.π. /látreváme/ [látrivámi] «θαηνεφαιε», /látrepsáme/ [látripsámi] 

«θαηνέραιε», /xóreváme/ [xórivámi] «πμνεφαιε», /xórepsáme/ [xóripsámi] 

«πμνέραιε» η.ά.). 

Σέθμξ, οπμπςνδηζηή ηίκδζδ ημο ηυκμο (ακααζααζιυξ ημο ηυκμο
195

) θαιαάκεζ 

πχνα ηαζ ζηδκ εκενβδηζηή πνμζηαηηζηή ηςκ ηνζζφθθααςκ νδιάηςκ (π.π. /xorév-o/ 

[xurévu] «πμνεφς»): 

/xorév-o/ [xurévu] → /xórev-e/ [xórivi] «πυνεοε» 

    /xóreps-e/ [xóripʃi] «πυνερε» 

(αθθά /xorévete/ [xurévti] «πμνεφεηε» ηαζ /xorépste/ [xurépsti] «πμνέρηε», εκχ ζημκ 

ηφπμ /xorépste/ [xurépsti] μ ηυκμξ ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ υπμο ήηακ πνζκ ζοβημπεί ημ 

θςκήεκ ηδξ ηαηάθδλδξ), υπςξ επίζδξ ηαζ ζηδκ εκενβδηζηή πνμζηαηηζηή 

οπενδζζφθθααςκ νδιάηςκ πμο πνμήθεακ απυ απθά δζζφθθααα ιε ηδ θήρδ 

                                                
194 Βθ. Παπαδυπμοθμξ (1926: 49) βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ ακάπηολδξ δεφηενμο ηυκμο. πεηζηά ιε ημκ 

θςκδηζηυ ζοιαμθζζιυ πνςηεφμκηα ηαζ δεοηενεφμκηα ηυκμο αθ. Πεηνμφκζαξ (2002: 517). Πα. ηαζ 

Νηάβηαξ (2016: 503) υπμο παναηδνείηαζ υηζ μνζζιέκμζ νδιαηζημί ηφπμζ α΄ηαζ α΄πθδε. θαίκεηαζ κα 
πανααζάγμοκ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηνζζοθθααίαξ, δζαηδνχκηαξ ημκ ηφνζμ ηυκμ ζηδκ ηέηανηδ απυ ημ 

ηέθμξ ζοθθααή ηαζ ακαπηφζζμκηαξ έκακ δεφηενμ ηυκμ ζηδκ παναθήβμοζα, ιε απμηέθεζια κα 

ζπδιαηίγμκηαζ δφμ ηνμπασημί πυδεξ, π.π. [èvalámji] «αάθαιε», [mazònusástan] «ιαγεουζαζηακ». 
195 Γζα ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, δδθαδή ημκ ηαηααζααζιυ ημο ηυκμο ηαηά ιία ζοθθααή εκ ζοβηνίζεζ 

ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηφπμοξ ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ (π.π. /afíka/ «άθδζα», /ɣζortázan/ 

«βζυνηαγακ», /epésan/ «έπεζακ») αθ. ηαζ Φςκμθμβία 3.3 ζ. 211. 
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πνμεήιαημξ-πνυεεζδξ (π.π. /éxo/ [éxu] «έπς» → /prósexe/ [próʃiçi] «πνυζεπε» – 

/prósekse/ [próʃikʃi] «πνυζελε», /ðialéɣo/ [ðʝaléɣu] «δζαθέβς» → /ðiáleɣe/ [ðʝáʎiʝi] 

«δζάθεβε» – /ðiálekse/ [ðʝáʎikʃi] «δζάθελε»)˙ ακηίεεηα, ζηα απθά δζζφθθααα νήιαηα 

δεκ ακααζαάγεηαζ μ ηυκμξ εθθείρεζ ηδξ ηνίηδξ ζοθθααήξ (π.π. /líno/ [ʎínu] «θφκς» → 

/líne/ [ʎíɲi] «θφκε» – /líse/ [ʎíʃi] «θφζε»). 

 

Β΄ ζπδπγία 

 

Ζ δοκαηυηδηα ηίκδζδξ ηαζ αηζκδζίαξ ημο ηυκμο παναηηδνίγεζ ηαζ ηα νήιαηα 

ηδξ α΄ ζογοβίαξ (α1-α2). Καζ ζηδ ζογοβία αοηή μζ δοκαηέξ εέζεζξ είκαζ επίζδξ ηνεζξ, 

υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ α΄ ζογοβία, δδθαδή πάλω ζημ εέια (ζηδ θδηηζηή ζοθθααή 

ημο), πξηλ απυ ηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ ηαζ κεηά ημ εέια (ζηζξ νδιαηζηέξ 

ηαηαθήλεζξ): 

1) ημκζζιυξ πάλω ζημ εέια (ζηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ): 

/aɣáp -a/ 

/aɣáp -aɣa/ 

(/na/, /εa/)  /aɣapís -μ/  (/na/, /εa/) /aðikís -μ/ 

(/éxo/…) /aɣapís -i/  (/éxo/…) /aðikís -i/ 

  (/aɣapís -u/)    (/aðikís -u/) 

 

2) ημκζζιυξ πξηλ απυ ηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ: 

/aɣápis -a/   /aðíkis   -a/ 

/aɣápis -e/   /aðíkis   -e/ 

 

3) ημκζζιυξ κεηά ηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ: 

  /aɣap     -ó/   /aðik  -ó/ 

/aɣap     -úsa/   /aðik   -úsa/ 

/aɣap     -ódas/  /aðik   - ódas/ 

 

/aɣap      -iúme/iéme/ 

/aɣap      -iúman/iυmun(a)/ 
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/aɣapiε   -ó/ 

 (/éxo/...) /aɣapiε-í/ 

 

ηδ α΄ ζογοβία ηονζανπεί μ ημκζζιυξ ιεηά ηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ, 

πάκς δδθαδή ζηζξ νδιαηζηέξ ηαηαθήλεζξ (αθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 291), ιμνθή 

ημκζζιμφ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ ζηδκ α΄ ζογοβία, εκχ έπεηαζ ζε ζοπκυηδηα πνήζδξ μ 

ημκζζιυξ ζηδ θδηηζηή ζοθθααή ημο εέιαημξ. 

ημκ εκενβδηζηυ
196

 ηαζ ιεζμπαεδηζηυ αυνζζημ ηδξ α΄ ζογοβίαξ μ ηυκμξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ αηζκδζία, ηαεχξ παναιέκεζ ζε υθα ηα πνυζςπα εκζημφ ηαζ 

πθδεοκηζημφ ζηαεενά ζηδ ζοθθααή ημο α΄ εκζημφ πνμζχπμο ιε ζοκέπεζα ηδ ιδ 

ηήνδζδ ημο κυιμο ηδξ ηνζζοθθααίαξ ηαζ ημκ ημκζζιυ ηδξ ηέηανηδξ απυ ημ ηέθμξ ηδξ 

θέλδξ ζοθθααήξ ζημ α΄ ηαζ α΄ πθδεοκηζηυ (π.π. /aɣápisame/ [aɣápsami] «αβαπήζαιε», 

/aɣápisete/ [aɣápʃiti] «αβαπήζαηε», /lísiasete/ [ʎíʃaʃiti] «θοζζάλαηε», /xálasame/ 

[xálasami] «παθάζαιε», /eksiɣíεikame/ [ekʃiʝíε(i)kami] «ελδβδεήηαιε», 

/ksanápiðiksa/ [ksanábðiksa] «λακαπήδδλα») ακηζεέηςξ ιε υ,ηζ ζζπφεζ βζα ηδκ Κμζκή 

Νέα Δθθδκζηή, υπμο ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ πνυκμοξ ηαζ νδιαηζηά πνυζςπα μ ηυκμξ 

ηζκείηαζ δελζά ηδξ ανπζηήξ ημο εέζδξ (π.π. /aɣapísame/ «αβαπήζαιε», /aɣapísate/ 

«αβαπήζαηε», /eksiɣiεíkame/ «ελδβδεήηαιε») οπαημφμκηαξ ζημκ πενζμνζζιυ ημο 

κυιμο ηδξ ηνζζοθθααίαξ. 

 Σέθμξ, ακηίεεηα ιε υζα ακαθένεδηακ βζα ημκ εκενβδηζηυ παναηαηζηυ ηδξ α΄ 

ζογοβίαξ, ζηδκ πνχηδ ηάλδ ηδξ α΄ ζογοβίαξ μζ ηφπμζ παναηαηζημφ ιε ημ θδηηζηυ 

ζφζηδια 6 (-/aɣa/) ζημ α΄ ηαζ α΄ πθδεοκηζηυ πνυζςπμ δεκ ημκίγμκηαζ ζηδκ ηέηανηδ 

απυ ημ ηέθμξ ηδξ θέλδξ ζοθθααήξ, αθθά ιεηαηζκμφκ ημκ ηυκμ ημοξ δελζά ηδξ ανπζηήξ 

ημο εέζδξ (π.π. /aɣapáɣame/ [aɣapáɣami] «αβαπάβαιε», /aɣapáɣate/ [aɣapáɣati] 

«αβαπάβαηε»), ζοιπενζθένμκηαζ δδθαδή ημκζηά υπςξ ηα ακηίζημζπα πνυζςπα ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ απυ ηδκ μπμία έπεζ πζεακυηαηα εζζαπεεί ζημ ζδίςια ηαζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζφκμθμ ηαηαθήλεςκ. 

 

 

 

 

                                                
196 Βθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 291-292). 
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4.7.8 Ιδηνκνξθίεο ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ζέκαηνο 

 

ημ ζδίςια απακημφκ νήιαηα ιε εέια ιεηααεαθδιέκμ ςξ πνμξ ηδ ιμνθή εκ 

ζπέζεζ ιε ημ ακηίζημζπμ ηδξ Κμζκή Νέαξ Δθθδκζηήξ ηονίςξ θυβς ηδξ φπανλδξ ή 

πνυζθδρδξ ζπδιαηζζηζηχκ ζημζπείςκ/πνμζθοιάηςκ (π.π. -/n/-, -/xn/-, -/i/esk/-, -/ft/-) 

ή θυβς ηδξ ηνμπήξ/αθθαβήξ ημο παναηηήνα ημο εέιαημξ (π.π. /z/ > [ɣ]). Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, εκημπίζηδηακ μζ ελήξ πενζπηχζεζξ: 

α) Θέιαηα (αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ) πμο θήβμοκ ζε (φιθςκμ) + -/n/-: 

/akernó/ [acirnó] «δεκ πνμζένπμιαζ ηδκ ηακμκζηή χνα», /akolnó/ [akulnó] «ημθθάς», 

/apolnó/
197

 [apulnó] «αθήκς εθεφεενμ», /ðraskelnó/ [ðrascilnó] «δναζηεθχ», 

/kalimernó/ [kaʎimirnó] «ηαθδιενίγς», /kalnó/ «ηαθχ», /kremnó/ [krimnó] «ηνειχ», 

/paramernó/
198

 [paramirnó] «παναιενίγς, ιεηαηζκμφιαζ», /periférno/ [periférnu] 

«πενζθένς», /skolnó/ [skulnó] «ζπμθάς», /sfalnó/ «ζθαθίγς», /sixornó/ [ʃxurnó] 

«ζοβπςνχ», /ipoférno/ [ipuférnu] «οπμθένς», /xalniéme/ [xalɲémi] «αδζαεεηχ, 

παθάς ηζξ ηαθέξ ζπέζεζξ ιμο ιε ηάπμζμκ». Όπςξ ιπμνεί κα παναηδνδεεί, πνυηεζηαζ 

ηονίςξ βζα νήιαηα πμο ζημ εέια ημοξ οπάνπεζ οβνυ (/l/, /r/) ή έννζκμ ζφιθςκμ (/m/) 

πνζκ ημ -/n/- ηαζ ηα πενζζζυηενα αημθμοεμφκ –ςξ πνμξ ηδκ ηθίζδ– ηδ α΄ ζογοβία. Σα 

νήιαηα ηδξ α΄ ζογοβίαξ (αανφημκα) /periférno/, /ipoférno/ ειθακίγμοκ ημ πνυζθοια -

/n/-˙ πνυηεζηαζ βζα ιυνθδια ημ μπμίμ δδθχκεζ ημ αηεθέξ πμζυκ εκενβείαξ ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ηδ δζάνηεζα ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ πζεακυκ βζα ηδ δζάηνζζδ ηαζ ηδκ 

απμθοβή ηδξ θςκδηζηήξ ζφιπηςζδξ/ηαφηζζδξ εκενβδηζημφ αμνίζημο ηαζ παναηαηζημφ 

πμο εα πνμέηοπηε απυ ηδκ ζφιπηςζδ ηςκ ηαηαθήλεςκ ηςκ δφμ αοηχκ πνυκςκ (πα. 

Ανπ. Δθθδκζηή: εκεζη. <θέξσ>, παναη. <ἔθεξνλ>, Ν. Δθθδκζηή: εκεζη. /férno/, 

παναη. /éferna/, αυν. /éfera/). Σμ πνυζθοια αοηυ απακηά ήδδ ζηδκ Ανπαία Δθθδκζηή 

αθθά ακαααειίγεηαζ θεζημονβζηά ηαηά ηδ ιεζαζςκζηή πενίμδμ ηαζ ζοκζζηά ιία απυ ηζξ 

                                                
197 Γζα ημκ ηνυπμ ελέθζλδξ ζηζξ κεμεθθδκζηέξ δζαθέηημοξ ηςκ θςκδεκηυθδηηςκ νδιάηςκ ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ (π.π. <θιείσ, ιύσ, θιαίσ, θξνύσ> η.θπ.), ηζξ οπμηαηδβμνίεξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

δζαηνζεμφκ ακάθμβα ιε ημ θςκήεκ πμο απμηεθεί ημκ παναηηήνα ημο εέιαημξ, ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

δοκαηυηδηεξ ελέθζλδξ ακά οπμηαηδβμνία ηάπμζεξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ δ ηνμπή ημο νήιαημξ ζε μλφημκμ 

ιε απμαμθή ημο διζθχκμο ή ηαζ μ ιεηαπθαζιυξ ημο ζε ζοιθςκυθδηημ ιε παναηηήνα -/n/, χζηε μ 

εκεζηχηαξ ημο ανπαίμο θςκδεκηυθδηημο κα ειθακίγεζ /n/ (ακάπηολδ ημο /n/) (π.π. [apulnó] απυ 

<ἀπνιύσ>) αθ. Παπακαζηαζίμο (2016: 357-380)˙ πα. ηαζ Σγζηγζθήξ (2016: 445). Βθ. επίζδξ Νηάβηαξ 
(2016: 504) βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ημο ιδ ζοκμπηζημφ εέιαημξ –ζοβηεηνζιέκα ημο εέιαημξ ημο εκεζηχηα 

(π.π. [kaεarnó] «ηαεανίγς», [kulnó] «ημθθχ»)– ηαζ ημο εέιαημξ ημο παναηαηζημφ μνζζιέκςκ νδιάηςκ 

ζε ακηζδζαζημθή ιε ημ εέια ημο εκεζηχηα (π.π. [εjélu] «εέθς» → παναη. [íεjilna]) ιε ημ πνυζθοια [-n-

], Νηίκαξ (2005: 167), Αθιπακμφδδξ (2009: 268), Γηαναθζάημξ (2016: 316). 
198 Ακαθμνζηά ιε νήιαηα ζε -/rnó/ (π.π. [kaʎimirnó], [paramirnó]) απυ ηα κεμεθθ. ζε -/rízo/ αθ. 

Αθιπακμφδδξ (2009: 268), Γηαναθζάημξ (2016: 234, 316). 
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ααζζηέξ ζηναηδβζηέξ δήθςζδξ ημο πμζμφ εκενβείαξ 
199

 ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή 

(Παπαδάιμο & Σζαθαηακίδμο 2016: 317)˙ αθ. ηαζ Φςκμθμβία 3.2.3.4 ζ. 189 βζα ηδκ 

ακάπηολδ ημο /n/. 

 β) Θέιαηα (αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ) πμο θήβμοκ ζε -/xn/-: /arpáxnμ/ 

[arpáxnu] «ανπάγς», /arpáxnun/ «ανπάγμοκ», /piðíxno/ [bðíxnu] «πδδχ», /petáxno/ 

[pitáxnu] «πεηχ» (αθ. Νηίκαξ (2005: 167), /propiðíxno/ [prubðíxnu] «πδδχ απυ πνζκ, 

κςνίηενα, εθμδζάγς». 

γ) Θέιαηα (αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ) πμο θήβμοκ ζε -/ft/-: /anáfto/ [anáftu] 

«ακάας», /váfto/ [váftu] «αάθς», /εáfto/ [εáftu] «εάας», /paraskífto/ [parascíftu] 

«ζηφας ηαζ αθέπς», /páfto/ [páftu] «παφς», /prosáfto/ [prosáftu] «αάγς θςηζά ζηα 

λφθα», /to éraftan/ [tμ raftan] «ηo ένααακ», /skífto/ [scíftu] «ζηφας», /strífto/ [stríftu] 

«ζηνίας», /trífto/
200

 [tríftu] «ηνίας». 

δ) Θέιαηα (αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ) πμο θήβμοκ ζε -/i/esk/-: /ɣianísko/ 

[ʝaɲísku] «εεναπεφμιαζ», /kataláveneska/ [katalávɲiska] «ηαηαθάααζκα», /mnísko/ 

[mɲísku] «ιέκς», /páεneska/ [páεɲiska] «πάεαζκα», /péεniska/ [péεɲiska] «πέεαζκα», 

/pí(ɣ)eneska/ [píeneska] «πήβαζκα», /plíneska/ «έπθεκα»
201

. Σμ πνυζθοια -/i/esk/-, 

ιμνθμθμβζηυξ δείηηδξ ημο αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ ακάβεηαζ ζε ακηίζημζπμ ανπαίμ 

ιυνθδια δήθςζδξ ηδξ δζάνηεζαξ ή ηδξ επακάθδρδξ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ήδδ απυ 

ημκ Όιδνμ (Παπαδάιμο & Σζαθαηακίδμο 2016: 319, 323 οπμζδι. 2). Όπςξ 

ζοκάβεηαζ απυ ηα πνμακαθενεέκηα παναδείβιαηα, ημ -/i/esk/- ζοκακηάηαζ ζε ιζηνυ 

ανζειυ νδιάηςκ πμο ειθακίγμοκ ημ εκ θυβς ιυνθδια είηε απυ ηδκ ανπαζυηδηα (π.π. 

/péεniska/ [péεɲiska] «πέεαζκα» πα. ανπ. ν. <ἀπνζλῄζθσ>) είηε απυ ηδ ιεζαζςκζηή 

                                                
199 Γζα ημοξ ιμνθμθμβζημφξ δείηηεξ (ιμνθήιαηα) υρδξ, ηδκ πνμζεήηδ ημοξ ζημ ιδ ζοκμπηζηυ ηαηά 
ηακυκα εέια, ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ επζθμβή αοηχκ ηςκ ιμνθδιάηςκ, ηζξ δφμ μιάδεξ 

ζηναηδβζηχκ υρδξ (θιεξνλνκεκέλεο ηαζ λεσηεξηθέο), ηα αίηζα αθθά ηαζ ημκ ζημπυ ακάπηολδξ ηςκ 

ζηναηδβζηχκ υρδξ αθ. Παπαδάιμο & Σζαθαηακίδμο (2016: 315-317). 
200 Ακαθμνζηά ιε ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαηάθδλδξ -θησ -/fto/ (< ανπ. <-πησ>) ηαζ ηδκ επέηηαζή ηδξ ηαζ 

ζε άθθα νήιαηα (π.π. γξάθηνπ /ɣráfto/ [ɣráftu]) αθ. Αθιπακμφδδξ (2016: 20, 30). Βθ. αηυιδ 

Αθιπακμφδδξ (2009: 268), Γηαναθζάημξ (2016: 316). 
201 Γζα ηα δφμ ηεθεοηαία μ Κάνηζζμξ (1994: 150) ακαθένεζ υηζ εα πνέπεζ κα ακήηακ ζηδκ 

ηαεμιζθμοιέκδ ημο Υνοζμφ ηαζ ηδξ Πεκηάπμθδξ. Πνυζεεηα, μ Μπαηγάηαξ (2012: 977) παναηδνεί υηζ 

οπάνπεζ ιεηαπθαζιυξ ηςκ νδιάηςκ απυ -αίλσ -/éno/ ζε -ίζθσ -/ísko/ (π.π. πεζαίλσ /peεéno/ > 

πεζλίζθσ /peεnísko/, πγηαίλσ /iɣiéno/ > γηαλίζθσ /ɣianísko/). Ο Αθιπακμφδδξ (2016: 20, 30) ηάκεζ 

θυβμ βζα ακάπηολδ ημο ιμνθήιαημξ υρδξ -ίζθ- -/isk/- ζημκ εκεζηχηα ηαζ ζημκ παναηαηζηυ ζε μνζζιέκα 

νήιαηα ιε εέια ζε /en/ (π.π. πεζλίζθσ /peεnísko/, κλίζθσ /mnísko/, καζλίζθσ /maεnísko/, ηπρλίζθσ 
/tixnísko/, γεηαλίζθσ /ɣianísko/) ηαζ μζ Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο (2016: 482) βζα 

πνήζδ εαιζζηζηχκ ηαηαθήλεςκ ζημκ ζπδιαηζζιυ ημο παναηαηζημφ ζοβηεηνζιέκςκ νδιάηςκ ιε 

παναηηήνα -λ -/n/ (π.π. [émɲiska], [áfɲiska] η.ά.). Βθ. ηαζ Καηζάκδξ & Νηίκαξ (2004: 436) βζα ηδκ 

επζαίςζδ ζε ηάπμζα νήιαηα ηδξ ηαηάθδλδξ -ίζθσ -/ísko/ ζηδ ζάηζζηα, ημ Βεθαεκηυ ηαζ αθθμφ, Νηίκαξ 

(2005: 167), Νηάβηαξ (2016: 504) ζπεηζηά ιε ημ πνυζθοια [-ʃk-] ζημκ παναηαηζηυ νδιάηςκ ζε [-én-

o]. 
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πενίμδμ (π.π. /ɣianísko/ [ʝaɲísku] «εεναπεφμιαζ» πα. ιεζκ. <γηαλίζθσ>, <κλίζθσ> 

«ιέκς», πα. ιεζκ. <ἀπνκελίζθσ> ηαζ <ἀπνκλίζθσ>, <πάζληζθα> «πάεαζκα») ή 

θήβμοκ ζε -/ínμ/ <-ύλσ> (π.π. /plíneska/ [pʎíneska] «έπθεκα», εκεζη. /plíno/ [pʎínu] 

«πθέκς») ηαζ -/éno/ <-έλσ> (π.π. /mnísko/ «ιέκς» απυ ημ ανπ. <κέλσ>, /apomnísko/ 

[apomɲísku] «ιέκς ζηάζζιμξ, ηαεοζηενχ» απυ ημ ανπ. <ἀπνκέλσ>) ηαζ, επίζδξ, 

ακαθμβζηά πνμξ αοηά ζε νήιαηα ζε -/éno/ <-αίλσ> (π.π. /kataláveneska/ 

[katalávɲiska] «ηαηαθάααζκα», /pí(ɣ)eneska/ [píeneska] «πήβαζκα»). Πνμζηίεεηαζ ζημ 

ιδ εέια ημο αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ, εκημπίγεηαζ ζε ηφπμοξ πνμπάκηςκ ημο 

παναηαηζημφ, πνυκμο ζημκ μπμίμ δ ακάβηδ δζάηνζζδξ ημο πμζμφ εκενβείαξ είκαζ 

εκημκυηενδ, ηαζ θζβυηενμ ημο εκεζηχηα ηαζ, ηέθμξ, απακηά ηονίςξ ζε νήιαηα ηδξ α΄ 

ζογοβίαξ (αανφημκα), πμο ειθακίγμοκ ηα παναβςβζηά ιμνθήιαηα (επζεήιαηα) -/ínμ/ 

<-ύλσ> ηαζ -/éno/ <-έλσ>, <-αίλσ>
202

. 

ε) Θέιαηα (αηεθμφξ πμζμφ εκενβείαξ) πμο θήβμοκ ζε -/ɣ/- ακηί -/z/- (αθ. ηαζ 

4.7.10 ζ. 387 βζα ημ επίεδια -/izμ/): /zulíɣo/ [zʎíɣu] (αθθά ηαζ /zuló/ [zlμ]) «γμοθχ», 

/zburíɣo/ [zburíɣu] «ιζθχ, ζογδηχ», /kadíɣo/ [kadíɣu] «δέπμιαζ, ζοιθςκχ, πείες», 

/nimíɣo/ [ɲimíɣu] «ζαθεφς, ιεηαηζκχ», /nimíɣome/ [ɲimíɣumi] «ημοκζέιαζ, 

ακαιεζβκφμιαζ, ακαηαηεφμιαζ», /μríɣμ/ [uríɣu] «μνίγς, δζαηάγς». Σα πενζζζυηενα 

απυ ηα πνμακαθενεέκηα νήιαηα ειθακίγμοκ ηαζ εέια πμο θήβεζ ζε -/z/- (π.π. 

/zburízo/ [zburízu], /kadízo/ [kadízu], /μrízμ/ [urízu]). 

ζη) Θέιαηα (ηέθεζμο πμζμφ εκενβείαξ, εέια 2) πμο θήβμοκ ζε -/k/- ακηί ζε -/s/- 

υπςξ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή: /afíka/ «άθδζα», /áfika/ [áfka] «άθδζα», /éðoka/ 

[éðuka] «έδςζα», /éεika/ «θφηερα», /édoka/ [éduka] «πηφπδζα», /kseapólika/ 

[kʃapóʎka] «έδςζα εθεοεενία, απυθοζα, έθοζα ηα γχα». Ζ παναηήνδζδ ζζπφεζ βζα 

πενζμνζζιέκμ ανζειυ νδιάηςκ
203

. 

Οθμηθδνχκμκηαξ ηζξ παναηδνήζεζξ ζπεηζηά ιε ηα νήιαηα πμο ειθακίγμοκ 

εέια παναθθαβιέκμ ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ Κμζκήξ 

Νέαξ Δθθδκζηήξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ζπμναδζηά εκημπίζηδηακ ηφπμζ υπςξ μζ αηυθμοεμζ: 

/arostá/ (ακηί /arosténi/ «αννςζηαίκεζ»), /árxevan/ [árçivan] «άνπζγακ» ιε ημ επίεδια 

-/évo/ ακηί ημο -/ízo/ (πα. ιε ημ νήια ηδξ Νεoεθθδκζηήξ Κμζκήξ /arxízo/), /váno/ 

                                                
202 Βθ. Παπαδάιμο & Σζαθαηακίδμο (2016: 315, 319), επίζδξ Παπαδυπμοθμξ (1926: 89). 
203 Γζα ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ αθ. Κονζαγήξ (2007: 206), Δθεοεενζάδμο, Εμφκδ, Μπμφηα & άββμο 

(2016: 481), Πακηεθίδδξ (2016:310) ηαζ Σγζηγζθήξ (2016: 444). Πα. ηαζ ηα ακαθενυιεκα απυ ημκ 

Παπαδυπμοθμ (1926: 89) βζα ηδ ζπάκζα «ηαηάθδλδ» -θα -/ka/, μ μπμίμξ εεςνεί υηζ ςξ πνυηοπα ημο 

αμνίζημο ζε -θα -/ka/ «ερξεζίκεπζαλ όρη κόλνλ ην άθεθα, έδωθα θηη., αιιά θαη ν παξαθείκ. ζπκπεζώλ 

ζεκαζηνινγηθώο πξνο ηνλ αόξ. από ησλ κεηαγελεζηέξσλ ρξόλσλ», Νηίκαξ (2005:130), Αθιπακμφδδξ 

(2009: 236), Σζμθάηδ (2009: 376). 
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«αάγς» (ακηί /vázo/), /vɣáno/ «αβάγς» (ακηί /vɣázo/), /ɣéfto/ [ʝéftu] «δμηζιάγς» (πα. 

ιε ημ νήια ηδξ Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ /ɣévome/ «βεφμιαζ», αθ. Φςκμθμβία 3.2.3.4 

ζ. 190 βζα ηδκ ακάπηολδ ημο /t/), /plíno/ «πθέκς», /plínome/ «πθέκμιαζ» (ακηί /pléno/, 

/plénome/), /xuxtíxo/ [xuxtíxu] «θοζχ ζε έκα άημιμ» (ακηί /xuxtízo/). 

 

4.7.9 Άξλεζε
204

 

 

ημ ζδίςια δ δήθςζδ ηδξ άνκδζδξ πναβιαημπμζείηαζ ιε δφμ ααζζημφξ 

ιδπακζζιμφξ
205

: 

 1) ιε ηδ γξακκαηηθή άξλεζε, δδθαδή ιε ηδ πνήζδ θέλεςκ (πνμεέζεςκ, 

ζοκδέζιςκ, επζννδιάηςκ, ακηςκοιζχκ) πμο πνμζδζμνίγμοκ άθθεξ θέλεζξ (π.π. /ðen 

íðame/ [ðen íðami] «δεκ είδαιε», /min trós/ [mi drμs] «ιδκ ηνςξ», /xorís baskí/ [xurís 

bascí] «πςνίξ ιπαζηί,«ενβαθείμ βζα ημ θφηεια ημο ηαπκμφ», /úte pinó | úte ðipsó/ [úti 

pnμ | úti ðipsó] «μφηε πεζκχ, μφηε δζρχ» η.θπ.)˙ εζδζηυηενα, πνυηεζηαζ βζα ηζξ 

αηυθμοεεξ θέλεζξ:  

/ðen/ «δεκ», /min/ «ιδκ» 

/υxi/ [υçi] «υπζ» 

/úte/ [úti] «μφηε», /míte/ [míti] «ιήηε», /miðé(n)/ «ιδδέ, μφηε», /ne/ «μφηε» 

/kanénas/ «ηακέκαξ» ηαζ /kanís/ [kaɲís] «ηακείξ» - /típμta/ [típuta] [típta], /kan típμta/ 

[kan típuta], /típotas/ [típutas] «ηίπμηε», /káðipta/ «ηίπμηε, ηαευθμο», /poté(s)/ 

[puté(s)] «πμηέ», /puεená/ [puεiná] «πμοεεκά» 

/xoris/ [xuris] «πςνίξ», /ðíxos/ [ðíxus] «δίπςξ» ηαζ  

2) ιε ηδ ιεμηθή άξλεζε, ιε θέλεζξ δδθαδή πμο απυ ιυκεξ ημοξ δζαεέημοκ 

ανκδηζηή ζδιαζία ηαζ δεκ πνμζδζμνίγμοκ άθθα ζημζπεία. 

 

α) Γξακκαηηθή άξλεζε 

Ο μιζθδηήξ ιπμνεί κα ανκδεεί ηδκ αθήεεζα, κα αιθζζαδηήζεζ ή κα απμννίρεζ 

υζα εεςνμφκηαζ αθδεή πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ θέλδ /ðen/ «δεκ», ηυζμ ζημκ ακελάνηδημ 

υζμ ηαζ ζημκ ελανηδιέκμ θυβμ (π π. /ðen xálase kósmμs/ [ðe xálaʃi kózmus] «Γεκ 

πάθαζε μ ηυζιμξ», /éla na se pó | ðen vastó ɣiatí/ [éla na ʃi pó | ðe vastó ʝatí] «Έθα κα 

ζμο πς, βζαηί δεκ ακηέπς»). Σμ /ðen/ πνμδβείηαζ πάκημηε ημο δείηηδ ηνμπζηυηδηαξ /εa/ 

                                                
204 Βθ. ηαζ Γηαναθζάημξ (2016: 284-287). 
205 Βθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 498-505). 
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«εα» ηαζ ηςκ αδφκαηςκ ηφπςκ ηδξ πνμζςπζηήξ ακηςκοιίαξ (π.π. /ðen εa lixnísμ/ [ðe 

εa ʎixɲísu] «Γεκ εα θζπκίζς», /ðen to puló/ [ðe do pl] «Γεκ ημ πμοθάς»). 

Ζ άνκδζδ /ðen/ ζοκμδεφεζ υθμοξ ημοξ νδιαηζημφξ ηφπμοξ, εηηυξ απυ εηείκμοξ 

πμο ζοκεηθένμκηαζ ιε ηα /na/ «κα» ηαζ /as/ «αξ», μζ μπμίμζ παίνκμοκ άνκδζδ /min/ 

«ιδκ» (π.π. /ðen lípi mártis apó tin sarakostí/ [ðe ʎip marts ap t sarakustí] «Γεκ θείπεζ 

μ Μάνηδξ απυ ηδ αναημζηή», /na min blóksis tin velóna su mésa sto xéri su/ [na mi 

blμkʃs t vilóna s mes stu çéri s] «Να ιδ αάθεζξ ηδ αεθυκα ζμο ιέζα ζημ πένζ ζμο», /as 

min xorépsi/ [az mi xurépʃ] «Αξ ιδ πμνέρεζ»). H πνήζδ ημο /na/ ζε ακελάνηδηεξ 

ανκδηζηέξ πνμηάζεζξ είκαζ πνμαζνεηζηή (π.π. /na min klés/ [na mi gles] «Nα ιδκ 

ηθαζξ», /min klés/ [mi gles] «Μδκ ηθαζξ»). 

 Ζ βκήζζα πνμζηαηηζηή (π.π. /líne/ [ʎíɲi] «θφκε», /líse/ [ʎíʃi] «θφζε»), δεκ 

δέπεηαζ άνκδζδ (π.π. */mi líne/ [mi ʎíɲi] «ιδ θφκε», */mi líse/ [mi ʎíʃi] «ιδ θφζε») 

ηαζ δ έηθναζδ ανκδηζηήξ εκημθήξ, πνμηνμπήξ, ζοιαμοθήξ ή απαβυνεοζδξ επζηεθείηαζ 

ιε ηδ πνήζδ ηςκ οπμηαηηζηχκ ηφπςκ (δδθαδή ηδξ παναδμζζαηήξ οπμηαηηζηήξ π.π. 

/min potísis/ [mi butíʃis] «Μδκ πμηίζεζξ»). 

Ακηίεεηα πνμξ ημ /ðen/, δ άνκδζδ /min/ ιπμνεί κα απακηά ηαζ ιυκδ ηδξ ζημκ 

θυβμ ςξ ζημζπείμ πμο δδθχκεζ απαβυνεοζδ ηαζ ζζμδοκαιεί ιε μθυηθδνδ πνυηαζδ, δ 

μπμία ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ ηαηαζηαζζαηυ πενζαάθθμκ (π.π. /mi | arí/ «Μδ, ηαθέ!» 

(ζε πενίπηςζδ πμο ηάπμζμ πνυζςπμ ηζκδοκεφεζ). 

 Ζ άνκδζδ /υxi/ [υçi] «υπζ» απμηεθεί πνμηαζζαηυ επίννδια, ζοκζζηά δδθαδή 

εθθεζπηζηή πνυηαζδ ηαζ δ ηαηακυδζή ηδξ πνμτπμεέηεζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

ενςηδιαηζηήξ πνυηαζδξ πμο πνμδβείηαζ. Δκχ ηα άθθα επζννήιαηα πνμζδζμνίγμοκ 

νήιαηα (π.π. /patéras mu páda me xtipúse/ [patéra m páda mi xtipúʃi] «Ο παηέναξ ιμο 

πάκηα ιε πηοπμφζε»), ημ /υxi/ ακαθένεηαζ απυ ιυκμ ημο ζε μθυηθδνμ ημ πενζεπυιεκμ 

ιζαξ ανκδηζηήξ πνυηαζδξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημ /ne/ «καζ» ζηδκ ηαηάθαζδ, ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή απμηεθεί παναηηδνζζηζηή ιμνθή εθθεζπηζηήξ πνυηαζδξ (π.π. /εa mas 

to pulísis aftó/ [a mas to pʎíʃis aftó] «– Θα ιαξ ημ πμοθήζεζξ αοηυ;» /υxi/ [υçi] «– 

Όπζ»)
206

. 

 Γζα ηδ ζφκδεζδ δφμ ακελάνηδηςκ ανκδηζηχκ ιδκοιάηςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα 

/úte/ [úti] «μφηε», /míte/ [míti] «ιήηε», /miðé(n)/ «ιδδέ, μφηε» ηαζ /ne/ «μφηε» ηαζ 

είηε πνμηάζζμκηαζ ημο ηάεε ιδκφιαημξ λεπςνζζηά (π.π. /úte pinó | úte ðipsó/ [úti pnμ | 

                                                
206 Γζα ηδκ πμζηζθία ζηδ πνήζδ ημο /υxi/ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εθθεζπηζηυηδηα ηδξ πνυηαζδξ, πμο ιπμνεί κα 

ηοιαίκεηαζ απυ ηδκ πθήνδ εθθεζπηζηυηδηα έςξ ημκ πθήνδ θυβμ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα έηθναζδξ ακηίεεζδξ 

ή ακηζδζαζημθήξ ζε εθθεζπηζηέξ πνμηάζεζξ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 498-499). 
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úti ðipsó] «Οφηε πεζκχ μφηε δζρχ», /míte pinó | míte ðipsó | míte ke rúxa εélo/ [míte 

pinó | míte ðipsó | míte ce rúxa εélo] «Οφηε πεζκχ μφηε δζρχ μφηε ηαζ νμφπα εέθς»), 

είηε πνμηάζζμκηαζ ιυκμ ζημ δεφηενμ, εκχ ζημ πνχημ πνδζζιμπμζείηαζ δ άνκδζδ /ðen/ 

(π.π. /ðen trói úte píni/ [ðe drói úti piɲ] «Γεκ ηνχεζ μφηε πίκεζ»). 

Tα /úte/, /míte/, /miðé(n)/ ηαζ /ne/ πνμηαζζυιεκα εκυξ υνμο ηδξ πνυηαζδξ ημο 

πνμζδίδμοκ έιθαζδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ δ άνκδζδ /ðen/ 

(π.π. /úte tμn εeυ ðen fováte aftós/ [úti tu εçμ ðe fuváti aftós] «Oφηε ημκ Θευ δεκ 

θμαάηαζ αοηυξ», /aftós ðen fováte úte tμn εeυ/ [aftós ðe fuváti úti tu εçμ] «Aοηυξ δεκ 

θμαάηαζ oφηε ημκ Θευ»). 

Οζ πνμακαθενεείζεξ ανκδηζηέξ θέλεζξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζε 

εθθεζπηζηέξ πνμηάζεζξ (π.π. /kanénas ðen ton alipáte/ [kanénas ðe dun aʎpáti] «- 

Κακέκαξ δεκ ημκ θοπάηαζ», /úte eɣó/ [úti ɣo] «- Οφηε εβχ») ή κα ζοκδέμοκ απμθαηζηά 

δφμ ή πενζζζυηενα ιέθδ ημο ίδζμο υνμο ηδξ πνυηαζδξ ηαζ, εάκ μ υνμξ αοηυξ 

πνμδβείηαζ ημο νήιαημξ δεκ οπάνπεζ δεφηενδ άνκδζδ (/ðen/) ζηδκ πνυηαζδ (π.π. 

/miðé korási fílisa | miðé ke padreménes/ [miðé kuráʃi fíʎisa | miðé ci padriméɲis] 

«μφηε ημνίηζζ θίθδζα, μφηε ηαζ πακηνειέκεξ», /ne étsi ne aliós paɣéno/ [ne etʃ ne aʎós 

paénu] «Oφηε έηζζ μφηε αθθζχξ πδβαίκς»), εκχ, υηακ έπεηαζ ημο νήιαημξ, ημ /ðen/ 

ειθακίγεηαζ οπμπνεςηζηά (π.π. /ðen paɣéno ne étsi ne aliós/ [ðe baénu ne etʃ ne 

aʎós]). 

Ζ ανκδηζηή ζδιαζία εηθνάγεηαζ επίζδξ ιε ηζξ ακηςκοιίεξ /kanénas/ 

«ηακέκαξ» ηαζ /kanís/ [kaɲís] «ηακείξ» - /típμta/ [típuta] [típta], /kan típμta/ [kan 

típuta], /típotas/ [típutas] «ηίπμηε», /káðipta/ «ηίπμηε, ηαευθμο» ηαζ ηα επζννήιαηα 

/poté(s)/ [puté(s)] «πμηέ», /puεená/ [puεiná] «πμοεεκά» πμο αθμνμφκ ζε πνυζςπα ή 

πνάβιαηα ηαζ πνυκμ ή ηυπμ ακηίζημζπα. Οζ ανκήζεζξ αοηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

οπμπνεςηζηά ιε ηα /ðen/ ηαζ /min/ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή οπάνπμοκ δφμ ανκήζεζξ 

ζηδκ πνυηαζδ
207

 (π.π. /kanénas ðen ton alipáte/ [kanénas ðe dun aʎpáti] «Κακέκαξ δεκ 

ημκ θοπάηαζ», /típμta min fováse/ [típuta mi fuváʃi] «Σίπμηα ιδ θμαάζαζ», /poté mu 

ðen planíεika ɣia ton epáno kósmo/ [poté mu ðen planéεeka ɣia ton apáno kózmo] 

«Πμηέ ιμο δεκ έπαζα ημ ιοαθυ ιμο/λεηνεθάεδηα βζα ημκ επάκς ηυζιμ»). 

 

 

                                                
207 Γζα ηδ δήθςζδ έιθαζδξ ιέζς ηδξ πνήζδξ δφμ ή πενζζζμηένςκ απυ αοηέξ ηζξ ανκδηζηέξ θέλεζξ 

εηηυξ απυ ηδκ ηφνζα άνκδζδ /ðen/ ή /min/, ηδ δοκαηυηδηα ημοξ κα απακημφκ ηαζ ιυκεξ ημοξ ζημκ θυβμ 

ςξ ανκδηζηή απάκηδζδ ζε ενχηδζδ ηαζ ηδκ αυνζζηδ ζδιαζία ημοξ ζε ενςηδιαηζηέξ ηαζ απμθακηζηέξ 

πνμηάζεζξ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 501-502). 



 

383 

 

β) Λεμηθή άξλεζε 

 

Βαζζηυξ ηνυπμξ δήθςζδξ ηδξ άνκδζδ ζε θελζηυ επίπεδμ είκαζ δ ακηςκοιζηή 

ζπέζδ (ηα γεφβδ ακηίεεηςκ θέλεςκ, π.π. /mikrós/ [mkros] «ιζηνυξ» - /tranós/ 

«ιεβάθμξ, δδθ. υπζ ιζηνυξ», /mésa/ «ιέζα» - /ékso/ [éksu], [ókso] «έλς, δδθ. υπζ 

ιέζα»), δ ανκδηζηή δδθαδή έηθναζδξ ηδξ ζδιαζίαξ ιζαξ θέλδξ ιέζς ακηςκφιμο 

(π.π. /xérome/ [çérumi] «παίνμιαζ» - /alipúme/ [aʎpúmi] «θοπάιαζ, δδθ. δεκ 

παίνμιαζ», /káεome/ [káεumi] «ηάεμιαζ» - /sikónome/ [ʃkónumi] «ζδηχκμιαζ, δδθ. 

δεκ ηάεμιαζ»). 

Σέθμξ, δ ανκδηζηή ζδιαζία δδθχκεηαζ ηαζ ιε θέλεζξ πανάβςβεξ ιε ηα 

πνμεήιαηα /a(n)/- [aɲ]-, /ane/- [aɲi]- (δδθχκεζ ζηένδζδ) ηαζ /kse/- [kʃi]- (π.π. 

/ávrextos/ [ávrixtus] «ζηεβκυξ, λενυξ», /análaxtos/ [análaxtus] ηαζ /análaɣos/ 

[análaɣus] «αοηυξ πμο δεκ αθθάγεζ νμφπα», /aníboros/ [aɲíburus] «ακήιπμνμξ, 

«αζεεκήξ», /aneprókovos/ [aɲiprókuvus] «ακεπνυημπμξ, αδζυνεςημξ», /ksézepsa/ 

[kséʒipsa] «λέγερα, εθεοεένςζα ηα γχα απυ ημκ γοβυ», /ksepetrízo/ [kʃipitrízu] 

«ηαεανίγς ημ πςνάθζ απυ ηζξ πέηνεξ»). 

 

4.7.10 Παξαγωγή ξεκάηωλ 

 

Ζ παναβςβή, υπςξ ακαθένεδηε ήδδ ζημ υκμια ηαζ ημ επίεεημ, είκαζ έκαξ απυ 

ημοξ ααζζημφξ ιδπακζζιμφξ ειπθμοηζζιμφ ημο θελζθμβίμο ιζαξ βθχζζαξ. Ζ 

παναβςβή νδιάηςκ ζημ Γανκάηζημ ζδίςια, υπςξ άθθςζηε ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα 

Δθθδκζηή, ειθακίγεζ δφμ ιμνθέξ: α) νήιαηα απυ νήιαηα (π.π. /xíno/ [çínu] «πφκς» > 

/perixíno/ [piriçínu] «πενζπφκς») ηαζ β) νήιαηα απυ μκυιαηα ηαζ άθθεξ βναιιαηζηέξ 

ηαηδβμνίεξ (π.π. /ádras/ «άκηναξ» > /adrízo/ [adrízu] «ηάκς ημκ άκηνα», /apokriá/ 

[apukri̭á] «Απμηνζά» > /apokriévo/ [apukri̭évu] «απμηνεφς», /bit/ «ιπζη»> /bitízo/ 

[bitízu] «ηεθεζχκς», /tranós/ «ηνακυξ» > /tranévo/ [tranévu] «ηνακεφς, ιεβαθχκς»). 

Ζ απθμφζηενδ ιμνθή παναβςβήξ πνμηφπηεζ ιε ιυκδ ηδκ πνμζεήηδ ζημ εέια 

ηθζηζηχκ ιμνθδιάηςκ πμο έπμοκ ημ παναηηδνζζηζηυ υηζ ημκίγμκηαζ (π.π. /vrμdí/ 

[vrudí] «ανμκηή» > /vrμd-ó/ [vrud-ó] «ανμκηχ»). οκδεέζηενμξ ηνυπμξ παναβςβήξ 

είκαζ δ πνμζθοιαηζηή παναβςβή, ηαηά ηδκ μπμία πνμζηίεεκηαζ ζημ εέια ηα 

παναβςβζηά ζημζπεία ηα μπμία μκμιάγμκηαζ πνμζθφιαηα (πνμεήιαηα ηαζ επζεήιαηα). 
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Σα πνμεήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή νήιαημξ απυ νήια, εκχ ηα 

επζεήιαηα βζα ηδκ παναβςβή νδιάηςκ απυ άθθεξ βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ. 

Ηδζαίηενδ πενίπηςζδ ζπδιαηζζιμφ νδιάηςκ απμηεθεί δ παναβςβή ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ζημ εέια παθαζυηενςκ ηαζ κευηενςκ θελζηχκ ζημζπείςκ πμο δεκ έπμοκ 

αοημηεθή πανμοζία ζημκ θυβμ, ημοθάπζζημκ ιε ηδ ζδιαζία πμο έπμοκ ζηζξ πανάβςβεξ 

θέλεζξ. Αοημφ ημο είδμοξ ηα θελζηά ζημζπεία, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζοκήεδ πνμζθφιαηα 

(πνμεήιαηα - επζεήιαηα), απμηαθμφκηαζ θελζηά πνμεήιαηα ηαζ θελζηά επζεήιαηα
208

. 

Ζ παναβςβή ιε θελζηά πνμεήιαηα ηαζ θελζηά επζεήιαηα oκμιάγεηαζ ζοιθοιαηζηή 

παναβςβή. Σα θελζηά πνμεήιαηα ηαζ ηα θελζηά επζεήιαηα εα ιπμνμφζακ κα 

εεςνδεμφκ ηαζ ςξ πνχηα ή δεφηενα ζοκεεηζηά, ακηίζημζπα. Δπεζδή υιςξ ειθακίγμοκ 

ακάθμβδ θεζημονβία πνμξ ηα άθθα πνμεήιαηα ηαζ επζεήιαηα ηαζ ζδιαζζμθμβζηή 

ζοπκά δζαθμνμπμίδζδ απυ ηδκ εθεφεενδ πνήζδ ημοξ, εκηάζζμκηαζ ζηδκ παναβςβή. 

ηδ ζοιθοιαηζηή παναβςβή, δ πανμοζία ημο εέιαημξ δεκ είκαζ πάκημηε 

απαναίηδηδ, δζυηζ ημ θελζηυ επίεδια, ημ μπμίμ εββεκχξ δζαεέηεζ θελζηή ζδιαζία, 

επζηεθεί ημ νυθμ ημο εέιαημξ (π.π. -/lμɣó/
209

 υπςξ ζημκ ηφπμ /mirolμɣó/). 

 

α) Πξνζεκαηηθή παξαγωγή
210

 

ημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ηα ηφνζα παναβςβζηά 

πνμεήιαηα βζα ηδκ παναβςβή νδιάηςκ είκαζ μζ πνμεέζεζξ˙ εηηυξ απυ ηζξ πνμεέζεζξ, 

ανηεηά ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ημ πνυεδια /kse/-. Αημθμοεμφκ παναδείβιαηα 

νδιάηςκ ιε ηα πνμεήιαηα πμο επζζδιάκεδηακ ζημ ζοθθεβέκ βθςζζζηυ οθζηυ˙ άθθα 

πνμεήιαηα ειθακίγμοκ ημκ ίδζμ ηφπμ ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ εκχ 

άθθα πανμοζζάγμοκ ιεηααμθέξ, μζ μπμίεξ έπμοκ θςκμθμβζηή ελάνηδζδ. 

Σα πνμεήιαηα πμο εκημπίζηδηακ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

/ana/- [an]-, [aɲ]- [na]-, /ane/- [aɲi]-, [aɲe]-, [ɲi]-: /anaεemátise/ 

[anaεimátʃi] «ακαεειάηζζε», /anakatónane/ [nakatónane] «ακαηάηεοακ», /anarotiúme/ 

[anarutçúmi] «ακανςηζέιαζ», /anatrixiástika/ [anatriçáska] «ακαηνίπζαζα, έθνζλα», 

/anáfto/ [anáftu] «ακάας», /anevéni/ [aɲivéɲi] «ακεααίκεζ», /anévika/ [aɲéfka] 

«ακέαδηα», /aneséno/ [aɲisénu] «ακαζαίκς», /aneɣuliázo/ [ɲiɣʎázu] «ακαβμοθζάγς», 

                                                
208 Οζ υνμζ θελζηυ πνυεδια ηαζ θελζηυ επίεδια εεςνμφκηαζ ςξ πενζζζυηενμ δδθςηζημί ηδξ θφζδξ 

αοηχκ ηςκ παναβςβζηχκ ζημζπείςκ. Απυ άθθμοξ ακαθοηέξ πνμηζιχκηαζ μζ υνμζ ρεοδμπνυεδια ηαζ 

ρεοδμεπίεδια˙ αθ. ζπεηζηά Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 709, ζδι. 2). 
209 πεηζηά ιε ηα ζημζπεία πμο ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ αθ. Κθαίνδξ & Μπαιπζκχηδξ (2005: 708-

710). 
210 Πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 280-286). 
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/anekatóno/ [ɲikatónu] «ακαηαηεφς», /anerofíεika/ [ɲirufíεka] «ακαννμθήεδηα, υηακ 

έπεζα ζημ κενυ ή υηακ ιε πενζέποζακ ιε κενυ», /anerofiúme/ [ɲirufçúmi] «ηθαίς ιε 

ακαθζθδηά
211

», /anetrixiázome/ [ɲitriçázumi] «ακαηνζπζάγς», /anetrixiástika/ 

[ɲitriçáska] «ακαηνίπζαζα, αδδίαζα, ζζπάεδηα» 

/adi/- [ad]-: /adaláxtikan/ «ακηαθθάπηδηακ» 

/apo/- [apu]-, [pu]-, [ap]-, [af]-, [po]-, /ape/- [api]- [pi]-: /apalífo/ [apaʎífu] 

«παζαθείθς εθαθνά», /apekímises/ [apicímiʃis] «απμημίιζζεξ», /apoloɣíεika/ 

[apluʝíεka] «απάκηδζα», /apóvɣala/ «απυαβαθα», /apóiða/ «ακαβηάζηδηα», 

/apoméno/ [apuménu] «απμιέκς», /afínun/ «αθήκμοκ», /apeloɣíεike/ [piloʝíεici] 

«απάκηδζε», /apeloɣiéte/ [piluʝéti] «απακηά», /apesténome/ [pisténumi] 

«ημονάγμιαζ», /apotravízome/ [putravízumi] «ηεκηχκμιαζ», /apokimnúsa/ 

[pocimnúsa] «απμημίιζγα» 

/ðia/-: /ðiavénane/ [ðʝavénane] «δζάααζκακ», /ðiaválo/ [ðʝaválu] «δοζθδιχ, 

ηαηδβμνχ», /ðialéɣo/ [ðʝaléɣu] «δζαθέβς», /ðiaféro/ [ðʝaféru] «δζαθένς, έπς 

δζαθμνά» 

/ðis/-
212

: /ðistixó/ «δοζηοπχ» 

/is/- [s]-: /na isprákso/ «κα εζζπνάλς», /isévike/ [sépci] ή /séfci/ «ιπήηε» (πα. 

<εἰζέβε>) 

/ek/- θαη /eks/- [ekʃ]-, [k]-, [ks]-, [kʃ]-: /eksartáte/ «ελανηάηαζ», /eksépebe/ 

«ελέπειπε», /eksiɣíεikame/ [ekʃiʝíεikami] «ελδβδεήηαιε», /ekðikiúme/ [kðicúmi] 

«εηδζημφιαζ», /eksetázi/ [ksetáʒi] «ελεηάγεζ», /(na) eksetázis/ [(na) kʃitáʒis] «(κα) 

ελεηάγεζξ», /eksetázo/ [kʃitázu] «ακαηνίκς», /ksilóno/ [kʃlónu] «λδθχκς», /ksipástika/ 

[kʃpáska] (< /ksipázo/ < /eksipázo/ < /eksispázo/) «ηνυιαλα, λαθκζάζηδηα», /ksípnise/ 

[kʃípɲise] «λφπκδζε» 

/en/- [in]-, [ed]-: /(na) edáksi/ «(κα) εκηάλεζ», /enðiaférεike/ [inðʝaférci] 

«εκδζαθένεδηε» 

/epi/- [ep]- [ipi]-, [pi]-, [p]-: /epíɣi/ [epíʝ] «επείβεζ», /epiεímisa/ [ipiεímsa] 

«επζεφιδζα», /epeniúme/ [piɲúmi] «παζκεφμιαζ», /epenó/ [pinó] «επαζκχ», /petixéni/ 

[pitçéɲ] «πεηοπαίκεζ» 

                                                
211 Γζα ηδκ μνεμβναθία ηδξ θ. αθ. Μπαιπζκζχηδξ (2002: 173). 
212 Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυεδια μζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 711) παναηδνμφκ υηζ δεκ 

απμηεθεί πναβιαηζηά παναβςβζηυ ιυνθδια νδιάηςκ, εηηυξ ιειμκςιέκςκ πενζπηχζεςκ (π.π. δπζ-

ιεηηνπξγώ /ðisliturɣó/), εθυζμκ ηα πενζζζυηενα νήιαηα πνμένπμκηαζ απυ επίεεηα πμο έπμοκ 

ζπδιαηζζεεί ιε ημ δπζ- /ðis/- (π.π. δπζηπρήο /ðistixís/ > δπζηπρώ /ðistixó/). 
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/kata/- [kat]-: /katapoðiázo/ [katapuðʝázu] «αημθμοεχ ηαηά πυδαξ, ηοκδβχ», 

/katariúme/ [katarʝúmi] «ηαηανζέιαζ», /kataxoniázo/ [kataxuɲázu] «ηαηαπςκζάγς», 

/katévika/ [katéfka] «ηαηέαδηα», /katevénis/ [kativéɲis] «ηαηεααίκεζξ» 

/meta/- [mita]-: /(na ton) metalávis/ [(na tun) metalávis] «(κα ημκ) 

ιεηαθάαεζξ», /metaxirízodan/ «ιεηαπεζνίγμκηακ», /metálave/ [mitálavi] «ιεηάθααε, 

ημζκχκδζε» 

/kse/- [kʃi]-, [kʃ]-, [ks]-: /ksealázo/ [kʃalázu] «λεκηφκμιαζ», /ks(e)apoliúme/ 

[kʃapuʎúmi] ηαζ [ksapuʎúmi] «αθήκμιαζ εθεφεενμξ», /kseaposkepázome/ 

[kʃipuscipázumi] «λεζηεπάγμιαζ», /ksézepsa/ [kséʒipsa] «λέγερα», /kseεímana/ 

«λεεφιακα», /ksekinái/ [ksecinái] «λεηζκά», /ksémaεa/ «λέιαεα», /ksefortóno/ 

«λεθμνηχκς», /ksevaskéno/ [kʃivascénu] «λειαηζάγς», /ksépese/ [ksépiʃi] «λέπεζε», 

/ksepetrízo/ [kʃipitrízu] «ηαεανίγς ημ πςνάθζ απυ ηζξ πέηνεξ» 

/para/- [par]-: /paralaló/ «παναιζθχ», /paramernó/ [paramirnó] «παναιενίγς, 

αθθάγς εέζδ, ιεηαηζκμφιαζ», /parastrátise/ «παναζηνάηδζε», /paraórimase/ 

[parórmaʃi] «ςνίιαζε πμθφ, παναέβζκε» 

 /peri/- [piri]-, [per]-, [pir]-, [pur]-, [pνr]-: /periɣiróno/ [perʝiróno] 

«πενζθνάγς», /periðrómiasa/ [periðrómɲasa] «πενζδνυιζαζα», /periɣeló/ [pirʝiló] 

«πενζβεθχ», /perilavéno/ [pirilavénu] «ακαθαιαάκς», /perimazóno/ [pirimazónu] 

«πενζιαγεφς», /periméno/ [piriménu] «πενζιέκς», /perixíno/ [piriçínu] «πενζπφκς», 

/peripatís/ [pirpatís] «πενπαηάξ», /perpátise/ [porpátise] «πενπάηδζε», /periɣeló/ 

[purʝiló] «πενζβεθχ», /peripató/ [purpató] «πενπαηχ» 

/prν/- [pru]-: /prókama/ «πνυθηαζα», /promiεévo/ [prumεévu] «πνμιδεεφς, 

ζοιαμοθεφς, οπμδεζηκφς», /propiðíxno/ [prubðíxnu] «πδδχ απυ πνζκ, κςνίηενα, 

εθμδζάγς» 

/pros/- [proʃ]-, [prus]-: /prósexe/ [próʃiçi] «πνυζεπε», /prosánapsa/ 

[prusánapsa] «έααθα θςηζά, εηκεονίζηδηα», /prosáfto/ [prusáftu] «αάγς θςηζά», 

/prostázo/ [prustázu] «πνμζηάγς» 

/sin/- [ʃi-, ʃ-, ʃɲ-, ʃn-, ʃ(i)d- ʃim]-: /siloɣiúme/ [ʃluʝúmi] «ζοθθμβίγμιαζ, 

ζηέθημιαζ», /simazónome/ [ʃmazónumi] «ζοκένπμιαζ», /sin(i)orízome/ [ʃɲurízumi] 

ηαζ [ʃnurízumi] «ζοκενίγμιαζ, ζοκαβςκίγμιαζ, αιζθθχιαζ», /sideriázo/ [ʃdirʝázu] 

«δέκς ηα γχα ημ έκα ιεηά ημ άθθμ», /sizitó/ [ʃiʒitó] «ζογδηχ», /siloɣístika/ 

[ʃiloʝístika] «ζοθθμβίζηδηα», /simfonúsame/ [ʃimfunúsami] «ζοιθςκμφζαιε», 

/sidílikse/ [ʃidíʎkʃi] «πενζέγςζε», /sixornó/ [ʃxurnó] «ζοβπςνχ». 
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/ipo/- [ipu-, pu-, ip]-: /ipofurkiázo/ [pufurcázu] «παίνκς ανάζδ», /ipárxun/ 

«οπάνπμοκ», /ipoférno/ [ipuférnu] «οπμθένς», /ipóferame/ [ipóferami] «οπμθέναιε». 

 

β) Δπηζεκαηηθή παξαγωγή 

 

Σα επζεήιαηα πμο επζζδιάκεδηακ ζημ ζοθθεβέκ οθζηυ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα ηδκ παναβςβή νδιάηςκ ημο Γανκάηζημο ζδζχιαημξ παναηηδνίγμοκ –υθα ζπεδυκ– 

ηαζ ηδ Νεμεθθδκζηή Κμζκή. 

Σα επζεήιαηα πμο απακημφκ ζημ ζδίςια είκαζ ηα ελήξ: 

-/éno/ -[énu]
213

: /kseεiméno/ [kʃiεiménu] «λεεοιαίκς», /ksemaεéno/ 

[kʃimaεénu] «λειαεαίκς», /papuðéno/ [papuðénu] «βενκχ, γανχκεζ ημ πνυζςπυ ιμο, 

ελαζεεκεί ημ ιοαθυ ιμο» 

-/áro/ -[áru]: /limáro/ [ʎimáru] «αημκίγς», /saltáro/ [saltáru] «πδδχ», 

/stimáro/ [stimáru] «οπμθμβίγς, θμβανζάγς». Σμ παναβςβζηυ επίεδια -/áro/ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ βζα ηδκ έκηαλδ δακείςκ ζημ ηθζηζηυ ζφζηδια ημο νήιαημξ. 

-/évo/ -[évu]
214

: /apokr(i)évo/ [apukr(i̭)évu] «απμηνεφς», /árxevan/ 

«άνπζγακ», /ɣnostévo/ [ɣnustévu] «θμβζηεφμιαζ, θνμκζιεφς», /kavalikévo/ 

[kavaʎikévu] «ηαααθζηεφς», /kodarévo/ [kudarévu] «πηοπχ ιε ημ ημκηάνζ, ηνχς 

πμθφ θαβδηυ ή λφθμ ιε ημ ημκηάνζ», /tranévo/ [tranévu] «ιεβαθχκς» 

-/zo/ -[zu] (-/ázo/
215

, -/iázo/
216

, -/ízo/
217

, -/όzν/): /aðiázo/ [aðʝázu] «αδεζάγς», 

/adrízo/ [adrízu] «ηάκς ημκ άκηνα», /avɣatízo/ [avɣatízu] «ηεθεζχκς βνήβμνα, 

απμδίδς πζμ πμθφ», /afaniázo/ [afaɲázu] «ελαθείθς, ηαηαζηνέθς», /ɣaniázo/ 

[ɣaɲázu] «βακζάγς», /ɣemózo/ [ʝimózu] ηαζ /ɣiumózo/ [ʝumózu] «βειίγς», /gogízo/ 

[guɟízu] «βμββφγς», /ðefterízo/ [ðiftirízu] «λακαθές, επακαθαιαάκς», /zavízo/ 

[zavízu] «ημζηάγς ζηνααά, αθθδεςνίγς», /isixázo/ [iʃixázu] «δζοπάγς», /εimiázo/ 

[εimɲázu] «εοιζαηίγς», /elpízo/ [ilpízu] «εθπίγς», /trovaðiázo/ [truvaðʝázu] 

«ημπμεεηχ θαβδηυ ζημκ ημναά», /fonázo/ [funázu] «θςκάγς», /xuɣiázo/ [xuʝázu] 

«θςκάγς» 

-/íno/ -[ínu]: /plutíno/ [bludínu] «πθμοηίγς, πθδεαίκς» 

                                                
213 Βθ. Νηίκαξ (2005: 166), Αθιπακμφδδξ (2009: 267), Γηαναθζάημξ (2016: 315). 
214 Βθ. Νηίκαξ (2005: 167), Αθιπακμφδδξ (2009: 266-267), Γηαναθζάημξ (2016: 314). 
215 Βθ. Νηίκαξ (2005: 166), Αθιπακμφδδξ (2009: 266, 268-269). 
216 Βθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 266, 268-269), Γηαναθζάημξ (2016: 314, 316). 
217 Βθ. Νηίκαξ (2005: 166), Αθιπακμφδδξ (2009: 267-268), Γηαναθζάημξ (2016: 315, 316, 317). 
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-/óno/ -[ónu]
218

: /apirónome/ [aprónumi] «πονχκμιαζ, απμθαιαάκς ηδ γέζηδ 

ηδξ θςηζάξ», /ɣrapóno/ [ɣrapónu] «βναπχκς», /zaróno/ [zarónu] «γανχκς», /εimóno/ 

[εimónu] «εοιχκς», /keratóno/ [ciratónu] «ηεναηχκς», /peratóno/ [piratónu] 

«ηεθεζχκς», /derlikóno/ [dirʎikónu] «παναηνχς». 

 

γ) πκθπκαηηθή παξαγωγή 

 

Ρήιαηα πανάβμκηαζ ηαζ απυ ζοιθοιαηζηά ζημζπεία, ηα μπμία είηε δεκ έπμοκ 

αοημηεθή πανμοζία ζημκ θυβμ ή, αηυιδ ηαζ εάκ έπμοκ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε 

πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ δζαθμνεηζηή ζδιαζία. Όηακ πνμδβμφκηαζ ημο εέιαημξ 

θεζημονβμφκ ςξ θελζηά πνμεήιαηα, εκχ υηακ έπμκηαζ, απμηεθμφκ θελζηά επζεήιαηα. 

 

1) Λεμηθά πξνζήκαηα 

Χξ θελζηά πνμεήιαηα ζημ ζδίςια θεζημονβμφκ ηα ελήξ: 

/afto/-: /aftoktónise/ «αοημηηυκδζε» 

/olo/- [lu]-: /oloɣirízo/ [luʝirízu] ηαζ /oloɣirnó/ [luʝirnó] «πενζθένμιαζ, βονίγς 

άζημπα» 

/mata/-: /(na) matatraɣuðíso/ «(κα) λακαηναβμοδήζς» 

/omo/- [mu]-: /omoloɣó/ [muluɣó] «μιμθμβχ» 

/ksero/- [kʃiru]-: /kserostaliázo/ [kʃirustaʎázu] «ζηέημιαζ ηάπμο άζημπα, 

παγεφς», /kseroxáno/ [kʃiruxánu] «παζιμονζέιαζ» 

Σδ ζδιαζία ημο οπμημνζζιμφ ηδξ νδιαηζηήξ έκκμζαξ δδθχκμοκ ηα αηυθμοεα 

πνμεήιαηα: 

/kutso/- [kutsu]-: /kutsopíno/ [kutsupínu] «πίκς θίβμ - θίβμ» (αθ. ηαζ Νηίκαξ 

2005: 156) 

/liano/- [ʎanu]-: /lianokatapíno/ [ʎanukatapínu] «θζακμηαηαπίκς», 

/lianoperpató/ [ʎanupirpató] «παηχ ζηα κφπζα», /lianoxáfto/ [ʎanuxáftu] «ηζζιπμθμβχ, 

ηνχς εθαθνά» 

/miso/- [mis]-: /misaðiázo/ [misaðʝázu] «θηάκς ζηδ ιέζδ» 

                                                
218 Βθ. Νηίκαξ (2005: 166-167), Αθιπακμφδδξ (2009: 267-268), Γηαναθζάημξ (2016: 315, 316). 
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/psilo/- [pʃilu]-: /psiloxinaitévo/ [pʃiluçinaitévu] «ρζθμηειπεθζάγς», 

/psilosikóno/ [pʃiluʃkónu] «ημθαηεφς» 

 

2) Λεμηθά επηζήκαηα 

οκήεδ θελζηά επζεήιαηα πμο επζζδιάκεδηακ ζημ οθζηυ είκαζ: 

-/voló/: /petrovolúse/ «πεηνμαμθμφζε» 

-/komó/: /ɣerokomó/ [ʝirukumó] «βδνμημιχ» 

-/kopó/: /(na) xarokopísun/ «κα πανμημπήζμοκ, κα δζαζηεδάζμοκ» 

-/loɣó/: /miroloɣúse/ [miroloɣúʃi] «ιμζνμθμβμφζε (β΄ εκζηυ)» 

-/maxó/: /psixomaxúsan/ «ροπμιαπμφζακ» 

-/pió/: /aksiopií/ «αλζμπμζεί», /proiðopíise/ «πνμεζδμπμίδζε», /ðen to éxume 

siniðitopiísi/ [ðe do xume siniðitopiísi] «δεκ ηo έπμοιε ζοκεζδδημπμζήζεζ», 

/xrisimopiúme/ «πνδζζιμπμζμφιε». 

 

4.7.11 ύλζεηα ξήκαηα 

 

ημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ηα ζφκεεηα νήιαηα 

πνμηφπημοκ απυ ημκ ζοκδοαζιυ νήιαημξ ςξ α΄ ζοκεεηζημφ ιε θέλεζξ πμο ακήημοκ 

ζηζξ ελήξ βναιιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ. 

α) υκμια: /avɣokóvo/ [avɣukóvu] «αοβμηυας», /psomozó/ [psumuzó] «γς 

θηςπζηά» (αθ. Αθιπακμφδδξ 2009: 275) 

α) επίννδια: /ksanaɣírise/ [ksanaʝírse] «λακαβφνζζε», /sixnolalún/ [sixnulalún] 

«ζοπκμθαθμφκ», /sfixtagaliástikan/ [sfixtagaʎástikan] «ζθζπηαβηαθζάζηδηακ» (αθ. 

Αθιπακμφδδξ 2009: 275) 

β) επίεεημ: /kitrinofíliasa/ [citrinofíʎasa] «έβζκα πθςιυξ» (αθ. Αθιπακμφδδξ 

2009: 275) 

δ) ανζειδηζηυ: /ðiplofáe/ [ðiplufái] «θάε δομ θμνέξ (πνμζη. αμν.)» 

ε) νήια: /kloεoɣirízo/ [kluεuʝirízu] «ηνζβονίγς, βονίγς ηάπμο επίιμκα», 

/xaskoɣeló/ [xaskuʝiló] «βεθχ (παζνέηαηα)» 

Σμ ζοκδεηζηυ θςκήεκ -/μ/-, υηακ είκαζ ημκζηά απνμζηάηεοημ, πναβιαηχκεηαζ 

ςξ -[u]- ζηα ζφκεεηα νήιαηα ηαζ θεζημονβεί ςξ ζοκδεηζηυξ ανιυξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 
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εειάηςκ πμο ζοκαπανηίγμοκ ημ ζφκεεημ νήια. Γζα ηδ πνήζδ ημο ζζπφμοκ υζα 

ακαθένεδηακ ζπεηζηά ιε ημ υκμια. Με ηα επζννήιαηα /píso/ [písu] «πίζς» ηαζ 

/ksaná/ «λακά» δεκ απακηά ζοκδεηζηυ θςκήεκ (π.π. /ksanavráxika/ [ksanavráçka] 

«λακαανάπδηα»). Σμ επίννδια /ksaná/ πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά αιεηάαθδημ ηαζ ζε 

πενζαάθθμκ πνμ θςκήεκημξ (π.π. /ksanaédoka/ [ksanaéduka] «λακαπηφπδζα»). 

Δπίζδξ, υζμκ αθμνά ζημκ ημκζζιυ ηα ζφκεεηα νήιαηα δζαηδνμφκ ημκ ημκζζιυ ημο 

ανπζημφ νήιαημξ (π.π. /xásko/ [xásku] «πάζης» + /ɣeló/ [ʝiló] «βεθχ» > /xaskoɣeló/ 

[xaskuʝiló] «βεθχ (παζνέηαηα)»). 

Ακάθμβα ιε ηδ ζοκηαηηζηή ηαζ ζδιαζζμθμβζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ζοκεεηζηχκ, 

ηα ζφκεεηα νήιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε παναηαηηζηά ηαζ πνμζδζμνζζηζηά. 

Σα παναηαηηζηά ζφκεεηα απμηεθμφκηαζ απυ δφμ νήιαηα ηαζ ιπμνμφκ κα 

απμδμεμφκ ακαθοηζηά ιε ζφκδεζδ ηςκ δφμ ζοκεεηζηχκ ιε ημκ ζφκδεζιμ /ke/ «ηαζ» 

(π.π. /kloεoɣirízo/ [kluεuʝirízu] «ηθςεμβονίγς», /astrapokáfti/ [strapukáft] 

«αζηνάθηεζ ηαζ πέθηεζ ηεναοκυξ», /xaskoɣeló/ [xaskuʝiló]). 

Όζμκ αθμνά ζηα πνμζδζμνζζηζηά ζφκεεηα, υηακ ημ α΄ ζοκεεηζηυ είκαζ 

επίννδια ή επίεεημ, θεζημονβεί ζηδ ζφκεεζδ ςξ επζννδιαηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ (π.π. 

/variakrúo/ [varʝakrúu] «ηαηαθένς ή οθίζηαιαζ αανζά πηοπήιαηα», /kitrinofíliasa/ 

[citrinofíʎasa] «έβζκα ηίηνζκμξ ζακ ημ θφθθμ, πθχιζαζα», /ksanavráxika/ 

[ksanavráçka] «ανάπδηα λακά», αθ. Αθιπακμφδδξ 2009: 276-279). 

Όηακ ςξ α΄ ζοκεεηζηυ πνδζζιμπμζείηαζ υκμια, αοηυ ιπμνεί κα ζζμδοκαιεί ιε: 

α) πνμεεηζηή θνάζδ (π.π. /aerótinaksa/ [aerótnaksa] «ηίκαλα ζημκ αένα», 

/lemopníɣo/ [ʎimupɲíɣo] «πζάκς απυ ημκ θαζιυ (ηάπμζμκ) ηαζ ημκ πκίβς», /nerokáika/ 

[ɲirukáika] «ηάδηα βζα κενυ, δίραζα πμθφ», /psomozó/ [psumuzó] «γς ιε ρςιί, 

δδθαδή θηςπζηά») 

α) ιε πμζδηζηυ αίηζμ (π.π. /liopirízome/ [ʎuprízumi] «γεζηαίκμιαζ απυ ημκ 

ήθζμ») 

β) ζπακζυηενα ιε ακηζηείιεκμ (π.π. /karpófaɣa/ «έθαβα ηανπυ», /maɣialadízo/ 

[maʝaladízu] «αάγς ηδ ιαβζά» (< /maɣiá/ < ημονη. maya «πνμγφιζ» + /ladízo/ < 

ημονη. ladini «ημπμεεηχ, αάγς», αθ. Αθιπακμφδδξ 2009: 279). 

δ) ιε πανααμθζηή θνάζδ (π.π. /baboɣériase/ [babuʝérʝaʃi] «έβζκε ζακ βένμξ, 

δδθαδή βέναζε πμθφ»). 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ, ηέθμξ, υηζ ημ α΄ ζοκεεηζηυ δεκ ιπμνεί κα θεζημονβεί ςξ 

οπμηείιεκμ ημο νήιαημξ. 
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4.7.12 Μεηνρέο 

 

ημ Γανκάηζημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, οπάνπεζ 

πενζμνζζιέκμξ ανζειυ ιεημπχκ ζε ζπέζδ ιε ημ εονφ ζφζηδια ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ
219

. ηζξ πνμακαθενεείζεξ βθςζζζηέξ ιμνθέξ, ζδίςια ηαζ Νεμεθθδκζηή 

Κμζκή, απυ ζοβπνμκζηή άπμρδ ηδ θεζημονβία ηδξ εκενβδηζηήξ επζννδιαηζηήξ ιεημπήξ 

επζηεθμφκ ηφπμζ ζε -/odas/ -[udas] ηαζ -/ódas/ (π.π. /kleftódas/
220

 [kʎiftódas] «ιε 

ηθερζά
221

», /léɣodas/ «θέβμκηαξ», /piɣénodas/ «πδβαίκμκηαξ», /rotódas/ «νςηχκηαξ», 

/skalízodas/ [skaʎízudas] «ζηαθίγμκηαξ», /sxolódas/ [skolódas] «ζπμθχκηαξ», 

/tróɣodas/ «ηνχβμκηαξ»), απυ πθεονάξ θεζημονβίαξ δδθαδή πνυηεζηαζ βζα άηθζημοξ, 

επζννδιαηζηήξ θφζδξ ηφπμοξ μζ μπμίμζ εηθνάγμοκ δζάθμνεξ επζννδιαηζηέξ ζπέζεζξ 

(ηνυπμ, πνυκμ η.ά.), εκχ δ ιυκδ ιμνθή ιεημπήξ είκαζ αοηή ημο ιεζμπαεδηζημφ 

παναηεζιέκμο (Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ 2005: 542)˙ δ εκ θυβς ιεημπή, ακηίεεηα ιε 

ηζξ επζννδιαηζηέξ, έπεζ έκημκα μκμιαηζηυ παναηηήνα
222

 (θεζημονβία επζεέημο ή ηαζ 

μκυιαημξ/μοζζαζηζημφ) ηαζ ςξ εη ημφημο δζαθμνμπμζείηαζ ζοβπνμκζηά απυ αοηέξ. 

Καηά ζοκέπεζα μζ ιεημπέξ ημο ιεζμπαεδηζημφ παναηεζιέκμο, ημο ιεζμπαεδηζημφ 

εκεζηχηα ηαζ ηάπμζεξ ζπάκζαξ πνήζδξ ηαζ θυβζαξ πνμέθεοζδξ (π.π. εκεζηχηα 

εκενβδηζηήξ θςκήξ, αμνίζημο εκενβδηζηήξ θςκήξ, παναηεζιέκμο εκενβδηζηήξ θςκήξ) 

ελεηάγμκηαζ απυ ημζκμφ εηηυξ υιςξ ημο ηονίςξ ηιήιαημξ ημο νήιαημξ. 

ηδ ζοκέπεζα, δίκμκηαζ ζημζπεία βζα ηζξ δφμ αοηέξ πενζπηχζεζξ ιεημπχκ, πμο 

ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα πνήζδξ, βίκεηαζ υιςξ θυβμξ ηαζ βζα άθθμοξ 

ιεημπζημφξ ηφπμοξ (π.π. εκεζηχηα εκενβδηζηήξ θςκήξ, αμνίζημο εκενβδηζηήξ θςκήξ, 

παναηεζιέκμο εκενβδηζηήξ θςκήξ), βζα ηδ θεζημονβία ημοξ ηαζ ηδκ πανμοζία ημοξ ή 

ιδ ζηα πθαίζζα ημο ζδζχιαημξ. 

α) Μεηνρή ελεζηώηα ελεξγεηηθήο θωλήο. ημ οθζηυ ακεονέεδηακ θίβμζ 

ηφπμζ ιεημπήξ εκενβδηζημφ εκεζηχηα νδιάηςκ ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ μζ μπμίμζ 

έπμοκ απμηηήζεζ πθέμκ μκμιαηζηή θεζημονβία ηαζ ζζμδοκαιμφκ ιε 

                                                
219 ηδκ Ανπαία Δθθδκζηή ζπεδυκ ηάεε πνυκμξ –ηαζ ζηζξ δφμ θςκέξ– ζπδιάηζγε ηαζ ακηίζημζπδ ιεημπή, 

ιε απμηέθεζια κα ειθακίγεηαζ έκα πθήνςξ ακεπηοβιέκμ ζφζηδια. 
220 Πα. ηα θεβυιεκα απυ ημκ Παπαδυπμοθμ (1926: 92) βζα ημκ ημκζζιυ ιεημπχκ αανφημκςκ νδιάηςκ 

ζηδκ παναθήβμοζα, υπςξ «γπξηδόληαο, παϊλόληαο…, ζειόληαο…» ηαηά ηα πενζζπχιεκα ηδξ α΄ 

ζογοβίαξ. 
221 Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα επζννδιαηζηή πνήζδ ιεημπήξ. Γζα ηδ ζοπκή πανμοζία ηδξ ηαηάζηαζδξ 

αοηήξ –άηθζημζ νδιαηζημί ηφπμζ ζε επζννδιαηζηή ηαζ απυθοηδ πνήζδ βζα ηδ δήθςζδ ηονίςξ ηνυπμο ή 

ιέζμο– ζηα ζδζχιαηα αθ. Κανακηγή (2016: 120). 
222 Ζ ιεημπή αοηή ζοβηεκηνχκεζ ζημκ ίδζμ ηφπμ υπζ ιυκμ μκμιαηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ εζδζηυηενα ζδζυηδηεξ 

επζεέημο (ανζειυ, πηχζδ, ηνία βναιιαηζηά βέκδ) αθθά ηαζ νδιαηζηέξ (ζοκηεθεζιέκμ/ηέθεζμ πμζυκ 

εκενβείαξ, θςκή/δζάεεζδ). 
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μκυιαηα/μοζζαζηζηά˙ πνυηεζηαζ βζα ηζξ θέλεζξ /ðéoda/ [ðéuda] «παζνεηίζιαηα, ζέαδ» 

(πνδζζιμπμζείηαζ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ), /enðiaféron/ [inðʝaférun] «εκδζαθένμκ», 

/kaεíkon/ «ηαεήημκ», /mélon/ «ιέθθμκ» ηαζ /simféron/ «ζοιθένμκ». 

β) Μεηνρή ανξίζηνπ ελεξγεηηθήο θωλήο. ε ελαζνεηζηά ιζηνυ ανζειυ 

πενζπηχζεςκ επζζδιάκεδηακ ιεημπζημί ηφπμζ ημο θεβυιεκμο αμνίζημο α΄ ηδξ 

Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ. Οζ ηφπμζ αοημί ζοκμδεφμκηαζ ζοκήεςξ απυ ημ μνζζηζηυ άνενμ 

ηαζ έπμοκ μκμιαηζηή ή επζεεηζηή πνήζδ, ζζμδοκαιμφκ δδθαδή ιε 

μκυιαηα/μοζζαζηζηά ή επίεεηα. 

Παξαδείγκαηα: /ta paεóda/ «ηα παεήιαηα», /parelεón/ «πανεθευκ», /(o) 

tixódas/ «ηοπαίμξ». 

γ) Μεηνρή παξαθεηκέλνπ ελεξγεηηθήο θωλήο. ημ ζοβηεηνζιέκμ βθςζζζηυ 

corpus επζζδιάκεδηακ μζ ηφπμζ ιεημπήξ εκενβδηζημφ παναηεζιέκμο ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ /ɣeɣonós/ «βεβμκυξ» ηαζ /kaεestós/ «ηαεεζηχξ» μζ μπμίμζ υιςξ 

ζζμδοκαιμφκ ιε μκυιαηα/μοζζαζηζηά ηαζ βίκεηαζ πνήζδ ημοξ ζημκ εκζηυ ανζειυ. 

δ) Μεηνρή κεζνπαζεηηθνύ ελεζηώηα. ημ ζδίςια απακημφκ –ακ ηαζ υπζ 

πμθφ ζοπκά– ιεημπζημί ηφπμζ ιεζμπαεδηζημφ εκεζηχηα (ηονίςξ ζε -

/ómenos/úmenos/ámenos, -ómeni/oméni/úmeni/améni, -ómeno/úmeno/ámeno/ -

[óminus/úminus/áminus, -ómiɲ/uméɲ/úmeɲ/améɲ, -óminu/úminu/áminu]), ηζξ 

πενζζζυηενεξ θμνέξ ζοκμδεφμκηαζ απυ ημ μνζζηζηυ άνενμ, ημ μπμίμ ημοξ πνμζδίδεζ 

μκμιαηζηή θεζημονβία ηαζ ζοκηεθεί ζημ κα ζζμδοκαιμφκ ζδιαζζμθμβζηά ιε 

ακαθμνζηέξ πνμηάζεζξ (ηαζ ακαθμνζηέξ ιεημπέξ αθ. Μπαιπζκζχηδξ 2005: 542-543)˙ 

πνυηεζηαζ δδθαδή βζα έκα είδμξ «ζοκεπηοβιέκδξ» ιμνθήξ ακαθμνζηήξ πνυηαζδξ, ημ 

μπμίμ υιςξ ιπμνεί κα απμδμεεί ηαζ «ακαθοηζηά» ιε ηαεανή ακαθμνζηή πνυηαζδ. 

Παξαδείγκαηα: /epómeno/ «επυιεκμ», /(i) erɣazómeni/ «(μζ) ενβαγυιεκμζ», 

/leɣómeni/ «θεβυιεκδ», /(i) leɣómenes/ [(i) ʎiɣómiɲis] «(μζ) θεβυιεκεξ», 

/onomazoméni/ [unumazuméɲ] «αοηή (εηείκδ) πμο/δ μπμία μκμιάγεηαζ», /(tin) 

proiɣúmeni (méra)/ «(ηδκ) πνμδβμφιεκδ (ιένα)», /periexoménu/ [piriixuménu] 

«πενζεπμιέκμο», /(to) proiɣúmeno (sávato)/ «(ημ) πνμδβμφιεκμ (άαααημ)», 

/proistámeno/ «πνμσζηάιεκμ», /prostatevómeni/ «πνμζηαηεουιεκμζ». 

Δπίζδξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ηάπμζα νήιαηα 

ζπδιαηίγμοκ ηφπμοξ ιεημπήξ ιεζμπαεδηζημφ εκεζηχηα πανεηηθίκμκηεξ ιμνθμθμβζηά 

ζε -/úmenos/ -[úminus] ή -/ámenos/ -[áminus]
223

 (π.π. /ɣramatizúmenos/ 

                                                
223 Βθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 239), Σζμθάηδ (2009: 338, 341-342), Γηαναθζάημξ (2016: 243-244). 
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[ɣramatzúminus] «βναιιαηζγμφιεκμξ», /(éna pulí) petámeno/ «(έκα πμοθί) 

πεηάιεκμ», /sta kalá kaεúmena/ «ζηα ηαθά ηαεμφιεκα», /trexámena/ «ηνεπάιεκα»). 

ε) Μεηνρή κεζνπαζεηηθνύ παξαθεηκέλνπ. Οζ ιεημπέξ ημο ιεζμπαεδηζημφ 

παναηεζιέκμο θήβμοκ, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ζε -/ménos, -méni, -

méno/ -[ménus, -méɲ, -ménu]. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ επίεεηα (π.π. /ɣaitanítsi mu 

pleɣméno/ «βασηακάηζ ιμο πθεβιέκμ», /labáðes anaménes/ «θαιπάδεξ ακαιιέκεξ», 

/me xéria stavrμména/ [mi çérʝa stavruména/] «ιε πένζα ζηαονςιέκα», /siniεisméni 

máxi/ «ζοκδεζζιέκδ ιάπδ», /siniεisméni léksi/ [ʃidizméɲ lekʃ] «ζοκδεζζιέκδ θελδ», 

/fríðia mu ɣraména xéria anðrioména/ «θνφδζα ιμο βναιιέκα πένζα ακδνεζςιέκα» 

η.ά.) ή μκυιαηα/μοζζαζηζηά (π.π. /akaliasménos/ [akaʎazménus] «ηαθεζιέκμξ», 

/vareméni/ [variméɲi] «έβηομξ», /gastroméni/ [gastruméɲ] «έβηομξ», /(ke férnun ólo) 

sklavoméni/ [(ci férnun ólu) sklavuméɲ] «(ηαζ θένκμοκ υθμ) ζηθάαμοξ», 

/padreménes/ [padriméɲis] «πακηνειέκεξ» η.ά.) ηαζ ςξ αμδεδηζηυ ζημζπείμ βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ μνζζιέκςκ ηφπςκ (ηςκ θεβυιεκςκ α΄ ζοκηεθζηχκ πνυκςκ) ηαζ ηςκ δφμ 

θςκχκ (π.π. /ta éxi skepasména/ [ta çi scepazména] «ηα έπεζ ζηεπαζιέκα» ακηί /ta éxi 

skepási/ [ta çi scepáʃ] «ηα έπεζ ζηεπάζεζ», /íne ɣraméni/ [íɲi ɣraméɲ] «είκαζ 

βναιιέκδ» ακηί /éxi ɣraftí/ [éç(i) ɣraftí] «έπεζ βναθηεί», /íne evloɣiménos/ [íɲi 

ivluʝiménus] «είκαζ εοθμβδιέκμξ» ακηί /éxi evloɣiεí/ [éç(i) vluʝiεí] «έπεζ εοθμβδεεί», 

/íne ftiaɣméni/ [iɲ fçaɣméɲ] «είκαζ θηζαβιέκδ» ακηί /éxi ftiaxtí/ [éç(i) fçaxtí] «έπεζ 

θηζαπηεί») ηαζ δ πανμοζία ημοξ είκαζ ανηεηά ζοπκή. 

Μεημπέξ αοημφ ημο είδμοξ ζπδιαηίγμκηαζ –υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα 

Δθθδκζηή– ηαζ απυ αιεηάααηα νήιαηα, ηα μπμία ζηενμφκηαζ ιεζμπαεδηζηήξ θςκήξ 

(π.π. /anaménes/ «ακαιιέκεξ», /araxniasméno/ [araxɲazménu] «αναπκζαζιέκμ», 

/ðakrisménos/ [ðakrizménos] «δαηνοζιέκμξ», /kakioménos/ [kacuménus] 

«ηαηζςιέκμξ», /mestoménos/ [mistuménus] «ιεζηςιέκμξ, ιεβάθμξ, χνζιμξ, 

ρδιέκμξ», /meεisménos/ [mitsménus] «ιεεοζιέκμξ», /paxniasménos/ [paxɲazménus] 

«παπκζαζιέκμξ», /xortariasména/ [xortarʝazména] «πμνηανζαζιέκα»). 

Παξαδείγκαηα: /alatisméno/ [alatzménu] «αθαηζζιέκμ», /valménos/ 

[valménus] «ααθιέκμξ», /zavlakoménos/ [zavlakuménus] «γααθαηςιέκμξ», 

/zaroménos/ [zaruménus] «ηζαθαηςιέκμξ», /iliokaménos/ [iʎukaménus] 

«δθζμηαιέκμξ», /maεiména/ [maεména] «ιαεδιέκα», /muxliasméno/ [muxʎazméno] 

«ιμοπθζαζιέκμ», /ksexasménos/ [kʃixazménus] «λεπαζζάνδξ, ηνεθυξ, 

εθαθνυιοαθμξ», /oniroparménos/ [oɲiruparménus] «μκεζνμπανιέκμξ», 

/paraðarménos/ [paraðarménus] «πηοπδιέκμξ, δανιέκμξ αθθά ηαζ μ ημζκςκζηά 
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απμιμκςιέκμξ», /pobiasménos/ [pubʝazménus] «νεγζθειέκμξ, ελεοηεθζζιέκμξ», 

/skiména/ [ʃciména] «ζηοιιέκα», /tromaɣméni/ [tromaɣméɲ] «ηνμιαβιέκδ», 

/tipopiiména/ [tipupiiména] «ηοπμπμζδιέκα», /xamiloméno/ [xamiluménu] 

«παιδθςιέκμ» η.ά. 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ζηζξ ιεημπέξ ιεζμπαεδηζημφ παναηεζιέκμο ιε 

ακαδζπθαζζαζιυ, δδθαδή ιε επακάθδρδ ημο ανηηζημφ ημοξ ζοιθχκμο ιε /e/ (π.π. 

/veviasménos/) επζζδιάκεδηακ ιυκμ μζ ηφπμζ /epitetraméno/ «επζηεηναιιέκμ» 

(αζηζαηζηή εκζημφ) ηαζ /sigekriméni/ «ζοβηεηνζιέκδ», εκχ ιεημπέξ ιε ηδ θεβυιεκδ 

αφλδζδ (π.π. /iεeliménos/ «δεεθδιέκμξ», /eskeménos/ «εζηειιέκμξ») δεκ 

εκημπίζηδηακ ζημ ζοβηεηνζιέκμ βθςζζζηυ οθζηυ, αθθά ακεονέεδηε ιυκμ δ θνάζδ /to 

ðiefεarméno kaεestós/ [to ðʝafεarméno kaεestós] «ημ δζεθεανιέκμ ηαεεζηχξ»
224

. 

 

4.8 Δπηξξήκαηα
225

 

 

ημ Γανκάηζημ ζδίςια, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή, ηα επζννήιαηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ δήθςζδ ηςκ (επζννδιαηζηχκ) ζπέζεςκ ημο ηυπμο, ημο 

πνυκμο, ημο ηνυπμο, ημο πμζμφ, ηδξ αεααίςζδξ, ημο δζζηαβιμφ, ηδξ άνκδζδξ ηαζ 

ζοκεπχξ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ακηίζημζπα ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

α) Σνπηθά επηξξήκαηα: /apopíso/ [apapís] «απυ πίζς, υπζζεεκ, ζηδκ πθάηδ», 

/ðári/ «εδχ», /ðonáka(s)/ [ðunáka(s)] «εδχ (κα), ζε αοηυ ημ ιένμξ», /ðóεe/ [ðóεi] 

«πνμξ ηα εδχ», /éðeki/ [éðici] «εηεί αηνζαχξ», /eðó/ «εδχ», /ékso/ [éksu], [óksu] 

«έλς», /kataɣí/ [kataʝí] ή /kataɣí(s)/ [kataí(s)] «ηαηαβήξ», /oló(ɣ)ira/ [ló(ʝ)ira] 

«μθυβονα», /óðeðo/ [óðiðo]
226

 ή /éðeðo/ [éðiðo] «εδχ, ζ’ αοηυ εδχ ημ ιένμξ», 

/parapáno/ [parapán] «πζμ πάκς» η.ά. 

                                                
224 Μεημπέξ ιεζμπαεδηζημφ αμνίζημο ζε -/(ε)ís, -(ε)ísa, -(ε)én/ (π.π. /travmatisεís, ipovliεísa, pliɣís/) 

δεκ εκημπίζηδηακ ζημ ζδίςια. Ζ πνήζδ ηςκ ιεημπχκ αοηχκ πμο απακημφκ –ζηα πθαίζζα ηδξ Κμζκήξ 

Νέαξ Δθθδκζηήξ– ζε ιμνθέξ βναπηήξ ηονίςξ επζημζκςκίαξ ηαζ ζε ορδθυηενμ επίπεδμ φθμοξ δεκ 

θαίκεηαζ κα ζοκάδεζ ιε ημκ απθυ, ηαεδιενζκυ παναηηήνα ημο ζδζςιαηζημφ θυβμο ηαζ ελδβεί ίζςξ 

ζηακμπμζδηζηά ηδ ιδ ειθάκζζή ημοξ ηαζ ηδκ απμοζία ημοξ απυ ημ Γανκάηζημ ζδίςια. 
225 Γζα ηα δζαθεηηζηά επζννήιαηα, ηδ ιμνθμθμβζηή πμζηζθία ημοξ, ηδκ πμθθαπθή θεζημονβία, ηδκ 

εηενυηθδηδ πνμέθεοζή ημοξ, βζα ημ βεβμκυξ υηζ απμηεθμφκ βθςζζζηή πναβιάηςζδ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ 

ζφθθδρδξ ημο ηυζιμο ηαζ ζοκεπχξ ιζα άθθδξ ηαλζκμιίαξ ηαεχξ ηαζ βζα ημ υηζ ζοκζζημφκ ιζα 

ζοκεεηυηενδ ηαζ πθμοζζυηενδ –εκ ζπέζεζ ιε ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή– ηαηδβμνία θελζθμβζημφ οθζημφ 
αθ. Κανακηγή (2016: 119-128). Γζα ηζξ δζάθμνεξ ηαηαθήλεζξ ηςκ επζννδιάηςκ αθ. Νηίκαξ (2005: 167-

169), Αθιπακμφδδξ (2009: 269). 
226 πεηζηά ιε ημ επζηαηζηυ πνυεδια [uðji-] (< ανπ. ὦδε) ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνμζηίεεηαζ ζε 

επζννήιαηα ημπζηήξ, πνμκζηήξ δείλδξ ηαζ ζημ ηνμπζηυ επίννδια /étsi/ (π.π. [uðjiðó] «αηνζαχξ εδχ», 

[uðjicíja] «αηνζαχξ εηεί», [uðjitótji] «αηνζαχξ ηυηε», [uðjétʃa] «αηνζαχξ έηζζ κα») αθ. Νηάβηαξ (2016: 

505). 
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β) Υξνληθά επηξξήκαηα: /akéria/ [acérʝa] «ανβά», /anávraða/ «ημ απυβεοια, 

ημ αναδάηζ», /anímera/ [aɲímera] «αοεδιενυκ», /aparxís/ [aparçís] «ελ ανπήξ», /ðári/ 

«ηχνα», /extés/ [ixtés] «πεεξ», /epsé/ [ipʃé] «πεεξ ημ ανάδο», /kióla(s)/ [cóla(s)] ή 

/kiólan/ [cólan] «ηζυθαξ», /dáima/ «πάκημηε», /ópsima/ [ópʃma] «πνυζθαηα, 

ηεθεοηαία, ανβά» /paraístera/ «παναΰζηενα», /périsi/ [perʃ] «πένοζζ», /plia/ [pʎa] 

«πζα», /própersi/ [própirʃ] «πνυπενζζ», /proxté/ [pruxté] «πνμπεέξ», /propsé/ [prupʃé] 

«πνμπεέξ», /taxiá/ [taçá] ή /taxí/ [taçí] «κςνίξ, ημ πνςί», /fétos/ [fétus] «θέημξ» η.ά. 

γ) Σξνπηθά επηξξήκαηα: /aɣália/ [aɣáʎa] ή /apaɣália/ [(a)paɣáʎa] «ζζβά», 

/akadí/ «αμθζηά, υπςξ έπνεπε», /ápansis/ «λαθκζηά», /(a)ɣlíɣora/ [(a)ɣʎíɣura] 

«βνήβμνα», /epítiðes/ [epítiðis] «επίηδδεξ», /étsi/ [etʃ] «έηζζ», /káti kalá/ [kat kalá]  

«εοηοπχξ, ηαθά πμο», /kuturú/ «ημοημονμφ», /máni máni/ [máɲi máɲi] «βνήβμνα, 

αζαζηζηά», /maksús/ ή /máksus/ «επίηδδεξ, ζη’ αζηεία», /kseapíkasta/ [kʃapíkasta] 

«λαθκζηά, αζθκζδζαζηζηά, δίπςξ κα βίκεζ ακηζθδπηυ», /eksópsi/ [ksμpʃ] «λοζηά, 

λχθαθηζα», /táxmina/ «άδζηα» η.ά. 

δ) Πνζνηηθά επηξξήκαηα: /its/ «ηαευθμο», /kan/ «ηαευθμο, ηίπμηε», /kit/ 

«ίζα-ίζα, υ,ηζ έπνεπε», /akómi/ [kom] «αηυιδ, πζμ πμθφ», /bit/ «ηαευθμο», /dip/ 

«ηαευθμο», /parapáno/ [parapán] «πενζζζυηενμ», /polí/ [puʎí] «πμθφ», /tóso/ [tósu] 

«ηυζμ» η.ά. 

ε) Βεβαηωηηθά, δηζηαθηηθά, αξλεηηθά: /vévea/ [vévʝa] «αέααζα», /maεé/ 

«αέααζα», /málista/ «ιάθζζηα», /ne/ «καζ», /toódi/ [tódi] «ηςυκηζ», /pádos/ «πάκηςξ» – 

/táxa/ «ηάπα», /ðíεen/ «δήεεκ», /ísos/ [ísus] «ίζςξ» – /ðen/ «δεκ», /min/ «ιδκ», /óxi/ 

«υπζ» η.ά. 

 

4.8.1 Μνξθνινγία ηνπ επηξξήκαηνο 

 

Σα επζννήιαηα –ζδίςξ ηα ηνμπζηά– πανμοζζάγμοκ ηα ελήξ ζοζηήιαηα 

ηαηαθήλεςκ: 

1) Σα επζννήιαηα πμο πανάβμκηαζ απυ επίεεηα ζε -/υs, -í/-iá, -υ/ ηαζ -/μs, -i/-a/-ia, -o/ 

θήβμοκ ζε -/á/ ηαζ /a/ ακηίζημζπα. 

-/όs/ → /á/ θαη -/νs/ -[us] → -/a/ 

π.π. /kalós/ «ηαθυξ» → /kalá/ «ηαθά» 

/ðískolos/ [ðískulus] «δφζημθμξ» → /ðískola/ [ðískula] «δφζημθα» 

/ópsimos/ [ópʃmus] «υρζιμξ»→ /ópsima/ [ópʃma] «υρζια» 
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2) Σα επζννήιαηα πμο πανάβμκηαζ απυ επίεεηα ζε -/is, -a/-o/, -iko/ ηαζ -/ís, -ú, -iko/ 

ειθακίγμοκ ηδκ ηαηάθδλδ -/ika/ -[ka]. 

 -/is/ -[s] → -/ika/ -[ka] 

π.π. /pismatáris/ [pizmatárs] «πεζζιαηάνδξ» → /pismatárika/ [pizmatárka] 

«πεζζιαηάνζηα» 

/batális/ [batáʎs] «άημιρμξ, άπανμξ» → /batálika/ [batáʎka] «άημιρα, άπανα» 

3) Σα επζννήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ επίεεηα ζε -/ís, -iá, -í/ έπμοκ ημ επίεδια -/iá/. 

-/ís/ → -/iá/ 

π.π. /varís/ «αανφξ»→ /variá/ «αανζά» 

/makrís/ «ιαηνφξ»→ /makriá/ «ιαηνζά» 

4) Δπζννήιαηα ζε -/os/ ηαζ -/ós/ ηα μπμία ςξ βκςζηυκ πνμένπμκηαζ απυ επίεεηα ζε -

/is, -is, -es/, -/ís, -ís, -és/ (π.π. /plíris/ «πθήνδξ», /akrivís/ «αηνζαήξ»,) -/on -on, -μn/ 

(π.π. /metriófron/ «ιεηνζυθνςκ») ή -/on, -usa, -μn/
227

 (π.π. /epíɣon/ «επείβςκ») 

απακημφκ ζε ιζηνυ ααειυ ζημ ζδίςια (π.π. /akrivós/ «αηνζαχξ», /eftixós/ «εοηοπχξ»), 

εκχ δεκ ζοκδείγεηαζ δ πνήζδ ηςκ ακηίζημζπςκ επζεέηςκ ζε -/is/, -/ís/ ηαζ -/on/. Ηζπκή 

είκαζ ηαζ δ πανμοζία επζννδιάηςκ ιε ημ επίεδια -/ós/ απυ επίεεηα ζε -/ós/ θυβζαξ 

πνμέθεοζδξ (π.π. /apoðotikós/ «απμδμηζηυξ» → /apoðotikós/ «απμδμηζηχξ»)˙ 

εζδζηυηενα, εκημπίζηδηε ημ επίννδια /kalós/ (π.π. /kalós orísate/ «ηαθχξ oνίζαηε», 

/na tus kalós orísis/ «κα ημοξ ηαθχξ μνίζεζξ», /kalós ton to levédi/ [kalós tun tu 

ʎivédi] « ηαθχξ ημκ ημκ θεαέκηδ»). 

ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ: α) επζννήιαηα παναηηδνζζηζηά ημο ζδζχιαημξ ηςκ 

Γανκαημπςνίςκ ηαζ β) επζννήιαηα πμο απακημφκ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή 

αθθά ζημ ζδίςια ειθακίγμκηαζ ιεηααεαθδιέκα ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ηονίςξ βζα θυβμοξ 

θςκμθμβζημφξ (π.π. ζηέκςζδ/ηχθςζδ, απμαμθή άημκςκ /i/ ηαζ /u/ η.θπ.). 

Kαηαβνάθμκηαζ επίζδξ θέλεζξ ή θνάζεζξ, μζ μπμίεξ, ιμθμκυηζ δεκ εκηάζζμκηαζ ζηδ 

βναιιαηζηή ηαηδβμνία ημο επζννήιαημξ, ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ ζημκ θυβμ απμηημφκ 

επζννδιαηζηή θεζημονβία: 

/aɣnáðia/ [aɣnáðʝa] ή /aɣnaðiastá/ 

[aɣnaðʝastá] «απέκακηζ» 

/akabét/ «επζηέθμοξ, πνάβιαηζ» 

/álotes/ [álutis] «άθθμηε» /alá bratséta/ «αβηαγέ» 

/anadám papadám/ «απυ ιάκα ηαζ απυ /alésta/ «άκς-ηάης» 

                                                
227 Αοηά πνμένπμκηαζ ςξ βκςζηυκ απυ ιεημπέξ εκεζηχηα εκενβδηζηήξ θςκήξ νδιάηςκ ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ. 
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παηένα, απυ ηαηαβςβή»  

/ándziak/ [ándʒak] «ημοθάπζζημκ» /abrómipta/ [abrómpta] «ιπνμφηοια» 

/adíkria/«ακηίηνο» /ana/ekúrkuða/ [ana/ɲikúrkuða] 

«ακαημφνημοδα» 

/adís/ «ακηίεεηα, εκάκηζα» /eðoná/ [ðuná] «εδχ κα» 

/apopíso/ [apapís] «απυ πίζς, υπζζεεκ, 

ζηδκ πθάηδ» 

/epávrio/ «ηδκ επμιέκδ» 

/apekíεi/ [apicíεi] «απυ εηεί» /εaná/ ή /εa na/ «ηάπα, ιήπςξ» 

/apókso/ [apóksu] «απ’ έλς» /kálio/ [káʎu] «ηάθφηενα» 

/apú ksanarxís/ «ελανπήξ» /katá ta siakáto/ [katá ta ʃakát]
228

 «πνμξ 

ηα ηάης» 

/apú póεen/ [apú póεin] «απυ πμφ;» /katópintu/ [katópdu] «ηαηυπζκ ημο» 

/apú taxiá/ «αφνζμ ημ πνςί» /ke apíso/ [ci apís] «πίζς» 

/artík/ «ηεθμζπάκηςκ» /málon/ [málun] «ιάθθμκ» 

/vizaví/ «απέκακηζ» /mixaní (ɣia to spíti)/ [mixaɲí (ʝa tu spit)] 

«βνήβμνα (βζα κα θηάζμοιε ζπίηζ)» 

/veresé/ [viriʃé] «αενεζέ» /móno(n)/ [mónu(n)] [mμn] [mo] «ιυκμ, 

ιμκάπα» 

/ɣiriné/ [ʝiriné] «ημοθάπζζημκ» /bélkim/ [bélcim] «ίζςξ, ιήπςξ, άναβε» 

/ðári ðári ða ðonáka/ [ðári ðári ða ðunáka] 

«ηχνα-ηχνα εδχ κα» 

/béxu/ «πςνίξ ηυπμ, δςνεάκ» 

/ðári ðonáka/ [ðári ðunáka] ή /ðonákas/ 

«ηχνα εδχ» 

/berekiát/ [biricát] «εοηοπχξ» 

/ðonáka/ [ðnáka] «εδχ κα» /biridén/ «ζςνδδυκ, υθα ιαγί» 

/eðonáka/ ή /ðonáka(s)/ «εδχ κα» /dála/ «αηνζαχξ» 

/eksápados/ [eksápadus] «ελάπακημξ» /dar madár/ «άκς-ηάης» 

/(e)proxté/ [(i)pruxté] «πνμπεέξ ανάδο» /déver/ «άκς-ηάης» 

/(e)propsé/ [(i)prupsé] «πνμπεέξ ημ 

ανάδο» 

/dílmi/ ή /dílim/ [díʎim] «ηάπα» 

/kaεaftú/ «ηονζμθεηηζηά, βκήζζα» /demék/ [dimék] «ηάπα» 

                                                
228 Βθ. ηαζ ηα επζννήιαηα /ísia ðóεe/ [ʃaðóεi] «πνμξ ηα εδχ», /ísia káto/ [ʃakát] «πνμξ ηα ηάης, 

παιδθά», /ísia péra/ [ʃapéra] «πνμξ ηα πένα» ζηδ ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ θίζηαξ επζννδιάηςκ ζ. 398. Ο 

Νηάβηαξ (2016: 505) ζδιεζχκεζ υηζ ημ πνυεδια [ʃa-] (< ίζζα /ísia/) απακηά ζε ημπζηά επζννήιαηα ςξ 

δδθςηζηυ ηαηεφεοκζδξ (π.π. [ʃakát] «πνμξ ηα ηάης», [ʃapéra] «πνμξ ηα πένα»). 
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/kaεólu/ [kaεól] «ηαευθoο» /dúzika/ [dúʒka] «ίζζα, ηαη’ εοεείακ» 

/kánan keró/ [kánan ciró] «εηείκα ηα 

πνυκζα, παθζά» 

/óso/ [ósu] «υζμ» 

/kárɣa/ «ηάνβα» /uranúðia/ [uranúðʝa] «ρδθά ζημκ 

μονακυ» 

/karsí/ [karʃí] «απέκακηζ» /panopanotí/ [panpanutí] [panpanotí] 

«πμθφ ποηκά, μ έκαξ πάκς ζημκ άθθμκ» 

/katákorfa/ [katákurfa] «ηαηάημνθα» /apoapokáto/ [papkát] «απυ ηάης» 

/katámata/ «ηαηάιαηα» /perisótero/ [persótero] «πενζζζυηενμ» 

/katamesiú/ [katamiʃú] «εοεεία, πςνίξ 

ζηνμθή, απυ ηδ ιέζδ ημο πςναθζμφ» 

/plio/ [pʎo] «πζμ» 

/katapánotus/ [katapánuts] «ηαηαπάκς 

ημοξ» 

/potés/ «πμηέ» 

/katapoðiastá/ [katapuðʝastá] «μ έκαξ 

πίζς απυ ημκ άθθμκ» 

/púεe/ [púεi] «πμφεε; απυ πμφ;» 

/katáraxa/ «απυ πάκς πνμξ ηα ηάης» /sámati/ ή /sábμs/ [sábus] «ιήπςξ» 

/kataóras/ «βζα ηδκ χνα, πνμξ ημ πανυκ» /sánki(s)/ [sánci(s)] «ιήπςξ, ζάιαηζ» 

/kápsu/ «ηάπα, επίηδδεξ» /sémka/ [ʃémka] «αμθζηά» 

/ekí apáno/ [capán] «εηεί επάκς» /ísia ðóεe/ [ʃaðóεi] «πνμξ ηα εδχ» 

/ekí káto/ [cikát] «εηεί ηάης» /ísia káto/ [ʃakát]«πνμξ ηα ηάης, παιδθά» 

/ke to ódi/ [citódi] «πναβιαηζηά» /ísia péra/ [ʃapéra] «πνμξ ηα πένα» 

/lio/ [ʎo] «πζμ» /siurtúra/ [ʃurtúra] «ζένκμκηαξ» 

/mesóskela/ [misóʃcila] «ακάιεζα ζηα 

πυδζα» 

/tamám/ «αηνζαχξ, ηαζνζαζηά» 

/monópata/ «ιμκυπθεονα» /(ta) apó tóra/
229

 [(ta) pu tóra] 

«πνμδβμοιέκςξ» 

/mútlak/ «πνάβιαηζ» /taxiá tin áli/ [taçá tn aʎ] «αφνζμ 

ιεεαφνζμ» 

/baiá/ [baʝá] «ανηεηά, ηάιπμζμ» /táxmina/ ή /taxmená/ «άδζηα» 

/báia báia/ [báʝa báʝa] «ζζβά-ζζβά» /dziába/ [dʒába] «ηγάιπα» 

/badiavá/ [badʝavá] «απνμβναιιάηζζηα, /tin áli/ [tn aʎ] «ιεεαφνζμ» 

                                                
229 Πα. ηα ακαθενυιεκα απυ ημκ Παζπαθμφδδ (2000: 35) ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ημο άνενμο /ta/ «γηα ηε 

ζύλζεζε ιέμεσλ κε επηξξήκαηα θαη αλησλπκίεο, π.ρ. ηαπξνπςέο, ηαμνππίο, ηαζέλα, ηαπνπηώξα θιπ.». 
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ζηα ηοθθά, άδζηα, ηγάιπα» 

/bárim/ «επζηέθμοξ, ημοθάπζζημκ» /tóte(s)/ [tóti(s)] «ηυηε» 

/bir tamám/ «αηνζαχξ υζμ πνεζάγεηαζ» /tótenes/ [tótɲs] «ηυηε» 

/bítsika/ [bítʃka] «ηαηαηέθαθα» /(to) katapóði/ [(tu) katapóð] «απυ πίζς, 

ηαηυπζκ» 

/nafilé/ «άδζηα, άζημπα» /toksopíso/ [tuksupís] «απυ πίζς, πάθζ 

πίζς» 

/dári/ «εδχ, ηχνα» /to proí/ [tu pruí] «ημ πνςί» 

/díika/ «ηαη’ εοεείακ, απυημια ρδθά ή 

παιδθά, ηαηαηυνοθα» 

/to taxí/ [tu taçí] «ημ πνςί, κςνίξ» 

/oloéna/ [oluéna] «μθμέκα» /tu xrónu/ [tu xron] «ημο πνυκμο» 

/ópos/ [ópus] «υπςξ» /ekí epáno/ [tʃapán] «εηεί πάκς» 

/pú εa/ [pá]
230

 (<πά; ή π‟ ‟α;>) «πμφ εα;»  /tsiát pat/ [tʃat pat] «ζπάκζα, αναζά, 

ιενζηέξ θμνέξ, εδχ ηζ εηεί» 

/parakáto/ [parakát] «πζμ ηάης, πανά 

ηάηζ, πζμ θίβμ» 

/tsiátra pátra/ [tʃátra pátra] «έηζζ ηζ έηζζ, 

ιέηνζα» 

/paramásxala/ [paramáskala] 

«παναιάζηαθα» 

/ekí káto/ [tʃ(i)kát] ή [tʃ(i)xát] «εηεί 

ηάης» 

/parapáno/ [parapán] «πζμ πάκς, 

πενζζζυηενμ» 

/ekí ekíεe/ [tʃcíε/ði] «πνμξ ηα εηεί» 

/parakikáto/ [paratʃkát] «θίβμ πζμ ηάης» /tsiógis/ [tʃóɟis] «ηχνα, αιέζςξ» 

/patókorfa/ [patókurfa] «παηυημνθα» /ta xaraɣiátika/ [t xaraʝátka] «κςνίξ ημ 

πνςί» 

/platagútsia/ [platagútʃa] «λαθκζηά, 

απυημια» 

/féto(s)/ [fétu(s)] «θέημξ» 

/póte/ [póti] «πυηε;» /xaláli/ [xaláʎ/] «παθάθζ» 

/apaɣália/ [(a)paɣáʎa] [puɣáʎa] «ζζβά-

ζζβά»  

xamilá/ [xamlá] «παιδθά» 

/apoksarxís/ [putsarçís] «απυ ηδκ ανπή, 

λακά, πάθζ» 

/xarámi/ [xarám] «άδζηα» 

/pos/ «υπςξ» /xéri xéri/ [çer çer] «αζαζηζηά» 

  

                                                
230 Βθ. Αθιπακμφδδξ (2009: 235, 241), πα. Σζμθάηδ (2009: 424). 
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 ε δδιμηζηά ηναβμφδζα (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965 ηαζ Σζαβηαθίδμο-

Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968) απακημφκ μζ θέλεζξ /ke an/ [ci an] ηαζ /san/, μζ μπμίεξ 

υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ζοιθναγυιεκα θεζημονβμφκ ςξ επζννήιαηα ηαζ έπμοκ ηδ 

ζδιαζία «θμζπυκ, πνάβιαηζ, υκηςξ» (π.π. /péde voskí ke an ta évoskan/ [pédi vuscí ci 

an tá vuskan] «πέκηε αμζημί θμζπυκ ηα έαμζηακ», /psilí foní ke an évalan ton ɣiáni na 

fonázun/ [pʃiʎí fuɲí ci an évalan tu ʝáɲi na funázun] «δοκαηή θςκή θμζπυκ έααθακ ημκ 

Γζάκκδ κα θςκάγμοκ», /psilí foní ke an évale ton ðiáko ke an fonázi/ [pʃiʎí fuɲí ci an 

évaʎi tu ðʝáku ci an funáʒi] «δοκαηή θςκή θμζπυκ έααθε ημκ δζάημ θμζπυκ θςκάγεζ», 

/leptókaro ke an ériksa stis filakís tin pórta ke fítrose ke ɣínike ke apélise klonária/ 

[ʎiftókaro ci an ériksa stis filacís ti bórta ci fítruʃi ci ʝíɲici ci apéʎiʃi klunárʝa] 

«θεπημηάνομ, θμοκημφηζ θμζπυκ ένζλα ζηδξ θοθαηήξ ηδκ πυνηα ηαζ θφηνςζε ηαζ 

ιεβάθςζε ηαζ έαβαθε ηθςκάνζα», /ðóðeka ðúles ke an éxo eɣó esí piá εélis na páris/ 

[ðóðika ðúʎis ci an éxu ɣμ ʃi pça εéʎis na páris] «Γχδεηα δμφθεξ θμζπυκ έπς εβχ εζφ 

πμζα εέθεζξ κα πάνεζξ;», /stavraetós ke an pétodan psilá is ta uránia/ [stavraitós ci an 

pétudan pʃilá is ta uráɲa] «ηαονασηυξ θμζπυκ πεημφζε ρδθά ζημκ μονακυ», /epsés ke 

an oniréftika sta patriká mu méria aɣápi mu padrévete ke pérni ton exεrió mu/ [ipsés 

ci an uɲiréftika sta patriká mu mérʝa aɣápi mu padréviti ci pérɲi tun uxtri̭ó mu] «πεεξ 

θμζπυκ μκεζνεφηδηα υηζ ζηα παηνζηά ιμο ιένδ δ αβάπδ ιμο πακηνεφεηαζ ηαζ παίνκεζ 

ημκ επενυ ιμο» η.ά.) ηαζ «αιέζςξ, ηαη’ εοεείακ, ηυηε (;)» ακηίζημζπα (π.π. /san 

páɣisan ke ton próftasan stin mési to stavroðrómi/ [san páisan ce tun próftasan sti meʃ 

tu stavroðrómi] «Αιέζςξ πήβακ ηαζ ημκ πνυθηαζακ ζηδ ιέζδ ζημ ζηαονμδνυιζ», /san 

árxepse ke álaze apó to proí os to vráði/ [san árçipʃi ci álaʒi ap tu proí os tu vráði] 

«Αιέζςξ άνπζζε ηαζ άθθαγε απυ ημ πνςί ςξ ημ ανάδο», /san páɣisan ke ton évrikan | 

ston kafené kimúdan/ [san páisan ci tun évrikan | stu gafiné cimúdan] «Αιέζςξ πήβακ 

ηαζ ημκ ανήηακ, ζημκ ηαθεκέ ημζιμφκηακ», /san ékatsan ke ton rotún ke ton 

kaloeksetázun/ [san ékatsan ci tun rutún ci tun kalukʃitázun] «Αιέζςξ έηαηζακ ηαζ 

ημκ νςημφκ ηαζ ημκ νςημφκ θεπημιενχξ», /san páɣisa ke piástika se mia xíra vulɣára/ 

[san páisa ci piástika ʃi mɲa çíra vurɣára/] «Αιέζςξ πήβα ηαζ έπζαζα δμοθεζά ζε ιζα 

πήνα Βμοθβάνα», /san vɣázi to maxéri tis katákarða to krúi || san vɣázi to dziɣéri tu 

ston máɣira to pái/ [sa vɣáʒi tu maçéri tis katákarða tu krúi || sa vɣáʒi tu dʒiʝéri tu stu 

máʝira tu pái] «Αιέζςξ αβάγεζ ημ ιαπαίνζ ηδξ ηαηάηανδα ημ πηοπάεζ. Αιέζςξ αβάγεζ 

ημ ζοηχηζ ημο ζημκ ιάβεζνα ημ πάεζ», /san vɣázi to arɣiromáxero ke stin karðiá tin 

krúi/ [san vɣaʒ t arʝiromáçero ce sti garðʝá ti grúi] «Αιέζςξ αβάγεζ ημ ανβονμιάπαζνμ 

ηαζ ζηδκ ηανδζά ηδκ πηοπάεζ» η.ά.˙ πα. ηαζ ηδ θέλδ /ísa/ «αιέζςξ» π.π. /tí piskéloses 
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ísa || síko na stróso próta/ [tí piscéluʃis ísa || ʃíku na strósu próta] «Σζ λάπθςζεξ 

πνυπεζνα αιέζςξ! ήης κα ζηνχζς πνχηα»). 

 

4.8.2 Παξαζεηηθά ηωλ επηξξεκάηωλ 

 

Γζα ηα παναεεηζηά ηςκ επζννδιάηςκ αημθμοεμφκηαζ, υπςξ ηαζ ζηδκ Κμζκή 

Νέα Δθθδκζηή, δφμ ιδπακζζιμί δζαιυνθςζήξ ημοξ, μ ιμκμθεηηζηυξ ηαζ μ 

πενζθναζηζηυξ: 

α) Μνλνιεθηηθά˙ μ ζοβηνζηζηυξ θήβεζ ζε -/tera/ -[tira] (π.π. /arɣótera/ 

[arɣótira] «ανβυηενα», /arxítera/ [arçítira] «ανπφηενα», /kalítera/ [kaʎítira] 

«ηαθφηενα», /isterótera/ [iʃtirótira] «οζηενυηενα», /xirótera/ [çirótira] «πεζνυηενα»), 

εκχ μ οπενεεηζηυξ δεκ ζπδιαηίγεηαζ ζοκήεςξ ιμκμθεηηζηά αθθά ηονίςξ 

πενζθναζηζηά. Πζμ ζοβηεηνζιέκα επζννήιαηα ζε -/a/ ηαζ -/á/, πμο πνμένπμκηαζ απυ 

επίεεηα ημ ανζεκζηυ βέκμξ ηςκ μπμίςκ θήβεζ ζε -/μs/ -[us] ηαζ  -/υs/ ακηίζημζπα, έπμοκ 

ζοβηνζηζηυ ζε -/υtera/ -[υtira] (π.π. /ðískolos/ [ðískulus] «δφζημθμξ» – /ðískola/ 

[ðískula] «δφζημθα» – /ðiskolótera/ [ðiskulótira] «δοζημθυηενα», /zoirós/ [zuirós] 

«γςδνυξ» – /zoirá/ [zuirá] «γςδνά» – /zoirótera/ [zuirótira] «γςδνυηενα»), εκχ ηα 

επζννήιαηα ζε -/iá/, πμο πανάβμκηαζ απυ επίεεηα ιε ημ ανζεκζηυ ημοξ βέκμξ κα θήβεζ 

ζε -/ís/ <-ύο>, ζπδιαηίγμοκ ζοβηνζηζηυ ζε -/ítera/ -[ítira] (π.π. /vaεís/ «ααεφξ» – 

/vaεiá/ [vaεçá] «ααεζά» – /vaεítera/ [vaεítira] «ααεφηενα»). 

β) Πεξηθξαζηηθά˙ μ ζοβηνζηζηυξ ααειυξ ηςκ επζννδιάηςκ ζπδιαηίγεηαζ ιε 

πνυηαλδ ημο επζννήιαημξ /pio/ [pço] + ημκ εεηζηυ ααειυ ημο επζννήιαημξ (π.π. /pio 

kalá/ [pço kalá] «πζμ ηαθά», /pio makriá/ [pço makriá] «πζμ ιαηνζά», /pio brostá/ [pço 

brustá] «πζμ ιπνμζηά», /pio paliá/ [pço paʎá] «πζμ παθζά»), εκχ μ οπενεεηζηυξ
231

 ιε 

ημ επίννδια /polí/ [puʎí] + ημκ εεηζηυ ημο επζννήιαημξ (π.π. /polí ðískola/ [puʎí 

ðískula] «πμθφ δφζημθα», /polí makriá/ [puʎí makriá] «πμθφ ιαηνζά»). 

 

4.9 Πξνζέζεηο 

 

Οζ πνμεέζεζξ, υπςξ είκαζ βκςζηυ, πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή 

μκμιαηζηχκ ζημζπείςκ ζημκ θυβμ.
232

 Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 916-921, 

                                                
231 Γζα ηδ δοκαηυηδηα απμηθεζζηζηά πενζθναζηζημφ ζπδιαηζζιμφ ημο αθ. ηαζ Σζμθάηδ (2009: 234). 
232 Πμθθέξ απυ ηζξ πνμεέζεζξ, εηηυξ απυ ηδκ ηφνζα πνήζδ ημοξ βζα ηδκ εζζαβςβή μκμιαηζηχκ ζημζπείςκ 

ζημ ιήκοια, θεζημονβμφκ ηαζ ςξ νδιαηζηά πνμεήιαηα. 
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926) δζαηνίκμοκ ηζξ πνμεέζεζξ ζε κνλνιεθηηθέο ηαζ πεξηθξαζηηθέο. Οζ ιμκμθεηηζηέξ 

οπμδζαζνμφκηαζ πεναζηένς ζε πξνζέζεηο γεληθήο ρξήζεσο ηαζ ζε πξνζέζεηο εηδηθήο ή 

πεξηνξηζκέλεο ρξήζεσο. 

Πνμεέζεζξ βεκζηήξ πνήζεςξ είκαζ μζ ελήξ: /me/ «ιε», /se/ «ζε», /ɣia/ «βζα» ηαζ 

/apó/ «απυ». Οζ πνμεέζεζξ αοηέξ απακηχκηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζημκ θυβμ, 

ειθακίγμοκ ηδ ιεβαθφηενδ πμζηζθία πνήζεςκ ηαζ πνδζζιεφμοκ ηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή 

ζοιπθδνςιάηςκ ημο νήιαημξ. 

Οζ πνμεέζεζξ εζδζηήξ πνήζεςξ είκαζ ζημζπεία πμζηίθδξ πνμέθεοζδξ
233

, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ δήθςζδ εζδζηυηενςκ ζδιαζζχκ, υπςξ είκαζ δ ημπμεέηδζδ 

ζημκ πχνμ ή ημκ πνυκμ, μ ηνυπμξ ή ημ ιέζμ, δ αζηία, ημ πμζυ, δ ακαθμνά η.ά. ηαζ 

είκαζ μζ αηυθμοεεξ: /aná/ «ακά», /adí/ «ακηί», /ðíxos/ «δίπςξ», /ektós/ «εηηυξ», 

/enadíon/ «εκακηίμκ», /edós/ «εκηυξ», /enópion/ «εκχπζμκ», /eksetías/ «ελαζηίαξ», 

/(é)os/ «(έ)ςξ», /ísame/ «ίζαιε», /katá/ «ηαηά», /lóɣo/ «θυβς», /méso/ «ιέζς», /metá/ 

«ιεηά», /metaksí/ «ιεηαλφ», /méxri/ «ιέπνζ», /plin/ «πθδκ», /prin/ «πνζκ», /pros/ 

«πνμξ», /san/ «ζακ», /xorís/ «πςνίξ», /os/ «ςξ». 

Σέθμξ, μζ πενζθναζηζηέξ πνμεέζεζξ είκαζ ζφκεεηα ζημζπεία πμο έπμοκ ζημ 

ζφκμθυ ημοξ ηδκ ίδζα θεζημονβία ιε ιζα απθή πνυεεζδ. Απμηεθμφκ είηε ζοκδοαζιμφξ 

πνμεέζεςκ (π.π. /adí ɣia/ «ακηί βζα», /ektós apó/ «εηηυξ απυ») είηε ζοκδοαζιυ 

επζννήιαημξ ηαζ πνυεεζδξ (π.π. /mazí me/ «ιαγί ιε», /anámesa se/ «ακάιεζα ζε»). Οζ 

πενζθναζηζηέξ πνμεέζεζξ απμηεθμφκ ακαθοηζηέξ εηθνάζεζξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ ιζα 

πνυεεζδ ακηζηαηέζηδζε ιζα πηχζδ (π.π. /ektós apó aftó/ «εηηυξ απυ αοηυ» ακηί /ektós 

aftú/ «εηηυξ αοημφ») ή δ υθδ πενίθναζδ πνδζζιμπμζείηαζ ακηί βζα ιζα ιμκμθεηηζηή 

πνυεεζδ (π.π. /metá apó/ «ιεηά απυ»). 

Ζ πνμακαθενεείζα δζάηνζζδ θαίκεηαζ υηζ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ ζδίςια ηςκ 

Γανκαημπςνίςκ, ηαεχξ ζε αοηυ απακημφκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ πνμεέζεζξ 

βεκζηήξ πνήζεςξ (π.π. /apú/ «απυ», /ɣia/ [ʝa] «βζα», /me/ [mi] «ιε»/, /se/ [ʃi] «ζε») 

υζμ ηαζ πνμεέζεζξ εζδζηήξ πνήζεςξ (π.π. /ðíxos/ [ðíxus] «δίπςξ», /ektós/ [iktós] 

«εηηυξ», /ísame/ [ísami] «ίζαιε», /méxri/ [mexr] «ιέπνζ», /xorís/ [xurís] «πςνίξ») 

αθθά ηαζ πενζθναζηζηέξ πνμεέζεζξ (π.π. /mazí me/ [maʒí mi] «ιαγί ιε»). 

                                                
233 Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 920) ακαθένμοκ ζπεηζηά: «Οη πξνζέζεηο αλά, αληί, θαηά θαη 
κεηά δηαηεξνύληαη από ηηο θύξηεο πξνζέζεηο ηήο ιόγηαο γιώζζαο θαη νη εθηόο, εληόο, κεηαμύ θαη κέρξη 

από ηηο θαηαρξεζηηθέο. Οη πξνζέζεηο εμαηηίαο, ίζακε θαη ζαλ απνηεινύλ πεξηθξάζεηο πνπ εμειίρζεθαλ ζε 

κία ιέμε. Οη πξνζέζεηο ιόγσ θαη κέζσ απνηεινύλ παγησκέλεο ρξήζεηο ηήο δνηηθήο ηνύ νλόκαηνο. Τν πξηλ 

πξνέξρεηαη από επίξξεκα θαη ηα ελαληίνλ, ελώπηνλ από επίξξεκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνέξρεηαη 

από επίζεην. Με ηε ζπρλή ηνπο ρξήζε κε νλνκαηηθό ζηνηρείν ηα επηξξήκαηα απηά εμειίζζνληαη ζε 

πξνζέζεηο». 
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ημ ζδίςια βίκεηαζ πνήζδ ηςκ βκςζηχκ απυ ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή 

πνμεέζεςκ (π.π. /me/ [mi], /se/ [ʃi], /ɣia/ [ʝa] η.θπ.). ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ αοηέξ 

πμο απμηθίκμοκ ιμνθμθμβζηά εκ ζπέζεζ ιε ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ: 

/adí(s)/
234

 «ακηί», /apú/
235

 [pu] (π.π. /apú sirá/ [apú ʃirá] «απυ ζεζνά», /apú padú/ [pu 

padú] «απυ πακημφ») ηαζ /apó/ [ab], [po], [p] «απυ» (π.π. /apó to vió/ [ab du vʝo] 

«απυ ημ αζμξ», /apó tí/ [pμ ti] «Απυ ηζ;», /káti apó ta íðia/ [káti p ta íðʝa] «Κάηζ απυ ηα 

ίδζα», /apó ólo to paniɣíri/ [p ólu tu panaíri] «απυ υθμ ημ πακδβφνζ»), /ðíxνs/ [ðíxus] 

«δίπςξ», /ektós (apó/ú)/ [iktós (apó/ú)] «εηηυξ (απυ)» (π.π. /ektós εrakióti/ [iktós 

εracót] «εηηυξ απυ Θναηζχηεξ»), /epí/ [ipí] «επί» (π.π. /epí tu aftú/ [ipí t aftú] 

«επίηδδεξ»), /anametaksí/ [anamitakʃí] «ακαιεηαλφ» (π.π. /anametaksí darnákikon/ 

[anametakʃí darnácikon] «ακαιεηαλφ ηςκ Νηανκάηζηςκ»), /ísame/ [ísami] «ίζαιε», 

/(mazí) me/ [(maʒí) m(i)] «(ιαγί) ιε» (π.π. /mazí me tus levedáðes/ [maʒí mi tus 

ʎividáðis] «ιαγί ιε ημοξ θεαέκηεξ», /me ti vagelió/ [mi t vaɟiʎó] «ιε ηδ Βαββεθζχ», 

/me bábala/ [m bábala] «ιε ζημοπίδζα»), /méxri/ [mex] «ιέπνζ» (π.π. /méxri tríti 

táksi/ [mex trit tákʃi] «ιέπνζ ηνίηδ ηάλδ»), /se/ [ʃi], «ζε» (π.π. /se líɣo/ [ʃi líɣu] «ζε 

θίβμ», /se kamián apoεíki/ [ʃi kamɲán apuεíci] «ζε ηαιζάκ απμεήηδ», ηαζ ζηδκ 

έκανενδ ιμνθή ηδξ ιε ηδκ αζηζαηζηή εκζημφ /tin/ «ηδκ» ημο μνζζηζημφ άνενμο απακηά 

ςξ /stin/ [st], [sn], [s], [z] «ζηδ(κ)» (π.π. stin aɣúla/ [sn aɣúla] «ζημ πθζβμφνζ», /stin 

aεína/ [sn aεína] «ζηδκ Αεήκα», /stin ɣermanía/ [z ʝermaɲía] «ζηδ Γενιακία», /stin 

ðráma/ [z ðráma] «ζηδ Γνάια», /stin εálasa/ [s εálasa] «ζηδ εάθαζζα», /stin lárisa/ [st 

lárisa] «ζηδ Λάνζζα», /stin ráxi tu/ [z ráçi t] «ζηδ νάπδ ημο»)˙ πα. ηαζ ημκ ηφπμ /stas/ 

«ζηζξ» ζηδ θνάζδ /stas séras/ «ζηζξ έννεξ») αθ. 4.3 ζ. 220 ηαζ οπμζδι. 9 ζ. 223, πα. 

επίζδξ ηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ιπμνεί κα ιδκ δδιζμονβείηαζ έκανενμξ ηφπμξ 

ζηδ θνάζδ /se ta/ «ζηα» (π.π. /se ta alónia/ [se t alóɲa] «ζηα αθχκζα»), /xorís/ [xurís] 

«πςνίξ» (π.π. /xμrís katapíesi/ [xurís katapíiʃi] «πςνίξ ηαηαπίεζδ», /xorís fóra/ [xurís 

fóra] «πςνίξ θυνα», /xorís baskí/ [xurís bascí] «πςνίξ ιπαζηί,«ενβαθείμ βζα ημ 

θφηεια ημο ηαπκμφ»), /os/ [oz] (π.π. /os tin pórta/ [oz d bórta] «ςξ ηδκ πυνηα»). 

Όπςξ εφημθα ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ απυ ηζξ ακςηένς πνμεέζεζξ μζ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ημοξ –ζε επίπεδμ ιμνθήξ πάκημηε– απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ Κμζκήξ 

Νέαξ Δθθδκζηήξ μθείθμκηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ζπεδυκ ζηδ θεζημονβία θςκμθμβζηχκ 

                                                
234 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 152), Αθιπακμφδδξ (2009: 244), Γηαναθζάημξ (2016: 330). 
235 Γζα ηδ ιμνθή απνύ /apú/ ηδξ πνυεεζδξ από /apó/ μ Υαηγζδάηζξ (1907 ηυι. Β΄: 478) ζδιεζχκεζ: 

«πηζαλσηέξα θαίλεηαί κνη ε επίδξαζηο ηνπ ὁπνῦ ἁπνῦ ή θαη απιώο ηνπ ρεηιηθνύ π, ἀπό-ἀπνύ». Βθ. ηαζ 

Αθιπακμφδδξ (2009: 244), Γηαναθζάημξ (2016: 330), πα. Νηίκαξ (2005: 152). 



 

404 

 

θαζκμιέκςκ υπςξ είκαζ δ ζηέκςζδ/ηχθςζδ (π.π. [xurís] < /xorís/, [ísami] < /ísame/), 

δ δπδνμπμίδζδ θυβς ηδξ φπανλδξ δπδνμφ ζοιθχκμο (αθμιμίςζδ) ζηδκ ανπή ηδξ 

αηυθμοεδξ θέλδξ (π.π. /apó to vió/ > [ab du vʝó]) ή ζε «ζοκδοαζιυ» θςκμθμβζηχκ 

θαζκμιέκςκ (απμαμθή ημο ηεθζημφ -/n/ πνζκ ημ ανπζηυ ηνζαυιεκμ ηδξ αηυθμοεδξ 

θέλδξ, απμαμθή άημκμο /i/, απμαμθή ημο /t/ ηαζ δπδνμπμίδζδ ηoο /s/ ζε [z], π.π. /stin 

ɣermanía/ > [sti ʝermaɲía] > [st ʝermaɲía] > [s ʝermaɲía] > [z ʝermaɲía]). 

Σέθμξ, ζε ελαζνεηζηά ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ εκημπίζηδηακ πνμεέζεζξ 

θυβζαξ πνμέθεοζδξ (π.π. /éneka/ «έκεηα») ηαζ παναηδνήεδηε πνήζδ αοηχκ ζε 

θνάζεζξ ακηίζημζπμο παναηηήνα (π.π. /kaεaftú/ «βκήζζα»). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιία 

θμνά επζζδιάκεδηε δ πανμοζία ηδξ θυβζαξ πνυεεζδξ /éneka/, ηνεζξ θμνέξ δ πνυεεζδ 

/is/ «ζε, εζξ» (π.π. /is ton ɣázoro/ «ζημκ Γάγςνμ», /is polá éti/ [is pulá éti] «εζξ πμθθά 

έηδ», /(psilá) is ta uránia/ [(pʃilá) is ta uráɲa] «(ρδθά) ζηα μονάκζα» ζε δδιμηζηά 

ηναβμφδζα ηα δφμ ηεθεοηαία) ηαζ απυ ιία θμνά ακεονέεδηακ μζ πνμεέζεζξ /en/ (π.π. 

/en xoró/ «εκ πμνχ»), /epí/ + βεκζηή (π.π. /epí oεomanikís aftokratorías/ [epí 

oεomaɲicís aftokratorías] «επί Οεςιακζηήξ Αοημηναημνίαξ»), /lóɣo/ (π.π. /lóɣo 

efkolías/ [lóɣo efkoʎías] «θυβς εοημθίαξ») ηαζ /plin/ (π.π. /plin ton perióðon katoxís/ 

[pʎin ton perióðon katoçís] «πθδκ ηςκ πενζυδςκ ηαημπήξ»). 

 

4.10 ύλδεζκνη 

 

Οζ ζφκδεζιμζ ημο ζδζχιαημξ δεκ δζαθμνμπμζμφκηαζ ζδζαίηενα απυ αοημφξ ηδξ 

Κμζκήξ Νέαξ Δθθδκζηήξ. Δκ ζοκεπεία ακαθένμκηαζ μζ πενζπηχζεζξ ζοκδέζιςκ πμο 

ειθακίγμοκ απμηθίζεζξ ζε επίπεδμ ιμνθήξ εκ ζοβηνίζεζ πνμξ ημοξ ακηίζημζπμοξ ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Κμζκήξ ηαζ ηάπμζμζ πμο απμηεθμφκ δάκεζα απυ ηδκ ημονηζηή βθχζζα. 

πκπιεθηηθνί: (ημονη. hem «ηαζ» >) /em | em/
236

 «ηαζ…ηαζ, υπζ ιυκμ…αθθά 

ηαζ» (π.π. /ém mas épiase | ɣia na plirósume | ém mas édoke/ [em mas épçaʃi | ʝa na 

pʎirósumi | em mas éduci] «Καζ ιαξ έπζαζε, βζα κα πθδνχζμοιε, ηαζ ιαξ πηφπδζε»), 

/ém pséftis ém kléftis/ [em psefts em klefts] «ηαζ ρεφηδξ ηαζ ηθέθηδξ»), /miðé(n)/ 

«ιδδέ, μφηε» (π.π. /miðén korási fílisa | miðén ke padreménes/ [miðén kuráʃi fíʎisa | 

miðén ci padriméɲis] «μφηε ημνίηζζ θίθδζα, μφηε ηαζ πακηνειέκεξ»), /míte | míte/ 

«ιήηε…ιήηε» (π.π. /míte pinó | míte ðipsó | míte ke rúxa εélo/ [míte pinó | míte ðipsó 

| míte ce rúxa εélo] «ιήηε πεζκχ, ιήηε δζρχ, ιήηε ηαζ νμφπα εέθς», αθ. ηαζ Νηίκαξ 

                                                
236 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 152), Αθιπακμφδδξ (2009: 245), Γηαναθζάημξ (2016: 352). 
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2005: 152, Γηαναθζάημξ 2016: 352), /ne | ne/
237

 (< ημονη. ne «μφηε») «μφηε…μφηε» 

(π.π. /ne étsi ne aliós/ [ne etʃ ne aʎós] «μφηε έηζζ μφηε αθθζχξ»˙ o ζοβηεηνζιέκμξ 

ζφκδεζιμξ ηαζ ημ πανάδεζβια εκημπίζηδηακ ζε βθςζζάνζ (αθ. πίκηζμξ 1995), /úte/ 

[úti] «μφηε» (αθ. Νηίκαξ 2005: 152, Αθιπακμφδδξ 2009: 245, Γηαναθζάημξ 2016: 

352). 

Αληηζεηηθνί: /amá/
238

 (< ημονη. ama / amma «αθθά, υιςξ, ια») «αθθά, ια» 

(π.π. /ɣerá xoráfia ɣiá | amá xaíri ðen íðan/ [ʝerá xoráfça ʝa | amá xaír ðen íðan] «Γενά 

πςνάθζα αέααζα, αθθά πνμημπή δεκ είδακ», /kaló amá akrivó/ [kaló am akrivó] 

«Καθυ αθθά αηνζαυ», /akrivó amá to aksízi/ [akrivó amá t akʃíʒ] «Αηνζαυ αθθά ημ 

αλίγεζ», /ton ákusa na paralalí tin níxta | amá ðen katálava tí íleɣe/ [tun áksa na 

paralaʎí t ɲíxta | amá ðe gatálava tí íʎiʝi] «Σμκ άημοζα κα παναιζθά ηδ κφπηα, αθθά 

δεκ ηαηάθααα ηζ έθεβε», /kalós íne | ðen léo | amá íne líɣo siapsiális/ [kalós íɲi | ðe léu 

| amá íɲi ʎíɣu ʃapʃáʎs] «Καθυξ είκαζ, δεκ θές, αθθά είκαζ θίβμ πμθοθμβάξ», /ðen 

pérnis apú lóɣia | amá an páro kanéna tsiumáki/ [ðe bérɲis apú lóʝa | amá am báru 

kanéna tʃumác] «Γεκ παίνκεζξ απυ θυβζα, αθθά ακ πάνς ηακέκα λφθμ/αένβα…», /írεa 

| amá ðen se vríka/ [írta | amá ðe ʃi vríka] «Ήνεα, αθθά δεκ ζε ανήηα», /íne kalí aftí 

molóxa | amá prépi na aláksume tin ɣlástra tis ɣia na pári epáno tis/ [íɲi kaʎí aftí 

mulóxa | amá prep n aláksumi t ɣlástra ts ʝa na par apánu ts] «Δίκαζ ηαθή αοηή δ 

ιμθυπα, αθθά πνέπεζ κα αθθάλμοιε ηδ βθάζηνα ηδξ, βζα κα πάνεζ πάκς ηδξ», /tsírikse 

to rolói | amá ðen to ákusa/ [tʃírkʃi tu rulói | amá ðe du áksa] «Υηφπδζε ημ νμθυζ, αθθά 

δεκ ημ άημοζα»), /ke apékim/ [ci apécim] «ηζ υιςξ» (εκημπίζηδηε ζε βθςζζάνζ αθ. 

πίκηζμξ 1995), /(ne) men/ (εκημπίζηδηε ζε ιζηνυ ανζειυ πενζπηχζεςκ ηαζ απμηεθεί 

ίζςξ ηαηάθμζπμ θυβζαξ πνμέθεοζδξ), /móno(n)/ [mónu(n)], [mνn] πα. Νηίκαξ (2005: 

153), /monáxa/ [monáx] «αθθά, υιςξ» (π.π. /ðen kítaksan na fán | na piún ke na 

xarokopísun | móno kítaksan tu ɣiánaka na párun to kopáði/ [ðe ɟítaksan na fan | na 

pçun ci na xarokopísun | mμn cítaksan tu ʝánaka na párun tu kupáði] «Γεκ ημίηαλακ 

κα θακ, κα πζμοκ ηαζ κα πανμημπήζμοκ, αθθά ημίηαλακ ημο Γζάκκαηα κα πάνμοκ ημ 

ημπάδζ», /ðen kelaiðúse san pulí míte san xeliðóni móno milúse san ánεropos 

anεropinés kuvédes/ [ðe ɟelaiðúse sa buʎí míte sa çeʎiðóɲi móno milúse san ánεropos 

anεropinés kuvédes] «Γεκ ηεθαδδμφζε ζακ πμοθί ιήηε ζακ πεθζδυκζ αθθά ιζθμφζε 

ζακ άκενςπμξ ακενςπζκέξ ημοαέκηεξ», /áli tréxun sta ɣrósia ke áli sta fluriá móno to 

mikró turkáki tin kóri apó ta maliá/ [áʎi tréxun sta ɣróʃa ci áʎi sta flurʝá mónu tu 

                                                
237 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 152). 
238 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 152), Αθιπακμφδδξ (2009: 245). 
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mikró turkáci ti góri ap ta maʎá] «Άθθμζ ηνέπμοκ ζηα βνυζζα ηζ άθθμζ ζηα θθμονζά 

αθθά ημ ιζηνυ Σμονηάηζ (ηνέπεζ κα ανπάλεζ) ηδκ ημπέθα απυ ηα ιαθθζά», /ke ósa 

fluriá su xriázode páre ke min fováse | mónon ton tímio stavró na mi mu ton piráksis/ 

[ci ósa flurʝá su xriázudi pári ci mi fuváʃi | mónon to dímio stavró na mi mu tu 

birákʃis] «Κζ υζα θθμονζά ζμο πνεζάγμκηαζ πάνε ηαζ ιδκ θμαάζαζ, αθθά ημκ Σίιζμ 

ηαονυ κα ιδκ ιμο ημκ πεζνάλεζξ», /na piásis sklávus ðikastás ke ton isageléa pu ðen 

ðikázi eksámina | pu ðen ðikázi xrónia | mónon ðikázi isóvia ke stin karamanióla/ [na 

pçáʃis sklávus ðikastás ci tun isaɟeléa pu ðe ðikáʒi iksámina | pu ðe ðikáʒi xróɲa | 

mónun ðikáʒ isóvia ci sti garamaɲóla] «κα πζάζεζξ ζηθάαμοξ δζηαζηέξ ηαζ ημκ 

εζζαββεθέα πμο δεκ δζηάγεζ ελάιδκα, πμο δεκ δζηάγεζ πνυκζα, αθθά δζηάγεζ ζζυαζα ηαζ 

ηαηαδζηάγεζ ζηδκ ηανιακζυθα», /páre | kléfti mu | ke fluriá ke óti εa évris páre | 

monáxa ton tímio stavró na mín tμne agísis/ [par | kléfti m | ce flurʝá ci óti εa évris 

pare | monáx to dímio stavró na mi done aɟíʃis] «Πάνε, ηθέθηδ ιμο, ηαζ θθμονζά ηαζ 

υ,ηζ εα ανεζξ πάνε, αθθά ημκ Σίιζμ ηαονυ κα ιδκ ημκε αββίλεζξ» η.ά.). Οζ ακςηένς 

ζφκδεζιμζ εκημπίζηδηακ ζε δδιμηζηά ηναβμφδζα (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965 

ηαζ Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968)˙ μζ ηφπμζ /móna/ ηαζ /mónas/, μζ 

μπμίμζ απακημφκ επίζδξ ζε ηναβμφδζα, έπμοκ πνμηφρεζ απυ ζοιθονιυ ημο 

ακηζεεηζημφ ζοκδέζιμο ιε ηζξ θέλεζξ /éna/ ηαζ /énas/ ακηίζημζπα (π.π. /péde raftáðes to 

éraftan ke ðéka maεitáðes | móna mikró raftópulo érave ke traɣuðúse/ [pédi raftáðis to 

raftan ci ðéka maεitáðes | móna mikró raftópulo éravi ci traɣuðúʃi] «Πέκηε ναθηάδεξ 

ηo ένααακ ηαζ δέηα ιαεδηεουιεκμζ, αθθά έκα ιζηνυ ναθηυπμοθμ ένααε ηαζ 

ηναβμοδμφζε», /san íðane ke fíli tis píran ke fíɣan | mónas papás | néos papás ax ta 

ɣrámata ta afíke ke tin rotá/ [san íðaɲi ci fíʎi tis píran ce fíɣan | mónas papás | néus 

papás ax ta ɣrámata t afíci ci ti rutá] «Όηακ/Δπεζδή είδακ ηαζ μζ θίθμζ ηδξ (υηζ ανβεί) 

λεηίκδζακ ηαζ έθοβακ, αθθά έκαξ παππάξ, κέμξ παππάξ απ ηα βνάιιαηα ηα άθδζε ηαζ 

ηδ νςηά»), /(alá) ómos/ [(alá) ómus] «(αθθά) υιςξ». 

Γηαδεπθηηθνί/δηαρωξηζηηθνί: /ɣiá | ɣiá/ [ʝa | ʝa]
239

 «ή…ή» (π.π. /ɣia ðés tin 

mána pu éxo eɣó ɣiá skíla ɣiá evréisa/ [ʝa ðes ti mána pu xo ɣo ʝa scíla ʝa uvrésa] «Γζα 

δεξ ηδ ιάκα πμο έπς εβχ ή ζηφθα ή Δαναία (είκαζ)»), /íte | íte/ [íti | íti] «είηε… είηε». 

πκπεξαζκαηηθνί: /náidim/ «ε θμζπυκ» 

Δπεμεγεκαηηθόο: /ðilaðí/ [ðlaðí] «δδθαδή» 

                                                
239 Βθ. Γηαναθζάημξ (2016: 353) ηαζ πα. Αθιπακμφδδξ (2009: 245). 
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Αηηηνινγηθνί
240

: /epiðí(s)/ [ipiðí(s)] (αθ. Νηίκαξ 2005: 153, Αθιπακμφδδξ 

2009: 245) [piðí] «επεζδή», /dílim/ [díʎim]
241

 «αθμφ, εθυζμκ, ιήπςξ», /dúrma/ 

«αθμφ, εθυζμκ» (π.π. /dúrma ðen íman eðó | pú εélis na kséro/ [dúrma ðen íman iðó | 

pu εeʎs na kséru] «Αθμφ δεκ ήιμοκ εδχ, πμφ εέθεζξ κα λένς;»), /san/ «αθμφ, 

εθυζμκ, επεζδή» (π.π. /san íðane ke fíli tis píran ke fíɣan/ [san íðaɲi ci fíʎi tis píran ce 

fíɣan] «Eπεζδή (αθθά υηακ) είδακ ηαζ μζ θίθμζ ηδξ (υηζ ανβεί) λεηίκδζακ ηαζ έθοβακ»), 

/tí/ «βζαηί» (π.π. /na afíko tin ðiaεíki mu ke tis paragolés mu | tí εa peráso εálasa | stin 

zákinεo εa páo/ [n afíko ti ðʝaεíci mu ce tis paragolés (sic) mu | ti εa peráso εálasa | sti 

zácinεo εa páu] «κα αθήζς ηδ δζαεήηδ ιμο ηαζ ηζξ παναββεθίεξ ιμο, βζαηί εα πενάζς 

εάθαζζα, ζηδ Εάηοκεμ εα πάς») 

Τπνζεηηθνί: /eksón/ [iksón] «εηηυξ ακ, πθδκ ακ, αθμφ, πςνίξ», /mi láxi ke/ 

[mi lac ci] «ιδκ θάπεζ ηαζ, (ε)άκ» (π.π. /min láxi ke se vró puεená | káikes/ [mi lac ci 

ʃi vro puεená | káicis] «Ακ ζε ανς πμοεεκά, ηάδηεξ»), /na/ «(ε)άκ» (π.π. /ɣráma 

ékatsa ke éɣrapsa stu fegariú ton kíklo | na su to stílo me neró | xartí íne ke εa liósi/ 

[ɣráma ékatsa ci éɣrapsa stu fegarʝú tu ɟíklo | na su to stílo me neró | xartí íne ce εa 

ʎóʃi] «Γνάιια έηαηζα ηζ έβναρα ζημο θεββανζμφ ημο ηφηθμ, κα/ακ ζμο ημ ζηείθς ιε 

κενυ, πανηί είκαζ ηαζ εα θεζχζεζ», /kséris póso poní na xtipísis to pilikótsi su/ [ksers 

pósu puɲí na xtipíis tu piʎikótʃi s] «Ξένεζξ πυζμ πμκάεζ ,ακ πηοπήζεζξ ημκ αζηνάβαθυ 

ζμο;») 

Υξνληθνί: /ódas/
242

 «υηακ, αθμφ, εθυζμκ» (π.π. /ke ódas me lén ɣia plíroma/ 

[ci ódas mi len ʝa pléruma] «Καζ υηακ ιμο θεκ βζα πθδνςιή»), /odás/ «υηακ», /ótan/ 

[óta], [óda(n)] «υηακ» (π.π. /ótan íman niμs ke léfteros ótan íman palikári/ [ódan man 

ɲμs ci léftirus ódan man paʎikári] «Όηακ ήιμοκ κέμξ ηαζ εθεφεενμξ, υηακ ήιμοκ 

παθθδηάνζ», /ótan árxevame na fitévume/ [óda árçevam na fitévum] «Όηακ ανπίγαιε 

κα θοηεφμοιε»), /sídas/
243

 «υηακ», /ópote(s)/ [óputis] (πα. Αθιπακμφδδξ 2009: 245), 

[ópoti] «υπμηε», /ekí pu/ [(i)cí pu] «εηεί πμο, υηακ, εκχ» (π.π. /ton évale poðukliá ekí 

                                                
240 Οζ Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 962-964) πνμηεζιέκμο κα δδθχζμοκ ημοξ οπμηαηηζημφξ 

ζοκδέζιμοξ πμο εζζάβμοκ ελανηδιέκεξ (δεοηενεφμοζεξ) επζννδιαηζηέξ πνμηάζεζξ πνδζζιμπμζμφκ ημκ 

υνμ επηξξεκαηηθνί ζύλδεζκνη. Καη’ αοημφξ μζ επζννδιαηζημί ζφκδεζιμζ δζαηνίκμκηαζ ζε: α) απινύο, 

πνυηεζηαζ βζα ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαη’ ελμπήκ βζα ηδ εζζαβςβή ιζαξ ελανηδιέκδξ 

επζννδιαηζηήξ πνυηαζδξ ζημ ιήκοια (π.π. αλ /an/, γηαηί /ɣiatí/, όηαλ /ótan/ η.ά.) ηαζ α) πεξηθξαζηηθνύο, 

μζ μπμίμζ, υπςξ ηαζ μζ πενζθναζηζηέξ πνμεέζεζξ, απμηεθμφκ ζφκεεηα ζημζπεία πμο έπμοκ ζημ ζφκμθυ 
ημοξ ηδκ ίδζα θεζημονβία ιε έκακ απθυ ζφκδεζιυ (π.π. αλ θαη /an ke/, γηα λα /ɣia na/ η.ά.). Γζα ηζξ 

δοζημθίεξ ηαζ ηα ηνζηήνζα δζάηνζζδξ ηαζ μνζμεέηδζδξ απθχκ ηαζ πενζθναζηζηχκ ζοκδέζιςκ αθ. 

Κθαίνδξ & Μπαιπζκζχηδξ (2005: 964-966). 
241 Πα. Νηίκαξ (2005: 153) μ μπμίμξ ακαθένεζ ζφκδεζιμ ληίιηκα /dílima/. 
242 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 153). 
243 Βθ. ηαζ Αθιπακμφδδξ (2009: 245). 



 

408 

 

pu perpatúse ke ton érikse kataɣís/ [tun évaʎi puðukʎá ci pu pirpatúʃi ci tun érkʃi 

kataís] «Σμο έααθε ηνζηθμπμδζά εηεί πμο πενπαημφζε ηαζ ημκ ένζλε ηαηαβήξ»), /ísame 

na/pu/ [ísami na/pu] «ίζαιε κα/πμο», /ópos/ [ópus] «υπςξ, ηαεχξ, εκχ» (π.π. /ópos 

épina/ [ópus épna] «υπςξ έπζκα»), /prixú/ «πνζκ, πνμημφ», /san/
244

 «ζακ, υηακ» (π.π. 

/san épesa na kimiεó/ [san épesa na cimiεó] «υηακ έπεζα κα ημζιδεχ», /san ɣírise o 

patéras tu apó to laɣokiníɣi/ [san ʝírise o patéras tu ap tu laɣociɲíʝi] «υηακ βφνζζε μ 

παηέναξ ημο απυ ημ ηοκήβζ ημο θαβμφ») 

Δλδνηηθνί / Παξαρωξεηηθνί: /ekí pu/ [(i)cí pu] «εκχ, ακ ηαζ» (π.π. /ekí pu 

mas xrostúsan mas píran ke to vóði/ [icí pu mas xrustúsan mas píran ci tu voð] «Δηεί 

πμο ιαξ πνςζημφζακ ιαξ πήνακ ηαζ ημ αυδζ»), /ke na/ [ci na] «ηαζ ακ, ηαζ κα». 

Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ακαθμνά ζημοξ ζοκδέζιμοξ ημο ζδζχιαημξ, 

ζδιεζχκεηαζ υηζ ζε θίζηεξ θέλεςκ ηαζ βθςζζάνζα επζζδιάκεδηακ μ ηφπμξ /sadé/ 

«ιυκμ πμο», απυ ηδ ζδιαζία ημο μπμίμο ζοκάβεηαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ακηζεεηζηυ 

ζφκδεζιμ, ηαζ μ ηφπμξ /xálbu/ «εκχ» δίπςξ κα δίκμκηαζ επζπθέμκ ζημζπεία, χζηε κα 

είκαζ δοκαηυκ κα πνμζδζμνζζηεί ακ ακήηεζ ζημοξ πνμκζημφξ ή ημοξ εκδμηζημφξ 

ζοκδέζιμοξ˙ επίζδξ, εκημπίζηδηακ μζ θέλεζξ /kaζóso/ [kaζósu] «ηαευζμο», /kápos 

ða/ [kapsuðá] (αθ. 6.2.2.2) «ακ ηαζ» (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 12 υπμο 

παναηδνεί ηα ελήξ: «θαςνπδά “(Κάπσο-Δά)” κεηαθνξηθώο αλ θαη …») ηαζ /náidim/ 

«ε θμζπυκ» (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965: 12). Σέθμξ, ζε έκα δδιμηζηυ ηναβμφδζ 

παναηδνήεδηε δ ηαοηυπνμκδ πνήζδ δφμ ζοιπθδνςιαηζηχκ ζοκδέζιςκ, ημο /na/ (ηςκ 

παναδμζζαηά θεβυιεκςκ αμοθδηζηχκ πνμηάζεςκ) ηαζ ημο /pu/ (ηςκ απμηαθμφιεκςκ 

εζδζηχκ πνμηάζεςκ) βζα ηδκ εζζαβςβή ηδξ ελανηδιέκδξ (δεοηενεφμοζαξ) 

ζοιπθδνςιαηζηήξ πνυηαζδξ (π.π. /ke o béis san ton ákuse na pu varastenázi/ [ci u 

béis sa dun ákuʃi na pu varastináʒi] «Καζ μ ιπέδξ ζακ ημκ άημοζε κα/υηζ 

αανζακαζηεκάγεζ» υπςξ ηαζ πνήζδ ημο /ɣia na/ –ακηί ημο /na/– βζα ηδκ εζζαβςβή 

ελανηδιέκδξ (δεοηενεφμοζαξ) ζοιπθδνςιαηζηήξ (αμοθδηζηήξ) πνυηαζδξ (π.π. /an 

éxis to mávro síɣuro borí ɣia na proftásis/ [an éçis tu mávru ʃíɣuro burí ʝa na pruftáʃis] 

«Ακ έπεζξ ημ ιαφνμ άθμβμ ζίβμονμ, ιπμνεί κα πνμθηάζεζξ»)˙ μζ πενζπηχζεζξ υιςξ 

αοηέξ εκδέπεηαζ κα ενιδκεφμκηαζ αάζεζ ημο ιέηνμο (ζαιαζηυξ δεηαπεκηαζφθθααμξ 

ζηίπμξ). 

 

 

                                                
244 Βθ. ηαζ Νηίκαξ (2005: 153), Γηαναθζάημξ (2016: 347). 
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4.11 Δπηθωλήκαηα 

 

ημ ζδίςια ηςκ Γανκαημπςνίςκ εηηυξ απυ επζθςκήιαηα ηαζ επζθςκδιαηζηέξ 

εηθνάζεζξ πμο απακημφκ ηαζ ζηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή υπςξ είκαζ ηα αηυθμοεα: /alí/ 

[aʎí] «αθίιμκμ», /alímono/ [aʎímono] «αθίιμκμ», /alilúia/ [aʎilúia] «αθθδθμφζα», 

/amán/ «αιάκ», /amín/ «αιήκ», /ax/ «απ», /víva/ «αίαα», /víra/ «αίνα (βζα μιαδζηή 

πνμζπάεεζα ζημ ηνάαδβια ή ηδκ ακφρςζδ ακηζηεζιέκμο)», /ɣiúxa/ [ʝúxa] «βζμφπα», 

/ebrós/ «ειπνυξ», /ímarton/ «ήιανημκ», /brávo/ «ιπνάαμ», /móko/ «ιυημ, ζζςπή», 

/ópa/ «υπα», /ópala/ «υπαθα (θέβεηαζ, υηακ ζδηχκμοκ ημ ανέθμξ απυ ηδκ ημφκζα)», 

/ust/ «μοζη», /panáεema/ «πακάεεια» οπάνπμοκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ηα 

ελήξ: /ái/ «άκηε (δδθχκεζ παναηίκδζδ/πνμηνμπή)», /á(i)de/ [á(i)di] «άκηε», /alímono/ 

[aʎímunu] «αθίιμκμ», /a | áksinos ke apúksinos/ [a | ákʃinus ci apúkʃinus] «α… αλ ηαζ 

λενυ ζμο/ελ ηαζ λενυξ», /arí/ «ηαθέ!», /áskolsun/ ή /askolsún/ [askulsún] «Μπνάαμ! 

Σα ζοβπανδηήνζά ιμο!», /axái/ (δδθχκεζ παναηίκδζδ/πνμηνμπή), /ɣítses/ [ʝítʃis] 

«βείηζεξ (πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εοπή ζε ηάπμζμκ πμο θηανκίζηδηε)», /ɣiazúk/ [ʝazúk] 

«Κνίια!», /ɣiasiá/ [ʝaʃá] «Μπνάαμ! Εήης! οβπανδηήνζα!», /guk muk/ [gk mk] 

«Άπκα! Σζζιμοδζά!», /ðarákazum/ «Αθίιμκμ!», /éva/ «Πςπχ! (δδθχκεζ εαοιαζιυ)», 

/éi/ (δδθχκεζ ηάθεζια/πνυζηθδζδ/ παναηίκδζδ/πνμηνμπή ηαζ ζοκήεςξ 

πνδζζιμπμζείηαζ, υηακ θςκάγμοκ ηάπμζμκ κα ένεεζ), /éliam/ [éʎam] «Μαηάνζ! Μυκμ! 

Ανηεί!», /eredé/ «Σζ ηνααάξ! Σζ ζε πενζιέκεζ! Σζ κμιίγεζξ!», /íva/ «Πςπχ!», /íiva séi/ 

«Πςπχ πνάβια!», /ílim/ [íʎim] «Ανηεί!», /iksík olsún/ [ikʃík olsún] «Να ιμο 

θείπεζ!», /íra/ «Πςπχ!», /íra dedé/ «Πςπχ, ηζ ιεβάθμ!», /isáf/ «Φηάκεζ πζα! Όπζ 

άθθμ!», /its mits/ «Ό,ηζ κα ’καζ!», /kuzúm/ «Μάηζα ιμο!», /marí/ «ηαθέ!», /masialá/ 

[maʃalá] «Μπνάαμ! Χναία! Ό,ηζ επζεοιεί μ Θευξ!», /bakalúm/ «Γζα κα δμφιε!», 

/bulákim/ [bulácim] «Μαηάνζ! ημ ηαθυ ζμο! Δφπμιαζ κα πεηφπεζξ! Σμοθάπζζημκ!», 

/vre/ [bre] «ανε», /morí/ [mμr] «ιςνή, ηαθέ», /dants/ «Φζη! Γεζα ζμο!», /dots/ 

(πανάββεθια βζα κα ζηαιαηήζεζ ημ άθμβμ ή ημ ιμοθάνζ), /órse/ [órʃi] «Όνζε!», 

/otalmásin/ [otalmáʃin] «Φηάκεζ πζα! Γεκ πυνηαζεξ;», /úɣis/ [úʝis] (πανάββεθια βζα κα 

ζηαιαηήζεζ μ βάζδανμξ), /úra/ «Εήης!», /ux/, /of/ (δδθχκεζ δοζανέζηεζα ή 

ακαημφθζζδ), /oxá/ (πανάββεθια βζα ηδκ ηαεμδήβδζδ γχμο), /pa/ (δδθχκεζ 

λάθκζαζια˙ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζημ παζπκίδζ ηνοθηυ, υηακ ανίζημοκ αοηυκ πμο 

ηνφαεηαζ), /pu anáεemá ton/ [p anáεimá tun] «πμο ακάεειά ημκ», /puf/ (δδθχκεζ 

αδδία, δοζθμνία˙ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ςξ απάκηδζδ ακηί βζα ηδ θέλδ /típota/), 

/siásman/ «Πςπχ! Αιάκ πζα!», /dzánem/ [dzáɲim] ή /dziánum/ [dʒánum] «Φοπή ιμο! 
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Καθέ ιμο!», /tíka tíka/ (πανάββεθια βζα κα ζοβηεκηνςεμφκ μζ ηυηεξ βζα θαβδηυ), 

/ólele/ <ώιειε ή σ ιε ιε> «Απ! Χπ! Κθάια!», /oleléka/ (επζθχκδια ενήκμο). 

ηα επζθςκήιαηα ιπμνεί κα ζοιπενζθδθεεί ηαζ δ θέλδ /er/ (<εξ> ή <εξ‟> ιε 

άθθδ βναθή), δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζε δδιμηζηά ηναβμφδζα (αθ. Γμνμφααξ, πθ 

Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965 ηαζ Σζαβηαθίδμο-Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968) ηαζ απυ ημ ηεζιεκζηυ 

πενζαάθθμκ ζοκάβεηαζ υηζ ζζμδοκαιεί ζδιαζζμθμβζηά ιε «απ!, ε!, θμζπυκ!» (π.π. /er 

mia liɣerí | mána mu traɣúiðise se krustalénion pírɣo/ [er mɲa liʝerí | mána m 

traɣúiðiʃi ʃi krustaléɲun pírɣu] «Απ ιζα θοβενή, ιάκκα ιoο, ηναβμφδδζε ζε 

ηνοζηάθθζκμ πφνβμ», /er áspri pétra rúsa mu pátisa/ [er áspri pétra rúsa m pátisa] «Απ 

άζπνδ πέηνα, Ρμφζζα ιμο, πάηδζα», /er apópse lénko mu ðen kimíεika ke símera 

nistázo/ [er apópʃi lénku m ðe ɟimíεika ci ʃímira ɲistázu] «Απ απυρε, Δθέκδ ιμο, δεκ 

ημζιήεδηα ηαζ ζήιενα κοζηάγς», /er kalá to pínis píro mu to krasí/ [er kalá tu píɲis 

bíru m tu kraʃí] «Δ, ηαθά ημ πίκεζξ, ηάκκμοθά ιμο, ημ ηναζί», /er | kóri mu | ðen 

padrévese | túrkon ánðra ðen pérnis/ [er | kóri m | ðe badrévese | túrkon ánðra ðe 

bérɲis] «Δ, ηυνδ ιμο, δεκ πακηνεφεζαζ, Σμφνημκ άκηνα δεκ παίνκεζξ;», /er éna pulí 

petámeno petúse sta uránia/ [er éna puʎí petámeno petúse sta uráɲa] «Λμζπυκ, έκα 

πμοθί πεηάιεκμ πεημφζε ζηα μονάκζα», /er saráda kléftes ímastan saráda levedáðes 

epáisame ke pátisame tin panaɣiá ikosifínitsa er ke pírame ta xrisá ke ta asiménia 

tásia/ [er saráda kléftes ímastan saráda levedáðes epáisame ce pátsame ti banaʝá 

kuʃifíɲtsa er ce pírame ta xrisá ce t asiméɲa táʃa] «Λμζπυκ, ζανάκηα ηθέθηεξ ήιαζηακ, 

ζανάκηα θεαέκηεξ πήβαιε ηαζ ηονζεφζαιε ηδκ Πακαβζά Δζημζζθμίκζζζα ηαζ πήναιε 

θμζπυκ ηα πνοζά ηαζ ηα αζδιέκζα ηάζζα», /er travó to ɣiataɣáni mu ke ólus tus ríxno 

káto/ [er travó to ʝataɣáɲi mu ci ólus tus ríxno káto] «Λμζπυκ, ηνααχ ημ βζαηαβάκζ ιμο 

ηζ υθμοξ ημοξ νίπκς ηάης», /péde raftáðes to éravan er to éravan ke ðéka maεitáðes/ 

[péde raftáðes to ravan er to éravan ce ðéka maεitáðes] «πέκηε νάθηεξ ηo ένααακ, απ 

ημ ένααακ ηαζ δέηα ιαεδηεουιεκμζ», /ópos se krató sta ɣónata er na íxa ke tin kirá su/ 

[pos se krató sta ɣónata er na xa ce ti girá su] «υπςξ ζε ηναηχ ζηα βυκαηα απ κα είπα 

ηαζ ηδκ ηονά ζμο»). 

 

4.12 Μόξηα 

 

ημ ηιήια αοηυ βίκεηαζ ακαθμνά ζε ιυνζα ημο ζδζχιαημξ˙ άθθα απακημφκ ιε 

δζαθμνεηζηή ιμνθή εκ ζπέζεζ πνμξ ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή ηαζ άθθα απμηεθμφκ 

παναηηδνζζηζηά ζημζπεία ημο ζδζχιαημξ ηαζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε αοηή. 
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 1) Σμ αεααζςηζηυ ιυνζμ /ɣia/ [ʝa] (< ημονη. επζθςκ. yα!) πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

κα δδθχζεζ επζαεααίςζδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ηαζ ημπμεεηείηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

πνυηαζδξ (αθ. ηαζ φκηαλδ 5.3 πενίπηςζδ 8 ζ. 440). 

 Παξαδείγκαηα: /am ðen ta ksérun ɣia/ [am ðe da ksérun ʝa] «Αι δεκ ηα 

λένμοκ αέααζα», /ðen to kséris ɣia/ [ðe do ksers ʝa] «Γεκ ημ λένεζξ αέααζα», /ɣerá 

xoráfia ɣia | amá xaíri ðen íðan/ [ʝerá xoráfia ʝa | amá xaír ðen íðan] «Γενά πςνάθζα 

αέααζα, αθθά πνμημπή δεκ είδακ», /perpatá ke ɣia móno kuniéte salvára tu/ [pirpatá ci 

ʝa mμ kɲéti salvára t] «Πενπαηά ηαζ αέααζα ημοκζέηαζ ιυκμ δ ζαθαάνα ημο». 

 2) Σμ ιυνζμ /ɣia/ (ιεζκ. < ἰά < ἴα < ανπ. επζθχκ. εἶα) δδθχκεζ πνμηνμπή 

(πνμηνεπηζηυ ιυνζμ), πνδζζιμπμζείηαζ ζε ηφνζεξ πνμηάζεζξ, ζοκδοάγεηαζ ιε 

πνμζηαηηζημφξ ηφπμοξ επζηείκμκηαξ ηδκ έκκμζα ηδξ πνμηνμπήξ πμο εηθνάγεζ δ 

πνμζηαηηζηή ηαζ ηίεεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ πνυηαζδξ ζηδκ μπμία ακήηεζ, ακηίεεηα ιε υ,ηζ 

ζζπφεζ βζα ηδκ Κμζκή Νέα Δθθδκζηή (αθ. ηαζ φκηαλδ 5.3 πενίπηςζδ 8 ζ. 440). 

Παξαδείγκαηα: /síko ɣia/ [ʃíku ʝa] «Άκηε ζήης», /piíte ke neró ɣia/ [pçíti ce 

neró ʝa] «Άκηε πζείηε ηαζ κενυ». 

3) Δηηυξ απυ ημ δεζηηζηυ ιυνζμ /ná/ «κα» (π.π. /ná ke o fúrnos/ [ná ci u fúrnus] 

«Να ηαζ μ θμφνκμξ»), ζημ ζδίςια οπάνπεζ επίζδξ ημ ιυνζμ /ɣiá/ [ʝa] «κα» ιε δεζηηζηή 

ζδιαζία αοηή ηδ θμνά, ημ μπμίμ ζοκδοάγεηαζ ζοκήεςξ ιε αδφκαημ ηφπμ ακηςκοιίαξ. 

Παξάδεηγκα: /ɣiá tos páli | írεe/ [ʝá tus páʎi | írεi] «Να ημξ πάθζ, ήνεε». (αθ. 

ηαζ Νηίκαξ 2005: 172) 

4) Σμ ιυνζμ /am/ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δδθχζεζ επίηαζδ ηδξ εκακηίςζδξ ή 

βζα κα ζζπονμπμζήζεζ ημ εζνςκζηυ φθμξ ημο μιζθδηή ηαζ κα ελάνεζ ηδκ ακηίεεζή ημο 

πνμξ ηάηζ πμο έπεζ ήδδ ακαθενεεί. 

Παξαδείγκαηα: /am ðen ta ksérun ɣia/ [am ðe da ksérun ʝa] «Αι δεκ ηα 

λένμοκ αέααζα», /am psirúki || sámati to εimáme tí ítan/ [am pʃirúci || sámati to 

εimáme tí ítan] «Αι ρζνμφηζ, (είδμξ πνυπεζνμο θαβδημφ). Μήπςξ ημ εοιάιαζ ηζ 

ήηακ;» 

5) Σμ ιυνζμ /ma/ ιπμνεί κα δδθχκεζ εοπανίζηδζδ ή εκηοπςζζαζιυ αθθά ηαζ 

ακηίεεζδ/εκακηίςζδ˙ επζηάζζεηαζ ηαζ ηίεεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ πνυηαζδξ. 

Παξάδεηγκα: /ti mizavíris íne ma/ [ti mizavírs íɲi ma] «Μα ηζ ζοημθάκηδξ 

είκαζ». 

ε δδιμηζηά ηναβμφδζα (αθ. Γμνμφααξ, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 965 ηαζ Σζαβηαθίδμο-

Κμηηίκμο, πθ Κ.Δ.Ν.Γ.Η. 968) απακηά μ ηφπμξ /ni/ [ɲi] (π.π. /pérni ni ɣió | psixoniɣió | 

ni ɣió ɣia tin psixí tis/ [pérɲi ɲi ʝμ | pʃixoɲiʝó | ɲi ʝμ ʝa ti bʒiçí tis] «παίνκεζ βοζμ, 
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ροπμβοζυ, βοζμ βζα ηδκ ροπή ηδξ», /ni béi mu vasiliá mu tí íne to táma su/ [ɲi béi mu 

vaʃiʎá mu ti ɲi tu táma su] «Μπέδ ιμο, ααζζθζά ιμο, ηζ οπυζπεζαζ κα δχζεζξ;», /ni 

kμstadás penéεike vasílio ðen fováte/ [ɲi kustadás pinéεici vasíʎu ðe fuváti] «Ο 

Κςζηακηίκμξ παζκεφηδηε υηζ δεκ θμαάηαζ ηδ ααζζθζηή ελμοζία», /ðen se éleɣa ni eɣó 

ni ɣié mu | ni ɣié mu palikári | me zámada min piánese | sto paniɣíri min vɣénis/ [ðe ʃ 

íleɣa ɲi ɣo ɲi ʝe m | ɲi ʝe mu paʎikári | mi zámada mi bʝáɲiʃi | stu panaír mi vʝéɲis] 

«Γεκ ζμο έθεβα εβχ βοζε ιμο, βοζε ιμο παθθδηάνζ, ιε ημκ Εάιακηα κα ιδκ ένπεζαζ 

ακηζιέηςπμξ, ζημ πακδβφνζ κα ιδκ αβαίκεζξ;», /ni eɣó kóri mu se fílisa/ [ɲi ɣo kóri m 

ʃi fíʎisa] «Δβχ ημπέθα ιμο ζε θίθδζα», /eɣó béi mu ni ɣiánis to áksio to palikári/ [iɣó 

béi m ɲi ʝaɲs tu ákʃu tu paʎikári] «Δβχ, ιπέδ ιμο, μ Γζάκκδξ ημ άλζμ ημ παθθδηάνζ.») 

βζα ημκ μπμίμ ζημ πεζνυβναθμ 965 (αθ. ζ. 25) ζε ζπυθζμ ζημ πενζεχνζμ ηδξ ζεθίδαξ 

ακαθένεηαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα «κόξηνλ απιώο δηα ηνλ ήρνλ ηνπ άζκαηνο». Όιςξ, υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ παναδεζβιάηςκ, ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ ημ 

πεζνυβναθμ ζπυθζμ ζζπφεζ ιυκμ ςξ πνμξ ημ δεφηενμ ζηέθμξ ημο˙ ημ /ni/ δεκ θαίκεηαζ 

κα έπεζ θεζημονβία ιμνίμο, αθθά βίκεηαζ ίζςξ πνήζδ ημο βζα θυβμοξ ιεηνζημφξ ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ δ πθδνυηδηα ημο (ζοκήεςξ 

δεηαπεκηαζφθθααμο) ζηίπμο (αθ. Φςκμθμβία 3.2.3.4 ηαζ οπμζδι. 93 ζ. 187-188 ηαζ 

επίζδξ Παπαδυπμοθμξ (1926: 39), πα. ηαζ ηα ακαθενυιεκα απυ ηδκ Σζμθάηδ (2009: 

56, 102-104) βζα ηδ πνήζδ «αλαπηπθηηθνύ θσλήεληνο (επθσληθνύ ή εγθισβηζκέλνπ)» 

ζηα υνζα θέλεςκ). 
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5 ΤΝΣΑΞΗ 

 

 Τν ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ γεληθά εκθαλίδεη ηε ζύληαμε πνπ 

ραξαθηεξίδεη θαη ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή. Παξάιιεια όκσο, ππάξρεη έλαο κηθξόο 

αξηζκόο πεξηπηώζεσλ απόθιηζεο ηνπ ελ ιόγσ ηδηώκαηνο από απηή κε απνηέιεζκα –

ζε ζπληαθηηθό πάληα επίπεδν– λα παξαηεξνύληαη θάπνηεο επηκέξνπο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Αθξηβώο επεηδή ε ζπληαθηηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηδηώκαηνο είλαη 

απηή γηα ηελ νπνία έγηλε ιόγνο αλσηέξσ θαη επηπιένλ επεηδή ε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ησλ ζπληαθηηθώλ ηνπ δνκώλ δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 

ζηόρνπο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, θξίζεθε πξνηηκόηεξν αθ’ ελόο λα γίλεη επηιεθηηθή 

αλαθνξά ζηνλ ξόιν ηνπ ξήκαηνο ζην πιαίζην ηεο πξόηαζεο, θαζώο θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αθ’ εηέξνπ λα παξνπζηαζηνύλ 

κόλν ηα θαηλόκελα εθείλα σο πξνο ηα νπνία ην ηδίσκα δηαθνξνπνηείηαη θαη 

απνκαθξύλεηαη από ηε Νενειιεληθή Κνηλή θαη ηα νπνία, ίζσο ελ ηέιεη, 

πξνζδηνξίδνπλ θαη ζπληζηνύλ ηελ ηδηαίηεξε ζπληαθηηθή ηνπ ηαπηόηεηα. Τα 

ζπληαθηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ηδηώκαηνο εθηίζεληαη θαη πεξηγξάθνληαη όπσο 

επηζεκάλζεθαλ ζην δεδνκέλν πιηθό θαη ζε ζπγρξνληθό επίπεδν. Σηηο πξώηεο ζέζεηο 

παξνπζηάδνληαη ηα θαηλόκελα εθείλα πνπ απαληνύλ ζπρλόηεξα θαη ζηηο ππόινηπεο 

απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη από κηθξόηεξε ζπρλόηεηα παξνπζίαο. 

Ζ θσλνινγηθή κεηαγξαθή ησλ παξαδεηγκάησλ γίλεηαη κε ηα θσλήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε θσλνινγηθή αλάιπζε, ζύληνκεο παύζεηο νη νπνίεο ζηε γξαθή 

δειώλνληαη κε ζεκεία ζηίμεο, όπσο είλαη ην θόκκα θαη ε άλσ ηειεία, απνδίδνληαη κε 

κία θάζεηε γξακκή (|), ελώ κεγαιύηεξεο παύζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζεκεία ζηίμεο, 

όπσο είλαη ε ηειεία, ην εξσηεκαηηθό θαη ην ζαπκαζηηθό, κε δηπιή θάζεηε γξακκή (||). 

Σην ηέινο θάζε παξαδείγκαηνο (θξάζεο, πξόηαζεο, πεξηόδνπ ή ηκήκαηνο απηώλ) δελ 

ηίζεηαη δηπιή θάζεηε γξακκή αιιά πιάγηα κπάξα (/). Τε θσλνινγηθή αθνινπζεί ε 

θσλεηηθή κεηαγξαθή ησλ παξαδεηγκάησλ, εμαηξνύληαη ιίγεο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ζπκβαίλεη λα ππάξρεη πιήξεο ζύκπησζε ησλ δύν ηξόπσλ απόδνζήο ηνπο 

νπόηε δίλεηαη κόλν ε θσλνινγηθή κεηαγξαθή. 
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5.1 Σο πήμα πςπήναρ ηος μηνύμαηορ 

 

 Δίλαη γλσζηό όηη γηα ηε δόκεζε ηεο πξόηαζεο, –απνηειεί θαη απηή 

αληηθείκελν ηεο ζύληαμεο
1
– γίλεηαη ρξήζε ζηνηρείσλ από δηαθνξεηηθέο γξακκαηηθέο 

θαηεγνξίεο. Έηζη, ην κήλπκα, απηό πνπ επηζπκεί λα εθθξάζεη ν νκηιεηήο –

ρξεζηκνπνηώληαο κία ή πεξηζζόηεξεο πξνηάζεηο–θαη λα ην θνηλνπνηήζεη ζε θάπνηνλ 

πξαγκαηηθό ή ηδεαηό ζπλνκηιεηή-αθξναηή, νηθνδνκείηαη πάλσ ζε δύν βαζηθνύο 

άμνλεο ην ξήκα θαη ην όλνκα. 

 Τν κήλπκα, ε πιεξνθνξία ηεο πξόηαζεο
2
 δειαδή πεξηιακβάλεη κηα δξάζε ή 

θαηάζηαζε θαη πξόζσπα ή πξάγκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Τα πξόζσπα, 

πξάγκαηα πνπ κεηέρνπλ ζηε δξάζε ή ηελ θαηάζηαζε απνηεινύλ ηνπο κεηέρνληεο ζην 

κήλπκα θαη γηα ηε δήισζή ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη νλνκαηηθά ζηνηρεία, ελώ ε δξάζε 

ή ε θαηάζηαζε ζπληζηνύλ ηνλ ππξήλα ηνπ κελύκαηνο (θεληξηθή πιεξνθνξία) θαη γηα 

ηε δήισζή ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ξήκα ή έλα ξήκα από θνηλνύ κε έλα νλνκαηηθό 

ζηνηρείν (ζπλεζέζηεξα επίζεην). Σπλεπώο, ν ππξήλαο ηνπ κελύκαηνο θαη νη 

κεηέρνληεο ζπγθξνηνύλ ηνλ ζθειεηό ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεη κηα πξόηαζε ή 

κε δηαθνξεηηθή δηαηύπσζε ε πξόηαζε πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ην ηη ζπκβαίλεη 

(ππξήλαο) θαζώο θαη ην πνηνη κεηέρνπλ ζε απηό πνπ ζπκβαίλεη (κεηέρνληεο)
3
. Δπίζεο, 

από ηα πξναλαθεξζέληα πξνθύπηεη θαη θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

ξήκαηνο σο γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο είλαη ην γεγνλόο όηη απνηειεί πάληνηε θαη 

ζηαζεξά ηνλ ζπληαθηηθό ππξήλα ηεο πξόηαζεο (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 433, 

551-552). 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ν ππξήλαο ηνπ κελύκαηνο κπνξεί λα δειώλεηαη από: 

α) έλα ξήκα (π.ρ. /to fegári vɣíke/ [tu figár vʝíci] «Τν θεγγάξη βγήκε», /énas 

kuvalúse neró/ [énas fkalúʃi ɲiró] «΄Δλαο θνπβαινύζε λεξό»), ζηελ πεξίπησζε απηή 

ην ξήκα κόλν ηνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ κελύκαηνο θαη απνθαιείηαη πιήξεο ξήκα, 

θαη β) έλα ξήκα κε έλα νλνκαηηθό ζηνηρείν (π.ρ /i armúða ítan faɣitó/ [i armúða ítan 

faʝitó] «Ζ αξκνύδα ήηαλ θαγεηό»), ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ππξήλαο είλαη 

ζύλζεηνο, πεξηθξαζηηθόο θαη ην ξήκα επηηειεί ζπλδεηηθό ξόιν, ζπλδένληαο ηα δύν 
                                                        
1 Οη Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο (2005: 392) ζεκεηώλνπλ όηη ε κειέηε ηεο ζύληαμεο μεθηλά από ην ξήκα 

θαη επεθηείλεηαη έσο ηα όξηα ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ηνπ, ηα νπνία ζπκπίπηνπλ κε απηά ηεο πξόηαζεο, 
θαη ζπλεπώο ζεσξνύλ όηη ε πξόηαζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ ξήκαηνο. 
2 Ο όξνο κήλπκα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο Κιαίξε & Μπακπηληώηε (2005: 551) κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζεκαζίαο ηεο πξόηαζεο. 
3 Ζ πξόηαζε πνπ πεξηιακβάλεη κόλν απηά ηα ζηνηρεία είλαη γλσζηή σο απιή πξόηαζε. Δλλνείηαη όηη, 

εάλ ν νκηιεηήο επηζπκεί λα εκπινπηίζεη θαη λα δηεπξύλεη ην κήλπκά ηνπ, κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζε 

απηό επηπιένλ πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηώληαο πξόζζεηα γισζζηθά ζηνηρεία (π.ρ. πξνζδηνξηζκνύο). 
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νλνκαηηθά ζηνηρεία (/armúða/ θαη /faɣitó/) γη’ απηόλ ηνλ ιόγν νλνκάδεηαη ζπλδεηηθό, 

ελώ ην νλνκαηηθό ζηνηρείν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην ζπλδεηηθό ξήκα 

νλνκάδεηαη θαηεγνξνύκελν (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 553-554). 

 Σπλεπώο, ζην πιαίζην ηεο πξόηαζεο, ν νκηιεηήο, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί, 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ δύν βαζηθνύο κεραληζκνύο, δύν ζηξαηεγηθέο ζπγθξόηεζεο ηνπ 

ιόγνπ: α) ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο γύξσ από κία δξάζε ή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία κεηέρνπλ πξόζσπα θαη πξάγκαηα (ζύληαμε κε πιήξεο ξήκα) θαη β) ηελ απόδνζε 

ηδηόηεηαο ζε θάπνηνλ ή θάηη θαη ελ ηνηαύηε πεξηπηώζεη ν ζηόρνο ηνπ είλαη ε ζύλδεζε 

ελόο πξνζώπνπ ή πξάγκαηνο κε κία ηδηόηεηα (ζπλδεηηθή ζύληαμε). Σηελ πξώηε 

πεξίπησζε, ην ξήκα θαζνξίδεη θαη θαηαλέκεη ηηο ζπληαθηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(ππνθείκελν, αληηθείκελν θ.ιπ.) ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία «πεξηθέξνληαη» 

ηξόπνλ ηηλά γύξσ από ην ξήκα-ππξήλα σο «δνξπθόξνη» ηνπ (ππξεληθή-δνξπθνξηθή 

ζύληαμε), ελώ ζηε δεύηεξε (ζπλδεηηθή ζύληαμε) πξόθεηηαη γηα ζρέζε κεηαμύ δύν 

νλνκαηηθώλ όξσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κεηαμύ ηνπο, θαζώο ν έλαο από απηνύο, ην 

θαηεγνξνύκελν απνδίδεη κηα ηδηόηεηα ζηνλ άιινλ, ην ππνθείκελν, θαη ην ξήκα δελ 

ζεκαίλεη ελέξγεηα ή θαηάζηαζε, αιιά ιεηηνπξγεί σο «γέθπξα» ή κε δηαθνξεηηθή 

δηαηύπσζε σο ζπλδεηηθόο θξίθνο πξνζώπνπ ή πξάγκαηνο (ππνθεηκέλνπ) θαη 

ηδηόηεηαο/ραξαθηεξηζηηθνύ (θαηεγνξνπκέλνπ) (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 392, 

433-434). 

 

5.2 Οπίζμαηα ηος πήμαηορ 

 

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο πξόηαζεο ην ξήκα ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε άιια 

γισζζηθά ζηνηρεία. Από απηά άιια είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ ξήκαηνο θαη άιια όρη. Τα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηε ζεκαζία ηνπ 

εθάζηνηε ξήκαηνο θαη άξα εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ απνθαινύληαη 

νξίζκαηα ηνπ ξήκαηνο. ζα δελ πξνϋπνηίζεληαη από ηε ζεκαζία ηνπ ξήκαηνο 

απνηεινύλ ειεύζεξεο πξνζζήθεο˙ ζπλδπάδνληαη βέβαηα κε ην ξήκα αιιά δελ 

ππάγνληαη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ θαη νλνκάδνληαη πξνζδηνξηζκνί (Κιαίξεο & 

Μπακπηληώηεο 2005: 586-587). 

 Οξίζκαηα ηνπ ξήκαηνο είλαη ην ππνθείκελν θαη ηα ζπκπιεξώκαηα 

(αληηθείκελα) (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 606-607). Τν ππνθείκελν απνηειεί 

ππνρξεσηηθό όξηζκα θάζε ξήκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ 

ξήκαηνο ζην ζύλνιό ηεο. Τα ζπκπιεξώκαηα, αληηζέησο, πξνϋπνηίζεληαη από ηε 
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ζεκαζία ελόο αξηζκνύ ξεκάησλ, ραξαθηεξίδνπλ δειαδή κηα ηάμε ξεκάησλ 

(κεηαβαηηθά) θαη όρη ην ζύλνιό απηώλ˙ θαηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ ξήκαηα ηα νπνία 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσκα (κεηαβαηηθά π.ρ. /énas kuvalúse neró/ [énas fkalúʃi ɲiró] 

«΄Δλαο κοςβαλούζε νεπό») θαη άιια όρη (ακεηάβαηα π.ρ. /to fegári vɣíke/ [tu figár 

vʝíci] «Τν θεγγάξη βγήκε»). 

 

5.2.1 Σο ςποκείμενο και οι ηπόποι δήλωζήρ ηος 

 

 πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε βαζηθή-θεληξηθή πιεξνθνξία, ν ππξήλαο ηεο 

πξόηαζεο ζπλδπάδεηαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο, άιια ζηνηρεία, ηνπο κεηέρνληεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απαξηηζηεί κηα πξόηαζε απαηηείηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ κεηέρσλ, έλα 

όξηζκα. Τν ππνρξεσηηθό απηό όξηζκα είλαη ην ππνθείκελν
4
 θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππξήλα ηεο πξόηαζεο (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 

2005: 589). 

 Σην ηδίσκα, όπσο θαη ζηε Νενειιεληθή Κνηλή (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 

2005: 592- 600), ην ππνθείκελν δειώλεηαη κε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 

 α) από ην ξεκαηηθό πξόζσπν. Τν ξεκαηηθό πξόζσπν, κηα ηδηαίηεξε θαη 

δηαθξηηή γξακκαηηθή θαηεγνξία, ε νπνία ζπλεθθέξεηαη ππνρξεσηηθά κε ην ιεμηθό 

ξεκαηηθό κόξθεκα θαη εκθαλίδεηαη σο επίζεκα κεηά από απηό, πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ξόιν ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε κηα ζπλνκηιία θαη εηδηθόηεξα ην αλ πξόθεηηαη γηα ηνλ 

νκηιεηή, ηνλ ζπλνκηιεηή (αθξναηή) ή θάπνηνλ πνπ δελ κεηέρεη ζηελ επηθνηλσλία. 

 Πξόζζεηα, πξέπεη ίζσο λα ζεκεησζεί όηη ην ξεκαηηθό πξόζσπν-ππνθείκελν 

δειώλεηαη πάληνηε θαη ζηαζεξά από ηελ θαηάιεμε (ιεθηηθό κόξθεκα) ηνπ ξήκαηνο, 

ε νπνία, εθηόο από ην πξόζσπν κπνξεί δειώλεη επίζεο ρξόλν (π.ρ. /líno/ [ʎínu] – 

/élina/ [éʎna] «έιπλα»), θσλή (π.ρ. /líno/ [ʎínu] – /línome/ [ʎínumi] «ιύλνκαη») ή 

ηξνπηθόηεηα (π.ρ. /na línis/ [na ʎíɲs] «λα ιύλεηο» – /line/ [ʎíɲi] «ιύλε»). Πξόθεηηαη 

δειαδή γηα κνξθή ακαιγακαηνπνηεκέλε κε ηηο ινηπέο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

ζπλεθθέξνληαη κε ην ιεμηθό κόξθεκα ηνπ εθάζηνηε ξήκαηνο. 

 Τα πξόζσπα ηνπ ξήκαηνο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνπλ ην αληηθείκελν αλαθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ (ή απινύζηεξα ην 

ππνθείκελν). Τν α΄ θαη ην β΄ πξόζσπν ηνπ εληθνύ αξηζκνύ πξνζδηνξίδνπλ 

                                                        
4 Τν ππνθείκελν ιεηηνπξγεί θαηά βάζε ζπληαθηηθά θαη όρη ζεκαζηνινγηθά, είλαη όκσο δπλαηόλ 

αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπ ξήκαηνο πνπ ελεξγνπνηεί λα εκθαλίδεη θαη δηάθνξνποζεκαζηνινγηθνύο 

ξόινπο. Γηα ηνπο ζεκαζηνινγηθνύο ξόινπο ηνπ ππνθεηκέλνπ βι. Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο (2005: 590-

592). 
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ζπγθεθξηκέλα, ξεηά θαη απόιπηα ην ππνθείκελν (πιήξεο ή νιηθόο θαζνξηζκόο), 

θαζώο δειώλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ νκηιεηή (π.ρ. /lín-o/ [ʎínu] «ιύλσ») θαη ηνλ 

ζπλνκηιεηή αληίζηνηρα (π.ρ. /lín-is/ [ʎiɲs] «ιύλεηο»). Δπνκέλσο, όηαλ ην ξήκα 

αλαθέξεηαη ζε έλαλ από ηνπο δύν απηνύο κεηέρνληεο ζηελ επηθνηλσλία, ε ξεκαηηθή 

θαηάιεμε αξθεί γηα ηε δήισζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ ξήκαηνο (π.ρ. /ζa se ðír-o/ [ζa ʃi 

ðíru] «Θα ζε δείξσ», /pós to férn-is/ [pós tu ferɲs] «Πώο ην θέξλεηο;»). 

Τν γ΄ πξόζσπν, αληίζεηα, δελ θαζνξίδεη απόιπηα ην ππνθείκελν, αιιά 

επηηξέπεη έλαλ αξηζκό δηαθνξεηηθώλ εξκελεηώλ (ειάρηζηνο θαζνξηζκόο). Ζ δηαθνξά 

απηή γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή από ην γεγνλόο όηη ην γ΄ πξόζσπν ρξεηάδεηαη ζπρλά 

γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ έλα νλνκαηηθό ζηνηρείν, ελώ ην α΄ θαη β΄ πξόζσπν ηνπ εληθνύ 

αλαθεξόκελα ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νκηιεηή θαη ηνλ ζπλνκηιεηή επηδέρνληαη κόλν 

πξνζσπηθή αλησλπκία ε νπνία δελ ζπλεπάγεηαη εμεηδίθεπζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά 

πξνβνιή (έκθαζε) ηνπ πξνζώπνπ (π.ρ. /eɣó lín-o/ [iɣó ʎínu] «Δγώ ιύλσ») ή 

αληηδηαζηνιή (π.ρ. /eɣó tró-o ke óxi i lénko/ [iɣó tróu ci óçi i lénku] «Δγώ ηξώσ θαη 

όρη ε Διέλε»). 

Τα α΄ θαη β΄ πξόζσπα ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ θαζνξίδνπλ όρη απνθιεηζηηθά 

αιιά ελ κέξεη ην ππνθείκελν (κεξηθόο θαζνξηζκόο), εθόζνλ δειώλνπλ ην κελ α΄ 

πιεζπληηθό δύν ή πεξηζζόηεξα πξόζσπα-κέιε ηεο νκάδαο πξνζώπσλ κε ιεηηνπξγία 

ππνθεηκέλνπ έλα από ηα νπνία είλαη ν νκηιεηήο (π.ρ. /lín-ume/ [ʎínumi] «ιύλνπκε») 

ην δε β΄ πιεζπληηθό δύν ή πεξηζζόηεξα πξόζσπα-κέιε ηεο νκάδαο πξνζώπσλ κε 

ιεηηνπξγία ππνθεηκέλνπ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ζπλνκηιεηήο αιιά 

απνθιείεηαη ν νκηιεηήο (π.ρ. /lín-ete/ [ʎíɲiti] «ιύλεηε»). 

Τν γ΄ πξόζσπν εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ αξηζκνύ πξνζδηνξίδεη ειάρηζηα ην 

αληηθείκελν αλαθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ, απνθιείνληαο κόλν ηνπο δύν ζπλνκηιεηέο 

θαη αλαθεξόκελν ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν ή πξάγκα. Έηζη, ην γ΄ εληθό δειώλεη 

όηη ην ππνθείκελν είλαη θάπνην πξόζσπν πνπ δελ κεηέρεη ζηελ επηθνηλσλία, 

νπνηνδήπνηε άιιν εθηόο από ηνλ νκηιεηή θαη ηνλ ζπλνκηιεηή (π.ρ. /lín-i/ [ʎiɲ] 

«ιύλεη», /to ksér-i/ [to kser] «Τν μέξεη»,) θαη ην γ΄ πιεζπληηθό αλαθέξεηαη ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξα πξόζσπα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλνκηιία, ζε δύν δειαδή ή 

πεξηζζόηεξα πξόζσπα πνπ κπνξνύλ λα είλαη νπνηαδήπνηε άιια εθηόο από ηνλ 

νκηιεηή θαη ηνλ ζπλνκηιεηή (π.ρ. /lín-un/ [ʎínun], [ʎin] «ιύλνπλ», /to éspir-an/ [to 

spran] «Τν έζπεηξαλ»). 

 β) κε ηε ρξήζε πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ. Οη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο έρνπλ 

ην ίδηα αληηθείκελν αλαθνξάο (ζπλαλαθνξά) κε ην ξεκαηηθό πξόζσπν. ηαλ 
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ρξεζηκνπνηνύληαη, δειώλνπλ πιενλαζηηθά, από θνηλνύ δειαδή κε ην ξεκαηηθό 

πξόζσπν ηνλ ξόιν ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε ζπλνκηιία (νκηιεηήο, ζπλνκηιεηήο, κε 

ζπκκεηέρσλ ζηε ζπλνκηιία)˙ ε ρξήζε ηνπο «εληζρύεη» ην ξεκαηηθό πξόζσπν θαη 

πξνβάιιεη ηνλ ξόιν ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε ζπλνκηιία πξνζδίδνληάο ηνπ έκθαζε ή 

εθθξάδνληαο αληηδηαζηνιή. 

ηαλ ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο είλαη ην α΄ ή ην β΄ εληθό πξόζσπν, ηα 

νλνκαηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη δπλαηόλ λα επηηειέζνπλ ιεηηνπξγία ππνθεηκέλνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν νη ηύπνη ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο α΄ θαη β΄ πξνζώπνπ. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο έρνπλ ην ίδην αληηθείκελν 

αλαθνξάο κε ην ξεκαηηθό πξόζσπν, εθθξάδνπλ δειαδή ζε ζπλαλαθνξά κε ηηο 

θαηαιήμεηο ηνπ ξήκαηνο ην πξόζσπν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ξήκα (δηπιή δήισζε 

ηνπ πξνζώπνπ) θαη δειώλνπλ έκθαζε (π.ρ. /eɣó lín-o/ [iɣó ʎínu] «Δγώ ιύλσ») ή 

αληηδηαζηνιή (π.ρ. (π.ρ. /eɣó tró-o ke óxi i lénko/ [iɣó tróu ci óçi i lénku] «Δγώ ηξώσ 

θαη όρη ε Διέλε»). 

 Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ πιεζπληηθό αξηζκό˙ ε ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ 

αλησλπκηώλ ηνπ α΄ θαη β΄ πξνζώπνπ δελ δηεπθξηλίδεη πεξηζζόηεξν από ηηο ξεκαηηθέο 

θαηαιήμεηο ζε πνηα πξόζσπα αλαθέξεηαη ην ξήκα. Λεηηνπξγνύλ θαη πάιη ζε 

ζπλαλαθνξά κε ην ξεκαηηθό πξόζσπν θαη δειώλνπλ έκθαζε (π.ρ. /emís piɣén-ame 

xaslamáðia/ [mis piʝéname xasɫamáðʝa] «Δκείο πεγαίλακε γηα ραζιακάδηα, δει. λα 

θπηέςνπκε λεαξά θπηά/θπληάληα θαπλνύ»), ή αληηδηαζηνιή (π.ρ. /eɣó sas léo ðen 

boró ke esís ðen me pistév-ete/ [iɣó sas léu ðe buró ci ʃis ðe mi pistévti] «Δγώ ζαο 

ιέσ όηη δελ κπνξώ θαη εζείο δελ κε πηζηεύεηε»). Σε αληίζεζε κε ηνλ εληθό αξηζκό, κε 

ην α΄ θαη β΄ πιεζπληηθό σο ππνθείκελα ηνπ ξήκαηνο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη 

άιια ζηνηρεία εθηόο ησλ πξνζσπηθώλ αλησλπκηώλ (π.ρ. /darnákes ipófer-ame stin 

katoxí/ [darnácis ipóferami z gatuçí] «Oη Νηαξλάθεο ππνθέξακε ζηελ Καηνρή», βι. 

θαη πην θάησ πεξίπησζε γ). 

 Τέινο, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθείκελν ε αλησλπκία ηνπ γ΄ πξνζώπνπ, 

ιεηηνπξγεί ζε ζπλαλαθνξά κε ηε ξεκαηηθή θαηάιεμε, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα άιια 

πξόζσπα, αιιά, πξόζζεηα, θαζνξίδεη ην γξακκαηηθό γέλνο θαη ην θύιν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ αλαθνξάο (π.ρ. /aftós éfiɣ-e/ [aftós éfiʝe] «Απηόο έθπγε», /aftí mas pír-

an to spíti/ [aftí mas píran to ʃpit] «Απηνί καο πήξαλ ην ζπίηη»). 

 γ) κε έλα νλνκαηηθό ζύλνιν ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόζσπν ηνπ ξήκαηνο, ην 

νπνίν απνηειεί ππνρξεσηηθό ζηνηρείν ηνπ ξήκαηνο. πσο ζπκβαίλεη θαη ζηε 
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Νενειιεληθή Κνηλή, ε δήισζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζσ νλνκαηηθνύ ζπλόινπ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ζην ηδίσκα. 

 Έρεη ήδε αλαθεξζεί όηη ην ξεκαηηθό πξόζσπν πξνζδηνξίδεη ηνλ ξόιν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζε κηα ζπλνκηιία (νκηιεηήο, ζπλνκηιεηήο (αθξναηήο), κε κεηέρσλ ζηελ 

επηθνηλσλία), ν νκηιεηήο όκσο, εάλ ην επηζπκεί, κπνξεί λα δειώζεη κε αθξίβεηα ην 

πξόζσπν ή ην πξάγκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη, λα ην θαηνλνκάζεη ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα νλνκαηηθό ζύλνιν, ην ιεγόκελν ιεμηθό ππνθείκελν. Απηό ζπκβαίλεη πνιύ ζπρλά 

κε ην γ΄ πξόζσπν ζηνλ εληθό θαη πιεζπληηθό, θαζώο ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν 

ζπλεπάγεηαη ειάρηζην θαζνξηζκό ηνπ ππνθεηκέλνπ (π.ρ. /patéras mu páda me xtip-

úse/ [patéra m páda me xtipúse] «Ο παηέξαο κνπ πάληα κε ρηππνύζε», /túrki pát-isan 

ton tópo/ [turc pátsan tu dópu] «Οη Τνύξθνη πάηεζαλ/θαηέιαβαλ ηνλ ηόπν»). 

 Δλώ ην α΄ θαη β΄ πξόζσπν ζηνλ εληθό δελ ζπλδπάδνληαη κε ιεμηθό 

ππνθείκελν, δεδνκέλνπ όηη θαζνξίδνπλ πιήξσο, απόιπηα θαη νιηθά ην ππνθείκελν 

ηνπ ξήκαηνο (π.ρ. */i mána sas lé-o/ *[i mána sas léu] «H κεηέξα ζαο ιέσ»), ηα ίδηα 

πξόζσπα ζηνλ πιεζπληηθό, ηα νπνία σο γλσζηόλ ζπλεπάγνληαη κεξηθό θαζνξηζκό 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, επηδέρνληαη ιεμηθό ππνθείκελν βαζηθά ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

πξνζσπηθέο αλησλπκίεο (π.ρ. /eɣó ke ta aðérfia mu zís-ame xrónia sto xorió/ [iɣó ci t 

aðérfça m ʒísami xróɲa stu xurʝó] «Δγώ θαη ηα αδέξθηα κνπ δήζακε ρξόληα ζην 

ρσξηό»). Απηό ζπκβαίλεη, όηαλ ν αθξηβήο θαζνξηζκόο ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ 

πξνθύπηεη από ηα ζπκθξαδόκελα ή ηε γεληθή γλώζε ησλ νκηιεηώλ. Σπαληόηεξα, 

ζπκβαίλεη ιεμηθό ππνθείκελν λα ζπλδπάδεηαη κε ην α΄ ή β΄ ξεκαηηθό πξόζσπν ζηνλ 

πιεζπληηθό (π.ρ. /darnákes ipófer-ame stin katoxí/ [darnácis ipóferami z gatuçí] «Oη 

Νηαξλάθεο ππνθέξακε ζηελ Καηνρή»). 

 Ωο ιεμηθά ππνθείκελα ιεηηνπξγνύλ νλνκαηηθά ζηνηρεία (νλόκαηα, αλησλπκίεο, 

νλνκαηνπνηεκέλα επίζεηα, κεηνρέο ή άιιν κέξνο ηνπ ιόγνπ νλνκαηηθνπνηεκέλν κε ην 

νξηζηηθό άξζξν /to/) πνπ ζπλδένληαη κε ην ξήκα, ηνλ ζπληαθηηθό ππξήλα ηεο 

πξόηαζεο, κέζσ ηεο νλνκαζηηθήο πηώζεο
5
 (π.ρ. /mas píran to spíti vulɣári/ [mas 

píran to ʃpit vurɣár] «Μαο πήξαλ ην ζπίηη νη Βνύιγαξνη», /aftí ítan ðuliá mas/ [aftí 

ítan ðuʎá mas] «Απηή ήηαλ ε δνπιεηά καο», /nistikós komátia onirévete/ [ɲiskós 

kumátça uɲiréviti] «Ο λεζηηθόο θνκκάηηα νλεηξεύεηαη», /vreɣménοs tin vroxí ðen tin 

fováte/ [vriménus t vruçí ðe d fuváti] «Ο βξεγκέλνο ηε βξνρή δελ ηε θνβάηαη», /to ζá 

                                                        
5 Ζ θύξηα ιεηηνπξγία ηεο νλνκαζηηθήο ζηελ πξόηαζε είλαη ε δήισζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ ξήκαηνο. 
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to éspiran ke ðen fítrose/ [tu ζa to spran ci ðe fítruʃi] «Τν ζα ηo έζπεηξαλ θαη δελ 

θύηξσζε (ελλ. /to ζá/: ππνθείκελν ηνπ ξ. /fítrose/)»). 

 Υπάξρνπλ βέβαηα θαη ξήκαηα πνπ «ελεξγνπνηνύληαη», ζπλδπάδνληαη κε 

ζπκπιεξσκαηηθή πξόηαζε κε ην /na/ ή ην /όti/. Οη ελ ιόγσ πξνηάζεηο δελ δηαζέηνπλ 

πηώζε, αιιά ιεηηνπξγνύλ σο ππνθείκελα, θαζώο απνηεινύλ ην κόλν όξηζκα ηνπ 

ξήκαηνο (π.ρ. /i égia áma libistí típota prépi na tis ðósis na to fái/ [i éɟia áma ʎibistí 

típta prep na ts ðóis na tu fái] «Αλ ε έγθπνο επηζπκήζεη θάηη, πξέπεη λα ηεο δώζεηο, λα 

ην θάεη», /ðen éprepe na liɣðoθún/ [ðen éprepe na ʎiɣðoζún] «Γελ έπξεπε λα 

ιηγδσζνύλ», /i nífi éprepe na ríksi neró ston peθeró | sta xéria | na ta pléni ke na ta 

skupísi me to prosópsi/ [i ɲífi éprepe na rikʃ neró sto beζeró | sta çérʝa | na ta pléɲi ce 

na ta skupísi me to prosóps] «Ζ λύθε έπξεπε λα ξίμεη λεξό ζηνλ πεζεξό, ζηα ρέξηα, λα 

ηα πιέλεη θαη λα ηα ζθνππίζεη κε ην πξνζόςη», /íne pséma όti fováte/ [íɲi pséma όti 

fuváti] «Δίλαη ςέκα όηη θνβάηαη»). 

 

5.2.1.1 ςμθωνία πημαηικού πποζώπος και λεξικού ςποκειμένος 

 

 Σην ηδίσκα, όπσο θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 

2005: 600-602), ην ξεκαηηθό πξόζσπν θαη ην ιεμηθό ππνθείκελν ζπκθσλνύλ γεληθά 

σο πξνο ηνλ αξηζκό (π.ρ. /papás próta ta ɣénia tu evloɣá/ [papás próta ta ʝéɲa t vluɣá] 

«Ο παππάο πξώηα ηα γέληα ηνπ επινγεί», /ta korítsia traɣuðún tin nífi/ [ta kurítʃa 

traiðún t nif] «Τα θνξίηζηα ηξαγνπδνύλ ζηε λύθε»). 

 ηαλ ηα ιεμηθά ππνθείκελα είλαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θαη ζε παξάηαμε, ην 

ξεκαηηθό πξόζσπν ζπλδπάδεηαη κε ηνλ πιεζπληηθό αξηζκό (π.ρ. /manákes ke θiákes 

mas éleɣan óti ekí éxi kalótixes/ [manáces ce ζçácez mas éleɣan óti ci çi kalótces] 

«Οη γηαγηάδεο θαη νη ζείεο κάο έιεγαλ όηη εθεί έρεη λεξάηδεο»). Αληηζέησο, ζε 

πεξίπησζε δηάδεπμεο ιεμηθώλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ εληθό, ην πξόζσπν ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνλ εληθό αξηζκό (/i mána í i maniá fúrnise símera to psomí/ [i mána í i maɲá fúrɲiʃi 

ʃímira tu psumí] «H κάλα ή ε γηαγηά θνύξληζε ζήκεξα ην ςσκί;»). 

 Σην ηδίσκα –ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε Νενειιεληθή Κνηλή– ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λνεηήο ζπκθσλίαο
6
, ζπκθσλίαο δειαδή κεηαμύ ππνθεηκέλνπ θαη ξήκαηνο 

θαηά ηνλ πξαγκαηηθό θαη όρη ηνλ γξακκαηηθό αξηζκό ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη, όηαλ σο ππνθείκελα ιεηηνπξγνύλ νλόκαηα πεξηιεπηηθά, ην νπνία, σο 

                                                        
6 Βι. ζρεηηθά Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο (2005: 601). Πβ. ηε ιεγόκελε ζύληαμε θαηά ην λννύκελν ησλ 

παξαδνζηαθώλ ζπληαθηηθώλ, βι. Τδάξηδαλνο (1953 ηόκ. Α΄: 44). 
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γλσζηόλ, έρνπλ εληθό γξακκαηηθό αξηζκό, αιιά αλαθέξνληαη ζε πιήζνο πξνζώπσλ ή 

αληηθεηκέλσλ, ην πξόζσπν ηνπ ξήκαηνο ζπκθσλεί κε λνεηό αξηζκό απηώλ (ησλ 

πξνζώπσλ ή αληηθεηκέλσλ) θαη όρη κε ηνλ γξακκαηηθό ηνπο αξηζκό (π.ρ. /ópos i 

simeriní neoléa ðen trón ðéfteri méra psomí/ [ópos i simerɲí neuléa ðe drνn ðéftiri 

méra psumí] «όπσο ε ζεκεξηλή λενιαία δελ ηξώεη ςσκί από ηελ πξνεγνύκελε κέξα», 

/ksekinúsan apó níxta | apó ta xarámata óli i ikoɣénia/ [ksecinúsan apó níxta | ap ta 

xarámata ol i ikoʝénia] «Ξεθηλνύζαλ από λύρηα, από ηα ραξάκαηα όιε ε νηθνγέλεηα», 

/tí ζa pún kósmos ɣia eséna/ [tí ζa pun kózmus ʝa séna] «Τη ζα πεη ν θόζκνο γηα 

ζέλα;»). 

 

5.2.1.2 Αππόζωπα και ηπιηοππόζωπα πήμαηα 

 

Τν ηδίσκα, όπσο επίζεο θαη ε Κνηλή Νέα Διιεληθή, δηαζέηεη έλαλ κηθξό 

αξηζκό ξεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηδηαηηεξόηεηεο σο πξνο ηνλ ζπλδπαζκό 

ηνπο κε ην ξεκαηηθό πξόζσπν θαη ην ιεμηθό ππνθείκελν. Πξόθεηηαη γηα ηα ιεγόκελα 

ηξηηνπξόζσπα θαη απξόζσπα ξήκαηα (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 602-604). 

Τα ηξηηνπξόζσπα ξήκαηα ζπλδπάδνληαη κόλν κε ην γ΄ πξόζσπν (ζπλήζσο ηνπ 

εληθνύ θαη ζπαληόηεξα ηνπ πιεζπληηθνύ), θαζώο είλαη ξήκαηα ειιεηπηηθά σο πξνο ηνλ 

ζρεκαηηζκό ηνπ πξνζώπνπ. Ωο ππνθείκελά ηνπο ιεηηνπξγνύλ θπξίσο πξνηάζεηο κε ην 

/na/ (π.ρ. /i égia áma libistí típota prépi na tis ðósis na to fái/ [i éɟia áma ʎibistí típta 

prep na ts ðóis na tu fái] «Αλ ε έγθπνο επηζπκήζεη θάηη, πξέπεη λα ηεο δώζεηο λα ην 

θάεη», /ðen éprepe na liɣðoζún/ [ðen éprepe na ʎiɣðoζún] «Γελ έπξεπε λα 

ιηγδσζνύλ», /i nífi éprepe na ríksi neró ston peζeró | sta xéria | na ta pléni ke na ta 

skupísi me to prosópsi/ [i ɲífi éprepe na rikʃ neró sto beζeró | sta çérʝa | na ta pléɲi ce 

na ta skupísi me to prosóps] «Ζ λύθε έπξεπε λα ξίμεη λεξό ζηνλ πεζεξό, ζηα ρέξηα, λα 

ηα πιέλεη θαη λα ηα ζθνππίζεη κε ην πξνζόςη», /an prókite na me peζánun as piún 

líɣo máko ke as kimúde/ [am brócite na mi piζánun as pçun líɣu máku ci as cimúdi] 

«Αλ πξόθεηηαη λα κε πεζάλνπλ, αο πηνπλ ιίγν κάθν θαη αο θνηκνύληαη») αιιά θάπνηεο 

θνξέο ζπλδπάδνληαη θαη κε νλνκαηηθό ππνθείκελν (π.ρ. /ɣnómi prépi ton ánζropo/ 

[ɣnom prep tun áζrapu] «Ζ ινγηθή είλαη ζηνιίδη γηα ηνλ άλζξσπν», /ta peðiá prépun 

ton patéra/ [ta piðʝá prépun tu batéra] «Τα παηδηά είλαη αληάμηα ηνπ παηέξα»˙ ε 

ακέζσο πξνεγνύκελε έθθξαζε ιέγεηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά 

θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα απμήζνπλ ηελ πεξηνπζία πνπ δεκηνύξγεζε ν 
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παηέξαο ηνπο θαη εηξσληθά ή κεησηηθά, όηαλ πξνθαιέζνπλ ηελ απώιεηά ηεο, βι. θαη 

πην θάησ 5.3 πεξίπησζε 16 ζ. 444). 

Τα απξόζσπα είλαη ξήκαηα ηα νπνία –ζε νξηζκέλε ρξήζε ηνπο– δελ 

ζπλδπάδνληαη κε ιεμηθό ππνθείκελν˙ ππνθείκελό ηνπο είλαη ην γ΄ πξόζσπν, αιιά δελ 

εηζάγεη θάπνηνλ κεηέρνληα ζηε δξάζε ή ηελ θαηάζηαζε. Τα πεξηζζόηεξα από απηά 

δειώλνπλ θπζηθά θαηλόκελα (π.ρ. /astrapνkáfti/ [strapukáft] «αζηξάθηεη», /vrνdá/ 

[vrudá] «κπνπκπνπλίδεη», /ximázi/ [çmáʒ] «ρηνλίδεη», /fisá/ [fsa] «θπζάεη») ή έλαξμε 

ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ (π.ρ. /ζabóni/ [ζabóɲ] «λπρηώλεη», /skotiniázi/ [skutɲáʒ] 

«ζθνηεηληάδεη, αξρίδεη λα λπρηώλεη»). 

Κάπνηα από ηα ξήκαηα απηά, ζε άιιεο ρξήζεηο ηνπο εθηόο ηεο απξόζσπεο, 

κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε ιεμηθό ππνθείκελν (π.ρ. /uranós skotíniase/ [uranós 

skutíɲaʃi] «Ο νπξαλόο ζθνηείληαζε», /fisá vοriás símera/ [fsa vurʝás ʃímira] «Φπζάεη 

βνξηάο ζήκεξα» ή λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζηα άιια πξόζσπα (πξνζσπηθή ζύληαμε, 

π.ρ. /mi fisás pia tin fotiá/ [mi fsas pça t futçá] «Mε θπζάο πιένλ ηε θσηηά»). 

 Υπάξρνπλ, επίζεο ξήκαηα ηα νπνία είλαη ζπγρξόλσο απξόζσπα θαη 

ηξηηνπξόζσπα, θαζώο ζπκβαίλεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζην γ΄ πξόζσπν θαη δελ 

ζπλδπάδνληαη κε ιεμηθό ππνθείκελν (π.ρ. /ximázi/ [çmaʒ] «ρηνλίδεη»). 

Τέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλα κεηαβαηηθά ξήκαηα κε ζπκπιήξσκα ηα νπνία δελ 

ζπλδπάδνληαη κε ιεμηθό ππνθείκελν, απηά είλαη θξαζηηθά ξήκαηα (πεξηθξάζεηο) θαη 

ζπλήζσο δειώλνπλ θπζηθά θαηλόκελα (π.ρ. /éxi zésta/ [eç zésta] «Έρεη δέζηε», /káni 

krío/ [kaɲ kríu] «Κάλεη θξύν»). 

 

5.2.2 Σο ζςμπλήπωμα ηος πήμαηορ 

 

 Δθηόο από ην ππνθείκελν, ην νπνίν ζπλνδεύεη απαξαηηήησο όια ηα ξήκαηα, 

γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά θαη άιια νξίζκαηα, ηα 

ζπκπιεξώκαηα (αληηθείκελα). 

 Βάζεη ηνπ ζζέλνπο ηνπο, ηνπ αξηζκνύ ησλ νξηζκάησλ πνπ απαηηνύλ ηα ξήκαηα 

αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: α) κνλνζζελή ή ακεηάβαηα, ηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη κόλν κε ππνθείκελν, δίρσο ζπκπιήξσκα, β) δηζζελή, πνπ ζπλδπάδνληαη 

κε ππνθείκελν θαη έλα ζπκπιήξσκα θαη γ) ηξηζζελή, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε 

ππνθείκελν θαη δύν ζπκπιεξώκαηα (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 393, 588). 

 Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ππάξρνπλ δύν ηύπνη ρξήζεο ησλ ξεκάησλ: α) 

ε ακεηάβαηε, ε ρξήζε δειαδή ηνπ ξήκαηνο ρσξίο ζπκπιήξσκα. Υπάξρνπλ νξηζκέλα 
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ξήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ νκηιεηή ζε κηα δξάζε ή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη έλαο κόλν κεηέρσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο ππνθείκελν θαη ε δξάζε ή ε 

θαηάζηαζε δελ «κεηαβαίλεη» ζε θαλέλα ζπκπιήξσκα. Τα ξήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηαζεξά ή θπξίσο ζε ακεηάβαηε ρξήζε νλνκάδνληαη ακεηάβαηα (π.ρ. /évɣene ílios/ 

[évʝene íʎus] «Έβγαηλε ν ήιηνο», /piánete mési su/ [pçáɲiti méʃi s] «Πηάλεηαη ε κέζε 

ζνπ», /alepú | ótan ɣerási | kaloɣerévi/ [alepú | ótan ʝeráʃ | kaluʝirév] «Ζ αιεπνύ, όηαλ 

γεξάζεη, θαινγεξεύεη», /kléftis tin próti xroniá xérete/ [klefts t brνt xruɲá çériti] «Ο 

θιέθηεο ηελ πξώηε ρξνληά ραίξεηαη») θαη β) ε κεηαβαηηθή, ε ρξήζε δειαδή ηνπ 

ξήκαηνο κε ζπκπιήξσκα ή ζπκπιεξώκαηα. Τα ξήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε 

κεηαβαηηθή ρξήζε νλνκάδνληαη κεηαβαηηθά (π.ρ. /furkálisa proí proí to spíti/ 

[furkáʎsa pruí pruí tu spit] «Σθνύπηζα πξσί-πξσί ην ζπίηη», /mánis mas éftiaxnan 

ðiáfora práɣmata/ [máɲiz mas éfçanan ðʝáfora prámata] «Οη κάλεο καο έθηηαρλαλ 

δηάθνξα πξάγκαηα», /fére me tin pateríka/ [fére me ti bateríka] «Φέξε κνπ ην 

κπαζηνύλη», βι. Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 393, 588, 609-610). Σεκεηώλεηαη, 

επίζεο, όηη ξήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο σο κεηαβαηηθά είλαη δπλαηόλ 

λα εκθαλίδνπλ θαη ακεηάβαηεο ρξήζεηο (βι. Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 611). 

 Τν ζπκπιήξσκα ησλ ξεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κεηαβαηηθή ρξήζε 

δειώλεηαη από έλα νλνκαηηθό ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην ξήκα κέζσ κηαο 

πηώζεο ή κέζσ κηαο πξόζεζεο καδί κε κία πηώζε. Αλάινγα κε ην ζηνηρείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζπκπιεξώκαηνο κε ην ξήκα κπνξνύλ λα 

δηαθξηζνύλ δηαθνξεηηθνί ηύπνη ζπκπιεξώκαηνο. 

 Σην ηδίσκα ε θαη’ εμνρήλ πηώζε γηα ηε δήισζε ηνπ ζπκπιεξώκαηνο είλαη ε 

αηηηαηηθή, ελώ ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζπκπιεξώκαηνο κε ην 

ξήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε γεληθή. Τν ζπκπιήξσκα απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη 

ην αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή, πξόθεηηαη γηα ηνλ πξσηνηππηθό θαη ηνλ ζπρλόηεξν ηύπν 

ζπκπιεξώκαηνο θαη νλνκάδεηαη απιώο αληηθείκελν (βι. Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 

2005: 607). Δπίζεο, θάπνηα ξήκαηα επηδέρνληαη πξνηαζηαθό ζπκπιήξσκα, 

ζπκπιεξώλνληαη δειαδή από εμαξηεκέλε πξόηαζε πνπ έρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ην 

αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή (βι. πην θάησ 5.2.2.1 ζ. 424-426). 

 Τέινο, αξθεηά ξήκαηα ζπκπιεξώλνληαη από έλα νλνκαηηθό ζηνηρείν κε 

πξόζεζε θαη ην ζπκπιήξσκα απηνύ ηνπ ηύπνπ απνθαιείηαη εκπξόζεην αληηθείκελν
7
. 

                                                        
7 Σηε Νενειιεληθή Κνηλή απαληνύλ θαη ξήκαηα πνπ επηδέρνληαη σο ζπκπιήξσκα νλνκαηηθό ζηνηρείν 

ζε γεληθή πηώζε, ην νπνίν είλαη γλσζηό σο αληηθείκελν ζε γεληθή. Γηα ηε ρξήζε ή κε αληηθεηκέλνπ ζε 

γεληθή ζην ηδίσκα βι. πην θάησ 5.2.2.1 ζ. 426). 
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5.2.2.1 Ρήμαηα με ένα ζςμπλήπωμα 

 

 Τν ζπκπιήξσκα πνπ ζπλδέεηαη ζηελόηεξα κε ην ξήκα είλαη ην αληηθείκελν ζε 

αηηηαηηθή θαη ηα ξήκαηα πνπ επηδέρνληαη ζπκπιήξσκα απηνύ ηνπ ηύπνπ νλνκάδνληαη 

θαη’ εμνρήλ κεηαβαηηθά. Πξσηνηππηθά, ην αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή δειώλεη ηνλ 

δέθηε. Έηζη, ην κεηαβαηηθό ξήκα εθθξάδεη κηα δξάζε ε νπνία ειέγρεηαη από ηνλ 

δξάζηε (ππνθείκελν) θαη κε ηελ νπνία απηόο (ν δξάζηεο) επεξεάδεη έλαλ δέθηε 

(αληηθείκελν). Τν αληηθείκελν ηνπ ελ ιόγσ ηύπνπ –πνπ εηζάγεη έλαλ κεηέρνληα ζηε 

δξάζε θαη ζπγθεθξηκέλα απηόλ κε ην ξόιν ηνπ δέθηε– απνθαιείηαη εμσηεξηθό 

αληηθείκελν (π.ρ. /marí darnakúða | ftiákse tin armúða/ [marí darnakúða | ftçákʃi tin 

armúða] «Καιέ Νηαξλαθνπνύια, θηηάμε ηελ αξκνύδα» /túrki pátisan ton tópo/ [turc 

pátsan tu dópu] «Οη Τνύξθνη πάηεζαλ/θαηέιαβαλ ηνλ ηόπν», /éxi ke ɣiánis tuféki/ [eç 

ci ʝaɲs tfec] «Έρεη θαη ν Γηάλλεο ηνπθέθη»). 

Κάπνηεο θνξέο ηα ξήκαηα ζπλδπάδνληαη κε αληηθείκελν πνπ έρεη ηελ ίδηα 

ζεκαζία κε ηελ έλλνηα ηνπ ξήκαηνο θαη, ζπρλά, είλαη ζπγγελέο από εηπκνινγηθήο 

πιεπξάο. Απηνύ ηνπ είδνπο ην αληηθεηκέλν νλνκάδεηαη εζσηεξηθό ή ζύζηνηρν (π.ρ. /éla 

| egoné mu na xorépsume tóra ton xoró ton ðikó su/ [éla | goné m na xorépsume tóra 

to xoró to ζko s] «Έια, εγγνλέ κνπ, λα ρνξέςνπκε ηώξα ηνλ ρνξό ηνλ δηθό ζνπ»). Με 

ην ζύζηνηρν αληηθείκελν εηζάγεηαη έλαο κεηέρσλ πνπ απνηειεί νλνκαηηθή πξνέθηαζε 

ηεο ελέξγεηαο πνπ εθθξάδεη ην ξήκα θαη επηπιένλ δειώλεηαη –από θνηλνύ κε ην 

ξήκα– ε βαζηθή θαη θύξηα πιεξνθνξία ηνπ κελύκαηνο. Δπνκέλσο, είλαη ζαθέο όηη 

πξόθεηηαη γηα πιενλαζηηθή έθθξαζε, εθόζνλ ξήκα θαη αληηθείκελν αλαθέξνληαη ζηελ 

ίδηα έλλνηα (βι. Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 615-616). 

Σην ηδίσκα ην αληηθείκελν εθθέξεηαη: α) κε έλα νλνκαηηθό ζηνηρείν (όλνκα κε 

ή δίρσο πξνζδηνξηζκό, αλησλπκία, νλνκαηνπνηεκέλν ζηνηρείν κε ην άξζξν θ.ά.) πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αηηηαηηθή πηώζε (π.ρ. /éxi ke ɣiánis tuféki/ [eç ci ʝaɲs tfec 

«Έρεη θαη ν Γηάλλεο ηνπθέθη», /ta korítsia traɣuðún tin nífi/ [ta kurítʃa traiðún t nif] 

«Τα θνξίηζηα ηξαγνπδνύλ ζηε λύθε», /mánis mas éftiaxnan ðiáfora práɣmata/ 

[máɲiz mas éfçanan ðʝáfora prámata] «Οη κάλεο καο έθηηαρλαλ δηάθνξα πξάγκαηα», 

/ná | papús to kséri ómos/ [ná | papús to kʃer ómos] «Να, ν παππνύο ην μέξεη όκσο», 

/éspiran to θá ke ðen fítrose/ [éspran tu ζa ci ðen fítruʃi] «Τν ζα ηo έζπεηξαλ θαη δελ 

θύηξσζε»). 

 Με ιεηηνπξγία ζπκπιεξώκαηνο-αληηθεηκέλνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαη νξηζκέλεο εμαξηεκέλεο πξνηάζεηο: 
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1) νη αλαθνξηθέο (π.ρ. /érxodan o éboras ke ékane óti íθele/ [érxodan o éboras 

ce ékane óti íζele] «Έξρνληαλ ν έκπνξαο θαη έθαλε ό,ηη ήζειε», /tris ðúles éxo eɣó | 

esí ópia θélis páre/ [tris ðúʎis éxu ɣo | ʃi ópça ζéʎ(i)s pári] «Τξεηο δνύιεο έρσ εγώ, 

εζύ όπνηα ζέιεηο πάξε/παληξέςνπ»), 

2) νη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο (π.ρ. /tóra na ðiúme póte xalási kerós/ [tóra a 

ðʝúme póte xaláʃi cerós] «Τώξα λα δνύκε πόηε ζα ραιάζεη ν θαηξόο
8
», /ɣia na ðiúme 

póte xalná/ [ʝa a ðʝúme póte xalná] «Γηα λα δνύκε πόηε ραιάεη»), 

3) νη ελδνηαζηηθέο (π.ρ. /i mána fováte min vlaftún ta mikrá/ [i mána fuváti 

mi vlaftún ta mkra] «Ζ κάλα θνβάηαη κήπσο πάζνπλ θαθό ηα κηθξά», /ke emís | 

goliarúðia | fovúmastan min mas párun tis fonés kalótixes/ [ci mis | guʎarúðʝa | 

fovúmastan mi mas párun ts funés kalótcis] «Καη εκείο, κηθξά παηδάθηα, θνβόκαζηαλ 

κε καο πάξνπλ ηηο θσλέο νη λεξάηδεο»), 

4) νη ζπκπιεξσκαηηθέο κε /óti/, /pos/ ή /pu/ «όηη, πσο» (π.ρ. /ke éleɣan óti íne 

brοstópita/ [ci éleɣan óti íne prustópta] «Καη έιεγαλ όηη είλαη κπξνζηόπηηα, δει. 

εηδηθή πίηα πνπ θνπξλίδεηαη πξηλ ην ςσκί». /ke esí ðen siloɣáse pu θa vlaftún ta 

mikrá/ [ce ʃi ðe ʃiloɣáʃ pu ζa vlaftún ta mkra] «Καη εζύ δελ ζπιινγίδεζαη όηη ζα 

πάζνπλ θαθό ηα κηθξά;») θαη 

5) νη ζπκπιεξσκαηηθέο κε /na/ (π.ρ. /arxínisan tóra na xorévun sto tsiardáki/ 

[arçíɲisan tóra na xorévun sto tʃardáci] «Άξρηζαλ ηώξα λα ρνξεύνπλ ζην αλνηρηό 

ζαιόλη», /íζela na kópsume ke ksíla tóra/ [íζela a kópsumi ce kʃíla tóra] «Ήζεια λα 

θόςνπκε θαη μύια ηώξα»). 

Οη πξώηεο (αλαθνξηθέο), ζπλδπάδνληαη κε όια ηα ξήκαηα πνπ 

ζπκπιεξώλνληαη κε αληηθείκελν, ελώ όιεο νη ππόινηπεο κε νξηζκέλα ξήκαηα˙ 

εηδηθόηεξα, νη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο ζπλήζσο κε ξήκαηα έθθξαζεο θαη γλώζεο γηα 

ηελ απόδνζε εξσηήζεσλ ζηνλ πιάγην ιόγν, νη ελδνηαζηηθέο κε ξήκαηα πνπ 

εθθξάδνπλ ζπλαίζζεκα θαη εηδηθόηεξα θόβν, νη ζπκπιεξσκαηηθέο κε /óti/, /pos/ ή 

/pu/ «όηη, πσο» ζπκπιεξώλνπλ ξήκαηα γισζζηθήο έθθξαζεο («ιεθηηθά»), αίζζεζεο 

θαη γλώζεο ελώ νη ζπκπιεξσκαηηθέο κε /na/ ζπλδπάδνληαη κε ξήκαηα πνπ δειώλνπλ 

ηξνπηθόηεηα. Οη εμαξηεκέλεο απηέο πξνηάζεηο ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ ζπληαθηηθά 

όπσο ην αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή, αληηζηνηρνύλ δειαδή κε ην αληηθείκελν ζε 

αηηηαηηθή, είλαη, επνκέλσο, δπλαηόλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από αλησλπκία ή όλνκα ζε 

πηώζε αηηηαηηθή (π.ρ. /arxínisan tóra na xorévun sto tsiardáki/ [arçíɲisan tóra na 

                                                        
8 Γηα ηε δπλαηόηεηα παξάιεηςεο ηνπ ηξνπηθνύ δείθηε /ζa/ ζε εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο βι. πην θάησ 5.3 

πεξίπησζε 13 ζ. 443. 
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xorévun sto tʃardáci] «Άξρηζαλ ηώξα λα ρνξεύνπλ ζην αλνηρηό ζαιόλη» 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο /arxínisan tóra ton xoró sto tsiardáki/ [arçíɲisan tóra tu xuró 

stu tʃardáci] «Άξρηζαλ ηώξα ηνλ ρνξό ζην αλνηρηό ζαιόλη») θαη απνηεινύλ 

πεξηπηώζεηο εκθάληζεο πξνηαζηαθνύ ζπκπιεξώκαηνο-αληηθεηκέλνπ (βι. Κιαίξεο & 

Μπακπηληώηεο 2005: 629-630). 

β) κε εκπξόζεην αληηθείκελν. Υπάξρνπλ ξήκαηα πνπ ζπκπιεξώλνληαη κε 

έλλνηεο επηξξεκαηηθέο, ζπλεζέζηεξα απηέο ηνπ ηόπνπ (π.ρ. /áde na páme sto xoráfi/ 

[áde na pam sto xoráf] «Άληε λα πάκε ζην ρσξάθη», /píɣename | ɣírizame sto spiti/ 

[píʝenami | ʝírizam sto spit] «Πεγαίλακε, γπξίδακε ζην ζπίηη») θαη ηεο πξνέιεπζεο
9
 

(π.ρ. /ópos vɣénume apó dovísta/ [ópos vʝénume ap duvísta] «όπσο βγαίλνπκε από 

Νηνβίζηα»). Βέβαηα, ν πην ραξαθηεξηζηηθόο κεηέρσλ πνπ δειώλεηαη κε εκπξόζεην 

αληηθείκελν είλαη ν ηόπνο θαη παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία κνξθήο, θαζώο κπνξεί λα 

δειώλεηαη από όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ κε επηξξεκαηηθή ρξήζε θαη όρη 

απνθιεηζηηθά κε πξνζεηηθό ζύλνιν (π.ρ. /páo séras/ «Πάσ (ζηηο) Σέξξεο», /páo ekí 

epáno/ [páu tʃapán] «Πάσ εθεί πάλσ»). 

Τν εκπξόζεην αληηθείκελν θαη ν εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο (π.ρ. /íxame 

vulɣári sto spíti/ [íxami vurɣár sto ʃpit] «Δίρακε Βνπιγάξνπο ζην ζπίηη»), κνινλόηη 

θαη ηα δύν ζπλδένληαη κε ην ξήκα κέζσ πξόζεζεο, δηαθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο θαηά ην 

όηη ην πξώην από απηά αλήθεη ζην ζζέλνο ηνπ ξήκαηνο θαη ζπλεπώο πξνβιέπεηαη 

ηξόπνλ ηηλά από ηε ζεκαζία ηνπ, ελώ ν εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο απνηειεί 

ειεύζεξε πξνζζήθε πνπ κπνξεί λα ζπλνδεύεη θάζε ξήκα δίρσο λα εμαξηάηαη από ην 

ζζέλνο ηνπ. 

Δπίζεο, ην εκπξόζεην αληηθείκελν κε ηελ πξόζεζε /se/ θαη όλνκα ζε αηηηαηηθή 

ζπκβαίλεη λα έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε ην όκνηα εθθεξόκελν έκκεζν αληηθείκελν (βι. 

5.2.2.2 ζ. 427-429), ε κεηαμύ ηνπο όκσο δηάθξηζε είλαη δπλαηή, θαζώο ζηηο 

πεξηπηώζεηο ξεκάησλ πνπ δελ ζπλνδεύνληαη θαη από αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή, ην 

ζπκπιήξσκα απηό δελ ζεσξείηαη έκκεζν αληηθείκελν γηα ηνλ ιόγν όηη δελ 

δηαθνξνπνηείηαη από έλα άιιν άκεζν. 

Σηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή γηα ηε δήισζε ηνπ κεηέρνληα πνπ επεξεάδεηαη 

έκκεζα από ηε δξάζε ή ηελ θαηάζηαζε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη, 

εθηόο από ην εκπξόζεην αληηθείκελν, θαη αληηθείκελν ζε πηώζε γεληθή (βι. Κιαίξεο 

& Μπακπηληώηεο 2005: 624-625). Σην ηδίσκα, αληίζεηα, θαλνληθά δελ πθίζηαηαη 

                                                        
9 Γηα ην εκπξόζεην αληηθείκελν θαη ηνπο ζεκαζηνινγηθνύο ηνπ ξόινπο ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή βι. 

Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 620-624). 
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ηέηνηα δπλαηόηεηα, θαζώο, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε ρξήζε ηεο γεληθήο ζηνλ εληθό 

εκθαλίδεηαη θινληζκέλε θαη ηδηαίηεξα κεησκέλε, ελώ ε γεληθή ζηνλ πιεζπληηθό 

ειιείπεη. Πεξηζηαζηαθά βέβαηα επηζεκάλζεθαλ ζην πιηθό θαη θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

αληηθεηκέλνπ ζε πηώζε γεληθή πηζαλόλ ιόγσ επίδξαζεο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο 

(π.ρ. /étsi mu mílisan ta peðiá/ «Έηζη κνπ κίιεζαλ ηα παηδηά»). 

 

5.2.2.2 Ρήμαηα με δύο ζςμπληπώμαηα 

 

Τα ηξηζζελή ξήκαηα (βι. 5.2.2 ζ. 422-423), σο γλσζηόλ, ζπλδπάδνληαη κε 

ηξία νξίζκαηα, έλα ππνθείκελν, ην νπνίν δειώλεη ηνλ κεηέρνληα πνπ ειέγρεη ηε 

δξάζε (δξάζηεο) θαη δύν ζπκπιεξώκαηα, από ηα νπνία ην έλα δειώλεη ηνλ κεηέρνληα 

πνπ επεξεάδεηαη άκεζα από ηε δξάζε (δέθηεο) θαη ην άιιν έλαλ έκςπρν κεηέρνληα 

ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ε δξάζε θαη ηνλ επεξεάδεη κε έκκεζν ηξόπν. Πέξα από όζα 

αλαθέξζεθαλ γηα ηνπο ξόινπο ησλ κεηερόλησλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δξάζε πνπ 

δειώλεη ην ξήκα, ε αλαγλώξηζε θαη δηάθξηζε ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ 

θαζίζηαηαη ζαθέζηεξε κε ηε κεηαηξνπή ηεο ελεξγεηηθήο δηάζεζεο ζε παζεηηθή κε 

ηελ νπνία ην άκεζν αληηθείκελν ηεο ελεξγεηηθήο δηάζεζεο απνθηά ηε ιεηηνπξγία 

ππνθεηκέλνπ ηεο παζεηηθήο. 

Τν ζπκπιήξσκα (αληηθείκελν) πνπ δειώλεη ηνλ δέθηε νλνκάδεηαη άκεζν 

αληηθείκελν θαη εθθέξεηαη κε αηηηαηηθή (π.ρ. /fére me tin pateríka/ [fére me ti 

bateríka] «Φέξε κνπ ην κπαζηνύλη», /tí ζa se pó/ [tí ζa ʃi po] «Τη ζα ζνπ πώ;», /ta 

piskióni baxtsísia/ [ta piʃcóɲ baxtʃíʃa] «Τνπο ραξίδεη δώξα»). Τν ζπκπιήξσκα 

(αληηθείκελν) πνπ εθθξάδεη ηνλ έκςπρν κεηέρνληα νλνκάδεηαη έκκεζν αληηθείκελν θαη 

ζην ηδίσκα εθθέξεηαη: 

α) κε αηηηαηηθή πηώζε (π.ρ. /tο évalan ke fliógo/ [to valan ci fʎógu] «Τνπ 

έβαιαλ θαη θηόγθν», /fére me tin pateríka/ [fére me ti bateríka] «Φέξε κνπ ην 

κπαζηνύλη», /tóra tin ékama ta xrónia tis/ [tóra tin ékama ta xróɲa tis] «Τώξα ηεο 

έθαλα κλεκόζπλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ελόο ρξόλνπ από ην ζάλαηό ηεο», /to xabéri na 

se férun/ [tu xabér na se férun] «Τελ είδεζε λα ζνπ θέξνπλ», /na me skarónun kamiá 

kaskaríka/ [na mi skarónun kamɲá kaskaríka] «Να κνπ ζθαξώλνπλ θακηά 

θαζθαξίθα;», /tí ζa se pó/ [tí ζa ʃi po] «Τη ζα ζνπ πώ;», /ke ta léme fáte/ [ci ta léme 

fáti] «θαη ηνπο ιέκε ʻθάηεʼ», /ton éðosan éna ɣeró ksílo/ [tun éðosan éna ʝiró kʃílu] 

«Τνπ έδσζαλ έλα γεξό μπινθόπεκα», /ta piskióni baxtsísia/ [ta piʃcóɲ baxtʃíʃa] 
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«Τνπο ραξίδεη δώξα», /kamíla kérata ɣíreve tin ékopsan ke ta aftiá tis/ [kamíla cérata 

ʝírivi tn ékupsan ci t aftçá ts] «Ζ θακήια θέξαηα γύξεπε ηεο έθνςαλ θαη ηα απηηά 

ηεο») ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ηεο γεληθήο πηώζεο ζε αληίζεζε κε ηελ Κνηλή 

Νέα Διιεληθή όπνπ είλαη δπλαηή ε εθθνξά ηνπ κε γεληθή. 

Γηα ιόγνπο αθξίβεηαο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηδησκαηηθνύ ιόγνπ ζα 

πξέπεη ίζσο λα ζεκεησζεί όηη ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθό επηζεκάλζεθαλ θαη αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ ζε γεληθή πηζαλόηαηα ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο 

Νενειιεληθήο Κνηλήο (π.ρ. /ðen su kánun típota/ «Γελ ζνπ θάλνπλ ηίπνηα», /tis to 

ðíni/ «Τεο ην δίλεη», /tis tν étakse/ [tis to takʃi] «Τεο ην έηαμε», /ðóse mu ke ta ɣrósia/ 

[ðóʃi mu ce ta ɣróʃa] «Γώζε κνπ θαη ηα γξόζηα», /na su to stílo/ «λα ζνπ ην ζηείισ», 

/síre na su to ðósi/ [ʃíre na su to ðóʃi] «Σύξε λα ζνπ ην δώζεη», /na mu xarísi tin zoí/ 

[na mu xaríʃi ti zoí] «λα κνπ ραξίζεη ηε δσή», /férte mu to laɣúto mu/ «Φέξηε κνπ ην 

ιαγνύην κνπ», /éla na su to ðóso/ [éla na su tu ðósu] «Έια λα ζνπ ην δώζσ» θ.ά.). 

β) κε πξνζεηηθό ζύλνιν απνηεινύκελν ζπλήζσο από ηελ πξόζεζε /se/ θαη 

αηηηαηηθή (π.ρ. /xaibéri páte stin mána mu/ [xaibér páte sti mána mu] «Δίδεζε λα 

πάηε ζηε κάλα κνπ», /sti mána tu to léɣi/ [sti mána tu to léʝi] «ζηε κάλα ηνπ ην ιέεη», 

/tázo kerí stin panaɣiá | labáða ston xristó mas/ [tázu cirí sti banaʝá | labáða stu xristó 

mas] «Τάδσ θεξί ζηελ Παλαγηά, ιακπάδα ζηνλ Φξηζηό καο») ή θάπνηεο θνξέο κε 

/apó/ θαη αηηηαηηθή, (π.ρ. /pírame líɣo to darnákiko apó tus papúðes/ [píram líɣo to 

darnáciko apó ts papúðes] «Πήξακε ιίγν ην ληαξλάθηθν από ηνπο παππνύδεο»). 

 Με θάπνηα ξήκαηα πνπ σο επί ην πιείζηνλ δειώλνπλ έθθξαζε ή ηξνπηθόηεηα 

αληί ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ ζε αηηηαηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνηαζηαθό 

ζπκπιήξσκα, εμαξηεκέλε δειαδή πξόηαζε κε /óti/, /pos/, /pu/ ή ην /na/ κε ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία, απηή δειαδή ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. /ζélo na se pó óti ðen 

simfonúsame polá/ [ζélo na ʃe po óti ðe ʃimfonúsame polá] «Θέισ λα ζνπ πσ όηη δελ 

ζπκθσλνύζακε ζε πνιιά», /eɣó sas léo ðen boró
10

/ [iɣó sas léu ðe buró] «Δγώ ζαο 

ιέσ όηη δελ κπνξώ», /me léi na érxome ávrio/ [mi léi na érxumi ávriu] «Mνπ ιέεη λα 

έξρνκαη αύξην», /ton ípan na klási ke ekínos xéstike/ [tun ípan na klaʃ ci cínus çésci] 

«Τνπ είπαλ λα θιάζεη θαη εθείλνο ρέζηεθε»). 

 Δπίζεο, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε Νενειιεληθή Κνηλή, ζην ηδίσκα απαληά έλαο 

κηθξόο αξηζκόο ξεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη κε δύν νλνκαηηθά ζηνηρεία 

(αληηθείκελα) ζε αηηηαηηθή (π.ρ. /kerná lukumákia ton duniá nífi/ [cirná lukmáca tu 

                                                        
10 Γηα ηε δπλαηόηεηα παξάιεηςεο ππνηαθηηθώλ ζπλδέζκσλ ζην ηδίσκα βι. 5.3 πεξίπησζε 17β ζ. 444-

445. 
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duɲá ɲif] «Κεξλά ινπθνπκάθηα ηνλ θόζκν ε λύθε»). Από ηα αληηθείκελα απηά ην έλα 

(/to duniá/) εηζάγεη κελ ζην κήλπκα ηνλ έκςπρν κεηέρνληα, εκθαλίδεη δειαδή ην 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ, έρεη, σζηόζν, ηε ζπληαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ, θαζώο κόλν απηό κπνξεί λα γίλεη ππνθείκελν 

θαηά ηελ κεηαηξνπή ηεο ελεξγεηηθήο δηάζεζεο ζε παζεηηθή θαη κόλν απηό επηδέρεηαη 

αλησλπκηθή επαλάιεςε
11

. Σπλεπώο, ζην πξναλαθεξζέλ παξάδεηγκα, ην άκεζν 

αληηθείκελν είλαη ην νλνκαηηθό ζηνηρείν /ton duniá/ θαη ην έκκεζν ην νλνκαηηθό 

ζηνηρείν /lukumákia/. 

 

5.3 ςνηακηικέρ ιδιομοπθίερ ηος ιδιώμαηορ ηων Δαπνακοσωπίων 

 

 1) Δλώ ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή αθ’ελόο γηα ηε δήισζε ηνπ κεηέρνληνο πνπ 

επεξεάδεηαη έκκεζα από ηε δξάζε πνπ εθθξάδνπλ ξήκαηα πνπ επηδέρνληαη έλα 

ζπκπιήξσκα θαη αθ’εηέξνπ γηα ηε δήισζε ηνπ έκςπρνπ κεηέρνληνο ζηνλ νπνίν 

απεπζύλεηαη θαη ηνλ επεξεάδεη έκκεζα κε θάπνηνλ ηξόπν (έκκεζν αληηθείκελν) ε 

δξάζε πνπ εθθξάδνπλ ξήκαηα ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε δύν ζπκπιεξώκαηα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη –εθηόο από ην εκπξόζεην αληηθείκελν– θαη αληηθείκελν ζε γεληθή, 

ζην ηδίσκα ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο απαληά αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή (βι. 5.2.2.1 

ζ. 424-427 θαη 5.2.2.2 ζ. 427-429). Τν θαηλόκελν είλαη γλσζηό από ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο θαη κεζαησληθνύο ρξόλνπο θαη έρεη επξύηεξε δηάδνζε ζηνλ 

βνξεηνειιαδηθό ρώξν θαη ζηα κηθξαζηαηηθά ηδηώκαηα
12

. 

 Παπαδείγμαηα: /ton papú ton éleɣa/ [to bapú ton éleɣa] «ηνπ παππνύ ηνπ 

έιεγα», /tin ɣlósa mas se miláo/ «Σηε γιώζζα καο ζνπ κηιάσ», /ke ɣliká na se 

zburíkso/ [ce ɣʎiká na se zburíkso] «θαη γιπθά λα ζνπ κηιήζσ», /se léo/ «Σνπ ιέσ», 

/tin ípa/ «Τεο είπα», /pes ton ζóðoro/ [pe to ζóðuro] «Πεο ζηνλ Θόδσξν», /tóra tin 

ékama ta xrónia tis/ [tóra tin ékama ta xróɲa tis] «Τώξα ηεο έθαλα κλεκόζπλν γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ελόο ρξόλνπ από ην ζάλαηό ηεο», /to xabéri na se férun/ [tu xabér na se 

férun] «ηελ είδεζε λα ζνπ θέξνπλ», /ton ípan na/ «Τνπ είπαλ λα…», /éla na se pó/ 

[éla na ʃi po] «Έια λα ζνπ πώ», /tν évalan ke fliógo/ [to valan ci fʎógu] «Τνπ έβαιαλ 

θαη θηόγθν», /se káno/ [ʃi kánu] «ζνπ θάλσ», /se léo/ [ʃi léu] «ζνπ ιέσ», /se ðíno/ [ʃi 

                                                        
11 Σρεηηθά κε ηελ αηηηνιόγεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ έκςπρνπ κεηέρνληνο σο άκεζνπ αληηθεηκέλνπ 

βάζεη ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελεξγεηηθήο δηάζεζεο ζε παζεηηθή θαη ηεο αλησλπκηθήο επαλάιεςεο βι. 

Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 636-637). 
12 Βι. Αικπαλνύδεο (2009: 290, 294), Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 347), Τζνιάθε (2009: 51), Νηάγθαο 

(2012: 17), Γθαξαιηάθνο (2016: 371, 431-431) θαη Τδηηδηιήο (2016: 446). 
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ðínu] «ζνπ δίλσ», /se omiló/ [ʃi umiló] «Σνπ κηιώ». /ton ípa/ [tun ípa] «Τνπ είπα», 

/ton psemátisa/ [tu bʃimátsa] «Τνπ είπα ςέκαηα», /me ðínis/ [mi ðiɲs] «κνπ δίλεηο», 

/ke léi ton kápela/ [ci léi tu gápila] «Καη ιέεη ηνπ θάπεια», /na me skarónun kamiá 

kaskaríka/ [na mi skarónun kamɲá kaskaríka] «Να κνπ ζθαξώλνπλ θακηά 

θαζθαξίθα;», /tí ζa se pó/ [tí ζa ʃi po] «Τη ζα ζνπ πώ;», /ke ta léme fáte/ [ci ta léme 

fáti] «θαη ηνπο ιέκε ʻθάηεʼ», /ton éðosan éna ɣeró ksílo/ [tun éðosan éna ʝiró kʃílu] 

«Τνπ έδσζαλ έλα γεξό μπινθόπεκα», /ta piskióni baxtsísia/ [ta piʃcóɲ baxtʃíʃa] «Τνπο 

ραξίδεη δώξα», /ta korítsia traɣuðún
13

 tin nífi/ [ta kurítʃa traiðún t nif] «Τα θνξίηζηα 

ηξαγνπδνύλ ζηε λύθε», /kamíla kérata ɣíreve tin ékopsan ke ta aftiá tis/ [kamíla 

cérata ʝírivi tn ékupsan ci t aftçá ts] «Ζ θακήια θέξαηα γύξεπε ηεο έθνςαλ θαη ηα 

απηηά ηεο», /alá ζélo se pó/ [alá ζélo se po] «αιιά ζέισ λα ζνπ πσ», /fére me tin 

pateríka/ [fére me ti bateríka] «Φέξε κνπ ην κπαζηνύλη» θ.ά. 

 Δλώ ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηα ξήκαηα εκθαλίδεηαη 

ε ιεγόκελε γεληθή πξνζσπηθή
14

, δειαδή κηα γεληθή ε νπνία δελ είλαη ν άκεζνο 

απνδέθηεο κηαο ελέξγεηαο ή κε δηαθνξεηηθή δηαηύπσζε ην αληηθείκελό ηνπ ξήκαηνο 

αιιά δειώλεη απιώο ην πξόζσπν πνπ πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ελέξγεηαο θαη 

επεξεάδεηαη από απηήλ κε πην έκκεζν ηξόπν εθθξάδνληαο ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζώπνπ ζε απηό πνπ δειώλεη ην ξήκα, ζην ηδίσκα ζηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο ρξεζηκνπνηείηαη αηηηαηηθή
15

. 

 Παπαδείγμαηα: /záli tin írζe/ [zaʎ tn írζi] «δάιε ηεο ήξζε», /émaζe ɣimnós 

ton kakofénete diménos/ [émaζi ʝimnós tu gakuféɲiti diménus] «Έκαζε γπκλόο ηνπ 

θαθνθαίλεηαη ληπκέλνο», /kalítera na se vɣí to máti pará to ónoma/ [kaʎítera na ʃi vʝi 

tu mat pará t ónoma] «Καιύηεξα λα ζνπ βγεη ην κάηη παξά ην όλνκα», /se vɣíke 

kúkos aiðóni/ [ʃi vʝíci kúkus aiðóɲi] «Σνπ βγήθε ν θνύθνο αεδόλη». 

 2) Δλ αληηζέζεη πξνο ηε Νενιιεληθή Κνηλή ζην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ 

είλαη ζπρλή θαη ζπλεζηζκέλε ε παξάιεηςε ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ ζε νλνκαζηηθή 

πηώζε ηόζν ζηνλ εληθό αξηζκό (π.ρ. /mólis évɣene ílios/ [móʎis évʝene íʎus] «κόιηο 

έβγαηλε ν ήιηνο», /na piánete mési su/ [na pçáɲiti méʃi s] «λα πηάλεηαη ε κέζε ζνπ»,) 

όζν θαη ζηνλ πιεζπληηθό (π.ρ. /mas píran to spíti vulɣári/ [mas píran to ʃpit vurɣár] 

«Μαο πήξαλ ην ζπίηη νη Βνύιγαξνη», /aftá léɣan mánis mas/ [aftá léɣan máɲiz mas] 

«Απηά έιεγαλ νη κάλεο καο», /túrki pátisan ton tópo/ [turc pátsan tu dópu] «Οη 

                                                        
13 Βι. Φσλνινγία 3.2.1.11 Αλακνίσζε θσλεέλησλ (dissimilation) ζ. 180. 
14 Βι. Τδάξηδαλνο (1953 ηόκ. Α΄: 124-5) θαη Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο (1998: 48). 
15 Γηα ηε ρξήζε αηηηαηηθήο αληί γεληθήο πξνζσπηθήο βι. Αικπαλνύδεο (2009: 290) θαη Γθαξαιηάθνο 

(2016: 371). 
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Τνύξθνη πάηεζαλ/θαηέιαβαλ ηνλ ηόπν» θ.ά.˙ πβ. θαη Παπαδόπνπινο 1926: 51). Τν 

νξηζηηθό άξζξν παξαιείπεηαη: α) πξηλ από θύξηα όλνκαηα
16

, ελώ ζηελ Κνηλή Νέα 

Διιεληθή ε παξνπζία ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
17

 (π.ρ. 

/éxi ke ɣiánis tuféki/ [eç ci ʝaɲs tfec] «Έρεη θαη ν Γηάλλεο ηνπθέθη», /ke ɣiórɣos borí 

na to kséri/ [ci ʝórɣus borí na to kser] «Καη ν Γηώξγνο κπνξεί λα ην μέξεη», /ɣiatí éfiɣe 

ζóðoros/ [ʝat éfiʝe ζóðorus] «Γηαηί έθπγε ν Θόδσξνο;» θ.ά.), β) πξηλ από θνηλά 

νλόκαηα/νπζηαζηηθά θαη κπνξεί λα απνδίδεη ηόζν εηδηθεπηηθή (π.ρ. /ná | papús to kséri 

ómos/ [ná | papús to kʃer ómos] «Να, ν παππνύο ην μέξεη όκσο», /péζane patéras mu | 

me ékopse mána mu apó to sxolío/ [péζane patéra m | m ékupse mána m ap to sxuʎío] 

«Πέζαλε ν παηέξαο κνπ, κε ζηακάηεζε ε κάλα κνπ από ην ζρνιείν», /patéras mu 

páda me xtipúse/ [patéra m páda me xtipúse] «Ο παηέξαο κνπ πάληα κε ρηππνύζε», 

/éleɣe pápos/ «Έιεγε ν παππνύο», /mas éleɣe ístera apú xrónia mána mu/ [mas éleʝi 

ístira pu xróɲa mána m] «Μαο έιεγε ύζηεξα από ρξόληα ε κάλα κνπ», θ.ά.) όζν θαη 

γεληθεπηηθή αλαθνξά
18

 (π.ρ. /káta | ótan ðen ftáni ta psária | ta ftá/ [káta | ótan ðe ftaɲ ta 

psárʝa | ta fta] «Ζ γάηα, όηαλ δελ θηάλεη ηα ςάξηα, ηα θηύλεη/πεξηθξνλεί», /alepú | 

ótan ɣerási kaloɣerévi/ [alepú | ótan ʝeráʃ kaluʝirév] «Ζ αιεπνύ, όηαλ γεξάζεη, 

θαινγεξεύεη», /ɣáiðaros páda ɣáiðaros ke as ton forún ke séla/ [ɣáðarus páda ɣáðarus 

ci as tu furún ci séla] «Ο γάηδαξνο είλαη πάληα γάηδαξνο θαη αο ηνπ θνξνύλ θαη ζέια», 

/papás próta ta ɣénia tu evloɣá/ [papás próta ta ʝéɲa t vluɣá] «Ο παππάο πξώηα ηα 

γέληα ηνπ επινγεί», /kléftis tin próti xroniá xérete/ [kléfts t brot xruɲá çériti] «Ο 

θιέθηεο ηελ πξώηε ρξνληά ραίξεηαη», /fóvos filái ta abélia/ [fóvus flái t abéʎa] «Ο 

                                                        
16

 Βι. Αικπαλνύδεο (2016: 20) όπνπ γίλεηαη ιόγνο γηα ζπνξαδηθή απνπζία άξζξνπ ζε θύξηα νλόκαηα 

ή ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από /a/ (π.ρ. άληξαο κνπ, Κνπζηαληήο [ádraz mu | kustadís]) θαη Νηάγθαο (2016: 

498) γηα ηελ ηάζε παξάιεηςεο ησλ θσλεεληηθώλ ηύπσλ ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ (π.ρ. [papús vasílts] «ν 
παππνύο ν Βαζίιεο»). 
17 Σύκθσλα κε ηνπο Κιαίξε & Μπακπηληώηε (2005: 201) ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή ε παξνπζία ηνπ 

νξηζηηθνύ άξζξνπ είλαη ππνρξεσηηθή κε ηα θύξηα νλόκαηα. Δπίζεο ζεκεηώλνπλ όηη «Δελ ππάξρεη όκσο 

πνηέ άξζξν ζηελ θιεηηθή πξνζθώλεζε, θαζώο θαη κεηά ηα ξήκαηα ιέγνκαη, νλνκάδνκαη, θαινύκαη (απηό 

βέβαηα ζπκβαίλεη επεηδή πξόθεηηαη γηα θαηεγνξνύκελα): π.ρ. Ολνκάδνκαη Αξγύξεο Παπαρξήζηνο. Καηά 

θαλόλα, όηαλ ην κηθξό όλνκα ζπλνδεύεηαη από άξζξν, ην επώλπκν πνπ αθνινπζεί είλαη ρσξίο άξζξν: 

π.ρ. Ο Μάνος Χατζηδάκης θαη ο Μίκης Θεοδωράκης είλαη πνιύ γλσζηνί θαη ζην εμσηεξηθό. Όηαλ 

ππάξρεη άξζξν θαη ζην επώλπκν, ζπλήζσο γίλεηαη κηα αληηδηαζηνιή πξνο θάπνηνλ άιιν κε ην ίδην κηθξό 

όλνκα. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ρξήζε ηνπ δηπινύ άξζξνπ ζην νλνκαηεπώλπκν ππνλνεί όηη 

ππάξρεη πξνζσπηθή γλσξηκία κε ηνλ νκηιεηή π.ρ. Ξέραζα λα ζνπ πσ, κε πήξε ηειέθσλν η Μαρία η 

Δούκα». 
18 Σηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή (Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο 2005: 131, 133) ην νξηζηηθό άξζξν κπνξεί λα 
δειώλεη ηόζν εηδηθεπηηθή όζν θαη γεληθεπηηθή αλαθνξά. Δηδηθεπηηθή αλαθνξά ππάξρεη, όηαλ ν 

νκηιεηήο αλαθέξεηαη ζε κεκνλσκέλν πξόζσπν ή πξάγκα ή νκάδα πξνζώπσλ ή πξαγκάησλ ησλ 

νπνίσλ ε ηαπηόηεηα είλαη θαζνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε. Γεληθεπηηθή είλαη ε αλαθνξά ζε νιόθιεξν 

είδνο ή νιόθιεξε θαηεγνξία πξνζώπσλ ή πξαγκάησλ. Ο Τδάξηδαλνο (1953 ηόκ. Α΄: 171-172) 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο όξνπο θπξίσο νξηζηηθό ή αηνκηθό άξζξν θαη εηδνπνηό άξζξν γηα ην νξηζηηθό άξζξν 

κε εηδηθεπηηθή θαη γεληθεπηηθή αλαθνξά αληίζηνηρα. 
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θόβνο θπιάεη ηα ακπέιηα» θ.ά ). Τν θνηλό νπζηαζηηθό κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη θαη από 

πξνζδηνξηζκό, ζπλήζσο επίζεην σο επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό (π.ρ. /kalí méra apó to 

proí fénete/ [kaʎí méra ap tu pruí féɲiti] «Ζ θαιή κέξα από ην πξσί θαίλεηαη», 

/anápoðos xrónos ðekatrís mínes/ [anápuðus xrónus ðikatrís míɲis] «Ο 

αλάπνδνο/θαθόο ρξόλνο έρεη δεθαηξείο κήλεο», /kalí nikokirá apó to katóflio fénete/ 

[kaʎí ɲikocirá ap tu katófʎu féɲiti] «Ζ θαιή λνηθνθπξά από ην θαηώθιη θαίλεηαη», 

/nistikiá arkúða ðen xorévi/ [ɲiscá arkúða ðe xurévi] «Ζ λεζηηθή αξθνύδα δελ 

ρνξεύεη»), γ) πξηλ από νλνκαηνπνηεκέλα (νπζηαζηηθνπνηεκέλα) –σο επί ην πιείζηνλ– 

επίζεηα (π.ρ. /nistikós komátia onirévete/ [ɲiskós kumátça uɲiréviti] «Ο λεζηηθόο 

θνκκάηηα νλεηξεύεηαη», /zurlós kuðúnia ðen éxi | apó ta kamómatá tu fénete/ [zurlós 

kuðúɲa ðen eç | ap ta kamómatá t féɲiti] «Ο δνπξιόο θνπδνύληα δελ έρεη, από ηα 

θακώκαηά ηνπ θαίλεηαη», /ðen éxi ftoxós | éxi ζeós/ [ðen eç ftuxós | eç ζços] «Γελ 

έρεη ν θησρόο, έρεη ν Θεόο», /ívre kutsós katíforo/ [ívri ktsos katífuru] «Βξήθε ν 

θνπηζόο θαηήθνξν»), δ) πξηλ από νλνκαηνπνηεκέλεο επηζεηηθέο κεηνρέο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ σο νλόκαηα/νπζηαζηηθά (π.ρ. /vreɣménus tin vroxí ðen tin fováte/ 

[vriménus t vruçí ðe d fuváti] «Ο βξεγκέλνο ηε βξνρή δελ ηε θνβάηαη»,) θαη ε) πξηλ 

από ηύπνπο ησλ θηεηηθώλ αλησλπκηώλ (π.ρ. /vévea tróɣodas ðikós mas íne san na 

tróme emís/ [vévia tróɣodas ðikóz mas íɲi sa na trómi emís] «Βέβαηα ηξώγνληαο ν 

δηθόο καο άλζξσπνο είλαη ζα λα ηξώκε εκείο», /san na ítan ðikós mu aftó to peðúði/ 

[sa na ítan ζkνs um aftó tu piðúð] «Σα λα ήηαλ ν δηθόο κνπ (γηνο) απηό ην παηδάθη»). 

Ζ παξάιεηςε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ παξαηεξείηαη θαη’ εμνρήλ πξηλ 

από ιέμεηο νη νπνίεο –ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά πξόηαζεο– έρνπλ ην 

ζπληαθηηθό ξόιν ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζε κηθξό αξηζκό πεξηπηώζεσλ πξηλ από ιέμεηο 

πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θαηεγνξνύκελα
19

 ηνπ ππνθεηκέλνπ (π.ρ. /aftí ítan ðuliá mas/ [aftí 

ítan ðuʎá mas] «Απηή ήηαλ ε δνπιεηά καο», /san na ítan ðikós um aftó to peðúði/ [sa 

na ítan ζkνs um aftó tu piðúð] «Σα λα ήηαλ ν δηθόο κνπ (γηνο) απηό ην παηδάθη», /eɣó 

íme ádras su/ [ɣo mi ádra su] «Eγώ είκαη ν άληξαο ζνπ»). 

 Ππόζθεηα παπαδείγμαηα: /íxe ɣítonas ráðio/ [iç ʝítunas ráðio] «Δίρε ν 

γείηνλαο ξάδην», /tí káni ζiáka/ [tí kaɲ ζçáka] «Τη θάλεη ε ζεία;», /ɣiórɣos ζa éxi iðéa 

piá íne i boznára/ [ʝórɣus ζa éçi iðéa pçá iɲ i buznára] «Ο Γηώξγνο ζα έρεη ηδέα πνηα 

                                                        
19 Καλνληθά, ην νξηζηηθό άξζξν δελ ζπλνδεύεη ην θαηεγνξνύκελν. Τν θαηεγνξνύκελν όκσο κπνξεί λα 

ζπλνδεύεηαη από ην νξηζηηθό άξζξν κόλν όηαλ πξόθεηηαη γηα έλα πξόζσπν ή πξάγκα πνπ κε θάπνηνλ 

ηξόπν έρεη νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, είηε γηαηί έρεη γίλεη ήδε ιόγνο γη’ απηό είηε γηαηί είλαη γλσζηό όηη 

ζην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν κηιάκε ππάξρεη κόλν έλα πξόζσπν ή πξάγκα κε ηελ ηδηόηεηα απηή (π.ρ. 

Απηνί νη δύν είλαη νη θαζεγεηέο πνπ ζνπ έιεγα). 
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είλαη ε ηζέπε», /xortátos ton nistikó ðen ton alipáte/ [xortátus tu ɲiskó ðe dun aʎpáti] 

«Ο ρνξηάηνο ηνλ λεζηηθό δελ ηνλ ιππάηαη», /psixí tu vɣéni | parás ðen vɣéni/ [pʃiçí t 

vʝeɲ | parás ðe vʝeɲ] «Ζ ςπρή ηνπ βγαίλεη, ν παξάο δελ βγαίλεη», /kálpikos parás ðen 

xánete/ [kálpikus parás ðe xáɲiti] «Ο θάπιηθνο παξάο δελ ράλεηαη», /mánes mas 

éftiaxnan ðiáfora práɣmata/ [máɲiz mas éfçanan ðʝáfora prámata] «Οη κάλεο καο 

έθηηαρλαλ δηάθνξα πξάγκαηα», /mas fílaɣan vulɣári/ [mas fílaɣan vurɣár] «Μαο 

θύιαγαλ νη Βνύιγαξνη», /ðen lípi mártis apó tin sarakostí/ [ðe ʎip marts ap t 

sarakostí] «Γελ ιείπεη ν Μάξηεο από ηε Σαξαθνζηή», /ðen xálase kósmos/ [ðe xálaʃi 

kózmus] «Γελ ράιαζε ν θόζκνο», /tóra neoléa ζéli kalá na zái/ [tóra neuléa ζeʎ kalá 

na zái] «Τώξα ε λενιαία ζέιεη λα δεη θαιά», /ístera févɣun próti peζerós ke to 

katapóði i ɣinékes/ [ístira févɣun próti piζirós ci tu katapóð i ʝnéces] «Όζηεξα 

θεύγνπλ πξώηα ν πεζεξόο θαη θαηόπηλ νη γπλαίθεο», /kerná lukumákia ton duniá nífi/ 

[cirná lukmáca tu duɲá ɲif] «Κεξλά ινπθνπκάθηα ηνλ θόζκν ε λύθε», /metá xorévi 

nífi ke ɣabrós/ [mitá xurév ɲif ci ɣabrós] «Μεηά ρνξεύεη ε λύθε θαη ν γακπξόο», 

/álakse pápia | évale ta sápia/ [álakʃi pápça | évaʎi ta sápça] «Άιιαμε ε πάπηα, έβαιε 

ηα ζάπηα», /aróstise psomás | vale ton na kimiζí/ [aróstʃi psumás | val tun na cimζí] 

«Αξξώζηεζε ν ςσκάο, βάιʼ ηνλ λα θνηκεζεί», /vríke fílipos ton naζanaíl/ [vríci 

fíʎipus tu naζanaíl] «Βξήθε ν Φίιηππνο ηνλ Ναζαλαήι», /vríke kutsós katíforo/ [vríci 

ktsos katífuru] «Βξήθε ν θνπηζόο θαηήθνξν», /ɣéros | ke an stolízete | stin anifóra 

ɣnorízete/ [ʝérus | ci an stuʎíʒiti | sn aɲifóra ɣnuríʒiti] «Τνλ γέξν, θαη αλ ζηνιίδεηαη, 

ζηελ αλεθόξα ηνλ θαηαιαβαίλεηο» θ.ά. 

 Σπνξαδηθά παξαηεξήζεθε παξάιεηςε θαη ηεο αηηηαηηθήο εληθνύ ηνπ νξηζηηθνύ 

άξζξνπ˙ ζηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ην άξζξν παξαιείπεηαη πξηλ από ιέμεηο πνπ 

έρνπλ ην ζπληαθηηθό ξόιν ηνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. /kánis ke esí kalítero palikári/ [káɲis 

ce ʃi kaʎítero paʎikári] «Παξηζηάλεηο θαη εζύ ην θαιύηεξν παιιεθάξη;», /mitrúsis 

kapetánios ζeón parakalí/ [mitrúʃis kapetáɲos ζeón parakalí] «Ο θαπεηάλ-Μεηξνύζεο 

παξαθαιεί ηνλ Θεό»). 

 Φξάζεηο θαη πξνηάζεηο όπσο νη αθόινπζεο [s stérna] «ζηε ζηέξλα», [mésa z 

ɣúrna] «κέζα ζηε γνύξλα», [tu prot tu ðiɲ z ɲif] «ην πξώην ην δίλεη ζηε λύθε», [paéɲ 

ci z mána ts ɲifs] «πεγαίλεη θαη ζηε κάλα ηεο λύθεο», [z ráçi t] «ζηε ξάρε ηνπ», [ta 

vɣázame ókso s sxára] «ηα βγάδακε έμσ ζηε ζράξα», [mes z báris] «κέζα ζηηο 

ιαθθνύβεο κε λεξό», [kítakʃi mes z musádra] «Κνίηαμε κέζα ζηελ εληνηρηζκέλε 

ληνπιάπα» είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εληύπσζε όηη κπνξεί λα 

παξαιείπεηαη ν ηύπνο /tin/ «ηε(λ)» (αηηηαηηθή εληθνύ, ζειπθνύ γέλνπο ηνπ νξηζηηθνύ 
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άξζξνπ) θαη ζπαληόηεξα ν ηύπνο /tis/ [ts] «ηηο» (αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ, ζειπθνύ 

γέλνπο ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ) όηαλ απηώλ πξνεγείηαη ε πξόζεζε /se/ «ζε», ελώ ζηελ 

Κνηλή Νέα Διιεληθή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνύληαη νη ιέμεηο 

(έλαξζξεο πξνζέζεηο) /stin/ «ζηε(λ)» θαη /stis/ «ζηηο». 

 Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο δελ παξαιείπνληαη νη ελ ιόγσ ηύπνη ηνπ νξηζηηθνύ 

άξζξνπ αιιά ιεηηνπξγνύλ ζπγθεθξηκέλα θσλνινγηθά θαηλόκελα, όπσο είλαη ε 

απνβνιή ηνπ άηνλνπ /i/, ε απνβνιή ηνπ /t/ (βι. Φσλνινγία 3.2.3.6 ζ. 197-198), ε 

ερεξνπνίεζε ηνπ /s/ ζε [z] –όηαλ ε επόκελε ιέμε αξρίδεη από ερεξό ζύκθσλν– θαη ε 

απινπνίεζε ησλ όκνησλ ζπκθώλσλ (π.ρ. /stin stérna/ > [st stérna] > [s stérna] «ζηε 

ζηέξλα», /mésa stin ɣúrna/ > [mésa st ɣúrna] > [mésa s ɣúrna] > [mésa z ɣúrna] 

«κέζα ζηε γνύξλα», /mésa stis báres/ > [mes sts báris] > [mes ss báris] > [mes s báris] 

> [mes z báris] «κέζα ζε ιαθθνύβεο κε λεξό»). Ωο εθ ηνύηνπ νη πξναλαθεξζείζεο 

θξάζεηο θαη πξνηάζεηο κεηαγξάθνληαη θσλνινγηθά σο αθνινύζσο: /stin stérna/, 

/mésa stin ɣúrna/, /to próto to ðíni stin nífi/, /paɣéni ke stin mána tis nífis/, /stin ráxi 

tu/, /ta vɣázame ékso stin sxára/, /mésa stis báres/ «κέζα ζε ιαθθνύβεο κε λεξό», 

/kítakse mésa stin musádra/. 

 Πξέπεη ίζσο λα ζεκεησζεί πσο ηα αλσηέξσ (δειαδή ηελ άπνςε γηα ηε κε 

παξάιεηςε ησλ ηύπσλ /tin/ θαη /tis/ ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ) εληζρύεη θαη επηβεβαηώλεη 

θαη ην γεγνλόο όηη ην ηειηθό -/n/ ηνπ άξζξνπ /tin/ πνπ απαληά, όηαλ ε αθόινπζε ιέμε 

αξρίδεη από θσλήελ, κεηά ηηο απνβνιέο ηνπ άηνλνπ /i/ θαη ηνπ /t/, πξνθαιεί ζπρλά ηελ 

ερεξνπνίεζε ηνπ /s/ ζε [z]. Δπίζεο, επηθέξεη ηελ ερεξνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ άερνπ 

θιεηζηνύ ζπκθώλνπ ηεο αθόινπζεο ιέμεο (π.ρ. /stin avlí/ [sn avʎí] «ζηελ απιή», 

/piɣéni stin eklisiá/ [paéɲ zn ikʎiʃá] «πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία», /stin óra/ [sn óra] 

«ζηελ ώξα», /tin ðíni ke éna peðúði arsenikó stin agaliá tis/ [t ðiɲ ci éna pðuð arʃiɲikó 

zn agaʎá ts] «Τεο δίλεη θαη έλα παηδάθη αξζεληθό ζηελ αγθαιηά ηεο», /epáno stin 

aɣúla agáζi/ [apán zn aɣúla agáζ] «Δπάλσ ζηελ αγνύια “είδνο θαγεηνύ, πιηγνύξη” 

αγθάζη», /stamatísame ómos stin katoxí/ [stamatísami ómos z gatuçí] «ζηακαηήζακε 

όκσο ζηελ Καηνρή», /stin pláti/ [z bláti] «ζηελ πιάηε», /káζe petinós stin kopriá tu 

lalí/ [káζi pitnós z gupriá t laʎí] «Κάζε πεηεηλόο ζηελ θνπξηά ηνπ ιαιεί». 

 3) Έρεη ήδε αλαθεξζεί όηη ζην ηδίσκα πθίζηαηαη κνξθνινγηθή 

ζύκπησζε/ηαύηηζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο πιεζπληηθνύ
20

 ζηα αξζεληθά 

νπζηαζηηθά/νλόκαηα –αιιά θαη ζηα όκνηα θιηλόκελα επίζεηα νπζηαζηηθνπνηεκέλα 

                                                        
20 Βι. Μνξθνινγία 4.4.1.2 Αηηηαηηθή ζ. 234. 
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θαη κε, αλησλπκίεο, κεηνρέο– ζε -/νs/ -[us], -/ós/ θαη επέθηαζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 

απηνύ θαη ζηα αξζεληθά νλόκαηα ζε -/as/ (π.ρ. /vrikoláki/ [vrikolác] «βξπθόιαθεο», 

/ɣitóni/ [ʝitóɲ] «γείηνλεο») ζην βαζκό πνπ απηά αθνινπζνύλ σο πξνο ηελ θιίζε ηνπο 

ηα αλσηέξσ. Ζ ζπρλή παξνπζία όκσο ηνπ ηύπνπ /tus/ [ts] «ηνπο» ηνπ νξηζηηθνύ 

άξζξνπ θαη θπξίσο ην ινηπό θεηκεληθό πεξηβάιινλ (ζπκθξαδόκελα) επηηξέπνπλ όρη ηε 

κνξθνινγηθή αιιά ηε ιεηηνπξγηθή δηάθξηζε ησλ πηώζεσλ θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

αηηηαηηθήο. 

 Παπαδείγμαηα: /tus egoní/ [ts aguɲí] «ηνπο εγγνλνύο», /tus kubaréi/ [ts 

kubaréi] «ηνπο θνπκπάξνπο», /tus sibeζéri/ [ts ʒbeζér] «ηνπο ζπκπεζέξνπο», /apó tus 

vulɣári/ [ap ts vurɣár] «από ηνπο Βνπιγάξνπο», /istoríes ólo ɣia niskómata ke 

vrikoláki/ [isturíes ólu ʝa ɲiskómata ci vrikolác] «ηζηνξίεο όιν γηα θαληάζκαηα θαη 

βξπθόιαθεο», /paɣéni me kána ðío ðikí tu stus nióɣabri/ [paéɲ mi kána ðío ðci tu sts 

ɲóɣabri] «Πεγαίλεη κε θάλα δύν δηθνύο ηνπ ζηνπο ληόγακπξνπο», /to ðíxni stus 

akaliasméni/ [tu ðíxɲi sts akaʎazméɲ] «Τν δείρλεη ζηνπο θαιεζκέλνπο», /me tus 

sídrofí tu/ [mi ts ʃídrofí t] «κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ», /stus kséni/ [sts kʃeɲ] «ζηνπο 

μέλνπο», /i nífi ðíni nípsimo stus peζerí | ðóra tus spitikí | kerná ke tus akaliasméni/ [i 

ɲif ðiɲ ɲípʃimu sts piζirí | ðóra ts spiticí | cirná ci ts akaʎazméɲ] «Ζ λύθε δίλεη λεξό, 

γηα λα πιπζνύλ ζηα πεζεξηθά, δώξα ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ ζπηηηνύ, θεξλά θαη ηνπο 

θαιεζκέλνπο», /ríxni stus nómi tis nífis/ [rixɲ sts nom ts ɲifs] «ξίρλεη ζηνπο ώκνπο 

ηεο λύθεο», /íxame vulɣári sto spíti/ [íxami vurɣár sto ʃpit] «Δίρακε Βνπιγάξνπο ζην 

ζπίηη», /apó kapnóspori | íðame | ékanan láði/ [apó kapnóspori | íðame | ékanan ɫað] 

«Από θαπλόζπνξνπο, είδακε, έθαλαλ ιάδη», /íxe ke ɣitóni/ [íçe ce ʝitóɲ] «είρε θαη 

γείηνλεο», /aftá ta xrónia borí na min éxume tus túrki/ [aftá ta xróɲa borí na min 

éxumi ts túrci] «απηά ηα ρξόληα κπνξεί λα κελ έρνπκε ηνπο Τνύξθνπο», /na pérni 

mésa ðio nomáti/ [na pérɲi mes ðʝo nomáti] «λα παίξλεη κέζα δπν άηνκα», /furkálisa 

proí proí to spíti | ɣiatí karteró fíli/ [furkáʎsa pruí pruí tu spit | ʝatí kartiró fiʎ] 

«Σθνύπηζα πξσί-πξσί ην ζπίηη, γηαηί θαξηεξώ θίινπο», /ðen borí kanénas na ton ðíri | 

ɣiatí éxi polní fíli pu ton abadún/ [ðe burí kanénas na tun ðir | ʝatí eç pulɲí fiʎ pu tun 

abadún] «Γελ κπνξεί θαλέλαο λα ηνλ δείξεη, γηαηί έρεη πνιινύο θίινπο πνπ ηνλ 

ππνζηεξίδνπλ», /ekí ζa vrís polní anζrópi/ [ecí ζa vris polɲí anζrópi] «Δθεί ζα βξεηο 

πνιινύο αλζξώπνπο» 

 4) ηαλ ζε κία πξόηαζε πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ ν αδύλαηνο (αζζελήο/κε 

εκθαηηθόο) ηύπνο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ηνπ γ΄ πξνζώπνπ αξζεληθνύ γέλνπο, ν 

νπνίνο ζηα πιαίζηα ηεο δεδνκέλεο πξόηαζεο αληηθαζηζηά αξζεληθό όλνκα/νπζηαζηηθό 
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θαη επηηειεί ην ζπληαθηηθό ξόιν ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ, θαη ν επίζεο αζζελήο 

ηύπνο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ηνπ γ΄ πξνζώπνπ (νπδεηέξνπ γέλνπο θαη ζε 

αηηηαηηθή εληθνύ), ν νπνίνο έρεη ην ζπληαθηηθό ξόιν ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ, ζην 

ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ν πξώηνο από ηνπο δύν αλησλπκηθνύο ηύπνπο έρεη ηε 

κνξθή /tis/ [ts] «ηεο» (γεληθή εληθνύ ζειπθνύ γέλνπο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο 

ηνπ γ΄ πξνζώπνπ). Τν ηδηάδνλ απηό θαηλόκελν ηεο παξνπζίαο ζειπθνύ ηύπνπ ηεο 

πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ηνπ γ΄ πξνζώπνπ ζηε ζέζε αξζεληθνύ, όηαλ είλαη έκκεζν 

αληηθείκελν, ζπληζηά παξέθθιηζε από ην ζύλεζεο ηεο εθθνξάο ηνπ έκκεζνπ 

αληηθεηκέλνπ ζε αηηηαηηθή, ραξαθηεξίδεηαη από παιαηόηεηα –ζηε Μ. Αζία 

καξηπξείηαη από ηνλ 14ν αη. κ.Φ. (Κσλζηαληηλίδνπ 2009: 348)– θαη ζήκεξα απαληά 

θπξίσο ζε βόξεηα θαη αλαηνιηθά λενειιεληθά ηδηώκαηα. Ζ Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 

349) ζεσξεί όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζύληαμε ελδέρεηαη λα ππόθεηηαη «έλα παιαηόηεξν 

κνξθνινγηθό ζηνηρείν, πνπ ζήκεξα ηείλεη λα εθιείςεη, ε ρξήζε δει. ηνπ ζειπθνύ ηύπνπ 

της ηεο γεληθήο εληθνύ ηνπ γ΄ πξνζώπνπ ηεο άηνλεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο θαη γηα ην 

αξζεληθό γέλνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ. Πξβ. ην αληίζηνηρν 

θαηλόκελν ηεο θνηλήο λενειιεληθήο: ν αξζεληθόο ηύπνο τοσς ηεο γεληθήο πιεζπληηθνύ 

ηεο ηξηηνπξόζσπεο αλησλπκίαο ρξεζηκεύεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη γηα ην ζειπθό θαη γηα ην νπδέηεξν γέλνο (ηηο θώλαμε θαη ηνπο ην είπε)». Δπίζεο, 

ζεκεηώλεη (έ.α.) πσο, εάλ ε ππόζεζε απηή επαιεζεπηεί, απνκέλεη λα δηεξεπλεζεί γηα 

πνην ιόγν ν ζειπθόο αλησλπκηθόο ηύπνο (/tis/ «ηεο») επεθηείλεηαη θαη ζην αξζεληθό 

γέλνο ζηε ζέζε ηνπ έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ θαη δελ παξαηεξείηαη, ιόγνπ ράξηλ, ην 

αληίζηξνθν. Καηαιήγεη επηζεκαίλνληαο όηη ην δήηεκα ηεο αληηπξνζώπεπζεο 

αξζεληθώλ ηύπσλ από ζειπθνύο, αιιά θαη ζειπθώλ από αξζεληθνύο, ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηα «πιένλ ζθνηεηλά θαη ακθηιεγόκελα ζέκαηα ηεο ειιεληθήο κνξθνινγίαο»
21

. 

 Παπαδείγμαηα: /ton íða ke tis to ípa/ [tun íða ci ts tu pa] «Τνλ είδα θαη ηνπ ην 

είπα», /to vríka ke tis to éðosa/ [tu vríka ci ts to ðusa] «Τν βξήθα θαη ηνπ ην έδσζα», 

/tis to ípa/ [ts to pa] «Τνπ ην είπα», /tis to éðoka/ [ts to ðoka] «Τνπ ην έδσζα», /tis to 

ékama/ [ts to kama] «Τνπ ην έθαλα» 

 5) Δλώ ζηελ αληίζηνηρε ζύληαμε Νενειιεληθήο Κνηλήο γίλεηαη ρξήζε 

πξνζεηηθήο θξάζεο (πξνζεηηθνύ ζπλόινπ ή αιιηώο εκπξόζεηνπ), ζην ηδίσκα ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ε πξόζεζε παξαιείπεηαη˙ ε ζρέζε –

                                                        
21 Βι. επίζεο θαη Αικπαλνύδεο (2016: 31) όπνπ γίλεηαη ιόγνο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηύπνπ /tis/ «ηηο» ηνπ 

άξζξνπ θαη ηνπ αδύλαηνπ ηύπνπ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο γηα αξζεληθά νπζηαζηηθά, «π.ρ. νη 

ππεξέηεο έθαλαλ όπσο ηηο είπε ν βαζηιέο (Αγρ.)˙ ηηο άληξηο ηηο κηζύδνπκη θη ηηο απνπθνηκίδνπκη 

(Άζπξ.)…». Πβ. Τζνιάθε (2009: 260-262). 
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επηξξεκαηηθή ζπλήζσο– πνπ δειώλεηαη από ην εκπξόζεην εμαθνινπζεί όκσο λα 

πθίζηαηαη θαη λα εθθξάδεηαη θαλνληθά, δειαδή ε παξάιεηςε ηεο πξόζεζεο δελ 

επεξεάδεη ηε ζεκαζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο ελαπνκείλαζαο νλνκαηηθήο θξάζεο. 

 Παπαδείγμαηα: /mípos éxete iðéa tétio práɣma/ [mípos éçete iðéa tétço 

práma] «Μήπσο έρεηε ηδέα γηα ηέηνην πξάγκα;», /borí káto tin paliá eláða na íxe eliés 

ekí/ [borí kat ti baʎá eɫáða na íçe eʎés ecí] «Μπνξεί θάησ ζηελ παιηά Διιάδα λα είρε 

ειηέο εθεί», /ζélo na se pó óti ðen simfonúsame polá/ [ζélo na ʃe po óti ðe 

ʃimfonúsame polá] «Θέισ λα ζνπ πσ όηη δελ ζπκθσλνύζακε ζε πνιιά», /ímastan 

ekatón ðekatría peðiá tin próti táksi/ [ímastan ekatón ðekatría piðʝá ti bróti tákʃi] 

«Ήκαζηαλ εθαηόλ δεθαηξία παηδηά ζηελ πξώηε ηάμε», /emís tóte piɣéname 

xaslamáðia/ [mis tóte piʝénam xasɫamáðʝa] «Δκείο ηόηε πεγαίλακε γηα ραζιακάδηα 

“θπληάληα θαπλνύ”», /i armúða ítan éna orektikó faɣitó | to opío stumbízame skórðo 

me ksíði ke aláti/ [i armúða ítan éna orektikó faʝitó | to opío stumbízame skórðu me 

kʃíði ce aláti] «Ζ αξκνύδα ήηαλ έλα νξεθηηθό θαγεηό, γηα ην νπνίν ζηνπκπίδακε 

ζθόξδν κε μύδη θαη αιάηη», /pérnan mésa ðéka | ðekaeftá psomiá | ta opía to káζe 

psomí zíɣize tría ke tésera kilá/ [pérnan mésa ðéka | ðekaiftá psumɲá | ta opía to káζe 

psumí ʒíʝiʃe tría ce tésera ciɫá] «Έπαηξλαλ κέζα δέθα, δεθαεθηά ςσκηά, από ηα νπνία 

ην θάζε ςσκί δύγηδε ηξία θαη ηέζζεξα θηιά», /adamonótan o énas ton álon/ 

[adamonótan o énas ton álon] «Αληακσλόηαλ ν έλαο κε ηνλ άιινλ», /ta darnakoxória 

melá | miláme men étsi líɣo xodrá/ [ta darnakoxórʝa melá | miláme men étsi líɣo 

xodrá] «Σηα Νηαξλαθνρώξηα κειά..., κηιάκε κελ έηζη ιίγν ρνληξά…», /évaze 

maksilária píso to duvári/ [évane maksilárʝa pis to duvár] «έβαδε καμηιάξηα πίζσ ζην 

ληνπβάξη», /tis ðéka/ [ts ðéka] «ζηηο δέθα», /an pái ke tis éksi i óra/ [an pái ce ts eks i 

óra] «αλ πάεη θαη ζηηο έμη ε ώξα», /íme eðó tis séres/ «είκαη εδώ ζηηο Σέξξεο», /páo 

séras/ «Πάσ ζηηο Σέξξεο», /írζan ke se kseɣímnosan ta ómorfa peðiá su/ [írζan ce se 

kseʝímnosan ta ómorfa peðʝá su] «Ήξζαλ θαη ζε μεγύκλσζαλ από ηα όκνξθα παηδηά 

ζνπ», /eména ζa krún tis maxeriés/ [ména ζa krun tis maçerʝés] «Δκέλα ζα ρηππνύλ 

κε ηηο καραηξηέο», /éxo paniá metaksotá tis prúsas to metáksi/ [éxo paɲá metaksotá tis 

prúsas to metákʃi] «Δρσ παληά κεηαμσηά κε/από ηεο Πξνύζαο ην κεηάμη», /se 

efxaristó | manúla mu | ton lóɣon pu mu ípes/ [s efxaristó | manúla mu | tu lóɣon pu 

mu ípes] «Σε επραξηζηώ, καλνύια κνπ, γηα ηνλ ιόγν πνπ κνπ είπεο», /ζa se asimoðéso 

asiméniu flurí/ [ζa s aʃmuðésu asiménu flurí] «Θα ζε αζεκνδέζσ κε αζεκέλην 

θινπξί», /plimírise ke séres/ [pʎimírise ce séres] «Πιεκκύξηζε θαη ζηηο Σέξξεο», 

/ptolemaíða katáɣete/ [ptolemaíða katáʝite] «Aπό Πηνιεκαΐδα θαηάγεηαη;», 
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/katevénume ekíni tin eklisía/ [kativénume cin di glisía] «Kαηεβαίλνπκε από ή ζε 

εθείλε ηελ εθθιεζία», /ðóðeka palikária | ta opía epézise énas/ «δώδεθα παιιεθάξηα, 

από ηα νπνία επέδεζε έλαο», /ráxi se ráxi ton ésernan/ [ráçi se ráçi ton ésernan] «από 

ξάρε ζε ξάρε ηνλ έζεξλαλ» θ.ά. 

 6) Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε όηη γίλεηαη ρξήζε αηεινύο 

ππνηαθηηθνύ ηύπνπ (ππνηαθηηθήο ελεζηώηα) αληίζεηα πξνο ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, 

όπνπ ζε αλάινγεο πξνηάζεηο πξνηηκάηαη θαη ζπλεζίδεηαη ν ηέιεηνο ππνηαθηηθόο ηύπνο 

(ππνηαθηηθή ανξίζηνπ). Απηό ζπκβαίλεη αθόκε θαη ζε πεξηβάιινληα όπνπ ζηελ ίδηα 

πεξίνδν νη ινηπνί ρξεζηκνπνηνύκελνη ππνηαθηηθνί ηύπνη δειώλνπλ ην ηέιεην πνηόλ 

ελέξγεηαο. Ίζσο κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή νη νκηιεηέο ηνπ ηδηώκαηνο επηδηώθνπλ 

λα δώζνπλ έκθαζε ζηε δηάξθεηα, ηελ εμέιημε, ηηο θάζεηο ζπλήζσο ή ζηελ θαλνληθή 

επαλάιεςε ηνπ γεγνλόηνο
22

. 

 Παπαδείγμαηα: /áide ekí na ksefortósun ta práɣmata | na arxízun na tsakízun/ 

[áide ci na ksefortósun ta prámata | n arçízun na tsacízun] «Άληε θεη λα μεθνξηώζνπλ 

ηα πξάγκαηα, λα αξρίδνπλ λα ζπάδνπλ ηα θύιια ηνπ θαπλνύ…», /éprepe na ɣemísun 

ta kofínia ke íliu dósimo na fíɣun | na piɣénun spíti/ [éprepe na ʝemísun ta kufíɲa ce 

íʎu dóʃimo na fíɣun | na piʝénun spit] «Έπξεπε λα γεκίζνπλ ηα θνθίληα θαη κε ην 

ρηύπεκα ηνπ ήιηνπ, κε ηελ αλαηνιή λα θύγνπλ, λα πεγαίλνπλ ζην ζπίηη», /ekí íxe álo 

vásano páli | na ta aðiásun | na piɣénun na aníksun tis sxáres/ [ecí íçe álo vásano páʎi | 

na t aðʝásun | na piʝénun n aɲíksun tis skáres] «Δθεί είρε άιιν βάζαλν πάιη, λα ηα 

αδεηάζνπλ, λα πεγαίλνπλ λα αλνίμνπλ ηηο ζράξεο…», /ke na kátsun ekí péra na 

burliázun | na perásun to kapnó/ [ce na kátsun ci péra na burʎázun | na perásun to 

kapnó] «θαη λα θάηζνπλ εθεί πέξα λα κπνπξιηάδνπλ, λα πεξάζνπλ ηνλ θαπλό…», /na 

vɣálun ta saríkia | na ta piɣénun stis sxáres ke ksaná apó tin arxí/ [na vɣálun ta saríca | 

na ta piʝénun sts skáres ce ksaná ap tin arçí] «λα βγάινπλ ηα ζαξίθηα “ξάβδνπο/βέξγεο 

κε θύιια θαπλνύ”, λα ηα πεγαίλνπλ ζηηο ζράξεο θαη μαλά από ηελ αξρή…», /síko | na 

piɣénis ekí káto/ [ʃíku | na piʝéɲs tʃkat] «Σήθσ, λα πεγαίλεηο εθεί θάησ», /páo na 

tsiuvaliázo/ [páo a tʃuvaʎázo] «Πάσ λα ηζνπβαιηάδσ», /pu píɣe na pastaliázi/ [pu píʝe 

na pastaʎáʒ] «πνπ πήγε λα ζπζθεπάδεη θύιια θαπλνύ», /i nífi éprepe na ríksi neró 

ston peζeró | sta xéria | na ta pléni ke na ta skupísi me to prosópsi/ [i ɲífi éprepe na 

rikʃ neró sto beζeró | sta çérʝa | na ta pléɲi ce na ta skupísi me to prosóps] «ε λύθε 

έπξεπε λα ξίμεη λεξό ζηνλ πεζεξό, ζηα ρέξηα, λα ηα πιέλεη θαη λα ηα ζθνππίζεη κε ην 

                                                        
22 Πβ. θαη ηα αλαθεξόκελα από ηνλ Νηίλα (2005: 173) γηα ηε ρξήζε ελεζηώηα αληί ανξίζηνπ «γηα 

πεξηζζόηεξν ελαξγή θαη παξαζηαηηθή αθήγεζε». 
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πξνζόςη…», /ζélo na váno na pléno símera/ [ζélu na vánu na plénu ʃímira] «Θέισ λα 

βάδσ λα πιέλσ ζήκεξα», /zépse ta vóðia sto káro na févɣume/ [ʒépʃi ta vóðʝa stu káru 

na févɣumi] «Εέςε ηα βόδηα ζην θάξν λα θεύγνπκε», /paravlí na paɣéni méxri ekí me 

ta póðia/ [paravʎí na paéɲ méxri ci mi ta póðʝa] «Βαξηέηαη λα πεγαίλεη κέρξη εθεί κε 

ηα πόδηα» 

 Ζ επηινγή ηνπ αηεινύο έλαληη ηνπ ηέιεηνπ πνηνύ ελεξγείαο ραξαθηεξίδεη –ζε 

κηθξόηεξν βαζκό– θαη άιινπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο εθηόο από ηνπο ππνηαθηηθνύο. 

Έηζη, ζπκβαίλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν αηειήο (εμαθνινπζεηηθόο) κέιινληαο αληί ηνπ 

ηέιεηνπ (ζηηγκηαίνπ) (π.ρ. /ζa na érζi ɣiánis me tin faɣanúða tu ke ζa to vázi mésa/ [ζa 

n ert ʝaɲs me t faɣanúða t ce a to vaɲ mésa] «Θα έξζεη νΓηάλλεο κε ηε κηθξή θαγάλα 

ηνπ θαη ζα ην βάδεη κέζα», /pú ζa paɣénis ávrio ɣia zevɣári/ [p a paéɲs ávriu ʝa 

ʒivɣár] «Πνύ ζα πεγαίλεηο αύξην γηα όξγσκα;», /na kitázis kalá to spíti | ɣiatí emís ζa 

paɣénume sto xoráfi/ [na çtáis kalá tu spit | ʝatí mis ζa paénumi stu xuráf] «Να 

θνηηάο,/θπιάο/πξνζέρεηο θαιά ην ζπίηη, γηαηί εκείο ζα πεγαίλνπκε ζην ρσξάθη»), 

ηύπνη ηνπ παξειζνληηθνύ αηεινύο πνηνύ ελεξγείαο (παξαηαηηθνύ) αληί ηνπ 

παξειζνληηθνύ ηέιεηνπ πνηνύ ελεξγείαο (ανξίζηνπ) (π.ρ. /mólis vɣénan ékso | tu lén/ 

[móliz vʝénan óksu | tu len] «Μόιηο έβγαηλαλ έμσ, ηνπ ιέλε») θαη ν αηειήο 

πξνζηαθηηθόο ηύπνο (πξνζηαθηηθή ελεζηώηα) αληί ηνπ ηέιεηνπ πξνζηαθηηθνύ ηύπνπ 

(πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ) (π.ρ. /kítaze na min blóksis tin velóna su mésa sto xéri su/ 

[cítaʒi na mi blokʃs t vilóna s mes stu çéri s] «Κνίηαδε λα κε βάιεηο ηε βειόλα ζνπ 

κέζα ζην ρέξη ζνπ»). 

 7) Οη αηηηνινγηθνί ζύλδεζκνη /ɣiatí/ «γηαηί» θαη /afú/ «αθνύ» κπνξνύλ λα 

ηίζεληαη θαη ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο ή –γεληθά– λα κελ απνηεινύλ ηελ αξρηθή ιέμε 

(ιέμε εηζαγσγήο) ηεο δεπηεξεύνπζαο αηηηνινγηθήο πξόηαζεο. 

 Παπαδείγμαηα: /éla na se pó | ðen vastó ɣiatí/ [éla na ʃi po | ðe vastó ʝatí] 

«Έια λα ζνπ πσ, γηαηί δελ αληέρσ», /ótan se fonázo | na apoloɣiése | ζa se ðíro ɣiatí/ 

[ótan ʃi funázu | na apluʝéʃi | ζa ʃi ðíru ʝatí] «ηαλ ζε θσλάδσ, λα απαληάο, γηαηί ζα ζε 

δείξσ», /páre tin ðodáɣra ke vɣále me to ðódi mu | me poní polí ɣiatí/ [pári t ðudáɣra 

ci vɣáʎi mi tu ðódi m | mi puɲí puʎí ʝatí] «Πάξε ηελ νδνληάγξα θαη βγάιε κνπ ην 

δόληη κνπ, γηαηί κε πνλάεη πνιύ», /to neró afú kámi fúskes | ζa vréksi polí/ [tu ɲiró afú 

kam fúʃcis | ζa vrekʃ puʎí] «Αθνύ ην λεξό θάλεη θνύζθεο, ζα βξέμεη πνιύ», /ðen 

bóresa afú/ [ðe bóresa afú] «Αθνύ δε κπόξεζα», /ðen ton íða afú/ [ðe dun íða afú] 

«Αθνύ δελ ηνλ είδα» 
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 8) Τν κόξην /ɣia/ «γηα, άληε, εκπξόο»
23

 κε πξνηξεπηηθή ζεκαζία θαη ην 

νκόερν θαη νκόγξαθν επίζεο κόξην /ɣia/ «βέβαηα»
24

 κε βεβαησηηθή ζεκαζία, ην 

νπνίν δειώλεη επηβεβαίσζε ησλ ήδε πξναλαθεξζέλησλ, ζην ηδίσκα ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ ηνπνζεηνύληαη ζην ηέινο ηεο πξόηαζεο. 

 Παπαδείγμαηα (πποηπεπηικό /ɣia/): /síko ɣia/ [ʃíku ʝa] «Άληε/γηα/εκπξόο 

ζήθσ», /piíte ke neró ɣia/ [pçíti ce neró ʝa] «Άληε/γηα/εκπξόο πηείηε θαη λεξό» 

 Παπαδείγμαηα (βεβαιωηικό /ɣia/): /am ðen ta ksérun ɣia/ [am ðe da ksérun 

ʝa] «Ακ δελ ηα μέξνπλ βέβαηα», /ðen to kséris ɣia/ [ðe do ksers ʝa] «Γελ ην μέξεηο 

βέβαηα», /ɣerá xoráfia ɣia | amá xaíri ðen íðan/ [ʝerá xoráfia ʝa | amá xaír ðen íðan] 

«Γεξά ρσξάθηα βέβαηα, αιιά πξνθνπή δελ είδαλ» 

 9) Σε ζρέζε κε ηε Νενειιεληθή Κνηλή, ζην ηδίσκα ε ρξήζε ηεο γεληθήο ηνπ 

εληθνύ θαη πεξηζζόηεξν ηνπ πιεζπληηθνύ εκθαλίδεηαη αξθεηά κεησκέλε, θαζώο ε ελ 

ιόγσ πηώζε αληηθαζίζηαηαη –ζπλήζσο– από ηνλ ζπλδπαζκό πξόζεζε (θπξίσο /apó/, 

/apú/ «από») + αηηηαηηθή
25

 (π.ρ. /ta dália apú éna ðédro/ [ta dáʎa apú na ðédru] «ηα 

θιαδηά ελόο δέληξνπ»). Σην ζπγθεθξηκέλν πιηθό εληνπίζηεθαλ βέβαηα θαη αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο ρξήζεο ηεο γεληθήο πηώζεο. Πξόθεηηαη θπξίσο γηα ηνπο αδύλαηνπο/κε 

εκθαηηθνύο ηύπνπο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο, νη νπνίνη δειώλνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ θηήζε θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλόηεξα ζπγθξηηηθά κε ηε γεληθή άιισλ 

γξακκαηηθώλ θαηεγνξηώλ. Αθνινπζνύλ ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο νη γεληθέο ησλ 

νλνκάησλ/νπζηαζηηθώλ κε ή δίρσο άξζξν, ελώ αξθεηά ηζρλόηεξε είλαη ε ρξήζε ηεο 

γεληθήο ησλ επηζέησλ θαη άιισλ αλησλπκηώλ πιελ ηεο πξνζσπηθήο. Σε όιεο απηέο ηηο 

γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο παξαηεξείηαη ε ηάζε όηη ε γεληθή ηνπ εληθνύ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν θαη ζπρλόηεξα από απηήλ ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ. 

 Παπαδείγμαηα: α) γενικέρ ηηρ πποζωπικήρ ανηωνςμίαρ: /to xorió mas/ «ην 

ρσξηό καο», /ítan makriá ta xoráfia mas/ «Ήηαλ καθξηά ηα ρσξάθηα καο», /péζane 

patéras mu/ [péζane patéra m] «Πέζαλε ν παηέξαο κνπ», /peðí mu/ [piðí m] «παηδί 

κνπ», /i ɣonís mas/ [i ɣuɲíz mas] «νη γνλείο καο», /ɣiá su | kótsio/ [ʝá su | kótʃo] «Γεηα 

                                                        
23 Καηά ηνλ Μπακπηληώηε (2002: 413) ε εηπκνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνξίνπ είλαη ε εμήο: «κεζλ. < 

ἰά < ἴα < αξρ. εἶα (επηθώλ.)». 
24 Τν βεβαησηηθό κόξην /ɣia/ πξνέξρεηαη από ην επηθώλεκα ya! ηεο Τνπξθηθήο, βι. Μπακπηληώηεο 

(2002: 413). 
25 Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο γεληθήο από ηνλ ζπλδπαζκό πξόζεζε (θπξίσο /apó/, /apú/ «από» αιιά 
θαη /se/ «ζε») + αηηηαηηθή (π.ρ. /malí apú líko/ [maʎí apú ʎíku] «καιιί ιύθνπ», /stin mési sto alóni/ [sti 

meʃ st alóɲ] «ζηε κέζε ηνπ αισληνύ», /apó tus laɣí/ [ap ts laʝí] «ησλ ιαγώλ», /apó ton álon/ [p tun álun] 

«ηνπ άιινπ», /apó énan papá korítsi/ [po na bapá kurítʃi] «θνξίηζη ελόο παπά») βι. Τξηαληαθπιιίδεο 

(1993 [1938]: 248-9) θαη Κνληνζόπνπινο (2006β: 100). Βι. επίζεο Παπαδόπνπινο (1926: 60), 

Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 437), Νηίλαο (2005: 172), Αικπαλνύδεο (2009: 290), Τζνιάθε (2009: 

425), Νηάγθαο (2012: 19), Γθαξαιηάθνο (2016: 145-147, 370, 428). 
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ζνπ, Κώηζν», /fónaze tin ɣinéka tu/ [fónaze ti ʝinéka t] «θώλαδε ηε γπλαίθα ηνπ», /to 

xerúði su/ [to çerúði su] «ην ρεξάθη ζνπ», /aftí ítan ðuliá mas/ [aftí ítan ðuʎá mas] 

«Απηή ήηαλ ε δνπιεηά καο», /i ðikí mas/ [i ðicí mas] «νη δηθνί καο», /i mánes mas/ [i 

máɲiz mas] «νη κάλεο καο», /sta ðiká mas ta méri/ [sta ðka mas ta méri] «ζηα δηθά καο 

ηα κέξε», /poté mu ðen planéζika/ «Πνηέ κνπ δελ πιαλήζεθα», /to stóma tis/ [tu 

stóma ts] «ην ζηόκα ηεο», /ton peζeró su/ [tu biζiró s] «ηνλ πεζεξό ζνπ», /épese epáno 

tu/ [épiʃi apánu t] «Έπεζε επάλσ ηνπ», /apó ton ζimó tu/ [ap tu ζimó t] «από ηνλ ζπκό 

ηνπ», /mónos tu/ [mónus t] «κόλνπο ηνπ», /tis mánas mu/ [ts mánas um] «ηεο κάλαο 

κνπ», /ton lemó su/ [tu ʎimó s] «ηνλ ιαηκό ζνπ», θ.ά., β) γενικέρ 

ονομάηων/οςζιαζηικών: /ékti ðimotikú évɣala/ «έθηε Γεκνηηθνύ έβγαια», /tu áɣiu 

pnévmatos/ [tu áʝu pnématos] «ηνπ Άγηνπ Πλέκαηνο», /tis eláðos/ «ηεο Διιάδνο», /ɣia 

ta fasólia tis vrodús/ [ʝa ta fasóʎa tis vrodús] «γηα ηα θαζόιηα ηεο Βξνληνύο», /eksída 

péde xronón/ [ekʃída péde xronó] «εμήληα πέληε ρξνλώλ», /tin paramoní ton 

xristuɣénon/ [d baramoní ton xristuʝénon] «Τελ παξακνλή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ», 

/prostátis tu abeliú/ «πξνζηάηεο ηνπ ακπειηνύ», /tin próti méra tu pásxa/ [ti bróti méra 

tu pásxa] «Τελ πξώηε κέξα ηνπ Πάζρα», /i zoí ton veznikiotáðon/ [i zoí ton 

viʒɲicotáðon] «ε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο», /stu fegariú ton kíklo/ 

[stu fegarʝú to ɟíklo] «ζηνπ θεγγαξηνύ ηνλ θύθιν», /tu dúla mána ζlívete/ «ηνπ 

Νηνύια ε κάλα ζιίβεηαη», /tis prúsas to metáksi/ [tis prúsas to metákʃi] «ηεο Πξνύζαο 

ην κεηάμη», /se lemoniás klonári/ [se lemoɲás klonári] «ζε ιεκνληάο θισλάξη», /éxo 

karávi kariðiás/ «Έρσ θαξάβη θαξπδηάο», /ta elafrá spaζiá ton kolokotronéon/ [t alafrá 

spaζçá to golokotronéon] «ηα ειαθξά ζπαζηά ησλ Κνινθνηξσλαίσλ» θ.ά. θαη γ) 

γενικέρ επιθέηων και λοιπών ανηωνςμιών: /kalís psixís ɣinéka/ [kaʎís pʃiçís ʝinéka/ 

«θαιήο ςπρήο γπλαίθα», /san tis katsfís/ [sa ts katsfís] «ζαλ ηεο ηξειιήο», /tu 

polemikú naftikú/ «ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ», /ton ískio ton psilón vunón/ [ton ísco 

ton psilón vunón] «ηνλ ίζθην ησλ ςειώλ βνπλώλ…», /pianú íne/ [pçanú íne] 

«Πνηαλνύ είλαη;», /aftú tu tópu/ «…απηνύ ηνπ ηόπνπ…», /túns/ «ηίλνο;», /tínos/ 

[tínus] «ηίλνο;», /ótuns/ «νπνηνπδήπνηε», /ótnus/ «όπνηνπ, νηνπδήπνηε, νύηηλνο», /tí 

úlius/ [tí úʎus] «ηη ινγήο;» θ.ά. 

 10) Σην Γαξλάθηθν ηδίσκα ρξεζηκνπνηείηαη βαζηθά ε ελεξγεηηθή ζύληαμε 

(π.ρ. /mas píran to spíti vulɣári/ [mas píran to ʃpit vurɣár] «Μαο πήξαλ ην ζπίηη νη 

Βνύιγαξνη», /aftá eléɣan mánis mas/ [aftá léɣan máɲiz mas] «Απηά έιεγαλ νη κάλεο 

καο», /túrki pátisan ton tópo/ [turc pátsan tu dópu] «Οη Τνύξθνη πάηεζαλ/θαηέιαβαλ 

ηνλ ηόπν», /mánis mas éftiaxnan ðiáfora práɣmata/ [máɲiz mas éfçanan ðʝáfora 
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prámata] «Οη κάλεο καο έθηηαρλαλ δηάθνξα πξάγκαηα», /mas fílaɣan vulɣári/ [mas 

fílaɣan vurɣár] «Μαο θύιαγαλ νη Βνύιγαξνη.», /fóvos filái ta abélia/ [fóvus flái t 

abéʎa] «Ο θόβνο θπιάεη ηα ακπέιηα», /furkálisa proí proí to spíti/ [furkáʎsa pruí pruí 

tu spit] «Σθνύπηζα πξσί-πξσί ην ζπίηη» θ.ά.)˙ ζην γισζζηθό πιηθό αλεπξέζεθαλ θαη 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο παζεηηθήο ζύληαμεο αιιά ζε βαζκό ζεκαληηθά κηθξόηεξν 

ελ ζπγθξίζεη κε ηελ ελεξγεηηθή. 

 Παπαδείγμαηα: /lipón | ekínν to psomí kserenótan/ [lipón | cínu tu psumí 

kserenótan] «Λνηπόλ, εθείλν ην ςσκί μεξαηλόηαλ», /ta kapná marénνdan/ [ta kapná 

marénudan] «ηα θαπλά καξαίλνληαλ», /ekí piástika exmálotos/ «Δθεί πηάζηεθα 

αηρκάισηνο», /ðen tróɣete/ [ðe dróʝete] «Γελ ηξώγεηαη», /ðen éprepe na liɣðoζún/ 

[ðen éprepe na ʎiɣðoζún] «δελ έπξεπε λα ιηγδσζνύλ», /ɣiatí to psomí ðen kóvete me 

to maxéri/ [ʝatí to psumí ðe góveti me to maçér] «γηαηί ην ςσκί δελ θόβεηαη κε ην 

καραίξη», /íne evloɣiménos || evloɣiménos apó ton ζeó/ [iɲ evloʝiménus || evloʝiménus 

apó tu ζço] «Δίλαη επινγεκέλνο. Δπινγεκέλνο από ηνλ Θεό», /ζa vlaftún ta mikrá/ [ζa 

vlaftún ta mkra] «Θα πάζνπλ δεκηά ηα κηθξά», /kóvete ekí pu íne lianó/ [kóviti icí pu 

ɲi ʎanó] «Κόβεηαη εθεί πνπ είλαη ιηαλό», /to rizóɣalo káike/ [tu rizóɣalu káici] «Τν 

ξπδόγαιν θάεθε», /tríftike to aletropóði/ [trífci tu ʎitrupóð] «Τξίθηεθε ην ηκήκα ηνπ 

αιεηξηνύ πνπ αθνπκπά ζην ρώκα», /sikóζike kurniaxtós/ [ʃkóζici kurɲaxtós] 

«Σεθώζεθε ζθόλε» θ.ά. 

 11) Λίγεο θνξέο παξαηεξήζεθε όηη ν αδύλαηνο/αζζελήο/κε εκθαηηθόο ηύπνο 

ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο επηηάζζεηαη
26

 θαη ηίζεηαη κεηά ην ξήκα θαηαθαηηθήο 

πξόηαζεο εληόο ηεο νπνίαο έρεη ηνλ ζπληαθηηθό ξόιν ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τα ηξία 

πξώηα παξαδείγκαηα επηζεκάλζεθαλ ζε πιηθό ζρεηηθό κε ην ρσξηό Φξπζό. 

 Παπαδείγμαηα: /xtenízun tin/ [xtiɲízn din] «Τελ ρηελίδνπλ», /alázun tin/ 

[alázn din] «Τελ αιιάδνπλ», /ke férnun tin to rúxo/ [ci fern din tu rúxu] «θαη ηεο 

θέξλνπλ ην ξνύρν», /étsi ípan mu/ [etʃ ípan mu] «Έηζη κνπ είπαλ» 

 12) Σε παξνηκίεο θαη δεκνηηθά ηξαγνύδηα επηζεκάλζεθε έλαο κηθξόο αξηζκόο 

ξεκάησλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη κε εκπξόζεην αληηθείκελν
27

 (/apó/ «από», /ɣia/ «γηα» 

θαη νλνκαηηθό ζύλνιν ζε αηηηαηηθή πηώζε) ή κε αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή θαη 

                                                        
26 Σύκθσλα κε ηνλ Μελά (2004: 366), ε επίηαμε ηεο αλησλπκίαο πξνέξρεηαη από ζπληάμεηο όπσο 
«δίδσκη απηώ / έδσζα αηνύ» ηεο αξραίαο, κεηαγελέζηεξεο θαη κεζαησληθήο γιώζζαο. Τν θαηλόκελν 

είλαη γλσζηό θαη από άιιεο δηαιέθηνπο θαη απαληά θπξίσο ζηα λόηηα λεζησηηθά ηδηώκαηα 

(Γσδεθάλεζα, Κύπξν, Κξήηε, Κπθιάδεο θ.ά.), ηνλ Πόλην θαη ηελ Καππαδνθία˙ θαηά ηνλ 

Τξηαληαθπιιίδε (1993 [1938]: 67, 259) απνηειεί ηζόγισζζν ησλ αλαηνιηθώλ ηδησκάησλ. 
27 Τν εκπξόζεην απηό αληηθείκελν θαίλεηαη όηη εθθξάδεη ηνλ ζεκαζηνινγηθό ξόιν ηεο αλαθνξάο, βι. 

Κιαίξεο & Μπακπηληώηεο (2005: 621-622). 
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εκπξόζεην αληηθείκελν (/apó/ θαη αηηηαηηθή)˙ αληηζέησο, ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή ηα 

ζπγθεθξηκέλα ξήκαηα ζπλδπάδνληαη άιια κε αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή θαη άιια κε 

αληηθείκελν ζε αηηηαηηθή θαη εκπξόζεην αληηθείκελν (/se/ θαη αηηηαηηθή). 

 Παπαδείγμαηα: /apú simaðeméno ánζropo na fováse/ [apú ʒmaðiménu 

áζrapu na fuváʃi] «Nα θνβάζαη ηνλ ζεκαδεκέλν άλζξσπν», /apó to siɣanó potámi na 

fováse/ [ap tu ʃiɣanó putám na fuváʃi] «Nα θνβάζαη ην ζηγαλό πνηάκη», /apó to faí pu 

ðen trós min ríxnis álas/ [ap tu faí pu ðe dros mi ríxɲis álas] «Μελ ξίρλεηο αιάηη ζην 

θαΐ πνπ δελ ηξσο», /mésa íne ke kimáte ma ɣia eséna ðen ζimáte/ [mésa iɲ ce cimáte 

ma ʝa séna ðe ζimáte] «Μέζα είλαη θαη θνηκάηαη αιιά δελ ζπκάηαη εζέλα» 

 13) Ο δείθηεο ηξνπηθόηεηαο /ζa/, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εξσηεκαηηθέο 

πξνηάζεηο (επζείεο/άκεζεο θαη πιάγηεο/έκκεζεο εξσηήζεηο), ζηηο νπνίεο θαίλεηαη όηη 

ζπλδπάδεη ηε ρξνληθή (κέιινλ) κε ηελ ηξνπηθή ζεκαζία (απνξία), ζπκβαίλεη, θάπνηε, 

λα παξαιείπεηαη
28

 (π.ρ. /póte mas plirósi/ [póte mas pʎiróʃ] «Πόηε ζα καο πιεξώζεη;», 

/pós to féris/ [pós tu féris] «Πώο ζα ην θέξεηο;», /pú peráso tóra/ «Πνύ ζα πεξάζσ 

ηώξα;», /tóra na ðiúme póte xalási kerós/ [tóra a ðʝúme póte xaláʃi cerós] «Τώξα λα 

δνύκε πόηε ζα ραιάζεη ν θαηξόο»). 

 14) Ζ νλνκαηηθή θξάζε /ta séras/ «νη Σέξξεο», παξά ηελ αηηηαηηθή πνπ 

εκθαλίδεη, έρεη θαηαιήμεη –ζην γισζζηθό αίζζεκα όρη κόλν ησλ Γαξλαθνρσξηηώλ 

αιιά ησλ Σεξξαίσλ γεληθόηεξα– λα αληηζηνηρεί κε νλνκαζηηθή νπδεηέξνπ γέλνπο
29

 

θαη σο εθ ηνύηνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ππνθείκελν (π.ρ. /ta séras protostatún ksaná 

ston ksesikomó/ [ta séras protostatún ksaná sto gʒeʃikomó] «Oη Σέξξεο πξσηνζηαηνύλ 

μαλά ζηνλ μεζεθσκό»). 

 15) Ζ νλνκαζηηθή (εληθνύ) /i óra/ «ε ώξα» –αλεμάξηεηα από ην απόιπην 

αξηζκεηηθό πνπ ηε ζπλνδεύεη– όηαλ ιεηηνπξγεί σο ρξνληθόο πξνζδηνξηζκόο, 

πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο ηνπ εκεξνλπθηίνπ, θαηά ηνλ νπνίν 

ζπκβαίλεη θάηη, κπνξεί λα αθνινπζεί ην αξηζκεηηθό πνπ ηνλ δειώλεη, όπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή (π.ρ. /katá tis trís i óra/ [katá ts tris i óra] «θαηά ηηο ηξεηο 

ε ώξα», /katá eftá i óra/ «θαηά ηηο εθηά ε ώξα», /ɣiatí sikonótan níxta ðio i óra/ [ʝatí 

ʃikonótan ɲíxta ðʝo i óra] «γηαηί ζεθσλόηαλ λύρηα δπν ε ώξα», /tis ðéka misí i óra | léi 

| ðrómo/ [ts ðéka miʃí i óra | léi | ðrómo] «Σηηο δέθα θαη κηζή ε ώξα, ιέεη, δξόκν», /apú 

tis édeka i óra bitízi/ [pu ts édeka i óra bitíʒ] «Από ηηο έληεθα ε ώξα ηειεηώλεη», /tí ton 

                                                        
28 Γηα ηελ ηάζε παξάιεηςεο ησλ δεηθηώλ /ζa/ θαη /na/ ζηηο επζείεο εξσηήζεηο βι. θαη Νηάγθαο (2016: 

505). 
29 Γηα ηελ πηώζε θαη ην γέλνο ηεο νλνκαηηθήο θξάζεο /ta séras/ βι. Πέηξνβηηο (1957: 147-152). 
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méli aftón an pái ke tis éksi i óra/ [tí ton méʎi aftón an pái ce ts ékʃi i óra] «Τη ηνλ 

κέιεη απηόλ αλ πάεη θαη ζηηο έμη ε ώξα;»), αιιά θαη λα πξνεγείηαη απηνύ (π.ρ. 

/ksekinúsan óra téseres | éftanan óra éksi káto/ [ksecinúsan óra téseris | éftanan óra ékʃi 

kátu] «μεθηλνύζαλ ηέζζεξεο ε ώξα, έθηαλαλ έμη ε ώξα θάησ», /to mesiméri katá óra 

mía/ [to meʃimér katá óra mía] «ην κεζεκέξη θαηά ηε κία ε ώξα»). 

 16) Δλώ ζηε Νενειιεληθή Κνηλή σο ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο /prépi/ «πξέπεη» 

ιεηηνπξγεί θαηά θαλόλα πξόηαζε κε ην /na/ θαη ζπαληόηεξα νλνκαηηθό ζύλνιν (ιεμηθό 

ππνθείκελν, π.ρ. /ðen su prépi/éprepe tétios ádras/ [ðe su prépi/éprepe tétços ádras] 

«Γελ ζνπ ηαηξηάδεη, αμίδεη/ηαίξηαδε, άμηδε ηέηνηνο άληξαο»), ζην ηδίσκα ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ ην ζπγθεθξηκέλν ξήκα εκθαλίδεη κία επηπιένλ ρξήζε, θαζώο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη όρη κόλν ζην γ΄ εληθό (π.ρ. /ɣnómi prépi ton ánζropo/ [ɣnom prep 

tun áζrapu] «Ζ ινγηθή είλαη ζηνιίδη γηα ηνλ άλζξσπν») αιιά θαη ζην γ΄ πιεζπληηθό 

πξόζσπν θαη λα ζπλδπάδεηαη κε ιεμηθό ππνθείκελν (π.ρ. /ta kália ton prépun ton 

ánζropo/ [ta káʎa tu brépun tun áζrapu] «Τα θάιιε ηαηξηάδνπλ/αμίδνπλ ζηνλ 

άλζξσπν», /ta peðiá prépun ton patéra/ [ta piðʝá prépun tu batéra] «Τα παηδηά είλαη 

αληάμηα ηνπ παηέξα»˙ ε ακέζσο πξνεγνύκελε έθθξαζε ιέγεηαη γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα απμήζνπλ ηελ πεξηνπζία πνπ 

δεκηνύξγεζε ν παηέξαο ηνπο θαη εηξσληθά ή κεησηηθά, όηαλ πξνθαιέζνπλ ηελ απώιεηά 

ηεο). 

 17) Σπνξαδηθά απαληνύλ: α) θξάζεηο ή πξνηάζεηο όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεην ή αλησλπκία ζειπθνύ γέλνπο ελώ ην νπζηαζηηθό κε ην νπνίν ζπλάπηεηαη 

ζπληαθηηθά θαη από πιεπξάο ζεκαζίαο είλαη αξζεληθνύ γέλνπο
30

, β) δεπηεξεύνπζεο 

πξνηάζεηο από ηηο νπνίεο έρεη παξαιεηθζεί ν ππνηαθηηθόο ζύλδεζκνο
31

 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νη /óti/ «όηη», /pos/ «πσο», /pu/ «πνπ, όηη» θαη ν /na/ «λα» ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνηάζεσλ (δειαδή ησλ εηδηθώλ θαη βνπιεηηθώλ αληίζηνηρα 

πξνηάζεσλ ησλ παξαδνζηαθώλ γξακκαηηθώλ) θαζώο θαη ν /na/ «λα» ησλ 

επηξξεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ ζθνπνύ (ηειηθώλ πξνηάζεσλ) θαη γ) πεξηπηώζεηο –

πξόθεηηαη θαηά βάζε γηα παξνηκίεο– όπνπ ην νξηζηηθό άξζξν (θπξίσο νη ηύπνη πνπ 

                                                        
30 Γηα ηε ζπλήζε κνξθνινγηθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ (εμνκνίσζε ησλ πηώζεσλ ησλ αξζεληθώλ θαη 

ζειπθώλ επηζέησλ), ηηο ελδερόκελεο εξκελείεο (πεξίπησζε ζύγρπζεο ησλ γξακκαηηθώλ γελώλ, 

επίδξαζε ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο) θαη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο βι. Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 

348). Σρεηηθά κε ηε ρξήζε αλησλπκηώλ θαη επηζέησλ ζειπθνύ γέλνπο γηα νπζηαζηηθά αξζεληθνύ 

γέλνπο βι. θαη Αικπαλνύδεο (2016: 31). 
31 Βι. ζρεηηθά Αικπαλνύδεο (2009: 292) θαη Γθαξαιηάθνο (2016: 374). 
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ραξαθηεξίδνληαη από αηηηαηηθή πηώζε) έρεη αλησλπκηθή ιεηηνπξγία
32

, 

ρξεζηκνπνηείηαη δειαδή σο δεηθηηθή αλησλπκία θαη ζπγθεθξηκέλα ηζνδπλακεί κε ηνπο 

αλησλπκηθνύο ηύπνπο /aftós/ «απηόο» ή /ekínos/ «εθείλνο». 

 Παπαδείγμαηα: α) /ékane triakósies | pedakósies tónus kapnó to xorió/ [ékane 

triakóʃes | pedakóʃes tónus kapnó to xorʝó] «Έθαλε ηξηαθόζηνπο, πεληαθόζηνπο ηόλνπο 

θαπλό ην ρσξηό», /ítan i stíxi ðikiá tu/ [ítan i stíçi ðicá tu] «Ήηαλ νη ζηίρνη δηθνί ηνπ», 

/pu tin ésperne maniá sto baksiúði ákri ákria ston fráxti pása xróno/ [pu tn ésperne 

maɲá stu bakʃúð akr ákria stu fraxt pása xrónu] «πνπ ηελ έζπεξλε ε γηαγηά ζηνλ 

θεπάθν άθξε-άθξε ζηνλ θξάρηε θάζε ρξόλν», β) /álos léi ðíζen émine apó ton pérsi 

ton ðarío/ [álos léi ðíζen émine ap to bérsi to ðaríu] «Άιινο ιέεη όηη δήζελ έκεηλε από 

ηνλ Πέξζε ηνλ Γαξείν», /alá ζélo se pó/ [alá ζélo se po] «αιιά ζέισ λα ζνπ πσ», 

/kerós ípe tin pémpti ζa xalási/ [cerós ípe ti bémpt ζa xaláʃ] «Τν Γειηίν Καηξνύ είπε 

είπε όηη ν θαηξόο ηελ Πέκπηε ζα ραιάζεη» /ɣia páme ðiúme tis iðísis/ [ʝa pa ðʝúme ts 

iðísis] «Γηα πάκε λα δνύκε ηηο εηδήζεηο», /táso | éla piúme mia tsiɣára/ [táso | éla 

pçúme mɲa tʃiɣára] «Τάζν, έια λα θάλνπκε έλα ηζηγάξν», /ɣiatí ζélo páme séres/ [ʝatí 

ζélo páme séres] «Γηαηί ζέισ λα πάκε ζηηο Σέξξεο», /ɣiatí len i mía ζa péζene/ [ʝatí 

len i mía ζa péζene] «γηαηί ιελ όηη ε κία ζα πέζαηλε», /apópse íða ston ípno mu | stin 

ipnofadasiá mu | ζoló potámi pérnaɣa ke péra ðen evɣíka/ [apópʃ íða ston ípno mu | 

stin ipnofadaʃá mu | ζoló potámi pérnaɣa ce péra ðen evʝíka] «Απόςε είδα ζηνλ ύπλν 

κνπ, ζην όλεηξό κνπ, όηη πέξλαγα ζνιό πνηάκη θαη πέξα δελ βγήθα», /xabéri na páte 

tin kalí mu xabéri tin kalúða mu ɣorɣá lustí | ɣorɣá plextí/ [xabéri na páte ti gaʎí m 

xabéri ti galúða m vorɣá lustí | vorɣá plextí] «Δίδεζε λα πάηε ζηελ αγαπεκέλε κνπ, 

είδεζε ζηελ αγαπεκέλε κνπ γξήγνξα λα ινπζηεί, γξήγνξα λα πιέμεη ηα καιιηά ηεο», 

/eɣó sas léo ðen boró/ [iɣó sas léu ðe buró] «Δγώ ζαο ιέσ όηη δελ κπνξώ», /mu 

mínisan ta aðérfia mu ζélun na me padrépsun/ [mu míɲisan t aðérfça mu ζélun na mi 

padrépsun] «Μνπ κήλπζαλ ηα αδέξθηα κνπ όηη ζέινπλ λα κε παληξέςνπλ», /ípe ζa 

érζi to mesiméri/ [ípe ζa ert tu miʃimér] «Δίπε όηη ζα έξζεη ην κεζεκέξη», γ) /i timí 

                                                        
32 Δίλαη γλσζηό όηη ην άξζξν /ν, i, to/ ήηαλ αξρηθά ζηελ Διιεληθή γιώζζα, όπσο θαίλεηαη πξνπάλησλ 

από ηα νκεξηθά έπε, δεηθηηθή αλησλπκία. Ζ ρξήζε ηνπ απηή ππήξμε πνιύ ζπλεζηζκέλε όρη κόλν ζηνλ 

κεξν αιιά θαη ζηνλ Ζζίνδν θαη ηνλ Ζξόδνην˙ αλησλπκηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξηζηηθνύ άξζξν απαληά 
επίζεο ζε παιηόηεξα δεκνηηθά ηξαγνύδηα θαη ζε δηαιεθηηθή ρξήζε θαη ηζνδπλακεί όρη κε δεηθηηθή 

αιιά κε αλαθνξηθή αλησλπκία˙ βι. ζρεηηθά Τδάξηδαλνο (1953 ηόκ Α΄: 170) θαη Τδάξηδαλνο (1966: 

44). Ζ Κσλζηαληηλίδνπ (2009: 350) ζεκεηώλεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ε νπνία απαληά ζε ιηγνζηέο 

κεηαγελέζηεξεο θαη κεζαησληθέο πεγέο, δηαηεξείηαη ζήκεξα κόλν ζηε θξάζε /to ke to/ «ην θαη ην» θαη 

αλάγεηαη ζηελ αξρηθή αλησλπκηθή έλλνηα ηνπ άξζξνπ, όπσο είλαη γλσζηό από ηνλ κεξν, ηνλ Ζζίνδν 

θαη ηνπο αξραίνπο ιπξηθνύο. 
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timí ðen éxi ke xará ston pu tin éxi/ [i timí timí ðen eç ci xará stu bu tin eç] «Ζ ηηκή 

ηηκή δελ έρεη θαη ραξά ζε απηόλ/εθείλνλ πνπ ηελ έρεη». 

 Δπίζεο, νινθιεξώλνληαο πξέπεη ίζσο λα ζεκεησζεί όηη ν ηδησκαηηθόο ιόγνο 

έρεη θπξίσο πξνθνξηθό ραξαθηήξα θαη, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, παξνπζηάδεη ζπρλά απνθιίζεηο από ηελ θαζηεξσκέλε κνξθή θαη ηνπο 

θαλόλεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. Πξόζζεηα, νη πεξηζηάζεηο 

ηεο επηθνηλσλίαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηνπ νκηιεηή, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ, ηα παξαγισζζηθά θαη άιια ζηνηρεία 

επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ιόγνπ ηνπ. 

 Σηα πιαίζηα απηά, δελ μαθληάδεη θαη είλαη αλακελόκελν ην γεγνλόο όηη 

εκθαλίδνληαη ζπρλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ (π.ρ. 

απνζησπήζεηο, αζύλδεην ζρήκα, επαλαιήςεηο ιέμεσλ ή θξάζεσλ γηα ιόγνπο έκθαζεο 

αιιά θαη κε, ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο, αλνινθιήξσηεο θξάζεηο πνπ μεθηλνύλ αιιά 

κέλνπλ κεηέσξεο, ιεθηηθέο θαη γξακκαηηθέο αλαθνινπζίεο σο ζπλέπεηα ηνπ 

απζόξκεηνπ θαη κε πξνζρεδηαζκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, 

«γεκίζκαηα», παύζεηο γηαηί ν νκηιώλ δηζηάδεη, ζπγθηλείηαη, μερλά ή ζηακαηά γηα λα 

ζθεθηεί, πξνζπάζεηα ηνπ νκηιεηή λα αιιάμεη ή λα βειηηώζεη κηα θξάζε πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε επαλαδηαηππώλνληάο ηε ή λα δηνξζώζεη έλα ιάζνο πνπ έθαλε θ.ιπ.), 

πεξηπηώζεηο λνεηήο αληί γξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμύ ξήκαηνο θαη ππνθεηκέλνπ 

(ζύληαμε θαηά ην λννύκελν)
33

 (π.ρ. /ópos i simeriní neoléa ðen trón ðéfteri méra 

psomí/ [ópos i simerɲí neuléa ðe dron ðéftiri méra psumí] «όπσο ε ζεκεξηλή λενιαία 

δελ ηξώεη ςσκί από ηελ πξνεγνύκελε κέξα», /ksekinúsan apó níxta | apó ta xarámata 

óli i ikoɣénia/ [ksecinúsan apó níxta | ap ta xarámata ol i ikoʝénia] «Ξεθηλνύζαλ από 

λύρηα, από ηα ραξάκαηα όιε ε νηθνγέλεηα», /tí ζa pún kósmos
34

 ɣia eséna/ [tí ζa pun 

kózmus ʝa séna] «Τη ζα πεη ν θόζκνο γηα ζέλα;»), ην ζρήκα αλαθνινπζίαο
35

 (π.ρ. 

/skílos pu ɣavɣízi min ton fováse/ [ʃcílus pu ɣavʝíʒ mi dun fuváʃi] «Σθύιν πνπ 

γαβγίδεη κελ ηνλ θνβάζαη», /ke aftós o ðáskalos | an zúse símera | éprepe na ton 

éxume íroa/ [ci aftós o ðáskalos | an zúse símira | éprepe na ton éxume írua] «θαη 

απηόλ ηνλ δάζθαιν, αλ δνύζε ζήκεξα, έπξεπε λα ηνλ έρνπκε ήξσα», /ma esí ta vóðia 

su páliosan/ [ma ʃi ta vóðʝa s páʎusan] «Μα εζέλα ηα βόδηα ζνπ πάιησζαλ/γέξαζαλ», 

                                                        
33 Βι. 5.2.1.1 ζ. 420-421. 
34 Πβ. ηα αλαθεξόκελα από ηνπο Αικπαλνύδε (2009: 291) θαη Γθαξαιηάθν (2016: 373) γηα ηε ι. 

/kósmos/ [kózmus] θαη άιια πεξηιεπηηθά νλόκαηα. 
35 Γηα ην ζρήκα αλαθνινπζίαο ή αλαθόινπζν ζρήκα βι. Τδάξηδαλνο (1953 ηόκ. Α΄: 82, ηόκ. Β΄: 268), 

Τδάξηδαλνο (1966: 22). 



 

447 
 

/na páris álo lixnitíri | ɣiatí aftó strávosan ta ðódia tu/ [na pars álu ʎixɲitír | ʝatí aftó 

strávusan ta ðódʝa t] «Να πάξεηο άιιν ιηρληζηήξη, γηαηί απηνύ ζηξάβσζαλ ηα δόληηα 

ηνπ», /ζóðoros íne tóra ptolemaíða éðra tu/ [ζóðoros in tóra ptolemaíða éðra t] «Τνπ 

Θόδσξνπ είλαη ηώξα ε Πηνιεκαΐδα ε έδξα ηνπ;») θαη πνηθίιεο ζπληαθηηθέο αβιεςίεο, 

αζπκθσλία δειαδή κεηαμύ όξσλ ηεο πξόηαζεο, όπσο ππνθεηκέλνπ θαη ξήκαηνο, αιιά 

θαη κεηαμύ άιισλ ζηνηρείσλ (π.ρ. /ke óli emís ítan xreoméni/ [ce óʎi emís ítan 

xreoméni] «Καη όινη εκείο ήκαζηαλ ρξεσκέλνη», /enó i ðikí mas ðen íxame tósa 

xoráfia/ [enó i ðicí mas ðen íxami tósa xuráfça] «ελώ νη δηθνί καο δελ είραλ ηόζα 

ρσξάθηα», /ke san eséna ómorfi potés ðen tis ðangánun/ [ce san eséna émorfi potés ðe 

dis ðangánun] «θαη ζαλ εζέλα όκνξθε πνηέ δελ ηηο δαγθώλνπλ», /tria merún nifúla/ 

[tria merú ɲifúla] «ηξηώλ κεξώλ λπθνύια», /tría meriún ɣabrós ítan/ [tría merʝú ɣabrós 

ítan] «ηξηώλ κεξώλ γακπξόο ήηαλ», /éxo aðerfó stin klefturiá o prótos kapetánios/ 

[éxu aðirfó sti glefturʝá u prótus kapitáɲus] «Έρσ αδεξθό ηνλ πξώην θαπεηάλην ζηελ 

θιεθηνπξγηά», /sfálise ta mátia tu mia ke kalá/ [sfáʎʃi ta mátça t mɲa ci kalá] 

«Σθάιηζε ηα κάηηα ηνπ κηα θαη θαιή», /min nífi ópos íkseres | alá ópos ívres/ [mi ɲif 

ópus íkʃiris | alá ópus ívris] «ρη λύθε όπσο ήμεξεο, αιιά όπσο βξήθεο», /kamiá 

ekatón penída tsiuvália/ [kamɲá ekatón peɲída tʃuváʎa] «θάπνπ εθαηόλ πελήληα 

ηζνπβάιηα», /se kamiá péde éksi méres ζa íne ke aftá/ [ʃi kamɲá ped ekʃ méres ζa íne 

ci aftá] «Σε πεξίπνπ πέληε-έμη κέξεο ζα είλαη θη απηά»). Τα ζηνηρεία απηά όκσο δελ 

ζπληζηνύλ ζπζηεκαηηθέο ζπληαθηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηδηώκαηνο, ώζηε λα ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο αληηκεηώπηζεο θαη κειέηεο˙ σο επί ην πιείζηνλ απνηππώλνπλ ηελ 

ηδηόιεθην ησλ νκηιεηώλ θαη πξνζηδηάδνπλ ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηα 

πιαίζηα ησλ δηαθόξσλ ζπλζεθώλ επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο πιηθνύ. 
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6 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

6.1 Εηζαγωγηθά ζηνηρεία 

 

Σην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη –ζε γεληθέο γξακκέο– ην ιεμηιφγνπ ηνπ 

ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ. Γελ επηρεηξείηαη, ελλνείηαη, εμαληιεηηθή θαη πιήξεο 

παξνπζίαζε ηνπ ηδησκαηηθνχ ιεμηινγηθνχ πιηθνχ –θάηη ηέηνην εμάιινπ ζα ήηαλ 

κάιινλ αλέθηθην– αιιά επηδηψθεηαη θπξίσο ην λα θαηαζηεί δπλαηφλ γηα ηνλ 

αλαγλψζηε λα δηακνξθψζεη κηα γεληθή «εηθφλα» θαη «ηδέα» ζρεηηθά κε απηφ. Σηφρνο 

επνκέλσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη ε ζχληαμε ελφο –κηθξήο έζησ 

έθηαζεο θαη ζπλνπηηθνχ– ιεμηθνχ αιιά ε αδξνκεξήο πξνζέγγηζε ηνπ εχξνπο, ηεο 

ιεμηινγηθήο θπζηνγλσκίαο θαη ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ηδηψκαηνο. 

Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα (π.ρ. κεζνδνινγηθέο επηινγέο, 

παξαδείγκαηα, παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα γηα ην ιεμηιφγην ηνπ ηδηψκαηνο) 

πξνέξρνληαη θαη ζηεξίδνληαη ζε έλα ήδε ππάξρνλ ιεμηινγηθφ corpus
1
 ην νπνίν φκσο 

δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Τν ζχλνιν ησλ ιεμηινγηθψλ αλαθνξψλ 

ηνπ αλσηέξσ corpus, ησλ ιέμεσλ δειαδή ησλ νπνίσλ ηα εξκελεχκαηα θαη ε 

εηπκνιφγεζε αθνινπζνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ρξήζεο αιιά θαη 

απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ιίζηεο/θαηαιφγνπο κε θνηλφ ζεκαηηθφ πεξηερφκελν 

θαη παξαηίζεληαη αιθαβεηηθά, αλέξρεηαη ζηα 1.620 ιήκκαηα. 

Αιεζεχεη φηη ππήξμε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη δελ ήηαλ δηφινπ εχθνιε ε 

επηινγή ησλ ιέμεσλ απφ ηηο νπνίεο απαξηίζηεθε ηειηθά ην δεδνκέλν ιεμηιφγην ηνπ 

ηδηψκαηνο. Αζθαιψο, δελ ήηαλ εθηθηφ αιιά νχηε θαη ζηφρνο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

εξγαζίαο ε ζπγθέληξσζε θαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηδησκαηηθνχ ιφγνπ˙ 

θξίζεθε φκσο ζθφπηκν θαη επηβεβιεκέλν λα πεξηιεθζνχλ ζην ιεμηιφγην ιέμεηο 

(ιήκκαηα) πνπ ζεσξήζεθε φηη ζπλάδνπλ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

απνθαινχκελεο ζπγρξνληθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία, φπσο έρεη ήδε ιερζεί, πηνζεηήζεθε 

θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

                                                
1 Καηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ αθνινπζήζεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ φρη πιήξσο αιιά ζε γεληθέο γξακκέο 

θαη θαηφπηλ επηινγήο –κε θξηηήξην πάληνηε ηνπο ηδηαίηεξνπο ζηφρνπο ηεο ζχληαμήο ηνπ– ζηνηρεία ηφζν 

ζε επίπεδν ζεσξεηηθφ (π.ρ. ζπγρξνλία, αξρή ηεο ηδηνζπγρξνλίαο) αιιά θαη ζε επίπεδν αληηκεηψπηζεο 

πξαθηηθψλ δεηεκάησλ (π.ρ. δήισζε ησλ εηπκνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ εληφο νξζνγψλησλ αγθπιψλ) απφ 

ην Λεμηθό ηεο Νέαο Ειιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε˙ βι. ζρεηηθά Μπακπηληψηεο (2002: 25-

37). 
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επηινγή ηνπ ιεμηινγηθνχ πιηθνχ βαζίζηεθε ζηελ αξρή ηεο ηδηνζπγρξνλίαο
2
˙ ζπλεπψο, 

ζην ιεμηιφγην εληάρζεθαλ ιέμεηο ησλ νπνίσλ έγηλε ή ζπλερίδεηαη λα γίλεηαη ρξήζε 

απφ ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο ζηε ζπγρξνλία ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε εθείλν ην ηκήκα ηνπ ρξφλνπ, ζε εθείλν δειαδή ην δηάζηεκα πνπ 

θαιχπηεη ην ππάξρνλ θαη εμεηαδφκελν θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαηξηβήο 

ηδησκαηηθφ γισζζηθφ πιηθφ (δεθαεηία ηνπ 1960 έσο θαη ζήκεξα)
3
. 

Τα ιήκκαηα/γισζζηθά ζηνηρεία ηα νπνία απαξηίδνπλ ην ιεμηιφγην 

πξνέξρνληαη απφ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα αξρεία ήρνπ αιιά θαη απφ ιίζηεο ιέμεσλ 

θαη γισζζάξηα (π.ρ. Κάξηζηνο, Καθηαληδήο, Κνχξηεο, Σπίληηνο) πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ζε ηνπηθήο θπθινθνξίαο έληππα. Τν πιηθφ πνπ έρεη αληιεζεί απφ 

θαηαιφγνπο ιέμεσλ θαη γισζζάξηα σο ρξνληθά παιαηφηεξν θαη πξνγελέζηεξν 

(δεθαεηίεο ’80 θαη ’90) θαιχπηεη, «ππεξβαίλεη» θαη μεπεξλά ζε εχξνο, πνηθηιία θαη 

                                                
2 Σχκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (1986: 40) ηα ζπγρξνληθά θαηλφκελα είλαη ζρέζεηο κεηαμχ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλαπαξηίδνπλ νξηζκέλν ζχζηεκα κέζα ζε δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εμππεξεηνχλ, σο εθ 

ηνχηνπ, νξηζκέλε ζθνπηκφηεηα, επηηεινχλ δειαδή νξηζκέλε ιεηηνπξγία. Πεξαηηέξσ, ε ζπγρξνλία 

πεξηιακβάλεη θαη’ αλάγθε γισζζηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ίδην ζπγρξνληθφ ζχζηεκα, δειαδή 

ζηνηρεία πνπ είλαη ηδηνζπγρξνληθά. Θεσξεί φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπγρξνλία ζεκαίλεη –κε κηα 

αθαίξεζε πνπ θξίλεηαη βέβαηα απαξαίηεηε– ηδηνζπγρξνλία, δειαδή εθείλα κφλν ηα γισζζηθά ζηνηρεία 

ηεο ζπγρξνλίαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπγρξνλία. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο ζε κηα ζπγρξνληθή ζεψξεζε 

π.ρ. ηεο Νέαο Διιεληθήο δελ ζα ζπλεμεηαζζνχλ απφ θνηλνχ ε Νενειιεληθή θαη νη δηάθνξεο δηάιεθηνη 
θαη ηδηψκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα επξχηεξε ζπγρξνλία, αιιά ρσξηζηά ε ζπγρξνλία, ην ζπγρξνληθφ 

δειαδή ζχζηεκα ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο, ε ζπγρξνλία ηεο α΄ ή β΄ δηαιέθηνπ ή δηαιεθηηθήο 

νκάδαο θαη θ.ν.θ. 
3 Ζ Καηζνχδα (2016: 156) αλαθεξφκελε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΙΛΝΕ (Ιζηνξηθνύ Λεμηθνύ ηεο λέαο 

ειιεληθήο, ηεο ηε θνηλώο νκηινπκέλεο θαη ησλ ηδησκάησλ), ην νπνίν θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη σο κέιε 

ηεο ίδηαο ζπγρξνλίαο δηαιεθηηθέο πεγέο πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 150 πεξίπνπ 

εηψλ (απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη., πξηλ ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή) 

παξαηεξεί πσο κηα κεγάιε αληίθαζε πνπ απνηειεί γλσζηφ πξφβιεκα ηεο ζχγρξνλεο δηαιεθηηθήο 

ιεμηθνγξαθίαο είλαη φηη νη δηαιεθηηθέο πεγέο πνπ θαιχπηνπλ πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αληηκεησπίδνληαη σο ζπλαλήθνπζεο ζηελ ίδηα ζπγρξνλία, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην δηαιεθηηθφ 

πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ απηέο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ηδηνζπγρξνληθφ. Θεσξεί φηη ην 
πξφβιεκα απηφ είλαη εληνλφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο θαζψο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ (βαιθαληθνί πφιεκνη, κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή) ζεκεηψζεθαλ ξαγδαίεο 

δεκνγξαθηθέο θαη γεσγξαθηθέο κεηαβνιέο, πνπ επεξέαζαλ ζπλαθφινπζα θαη «ηελ εηθόλα ηνπ 

δηαιεθηηθνύ ηνπίνπ». Καηαιήγνληαο ζεκεηψλεη (Καηζνχδα 2016: 157) φηη θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηαιεθηηθήο ιεμηθνγξαθίαο θαη ηνπ ΗΛΝΔ, ε ζπγρξνλία θαη ε δηαρξνλία δελ κπνξνχλ λα 

νξηνζεηεζνχλ κε ζαθήλεηα, αιιά αληηζέησο απνηεινχλ –αλαθνξηθά κε ηε θσλεηηθή θαη ηε 

ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ ιεκκάησλ– έλλνηεο βαζηά ζπλπθαζκέλεο. Γίρσο αζθαιψο λα ππάξρεη 

πξφζεζε ακθηζβήηεζεο ησλ ζεκεηνχκελσλ απφ ηελ Καηζνχδα, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο ε έλλνηα ηεο ηδηνζπγρξνλίαο δελ αίξεηαη ή, εάλ απηφ ζπκβαίλεη, 

δελ ηζρχεη ζηελ ίδηα έθηαζε θαη ζηνλ ίδην βαζκφ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΙΛΝΕ θαη ηεο Νέαο 

Διιεληθήο, θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ην δηαζέζηκν πιηθφ είλαη αξθεηά βξαρχηεξν θαη 

ζηε δηάξθεηα απηνχ νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο –πξφθεηηαη βαζηθά γηα έλα ξεχκα κεηαλάζηεπζεο ζην 
εμσηεξηθφ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη ηελ ηάζε εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ ζπλαθφινπζε 

αζηηθνπνίεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’70– δελ ππξνδφηεζαλ έληνλεο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο ηνπ ηχπνπ 

γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο απφ ηελ Καηζνχδα. Δμάιινπ, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

εμεηάδεηαη ε ζπγρξνλία, ην ζπγρξνληθφ ζχζηεκα ηνπ δεδνκέλνπ ηδηψκαηνο θαη δελ επηρεηξείηαη 

ζπλεμέηαζε απηνχ απφ θνηλνχ κε άιια ηδηψκαηα, δηαιέθηνπο –ή θαη ηε Νενειιεληθή Κνηλή– πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα επξχηεξε ζπγρξνλία. 
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γισζζηθφ πινχην ην απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ, ην νπνίν είλαη ρξνληθά λεφηεξν θαη 

σο εθ ηνχηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρλφηεξα ηδησκαηηθά ιεμηινγηθά ζηνηρεία εμαηηίαο 

ηεο ππνρψξεζεο ηνπ ηδηψκαηνο απφ ηελ επίδξαζε θαη «πίεζε» ηεο Κνηλήο Νέαο 

Διιεληθήο. Ο ιφγνο πνπ κφιηο αλαθέξζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηδίσμε λα 

επηηεπρζεί κηα –θαηά ην δπλαηφλ– πξνζέγγηζε θαη απεηθφληζε ηεο «απζεληηθφηεξεο» 

–ηξφπνλ ηηλά– κνξθήο ηνπ Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο πξηλ ηελ ηδηαίηεξα αηζζεηή θαηά 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππνρψξεζή ηνπ δηθαηνινγεί αθ’ ελφο ηελ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεμηινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη αθ’ εηέξνπ εμεγεί γηαηί ζπκβαίλεη 

νκηιεηέο ηνπ ηδηψκαηνο λα δειψλνπλ φηη αγλννχλ ηελ χπαξμε θάπνησλ ιέμεσλ πνπ 

αλεπξίζθνληαη ζηα πξναλαθεξζέληα γισζζάξηα θαη ηνπο θαηαιφγνπο ηδησκαηηθνχ 

ιεμηινγηθνχ πιηθνχ. Αθφκε, ζην ιεμηιφγην έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί: α) ιέμεηο πνπ 

απαληνχλ θαη ζηελ Νενειιεληθή Κνηλή αιιά εκθαλίδνπλ θσλνινγηθέο ή 

κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο, β) ιέμεηο πνπ παξφηη δελ έρνπλ ππνζηεί ηηο αλσηέξσ 

κεηαβνιέο (θσλνινγηθέο, κνξθνινγηθέο) δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζεκαζία ή ηηο 

ζεκαζίεο ελ ζρέζεη κε ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή θαη γ) ιέμεηο μεληθήο πξνέιεπζεο 

(δάλεηα), απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο απαληνχλ θαη ζηελ Κνηλή Νενειιεληθή ελψ άιιεο 

φρη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί θαλεξφ απφ πνηεο πεγέο δαλεηνδνηήζεθε γισζζηθά ην 

ηδίσκα
4
. 

                                                
4 Σην πιαίζην ηεο ιεμηθνγξαθηθήο νηθνλνκίαο, ηεο απνθπγήο δειαδή ηεο επαλάιεςεο πιεξνθνξηψλ 

πνπ παξέρνληαη απφ ηα γεληθά ιεμηθά, ε ζπλήζεο κέζνδνο πνπ θξίλεηαη πξνηηκεηέα θαη αθνινπζείηαη 

απφ ηα ζπγρξνληθά θαη δηαρξνληθά εηπκνινγηθά δηαιεθηηθά ιεμηθά είλαη ε αληηζεηηθή (contrastive 

method), ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηαγξάθεηαη θαη εμεγείηαη θάζε γισζζηθφ ζηνηρείν πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηελ ππφ κειέηε ηνπηθή δηάιεθην ή ηδίσκα απφ φ,ηη ζεσξείηαη επίζεκε πνηθηιία ή λφξκα 

(Καηζνχδα 2012: 859 θαη 2016: 152.) Ζ κέζνδνο απηή, αλ θαη δελ είλαη ε θαιχηεξε, θαζψο 

ζπλεπάγεηαη ηε δηαζηξεβισκέλε ιεμηθνγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο ππφ εμέηαζε γεσγξαθηθήο πνηθηιίαο, 
εληνχηνηο, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. Ζ Καηζνχδα (2012: 859) αλαθέξεη: «Ο 

Zgusta (ό.π.) αληηζέησο ζεκεηώλεη όηη επαξθέζηεξε κέζνδνο είλαη εθείλε πνπ πεξηγξάθεη πιήξσο ηελ ππό 

εμέηαζε γεσγξαθηθή πνηθηιία. Θα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, γηαηί πηζηεύνπκε όηη κε ηελ 

απνζηώπεζε ζηνηρείσλ γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο δίλεηαη ειιηπήο εηθόλα ηνπ ηδηώκαηνο. Απώιεηεο ζηελ 

πιεξνθνξία έρνπκε θαη ζηελ εηπκνινγία, θαζώο ην θνηλό ιεμηιόγην αλάκεζα ζε κηα πεξηγξαθόκελε 

γεσγξαθηθή πνηθηιία θαη ηελ επίζεκε γιώζζα δελ απνηειεί θαηά θαλόλα αληηθείκελν κειέηεο ησλ 

δηαιεθηηθώλ εηπκνινγηθώλ ιεμηθώλ. Χάλεηαη επνκέλσο όπνηα επθαηξία θαηάζεζεο κηαο εηπκνινγηθήο 

πξόηαζεο γηα πξνβιεκαηηθέο θαη δπζεπίιπηεο πεξηπηώζεηο ηνπ γεληθνύ ιεμηινγίνπ». Δπίζεο, παξαηεξεί 

(Καηζνχδα 2016: 152) φηη ε δηαιεθηνινγία ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηε θσλνινγία θαη ηε κνξθνινγία, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά άθξσο ελδηαθέξνπζεο ηηο θσλνινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο πνηθηιίεο αθφκε θαη 

ησλ θνηλψλ ιέμεσλ, θαζψο απηέο επηηξέπνπλ, απφ ηε ζπγθξηηηθή ηνπο κειέηε, λα δηαθσηηζηνχλ 

πνηθίια θσλεηηθά θαη κνξθνινγηθά δηαιεθηηθά θαηλφκελα. Γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 
αλαδήηεζεο, θαηαγξαθήο θαη απνδειηίσζεο ηνπ ζπάληνπ θαη ηεο έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ γηα ην 

θνηλφηαην ιεμηιφγην θαη απφ άιινπο κειεηεηέο βι. Καηζνχδα (2012: 859, ππνζεκ. 17) θαη (2016: 

152). Γηα ην κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ 

ιεκκάησλ πνπ απαληνχλ θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, θαζψο αίξεηαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ ή θαη ησλ ζεκαζηνινγηθψλ απνθιίζεψλ ηνπο βι. Αλαζηαζηάδε-Σπκεσλίδε, 

Κηνχξηε, & Μεηζηάθε (2016: 45). 
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Αληηζέησο, ζην ιεμηιφγην ηνπ ηδηψκαηνο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θχξηα 

νλφκαηα (αλζξσπσλχκηα, ηνπσλχκηα) εθηφο απφ θάπνηα νλφκαηα κελψλ ηνπ έηνπο ε 

δήισζε ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηείηαη –θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ– απφ ηελ αληίζηνηρε 

ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο˙ επίζεο, απφ απηφ απνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο 

θαη παξνηκίεο ηνπ ηδηψκαηνο. Ζ επηινγή λα παξακείλνπλ θάπνηεο ιέμεηο εθηφο ησλ 

νξίσλ θαη ηνπ θπξίνπ ζψκαηνο ηνπ ιεμηινγίνπ ζηεξίδεηαη ζην ζθεπηηθφ φηη: α) ηα 

θνηλά (κε θχξηα) –σο επί ην πιείζηνλ– νλφκαηα καδί κε ηηο ινηπέο γξακκαηηθέο 

θαηεγνξίεο απνθαιχπηνπλ πιεξέζηεξα ηε ζεκαζηνινγηθή επξχηεηα, ηελ πνηθηιία θαη 

ηελ ηδηαίηεξε ιεμηινγηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηδηψκαηνο θαη β) ζην φηη ζεσξήζεθε πσο 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο (αλζξσπσλχκηα, ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο, παξνηκίεο) 

ζα ήηαλ πην ηαηξηαζηφ εάλ απνηεινχζαλ ηκήκα θάπνηνπ Παξαξηήκαηνο. 

Δπίζεο, εθηφο ηνπ ιεμηινγίνπ απέκεηλαλ ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ θαηέζηε 

δπλαηφλ λα εληνπηζηεί ζηα ιεμηθά, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν 

ηεο δηαηξηβήο, θάπνην ζρεηηθφ ζηνηρείν (αλαθνξά, ζεκαζία/εξκήλεπκα, 

εηπκνιφγεζε˙ π.ρ. ξαγάλα [raɣána] ή ξεγάλε [riɣáɲi] «γθξίληα, κνπξκνχξα»). 

Ζ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην ιεμηιφγην ζα δηεχξπλε ίζσο ηελ έθηαζε ησλ 

δεινχκελσλ απφ ην ηδίσκα ζεκαζηψλ θαη αληηθεηκέλσλ αιιά ζα δπζρέξαηλε ηε 

δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηφζν γηα ηελ πξνέιεπζε 

(ειιεληθή ή κε) φζν θαη γηα ηε ρξνλνιφγεζε (αξραία, κεηαγελέζηεξε, κεζαησληθή 

θ.ιπ.) ησλ ιεμηινγηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ corpus ζεκεηψλεηαη φηη: α) 

Αξρηθά δίλεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά έλαο κηθξφο αξηζκφο (40) ιέμεσλ ηνπ ηδηψκαηνο 

θαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ζε πξφηαζε, πεξίνδν ή ηκήκα πεξηφδνπ γηα ηελ θάζε κία 

απφ απηέο. Σρεηηθά κε θάζε ιεκκαηνγξαθνχκελν γισζζηθφ ηχπν αλαθέξνληαη φζα 

ζηνηρεία ππάξρνπλ θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα δηάηαμε (π.ρ. γξακκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζεκαζία/ζεκαζίεο, εηπκνινγία) κε ηελ νπνία δίλνληαη απηά θαη ζηνπο θαηαιφγνπο 

(ιίζηεο) ιέμεσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξαθηηθή πηνζεηήζεθε αθ’ ελφο γηαηί ε παξάζεζε παξαδείγκαηνο ρξήζεο γηα θάζε 

ιήκκα ηνπ ιεμηινγίνπ ζα αχμαλε ππεξβνιηθά ηελ έθηαζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο πνπ 

είρε σο ζηφρν λα «απεηθνλίζεη» ηε ιεμηινγηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηδηψκαηνο θαη φρη ηε 

ζχληαμε ελφο ηδησκαηηθνχ ιεμηθνχ θαη αθ’ εηέξνπ γηαηί ε εχξεζε παξαδείγκαηνο 

ρξήζεο δελ ήηαλ εθηθηή γηα φιεο ηηο ιέμεηο δεδνκέλνπ φηη πνιιέο απφ απηέο 

εληνπίζηεθαλ ζε γισζζάξηα, φπνπ αλαγξάθνληαη –σο επί ην πιείζηνλ– κφλν 
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ιήκκαηα θαη ε ζεκαζία ή νη ζεκαζίεο ηνπο. Τα παξαδείγκαηα ρξήζεο
5
 πνπ 

παξαηίζεληαη έρνπλ ιεθζεί απφ ην απνκαγλεηνθσλεκέλν γισζζηθφ πιηθφ. β) Έρνπλ 

θαηαξηηζηεί ιίζηεο (θαηάινγνη) ιεκκάησλ ζηηο νπνίεο νη ιέμεηο θαηαρσξίδνληαη 

αιθαβεηηθά θαη θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ ηδησκαηηθνχ ιφγνπ. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ θπξίσο ηκήκαηνο ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη επνκέλσο ζεκαηηθή. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή (ζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ιεμηινγίνπ ή κε δηαθνξεηηθή 

δηαηχπσζε νκαδνπνίεζε θαηά ζεκαζηνινγηθά πεδία) έγηλε, δηφηη θξίζεθε φηη 

επηηξέπεη λα θαηαζηεί επθνιφηεξα ζαθήο θαη αληηιεπηή ε ιεμηινγηθή πνηθηιία θαη 

επξχηεηα ηνπ ηδηψκαηνο. 

Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο/ελφηεηεο ζηηο νπνίεο θαηαλέκεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

ιεμηινγηθφ πιηθφ είλαη νη αθφινπζεο: Καηξηθά θαηλφκελα - θπζηθφο θφζκνο, Φπηά - 

θαξπνί, Γεσξγία, Εψα, Οηθία - νηθηαθά ζθεχε, Φαγψζηκα - γιπθά - καγεηξηθή, 

Έλδπζε - ππφδεζε - αηζζεηηθή - θαιισπηζκφο, Κνηλσληθή δσή - έζηκα, Μήλεο ηνπ 

ρξφλνπ, Μνπζηθή - ρνξφο - παηρλίδηα, Σπγγεληθέο ζρέζεηο, Δπάγγεικα - εξγαζία - 

ζπλαιιαγέο - νηθνλνκηθή δσή, Μνλάδεο κέηξεζεο, Δξγαιεία - εμαξηήκαηα - πιηθά - 

αληηθείκελα, Μέξε - φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, Αξξψζηηεο - ηξαχκαηα - πγεία, 

Σπλαηζζήκαηα - ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, Φπζηθέο - εζηθέο ηδηφηεηεο, Δλέξγεηεο - 

δξαζηεξηφηεηεο, Γηάθνξα. 

 

6.2 Δνκή ηωλ ιεκκάηωλ ηνπ corpus 

 

Κάζε ιέμε (ιήκκα) ηνπ ιεμηινγίνπ δηαθξίλεηαη θαη εμαίξεηαη θαη νπηηθά 

θαζψο γξάθεηαη κε έληνλα καχξα γξάκκαηα. Λέμεηο νκφγξαθεο δηαθνξεηηθήο 

εηπκνινγηθήο πξνέιεπζεο δηαθξίλνληαη κε ηε ρξήζε εθζεηψλ (π.ρ. ζήιηαζκα
1
 

[ζíʎazma] ζειαζκφο. [< αξρ. ζειάδσ < ζειή)], ζήιηαζκα
2
 [ζíʎazma] θαηαζθεπή 

ζειηάο. [< ζειηάδσ < κεζλ. ζειηά < ζειεά < αξρ. ζήιεηα, ζει. ηνπ επηζ. ζῆιπο). 

                                                
5 Γεληθά, ε χπαξμε θεηκεληθψλ παξαζεκάησλ σο παξαδεηγκάησλ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα 

κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ ιήκκαηνο. Ζ παξάζεζή ηνπο δελ πξέπεη λα είλαη ηπραία αιιά πξντφλ επηινγήο 

θαηφπηλ ειέγρνπ ζπγθεθξηκέλσλ ιεμηθνγξαθηθψλ πξνυπνζέζεσλ (Καηζνχδα 2016: 153). Γηα ηηο 
ιεμηθνγξαθηθέο πξνυπνζέζεηο (π.ρ. λα ηθαλνπνηνχλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ νξίζκαηνο, δίρσο λα 

αθήλνπλ πεξηζψξην παξεξκελείαο, λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπ ιήκκαηνο 

θ.ιπ.), ηνλ αξηζκφ ησλ παξαζεκάησλ πνπ νθείιεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ εχξνπο ηεο 

γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ελφο ιήκκαηνο, γηα ηε ιεκκαηνγξάθεζε ή κε ινγνηερληθψλ ιέμεσλ αιιά θαη 

ηηο απφςεηο γηα ην αλ ηα ινγνηερληθά παξαζέκαηα αληίθεηληαη ή φρη ζηελ έλλνηα ηνπ ιεμηθνγξαθηθνχ 

παξαδείγκαηνο βι. Καηζνχδα (2016: 153-155). 
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Κάπνηα ιήκκαηα εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δηαθνξνπνηεκέλνπο 

ηχπνπο˙ φηαλ ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη κφλν ζηελ παξνπζία-απνπζία ελφο θζφγγνπ, 

πξάγκα ην νπνίν δειψλεηαη –φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο– θαη κε ηελ παξνπζία-

απνπζία αληηζηνίρνπ γξάκκαηνο/γξαθήκαηνο, ηφηε γίλεηαη ρξήζε ηεο παξέλζεζεο 

θαηά ηε γξαθή ηεο ιέμεο (π.ρ. ζ(η)λί [ʃ(i)ɲí] «κεγάιν θαη ξερφ ηαςί», ην νπνίν 

απαληά σο ζηλί αιιά θαη κε ηνλ ηχπν ζ’λί), φηαλ πάιη νη ιέμεηο δηαθνξνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν (π.ρ. χπαξμε δηαθνξεηηθνχ θζφγγνπ άξα θαη ηνπ ζρεηηθνχ γξαθήκαηνο 

ζε –θαηά ηα άιια– νκφερα θαη νκφγξαθα ιήκκαηα, δηαθνξνπνίεζε ζε 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θζφγγνπο άξα θαη γξαθήκαηα θ.ά.), απνδίδνληαη ζηε γξαθή 

κε ή δηαδεπθηηθφ ή κε ηε ρξήζε πιάγηαο κπάξαο (/) (π.ρ. ζπνύδα/ζπνύδα [spúð/za] 

«ζπνδφο», θξάρωξα [kráxora]/θξάρνπξα [kráxura]/θξ(η)άθνπξα [kr(i̭)ákura] (ηα) 

«νη αθξψξεηεο, ςεινί θαη έξεκνη ηφπνη», παξαζνι’ [parasóʎ] ή παξαζόιαο  

[parasólas] «νκπξέια γηα ηνλ ήιην», ζεξβέηα [servéta] ή ζηνξβέηα [ʃorvéta] (ε) 

«είδνο καληειηνχ»). 

Κάζε ιήκκα αθνινπζείηαη απφ νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο. Πξφθεηηαη 

γηα: α) ηε θσλεηηθή κεηαγξαθή, β) ηηο γξακκαηηθέο πιεξνθνξίεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, γ) ηα εξκελεχκαηα, ηνλ νξηζκφ δειαδή ηεο ζεκαζίαο ή ησλ ζεκαζηψλ 

ηεο ιέμεο˙ νη ζεκαζίεο αξηζκνχληαη, ππνδηαηξνχληαη αιιά θαη δηαζαθελίδνληαη κε 

ραξαθηεξηζκνχο (π.ρ. κεηαθνξηθή ρξήζε) θαη δ) ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο, φπνπ 

δίλεηαη ε αξρηθή πξνέιεπζε, ν αξρηθφο ηχπνο, ε κεηαβνιή ηεο αξρηθήο ζεκαζίαο ή 

ηνπ ηχπνπ θ.ιπ. (π.ρ. δλίρ(η) [ʒɲíç(i)] (ηo) ζβέξθνο, απρέλαο. [< αξρ. δηλίρηνλ
6
 

«δεξκάηηλε δψλε, ινπξί παπνπηζηνχ». Ζ ζεκαζία ηεο ι. πξνέθπςε απφ ηελ 

παιηφηεξε πξαθηηθή, ηελ επνρή πνπ θνξνχζαλ πνηνχξηα, θαξδηά δει. παληειφληα απφ 

πθαζκέλν ζηνλ αξγαιεηφ βακβαθεξφ χθαζκα, λα ιχλνπλ ην πθαζκάηηλν δσλάξη ηνπο 

θαη λα ην θξεκνχλ ζηνλ απρέλα ηνπο, φηαλ έπξεπε λα θάλνπλ ηελ αλάγθε ηνπο], 

λπθν(π)ζηόι’ [ɲifustóʎ] ή [ɲifostóʎ] (ην) 1. ζεληφλη ζηνιηζκέλν κε ηξεηο αλζνδέζκεο 

2. ην κέξνο κπξνζηά ζηελ θξεκαζκέλε πξνίθα, φπνπ νη λχθεο κεηά ην γάκν 

ππνδέρνληαη ηνπο θαιεζκέλνπο. [ππνθ. ηνπ κηγλ. λπκθό-ζηνινο]). 

Όζνλ αθνξά ζηηο γξακκαηηθέο πιεξνθνξίεο, έπεηηα απφ νξηζκέλα νπζηαζηηθά 

δίλεηαη, ζε παξέλζεζε, ν ηχπνο ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ πνπ δειψλεη ην γέλνο ηνπο (π.ρ. 

ζεξβέηα [servéta] ή ζηνξβέηα [ʃorvéta] (ε) «είδνο καληειηνχ»)˙ επίζεο, κεξηθέο 

θνξέο, φπνπ δειαδή ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ππάξμεη αζάθεηα θαη ζχγρπζε 

                                                
6 Bι. Liddell & Scott θαη Μπαηδάθαο (2012: 979). 
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(π.ρ. κεηαμχ αηηηαηηθήο πιεζπληηθνχ νπδεηέξσλ θαη επηξξεκάησλ) ρξεζηκνπνηείηαη –

θαη πάιη εληφο παξελζέζεσο– ε ζπληνκνγξαθία επίξξ. γηα ηε δήισζε ηεο 

γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ επηξξήκαηνο˙ ηέινο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ξεκαηηθψλ 

ηχπσλ παξέρνληαη γξακκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ θιίζε ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηίζεληαη κέζα ζε αγθηζηξνεηδείο αγθχιεο 

(π.ρ. ζέθνπ [ζéku] {αφξ. έζεθα} θπηεχσ. [< ζ. ζε- ηνπ αξρ. ξ. ηί-ζε-κη]). Όηαλ ζηα 

ιήκκαηα δελ ζεκεηψλνληαη νη πξναλαθεξζείζεο γξακκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηφ –σο 

επί ην πιείζηνλ– ζπκβαίλεη γηαηί ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ελλννχληαη εχθνια ράξε ζηε 

γλψζε ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο είηε δηφηη ε γισζζηθή πεγή (π.ρ. γισζζάξη, 

δεκνζηεπκέλν θείκελν, απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ) απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ νη 

ιέμεηο δελ επέηξεπε ηε ζαθή ζπλαγσγή ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ. 

Αξθεηά ξήκαηα δελ δίλνληαη ζην α΄ εληθφ πξφζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ 

ελεζηψηα (ελεξγεηηθήο ή κεζνπαζεηηθήο θσλήο), φπσο είλαη ην ζχλεζεο, αιιά ζηνλ 

ηχπν κε ηνλ νπνίν εληνπίζηεθαλ ζην πιηθφ (π.ρ. αληξίδ’ [adríʒ] «παξηζηάλεη ηνλ 

άληξα», βνπιεύεη [vulévi] «ηαηξηάδεη, βνιεχεη», βξαδηάζ’θα [vraðʝáska] «άξγεζα θαη 

κε βξήθε ε λχρηα») κε ην ζθεπηηθφ αθ’ ελφο φηη απηή πηζαλφλ είλαη ε ζπρλφηεξε ή 

θαη ε απνθιεηζηηθή ηνπο ρξήζε ζην ηδίσκα θαη αθ’ εηέξνπ φηη δελ ζα ήηαλ 

επηζηεκνληθά ζσζηφ λα αλαθέξνληαη ζην ιεμηιφγην ξεκαηηθνί ηχπνη (α΄ εληθνχ 

νξηζηηθήο ελεζηψηα) νη νπνίνη ζα ήηαλ πξντφλ εηθαζηψλ ηεο εξεπλήηξηαο αθφκε θαη 

αλ απηνί ζπλέβαηλε λα ζπκπίπηνπλ κε ηνπο νξζνχο (ηδησκαηηθνχο) ηχπνπο (α΄ εληθνχ 

νξηζηηθήο ελεζηψηα), γηα ηνπο νπνίνπο φκσο δελ ππήξμε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηνπο 

ζην πιηθφ ή πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηδηψκαηνο. 

Τέινο, γξακκαηηθέο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ, φηαλ ρξεηάδεηαη θαη ζην ηκήκα 

ηεο εηπκνινγίαο ηεο ιέμεο (π.ρ. π’λαθνπηή [pnakutí] πηλαθσηή. [Οπζηαζηηθνπ. ζει. 

ηνπ επηζ. * πηλαθσηόο < αξρ. πηλάθηνλ, ππνθ. ηνπ νπζ. πίλαμ]). 

Σρεηηθά κε ηα εξκελεχκαηα ζεκεηψλεηαη φηη, φηαλ κηα ιέμε δηαζέηεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεκαζίεο, απηέο αξηζκνχληαη κε αξαβηθή αξίζκεζε (π.ρ. 

κπαηάι’ο [batáʎs] 1. ρνληξφο, δπζθίλεηνο 2. άβνπινο) ελψ ην δήηεκα ηεο 

νξηνζέηεζεο ησλ ζεκαζηψλ ηεο, δειαδή πφζεο θαη πνηεο ζεκαζίεο εκθαλίδεη, θαζψο 

θαη απηφ ησλ θξηηεξίσλ
7
 βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

ζεκαζηψλ (π.ρ. έθηαζε ρξήζεο ηεο θάζε ζεκαζίαο, βαζηθή, θπξηνιεθηηθή ή 

                                                
7 Γηα ην πξφβιεκα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ ζεκαζηψλ κηαο ιέμεο θαη ην δήηεκα ηεο ζεηξάο κε ηελ νπνία 

πξέπεη λα δνζνχλ απηέο βι. Μπακπηληψηεο (2002: 29). 
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πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο ζε ζρέζε κε άιιεο πνπ παξάγνληαη απφ απηήλ) δελ 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ απζηεξφηεηα θαη ηε ζρνιαζηηθφηεηα πνπ ζα απαηηνχζε ε 

ζχληαμε ελφο Λεμηθνχ ηνπ ηδηψκαηνο, θαζψο θάηη ηέηνην δελ πεξηιακβάλεηαη, φπσο 

έρεη ήδε ιερζεί, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. Χαξαθηεξηζκνί εληφο 

παξελζέζεσο, φπσο (κηθ.) γηα ηε δήισζε κεηαθνξηθήο ρξήζεο ή (γηα απγό) θ.ά., 

ζεκεηψλνληαη φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο (π.ρ. 

νύξγηνπο [úrʝus] 1. (γηα απγφ) θινχβηνο 2. (κηθ.) ν αλίθαλνο λα ζθεθηεί θαη λα 

θξίλεη). 

Μεηά ηα εξκελεχκαηα θαη ηηο ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη κέζα 

ζε νξζνγψληεο αγθχιεο ([]) εηπκνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνέιεπζε θάζε ιέμεο 

(αξρηθή ξίδα, ζεκαζία, εξκελεία κεηαβνιψλ ζηνλ ηχπν θαη ζηε ζεκαζία θ.ιπ.). Ζ 

εηπκνιφγεζε βαζίζηεθε ζηα ιεμηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν, 

πξσηίζησο ζην Λεμηθό ηεο Νέαο Ειιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε, 

δεπηεξεπφλησο ζην Εηπκνινγηθό Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηνπ Ν. Αλδξηψηε 

θαη ην Λεμηθό ηεο κεζαησληθήο ειιεληθήο δεκώδνπο γξακκαηείαο ηνπ Δ. Κξηαξά, θαη, 

ηέινο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηα ππφινηπα. Γεληθά, εηπκνινγνχληαη θαη νη ιέμεηο 

πξνθαλνχο εηχκνπ (π.ρ. άζηνπκνπο [ástumus] ακίιεηνο. [< α- ζηεξεη. + αξρ. 

ζηόκα])˙ θάπνηεο απφ απηέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθνληαλ ζηα ιεμηθά, 

εηπκνινγήζεθαλ απφ ηε ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο. 

Σην ηκήκα ηεο εηπκνινγίαο κπνξεί λα δίλνληαη θαη ζεκαζηνινγηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη ε αξρηθή ζεκαζία κηαο ιέμεο, εθφζνλ δηαθέξεη απφ ηε 

ζεκεξηλή, ή ε εξκελεία ηεο ζεκαζηνινγηθήο κεηαβνιήο, φηαλ απηή δελ είλαη 

απηνλφεηε θαη πξνθαλήο (π.ρ. άλνπζηνπο [ánustus] άλνζηνο. [αξρ., αξρηθή ζεκ. 

«ρσξίο επηζηξνθή», < α- ζηεξεη. + λόζηνο. Ζ. ζεκαζία «άγεπζηνο, άλνζηνο» 

νθείιεηαη ζηελ αληίζεηε ι. λόζηηκνο πνπ δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαζηνινγηθά απφ ηελ 

αξρ. ζεκ. ηνπ λόζηνο]). 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη κηα επξχηεξα απνδεθηή θαη πιήξσο 

πεηζηηθή άπνςε γηα ηελ πξνέιεπζε κηαο ιέμεο, πηνζεηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο 

αγλώζηνπ εηύκνπ ή αλαθέξεηαη σο αβεβαίνπ εηύκνπ, νπφηε θαη παξαηίζεληαη θάπνηεο 

απφ ηηο πηζαλφηεξεο εηπκνινγήζεηο (π.ρ. π’ηξηά [ptri̭a] ρηχπεκα ζην θεθάιη κε πέηξα 

πνπ ξίρλεηαη απφ καθξηά. [< αξρ. πέηξα, αξρηθή ζεκ. «κεγάινο βξάρνο», αγλ. εηχκνπ 

+ παξαγ. επίζεκα -ηά], άηζαινπο [átsalus] απξφζεθηνο, άηζαινο. [κεζλ., αβεβ. 

εηχκνπ, πηζ. < αξρ. ἀηάζζαινο (κε αλνκνησηηθή απνβνιή ηνπ -η- θαη ηξνπή ηνπ -ζζ- > 
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-ζη-, νπφηε *ἄζηαινο > ἄηζαινο]). 

Σηηο ειιεληθήο, σο επί ην πιείζηνλ, πξνέιεπζεο ιέμεηο ζεκεηψλεηαη 

ρξνλνινγηθή έλδεημε, δειψλεηαη δειαδή αλ ε ιέμε είλαη αξραία, κεηαγελέζηεξε ή 

κεζαησληθή (π.ρ. θηλώλνπ [cinónu] ζεξβίξσ. [< αξρ. θελῶ (-όσ) < θελόο]). Σε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε αζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ιεμηθψλ 

σο πξνο ηνλ ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ιέμεσλ αθνινπζήζεθε θαη πηνζεηήζεθε ε άπνςε 

πνπ αλαθεξφηαλ ζην Λεμηθό ηεο Νέαο Ειιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε. 

Δθηφο απφ ηηο ειιεληθέο, εηπκνινγηθά ζηνηρεία παξέρνληαη θαη γηα ηηο ιέμεηο 

μεληθήο πξνέιεπζεο (δάλεηα). Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δαλείσλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί φξνη φπσο νη αθφινπζνη: α) αληηδάλεην, πξφθεηηαη γηα ιατθφ δάλεην 

απφ μέλε γιψζζα, ηνπ νπνίνπ ε απψηεξε αξρή είλαη ειιεληθή (π.ρ. θαλλέια [kanéla] 

1. είδνο κπαραξηθνχ 2. κεγάιν βαξέιη θξαζηνχ. [Αληηδάλ., κεζλ. < ηηαι. cannella, 

ππνθ. ηνπ ιαη. canna «θαιάκη» < αξρ. θάλλα/θάλλε «θαιάκη»]), β) απόδνζε, ην 

πεξηερφκελν μέλεο ιέμεο απνδίδεηαη δίρσο αθξηβή αληηζηνηρία (π.ρ. παξάλνπκα 

[paránuma] παξαηζνχθιη, παξαλφκη, παξσλχκην. [Απφδ. ηνπ ιαη. cognomen, κεζλ. < 

παξα- + (ὄ)λνκα]) θαη γ) κεηαθνξά, πξφθεηηαη γηα άκεζν δάλεην, ην νπνίν έρεη 

ππνζηεί γξακκαηηθή πξνζαξκνγή θαη έρεη εληαρζεί ζην ιεμηιφγην ζρεηηθά πξφζθαηα 

(ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο) (π.ρ. θαβνύξη’ζα [kavúrtsa] θαβνχξληηζα. [Μεηαθνξά 

ηνπ ηνπξθ. kavurdum, αφξ. ηνπ ξ. kavurmak]). 

 

6.3 Παξαηεξήζεηο γηα ην ιεμηιόγην ηνπ ηδηώκαηνο 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο corpus πξνθχπηεη φηη ην ιεμηιφγην ηνπ 

Γαξλάθηθνπ ηδηψκαηνο θαιχπηεη δηάθνξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, πξάγκα ην νπνίν 

καξηπξεί ηνλ πινχην, ηελ επξχηεηα, ηελ πνηθηιία ηνπ θαη ζπλζέηεη ηελ ηδηαίηεξε 

θπζηνγλσκία ηνπ˙ αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, 

απνθαιχπηεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ιατθψλ νκηιεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα 

πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίεο κε ηδηαίηεξεο ιέμεηο (π.ρ. δνπδνπθάξ’ 

[ðuðukár] ηξαπεδίηεο (δφληη). [< αξρ. δώδεθα, επεηδή ηα δφληηα απηά βγαίλνπλ ζηελ 

ειηθία ησλ δψδεθα πεξίπνπ εηψλ]), λα δηαηεξνχλ ιέμεηο απφ πξνγελέζηεξεο 

πεξηφδνπο εμέιημεο ηεο Διιεληθήο θαζψο θαη ην φηη απνδέρηεθαλ, ελζσκάησζαλ 

γισζζηθά θαη πηνζέηεζαλ ιέμεηο μεληθήο πξνέιεπζεο σο απνηέιεζκα γισζζηθψλ 

επαθψλ κε μελφγισζζνπο πιεζπζκνχο, πξνπάλησλ ηνπο Τνχξθνπο. 
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Κάπνηνη παξάγνληεο, φπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο θαη νη αζρνιίεο 

ησλ θαηνίθσλ, επέδξαζαλ ηδηαίηεξα ζηε δηακφξθσζε θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

κε απνηέιεζκα νξηζκέλνη ηνκείο ηνπ λα έρνπλ αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν απφ άιινπο˙ 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην ιεμηιφγην πνπ αθνξά ζηνλ θπζηθφ θφζκν, ηα θπηά, 

ηνπο θαξπνχο, ηα δψα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαη πνηθηιία, ελψ νη 

ιεμηινγηθέο αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θφζκν θαη ηηο κνξθέο δσήο/πιάζκαηα 

ηεο ζάιαζζαο είλαη ηδηαίηεξα ηζρλέο. 

Τν ιεμηιφγην ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνλφηεηα απνηειείηαη απφ ιέμεηο 

ειιεληθήο πξνέιεπζεο (αξραίεο, κεηαγελέζηεξεο, κεζαησληθέο). Απηφ ζπλάδεη κε ηνλ 

ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα
8
 ηνπ ηδηψκαηνο, επηβεβαηψλεη ηνπο δεζκνχο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο Διιεληθήο θαη δίλεη κηα εηθφλα ηφζν γηα ηελ 

ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δέρηεθε, ελζσκάησζε θαη 

αθνκνίσζε ηηο γισζζηθέο κεηαβνιέο ηεο Διιεληθήο ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο (γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή 

ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη –ζε έλαλ βαζκφ– ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε. 

Απφ ηηο ιέμεηο ειιεληθήο πξνέιεπζεο ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά –θαη κάιηζηα ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ– νη κεζαησληθέο, έπνληαη νη αξραίεο
9
 θαη ηελ ηειεπηαία, ηξίηε, ζέζε 

θαηέρνπλ νη ιέμεηο ηεο κεηαγελέζηεξεο Διιεληθήο. Τν γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπ ιεμηινγίνπ παξαπέκπεη ζηε κεζαησληθή γιψζζα δελ μελίδεη, θαζψο ε 

πεξίνδνο απηή, φπσο είλαη γλσζηφ, απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

λενειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ. Δπνκέλσο, θαη ην ηδίσκα ησλ 

Γαξλαθνρσξίσλ δελ θαίλεηαη λα δηαθνξίδεηαη απφ ηα ηζρχνληα γηα ηα ινηπά ηδηψκαηα 

ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Δθηφο απφ ηηο ιέμεηο ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζην ηδίσκα απαληνχλ θαη δάλεηα 

απφ μέλεο γιψζζεο. Οη ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο –εηδηθφηεξα ν ηνπξθηθφο δπγφο, ν νπνίνο 

είρε σο ζπλέπεηα λα έξζνπλ νη Γαξλαθνρσξίηεο ζε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

γιψζζα (language contact) ησλ θαηαθηεηψλ– επεξέαζαλ ηε ζχλζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

θαη εμεγνχλ γηα πνην ιφγν ηα γισζζηθά ζηνηρεία απφ ηελ Τνπξθηθή ππεξβαίλνπλ ζε 

                                                
8 Ζ ειιεληθφηεηα ηνπ ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ ακθηζβεηήζεθε απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά ζηα 

ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. (καθεδνληθφο αγψλαο) θαη ππνζηεξίρζεθε φηη ην ηδίσκα 

ήηαλ ζιαβηθφ (βνπιγαξηθφ)˙ γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Παπαθπξηάθνο (1997: 10-11). 
9 Πβ. θαη ηα αλαθεξφκελα απφ ηνπο Καηζάλε & Νηίλα (2004: 437) θαη Νηίλα (2005: 201) γηα ηε 

ιεμηινγηθή ζχλζεζε ησλ ηδησκάησλ ηεο πεξηνρήο Kνδάλεο-Γξεβελψλ. 



 

458 

 

αξηζκφ ηα δάλεηα απφ άιιεο μέλεο γιψζζεο
10

. Τα ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο ιεμηινγηθά 

ζηνηρεία δελ αιινηψλνπλ ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα ηνπ ηδηψκαηνο, δελ παχνπλ σζηφζν 

λα απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη λα απνηππψλνπλ –ζε γισζζηθφ επίπεδν– 

έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ δηακνξθψζεθε ε γιψζζα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

Αλαθνξηθά κε άιιεο μέλεο γιψζζεο θαη ηε ινηπή ιεμηινγηθή δηαζηξσκάησζε 

ηνπ ηδηψκαηνο, απηφ δαλεηνδνηήζεθε γισζζηθά απφ ηελ Ηηαιηθή, ηε Λαηηληθή, ηε 

Σιαβηθή
11

 θαη ηε Γαιιηθή. Σε κηθξφηεξν βαζκφ εληνπίζηεθαλ δάλεηα βελεηηθήο, 

αιβαληθήο
12

, αξσκνπληθήο, αγγιηθήο, ξνπκαληθήο, βνπιγαξηθήο, ζεξβνθξναηηθήο, 

εβξατθήο, ηζπαλνεβξατθήο θαη ηζερηθήο πξνέιεπζεο. 

Οινθιεξψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηε ιεμηινγηθή θπζηνγλσκία ηνπ 

ηδηψκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεγάιν ηκήκα ηνπ 

ιεμηινγίνπ ηνπ, ειιεληθήο θαη μεληθήο πξνέιεπζεο, απαξηίδεηαη απφ ιέμεηο πνπ 

απαληνχλ θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, αιιά απηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

έρνπλ ππνζηεί θσλνινγηθέο ή θαη κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο. 

                                                
10 Ζ παξαηήξεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα επίζεο βφξεηα ηδηψκαηα ηεο Kνδάλεο θαη ησλ Γξεβελψλ˙ βι. 

ζρεηηθά Καηζάλεο & Νηίλαο (2004: 437) θαη Νηίλαο (2005: 202). 
11 Γαλεηνδφηεζε κε ιεμηινγηθά ζηνηρεία ζιαβηθήο θαη ιαηηληθήο πξνέιεπζεο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο 

Καηζάλε & Νηίλα (2004: 437) θαη Νηίλα (2005: 207-208) θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ γισζζηθψλ 

ηδησκάησλ ησλ πεξηνρψλ ηεο Kνδάλεο θαη ησλ Γξεβελψλ. 
12 Βι. Νηίλαο (2005: 209). 
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7 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Έπεηηα από ηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ηνπ 

ηδηώκαηνο ζηα δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο (θσλεηηθή, θσλνινγία, κνξθνινγία, , 

ζύληαμε) θαη άξα ηελ πεξηγξαθή ηεο γισζζηθήο ηνπ θπζηνγλσκίαο θαη 

ηδηαηηεξόηεηαο, είλαη δπλαηόλ λα δηαηππσζεί –θαη’ αξράο– ε γεληθόηεξε 

παξαηήξεζε-ζπκπέξαζκα όηη αλήθεη ζηελ επξύηεξε νκάδα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ 

ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα θπξηόηεξα γλσξίζκαηα ηνπ 

ηδηώκαηνο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ –θαηαλεκεκέλα ζηα δηάθνξα γισζζηθά επίπεδα 

(θσλεηηθή, θσλνινγία, κνξθνινγία, ζύληαμε)– ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ ηδηαίηεξν 

γισζζηθό ηνπ ραξαθηήξα δηαθνξνπνηώληαο ην από ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή αιιά 

θαη ηα νπνία –ή έζησ νξηζκέλα από απηά– ζα κπνξνύζαλ λα επηηξέςνπλ ηελ έληαμή 

ηνπ ζε θάπνηα ηδηαίηεξε, κηθξόηεξε νκάδα-ππνζύλνιν απηήο ησλ βνξείσλ 

ειιεληθώλ ηδησκάησλ. 

α) Φωνητική: 

1) ε ύπαξμε ησλ θαηλννπξαληθώλ θζόγγσλ [ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] (βι. Τδηηδηιήο 2016: 

446), αιινθώλσλ ησλ θσλεκάησλ /s, z, ts, dz/ αληίζηνηρα, πνπ απαληνύλ ζπλήζσο 

όηαλ αθνινπζεί πξόζζην θσλήελ (πξνπάλησλ ην /i/), ζην ηέινο ιέμεσλ κεηά ηελ 

απνβνιή άηνλνπ ηειηθνύ /i/ θαζώο θαη όηαλ από θσλνινγηθή άπνςε έπεηαη ε 

αθνινπζία /i/ + /Φ(σλήελ)/ (π.ρ. /íkosi/ [íkoʃi] «είθνζη», /keselés/ [ceʃelés] «είδνο 

παπνπηζηνύ», /kitázi/ [xtaʒ] «θνηηάδεη», /tsiardáki/ [tʃardác] «αλνηρηό ζαιόλη», 

/sidzími/ [ʃidʒím] «ιεπηό αιιά αλζεθηηθό ζθνηλί»). 

2) ε ππεξσηθνπνίεζε ηνπ /l/ πξν ζπγθεθξηκέλσλ θσλεεληηθώλ θσλεκάησλ –

πξνπάλησλ ηνπ /a/ – ην νπνίν πξνθέξεηαη σο [ɫ] (π.ρ. /láði/ [ɫað] «ιάδη», /kalá/ [kaɫá] 

«θαιά», /búklo/ [búkɫo] «μύιηλν δνρείν λεξνύ», /pulúsa/ [puɫúsa] «πνπινύζα»). 

β) Φωνολογία: 

1) ν βόξεηνο θσλεεληηζκόο (βι. Τδηηδηιήο 2016: 446), ν νπνίνο ζπλίζηαηαη: α) 

ζηε ζηέλσζε ή θώθσζε
1
/ζπζηνιή/αλύςσζε (raising), ζηελ κεηαηξνπή δειαδή ησλ 

ηνληθά απξνζηάηεπησλ (άηνλσλ) πξσηνγελώλ ελδηάκεζσλ θσλεέλησλ /e/ θαη /ν/ ζε 

πςειά/θιεηζηά θσλήεληα [i] θαη [u] αληίζηνηρα (π.ρ. /peðí/ [piðí] «παηδί», /ɣéros/ 

                                                
1 Σην ηδίσκα απαληά θαη ην θαηλόκελν ηεο αληηθώθσζεο (π.ρ. /ɣínodan/ [ʝénodan] «γίλνληαλ», 

/tiléfono/ [teléfono] «ηειέθσλν», /abrúmita/ [abrómta] «κπξνύκπηα») αιιά ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε 

θαη ζπρλόηεηα. 
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[ʝérus] «γέξνο») θαη β) ζηελ απνβνιή (dropping) ησλ άηνλσλ πςειώλ/θιεηζηώλ ή –

θαη’ άιιε δηαηύπσζε– ησλ ηνληθά απξνζηάηεπησλ /u/ θαη /i/ (π.ρ. /ɣurúni/ [ɣruɲ] 

«γνπξνύλη», /aðráxti/ [aðráxt] «αδξάρηη», /aloɣómiɣa/ [aluɣómɣa] «αινγόκπγα»). 

Βέβαηα ζε αληίζεζε κε ό,ηη ζπλέβαηλε ζην παξειζόλ, ζην ζπγθεθξηκέλν –

ηνπιάρηζηνλ– πιηθό θαη ζηελ ππό εμέηαζε ρξνληθή θάζε ηνπ ηδηώκαηνο, ην 

θαηλόκελν ηεο ζηέλσζεο δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί πιένλ λνκνηειεηαθά, παληνύ θαη 

πάληνηε κνινλόηη κπνξεί λα ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο (άηνλα 

ελδηάκεζα θσλήεληα) γηα ηελ εθδήισζή ηνπ. Απηό παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηνλ 

ιόγν αηόκσλ –λεαξήο σο επί ην πιείζηνλ ειηθίαο– ηα νπνία έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ 

πεξηβεβιεκέλε κε κεγαιύηεξν γισζζηθό θαη θνηλσληθό θύξνο κνξθή ηεο Κνηλήο 

Νέαο Διιεληθήο˙ όκσο θαη ζηνλ ιόγν νκηιεηώλ –σξηκόηεξεο ειηθίαο– πνπ δελ 

ληώζνπλ ηελ αλάγθε θαη άξα δελ επηδηώθνπλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ γισζζηθά από 

ηελ ππόινηπε θνηλόηεηα ζπκβαίλεη θάπνηε λα απαληά ην ελ ιόγσ θαηλόκελν θαη 

θάπνηε όρη. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε όηη είλαη δπλαηόλ ζηελ γισζζηθή 

παξαγσγή ηνπ ίδηνπ νκηιεηή άιινηε λα ιακβάλεη ρώξα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν 

θαη άιινηε όρη˙ θάπνηε θαη ζηελ ίδηα αθόκε ιέμε ζπκβαίλεη ζε άιιε ζπιιαβή λα 

απαληά ελώ ζε άιιε όρη. Δπίζεο, αξθεηέο θνξέο επηζεκάλζεθαλ εθθνξέο ζηηο  

νπνίεο ην δεδνκέλν θαηλόκελν δελ θαίλεηαη λα εθδειώλεηαη ζαθώο, μεθάζαξα θαη 

πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, αιιά κνηάδνπλ λα ζπληζηνύλ πεξηπηώζεηο ελδηάκεζσλ 

θσλεεληηθώλ θζόγγσλ (κεηαμύ [ν] θαη [u] ή [e] θαη [i]). Γεληθά όκσο ε επξεία 

επίδξαζε θαη θπξηαξρία ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο όπσο θαη ν αξγόο ξπζκόο 

νκηιίαο θαίλεηαη λα ζπλδένληαη θαη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ κε εθδήισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

Πάλησο, αλεμαξηήησο από όζα παξαηεξήζεθαλ ακέζσο πξνεγνπκέλσο, ηα 

θαηλόκελα ηεο ζηέλσζεο θαη ηεο απνβνιήο ή ζίγεζεο ησλ ηνληθά απξνζηάηεπησλ 

/u/ θαη /i/ είλαη ηα θαη’ εμνρήλ θσλνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ ηδηώκαηνο θαη 

ζπληζηνύλ έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό-ηζόγισζζν (βόξεηνο θσλεεληηζκόο) ην νπνίν 

απνηειεί θξηηήξην γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηεο γισζζηθήο κνξθήο ησλ Γαξλαθνρσξίσλ  

ζηελ νκάδα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

 Δπηπιένλ, ζπλέπεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη εθηόο από ηελ ύπαξμε 

ηδηαίηεξα κεγάινπ –πνιύ κεγαιύηεξνπ από απηνύ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο– 

αξηζκνύ δηζπκθσληθώλ, ηξηζπκθσληθώλ θαη ηεηξαζπκθσληθώλ ζπκθσληθώλ 

ζπκπιεγκάησλ θαζώο θαη ηελ εκθάληζε ζπκπιεγκάησλ εληειώο θαηλνθαλώλ ππό 
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ηελ έλλνηα όηη δελ απαληνύλ ζηελ πξόηππε Νενειιεληθή Κνηλή (π.ρ. /mulária/ 

[mɫárʝa] «κνπιάξηα», /érxome/ [érxmi] «έξρνκαη», /áskisto/ [áʃcstu] «άζρηζην, 

άθζαξην, άξηην») θπξίσο ην γεγνλόο όηη ζην ηδίσκα εκθαλίδεηαη κεγαιύηεξε –ελ 

ζρέζεη κε ηε Νενειιεληθή Κνηλή– πνηθηιία ζηε θσλεηηθή πξαγκάησζε ηόζν ησλ 

ιεμηθώλ κνξθεκάησλ - ζεκάησλ όζν θαη ησλ γξακκαηηθώλ κνξθεκάησλ ηνπ 

νλόκαηνο θαη ηνπ ξήκαηνο (π.ρ. ζην ηδίσκα: /líko-s/ [ʎíku-s] «ιύθνο», /nífi-s/ [ɲif-s] 

«λύθεο», /neró-ø/ [ɲiró] «λεξό» - /lín-o/ [ʎín-u] «ιύλσ», /é-lis-a/ [é-ʎs-a] «έιπζα», 

/líθ-ika/ [ʎíθ-ka] «ιύζεθα», ελώ ζηε Νενειιεληθή Κνηλή: /líko-s/ [líko-s] «ιύθνο», 

/nífi-s/ [nífi-s] «λύθεο», /neró-ø/ [neró] «λεξό» - /lín-o/ [lín-ν] «ιύλσ», /é-lis-a/ [é-

lis-a] «έιπζα», /líθ-ika/ [líθ-ika] «ιύζεθα» αληίζηνηρα˙ επίζεο, ζην ηδίσκα: /lík-i/ 

[ʎic] «ιύθνη», /min-es/ [míɲ-is] «κήλεο», /oká-ðes/ [uká-ðis] «νθάδεο», - /lín-o/ [ʎín-

u] «ιύλσ», /lín-ume/ [ʎín-um(i)] «ιύλνπκε», /líζ-ika/ [ʎíζ-ka] «ιύζεθα», /líζ-ikes/ 

[ʎíζ-cis] «ιύζεθεο», ελώ ζηε Νενειιεληθή Κνηλή: /lík-i/ [lík-i] «ιύθνη», /min-es/ 

[min-es] «κήλεο», /oká-ðes/ [oká-ðes] «νθάδεο» - /lín-o/ [lín-ο] «ιύλσ», /lín-ume/ 

[lín-ume] «ιύλνπκε», /líζ-ika/ [líζ-ika] «ιύζεθα», /líζ-ikes/ [líζ-ikes] «ιύζεθεο» 

αληίζηνηρα). 

2) ε ζπρλή ζίγεζε/απνβνιή ησλ δεπηεξνγελώλ αηόλσλ [i] θαη [u] (π.ρ. /alepú/ 

/aʎpú/ «αιεπνύ», /ístera/ [ístra] «ύζηεξα», /akoluζó/ [akluζó] «αθνινπζώ», 

/apótomos/ [apótmus] «απόηνκνο»). 

 3) ε κε πξνεξξηλνπνηεκέλε πξαγκάησζε ησλ ερεξώλ θιεηζηώλ ζπκθώλσλ /b, 

d, g/ (βι. Τδηηδηιήο 2016: 446) θαη άξα ε πξνθνξά ηνπο σο [b, d, g] αληίζηνηρα (π.ρ. 

/ebóri/ [ibór] «έκπνξνη») 

 4) ην θαηλόκελν ηνπ ηζηηαθηζκνύ (/k/ > [tʃ], π.ρ. /ekí epáno/ > [ci apánu] > 

[tʃapán] «εθεί πάλσ», /ekí eðóζe/ > [ci ðóζi] > [tʃiðóζi] «εδώ, πξνο ηα εδώ», /ekí káto/ 

[tʃ(i)kát] θαη [tʃ(i)xát] «εθεί θάησ», /ekí ekíζe/ [tʃcíζi] «εθείζε, πξνο ηα πέξα»), ην 

νπνίν παξαηεξείηαη βέβαηα ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό ιέμεσλ. 

 γ) Μοπφολογία. Δλ αληηζέζεη πξνο ηα ηζρύνληα γηα ηα επίπεδα ηεο Φσλεηηθήο 

θαη ηεο Φσλνινγίαο, ην κνξθνινγηθό ζύζηεκα ηνπ ηδηώκαηνο δελ εκθαλίδεη 

απμεκέλν θαη πςειό αξηζκό δηαθνξώλ ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ζύζηεκα ηεο 

Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο. Τν ζηνηρείν απηό απνηππώλεηαη θαη ζην γεγνλόο όηη ε 

κνξθή ηνπ ηδηώκαηνο ζηε θσλνινγηθή ηνπ απόδνζε ζπκπίπηεη ζρέδνλ πάληνηε (π.ρ. 

ζην ηδίσκα: /ν/ [u] «ν», /líkos/ [ʎíkus] «ιύθνο, /líno/ [ʎínu] «ιύλσ», ζηελ Κνηλή Νέα 

Διιεληθή: /ν/ «ν», /líkos/ «ιύθνο, /líno/ «ιύλσ» αληίζηνηρα θ.ά.) ή δηαθνξνπνηείηαη 

ειάρηζηα –κάιηζηα, ε δηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη όρη ζηαζεξά αιιά πεξηζηαζηαθά– 
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(π.ρ. ζην ηδίσκα: /apú/ αιιά θαη /apó/ «από», ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή: /apó/ 

«από») από ηελ αληίζηνηρε ηεο Νενειιεληθήο Κνηλήο. Ωζηόζν, παξά ηα όζα 

ζεκεηώλνληαη αλσηέξσ, βαζηθά κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ ηδηώκαηνο είλαη ηα 

εμήο: 

 1) ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνύ γέλνπο νξηζηηθνύ άξζξνπ /ν/ [u] (π.ρ. όπσο 

ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζόηεξα ηδησκαηα ηεο Ηπείξνπ, ηεο Σηεξεάο Διιάδαο, ηεο Β. 

Δύβνηαο, ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αληί ηνπ /i/, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζόηεξα ηδηώκαηα ηεο Θξάθεο, ηεο Λέζβνπ, ηεο Ίκβξνπ, ηεο 

Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο θ.α. 

 2) ε κνξθνινγηθή ζύκπησζε/ηαύηηζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο 

πιεζπληηθνύ ζε όια ηα νλόκαηα ηνπ ηδηώκαηνο, επνκέλσο θαη ζηα αξζεληθά 

νπζηαζηηθά/νλόκαηα (βι. Τδηηδηιήο 2016: 446) –αιιά θαη ζηα όκνηα θιηλόκελα 

επίζεηα νπζηαζηηθνπνηεκέλα θαη κε, αλησλπκίεο, κεηνρέο– ζε -/νs/ -[us], -/ós/ (π.ρ. /i 

vulɣári/ [i vurɣár] «νη Βνύιγαξνη» - /tus vulɣári/ [ts vurɣár] «ηνπο Βνπιγάξνπο», /i 

túrki/ [i túrc(i)] «νη Τνύξθνη» - /tus túrki/ [ts túrc(i)] «ηνπο Τνύξθνπο», /i fíli/ [i fiʎ] 

«νη θίινη» - /karteró fíli/ [kartiró fiʎ] «πεξηκέλσ θίινπο», /i akaliasméni/ [i 

akaʎazméɲ] «νη θαιεζκέλνη» - /tus akaliasméni/ [ts akaʎazméɲ] «ηνπο θαιεζκέλνπο») 

αληίζεηα κε ηα ηζρύνληα ζηελ πεξίπησζε ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο (π.ρ. /i túrki/ [i 

túrci] «νη Τνύξθνη» - /tus túrkus/ [tus túrkus] «ηνπο Τνύξθνπο»,) θαη ε επέθηαζε ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ θαη ζηα αξζεληθά νλόκαηα ζε -/as/ (π.ρ. /vrikoláki/ [vrikolác] 

«βξπθόιαθεο», /ɣitóni/ [ʝitóɲ] «γείηνλεο») ζην βαζκό πνπ απηά αθνινπζνύλ σο πξνο 

ηελ θιίζε ηνπο ηα αλσηέξσ. 

 3) ηα πξνπαξνμύηνλα ηξηθαηάιεθηα αξζεληθά ζε -/νs/ –όπσο θαη όκνηα 

θιηλόκελα αξζεληθά νλόκαηα ζε -/as/– ζηνλ πιεζπληηθό εκθαλίδνπλ θαηαβηβαζκό 

ηνπ ηόλνπ θαηά κία ζπιιαβή θαη ηνλίδνληαη ζηελ παξαιήγνπζα (π.ρ. /anζrópi/ 

[anζróp] «άλζξσπνη», /ðaskáli/ [ðaskáʎ] «δάζθαινη», /paliovulɣári/ [paʎuvulɣár] 

«παιηνβνύιγαξνη», /sibeζéri/ [ʒbiζér] «ζπκπέζεξνη», /vrikoláki/ [vrikulác] 

«βξπθόιαθεο», /ɣitóni/ [ʝitóɲ] «γείηνλεο»). 

 4) ε θινληζκέλε/κεησκέλε ρξήζε ηεο γεληθήο ζηνλ εληθό θαη ε απνπζία ηεο 

ζηνλ πιεζπληηθό εθηόο εμαηξεηηθά ζπάλησλ πεξηπηώζεσλ (π.ρ. /merón/ «κεξώλ», 

/xronón/ [xronó] «ρξνλώλ. 

5) ε ύπαξμε κνλνθαηάιεθησλ νλνκάησλ˙ απηά είλαη απνθιεηζηηθά νπδεηέξνπ 

γέλνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε ηζνζύιιαβα θαη αληζνζύιιαβα (π.ρ. /to ðédro/ [tu ðédru] 
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«ην δέληξν» - /ta ðédra/ [ta ðédra] «ηα δέληξα», /to (ɣ)éma/ [tu (ʝ)éma] «ην αίκα» - /ta 

(ɣ)émata/ [ta (ʝ)émata] «ηα αίκαηα»). 

6) ε δήισζε ηνπ ππνθνξηζκνύ κε ην παξαγσγηθό επίζεκα -/úði/ -[uð] γηα ηα 

νπδέηεξα (π.ρ. /anζropúði/ [aζrupúð] «αλζξσπάθη», /arabúði/ [arabúð] «θαξνηζάθη 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γεσξγνί, θηίζηεο θ.ιπ., απηνθηλεηάθη γηα παηδάθη», /zumúði/ 

[zmuð] «δνπκάθη») θαη -/úða/ -[úða] γηα ηα ζειπθά (π.ρ. /manúða/ [manúða] 

«καλνύια ή γηαγηνύια», /sobúða/ [subúða] «ζνκπίηζα»), ελώ κηθξόηεξε ζπρλόηεηα 

ρξήζεο εκθαλίδεη ην ππνθνξηζηηθό επίζεκα -/úðas/ -[úðas] πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηα αξζεληθά (π.ρ. /aerúðas/ [airúðas] «αεξάθη», /ɣianúðas/ [ʝanúðas] «Γηαλλάθεο», 

/kostúðas/ [kustúðas] «Κσζηάθεο»). 

7) ε εκθάληζε ηύπνπ [um] (γεληθή εληθνύ ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ηνπ α΄ 

πξνζώπνπ), ζηνλ νπνίν ζεκεηώλεηαη αλάπηπμε ελόο [u] ζηελ αξρή ηνπ /mu/ θαη 

απνβνιή ηνπ ιεθηηθνύ ηνπ /u/, έπεηηα από νλόκαηα ή αλησλπκίεο πνπ ιήγνπλ ζε -/s/, 

ην νπνίν ερεξνπνηείηαη θαη πξνθέξεηαη σο [z] (π.ρ. /babás mu/ [babáz um] «ν 

κπακπάο κνπ», /ádras mu/ [ádraz um] «ν άληξαο κνπ», /tis mánas mu/ [ts mánaz um] 

«ηεο κάλαο κνπ», /o kalós mu/ [u kalóz um] «ν θαιόο κνπ», /ðikós mu/ [ζkνz um] 

«δηθόο κνπ»). 

8) ε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ /ti/ ζε πξνζεηηθέο θξάζεηο κε αλησλπκίεο (π.ρ. /me ti 

eména/ [mi ti ména] «κε κέλα, καδί κνπ», /me/ɣia ti emás/ [me/ʝa ti mas] «κε/γηα 

καο», /(ɣia) tiáfto/ [(ʝa) tiáftu], [(ʝa) táfto] «γηα απηόλ ηνλ ιόγν, γηα απηό», /(ɣia) 

tiaftó/ [(ʝa) taftó] «γηα απηό», /(ɣia) tiaftá/ [(ʝa) taftá] «γηα απηά»). 

9) ε ύπαξμε αλησλπκηθώλ ηύπσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ζεκεησζεί αλάπηπμε ηνπ 

/n/ (π.ρ. /álni/ [álɲi] «άιινη», /aftiní/ [aftɲí] «πξαγκαηηθά απηνί είλαη», /aftiní/ [afɲí] 

«απηνί», /aftunús/ [afnús]
 
«απηνπλνύο, απηνύο», /ólni/ [ólɲi] «όινη», /ósni/ [ósɲi] 

«όζνη», /tétni/ [tétɲi] «ηέηνηνη»). 

 10) ε ύπαξμε αζπλήζηζησλ αλησλπκηθώλ ηύπσλ (π.ρ. νη εξσηεκαηηθέο 

αλησλπκίεο: /túns/ «ηίλνο;» θαη /tí úlius/ [tí úʎus] «ηη ινγήο;», νη αλαθνξηθέο 

αλησλπκίεο: ótuns/ «νπνηνπδήπνηε», /ótnus/ «όπνηνπ, νηνπδήπνηε, νύηηλνο», νη 

αόξηζηεο αλησλπκίεο: /káðipta/ «ηίπνηε, θαζόινπ», /kaná/ «θαλά», /kaniá/ [kaɲá] 

«θακηά»). 

 11) ε ρξήζε ηεο θαηάιεμεο -/ete/ (βι. Τδηηδηιήο 2016: 446) ζην β΄ πιεζπληηθό 

ησλ παξειζνληηθώλ ρξόλσλ ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο (π.ρ /élin-ete/ [éʎɲiti] «ιύλαηε», 

/aɣap-úsete/ [aɣapúʃiti] «αγαπνύζαηε», /aðik-úsete/ [aðikúʃiti] «αδηθνύζαηε», /élisete/ 
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[éʎʃ(i)ti]) «ιύζαηε») θαη ζην παξειζνληηθό ηέιεην πνηόλ ελεξγείαο (αόξηζην) ηεο 

κεζνπαζεηηθήο θσλήο θαη ησλ δύν ζπδπγηώλ (π.ρ. /líζikete/ [ʎíζciti] «ιπζήθαηε», 

/aɣapíζikete/ [aɣapíζciti] «αγαπεζήθαηε»). 

12) ν ζρεκαηηζκόο –αξρηθά ηνπιάρηζηνλ– έλζηγκνπ παξαηαηηθνύ ελεξγεηηθήο 

θσλήο ζε -/úsa/ (βι. Γνξνύβαο, ρθ Κ.Δ.Ν.Γ.Ι. 965: 14 θαη Τδηηδηιήο 2016: 446) ζηα 

ξήκαηα ηεο β1 ηάμεο (π.ρ. /aɣap-úsa/ [aɣapúsa] «αγαπνύζα»). 

13) ε επηζήκαλζε –ζε κηθξό αξηζκό πεξηπηώζεσλ– ηνπ πξνζθύκαηνο -/esk/- 

ζην παξειζνληηθό αηειέο πνηόλ ελεξγείαο (παξαηαηηθό) ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο 

ξεκάησλ ηεο α΄ ζπδπγίαο (π.ρ. /katalavíneska/ [katalavíɲiska], /katalávineska/ 

[katalávɲiska] «θαηαιάβαηλα», /píɣeneska/ [píeneska] «πήγαηλα», /plíneska/ 

[pʎíneska] «έπιελα», /apómineske/ [apómɲisce] «απέκελε», /píɣeneske/ [píʝiɲisci] 

«πήγαηλε»). 

 14) ε δηαθαηλόκελε ηάζε κνξθνινγηθήο εμνκνίσζεο/ελνπνίεζεο ησλ δύν 

ηάμεσλ (β1 θαη β2) ηεο β΄ ζπδπγίαο ζην παξνληηθό θαη παξειζνληηθό αηειέο πνηόλ 

ελεξγείαο (ελεζηώηα θαη παξαηαηηθό) ηεο κεζνπαζεηηθήο θσλήο (π.ρ. /aɣap-iúme/ 

[aɣapçúmi] «αγαπηέκαη», /aðik-iúme/ [aðicúmi] «αδηθνύκαη», /aɣap-iúman/ 

[aɣapçúman] «αγαπηόκνπλ», /aðik-iúman/ [aðicúman] «πθηζηάκελ αδηθία»). 

 15) ν ζρεκαηηζκόο ηνπ β΄ εληθνύ ηνπ ηέιεηνπ πξνζηαθηηθνύ ηύπνπ ηεο 

κεζνπαζεηηθήο θσλήο (πξνζηαθηηθήο κεζνπαζεηηθνύ ανξίζηνπ) –όρη κόλν ζε -/u/ 

(π.ρ. /porépsu/ [purépsu] «πνξέςνπ», /stásu/ «ζηάζνπ», όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

Νενειιεληθή Κνηλή– αιιά θαη ζε -/ús/ (π.ρ. gastroζús/ [gastruζús] «γθαζηξώζνπ», 

/kimiζús/ [cimζús] «θνηκήζνπ», /kriftús/ [kriftús] «θξύςνπ», /padreftús/ [padriftús] 

«παληξέςνπ», /sikoζús/ [ʃkuζús] «ζήθσ», /simazoxtús/ [ʃmazuxtús] «ζύλειζε»), -/ki/ 

(π.ρ. /kimíζki/ [cimíζci] «θνηκήζνπ», /kníski/ [kɲíʃci] «μύζνπ», /plíζki/ [pʎíζci] 

«πιύζνπ») θαη -/tsi/ (π.ρ. /kimítsi/ [cimítʃi] «θνηκήζνπ», /lítsi/ [ʎítʃi] «ιύζνπ», /plítsi/ 

[pʎítʃi] «πιύζνπ», /níftsi/ [ɲíftʃi] «λίςνπ», /tsakítsi/ [tsacítʃi] «θύγε, ηζαθίζνπ», 

/xadakótsi/ [xadakótʃi] «ράζνπ»). 

 16) ε ρξήζε –εθηόο ηνπ /ζa/ [a]– ηνπ ηξνπηθνύ δείθηε, κεζαησληθήο 

πξνέιεπζεο, /ζaná/ ή /ζená/ (κε γξαπηή απόδνζε <θα να/θε να>) (π.ρ. /metá ζaná 

érxode ke áli/ [metá ζan érxode ci áʎi] «Μεηά ζα έξρνληαη θαη άιινη», /ke eɣó ζe na 

stefanoζó/ [ci eɣó ζe na stefanoζó] «θαη εγώ ζα ζηεθαλσζώ», /ζa na érζi patéras mu/ 

[ζa n ert patéraz mu] «Θα έξζεη ν παηέξαο κνπ»). 
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 17) ε παξαβίαζε ηνπ απνθαινύκελνπ «λόκνπ ηεο ηξηζπιιαβίαο» (βι. θαη 

Τδηηδηιήο 2016: 446) θαη ν ηνληζκόο ηεο ηέηαξηεο από ην ηέινο ηεο ιέμεο ζπιιαβήο 

(αληηπξνπαξαιήγνπζαο) βαζηθά ζηνπο παξειζνληηθνύο ρξόλνπο ηνπ ξήκαηνο (π.ρ. 

/xórevame/ [xórivami] «ρνξεύακε», /xórevete/ [xóriviti] «ρνξεύαηε», /éspirete/ 

[éspirti] «ζπείξαηε», /línomeste/ [ʎínumisti] «ιπλόκαζηε», /káζomastan/ 

[káζumastan] «θαζόκαζηαλ», /líζikete/ [ʎíζciti] «ιπζήθαηε», /aɣápisete/ [aɣápʃiti] 

«αγαπήζαηε», /xálasame/ [xálasami] «ραιάζακε», /eksiɣíζikame/ [ekʃiʝíζ(i)kami] 

«εμεγεζήθακε»). 

 δ) ύνταξη: 

 1) ε δήισζε ηνπ κεηέρνληνο πνπ επεξεάδεηαη έκκεζα από ηε δξάζε πνπ 

εθθξάδνπλ ξήκαηα πνπ επηδέρνληαη έλα ζπκπιήξσκα θαη αθ’εηέξνπ ε δήισζε ηνπ 

έκςπρνπ κεηέρνληνο ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη θαη ηνλ επεξεάδεη έκκεζα κε θάπνηνλ 

ηξόπν (έκκεζν αληηθείκελν) ε δξάζε πνπ εθθξάδνπλ ξήκαηα ηα νπνία ζπλδπάδνληαη 

κε δύν ζπκπιεξώκαηα κε αηηηαηηθή πηώζε (π.ρ. /se omiló/ [ʃi umiló] «Σνπ κηιώ», 

/ton psemátisa/ [tu bʃimátsa] «Τνπ είπα ςέκαηα», /fére me tin pateríka/ [fére me ti 

bateríka] «Φέξε κνπ ην κπαζηνύλη», /tν évalan ke fliógo/ [to valan ci fʎógu] «Τνπ 

έβαιαλ θαη θηόγθν»). 

 2) ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο γεληθήο ηνπ εληθνύ θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ηνπ 

πιεζπληηθνύ, θαζώο ε ελ ιόγσ πηώζε αληηθαζίζηαηαη –ζπλήζσο– από ηνλ ζπλδπαζκό 

πξόζεζε (θπξίσο /apó/, /apú/ «από») + αηηηαηηθή (π.ρ. /ta dália apú éna ðédro/ [ta dáʎa 

apú na ðédru] «ηα θιαδηά ελόο δέληξνπ»). 

 3) ε ρξήζε ηνπ αδύλαηνπ (αζζελνύο/κε εκθαηηθνύ) ηύπνπ ηεο γεληθήο εληθνύ 

ηνπ ζειπθνύ γέλνπο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ηνπ ηξίηνπ πξνζώπνπ (/tis/ [ts] 

«ηεο») σο έκκεζνπ αληηθεηκέλνπ αληί ηνπ αληίζηνηρνπ αξζεληθνύ (/tu/ «ηνπ»), όηαλ 

ζπλδπάδεηαη κε ηνλ επίζεο αζζελή ηύπν ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο ηνπ γ΄ 

πξνζώπνπ (νπδεηέξνπ γέλνπο θαη ζε αηηηαηηθή εληθνύ /tν/) θαη ν ηειεπηαίνο έρεη ην 

ζπληαθηηθό ξόιν ηνπ άκεζνπ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. /ton íða ke tis to ípa/ [tun íða ci ts tu 

pa] «Τνλ είδα θαη ηνπ ην είπα», /to vríka ke tis to éðosa/ [tu vríka ci ts to ðusa] «Τν 

βξήθα θαη ηνπ ην έδσζα»). 

 4) ε ζπρλή παξάιεηςε ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ ζε νλνκαζηηθή πηώζε ηόζν ζηνλ 

εληθό αξηζκό (π.ρ. /mólis évɣene ílios/ [móʎis évʝene íʎus] «κόιηο έβγαηλε ν ήιηνο», 

/na piánete mési su/ [na pçáɲiti méʃi s] «λα πηάλεηαη ε κέζε ζνπ»,) όζν θαη ζηνλ 

πιεζπληηθό (π.ρ. /mas píran to spíti vulɣári/ [mas píran to ʃpit vurɣár] «Μαο πήξαλ ην 
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ζπίηη νη Βνύιγαξνη», /aftá léɣan mánis mas/ [aftá léɣan máɲiz mas] «Απηά έιεγαλ νη 

κάλεο καο», /túrki pátisan ton tópo/ [turc pátsan tu dópu] «Οη Τνύξθνη 

πάηεζαλ/θαηέιαβαλ ηνλ ηόπν»). 

 Δπί ηε βάζεη νξηζκέλσλ από ηα γλσξίζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ –

ζπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα ην ππ’ αξηζκόλ 1 ηεο Φσλεηηθήο, ηα ππ’ αξηζκόλ 1 θαη 3 

ηεο Φσλνινγίαο, ηα ππ’ αξηζκόλ 2, 10, 11 θαη 16 ζηε Μνξθνινγία θαζώο θαη ην ππ’ 

αξηζκόλ 1 ζηε Σύληαμε– ζπλάγεηαη όηη ην ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ είλαη δπλαηόλ 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε βνξεηναλαηνιηθή νκάδα ησλ βνξείσλ ηδησκάησλ ηεο Νέαο 

Διιεληθήο ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Τδηηδηιή (2016: 446) γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

ησλ λενειιεληθώλ δηαιέθησλ κε θξηηήξην 24 βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (βι. θαη 2.3 ζ. 

90-91). 

Τέινο, πξνζεγγίδνληαο ζπλνιηθά ην γισζζηθό ηδίσκα ησλ Γαξλαθνρσξίσλ 

κπνξεί λα ζεκεησζεί όηη, ελώ ζαθώο δελ εληππσζηάδεη κε ηηο απνθιίζεηο θαη ηελ 

έληνλε δηαθνξνπνίεζή ηνπ από ηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή, ζπληζηά όκσο ηκήκα ηεο 

Διιεληθήο γιώζζαο θαη ζπλδέεηαη κε κηα πεξηνρή όπνπ ε Διιεληθή δηακνξθώζεθε 

θαη εμειίρζεθε κέζα ζε έλα ηδηαίηεξν από πιεπξάο ζπλζεθώλ ηζηνξηθό, θνηλσληθό 

θαη γισζζηθό πιαίζην. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζηηζέκελε ζηηο ινηπέο κειέηεο 

γηα ηα βνξεηνειιαδηθά ηδηώκαηα ηεο Διιεληθήο ζπκβάιιεη ίζσο πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο απνηύπσζεο θαη ηεο δηακόξθσζεο κηαο ζρεηηθά ζπλζεηόηεξεο θαη 

ζηαδηαθά πιεξέζηεξεο γισζζηθήο εηθόλαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε, ε γισζζνινγηθή πξνζέγγηζε 

θαη πεξηγξαθή ηεο γισζζηθήο θπζηνγλσκίαο θαη ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ηδηώκαηνο ησλ 

Δαξλαθνρσξίσλ ηνπ λνκνύ Σεξξώλ. 

Η γεληθόηεξε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη θαη αθνινπζείηαη ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηδησκαηηθνύ γισζζηθνύ πιηθνύ 

είλαη ε ζπγρξνληθή. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπγρξνληθή πξνζέγγηζε θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην πώο απηή εθαξκόδεηαη θαη εμεηδηθεύεηαη κεζνδνινγηθά θαηά 

ηελ εμέηαζε θάζε γισζζηθνύ επηπέδνπ (θσλνινγία, κνξθνινγία θ.ιπ.) παξέρνληαη 

ζηελ αξρή ησλ ζρεηηθώλ θεθαιαίσλ. Tν δηαζέζηκν γισζζηθό πιηθό θαιύπηεη 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (1961-2014) θαη απνηειείηαη πξσηίζησο από: α) 

καγλεηνθσλεκέλν πξνθνξηθό, θαζεκεξηλό ιόγν από θπζηθνύο νκηιεηέο ηνπ 

ηδηώκαηνο, κόληκνπο θαηνίθνπο ησλ Δαξλαθνρσξίσλ, γηα ηε ζπιινγή ηνπ νπνίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο αιιά θαη β) καγλεηνθσλεκέλν θαη 

ςεθηαθό πιηθό (από ξαδηνθσληθή εθπνκπή ηνπ Τξίηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ην 

«Σεληνύθη ησλ e-ζηνξηώλ» αληίζηνηρα). Επηθνπξηθά, πξόζζεην πιηθό αληιήζεθε θαη 

από γξαπηέο πεγέο (π.ρ. ρεηξόγξαθα ηνπ Κέληξνπ Εξεύλεο ησλ Νενειιεληθώλ 

Δηαιέθησλ θαη Ιδησκάησλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, γισζζάξηα, δεκνζηεπκέλα 

θείκελα κηθξήο έθηαζεο, άξζξα, δηαδηθηπαθά δεδνκέλα). 

Έπεηηα από ην εηζαγσγηθό πξώην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη (Κεθάιαην 2 

Φσλεηηθή) νη θζόγγνη (θσλήεληα, ζύκθσλα, εκίθσλν) ηνπ ηδηώκαηνο, δίλεηαη ε 

θσλεηηθή ηνπο πεξηγξαθή, νη δπλαηόηεηεο νκαδνπνίεζεο θαη θαηάηαμεο ηνπο θαη 

εμεηάδεηαη ε ζπλδπαζηηθόηεηά ηνπο (θσλεεληηθνί ζπλδπαζκνί, ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα) ζηα πιαίζηα ηεο δόκεζεο ησλ ζεκαηλόλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηδηώκαηνο. 

Αθνινύζσο, (Κεθάιαην 3 Φσλνινγία) επηρεηξείηαη ε θσλνινγηθή αλάιπζε 

ηνπ ηδηώκαηνο (εμαθξίβσζε ησλ θσλεκάησλ, θσλνινγηθόο νξηζκόο απηώλ βάζεη ησλ 

δηαθξηηηθώλ/δηαθνξνπνηεηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ) θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Martinet, παξνπζηάδνληαη ηα θσλνινγηθά θαηλόκελα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ (π.ρ. 

ζηέλσζε, απνβνιή πςειώλ θσλεέλησλ θ.ά.) θαη εμεηάδεηαη ην ζέκα ηνπ ηνληζκνύ. 

Τν επόκελν θεθάιαην (4 Μνξθνινγία) πξαγκαηεύεηαη ηε κνξθνινγία ησλ 

γξακκαηηθώλ θαηεγνξηώλ (κεξώλ ηνπ ιόγνπ π.ρ. άξζξν, όλνκα, επίζεην θ.ιπ.) ηνπ 

ηδηώκαηνο. Γηα ηε ζπγρξνληθή εμέηαζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ 
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ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αθ’ εηέξνπ παξνπζηάδνληαη νη ζπληαθηηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ηδηώκαηνο. 

Επίζεο, επηρεηξείηαη κηα γεληθή θαη αδξνκεξήο πξνζέγγηζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ 

ηδηώκαηνο (Κεθάιαην 6) θαη δηαηππώλνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε απηό. 

Τέινο, εθηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (Κεθάιαην 7) πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

εμέηαζε ηνπ ηδηώκαηνο, δειαδή ε έληαμή ηνπ ζηελ επξύηεξε νκάδα ησλ βνξείσλ 

ηδησκάησλ ηεο Νέαο Ειιεληθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπκπεξίιεςή ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή ππν-νκάδα απηώλ ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Τδηηδηιή (2016: 

446) γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ λενειιεληθώλ δηαιέθησλ κε θξηηήξην 24 βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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ABSTRACT 

 

Τhe study, the linguistic approach and description of the language profile and 

peculiarities of the dialect of Tharnakochoria (prefecture of Serres) are the aims of 

this research. 

The general approach which is adopted and followed in the framework of this 

study for the description and elaboration of the dialectal language material is 

synchronic. More details about the synchronic approach and, more specifically, about 

the way in which it is applied and specified methodologically in the examination of 

each language level (e.g. phonology, morphology etc.) are given at the beginning of 

the respective chapters. The language material we use covers a definite period of time 

(1961-2014) and consists of: a) mostly recorded oral, every-day speech produced by 

native speakers of the dialect, who also live at Tharnakochoria permanently –in order 

to collect it, we have used convenience sampling– and b) recorded and digital material 

(e.g. from a radio broadcast on the 3rd programme and «the Chest of e-stories» 

respectively). More-over, additional material has also been taken from written sources 

(e.g. manuscripts of K.E.N.Th.I. i.e. Research Centre for Modern Greek Dialects of 

the Academy of Athens, glossaries, short published stories, articles, web data). 

After the introductory first chapter, we present (Chapter 2 Phonetics) the 

sounds of the dialect (i.e. vowels, consonants, glide), their phonetic description as 

well as their grouping and combination possibilities (i.e. vowel sequences, consonant 

clusters) in the framework of word/signifiant construction. 

In the 3rd chapter (Phonology), we attempt the phonological analysis of the 

dialect (i.e. phonemes identification, phonological definition on the basis of their 

distinctive features) according Martinet’s approach, present its characteristic 

phonological phenomena (e.g. mid vowel raising, high vowel deletion etc.) and 

examine the matter of stress as well. 

In the following chapter (4 Morphology), we deal with the grammatical 

categories (parts of speech) morphology (e.g. article, noun, adjective etc.). For the 

purpose of a synchronic examination and systematic description of the dialectal 

morphological structures, we have adopted the approach suggested by Clairis & 

Babiniotis (2005) in their work Modern Greek Grammar. 
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In the next chapter (5 Syntax), on the one hand we make a selective account 

on the significance of the verb in the framework of the sentence as well as the 

functions of the subject and object and on the other hand we present the syntactic 

peculiarities of the dialect. 

In Chapter 6, we attempt a general approach of the dialectal vocabulary and 

make remarks about it. 

In the end (Chapter 7), we present the conclusions resulting from the 

exanimation of the dialect, i.e. that the dialect belongs to the wider group of Nothern 

dialects of Modern Greek and, more specifically, that according to Tzitzilis’s 

suggestion (2016: 446) about Modern Greek dialects classification on the basis of 24 

key characteristics, it is included in their North-Eastern sub-group. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

1. Αποζπάζμαηα από ηο απομαγνηηοθωνημένο σλικό 

(Δίγκας Κωνζηανηίνος, 89 εηών, Άγιο Πνεύμα) 

[ta kapná ksecinúsam to fevruário mína na spírum ta sporía | ʝa na kánum ta fitá] 

/ta kapná ksekinúsame ton fevruário mína na spírume ta sporía | ɣia na kánume ta fitá/ 

Σα ηαπκά λεηζκμύζαιε ημκ Φεανμοάνζμ ιήκα κα ζπείνμοιε ηα ζπμνεία/θοηώνζα, βζα 

κα ηάκμοιε ηα θοηά. 

 

[ítan mɲa kurasticí ðuʎá | alá óçi tóso poʎí || ótan meɣáɫonan metá] 

/ítan mia kurastikí ðuliá | alá óxi tóso polí || ótan meɣálonan metá/ 

Ήηακ ιζα ημοναζηζηή δμοθεζά, αθθά όπζ ηόζμ πμθύ. Όηακ ιεβάθςκακ ιεηά, 

 

[órɣonam ta xoráfça me ta vóðʝa || tiranía || ítan makri̭á ta xoráfça mas] 

/órɣoname ta xoráfia me ta vóðia || tiranía || ítan makriá ta xoráfia mas/ 

μνβώκαιε ηα πςνάθζα ιε ηα αόδζα. Σονακκία! Ήηακ ιαηνζά ηα πςνάθζα ιαξ, 

 

[ðʝμ óres makri̭á ta xoráfça | na pam || polí kurasticí ðuʎá || aɫá to çirótero ítan] 

/ðiμ óres makriá ta xoráfia | na páme || polí kurastikí ðuliá || alá to xirótero ítan/ 

δομ ώνεξ ιαηνζά ηα πςνάθζα, κα πάιε. Πμθύ ημοναζηζηή δμοθεζά. Αθθά ημ 

πεζνόηενμ ήηακ, 

 

[ótan to mártio aprílio puɫúsam ta kapná | tóte ítan ta pço ðískula] 

/ótan ton mártio aprílio pulúsame ta kapná | tóte ítan ta pio ðískola/ 

όηακ ημκ Μάνηζμ-Απνίθζμ πμοθμύζαιε ηα ηαπκά, ηόηε ήηακ ηα πζμ δύζημθα, 

 

[érxodan o éboras ce ékane óti íεele || aftó ðen in kaló | aftó vɣal to stin ákri] 

/érxodan o éboros ke ékane óti íεele || aftó ðen íne kaló | aftó vɣále to stin ákri/ 

ενπóηακ μ έιπμνoξ ηαζ έηακε ό,ηζ ήεεθε. «Αοηό δεκ είκ’ ηαθό, αοηό αβάθ’ ημ ζηδκ 

άηνδ». 

 

[ce tμ kleve to kapnó || ékleve ci ap to kadár | ʝi aftó ðen íxam prokopí kaεól] 

/ke to ékleve to kapnó || ékleve ke apó to kadári | ɣia aftó ðen íxame prokopí kaεólu/ 
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Καζ ηoκ έηθεαε ημκ ηαπκό. Έηθεαε ηαζ από ηδ γοβανζά, βζ’ αοηό δεκ είπαιε πνμημπή 

ηαεόθμο. 

 

[ðískula | pára polí ðískula ítan || ce óʎi mis ítan xreoméni] 

/ðískola | pára polí ðískola ítan || ke óli emís ítan xreoméni/ 

Γύζημθα, πάνα πμθύ δύζημθα ήηακ. Καζ όθμζ ειείξ ήιαζηακ πνεςιέκμζ. 

 

[érxodan i kapnopúles na párumi leftá | to xróno mɲa forá pu pérnam leftá] 

/érxodan i kapnopúles na párume leftá | ton xróno mia forá pu pérname leftá/ 

Ένπμκηακ μζ ηαπκμπώθεξ κα πάνμοιε θεθηά, ημκ πνόκμ ιζα θμνά πμο παίνκαιε 

θεθηά. 

 

[mericí ce ðen | ítan | ðen íxan na párun frágo ap ton ébora] 

/merikí ke ðen | ítan | ðen íxan na párun frágo apó ton éboro/ 

Μενζημί ηαζ δεκ, < … > ήηακ, δεκ είπακ κα πάνμοκ θνάβημ από ημκ έιπμνμ. 

 

(Δίγκα Μαρία, 86 εηών, Άγιο Πνεύμα) 

[fiscéðes ta lem || apμ ci ániɣame arðíɲa me dzápa | skalistírʝa ta leɣame] 

/fiskéðes ta léme || apó ekí ániɣame arðínia me tin tsápa | skalistíria tá leɣame/ 

Φζζηέδεξ «εζδζηά δζαιμνθςιέκα ελανηήιαηα πμο ημπμεεημύκηαζ ζημ ζηόιζμ ηεκεηέ 

βζα ηδ δδιζμονβία ηεπκδηήξ ανμπήξ» ηα θέιε. Από εηεί ακμίβαιε αοθάηζα ιε ηζάπα, 

ζηαθζζηήνζα ηα θέβαιε, 

 

[tóra ta len tʃápes || ániɣame arðíɲa ce árçevam na | ta fitá na t araðʝázum éna éna] 

/tóra ta lén tsiápes || ániɣame arðínia ke árxevame na | ta fitá na ta araðiázume éna 

éna/ 

ηώνα ηα θέκε ηζάπεξ. Ακμίβαιε αοθάηζα ηαζ ανπίγαιε κα, ηα θοηά κα ηα αναδζάγμοιε 

έκα-έκα 

 

[ce ípernami ta bascá ce tak tuk | tak tuk na fitévume mes sto xoráfi ólo] 

/ke épername ta baskiá ke tak tuk | tak tuk na fitévume mésa sto xoráfi ólo/ 

ηαζ παίνκαιε ηα ιπαζηζά «ενβαθεία βζα ημ θύηεια ημο ηαπκμύ» ηαζ ηαη-ημοη, ηαη-

ημοη κα θοηεύμοιε ιεξ ζημ πςνάθζ όθμ. 
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[áma ímastan ʝer | káεomastan kápu kápu na ksekurastúmi] 

/áma ímastan ɣéri | káεomastan kápu kápu na ksekurastúme/ 

Άια ήιαζηακ βένμζ, ηαεόιαζηακ ηάπμο - ηάπμο κα λεημοναζημύιε, 

 

[alá perisóter ðuʎá tin ékanami me ðrosçá | ódan íçe ðrosçá] 

/alá perisóteri ðuliá tin ékaname me ðrosiá | ótan íxe ðrosiá/ 

αθθά πενζζζόηενδ δμοθεζά ηδκ ηάκαιε ιε δνμζζά, όηακ είπε δνμζζά. 

 

[áma íçe zésta ðe borúsami || árçevame to spásimo || áma meɣálonan líɣo] 

/áma íxe zésta ðen borúsame || árxevame to spásimo || áma meɣálonan líɣo/ 

Άια είπε γέζηδ δεκ ιπμνμύζαιε. Ανπίγαιε ημ ζπάζζιμ. Άια ιεβάθςκακ θίβμ, 

 

[árçevame tʃápa | tʃápa εa pi to skálizma || skálizma || móliz meɣálonan] 

/árxevame tsiápa | tsiápa εa pí to skálisma || skálisma || mólis meɣálonan/ 

ανπίγαιε ηζάπα, ηζάπα εα πεζ ημ ζηάθζζια. ηάθζζια. Μόθζξ ιεβάθςκακ,  

 

[tímazami ta kufíɲa | kofíɲa me apán ta kofíɲa || tímazami rúxa] 

/etímazame ta kofínia | kofínia me epáno ta kofínia || etímazame rúxa/ 

εημζιάγαιε ηα ημθίκζα «ηαθάεζα», ημθίκζα ιε επάκς ηα ημθίκζα… Δημζιάγαιε 

νμύπα, 

 

[ʝa na scepázumi to xaslamá] 

/ɣia na skepázume ton xaslamá/ 

βζα κα ζηεπάγμοιε ημκ παζθαιά «κεανά θοηά πμο ανίζημκηαζ ζημ ζπμνείμ/θοηώνζμ». 

 

(Δίγκα Μαρία, 86 εηών, Άγιο Πνεύμα) 

[tímazame ta kufíɲa | ʝémizami | píʝenami m to figár na spásum kapnó] 

/etímazame ta kofínia | ɣémizame | píɣename me to fegári na spásume kapnó/ 

(Γέθζα) Δημζιάγαιε ηα ημθίκζα, βειίγαιε, πδβαίκαιε ιε ημ θεββάνζ κα ζπάζμοιε 

ηαπκό, 

 

[méra potés | óspu ívʝene íʎoz marénodan || óti ékanami me to figár] 
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/méra potés | óspu évɣene ílios marénodan || óti ékaname me to fegári/ 

ιένα πμηέ, ώζπμο έαβαζκε μ ήθζμξ ιαναίκμκηακ. Ό,ηζ ηάκαιε ιε ημ θεββάνζ. 

 

[to bapú ton éleɣa | síku kustác | to figár vʝíci | áde na pam sto xoráf] 

/ton papú ton éleɣa | síko kostáki | to fegári vɣíke | áde na páme sto xoráfi/ 

Σμο παππμύ ημο έθεβα: «ήης Κςζηάηδ, ημ θεββάνζ αβήηε, άκηε κα πάιε ζημ 

πςνάθζ». 

 

[akrivós ets milúsam tóte || píram líɣo to darnáciko apó ts papúðes] 

/akrivós étsi milúsame tóte || pírame líɣo to darnákiko apó tus papúðes/ 

Αηνζαώξ έηζζ ιζθμύζαιε ηόηε. Πήναιε θίβμ ημ κηανκάηζημ από ημοξ παππμύδεξ. 

 

[píʝenami | ʝírizam sto spit | to pernúsame to kapnó] 

/píɣename | ɣírizame sto spiti | to pernúsame to kapnó/ 

Πδβαίκαιε, βονίγαιε ζημ ζπίηζ, < … > ημκ πενκμύζαιε ημκ ηαπκό (ζε ζπάββμοξ). 

 

[an íxam piðʝá | maz voiεúsan | an ðen | káεomastan i ðʝo mas] 

/an íxame peðiá | mas voiεúsan | an ðén | káεomastan i ðió mas/ 

Ακ είπαιε παζδζά, ιαξ αμδεμύζακ, ακ δεκ, ηαεόιαζηακ μζ δομ ιαξ. 

 

[alá prépi na íse líɣo ɣríɣoros s aftó | talédo na éçis || káεomastan | to pernúsame to 

kapnó] 

/alá prépi na íse líɣo ɣríɣoros se aftó | talédo na éxis || káεomastan | to pernúsame to 

kapnó/ 

Αθθά πνέπεζ κα είζαζ θίβμ βνήβμνμξ ζε αοηό, ηαθέκημ κα έπεζξ. Καεόιαζηακ, ημκ 

πενκμύζαιε ημκ ηαπκό, 

 

[ta vanam mes sta saríca | to | pu léme || pernúsam me ti velóna | me t velóna] 

/ta váname mésa sta saríkia | to | pu léme || pernúsame me tin velóna | me tin velóna/ 

ηα αάγαιε ιεξ ζηα ζανίηζα «ιαηνζέξ αένβεξ από ηζξ μπμίεξ ηνειζμύκηαζ ηα θύθθα ημο 

ηαπκμύ, βζα κα ζηεβκώζμοκ», ημ < … > πμο θέιε. Πενκμύζαιε ιε ηδ αεθόκα, ιε ηδ 

αεθόκα, 

 

[ʝa na perásum to prásino to fílo | t áðʝazam sto saríci | ta vɣazame ókso s sxára] 
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/ɣia na perásume to prásino to fílo | ta áðiazame sto saríki | ta vɣázame ékso stin 

sxára/ 

βζα κα πενάζμοιε ημ πνάζζκμ ημ θύθθμ, η’ αδεζάγαιε ζημ ζανίηζ, ηα αβάγαιε έλς ζηδ 

ζπάνα, 

 

[sxára meɣáli me síðera fçaɣménes | íxame to náilon to scepastó apán] 

/sxára meɣáli me síðera ftiaɣménes | íxame to náilon to skepastó epáno/ 

ζπάνα ιεβάθδ ιε ζίδενα θηζαβιέκεξ, είπαιε ημ κάοθμκ ημ ζηεπαζηό επάκς, 

 

[ʝa na mi do pçan i vruçí | alá ʝa tn íʎo ítan oréo | stéɣnone ta saríca kalá] 

/ɣia na min to piáni i vroxí | alá ɣia ton ílio ítan oréo | stéɣnone ta saríkia kalá/ 

βζα κα ιδκ ημ πζάκεζ δ ανμπή, αθθά βζα ημκ ήθζμ ήηακ ςναίμ, ζηέβκςκε ηα ζανίηζα 

ηαθά. 

 

[apμ ci mólis stéɣnonan ta saríca ta kanami sadáʎa || épername éksi vérʝes] 

/apó ekí mólis stéɣnonan ta saríkia tá kaname sadália || épername éksi vérɣes/ 

Από εηεί, ιόθζξ ζηέβκςκακ ηα ζανίηζα ηα ηάκαιε ζακηάθζα «ζύκμθμ από έλζ αένβεξ 

ιε λενά θύθθα ηαπκμύ δειέκεξ ιε ζπάβημ». Παίνκαιε έλζ αένβεξ,  

 

[éna sadáli to kanami | apμ ci to kuvalúsam sto spit | t anévazam pan sto biná] 

/éna sadáli tó kaname | apó ekí to kuvalúsame sto spíti | to anévazame páno ston biná/ 

ημ ηάκαιε έκα ζακηάθζ, απó εηεί ημ ημοααθμύζαιε ζημ ζπίηζ, η’ ακεαάγαιε πάκς 

ζημκ ιπζκά «ημ εζςηενζηό ηιήια ηδξ μνμθήξ ημο ζπζηζμύ, ζηέβδ». 

 

(Μπιρμπίλης ωηήρης, 65 εηών, Άγιο Πνέσμα, κάηοικος Ν. οσλίοσ) 

[sti ʃinéçia meɣalósame ce ta xorʝá mas epiðís ítan kapnoxórʝa] 

/stin sinéxia meɣalósame ke ta xoriá mas epiðís ítan kapnoxória/ 

ηδ ζοκέπεζα ιεβαθώζαιε ηαζ ηα πςνζά ιαξ, επεζδή ήηακ ηαπκμπώνζα, 

 

[ótan erxótan o máios o minas | óli ʝortázan o máios mas éftaʃe ebrós ebróz víma taçí] 

/ótan erxótan o máios o minas | óli ɣiortázan o máios mas éftase ebrós ebrós víma 

taxí/ 
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όηακ ενπόηακ μ Μάζμξ μ ιήκαξ, όθμζ βζόνηαγακ μ Μάζμξ ιαξ έθηαζε ειπνόξ ειπνόξ 

αήια ηαπύ, 

 

[na pa na ɣledísume stin eksoçí | mis tóte piʝéname xasɫamáðʝa] 

/na pá na ɣledísume stin eksoxí | emís tóte piɣéname xaslamáðia/ 

κα πάιε κα βθεκηήζμοιε ζηδκ ελμπή, ειείξ ηόηε πδβαίκαιε βζα παζθαιάδζα, 

 

[ðe da ríxname sto xoráfi | ʝatí káεe mélos tis ikoʝenías xri̭azótan] 

/ðen ta ríxname sto xoráfi | ɣiatí káεe mélos tis ikoɣenías xriazótan/ 

δεκ ηα νίπκαιε ζημ πςνάθζ, βζαηί ηάεε ιέθμξ ηδξ μζημβεκείαξ πνεζαγόηακ, 

 

[énas εa fkalúse neró | énas ε áɲiʝe me to skalistír | álos εa érixne ta fitá] 

/énas εa kuvalúse neró | énas εa ániɣe me to skalistíri | álos εa érixne ta fitá/ 

έκαξ εα ημοααθμύζε κενό, έκαξ εα άκμζβε αοθάηζα ιε ημ ζηαθζζηήνζ, άθθμξ εα 

ένζπκε/ημπμεεημύζε ηα θοηά, 

 

[álos εa pótiʒe apó písu me to serɣútʃi | ʝa na pçásun i rízes || mía mía tis fitévame] 

/álos εa pótize apó píso me to serɣútsi | ɣia na piásun i rízes || mía mía tis fitévame/ 

άθθμξ εα πόηζγε από πίζς ιε ημ ζενβμύηζζ «πμηζζηήνζ, ηαηαανεπηήνζ», βζα κα 

πζάζμοκ μζ νίγεξ. Μία-ιία ηζξ θοηεύαιε, 

 

[mía mía tiz vázame ce ta kapná éxun isturía pu ópços ðe di gzer kalítera na mi d 

maε] 

/mía mía tis vázame ke ta kapná éxun istoría pu ópios ðen tin kséri kalítera na min tin 

máεi/ 

ιία-ιία ηζξ αάγαιε ηαζ ηα ηαπκά έπμοκ ζζημνία πμο όπμζμξ δεκ ηδκ λένεζ ηαθύηενα κα 

ιδκ ηδ ιάεεζ. 

 

[piʝénami sta xoráfça | ce ti ðen íçe || ániɣame to miʃimér na fáme] 

/piɣéname sta xoráfia | ke tí ðen íxe || ániɣame to mesiméri na fáme/ 

Πδβαίκαιε ζηα πςνάθζα, ηαζ ηζ δεκ είπε! Ακμίβαιε ημ ιεζδιένζ κα θάιε. 

 

[ti ðen íçe || ap óla ta kaɫá | psomí | eʎés | álas || i armúða ítan éna orektikó faʝitó] 

/tí ðen íxe || apó óla ta kalá | psomí | eliés | álas || i armúða ítan éna orektikó faɣitó/ 
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Σζ δεκ είπε! Απ’ όθα ηα ηαθά, ρςιί, εθζέξ, άθαξ. Ζ ανιμύδα ήηακ έκα μνεηηζηό 

θαβδηό, 

 

[to opío stumbízame skórðo me kʃíði ce aláti | to vázame se mɲa supçéra | neró] 

/to opío stumbízame skórðo me ksíði ke aláti | to vázame se mia supiéra | neró/ 

βζα ημ μπμίμ ζημοιπίγαιε ζηόνδμ ιε λύδζ ηαζ αθάηζ, ημ αάγαιε ζε ιζα ζμοπζένα, 

κενό, 

 

[ecíno ítan to orektikó || tróɣame | metá vázame se éna meɣálo aɟó | ópos ta éleɣan] 

/ekíno ítan to orektikó || tróɣame | metá vázame se éna meɣálo agió | ópos ta éleɣan/ 

εηείκμ ήηακ ημ μνεηηζηό. Σνώβαιε, ιεηά αάγαιε ζε έκα ιεβάθμ αββεζό, όπςξ ηα 

έθεβακ, 

 

[mɲa supçéra | trívame mésa bukómata | psumí | ríxnami neró] 

/mia supiéra | trívame mésa bukómata | psomí | ríxname neró/ 

ιζα ζμοπζένα, ηνίααιε ιέζα ιπμοηώιαηα «ιπμοηζέξ», ρςιί, νίπκαιε κενό 

 

[ce érixnam ce to ʝaúrt ci ótan ítan to ɣála ʎíɣo paçí | áspro | éleʝe pápos] 

/ke érixname ke to ɣiaúrti ke ótan ítan to ɣála líɣo paxí | áspro | éleɣe pápos/ 

ηαζ νίπκαιε ηαζ ημ βζαμύνηζ ηζ, όηακ ήηακ ημ βάθα θίβμ παπύ, άζπνμ, έθεβε μ παππμύξ: 

 

[rikʃ akóma ʎíɣo neró | ʃikóɲi | ʃikóɲ | mésa | na ɣalaʒáʃi ce to psomí] 

/ríkse akóma líɣo neró | sikóni | sikóni | mésa | na ɣalaziási ke to psomí/ 

«Ρίλε αηόια θίβμ κενό, ζδηώκεζ, ζδηώκεζ, ιέζα, κα βαθαγζάζεζ» «(δδθ.) κα βίκεζ ζακ 

βάθα» ηαζ ημ ρςιί, 

 

[ópos ítan baʝátko | ʝatí tóte ðen épernan | ópos i simerní neoléa ðe dron ðéfter méra 

psumí] 

/ópos ítan baɣiátiko | ɣiatí tóte ðen épernan | ópos i simeriní neoléa ðen trón ðéfteri 

méra psomí/ 

όπςξ ήηακ ιπαβζάηζημ, βζαηί ηόηε δεκ έπαζνκακ, όπςξ δ ζδιενζκή κεμθαία δεκ ηνώκε 

δύμ ιενώκ ρςιί. 

 

[tóte ʒímonan mɲa furá stiz ðekapédi || íxame tus fúrnus tuz meɣálus] 
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/tóte zímonan mia forá stis ðekapéde || íxame tus fúrnus tus meɣálus/ 

Σόηε γύιςκακ ιζα θμνά ζηζξ δεηαπέκηε. Δίπαιε ημοξ θμύνκμοξ ημοξ ιεβάθμοξ 

 

[ce pérnan mésa ðéka ðekaiftá psumɲá | ta opía to káεe psumí ʒíʝiʒe tría ce tésera ciɫá] 

/ke pérnan mésa ðéka ðekaeftá psomiá | ta opía to káεe psomí zíɣize tría ke tésera 

kilá/ 

ηαζ παίνκακ ιέζα δέηα-δεηαεθηά ρςιζά, από ηα μπμία ημ ηάεε ρςιί γύβζγε ηνία ηαζ 

ηέζζενα ηζθά. 

 

[lipón | cínu to psumí kserenótan alá ítan psumí] 

/lipón | ekíno to psomí kserenótan alá ítan psomí/ 

Λμζπόκ, εηείκμ ημ ρςιί λεναζκόηακ αθθά ήηακ ρςιί 

 

[ótan to troʝes ci étriçi to zumí eðó ap to katsáɣuno ap kat | to zmúði pu lem mis] 

/ótan to étroɣes ke étrexe to zumí eðó apó to katosáɣono apó káto | to zumúði pu léme 

emís/ 

όηακ ηo έηνςβεξ ηαζ έηνεπε ημ γμοιί εδώ από ημ ηάης ζαβόκζ από ηάης, ημ γμοιάηζ 

πμο θέιε ειείξ, 

 

[to rufúses | ítan aɣnó | ðen íçe kséɲis íles mésa] 

/to rufúses | ítan aɣnó | ðen íxe ksénes íles mésa/ 

ημ νμοθμύζεξ, ήηακ αβκό, δεκ είπε λέκεξ ύθεξ ιέζα. 

 

(αθούρης ηέθανος, 83 εηών, Χρσζό και Παπούδας Κωνζηανηίνος, 92 εηών, 

Χρσζό) 

[ce mis | e | mis ðe ðist | étroɣami ʃitári] 

/ke emís | e | emís ðen ðist | étroɣame sitári/ 

αθούρης ηέθανος: Καζ ειείξ, ε, ειείξ δεκ δοζη…, ηνώβαιε ζζηάνζ, 

 

[íxame vurɣár sto ʃpit || mas píran to spit vurɣár alá mas píran ce mas mésa] 

/íxame vulɣári sto spíti || mas píran to spíti vulɣári alá mas píran ke emás mésa/ 

είπαιε Βμοθβάνμοξ ζημ ζπίηζ. Μαξ πήνακ ημ ζπίηζ μζ Βμύθβανμζ αθθά ιαξ πήνακ ηαζ 

ειάξ ιέζα. 
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[mas fílaɣan vurɣár | mas éðonan | íxami ʃitárʝa polá emís || íxam xoráfça polá] 

/mas fílaɣan vulɣári | mas éðonan | íxame sitária polá emís || íxame xoráfia polá/ 

Μαξ θύθαβακ μζ Βμύθβανμζ, ιαξ έδζκακ, είπαιε ζζηάνζα πμθθά ειείξ. Δίπαιε πςνάθζα 

πμθθά. (Παύζδ). 

 

[ce m éðoce || zítiksa na fáo ce m éðoce psumí apó fasúli] 

/ke me éðoke || zítiksa na fáo ke me éðoke psomí apó fasúli/ 

Καζ ιμο έδςζε. Εήηδζα κα θάς ηαζ ιμο έδςζε ρςιί από θαζόθζ. 

 

[ðe dróʝete to fasúli to psomí | scéto fasʎá ce aʎpanávato] 

/ðen tróɣete to fasúli to psomí | skéto fasoliá ke alipanávato/ 

Γεκ ηνώβεηαζ ημ θαζόθζ ημ ρςιί, ζηέημ θαζμθζά ηαζ θεζρακάααημ (άνα ηαζ άκμζημ), 

 

[ðilaðí san ʒimári ítan | sa bμs in to ʒimár] 

/ðilaðí san zimári ítan | san pós íne to zimári/ 

δδθαδή ζακ γοιάνζ ήηακ, ζακ πώξ είκαζ ημ γοιάνζ. 

 

[ʃ | s | ste] 

/s | s | sté/ 

Παπούδας Κωνζηανηίνος: , , ηέ… 

 

[ε: | pérasami ftoxá xróɲa] 

/e | pérasame ftoxá xrónia/ 

..: Δε, πενάζαιε θηςπά πνόκζα. 

 

[stéfane | sti gatoçí óli ipóferan || i katoçí ðen ipoloʝízi] 

/stéfane | stin katoxí óli ipóferan || i katoxí ðen ipoloɣízi/ 

Π.Κ.: ηέθακε, ζηδκ Καημπή όθμζ οπόθενακ. Ζ Καημπή δεκ οπμθμβίγεζ… 

 

[mis ðen ipóferam | kótʃu || mis ðen ipóferami kaεólu || íxame ts vurɣárus sto ʃpit] 

/emís ðen ipóferame | kótsio || emís ðen ipóferame kaεólu || íxame tus vulɣárus sto 

spíti/ 
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..: Διείξ δεκ οπμθέναιε, Κώηζμ. Διείξ δεκ οπμθέναιε ηαεόθμο. Δίπαιε ημοξ 

Βμοθβάνμοξ ζημ ζπίηζ, 

 

[mas píran || íxami ʃpit meɣálo | mas to píran ce mas píran ístera mésa] 

/mas píran || íxame spíti meɣálo | mas to píran ke mas píran ístera mésa/ 

ιαξ πήνακ. Δίπαιε ζπίηζ ιεβάθμ, ιαξ ημ πήνακ ηαζ ιαξ πήνακ ύζηενα ιέζα. 

 

[káεe xróno apó ðʝo ɣrúɲa o patéra m éεrefe | ðʝo ɣurúɲa as pum] 

/káεe xróno apó ðio ɣurúnia o patéras mu éεrefe | ðio ɣurúnia as púme/ 

Κάεε πνόκμ μ παηέναξ ιμο έηνεθε από δομ βμονμύκζα, δομ βμονμύκζα αξ πμύιε, 

 

[éna ton ái ðimítri ékove ci éna ta xristúʝena] 

/éna ton áɣiμ ðimítri ékove ke éna ta xristúɣena/ 

έκα ημο Αβίμο Γδιδηνίμο έζθαγε ηαζ έκα ηα Χνζζημύβεκκα. 

 

[ta ɣurúɲa || kses | peðí mu | ta ɣurúɲa] 

/ta ɣurúnia || kséris | peðí mu | ta ɣurúnia/ 

Π.Κ.: Σα βμονμύκζα; Ξένεζξ, παζδί ιμο, ηα βμονμύκζα; 

 

[poz ðe da kser || ta | to çirinó] 

/pós ðen ta kséri || ta | to xirinó/ 

..: Πώξ δεκ ηα λένεζ; Σα, ημ πμζνζκό. 

 

[ɣurúɲa | ɣurúɲa || εélo na ʃe po óti | ipóferami | alá pérasan ta xróɲa mas] 

/ɣurúnia | ɣurúnia || εélo na se pó óti | ipóferame | alá pérasan ta xrónia mas/ 

..: Γμονμύκζα, βμονμύκζα. Θέθς κα ζμο πς όηζ... οπμθέναιε, αθθά πέναζακ ηα 

πνόκζα ιαξ. 

 

(Σζιόμαλος Κωνζηανηίνος, 36 εηών, Εμμ. Παππάς) 

 

1) [muxabét | o ɣámus] 

/muxabéti | o ɣámos/ 

Μμοπαιπέηζ «ημοαέκηα, ζογήηδζδ, δζήβδζδ» - Ο βάιμξ 
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[cína ta xróɲa ʝéndan ɣámus || padrévdan o petrákos tʃúrali] 

ekína ta xrónia ɣénodan ɣámos || padrévodan o petrákos tsiúrali/ 

Δηείκα ηα πνόκζα βζκόηακ βάιμξ. Πακηνεύμκηακ μ Πεηνάημξ Σζζμύναθδξ. 

 

[damóεice to sói ci sto xorʝó | sto ʃpit | árçisan na xorévun || xórevan apán] 

/adamóεike to sói ekí sto xorió | sto spíti | árxisan na xorévun || xórevan epáno/ 

Ακηαιώεδηε ημ ζόζ εηεί ζημ πςνζό, ζημ ζπίηζ, άνπζζακ κα πμνεύμοκ. Χόνεοακ επάκς, 

 

[st apán to ʃpit | xórevan me samatáðes || kápça ʃtiɣmí léi pápu t | éla | goné m] 

/sto epáno to spíti | xórevan me samatáðes || kápia stiɣmí léi pápos tu | éla | egoné mu/ 

ζημ απάκς ημ ζπίηζ, πόνεοακ ιε ζαιαηάδεξ. Κάπμζα ζηζβιή θέεζ μ παππμύξ ημο: 

«Έθα, εββμκέ ιμο, 

 

[na xorépsume tóra to xoró to εkμ s || arçíɲisan tóra na xorévun sto tʃardáci] 

/na xorépsume tóra ton xoró ton ðikó su || arxínisan tóra na xorévun sto tsiardáki/ 

κα πμνέρμοιε ηώνα ημκ πμνό ημκ δζηό ζμο». Άνπζζακ ηώνα κα πμνεύμοκ ζημ ακμζπηό 

ζαθόκζ. 

 

[skalóεice ci óƚo to sói ci ecí po leɣan | na ʒiʃ ɲif ce ɣabrós] 

/skalóεike ekí ólo to sói ke ekí pu éleɣan | na zísi nífi ke ɣabrós/ 

Πζάζηδηε εηεί όθμ ημ ζόζ ηαζ εηεί πoο έθεβακ: «Να γήζεζ δ κύθδ ηαζ μ βαιπνόξ, 

 

[to ʃpit aftó na mi raʝís | ce tétça muxabétça | poz ʝénte ʃpáʒi pap kat mɲa ɣridʝá] 

/to spíti aftó na min raɣísi | ke tétia muxabétia | pós ɣénete spázi pap kátμ mia ɣridiá/ 

ημ ζπίηζ αοηό κα ιδ ναβίζεζ» ηαζ ηέημζεξ ημοαέκηεξ, πώξ βίκεηαζ ζπάγεζ παπ ηάης ιζα 

βνζκηζά «πμκηνό ηαζ ιεβάθμ δμηάνζ πμο απμηεθεί αάζδ ζηήνζλδξ ημο ζπζηζμύ», 

 

[ta badóksƚa ðen ítan kaƚá | peft ɲif | peft ɣabrós apán sto mɫar] 

/ta badóksila ðen ítan kalá | péfti nífi | péfti ɣabrós epáno sto mulári/ 

ηα ιπακηόλοθα «ηα λύθα ημο παηώιαημξ» δεκ ήηακ ηαθά, πέθηεζ δ κύθδ, πέθηεζ μ 

βαιπνόξ επάκς ζημ ιμοθάνζ, 

 

[peft pápus pan sn aʝeláða xamɫá | tʃacíʃtice to tʃardáci | epésan óli mes st axúr] 
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/péfti pápos epánμ stin aɣeláða xamilá | tsiakístike to tsiardáki | epésan óli mésa sto 

axúri/ 

πέθηεζ μ παππμύξ πάκς ζηδκ αβεθάδα παιδθά, ηζαηίζηδηε ημ ακμζπηό ζαθόκζ, έπεζακ 

όθμζ ιέζα ζημκ ζηάαθμ, 

 

[spástikan ta zóa | skórpise to muxabét | skórpise ci ɣámus] 

/spástikan ta zóa | skórpise to muxabéti | skórpise ke ɣámos/ 

ζηόνπζζακ ηα γώα, δζαθύεδηε δ ζογήηδζδ, δζαθύεδηε ηαζ μ βάιμξ. 

 

2) [i kalótka] 

/i kalótixa/ 

Ζ κενάζδα 

 

[cin ta xróɲa pu mastan guʎárʝa | manáces mas éleɣan ópoz vʝénume ap duvísta] 

/ekína ta xrónia pu ímastan goliária | manákes mas éleɣan ópos vɣénume apó dovísta/ 

Δηείκα ηα πνόκζα πμο ήιαζηακ ιζηνά παζδζά, μζ βζαβζάδεξ ιάξ έθεβακ όηζ όπςξ 

αβαίκμοιε από ηδ Νημαίζηα, 

 

[ap to xorʝó na párum katá to sokóɫ | z ðraɣaʃá ton anífru éçi éna lakúð] 

/apó to xorió na párume katá to sokóli | stin ðraɣasiá ton aníforo éxi éna lakúði/ 

από ημ πςνζό κα ηαηεοεοκεμύιε ηαηά ημ μηόθζ, ζηδ δναβαζζά ζημκ ακήθμνμ έπεζ 

έκακ ιζηνό θάηημ. 

 

[ci mésa éçi | karaɣátsça ci avatsɲés] 

/ekí mésa éxi | karaɣátsia ke avatsiniés/ 

Δηεί ιέζα έπεζ < … >, ηαναβάηζζα ηαζ ααηζζκζέξ «ααημιμονζέξ». 

 

[ipiðí ómos íne ʎíɣo apótomu ci epiðí mis guʎárʝa épezam katá cína ta mérʝa] 

/epiðí ómos íne líɣo apótomo ke epiðí emís goliária épezame katá ekína ta méria/ 

Δπεζδή όιςξ είκαζ θίβμ απόημιμ ηαζ επεζδή ειείξ ιζηνά παζδζά παίγαιε πνμξ εηείκα 

ηα ιένδ, 

 

[manáces ce εçáces mas éleɣan óti ci çi kalótces || ci áma skotɲáʃ] 

/manákes ke εiákes mas éleɣan óti ekí éxi kalótixes || ke áma skotiniási/ 
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μζ βζαβζάδεξ ηαζ μζ εείεξ ιάξ έθεβακ όηζ εηεί έπεζ κενάζδεξ. Καζ άια ζημηεζκζάζεζ 

 

[ci áma vasiléps líɣu íʎus ce perásum apμ ci ci áma akúsume típta fonés] 

/ke áma vasilépsi líɣo ílios ke perásume apó ekí ke áma akúsume típota fonés/ 

ηζ άια ααζζθέρεζ θίβμ μ ήθζμξ ηαζ πενάζμοιε από εηεί ηαζ άια αημύζμοιε ηίπμηα 

θςκέξ 

 

[na min aploiεúme | ʝatí táxa kalótces εa mas párun tis fonés] 

/na min apoloɣiεúme | ɣiatí táxa kalótixes εa mas párun tis fonés/ 

κα ιδκ απακηήζμοιε, βζαηί ηάπα μζ κενάζδεξ εα ιαξ πάνμοκ ηζξ θςκέξ 

 

[ce εa ʝénume sa do vot xaʃót ci emís | goʎarúðʝa | fovúmastan] 

/ke εa ɣénume san ton vóti xasióti ke emís | goliarúðia | fovúmastan/ 

ηαζ εα βίκμοιε ζακ ημκ Βόηδ Χαζζώηδ ηαζ ειείξ, ιζηνά παζδάηζα, θμαόιαζηακ 

 

[ci etʃ ótan skotíɲaze ce bítʒe íʎos apó psiɫá ton uranó mis pɫalúsame sta sokáca] 

/ke étsi ótan skotíniaze ke bítize ílios apó psilá ton uranó emís pilalúsame sta sokákia/ 

ηαζ έηζζ, όηακ ζημηείκζαγε ηαζ ελαθακζγόηακ μ ήθζμξ από ρδθά ημκ μονακό, ειείξ 

ηνέπαιε ζηα ζμηάηζα, 

 

[ʝa na érεume sta spítça mas] 

/ɣia na érεume sta spítia mas/ 

βζα κα ένεμοιε ζηα ζπίηζα ιαξ. 

 

3) [cin ta xróɲa tóte pu kapnós píʝe ekʃída xrisés líres uká ðμ ðci mas] 

/ekína ta xrónia tóte pu kapnós píɣe eksída xrisés líres oká eðó ðikí mas/ 

Δηείκα ηα πνόκζα ηόηε πμο μ ηαπκόξ πήβε ελήκηα πνοζέξ θίνεξ δ μηά εδώ μζ δζημί ιαξ, 

 

[ðoviʃɲí | élisan ta kapístirʝa ce spírta ksapoʎúdan εesaɫoníci] 

/ðovisní | élisan ta kapístiria ke spírta ksapoliúdan εesaloníki/ 

μζ Γμαζζκμί, έθοζακ ηα ηαπίζηνζα «(ιηθ.) εηηνμπζάζηδηακ, πανεηηνάπδηακ» ηαζ μζ 

λύπκζμζ λαπμθζμύκηακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. 

 

[ce sti saɫoníci pu píɣan | pínan | éfçanan ʃe ðʝa | píʝenan ʃe diʒézes] 
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/ke stin saloníki pu píɣan | pínan | éftiaxnan se ðiá | píɣenan se dizézes/ 

Καζ ζηδ αθμκίηδ πμο πήβακ, έπζκακ, έηακακ ζε δζά…, πήβαζκακ ζε κηζγέγεξ. 

 

[ítan mɲa paréa ðci maz dovisní | ʝókas | ʝókas] 

/ítan mia paréa ðikí mas dovisní | ɣiókas | ɣiókas/ 

Ήηακ ιζα πανέα δζημί ιαξ Νημαζζκμί, Γζώηαξ < … > Γζώηαξ < … >. 

 

[kata ci to lefkó tu bírɣu bénun s éna maɣazí a pçun gafé || bíkan mésa] 

/katá ekí ton lefkó ton pírɣo bénun se éna maɣazí na piún kafé || bíkan mésa/ 

Καηά εηεί ημκ Λεοηό ημκ Πύνβμ ιπαίκμοκ ζε έκα ιαβαγί κα πζμύκ ηαθέ. Μπήηακ 

ιέζα, 

 

[çtázun énan na peʒ éna órɣano pu prot forá íðan || ton rotún ti íne aftó || pçáno | ts léi] 

/kitázun énan na pézi éna órɣano pu próti forá íðan || ton rotún | tí íne aftó || piáno | tus 

léi/ 

ημζηάγμοκ έκακ κα παίγεζ έκα όνβακμ πμο πνώηδ θμνά είδακ. Σμκ νςημύκ: – Σζ είκαζ 

αοηό; – Πζάκμ, ημοξ θέεζ. 

 

[axá | ce ti kam aftó || na | léi | ðen akúte || muʃicí péʒi || kaɫá | léi || póses paráðes εélis] 

/axá | ke tí kámi aftó || na | léi | ðen akúte || musikí pézi || kalá | léi || póses paráðes 

εélis/ 

– Απά, ηαζ ηζ ηάκεζ αοηό; – Να, θέεζ, δεκ αημύηε; Μμοζζηή παίγεζ. – Καθά, θέεζ. Πόζα 

πνήιαηα εέθεζξ, 

 

[ʝa a mas to pʎísis || a | léi | aftó ðe do pɫo || léʝe tóra póses paráðes εélis ʝa a mas to 

pʎísis] 

/ɣia na mas to pulísis || a | léi | aftó ðen to puló || léɣe tóra póses paráðes εélis ɣia na 

mas to pulísis/ 

βζα κα ιαξ ημ πμοθήζεζξ; – Α, θέεζ, αοηό δεκ ημ πμοθώ. – Λέβε ηώνα πόζα πνήιαηα 

εέθεζξ βζα κα ιαξ ημ πμοθήζεζξ. 

 

[aftós tʃ ípe anámiʃ çiʎárko || afɲí ton éðosan ðʝómiʃ çiʎáðes ðraxmés] 

/aftós tus ípe enámisi xiliáriko || aftiní ton éðosan ðiómisi xiliáðes ðraxmés/ 

Αοηόξ ημοξ είπε εκάιζζζ πζθζάνζημ. Αοημί ημο έδςζακ δοόιζζζ πζθζάδεξ δναπιέξ. 
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[tu ðínun ðʝómiʃ çiʎáðes || léi | akɫúεa mas || ti a kámte] 

/tu ðínun ðiómisi xiliáðes || léi | akolúεa mas || tí εa kámete/ 

Σμο δίκμοκ δοόιζζζ πζθζάδεξ. Λέεζ: – Αημθμύεα ιαξ. – Σζ εα ηάκεηε; 

 

[akɫúεa mas || par ce to pçáno mazí s || móliz vʝénan ókso tu len] 

/akolúεa mas || páre ke to piáno mazí su || mólis vɣénan ókso tu lén/ 

– Αημθμύεα ιαξ. Πάνε ηαζ ημ πζάκμ ιαγί ζμο. Μόθζξ αβαίκακ έλς ημο θέκε: 

 

[sto plírosame || me to plírosate || áde | guds to mes st εálasa] 

/sto plírosame || me to plírosate || áde | gúdisé to mésa stin εálasa/ 

– ημ πθδνώζαιε; – Μμο ημ πθδνώζαηε. – Άκηε, ζπνώλε ημ ιέζα ζηδ εάθαζζα. 

 

[ci etʃ apu les | ériksan to pçáno mes st εálasa | ecí sto lefkó to bírɣu] 

/ke étsi apu lés | ériksan to piáno mésa stin εálasa | ekí ston lefkó ton pírɣo/ 

Καζ έηζζ πμο θεξ, ένζλακ ημ πζάκμ ιέζα ζηδ εάθαζζα, εηεί ζημκ Λεοηό ημκ Πύνβμ. 

 

(Μανιώηας Κωνζηανηίνος, 85 εηών, Άγιο Πνεύμα) 

[ótan εérizan ta ʃitárʝa | t aɫónizan ci éfernan to pro | ci éfernan to ʃitár to cenúrʝo sto 

spit] 

/ótan εérizan ta sitária | ta alónizan ke éfernan to pró | ke éfernan to sitári to kenúrɣio 

sto spíti/ 

Όηακ εένζγακ ηα ζζηάνζα, ηα αθώκζγακ ηαζ έθενκακ ημ πνώ..., ηαζ έθενκακ ημ ζζηάνζ 

ημ ηαζκμύνβζμ ζημ ζπίηζ, 

 

[tin al méra pi | to píʝene o nikocíris sto míɫu | ʝa na t aléʃ | ʝa na káɲi alévri] 

/tin áli méra pí | to píɣene o nikokíris ston mílo | ɣia na to alési | ɣia na káni alévri/ 

ηδκ άθθδ ιένα πή..., ημ πήβαζκε μ κμζημηύνδξ ζημκ ιύθμ, βζα κα ημ αθέζεζ, βζα κα 

ηάκεζ αθεύνζ. 

 

[to próto psomí pu éfçanan ap to cenúrʝu t alévir i ɲikocirá pu ʒímone ci ékane to 

pʃumí] 

/to próto psomí pu éftiaxnan apó to kenúrɣio to alévri i nikokirá pu zímone ke ékane 

to psomí/ 
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Σμ πνώημ ρςιί πμο έθηζαπκακ από ημ ηαζκμύνβζμ ημ αθεύνζ δ κμζημηονά πμο γύιςκε 

ηαζ έηακε ημ ρςιί, 

 

[óta | cin ti méra pu éfçaxne to psumí ektós ap aftó ékane ci éna] 

/ótan | ekíni tin méra pu éftiaxne to psomí ektós apó aftó ékane ke éna/ 

όηακ, εηείκδ ηδ ιένα πμο έθηζαπκε ημ ρςιί εηηόξ από αοηό έηακε ηαζ έκα, 

 

[éna kuɫúr meɣáɫo | mɲa kuɫúra || afú to | ta psínan aftá ta pra] 

/éna kulúri meɣálo | mia kulúra || afú to | ta psínan aftá ta prá/ 

έκα ημοθμύνζ ιεβάθμ, ιζα ημοθμύνα. Αθμύ ημ, ηα έρδκακ αοηά ηα πνά..., 

 

[to psumí ce ti guɫúra | tin éperne ti guɫúra ce ti bíʝene sto soliɲár ékso sto maxaɫá] 

/to psomí ke tin kulúra | tin éperne tin kulúra ke tin píɣene sto soliniári ékso ston 

maxalá/ 

ημ ρςιί ηαζ ηδκ ημοθμύνα, ηδκ έπαζνκε ηδκ ημοθμύνα ηαζ ηδκ πήβαζκε ζημ ζςθδκάνζ 

«ανύζδ» έλς ζημκ ιαπαθά «βεζημκζά, ζοκμζηία», 

 

[pu étreçe to neró | évaʒe ti gulúra aftí sto ɫuɫá pu étreçi to neró ci éliʝe óti ítan ʝa tu 

dzídzika] 

/pu étrexe to neró | évaze tin kulúra aftí ston lulá pu étrexe to neró ke éleɣe óti ítan ɣia 

ton dzídzika/ 

πμο έηνεπε ημ κενό, έααγε ηδκ ημοθμύνα αοηή ζημκ θμοθά «μ ελςηενζηόξ ζςθήκαξ 

ηδξ ανύζδξ από όπμο αβαίκεζ ημ κενό, ηνμοκόξ, ηάκκμοθα, ανύζδ ιε ηνεπμύιεκμ 

κενό» πμο έηνεπε ημ κενό ηαζ έθεβε όηζ ήηακ βζα ημκ ηγίηγζηα. 

 

[írεe i | írεe cerós tu dzídzika | ʝi aftó ce éʝine ce tu ʃitár] 

/írεe i | írεe kerós tu dzídzika | ɣia aftó ke éɣine ke to sitári/ 

Ήνεε δ, ήνεε μ ηαζνόξ ημο ηγίηγζηα, βζ’ αοηό ηαζ έβζκε ηαζ ημ ζζηάνζ. 

 

[ci afú to kremnúsan sto luɫá metá to éðinan sta goʎárʝa pu ítan óɫa ecí] 

/ke afú to kremnúsan ston lulá metá to éðinan sta goliária pu ítan óla ekí/ 

Καζ αθμύ ημ ηνειμύζακ ζημκ θμοθά ιεηά ημ έδζκακ ζηα ιζηνά παζδζά πμο ήηακ όθα 

εηεί, 
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[to mírazan ce to | to kuɫúr t onómazan dzidzikúʎaro || to pso | to próto to psomí pu εa 

ékovan] 

/to mírazan ke to | to kulúri to onómazan dzidzikúliaro || to pso | to próto to psomí pu 

εa ékovan/ 

ημ ιμίναγακ ηαζ ημ, ημ ημοθμύνζ ημ μκόιαγακ ηγζηγζημύθζανμ. Σμ ρς..., ημ πνώημ ημ 

ρςιί πμο εα έημαακ, 

 

[to ékovan me to çer | to ékanan stavró ce to ékove me | i nikocirá me to çer] 

/to ékovan me to xéri | to ékanan stavró ke to ékove me | i nikokirá me to xéri/ 

ημ έημαακ ιε ημ πένζ, ημο έηακακ ζηαονό ηαζ ημ έημαε ιε, δ κμζημηονά ιε ημ πένζ, 

 

[ʝatí to psumí ðe góvete me to maçér | éleɣan | me to çéri | íne to sóma tu xristú] 

/ɣiatí to psomí ðen kóvete me to maxéri | éleɣan | me to xéri | íne to sóma tu xristú/ 

βζαηί ημ ρςιί δεκ ηόαεηαζ ιε ημ ιαπαίνζ, έθεβακ, ιε ημ πένζ, είκαζ ημ ζώια ημο 

Χνζζημύ. 

 

[ci ékanan ce mía prustópta | prustópta ítan ʃcéto ʒimári] 

/ke ékanan ke mía brostópita | brostópita ítan skéto zimári/ 

Καζ έηακακ ηαζ ιία ιπνμζηόπζηα «εζδζηή πίηα πμο θμονκίγεηαζ πνζκ ημ ρςιί, 

θαβάκα», δ ιπνμζηόπζηα ήηακ ζηέημ γοιάνζ, 

 

[to vazan s éna tapsúð tu ʒimár ce to rinan ʎíɣo ɲiró apán ce záxar ci éleɣan óɲi | óti 

íne prustópta] 

/to évazan se éna tapsúði tμ zimári ke tμ érixnan líɣo neró epánμ ke záxari ke éleɣan 

óni | óti íne brμstópita/ 

ηo έααγακ ζε έκα ηαράηζ ημ γοιάνζ ηαζ ημο ένζπκακ θίβμ κενό επάκς ηαζ γάπανδ ηαζ 

έθεβακ όκζ, όηζ είκαζ ιπνμζηόπζηα. 

 

(Από ηη ραδιοθωνική εκπομπή ηοσ Σρίηοσ Προγράμμαηος «Μακεδονικά 

Χωραηά και μαζάλια» με ηον Δημήηρη Αδαμόποσλο) 

[kaló proí tn al t méra ʃikónomastan ci épernan t aftçá mas t mána mas] 

/kaló proí tin áli tin méra sikónomastan ke épernan ta aftiá mas tin mána mas/ 

Καθό πνςί ηδκ άθθδ ηδ ιένα ζδηςκόιαζηακ ηαζ έπαζνκακ ηα αοηζά ιαξ ηδ ιάκα ιαξ 
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[na loɣuférɲ me t maɲá stu xaiát] 

/na loɣoférni me tin maniá sto xaiáti/ 

κα θμβμθένκεζ ιε ηδ βζαβζά ζημκ ελώζηδ. 

 

[m | ti ce ʃi ðe ʃiloɣáʃ pu εa vlaftún ta mkra pu ta ðins ce pínun máku] 

/m | tí ke esí ðen siloɣáse pu εa vlaftún ta mikrá pu ta ðínis ke pínun máko/ 

– Μι, ηζ ηαζ εζύ δεκ ζοθθμβίγεζαζ όηζ εα πάεμοκ ηαηό ηα ιζηνά πμο ημοξ δίκεζξ ηαζ 

πίκμοκ ιάημ «όπζμ, οπκςηζηό», 

 

[afçóɲ | ci cimúdi mi ts óris || na ta zavlakóʃs | na t arostíʃs || ti kakó ci aftó mi ti mas] 

/afióni | ke kimúde me tis óres || na ta zavlakósis | na ta arostísis || tí kakó ke aftó me ti 

emás/ 

αθζόκζ, ηαζ ημζιμύκηαζ ιε ηζξ ώνεξ. Να ηα γααθαηώζεζξ «απμπαοκώζεζξ», κα ηα 

αννςζηήζεζξ; Σζ ηαηό ηαζ αοηό ιε ιαξ! 

 

[áide | marí | kʃéro ti kámno ɣμ | ta kam kaló sta névra ts | ta katapraʝéɲ] 

/áide | marí | kséro tí kámno eɣó | ta kámi kaló sta névra tus | ta katapraɣéni/ 

– Άκηε, ηαθέ, λένς ηζ ηάκς εβώ, ημοξ ηάκεζ ηαθό ζηα κεύνα ημοξ, ηα ηαηαπναΰκεζ, 

 

[ʎíɣu ta váno ma ta pças i aʝatri̭á || tu biεiró s | marí] 

/líɣo ta váno ma ta épiase i aɣiatriá || ton peεeró su | marí/ 

θίβμ ημοξ αάγς ια ηα έπζαζε ημ βζαηνζηό. Σμκ πεεενό ζμο, ηαθέ, 

 

[p ta ɲáta to ɟirnúsa stu rací t ci do bocimnúsa sa εímun na mi raxalíʒ ce me paéɲ 

aráða] 

/apó ta niáta ton kernúsa sto rakí tu ke ton apokimnúsa san εímone na min roxalízi ke 

me paɣéni aráða/ 

από ηα κζάηα ημκ ηενκμύζα ζημ ναηί ημο ηαζ ημκ απμημίιζγα, όηακ εύιςκε κα ιδκ 

νμπαθίγεζ ηαζ ιε πδβαίκεζ ανάδα «ηαθαζπςνεί». 

 

[ti épaεe || típutas || az mi dun évriʃc | ci akóma éi na ʒi] 

/tí épaεe || típotas || as min ton évriske | ke akóma éxi na zí/ 

Σζ έπαεε; Σίπμηα. Αξ ιδκ ημκ έανζζηε < … > ηαζ αηόια εα γμύζε. 
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[íʃtira ci aftá íne εiría aɲímera | turkúðʝa || am brócite na mi piεánun] 

/ístera ke aftá íne εiría anímera | turkúðia || an prókite na me peεánun/ 

Ύζηενα ηαζ αοηά είκαζ εδνία ακήιενα, Σμονηάηζα. Ακ πνόηεζηαζ κα ιε πεεάκμοκ, 

 

[as pçun líɣu máku ci as cimúdi || p tun ípno ðen eç ʒimɲá ci | ðe da ðínu pʎa] 

/as piún líɣo máko ke as kimúde || apó ton ípno ðen éxi zimiá ke | ðen ta ðíno plia/ 

αξ πζμοκ θίβμ ιάημ ηαζ αξ ημζιμύκηαζ. Από ημκ ύπκμ δεκ έπεζ γδιζά ηαζ < … > δεκ 

ημοξ δίκς πζα. 

 

[áidi apu ci] 

/áide apú ekí/ 

Άκηε από εηεί. 

 

2. Σραγούδια από ηο απομαγνηηοθωνημένο σλικό 

 

Χωρίς ηίηλο 

[marí darnakúða | ftçákʃi tin armúða] 

/marí darnakúða | ftiákse tin armúða/ 

Καθέ Νηανκαημπμύθα, θηζάλε ηδκ ανιμύδα. (δζξ) 

 

[páre skórðo na stubíʃis | mɲa supçéra na ʝemíʃis] 

/páre skórðo na stubísis | mia supiéra na ɣemísis/ 

Πάνε ζηόνδμ κα ζημοιπίζεζξ, ιζα ζμοπζένα κα βειίζεζξ. (δζξ) 

 

[fóra to fstanúði ce to tsibirúði] 

/fóra to fustanúði ke to tseberúði/ 

Φόνα ημ θμοζηακάηζ ηαζ ημ ηζειπενάηζ. (δζξ) 

 

[dóʃi to ɣðoçér duk dúku | váʎi ce niró ap to búkɫo] 

/dóse to ɣuðoxéri duk dúku | vále ke neró apó to búklo/ 

Χηύπα ημ βμοδμπένζ κημοη-κημύημο, αάθε ηαζ κενό από ημ λύθζκμ παβμύνζ. (δζξ) 

 

[vále álas | kʃíði | kárvuno stu fríði] 

/vále álas | ksíði | kárvuno sto fríði/ 
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Βάθε άθαξ, λύδζ, ηάναμοκμ ζημ θνύδζ. (δζξ) 

 

[stros sto sufrá mɲa távla | val ce kocináð sta máɣɫa] 

/stróse ston sofrá mia távla | vále ke kokináði sta máɣula/ 

ηνώζε ζημκ ζμθνά ιζα πεηζέηα, αάθε ηαζ ημηηζκάδζ ζηα ιάβμοθα. 

 

[na rεo | ʝa na fáo | ʝatí s aɣapáo] 

/na érεo | ɣia na fáo | ɣiatí se aɣapáo/ 

Nα ένες, βζα κα θάς, βζαηί ζ’ αβαπάς. (δζξ) 

 

[to çerúði su na sfíkʃo ce ɣliká na se zburíkso] 

/to xerúði su na sfíkso ke ɣliká na se zburíkso/ 

Σμ πενάηζ ζμο κα ζθίλς ηαζ βθοηά κα ζμο ιζθήζς. (δζξ) 

 

[marí darnakúða | ftçákʃi tin armúða] 

/marí darnakúða | ftiákse tin armúða/ 

Καθέ Νηανκαημπμύθα, θηζάλε ηδκ ανιμύδα. (δζξ) 

 

Χωρίς ηίηλο 

[tμ zbiεerʝó | to kubarʝó me t ɲif xurévune ce to ɣabró] 

/tμ sibeεerió | to kubarió me tin nífi xorévune ke ton ɣabró/ 

Σμ ζοιπεεενζό, ημ ημοιπανζό πμνεύμοκ ιε ηδ κύθδ ηαζ ημκ βαιπνό. (δζξ) 

 

[krun ta puðárʝa óli kataʝí | ðínun sto sói pçutó | ʝa na pçi] 

/krún ta poðária óli kataɣí | ðínun sto sói piotó | ɣia na pií/ 

Χηοπμύκ ηα πμδάνζα όθμζ ηαηαβήξ, δίκμοκ ζημ ζόζ πμηό, βζα κα πζεζ. (δζξ) 

 

[ci i piεirá xurév brostá ci ap kat ap kat çtázi ti ɲif ce t milá] 

/ke i peεerá xorévi brostá ke apó káto apó káto kitázi tin nífi ke tin milá/ 

Καζ δ πεεενά πμνεύεζ ιπνμζηά ηαζ από ηάης από ηάης ημζηάγεζ ηδ κύθδ ηαζ ηδξ 

ιζθά. (δζξ) 

 

[pçáʃi ɲifúla m broʃnéla ci ʃi | par ce tu ʝóka m | na s akluεí] 

/piáse nifúla mu brostinéla ke esí | páre ke ton ɣióka mu | na se akoluεí/ 
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Νοθμύθα ιμο, πάνε ηαζ εζύ ηδκ πνώηδ εέζδ ζημκ πμνό, πάνε ηαζ ημκ βοζόηα ιμο, κα 

ζε αημθμοεεί. (δζξ) 

 

[ci o piεirós xurév ci aftós | çtaʒ ti ɲifúla tu kamarotós] 

/ke o peεerós xorévi ke aftós | kitázi tin nifúla tu kamarotós/ 

Καζ μ πεεενόξ πμνεύεζ ηαζ αοηόξ, ημζηάγεζ ηδ κοθμύθα ημο ηαιανςηόξ. (δζξ) 

 

[brávu stu ʝóka mu pu aɣapó | píre kurítsi ʝa nikucirʝó] 

/brávo ston ɣióka mu pu aɣapó | píre korítsi ɣia nikokirió/ 

Μπνάαμ ζημκ βοζόηα ιμο πμο αβαπώ, πήνε ημνίηζζ βζα κμζημηονζό. (δζξ) 

 

[na ʒíʃi i ɲífi ci o ɣabrós ci goʎarúðʝa na ðoʃ o εeós] 

/na zísi i nífi ke o ɣabrós ke goliarúðia na ðósi o εeós/ 

Να γήζεζ δ κύθδ ηαζ μ βαιπνόξ ηαζ παζδάηζα κα δώζεζ μ Θεόξ. (δζξ) 

 

[ci ólu tu sói xaríʒi efçí ce o ɣabrós pái me t ɲif na cimεí] 

/ke ólo to sói xarízi efxí ke o ɣabrós pái me tin nífi na kimiεí/ 

Καζ όθμ ημ ζόζ δίκεζ εοπή ηαζ μ βαιπνόξ πάεζ ιε ηδ κύθδ κα ημζιδεεί. 

 

Χωρίς ηίηλο 

[éna puɫáci pétakse pu mes ap tin aεína] 

/éna puláki pétakse apú mésa apó tin aεína/ 

Έκα πμοθάηζ πέηαλε από ιέζα από ηδκ Αεήκα, (δζξ) 

 

[eʝírize | triʝírizen na vri maceðonía] 

/eɣírize | triɣírizen na vrí makeðonía/ 

βύνζγε, ηνζβύνζγε κα ανεζ Μαηεδμκία. (δζξ) 

 

[maceðonía ksakustí me óla ta kalá tis] 

/makeðonía ksakustí me óla ta kalá tis/ 

Μαηεδμκία λαημοζηή ιε όθα ηα ηαθά ηδξ (δζξ) 

 

[ti bíran | ti gzeʝímnosan ta émorfa peðʝá tis] 

/tin píran | tin kseɣímnosan ta ómorfa peðiá tis/ 
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ηδξ πήνακ, ηδκ λεβύικςζακ από ηα όιμνθα παζδζά ηδξ. (δζξ) 

 

[mazévun néus ce peðʝá na pan sti vulɣaría] 

/mazévun néus ke peðiá na pán stin vulɣaría/ 

Μαγεύμοκ κέμοξ ηαζ παζδζά κα πάκε ζηδ Βμοθβανία, (δζξ) 

 

[méra ce níxta ékleɣan na ðun elefεería] 

/méra ke níxta ékleɣan na ðún elefεería/ 

ιένα ηαζ κύπηα έηθαζβακ κα δμοκ εθεοεενία. (δζξ) 

 

[ton ísco to bzilón vunón | εeé | xamílosé ton] 

/ton ískio ton psilón vunón | εeé | xamílosé ton/ 

Σμκ ίζηζμ ηςκ ρδθώκ αμοκώκ, Θεέ, παιήθςζέ ημκ, (δζξ) 

 

[na ðun tas séras | ta xorʝá ce páli ípsosé ton] 

/na ðún tas séras | ta xoriá ke páli ípsosé ton/ 

κα δμοκ ηζξ έννεξ, ηα πςνζά ηαζ πάθζ ύρςζέ ημκ. (δζξ) 

 

[xristúʝena paramoní kabánes εa varúsan] 

/xristúɣena paramoní kabánes εa varúsan/ 

Χνζζημύβεκκα παναιμκή ηαιπάκεξ εα πηοπμύζακ (δζξ) 

 

[ce ta kaiména ta peðʝá | mor | εa da tiranúsan] 

/ke ta kaiména ta peðiá | mμré | εa ta tiranúsan/ 

ηαζ ηα ηαδιέκα ηα παζδζά, ιςνέ, εα ηα ηονακκμύζακ (δζξ) 

 

Χωρίς ηίηλο 

[mitrúʃis kapetáɲos εeón parakalí] 

/mitrúsis kapetánios εeón parakalí/ 

Ο ηαπεηάκ-Μδηνμύζδξ παναηαθεί ημκ Θεό, 

 

[na érεi mes stas séras na ʃíri to spaεí] 

/na érεi mésa stas séras na síri to spaεí/ 

κα ένεεζ ιέζα ζηζξ έννεξ κα ζύνεζ ημ ζπαεί. 
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[μx amán na síri to spaεí] 

/μx amán na síri to spaεí/ 

Ωπ αιάκ κα ζύνεζ ημ ζπαεί. 

 

[akóma ðen ebíce ton eproðósane] 

/akóma ðen ebíke ton eproðósane/ 

Αηόια δεκ ιπήηε ημκ πνόδςζακ. 

 

[alí aláx | fonázan | ton eciklósane] 

/alí aláx | fonázan | ton ekiklósane/ 

Αθί, Αθθάπ, θςκάγακ, ημκ ηύηθςζακ. 

 

[μx amán | ton eciklósane] 

/μx amán | ton ekiklósane/ 

Ωπ αιάκ, ημκ ηύηθςζακ. 

 

[mitrúʃis kapetáɲos me péde ékʃi peðʝá] 

/mitrúsis kapetánios me péde éksi peðiá/ 

Ο ηαπεηάκ-Μδηνμύζδξ ιε πέκηε-έλζ παζδζά 

 

[mésa ap ti vaɟeʎístra me ríxɲi sta sciʎá] 

/mésa apó tin vagelístra me ríxni sta skiliá/ 

ιέζα από ηδ Βαββεθίζηνα ιε νίπκεζ ζηα ζηοθζά. 

 

[μx amán | me ríxɲi sta sciʎá] 

/μx amán | me ríxni sta skiliá/ 

Ωπ αιάκ, ιε νίπκεζ ζηα ζηοθζά. 

 

[san d ákusan i túrci tréxun óli mazí] 

/san to ákusan i túrki tréxun óli mazí/ 

ακ ημ άημοζακ μζ Σμύνημζ ηνέπμοκ όθμζ ιαγί, 

 

[mitrúʃi ʝa na pçásun ce na paraðoεí] 

/mitrúsi ɣia na piásun ke na paraðoεí/ 
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βζα κα πζάζμοκ ημκ Μδηνμύζδ ηαζ κα παναδμεεί. 

 

[μx amán ce na paraðoεí] 

/μx amán ke na paraðoεí/ 

Ωπ αιάκ ηαζ κα παναδμεεί. 

 

[káne dezlím | mitrúʃi | ʝa na ɣʎitósete] 

/káne dezlím | mitrúsi | ɣia na ɣlitósete/ 

Παναδόζμο, Μδηνμύζδ, βζα κα βθοηώζεηε. 

 

[εa kápsume tas séras ʝa péde ekʃ peðʝá] 

/εa kápsume tas séras ɣia péde éksi peðiá/ 

Θα ηάρμοιε ηζξ ένναξ βζα πέκηε-έλζ παζδζά. 

 

[μx amán | ʝa péde ekʃ peðʝá] 

/μx amán | ɣia péde éksi peðiá/ 

Ωπ αιάκ, βζα πέκηε-έλζ παζδζά. 

 

[mitrúsis kapetáɲos dezlím ðe ʝínete] 

/mitrúsis kapetánios dezlím ðen ɣínete/ 

Ο ηαπεηάκ-Μδηνμύζδξ δεκ παναδίκεηαζ. 

 

[to éma túto çíɲi | ðen paraðínete] 

/to éma túto xíni | ðen paraðínete/ 

Σμ αίια ημύημ πύκεζ, δεκ παναδίκεηαζ. 

 

[μx amán | ðe baraðínete] 

/μx amán | ðen paraðínete/ 

Ωπ αιάκ, δεκ παναδίκεηαζ. 
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3. Χάρηης 

 

 


