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1. Εισαγωγή
1.1. Σαρακήνα Βεντζίων Γρεβενών
1.1.1. Το χωριό
Το χωριό Σαρακήνα βρίσκεται 38 χιλιόμετρα ΝΑ της πόλης των Γρεβενών και σε υψόμετρο 750 μέτρων (ΝΑΓ 2002, 218). Διοικητικά υπάγεται στο δήμο Γρεβενών, στη δημοτική ενότητα (πρώην δήμο) Βεντζίου1 και στην τοπική κοινότητα Σαρακήνας, με έδρα
το ομώνυμο χωριό ([sarak’ína]), μαζί με τα χωριά (οικισμούς) Δίπορο (Χολένιστα
[xul’éntsta]) και Νεοχώρι (Γουρνάκι [γurnák’]).
Στη δημοτική ενότητα Βεντζίου, με έδρα την Κνίδη, συμπεριλαμβάνονται επίσης οι
τοπικές κοινότητες (Δήμος Βεντζίου· ΟΤΑ· Κούντουρας 2002· Καλογερόπουλος 2004β,
526-527· ΦΕΚ Β1292/11-08-2010):
 Κνίδης: χωριό Κνίδη (Κοπρίβα), οικισμοί Πόρος (Γκοστόμι), Ιτέα (Βούρμποβο),
Μικροκλεισούρα (Σαδοβίτσα), Πιστικό (Πισκό), Λαγκαδάκι (Λούντσι / Λουτσίσνο2).
 Κέντρου: χωριό Κέντρο (Βέντζι), οικισμοί Νησί (Νισινίκος), Αγαλαίοι.
 Παλαιοχωρίου: χωριό Παλαιοχώρι.
 Ποντινής: χωριό Ποντινή (Τόριστα).
 Πυλορών: χωριό Πυλωροί (Πυλωρί).
 Έξαρχου: χωριό Έξαρχος, οικισμός Βάρη (Βάρεσια).
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 (Βικιπαιδεία), ο πραγματικός πληθυσμός του
χωριού ανέρχεται σε 313 κατοίκους, με κύριες επαγγελματικές ασχολίες τη γεωργία (κυρίως σιτηρά και καπνά) και την κτηνοτροφία (ΝΑΓ 2002, 218· Καλογερόπουλος 2004β,
526-527), ενώ παλαιότερα ένα μέρος του εργατικού δυναμικού του χωριού απασχολούνταν στα μεταλλεία χρωμίτη της Σκούμτζιας (Σκρέκας 2004, 81). Δέκα χρόνια μετά εκτιμούμε ότι έχει μειωθεί ο αριθμός του παραγωγικού δυναμικού και εν γένει των μόνιμων
κατοίκων, οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι ηλικιωμένοι3.
Σε αντίθεση με τα περισσότερα χωριά των Βεντζίων, η Σαρακήνα δε διαθέτει κάποια
άλλη ονομασία, αλλά απαντά εξαρχής με αυτό το όνομα (Κούντουρας 2002, 75). Θα
πρέπει, όμως, να επισημάνουμε την ορθογραφική ποικιλία <Σαρακήνα> / <Σαρακίνα>, η
οποία υφίσταται από τις πρώτες γραπτές αναφορές στο χωριό μέχρι σήμερα. Παλαιότερα
υπερτερούσε η γραφή με <ι>, ενώ σήμερα κερδίζει έδαφος η γραφή με <η>4, η οποία
φαίνεται να είναι και η πιο σωστή, εάν δεχτούμε την ετυμολογία από το Σαρακηνός (Παπαδημητρίου 2002, 271· Συμεωνίδης 2010, λήμμα Σαρακήνα). Ενδιαφέρουσα είναι και η

1

Οι ντόπιοι ως «Βέντζι» αναφέρουν το χωριό Κέντρο και ως «Βέντζια» την ευρύτερη περιοχή, αν και επίσημα η δημοτική ενότητα ονομάζεται «δήμοτική ενότητα Βεντζίου» και όχι «δημοτική ενότητα Βεντζίων».
2
Από τη διοικητική εξέλιξη του πρώην δήμου Βεντζίου (ΟΤΑ), πληροφορούμαστε ότι στις 17/10/1919 η
ονομασία του οικισμού Λούντσι της Κοινότητας (ενν. Κοπρίβης) διορθώνεται σε «Λουτσίσνο» και στις
01/02/1927 ο οικισμός Λουτσίσνο της Κοινότητας μετονομάζεται σε «Λαγκαδάκια». «Λούντζι / Λούντσι»
ονομάζόταν και η Καλλονή Γρεβενών (Κούντουρας 2002, 70· Καλογερόπουλος 2004β, 527).
3
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011 παρά μόνο για το διευρυμένο δήμο Γρεβενών της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών (ΕΛΣΤΑΤ).
4
Το 1940 διορθώνεται επισήμως το όνομα του χωριού και της κοινότητας από <Σαρακίνα> σε <Σαρακήνα> (ΟΤΑ· Κούντουρας 2002, 75).
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παρετυμολογία του ονόματος από τους ντόπιους, σύμφωνα με τους οποίους το χωριό πήρε το όνομά του από δύο αδελφές, τη Σάρα και την Κίνα (προφορική πληροφορία).
Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται ο ενοριακός ναός του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται
για τρίκλιτη θολωτή βασιλική του 1858, με πέτρινο χαγιάτι και νεότερο τριώροφο κωδωνοστάσιο5 από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατάγραφη στο εσωτερικό με τοιχογραφίες του β΄
μισού του 19 ου αι. Σαμαριναίου αγιογράφου (Τσιλιπάκου 2004, 118). Μετά το σεισμό
του 1995, από τον οποίο ο ναός υπέστη σοβαρές απώλειες, η 11η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων ανέλαβε την αποκατάσταση και συντήρησή του (Δρόσου 2004, 95-96·
Πέτκος 2004, 105). Επιπλέον, υπάρχει νεότερος ναός του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, ο
περίβολος του οποίου συνιστά το νεκροταφείο του χωριού και στην ημέρα μνήμης του
οποίου (29/08) γίνεται το ετήσιο πανηγύρι, καθώς και μικρό παλαιό εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου, 1 χιλιόμετρο ΒΔ του χωριού (ΝΑΓ 2002, 219). Ο σεισμός του 1995 δεν
έπληξε μόνο τα λιγοστά μνημεία του χωριού, αλλά και τις παραδοσιακές κατοικίες. Ακόμη και αυτές που γλίτωσαν από τον Εγκέλαδο ή θα μπορούσαν εύκολα να αποκατασταθούν κατεδαφίστηκαν, δίνοντας τη θέση τους σε νεόδμητες, καθώς ο σεισμός ειδώθηκε
ως ευκαιρία για ανοικοδόμηση (Σκουτέρη-Διδασκάλου 2004, 377).
1.1.2. Ιστορική αναδρομή
Η περιοχή των Βεντζίων, ανάμεσα στον Μπούρινο και τη μεγάλη καμπή του Αλιάκμονα,
κατά την αρχαιότητα ανήκε στην Άνω Μακεδονία και στη φυλετική περιοχή Ελιμιώτιδα,
κοντά στα νότια σύνορά της με τη θεσσαλική Περραιβία (Κανατσούλης 1983, 11· Σαμσάρης 1989, 44-48). Αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα (Αγαλαίοι, Δίπορο, Ιτέα, Κέντρο,
Νησί) της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίων οικισμών (Ράχος 1952, 20-21· Σαμσάρης 1989, 79, 87-89, 94-95, 103-104· Παπαδημητρίου 2002, 71-74). Από αυτούς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο αρχαίος οικισμός στο ύψωμα Άγιος Αθανάσιος, περίπου 600-700 μέτρα ΒΔ του Διπόρου, τα ευρήματα του οποίου ανάγονται στην κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, όχι όμως και στη βυζαντινή (Σαμσάρης 1989, 87-88). Ο Σαμσάρης (1989, 88) θεωρεί ότι ο οικισμός θα πρέπει να ανήκε στην οικιστική βαθμίδα μικρής πόλης και η επικράτειά του θα περιελάμβανε όλη την αγροτική περιοχή που εκτείνεται νότια ως τον Αλιάκμονα και βόρεια ως τα
σημερινά χωριά Σαρακήνα και Παλαιοχώρι. Επομένως, βάσει της παραπάνω υπόθεσης
και της μέχρι τώρα απουσίας αρχαιολογικών ευρημάτων στη στενή περιοχή της Σαρακήνας, ο σύγχρονος οικισμός της δε φαίνεται να αποτελεί άμεση συνέχεια κάποιου αρχαίου
οικισμού.
Σύμφωνα με τον Κατσάνη (2004, 342-343), τα σλαβικά δάνεια στο ιδίωμα των Γρεβενών είναι λίγα και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά απαντούν σε πανελλήνια κλίμακα ή
σε πολλές περιοχές (Κατσάνης & Ντίνας 2004, 437), με αποτέλεσμα να ερμηνεύονται ως
αποτέλεσμα πολιτισμικής επαφής που δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκη παρουσία Σλάβων
στην περιοχή. Από την άλλη, το πλήθος των σλαβικής ετυμολογίας τοπωνυμίων της περιοχής των Βεντζίων (βλ. τα παλαιότερα ονόματα χωριών και οικισμών) ενισχύει την υπόθεση της εγκατάστασης Σλάβων κατά τον 7 ο μ.Χ. αι. στη λεκάνη του Αλιάκμονα και
τα Βέντζια (Παπαδημητρίου 2002, 134, 241). Σε αυτό συνηγορεί και μία από τις προτει-

5

Κατεδαφίστηκε πρόσφατα.
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νόμενες ετυμολογίες6 του τοπωνυμίου «Βέντζια» από αντίστοιχη σλαβική λέξη (венец)
που σημαίνει «στεφάνι», αφού έτσι αποκαλούν οι ντόπιοι τα κλαδιά ενός φυτού της περιοχής με τα οποία πλέκουν καλάθια (Παπαδημητρίου 2002, 272· Γεωργόπουλος 2006,
269· Συμεωνίδης 2010, λήμμα Βέντσια).
Η πρώτη ιστορική αναφορά στο χωριό Σαρακήνα βρίσκεται στο βίο (Ακολουθίαι
1970) του Οσίου Νικάνορα, που χρονολογείται στο 18ο αι. (1774) (Γλαβίνας 1993, 47·
Χατζηιωάννου 2000, 58-59). Ο Νικάνορας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1490/1491
και βαφτισμένος «Νικόλαος» (Σιγάλας 1991, 9· Γλαβίνας 1993, 20, 24· Βογιατζής 2004,
77), χάνει σε ηλικία 20 ετών τους γονείς του (Σιγάλας 1991, 9), διαμοιράζει την οικογενειακή κληρονομιά, κείρεται μοναχός και μετονομάζεται «Νικάνωρ» προ του 1515 (Παπαδημητρίου 2002, 178). Σε ηλικία 27 ετών περίπου, γύρω στο 1517, αφήνει ό,τι του έχει
απομείνει, εγκαταλείπει τη Θεσσαλονίκη (Γλαβίνας 1993, 23-24· Παπαδημητρίου 2002,
178· Βογιατζής 2004, 77) και «[…] περιπατήσας ἀπὸ κάστρον εἰς κάστρον καὶ ἀπὸ χωρίον εἰς χωρίον, ὡς ἄλλος ἀπόστολος, ἐδίδασκε τοὺς πένητας νὰ φυλάττωσι τὴν εὐσέβειαν·
[…]· φθάσας δὲ εἰς χωρίον Σαρακίναν ὀνομαζόμενον και διατρίψας ἐκεῖ χρόνον ἱκανὸν,
πολλὰ θαύματα ἐποίησε […]» (Ακολουθίαι 1970, 79). Αργότερα, ο Νικάνορας, θέλοντας
να αποφύγει τις τιμές των ανθρώπων, εγκαταλείπει τη Σαρακήνα και αποσύρεται στο όρος Καλλίστρατο, απέναντι από την Μπουνάσα ([bnás’a]), όπου και προ του 1527 (γύρω
στο 1525) ανακαινίζει προϋπάρχοντα ναό του Αγίου Γεωργίου (Σκήτη του Οσίου), ενώ
αργότερα (1537-1545) χτίζει την περίφημη μονή του (Ακολουθίαι 1970, 80· Σιγάλας
1991, 9-10· Γλαβίνας 1993, 27-42· Χατζηιωάννου 2000, 58-59· Παπαδημητρίου 2002,
178, 217· Βογιατζής 2004, 77· Καρακίτσιος 2004, 124· Δάρδας 2004, 238). Επομένως, η
άφιξη του Νικάνορα στη Σαρακήνα θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά λίγο μετά το 1517,
γύρω στο 1518/1519 (Παπαδημητρίου 2002, 164, 254). Αυτό το στοιχείο μας επιτρέπει
να υποθέσουμε ότι ο οικισμός της Σαρακήνας υπάρχει τουλάχιστον από τα τέλη της βυζαντινής εποχής ή τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Οι σχέσεις της Σαρακήνας με τη μονή του Οσίου Νικάνορα (Ζάβορδα) υπήρξαν ισχυρές. Από τις αρχές της ίδρυσής της και καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι προσφορές των Σαρακηνιωτών είναι αξιόλογες, όπως φαίνεται από τον κώδικα αρ. 201 της
Ζάβορδας (Χατζηιωάννου 2000, 61, 76, 101, 102-104, 111, 112, 142-143· Παπαδημητρίου 2002, 254). Μάλιστα, το 1674 ο αρχιεπίσκοπος Αχριδών Θεοφάνης, με δύο επιστολές
του, καθιστά τη μονή σταυροπήγιο της αρχιεπισκοπής του και της αφιερώνει τη Σαρακήνα (Σιγάλας 1991, 40-42· Χατζηιωάννου 2000, 58· Παπαδημητρίου 2002, 221-222). Η
μονή αποκτά στη Σαρακήνα ζευγάρια και μετόχι (Παπαδημητρίου 2002, 222· Δάρδας
2004, 241), το οποίο υφίστατο μέχρι πρόσφατα. Ακόμη και σήμερα ο Όσιος Νικάνορας
βρίσκεται στις καρδιές των Σαρακηνιωτών. Κάθε χρόνο είθισται τα λείψανα του Οσίου
να φιλοξενουνται στη Σαρακήνα, και μάλιστα όχι σε κάποιον από τους ναούς, αλλά στα
σπίτια των πιστών, ως ανάμνηση της πρώτης του επίσκεψης στις αρχές του 16ου αιώνα.
Επί τουρκοκρατίας (1391-1912 για την περιοχή των Γρεβενών), η Σαρακήνα ανήκει
στο κόλι (θέμα) των Βεντζίων του καζά (επαρχίας) των Γρεβενών, αν και για κάποιο
διάστημα τα Βέντζια συνιστούν ξεχωριστό καζά από αυτόν των Γρεβενών. Γρεβενά και
Βέντζια αρχικά υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ρούμελη-Βαλεσή με έδρα το Μοναστήρι,
6

Οι άλλες δύο προτάσεις είναι: α) από το αλβανικό vendçe (επίρρ.) ‘τοπικά, εντοπίως’· β) από το αρχαίο
θρακικό προσωνύμιο «Βένδις / Βενδίς / Βενδεία» της θεάς Άρτεμης (Παπαδημητρίου 2002, 14, 53, 72,
163, 272).
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κατόπι εντάσσονται στο βιλαέτι των Ιωαννίνων (πασαλίκι του Αλή Πασά) και, τέλος,
από το 1881/1882 στο σαντζάκι Σερβίων του βιλαετίου Μοναστηρίου (Ράχος 1952, 3435· Σιγάλας 1991, 40-42· Παπαδημητρίου 2002, 162, 176· Ζιώγου-Καραστεργίου &
Δάρδας 2004, 469· Σπανός 2004, 518· Γεωργόπουλος 2006, 272).
Σε τοποθεσίες κοντά στη Σαρακήνα, όπως η Λεφτοκαρυά7 ([l’iftukar’á]), το Μελενισκό ή Μελεντσικό ([m’il’an’ts’kό]), η Παλιόχωρα ([pal’όxura]) και το Παλιοτούρνικο ή
Παλιοτούρκο ([pal’itúrku]), στις οποίες πολλοί Σαρακηνιώτες αλλά και κάτοικοι όμορων
χωριών διαθέτουν κτηματική περιουσία, υπήρχαν οικισμοί της βυζαντινής εποχής και της
τουρκοκρατίας, διαλυμένοι ή εξαφανισμένοι σήμερα, γνωστοί από ιστορικές πηγές (Ράχος 1952, 38· Χατζηιωάννου 2000, 58· Παπαδημητρίου 2002, 254-255· Καραθανάσης
2004, 277-278· Γεωργόπουλος 2006, 143, 151-159, 260-268, 294-296). Τα ονόματα των
οικισμών αυτών επιβιώνουν σήμερα ως τοπωνύμια των ακατοίκητων πια τοποθεσιών.
Σύμφωνα με τον Καλογερόπουλο (2004α, 460), κατά το 18 ο αι. δε θα πρέπει να υπήρχαν στις αγροτικές περιοχές του καπετανάτου της Πίνδου (μεταξύ των επαρχιών του οποίου αναφέρονται και τα Βέντζια) σχολεία και δάσκαλοι, με τις περιοδείες του Κοσμά
Αιτωλού στην περιοχή (Ράχος 1952, 40-41· Παπαδημητρίου 2002, 304-312· Σταυρόπουλος 2010, 94)8 να σηματοδοτούν αυτήν την έλλειψη. Από την άλλη, σύμφωνα με την
προφορική παράδοση, στο κεφαλοχώρι της Σαρακήνας επί τουρκοκρατίας λειτουργούσε
μεγάλο σχολείο (ΝΑΓ 2002, 218-219). Το διδακτήριο της Σαρακήνας, που δεν υπάρχει
πια, χρονολογείται στα 1874 (Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου 2004, 312).
Από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, η βία και η αυθαιρεσία των Τούρκων, οι επιδρομές των Αλβανών, ίσως και η επιθυμία ορισμένων για διατήρηση της περιουσίας ή
της εξουσίας τους στο νέο καθεστώς, είχαν ως αποτέλεσμα τον εξισλαμισμό αρκετών
Ελλήνων χριστιανών, φαινόμενο όχι άγνωστο στα Βέντζια. Οι Βαλαάδες των Βεντζίων,
εξισλαμισμένοι ελληνόφωνοι, επιχωρίαζαν στο Κέντρο, το Νησί, την Ποντινή και τους
Αγαλαίους (Ράχος 1952, 43-44· Αναστασιάδης 1994· Παπαδημητρίου 2002, 176· Σπανός
2004, 515). Η επαφή των Σαρακηνιωτών με τους Βαλαάδες δεν πρέπει να έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην επίδραση της τουρκικής επί του ιδιώματος, εφόσον οι Βαλαάδες όχι μόνο
ήταν ελληνόφωνοι (Τριανταφυλλίδης 1938 [2002], 62), αλλά φαίνεται ότι είχαν και ελάχιστη γνώση της τουρκικής (Αναστασιάδης 1994, 443-444). Οι πραγματικοί ομιλητές της
τουρκικής στα Βέντζια πρέπει να ήταν λιγοι Τούρκοι, εκπρόσωποι των οθωμανικών αρχών, και όχι οι Βαλαάδες (Αναστασιάδης 1994, 440).
Το ότι η Σαρακήνα δεν εξισλαμίστηκε, δε σημαίνει ότι δε δέχθηκε τις πιέσεις των
Τουρκαλβανών. Ο Παπαδημητρίου (2002, 243), στηριζόμενος σε ένα ποίημα του Σιατιστινού Τόζη (1898-1962), αναφέρει ότι, μετά την εγκατάσταση των Τούρκων Κονιάρων
στα Καραγιάννια, κάτοικοι των Βεντζίων, που ήταν φυσικό να δέχθηκαν από τους πρώτους την πίεση των Κονιάρων, κατέφυγαν στη Σιάτιστα. Στο ποίημα του Τόζη (Παπαδημητρίου 2002, 243) διαβάζουμε:
«Στὰ χρόνια τοῦ Σουλτὰν Μουρὰτ τοῦ πρώτου πέρα-πέρα
[…]
στὴ Σιάτιστα μετῴκησαν πολλοὶ κι’ ἀπ’ τὴ Τσερβένα,
Πέτροβο, Πέλκα, Γιάνκοβη, Σιασάνι, Σαμαρίνα,
Παληόκαστρο, Τζιρούσινο, Ἔξαρχο, Σαρακίνα,
7

Στις βιβλιογραφικές πηγές απαντά ως <Λευτοκαρυά>.
Η ανάμνηση των επισκέψεων του Κοσμά Αιτωλού στα Βέντζια επιβιώνει και στην προφορική παράδοση
της Σαρακήνας.
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[…]»
Εδώ, η αναφορά στη Σαρακήνα, ως σημαντικού εκπροσώπου των Βεντζίων, μάλλον θα
πρέπει να αντιστοιχεί σε μια ιστορική πραγματικότητα, παρά να εξυπηρετεί απλώς την
ανάγκη του ποιήματος για ομοιοκαταληξία (Σαμαρίνα-Σαρακήνα), χωρίς να είμαστε σε
θέση να αποκλείσουμε τη δεύτερη εκδοχή.
Αν οι Σαρακηνιώτες γνώρισαν τη θρησκευτική ετερότητα κατά τις επαφές τους με
τους Τούρκους και τους γειτονικούς Βαλαάδες, πολύ καλύτερα γνώρισαν τη φυλετική
ετερότητα, καθώς στο χωριό μέχρι πρόσφατα υπήρχαν Γύφτοι, όπως και σε άλλα χωριά
των Βεντζίων και γενικά στην περιοχή των Γρεβενών. Δεν επρόκειτο βέβαια για πλάνητες, αλλά για μόνιμα εγκατεστημένες οικογένειες Γύφτων, οι οποίοι ήταν χριστιανοί στο
θρήσκευμα και μιλούσαν το βόρειο ιδίωμα της περιοχής (ως μονόγλωσσοι). Γι’ αυτό και
στην αντίληψη των Σαρακηνιωτών διαχωρίζονται φυλετικά οι Γύφτοι από τους Τσιγγάνους (Παπαδημητρίου 2002, 242-243), που περιπλανιούνται από τόπο σε τόπο και έχουν
ως μητρική γλώσσα την τσιγγάνικη (Romanes [Τζιτζιλής 2000β]).
Λίγο μετά την απελευθέρωση του 1912, συστήνεται η κοινότητα Σαρακήνας, με έδρα
τη Σαρακήνα και οικισμούς το Νεοχώρι και το Δίπορο, υπαγόμενη στο νομό Κοζάνης.
Το 1964 η κοινότητα υπάγεται στο νομό Γρεβενών (Κούντουρας 2002, 66). Το 1997 μετατρέπεται σε δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Βεντζίου (ΟΤΑ), ο οποίος το 2010 μετονομάζεται σε «δημοτική ενότητα Βεντζίου» και υπάγεται στο δήμο Γρεβενών (ΦΕΚ
Β1292/11-08-2010).
Κάποιοι Σαρακηνιώτες συμμετείχαν ως στρατιώτες στις πολυετείς εκστρατείες στη Μ.
Ασία (προφορική πληροφορία), ενώ λίγο αργότερα το ιδίωμα του χωριού θα έρθει εκτενέστερα και εντατικότερα σε επαφή με την ποντιακή διάλεκτο (διαλεκτική ετερότητα)
των πληθυσμών που εγκαταστάθηκαν στα γειτονικά χωριά από όπου ξεριζώθηκαν οι Βαλαάδες (Αναστασιάδης 1994, 451-459)9. Οι ντόπιοι θα ονομάσουν κοροϊδευτικά τους
νεήλυδες «αούτους» ([aút’]) (Τριανταφυλλίδης 1938 [2002], 71), θα γειτνιάσουν όμως
μαζί τους αρμονικά.
Κατά την ιταλική κατοχή στα Βέντζια (τέλη άνοιξης 1941-Φεβρουάριος 1943 [Καλλιανιώτης 2002]), στο Σταθμό Χωροφυλακής του χωριού εγκαταστάθηκαν Ιταλοί (Καλλιανιώτης 2004, 262-264). Από το Φεβρουάριο του 1943 έως το καλοκαίρι του 1945, τα
Βέντζια αποτελούν ανταρτοκρατούμενη περιοχή του ΕΑΜ (Βήττος 2000, 223· Καλλιανιώτης 2002· 2004, 270), όπου από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944 οι
Γερμανοί πραγματοποίησαν «εκκαθαριστικές» επιχειρήσεις, καταστρέφοντας αρκετά
χωριά στο πέρασμά τους (Καλλιανιώτης 2002· Δορδανάς 2004, 254), αφήνοντας ανέπαφη τη Σαρακήνα10. Από το καλοκαίρι του 1945 εγκαθίστανται στα Βέντζια όργανα του
ελληνικού κράτους (Καλλιανιώτης 2002), σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη του εμφυλίου με τους αντάρτες (Καλλιανιώτης 2002· Θεοδωρόπουλος 1995, 85-87), που παραμένει ένας εφιάλτης στη μνήμη των ηλικιωμένων του χωριού.
Αν οι άνδρες του χωριού είχαν την εμπειρία της στρατιωτικής θητείας, οι γυναίκες είχαν την εμπειρία της εποχιακής εσωτερικής μετανάστευσης. Πολλές από τις ηλικιωμένες
9

Εκτός από τους ελληνόφωνους Πόντιους εγκαταστάθηκαν και τουρκόφωνοι. Πιο αναλυτικά για τα επιμέρους ποντιακά ιδιώματα καθώς και τη συνύπαρξή τους με την τουρκική στους προσφυγικούς οικισμούς
των Βεντζίων πβ. Αναστασιάδης 1994, 453-455.
10
Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία της πληροφορήτριας ΒΓ, οι Γερμανοί κατευθύνθηκαν στη Σαρακήνα
με σκοπό να την πυρπολήσουν, όπως ακριβώς έκαναν και σε κάποια από τα γειτονικά χωριά. Όμως οι διπλωματικοί χειρισμοί ορισμένων ανδρών του χωριού απέτρεψαν την καταστροφή.
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σήμερα γυναίκες του χωριού στα νιάτα τους πήγαιναν περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά «στα βαμπάκια». Μετακινούνταν δηλαδή ομαδικά σε χωριά της Ημαθίας και της
Καρδίτσας (Νησέλι, Ματαράγκα), όπου εργάζονταν σε φυτείες βάμβακος, δύο φορές το
χρόνο (την άνοιξη για τη σπορά και το φθινόπωρο για τη συγκομιδή) και για ένα περίπου
μήνα κάθε φορά.
Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, ο οικισμός της Σαρακήνας, που φαίνεται ότι υφίσταται τουλάχιστον από τα τέλη της βυζαντινής εποχής ή την πρώιμη τουρκοκρατία,
καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας του δε μετατοπίστηκε, ούτε μετονομάστηκε, ενώ ο
πληθυσμός του, με όλες τις επαφές με άλλες γλώσσες και γλωσσικές ποικιλίες, έμεινε
αμιγής γλωσσικά.
Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, το χωριό αρχίζει να επικοινωνεί άμεσα και έμμεσα (μέσω των ΜΜΕ) όλο και πιο συχνα με περισσότερο ή λιγότερο κοντινά αστικά
κέντρα και να έρχεται σε επαφή με ένα νέο τρόπο ζωής και σκέψης, που το βοήθησε μεν
να συμβαδίσει κάπως με τις εξελίξεις της σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας, αλλά του
αφαίρεσε σταδιακά το ιδιαίτερο τοπικό χρώμα. Ελάχιστα από τα παλαιότερα ήθη και έθιμα του χωριού, τα οποία έχουν μελετηθεί από το Σαρακηνιώτη δάσκαλο και λαογράφο
Κ. Καραπατάκη (1960, 1981), επιβιώνουν στις μέρες μας (κόλιαντα, σούρβα, λαζαρίνες).
Παρόμοια φθίνουσα πορεία ακολουθεί και το ιδίωμα του χωριού, το οποίο υποχωρεί
μπροστά στη σαρωτική επίδραση της κοινής νεοελληνικής (ΚΝΕ).
1.2. Το ιδίωμα11 της Σαρακήνας (ΙΣ)
1.2.1. Κατάταξη του ΙΣ - βασικά χαρακτηριστικά
Μετά τη θεμελιώδη μέχρι σήμερα διάκριση του Χατζιδάκι σε βόρεια και νότια ιδιώματα
(Hatzidakis 1892, 342· Χατζιδάκις 1905, 250-251· 1915, 115), αρκετοί ερευνητές έχουν
επιχειρήσει την ταξινόμηση των νεοελληνικών διαλέκτων (ΝΕΔ) και ιδιωμάτων (ΝΕΙ) με
κριτήριο έναν -μικρότερο ή μεγαλύτερο- αριθμό βασικών χαρακτηριστικών (ισογλώσσων12) (Ανδριώτης 1931, 1943-1944· Τριανταφυλλίδης 1938 [2002], 66-68, 243-252·
Newton 1972b, 13-18· Κοντοσόπουλος 1983, 1984, 2001· Browning 2002, 157-179·
Trudgill 2003, 2007). Πιο πρόσφατη και πληρέστερη είναι η κατάταξη του Τζιτζιλή (υπό
έκδοση), κατά την οποία το ΙΣ:
1) εντάσσεται στη ζώνη των ιδιωμάτων με βόρειο φωνηεντισμό.
2) διατηρεί τη ρινική προφορά των (ιστορικά αιτιολογημένων) συμπλεγμάτων [mb, nd,
ŋg] ([mb’, n’d’, n’g’]).
3) διακρίνει φωνολογικά τα απλά από τα αντίστοιχα φατνοουρανικά13 φωνήματα (/s, z,
ts, dz/ ~ /s’, z’, ts’, dz’/).
11

Όσον αφορά τους όρους «ιδίωμα» και «διάλεκτος», ακολουθώντας τους Τριανταφυλλίδη (1938 [2002],
62) και Κοντοσόπουλο (2001, 1-3), κάνουμε λόγο για ιδίωμα της Σαρακήνας και όχι για διάλεκτο της Σαρακήνας.
12
Για τον όρο «ισόγλωσσο» πβ. Τριανταφυλλίδης 1938 [2002], 63-64· Μηνάς 1982· Chambers & Trudgill
1998, 89-103.
13
Τα /s’, z’/ χαρακτηρίζονται ουρανοφατνιακά (palato-alveolar), σε αντιδιαστολή προς τα /ɕ, ʑ/, που χαρακτηρίζονται φατνοουρανικά (alveo-palatal) (Ladefoged & Maddieson 1996, 153-154· Nespor 2006, 47·
Ladefoged 2007, 32-33, 69, 200-202). Τα /s’, z’/ αναφέρονται, επίσης, ως φατνοουρανικά και ως προουρανικά (Πετρούνιας 2002, 290-291). Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στα /s’, z’, ts’, dz’/ με τον όρο
«ουρανοφατνιακά».

16

4) δε διακρίνει φωνολογικά τα απλά από τα διπλά σύμφωνα π.χ. [álus] ‘άλλος’, [θálasa]
‘θάλασσα’.
5) αγνοεί τον τσιτακισμό.
6) παρουσιάζει συνίζηση.
7) καταστρατηγεί το νόμο της τρισυλλαβίας σε ρηματικά κλιτικά παραδείγματα και σε
ρηματικές ή ονοματικές φράσεις όπου επιτάσσονται αδύνατοι αντωνυμικοί τύποι.
8) δεν εμφανίζει τάση για ανοιχτές συλλαβές π.χ. [(i)tútun] ‘τούτον’, [kán] ‘κάνουν’,
[f’érn] ‘φέρνουν’.
9) δε διατηρεί το τελικό –ν των ουδετέρων π.χ. [pl’í] ‘πουλί’, [p’iδ’í] ‘παιδί’. To διατηρεί
όμως κάποτε στην αιτιατική ενικού των αρσενικών ονομάτων και αντωνυμιών και στην
ονομαστική και αιτιατική θηλυκών αντωνυμιών.
10) δε διατηρεί τη μορφολογική διάκριση ανάμεσα στην ονομαστική και την αιτιατική
πληθυντικού των αρσενικών ονομάτων π.χ. [i anθrόp’] / [ts anθrόp’] ‘οι άνθρωποι / τους
ανθρώπους’, [i ándr’] / [ts ándr’] ‘οι άντρες / τους άντρες’.
11) χρησιμοποιεί την ερωτηματική αντωνυμία τι [t’í].
12) δε διακρίνει τις αντωνυμίες αυτός και (ε)τούτος για την κοντινή δείξη. Η διάκριση, αν
και έχει ατονήσει στους αντωνυμικούς τύπους, παραμένει ισχυρή στους επιρρηματικούς
[(i)δό] ‘εδώ’ και [(a)ftú] ‘αυτού’.
13) δεν αναπτύσσει το /γ/ στη ρηματική κατάληξη –εύω [-évu] π.χ. [δl’évu] ‘δουλεύω’,
[kur’évu] ‘κουρεύω’.
14) χρησιμοποιεί τις ρηματικές καταλήξεις –ουν [-ún] / [-n] και –αν π.χ. [t’irún] ‘κοιτούν’, [xalévun] > [xal’évn] ‘θέλουν’, [ípan] ‘είπαν’, [xál’ipsan] ‘θέλησαν’.
15) χρησιμοποιεί την κατάληξη –ετε [-it’i] / [-ét’i] για το β΄ πληθυντικό παρατατικού και
αόριστου ενεργητικής φωνής π.χ. [lalús’it’i] ‘λαλούσατε’, [lál’ts’it’i] ‘λαλήσατε’,
[írθ’it’i] ‘ήρθατε’, [íp’it’i] ‘είπατε’, [ìf’irn’ét’i] ‘φέρνατε’, [ìf’ir’ét’i] ‘φέρατε’,
[tsàkun’ét’i] ‘τσακώνατε’, [tsàkus’ét’i] ‘τσακώσατε’.
16) σχηματίζει τον παθητικό αόριστο σε –ηκα (> -κα) π.χ. [xáθka] ‘χάθηκα’, [γráfka]
‘γράφτηκα’, [kόpka] ‘κόπηκα’14.
17) σχηματίζει τον ενεστώτα των οξύτονων ρημάτων χωρίς φωνηεντικές επεκτάσεις, με
εξαίρεση το γ΄ ενικό π.χ. [t’ir-ό] ‘κοιτώ’, [t’ir-ás] ‘κοιτάς’, [t’ir-áj] ‘κοιτάει’, [t’ir-úm’i]
‘κοιτάμε’, [t’ir-át’i] ‘κοιτάτε’, [t’ir-ún] ‘κοιτούν’.
18) σχηματίζει σιγματικό παρατατικό σε -ούσα στα οξύτονα ρήματα από -έω και -άω πχ.
[mburúsa] ‘μπορούσα’, [punúsa] ‘πονούσα’, [akulnúsa] ‘κολλούσα’.
19) αποβάλλει την άτονη συλλαβική αύξηση π.χ. [trávksa] ‘τράβηξα’, [p’íγa] ‘πήγα’.
20) εμφανίζει εν μέρει στερητικά επίθετα σε –γός π.χ. [aθ’érγu] ‘αθέριστο’, [aksúrγus]
‘αξύριστος’, αλλά [atáraxus] ‘ατάραχος’, [aγ’írstus] ‘αγύριστος’, [ap’íraxtu] ‘απείραχτο’.
21) εμφανίζει συχνά τον υποκορισμένο τύπο στη θέση του πρωτότυπου π.χ. [k’ifál’] ‘κεφάλι’, [x’ér’] ‘χέρι’, [puδár’] ‘ποδάρι’.
22) εκφέρει το έμμεσο αντικείμενο σε αιτιατική π.χ. [tun’ éδuka δγ’ό avγá] ‘του έδωσα
δύο αβγά’, [s’i l’ό kalá lόja] ‘σου λέω καλά λόγια’15.
14

Παρόμοια σχηματίζουν και τον ενεργητικό αόριστο ορισμένα ρήματα π.χ. [áfka] ‘άφησα’, [apόl’ka] ‘απόλυσα, αμόλησα’, από συνοπτικό θέμα [af’ík-u], [apul’ík-u] (αλλά [jéδuka] ‘έδωσα’ / [δόs-u] ‘δώσω’ και
όχι [δόk-u]).
15
To ίδιο ισχύει και για την παλαιά δοτική προσωπική (Κατσάνης & Ντίνας 1986), που στην ΚΝΕ αντικαταστάθηκε από γενική, π.χ. [tun’ éfk’asa faí] ‘του έκανα φαΐ’, [δa m’i γ’in’ís’ i γ’íδa] ‘θα μου γεννήσει η
γίδα’.
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23) προτάσσει τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας π.χ. [d vánts] ‘τη βάζεις’, [δa m bl’arόsu] ‘θα την πληρώσω’. Επιπλέον, στους περιφραστικούς σχηματισμούς
του παρακείμενου και του υπερσυντέλικου συχνά ο αδύνατος τύπος παρεμβάλλεται μεταξύ του βοηθητικού έχω και του απολιθωμένου απαρεμφάτου16 π.χ. [íx’i m’i f’ér’] ‘μου
είχε φέρει’, [íxa m bajén’] ‘της είχα πάει’.
24) σχηματίζει το μη πραγματικό με το δείκτη [xal’a] και συνοπτική υποτακτική π.χ.
[xal’a pό] ‘θα έλεγα’, [δ’é xal’a jδ’ís] ‘δε θα έβλεπες’.
1.2.2. Η βαλκανική διάσταση του ΙΣ
Είναι σκόπιμο να αποτυπώσουμε τη βαλκανική διάσταση του ΙΣ, εφόσον αυτό ανήκει
στα βόρεια ιδιώματα (ΒΙ) της ελληνικής, τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα «βαλκανοποιημένα» σε σχέση με την ΚΝΕ (Tzitzilis 1997-1998). Όσον αφορά τους βαλκανισμούς
(Sandfeld 1930· Schaller 1975· Tzitzilis 1997-1998, 2000), τα δομικά δηλαδή γνωρίσματα (φωνητικά-φωνολογικά, μορφοσυντακτικά) που συνδέουν τα μέλη της βαλκανικής
γλωσσικής ένωσης, για το ΙΣ διαπιστώνουμε τα εξής.
Από τους μορφοσυντακτικούς βαλκανισμούς εντοπίζονται:
1) ο περιφραστικός σχηματισμός του μέλλοντα με τη βοήθεια ενός μορίου από το ρ. θέλω, και συγκεκριμένα από το γ΄ ενικό, που για το ΙΣ είναι το [δa]/[θa]17 π.χ. [δa
z’mόsum’i] ‘θα ζυμώσουμε’, [δ’é δa s’kuθό] ‘δε θα σηκωθώ’, [θa ítan] ‘θα ήταν’.
2) η απώλεια του απαρεμφάτου π.χ. [pr’ép’ na tu vγálu] ‘πρέπει να το βγάλω’, [δ’én’
íθ’il’n’ís na pás] ‘δεν ήθελες να πας’.
3) ο διπλασιασμός του αντικειμένου π.χ. [tu psum’í tu z’mόnu] ‘το ψωμί το ζυμώνω’, [ts
as’k’énum’i dz γát’is] ‘τις σιχαίνομαι τις γάτες’, [n’ íjδ’i m b’íta] ‘την είδε την πίτα’.
4) η άρση της διάκρισης στάσης (ubi) - κίνησης (quo) π.χ. [ik’í pu p’íγa] ‘εκεί όπου πήγα’ - [ik’í pu ítan] ‘εκεί όπου ήταν’.
5) ο περιφραστικός σχηματισμός σύγκρισης π.χ. [px’ό pul’í] ‘πιο πολύ’, [px’ό apán] ‘πιο
πάνω’, [px’ό áxr’istu] ‘πιο άχρηστο’18.
6) η αιτιατική της κύριας πρότασης ως υποκείμενο της δευτερεύουσας π.χ. [d’íb δ’é θ’élu
kajénan n akúsu na pajén’ st θálassa] ‘καθόλου δε θέλω κανέναν να ακούσω να πάει στη
θάλασσα’.
7) η ιδιάζουσα σύνταξη και σημασία ακόμα δεν … και … π.χ. [kόma δ’én’ írθ’i k’
arx’ín’ts’i na gr’in’áz’] ‘ακόμα δεν ήρθε και άρχισε να γκρινιάζει’.
8) η προτίμηση στην παράταξη π.χ. [ks’pόl’t’ n’is’k’í skalnúsam’i θ’érzam’i pàinám’i
m’i n dzáp’ stu nόmu k’i m’i tun druvá k’i m’i tu fts’él’] ‘ξυπόλυτοι, νηστικοί, σκαλίζαμε, θερίζαμε, πηγαίναμε με την τσάπα στον ώμο και με τον τορβά και με το βουτσέλι’.
9) η σύνταξη του μαθαίνω με δύο αιτιατικές π.χ. [δ’én da maθ’én’ traγúδγ’a] ‘δεν τους
μαθαίνει τραγούδια’.
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Στη θέση του απολιθωμένου απαρεμφάτου ενδέχεται να εμφανιστεί σπανιότερα συνοπτικός ρηματικός
τύπος στο α΄ ενικό π.χ. [íxa tum bό] ‘του είχα πει’, [íxa s’i δόsu] ‘σου είχα δώσει’ [íxa s’in’iθ’ísu] ‘είχα
συνηθίσει’.
17
To [δa] (Μπουντώνας 1892, 82· Τζάρτζανος 1909, 38· Παπαδόπουλος 1926, 30· Καλινδέρης 1982, 346·
Κοντοσόπουλος 2001, 97) δεν περιορίζεται στα αποφατικά εκφωνήματα με το [δ’é] ‘δεν’, μάλλον όμως
ξεκίνησε από αυτά με αφομοίωση ηχηρότητας ([δ’é θa] > [δ’é δa]) και επεκτάθηκε στη συνέχεια και στα
καταφατικά. Η συγχρονική συνύπαρξη [δa]/[θa] μάλλον πρέπει να αποδοθεί σε επίδραση της ΚΝΕ.
18
Aλλά και μονολεκτικά π.χ. [pl’όt’iru] ‘περισσότερο’, [kal’ít’ira] ‘καλύτερα’, [mkrόt’ir’] ‘μικρότερη’.
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10) η ασύνδετη-αλυσιδωτή προστακτική π.χ. [s’ír’i f’ér’i] ‘πήγαινε φέρε’, [s’úku t’íra]
‘σήκω κοίτα’, [jéla káts’i] ‘έλα κάτσε’, [káts’i fái] ‘κάτσε φάε’.
11) η σύνταξη διστακτικών και φόβου σημαντικών ρημάτων με το να μην π.χ. [fuvúndan
na m’im b’iθán’] ‘φοβόταν μην πεθάνει’.
Αντίθετα, απουσιάζουν:
1) το επιτασσόμενο άρθρο. Το άρθρο προτάσσεται του ονόματος, όπως στην ΚΝΕ.
2) η σύμπτωση γενικής-δοτικής. Τις λειτουργίες της δοτικής αναλαμβάνει η αιτιατική και
όχι η γενική19.
3) η έκφραση ηλικίας με γενική. Η ηλικία εκφράζεται με αιτιατική, συχνά με τα ρήματα
είμαι ή έχω, π.χ. [jéna p’iδák’ tr’iandap’én’d’i xrόn’a] ‘ένα παιδάκι τριανταπέντε χρονών’, [im’ís’ ímastan’ íkus’ xrόn’a] ‘εμείς ήμασταν είκοσι χρονών’, [íx’i uxtό m’ín’is]
‘ήταν οκτώ μηνών’. Γενικότερα, η γενική αντικαθίσταται πλήρως στον πληθυντικό και
σε μεγάλο βαθμό στον ενικό από το συντακτικό σχήμα από + αιτιατική, το οποίο μπορεί
κάποτε να χρησιμοποιηθεί και για την έκφραση της ηλικίας, π.χ. [bábu apu katό xrόn’a]
‘γριά εκατό χρονών’.
4) η χρήση του ως με τη σημασία «περίπου». Το «περίπου» εκφράζεται με το [kana] (άτονο) π.χ. [δa íf’ir’i kana p’én’d’ éks’] ‘θα έφερε περίπου πέντε-έξι’.
5) ο σχηματισμός των αριθμητικών από το 11 ως το 19 με τη βοήθεια της πρόθεσης επί.
Τα εν λόγω αριθμητικά σχηματίζονται όπως και στην ΚΝΕ.
Από τους φωνητικούς-φωνολογικούς βαλκανισμούς εντοπίζονται:
1) ο προγιωτακισμός αρχικού [é] > [jé].
2) το προθετικό [a-].
3) η κώφωση, η αποβολή και η αντικώφωση.
4) τα αρχικά ρινικά συμπλέγματα [mb, nd, ŋg] ([mb’, n’d’, n’g’]).
5) η ηχηροποίηση άηχων κλειστών [p, t, k] ([p’, t’, k’]) μετά από ρινικό π.χ. [ampéli] >
[amb’él’] ‘αμπέλι’, [pénte] > [p’én’d’i] ‘πέντε’, [kan kánas] > [kaŋgánas] ‘κανένας’.
Αντίθετα, απουσιάζουν:
1) το κεντρικό φωνήεν [ə]20.
2) η μεταφωνια. Δεν πρέπει να συγχέεται η μεταφωνία με την ανοιχτή προφορά άτονου
[e] ως [a] πλάι σε υγρό (Τζιτζιλής, υπό έκδοση), που απαντά και στο ΙΣ, π.χ. [k’aratás] /
[k’ératu] ‘κερατάς / κέρατο’, [pl’arόnu] / [pl’érusa]21 ‘πληρώνω / πλήρωσα’.
3) o ρωτακισμός (συνήθως μεσοφωνηεντικού [n, l, s] > [r]). Aπαντά μόνο η κοινή τροπή
[l] > [r] πριν από κάποια σύμφωνα π.χ. [ílθa] > [írθa] ‘ήρθα’, [aδelfόs] > [aδ’irfόs] ‘αδερφός’ και λίγες ιδιωματικές τροπές [l] > [r], [r] > [l].
4) η τροπή του [k] σε χειλικό πριν από [t, s] ([kt] > [ft], [ks] > [fs]).
1.2.3. Το ΙΣ σήμερα
Το ΙΣ σήμερα βρίσκεται σε φάση υποχώρησης, όπως και η πλειονότητα των ΝΕΙ (Κοντοσόπουλος 1985· 2001, 2· Μαλικούτη-Drachman 2000), τάση η οποία είχε παρατηρηθεί ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα (Kretschmer 1905, 46-48· Τριανταφυλλίδης 1938
[2002], 65-66). Οι ραγδαίες μεταβολές του περασμένου αιώνα και μάλιστα των τελευ19

Θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί βαλκανισμός η αιτιατική κτητική (Tzitzilis 2000, 260).
Aπαντά μόνο σε ελάχιστες ονοματοποιίες.
21
Δεν αποκλείεται σπανιότερα και [pl’árusa], όπως το [l’arόnu] / [l’árusa] ‘λερώνω / λέρωσα’ όπου η ανοιχτή προφορά επεκτάθηκε και παγιώθηκε σε τονισμένη θέση.
20
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ταίων δεκαετιών (τεχνική πρόοδος, άνοδος του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου, εσωτερική μετανάστευση-αστυφιλία, ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη, μαζική έλευση μεταναστών-διαπολιτισμικότητα-πολυγλωσσία, κ.ά.) επηρέασαν καταλυτικά τη φυσιογνωμία
της σύγχρονης ΝΕ κοινωνίας, καθώς και τη συχνότητα, το πλήθος και τα είδη των επικοινωνιακών περισταστάσεων, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη ενός γλωσσικού συστήματος (ή μιας γλωσσικής ποικιλίας) αναφοράς. Ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στην ΚΝΕ,
η οποία επηρέασε το σύστημα και τη χρήση των ιδιωμάτων, οδηγώντας τα σε συρρίκνωση ή και θάνατο.
Η επίδραση της ΚΝΕ δεν άφησε ανέπαφο το ΙΣ, τόσο στα χείλη των νεότερων, όσο
και των μεγαλύτερων σε ηλικία ομιλητών του, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από αυτούς να είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό διπλόγλωσσοι22. Ως μονόγλωσσοι ομιλητές του ΙΣ, αν πράγματι υπάρχουν, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ελάχιστοι υπερήλικες, οι οποίοι φαίνεται να έχουν μόνο παθητική γνώση της ΚΝΕ. Εξετάζοντας το ΙΣ με
βάση ορισμένες κοινωνιογλωσσικές παραμέτρους προκύπτουν τα εξής.
Ηλικία: Οι ηλικιωμένοι διασώζουν πιο «γνήσιο» το ΙΣ στο ιδιόλεκτό τους, ενώ το ιδιόλεκτο των νεότερων είναι σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεασμένο από την ΚΝΕ (Chambers & Trudgill 1998, 29-31· Τζιτζιλής 2000α, 19-20· Κοντοσόπουλος 2001, 2). Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το ηλικιακό συνεχές σε τρεις ζώνες: α) υπερήλικες ή ηλικιωμένοι
ομιλητές του ΙΣ με παθητική ή ελάχιστη ενεργητική γνώση της ΚΝΕ· β) μεσήλικες με
γνώση και του ΙΣ και της ΚΝΕ (το ποσοστό γνώσης μεταξύ των δύο ποικίλλει και εξαρταται από τις επόμενες παραμέτρους)· γ) νέοι με γνώση της ΚΝΕ και κάποια γνώση του
ΙΣ (από σχετικά καλή ως ελάχιστη ή μόνο παθητική).
Φύλο: Από τους ηλικιωμένους ομιλητές του ΙΣ, οι γυναίκες διατηρούν αμιγέστερο το
ιδίωμα, σε σύγκριση με τους άνδρες. Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί σε πολλές μελέτες για τις ΝΕΔ23 και μπορεί να αποδοθεί στην κοινωνική θέση της γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία, που επέβαλλε πολλούς περιορισμούς π.χ. στη μόρφωση, στο επάγγελμα, στις κοινωνικές επαφές (Kretschmer 1905, 52· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 3-4· Τζιτζιλής 2000α, 19-20· Κοντοσόπουλος 2001, 2). Από την άλλη, στην ηλικιακή ζώνη των μεσηλίκων και ακόμη περισσότερο των νέων, από τα δεδομένα του ΙΣ διαπιστώνεται ότι ο
ανδρικός λόγος είναι πιο ιδιωματικός, ενώ οι γυναίκες αποβάλλουν πιο εύκολα τα ιδιωματικά στοιχεία, παρατήρηση που συμφωνεί με τα συμπεράσματα διαλεκτολογικώνκοινωνιογλωσσολογικών ερευνών για τις δυτικές κοινωνίες (Trudgill 1974, 93-94· 1983,
161-168· Chambers & Trudgill 1998, 29-31, 61-63, 83-85). Η διαφοροποίηση αυτή κατά
ηλικιακή ζώνη γίνεται κατανοητή, αν αναλογιστούμε τις αλλαγές στην κοινωνική θέση
της γυναίκας στη ΝΕ κοινωνία, η οποία προσεγγίζει όλο και περισσότερο τις δυτικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να προσεγγίζει και την αντίστοιχη κοινωνιογλωσσική συμπεριφορά. Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη ότι «οι γυναίκες μιλούν καλύτερα»
(Trudgill 1974, 90, 94), μπορούμε να υποθέσουμε ότι για την παραδοσιακή κοινωνία
«καλύτερα» σημαίνει «συντηρητικότερα, περισσότερο ιδιωματικά», ενώ για τη σύγχρονη
κοινωνία «σύμφωνα με την πρότυπη ποικιλία».
22

Χαρακτηρίζουμε διπλόγλωσσο τον ομιλητή ο οποίος κατέχει και χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές ποικιλίες της ίδιας γλώσσας, μια πρότυπη για τις επίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις, εν προκειμένω την ΚΝΕ,
και μια καθομιλούμενη για τις ανεπίσημες, εν προκειμένω το ΙΣ. Όσον αφορά την έννοια της διπλογλωσσίας (diglossia), ακολουθούμε τον Lyons (2001, 312-315).
23
Παρόμοια, ο Trudgill (1974, 88-90) αναφέρει περιπτώσεις γλωσσών μη δυτικών κοινωνιών, όπου ο γυναικείος λόγος είναι πιο συντηρητικός από τον ανδρικό.
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Μόρφωση: Ομιλητές του ΙΣ με τυπική σχολική μόρφωση έρχονται σε εκτενέστερη,
εντατικότερη και βαθύτερη επαφή με την ΚΝΕ, η οποία περιορίζει τα ιδιωματικά στοιχεία. Παρόμοια, αλλά σε μικρότερο βαθμό, επιδρά και η άτυπη μόρφωση, από προσωπική ενασχόληση-φιλαναγνωσία.
Μετακίνηση/εγκατάσταση μακριά από το χωριό: Ομιλητές του ΙΣ που ζουν μόνιμα ή
έχουν ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από το χωριό, ερχόμενοι σε επαφή με
άλλες γλωσσικές ποικιλίες της ελληνικής ή άλλες γλώσσες, αναμένεται να εμφανίσουν
συρρίκνωση του ιδιωματικού ιδιολέκτου.
Επάγγελμα: Τα παραδοσιακά επαγγέλματα του αγρότη (γεωργού ή κτηνοτρόφου), καθώς και τα οικιακά, ευνοούν τη διατήρηση ιδιωματικών στοιχείων, σε αντίθεση με αστικά επαγγέλματα, ιδιαίτερα όσα από αυτά απαιτούν μόρφωση (ή επιστημονική εξειδίκευση) και φέρουν υψηλό κοινωνικό κύρος.
Επικοινωνιακή περίσταση και ύφος: Όσο πιο επίσημη είναι μια επικοινωνιακή περίσταση, τόσο πιο τυπικό ύφος απαιτεί, με αποτέλεσμα να στιγματίζεται η χρήση ιδιωματικού λόγου· αντίθετα, ο ιδιωματικός λόγος ευνοείται σε ανεπίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις, όπου το ύφος είναι πιο άτυπο (Chambers & Trudgill 1998, 59-61) Πρόκειται
κυρίως για το λόγο που ακούγεται στην κοινωνική μικροδομή της οικογένειας ή στο
πλαίσιο των φιλικών συναναστροφών (εφόσον υπάρχει κοινό διαλεκτικό υπόβαθρο).
Χώρος: Το σπίτι, όχι μόνο μεταφορικά (οικογένεια) αλλά και κυριολεκτικά, ευνοεί τη
χρήση του ΙΣ· λ.χ. τα μέλη μιας οικογένειας ενδέχεται να επικοινωνούν μεταξύ τους στο
ΙΣ εντός του σπιτιού, αλλά στην ΚΝΕ εκτός αυτού. Το ίδιο συμβαίνει και με το χώρο του
χωριού λ.χ. ένας ομιλητής του ΙΣ που ζει σε κάποιο αστικό κέντρο και χρησιμοποιεί την
ΚΝΕ, επισκεπτόμενος το χωριό, ενδέχεται να ενισχύσει την ιδιωματικότητα του λόγου
του, ενώ αντίστροφα ένας μόνιμος κάτοικος του χωριού, επισκεπτόμενος κάποιο αστικό
κέντρο, αναμένεται να προσπαθήσει να την περιορίσει.
Ατομικά χαρακτηριστικά (κοινωνική φιλοδοξία): Η εμφάνιση ή μη ιδιωματικών στοιχείων στο λόγο μπορεί να εξαρτάται και από ατομικά χαρακτηριστικά του ομιλητή, όπως
αυτό της κοινωνικής φιλοδοξίας, το οποίο ευνοεί την εμφάνιση στοιχείων της πρότυπης
παρά της ιδιωματικής ποικιλίας (Chambers & Trudgill 1998, 67-69).
Η συρρίκνωση του ΙΣ λαμβάνει χώρα σε ομόγλωσσο περιβάλλον, υπό την πίεση ενός
γενετικά (ιστορικά) συγγενικού συστήματος, αυτού της ΚΝΕ. Επομένως, σύμφωνα με τη
Μαλικούτη-Drachman (2000), η υποχώρηση συνίσταται σε αποβολή/αναπροσαρμογή
των ιδιωματικών χαρακτηριστικών με βάση τις παραμέτρους της ΚΝΕ, και όχι με βάση
τα καθολικά γλωσσικά, όπως συμβαίνει κατά τη συρρίκνωση γλώσσας ή διαλέκτου σε
ετερόγλωσσο περιβάλλον. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο κατά την υποχώρηση του ιδιώματος διαδραματίζουν και οι (θετικές ή αρνητικές) μεταγλωσσικές στάσεις των ομιλητών
του απέναντι σε αυτό (Πλαδή 2001, 2002). Oρισμένες από τις εκφάνσεις της συρρίκνωσης του ΙΣ είναι οι εξής.
Φωνητική-φωνολογία:
1) περιστασιακή αναστολή της κώφωσης ή ημιστένωση π.χ. [θélo, θélọ] αντί [θ’élu] ‘θέλω’.
2) περιστασιακή αντικώφωση π.χ. [pereás] αντί [p’ir’iás] ‘Πειραιάς’.
3) αναστολή αποβολής/επανεμφάνιση άτονων κλειστών που είχαν αποβληθεί κατά το
παρελθόν π.χ. [x’imόnas, γ’in’éka, ks’ipόl’tus] αντί [x’mόnas, γn’éka, ks’pόl’tus] ‘χειμώνας, γυναίκα, ξυπόλυτος’.
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4) συνίζηση σε Σx’Φ/Σγ’Φ στη θέση του αναμενόμενου Σ’Φ π.χ. [pipirγ’á, vaθx’á] αντί
[p’ip’ir’á, vaθ’á] ‘πιπεριά, βαθιά’.
5) εμφάνιση/ενίσχυση λεξικών αλλόμορφων χωρίς προθετικό [a-] π.χ. [kόla] αντί [akόla]
‘κόλλα’.
6) απουράνωση των ιδιωματικών ουρανικών, ουρανοφατνιακών και ουρανικοποιημένων
συμφώνων και συμφωνικών συμπλεγμάτων πριν από [i, é] (διατήρηση μόνο των ουρανικών της ΚΝΕ) π.χ. [líγu, níkus, símira, zésta, katsík’, dzivόnu, patéras, péndi, θélu, δé,
sfíka, zvérkus, spít’, sk’éftumi, piristéra] αντί [l’íγu, n’íkus, s’ím’ira, z’ésta, kats’ík’,
dz’ivόnu, pat’éras, p’én’d’i, θ’élu, δ’é, s’f’íka, z’v’érkus, s’p’ít’, s’k’évum’i, p’ir’is’t’éra]
‘λίγο, Νίκος, σήμερα, ζέστη, κατσίκι, κλείνω τα μάτια, πατέρας, πέντε, θέλω, δεν, σφήκα,
σβέρκος, σπίτι, σκέφτομαι, περιστέρα’. Απουράνωση μπορεί να παρουσιαστεί και πριν
από μη μπροστινό φωνήεν π.χ [pandzár’, pasás, bilás] αντί [pan’dz’ár’, pas’ás, b’il’ás]
‘παντζάρι, πασάς, μπελάς’24.
7) απουσία αρχικού προτονικού ημιφώνου πριν από [é, ό] π.χ. [énas, όs’] αντί [jénas,
wós’] ‘ένας, όσοι’.
8) αποκατάσταση μεσοφωνηεντικού [γ’] στη θέση ημιφώνου [j] ή ø π.χ. [lόγ’a, raγ’íz’]
αντί [lόja, raíz’] ‘λόγια, ραγίζει’.
9) απουσία ανομοίωσης τρόπου άρθρωσης π.χ. [káns] αντί [kánts] ‘κάνεις’.
10) εμφάνιση/ενίσχυση λεξικών αλλόμορφων χωρίς συνοδίτη φθόγγο π.χ. [msόs] αντί
[mpsόs] ‘μισός’.
11) απουσία ημιφώνου στις ακολουθίες -Φjs/z < Φs/zi/s π.χ [na δόs] αντί [na δόjs] ‘να
δώσεις’.
12) αναστολή ποικίλων φωνητικών αλλαγών σε δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα
π.χ. [kriáδsi, én’d’sa] αντί [kr’iáts’i, jéntsa] ‘κρυάδισε, έντυσα’.
13) εμφάνιση λόγιων συμφωνικών συμπλεγμάτων π.χ. [sx’és’, asθénia] αντί [s’k’és’,
as’t’én’ia] ‘σχέση, ασθένεια’.
14) εσωτερική χασμωδία σε δάνεια από την ΚΝΕ π.χ. [p’íis’] ‘πίεση’.
15) διαφορετική συμπεριφορά στα όρια λέξεων π.χ. [to ípx’a] > [tόpx’a] αντί [to ípx’a] >
[túpx’a] ‘το ήπια’, [pu éxu] αντί [pu éxu] > [pόxu] ‘που έχω’.
16) εν γένει εκτοπισμός τύπων που παρεκλίνουν από τους αντίστοιχους της ΚΝΕ ως προς
τη φωνητική μορφή ή τη θέση του τόνου π.χ. [γríγura, kόk’inu, ilik’ía, mélisa, énis’] αντί
[aγl’íγura, kόk’anu, al’ik’ía, m’il’ísa, in’ésa] ‘γρήγορα, κόκκινο, ηλικία, μέλισσα, ένεση’.
Μορφολογία:
1) ενίσχυση του τύπου [u] < [o] σε βάρος του τύπου [i] για την ονομαστική ενικού του
αρσενικού του οριστικού άρθρου π.χ. [u pat’éraz m] αντί [i pat’éraz m] ‘ο πατέρας μου’.
2) επανεισαγωγή της διάκρισης ονομαστικής-αιτιατικής πληθυντικού των αρσενικών ονομάτων π.χ. [ts anθrόpus, ts kalús] αντί [ts anθrόp’, ts kal’í] ‘τους ανθρώπους, τους καλούς’.
3) σταθεροποίηση του τόνου στον πληθυντικό για τα προπαροξύτονα αρσενικά π.χ. [i
ánθrup’, i fák’il’, dz δáskal’] αντί [i anθrόp’, i fak’él’, dz δaskál’] ‘οι άνθρωποι, οι φάκελοι, τους δασκάλους’.
24

Δε σημειώνεται απουράνωση στο τέλος λέξης, διότι το χαρακτηριστικό της ουρανικότητας θεωρείται ότι
αντιπροσωπεύει το ΚΝΕ [i] (η απουράνωση εδώ θα απομάκρυνε περισσότερο τον ιδιωματικό τύπο από το
τύπο της ΚΝΕ) π.χ. [pόl’, kur’íts’, xuráf’, samár’, árust’] και όχι *[pόl, kuríts, xuráf, samár, árust] ‘πόλη,
κορίτσι, χωράφι, σαμάρι, άρρωστη’. H ουρανικότητα εμμένει συχνά και στο εσωτερικό, όταν αντιστοιχεί
σε ένα ΚΝΕ [i] π.χ. [θ’mόnu, t’mό, kanun’kό] ‘θυμώνω, τιμώ, κανονικό’.
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4) ενίσχυση του τύπου σε -Σ’ < -Σi αντί του -Σ’éj στον πληθυντικό των αρσενικών σε –ος
π.χ. [dz δáskal’, ts ás’] αντί [dz δaskal’éj, ts as’éj] ‘τους δασκάλους, τους άσους’.
5) ενίσχυση της γενικής ενικού των αρσενικών και θηλυκών, επανεισαγωγή της γενικής
πληθυντικού των ονομάτων όλων των γενών και της γενικής ενικού του ουδετέρου.
6) υποχώρηση της ιδιωματικής έναντι της κοινής κλίσης των ρημάτων ως προς τις καταλήξεις, την αύξηση, τον τονισμό (και τις συνακόλουθες αποβολές άτονων κλειστών φωνηέντων) π.χ. [ípati, éfira, férati, k’imiθíkami, travíksami] αντί [íp’it’i, íf’ira, ìf’ir’ét’i,
k’im’íθkam’i, trávksami/tràv’iksám’i] ‘είπατε, έφερα, φέρατε, κοιμηθήκαμε, τραβήξαμε’.
7) εμφάνιση της ενεργητικής μετοχής σε [-όndas]/[-undas], πλάι στην ιδιωματική σε [únda]/[-unda] π.χ. [tréxundas, kulimbόndas] αντί [tr’éxunda, kul’umbúnda] ‘τρέχοντας,
κολυμπώντας’.
8) υποχώρηση ιδιωματικών συνδέσμων π.χ. [s’índas] ‘κάθε φορά που’, [fόnts] ‘από τότε
που’.
9) περιορισμός της παραγωγικότητας ιδιωματικών παραγωγικών επιθημάτων και παράλληλη ενίσχυση ανταγωνιστικών επιθημάτων της ΚΝΕ λ.χ. {-járs} σε βάρος του {-Σ’ájs}25 (π.χ. [skatx’árs] αντί [skat’ájs] ‘σκατιάρης’), {-én’us} σε βάρος του {-éjn’us}/{éjnus}26 (π.χ. [asimén’u] αντί [as’m’éjn’u]/[as’m’éjnu] ‘ασημένιο’).
Μορφοσύνταξη: Υποχώρηση των λίγων μορφοσυντακτικών ιδιαιτεροτήτων του ΙΣ
όπως:
1) η παρεμβολή αντωνυμικού τύπου μεταξύ βοηθητικού ρήματος και απολιθωμένου απαρεμφάτου στους συντελικούς χρόνους π.χ. [m’ íx’i f’ér’] αντί [íx’i m’i f’ér’] ‘μου είχε
φέρει’.
2) ο σχηματισμός του μη πραγματικού με το [xal’a] + υποτακτική π.χ. [θa íl’iγan] αντί
[xal’a pún] ‘θα έλεγαν’. Περιστασιακά παρατηρείται συμφυρμός της ιδιωματικής και της
ΚΝΕ εκφοράς π.χ. [θa tο patúsame] + [xal’a tu pat’ísum’i] > [xal’a tu patúsam’i] ‘θα το
πατούσαμε’.
Λεξιλόγιο - σημασιολογία:
1) απώλεια/αχρησία ιδιωματικών λέξεων πολιτισμού του παραδοσιακού βίου π.χ. [γ’ak’í]
‘κατάπλασμα για το κρυολόγημα’, [γal’íka] ‘κοφίνι για το άχυρο’, [fts’él’] ‘δοχείο για
μεταφορά νερού, βουτσέλι’, [súkus] ‘νερό που απομένει μετά το βράσιμο του προβατόμαλλου’.
2) αντικατάσταση ιδιωματικών λέξεων από λέξεις της ΚΝΕ π.χ. [l’ik’és, kutál’, p’irún’]
αντί [dámka, xl’ár’, prόka] ‘λεκές, κουτάλι, πιρούνι’.
3) τροποποίηση της διαλεκτικής σημασίας ή εμφάνιση νέας σημασίας από επίδραση της
ΚΝΕ π.χ. ΙΣ [t’iflόs] ‘αδύναμος, καχεκτικός’ > ‘τυφλός’ (ως συνώνυμο του gavόs), ΙΣ
[an’éδ’ia] ‘εντύπωση’ > ‘αναίδεια’, ΙΣ [p’iδ’í] ‘αγόρι’ > ‘παιδί’.
1.3. Μεθοδολογία
1.3.1. Πληροφορητές
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Για το επίθημα *{-eáis} (> {-Σ-jájs} > {-Σ-’ájs}) πβ. Μπουντώνας 1892, 42· Δουγά-Παπαδοπούλου
1983· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1986, 13, 17· Θαβώρης 1998, 64.
26
Για το επίθημα -έινος πβ. Χατζιδάκις 1907, 117-118· Andriotis 1974, 224· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 126.
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Ο στόχος της έρευνας, που δεν είναι τόσο η ενδοϊδιωματική κοινωνιογλωσσική ποικιλία,
όσο η περιγραφή και ερμηνεία του συστήματος του ΙΣ από διαχρονική και συγχρονική27
σκοπιά, επιβάλλει να εστιάσουμε στην «αμιγή» μορφή του ιδιώματος, υπαγορεύοντας
αντίστοιχα και τον τρόπο επιλογής των πληροφορητών. Έτσι, αποφύγαμε το τυχαίο δείγμα, καθώς και το αντιπροσωπευτικό δείγμα με την έννοια της εκπροσώπησης του συνόλου των κοινωνικών υποομάδων που ορίζονται από όλες τις προηγούμενες κοινωνιογλωσσικές παραμέτρους.
Αντίθετα, μας ενδιέφερε η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος με την έννοια της
εκπροσώπησης του συνόλου των σχετικά ανεπηρέαστων από την ΚΝΕ ομιλητών (επαρκών ομιλητών του ΙΣ). Γι’ αυτό, η επιλογή του βασικού πυρήνα των πληροφορητών ακολούθησε τις παραμέτρους που, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, διασφαλίζουν τη συντηρητικότητα του ΙΣ και αποκλείουν επίδραση της ΚΝΕ. Πρόκειται για γυναίκες28 εντόπιας
καταγωγής και τρίτης ηλικίας, με καθόλου ή αμελητέα σχολική μόρφωση, που έμειναν
σχετικά αμετακίνητες από το χωριό και απασχολούνταν/απασχολούνται με οικιακές ή και
αγροτικές εργασίες (Nonmobile, Older, Rural [Chambers & Trudgill 1998, 29]).
Βέβαια, δεν αποκλείστηκαν πληροφορητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, άνδρες, άτομα μέσης ηλικίας, άτομα με τυπική μόρφωση, άτομα
μόνιμα εγκατεστημένα μακριά από το χωριό, άτομα με μη οικιακή, μη αγροτική απασχόληση. Πληροφορητές με κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά τέθηκαν στην περιφέρεια
του ερευνητικού ενδιαφέροντος όχι εξ αρχής, αλλά αφότου η ενασχόληση με το ιδιόλεκτό τους επιβεβαίωσε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό την «ακαταλληλότητά» τους
για το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας.
Παραθέτουμε στη συνέχεια κάποια στοιχεία των πληροφορητών, οι οποίοι αναφέρονται με τα αρχικά τους. Οι 5 πρώτοι είναι οι βασικοί πληροφορητές, στους οποίους εστιάσαμε ιδιαίτερα. Oι επόμενοι 4 είναι περιφερειακοί ηλικιωμένοι πληροφορητές και οι
επόμενοι 3 περιφερειακοί μεσήλικες πληροφορητές. Οι τελευταίοι χρησιμοποιήθηκαν με
φειδώ, μόνο για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων ιδιωματικών λέξεων και
όχι για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη δομή του ΙΣ.
1) ΜΤ (1911/1912-2010): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς. Δε φοίτησε καθόλου στο σχολείο. Από μικρή ασχολούνταν με οικιακές και αγροτικές εργασίες, όπως
και μετά το γάμο της. Στα τέλη του βίου της φιλοξενούνταν κατά τους χειμερινούς μήνες
από την οικογένεια των παιδιών της στην Κοζάνη. Η ομιλία της ήταν αργή, δυνατή και
καθαρή.
2) ΒΓ (1931): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς, με αμελητέα σχολική μόρφωση (διακοπτόμενη φοίτηση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού), αλλά με ενδιαφέρον
για την ανάγνωση εκκλησιαστικών κειμένων-εντύπων. Ως κόρη και σύζυγος απασχολούνταν με οικιακές και αγροτικές εργασίες. Κατά τα πρώτα χρόνια του έγγαμου βίου εργαζόταν στα «βαμπάκια»29. Η ομιλία της είναι γρήγορη και καθαρή στην πρώτη συνέντευ-
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Διευρύνοντας την έννοια της συγχρονίας και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των πληροφορητών, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η συγχρονική μορφή του ΙΣ που περιγράφουμε καλύπτει χρονικά το β΄ μισό του
20 ού αιώνα.
28
Και όχι άνδρες, όπως προτείνουν οι Chambers & Trudgill (1998, 29).
29
Το στοιχείο αυτό δε συνιστά «μειονέκτημα», καθώς το σύνολο σχεδόν του ηλικιωμένου γυναικείου πληθυσμού του χωριού επιδίδονταν κατά το παρελθόν στη συγκεκριμένη μορφή εποχιακής μετανάστευσης,
που τις έφερνε σε επαφή με ΒΙ της Θεσσαλίας και της Ημαθίας. Συνεπώς, λόγω της μαζικότητας του φαινομένου, οι αντίστοιχες πληροφορήτριες θεωρούνται κατά βάση «αμετακίνητες (nonmobile)».
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ξη, ενώ στη δεύτερη μιλά πιο αργά, αλλά λιγότερο δυνατά και καθαρά, λόγω προβλημάτων υγείας.
3) ΑΝ (1935): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς, με αμελητέα σχολική μόρφωση και χωρίς προσωπική επαφή με άλλα κείμενα ή έντυπα. Ασχολήθηκε με τα οικιακά, λιγότερο συστηματικά με τα «βαμπάκια» και βοηθούσε το σύζυγό της στο λιανικό
εμπόριο οικοδομικών υλικών. Η ομιλία της ήταν καθαρή. Στα αφηγηματικά μέρη της συνέντευξης παρουσίασε αρκετές επαναλήψεις και παρατακτική σύνδεση με το και.
4) BK (1923): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς, χωρίς σχολική μόρφωση, με
ικανότητα στοιχειώδους ανάγνωσης. Το διάστημα 1946-1950 έζησε στα Γρεβενά και την
Κοζάνη. Ασχολήθηκε με οικιακές και αγροτικές εργασίες. Η ομιλία της είναι γρήγορη,
αλλά η άρθρωσή της όχι πάντα καθαρή.
5) ΑΛ (1935): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς, με αμελητέα σχολική μόρφωση, αλλά με ζωηρό ενδιαφέρον για ανάγνωση εκκλησιαστικών κειμένων και εντύπων.
Σε νεαρή ηλικία (1946-1948) μεταφέρθηκε στις «παιδουπόλεις» της Αθήνας και της Σύρου. Ασχολήθηκε συστηματικά με τα «βαμπάκια», τις λοιπές αγροτικές εργασίες και τα
οικιακά. Η ομιλία της είναι γρήγορη και δυνατή, αλλά η άρθρωσή της όχι ιδιαίτερα καθαρή. Κατά τη συνέντευξη προσπάθησε να υιοθετήσει τυπικό ύφος, ενώ στις καθημερινές επικοινωνιακές περιστάσεις μιλά ιδιωματικά.
6) ΒΝ (1929-2011): Σαρακηνιώτης και από τους δύο γονείς, με περιορισμένη σχολική
μόρφωση (τελευταίες τάξεις του δημοτικού), σύζυγος της ΑΝ. Υπηρέτησε στην Κορέα,
ταξιδεύοντας και στην Ιαπωνία. Εργάστηκε ως οικοδόμος και έμπορος οικοδομικών υλικών. Κατά τη συνέντευξη προσπάθησε να υιοθετήσει τυπικό ύφος και επιστράτευσε την
αφηγηματική του ικανότητα, ενώ στον καθημερινό του λόγο χρησιμοποιούσε κανονικά
το ΙΣ.
7) ΕΛ (1934): Σαρακηνιώτης και από τους δύο γονείς, με αμελητέα σχολική μόρφωση, συζυγος της ΑΛ. Εργάστηκε στα μεταλλεία της Σκούμτζιας, καθώς επίσης και ως
αγρότης. Ο λόγος του κατά τη συνέντευξη είναι ιδιωματικός, χωρίς τυπικό ύφος, αλλά
λακωνικός.
8) ΝΓ (1930-2006): Σαρακηνιώτης και από τους δύο γονείς, με περιορισμένη σχολική
μόρφωση, σύζυγος της ΒΓ. Εργάστηκε ως αγρότης (κυρίως βοσκός). Ο λόγος του κατά
τη συνέντευξη, αν και ιδιωματικός, υπήρξε εξαιρετικά σύντομος.
9) ΕΝ (1938): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς, απόφοιτος δημοτικού, με αγάπη για την ανάγνωση. Εδώ και χρόνια ζει μόνιμα στα Γρεβενά.
10) ΧΜ (1955): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς, απόφοιτος δημοτικού. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και ασχολείται με τα οικιακά. Εδώ και πολλά χρόνια είναι μόνιμα εγκατεστημένη στα Γρεβενά.
11) ΚΓ (1956): Σαρακηνιώτισσα και από τους δύο γονείς, απόφοιτος εξατάξιου γυμνασίου, με ανολοκλήρωτες σπουδές νομικής. Εργάστηκε ως ιδιωτική υπάλληλος και
ασχολείται με τα οικιακά. Από το 1993 ζει μόνιμα στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.
12) ΓΝ (1955): Σαρακηνιώτης και από τους δύο γονείς, σύζυγος της ΚΓ. Εργάζεται ως
δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από το 1993 ζει μόνιμα στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.
1.3.2. Μέθοδοι συλλογής υλικού
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Για τη συλλογή του γλωσσικού υλικού εφαρμόστηκαν αλληλοσυμπληρωματικά περισσότερες της μιας μέθοδοι, τις οποίες παραθέτουμε ιεραρχικά κατά φθίνουσα σειρά.
Ετεροπαρατήρηση: Παρατηρήσαμε τους πληροφορητές σε πραγματικές επικοινωνιακές συνθήκες, στο χώρο του σπιτιού, με την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους
τους, όπου η παραγωγή ιδιωματικού λόγου συνιστά επικοινωνιακό κανόνα. Ο αυθορμητισμός και η φυσικότητα του λόγου δεν επηρεάστηκαν στο ελάχιστο από την παρουσία
μας, καθώς με την ιδιότητα του συγγενικού/φιλικού προσώπου παρατηρούσαμε τη
γλωσσική συμπεριφορά των πληροφορητών ανά πάσα στιγμή, χωρίς τις περισσότερες
φορές οι ίδιοι να έχουν επίγνωση ότι αυτή αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης. Με αυτήν
τη μέθοδο ξεπεράστηκε το «παράδοξο του παρατηρητή» (Chambers & Trudgill 1998, 4849) και προέκυψε μεγάλο μέρος αυθεντικού και αξιόπιστου γλωσσικού υλικού.
Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση: Η μαγνητοφώνηση των πληροφορητών έγινε σε δύο φάσεις, την άνοιξη του 2004 για τους ΒΓ, ΝΓ, ΑΝ, ΒΝ, ΑΛ, ΕΛ, ΧΜ, ΚΓ,
ΓΝ και το καλοκαίρι του 2009 για τους ΜΤ, ΒΓ, ΒΚ, ΑΛ, ΕΛ, ΕΝ. Χρησιμοποιήθηκε
επίσης ένα μικρό απόσπασμα λόγου της ΑΝ που μαγνητοφωνήθηκε την άνοιξη του 2003.
Συγκεντρώθηκε έτσι μαγνητοφωνημένη ομιλία διάρκειας περίπου 6 ωρών, από τις οποίες
οι 4 απομαγνητοφωνήθηκαν χειρογράφως σε πιστή φωνητική καταγραφή.
Η μαγνητοφωνημένη ομιλία έχει τη μορφή α) συνέντευξης με έναν πληροφορητή, β)
συνέντευξης με περισσότερους του ενός πληροφορητες ταυτόχρονα, γ) ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των πληροφορητών (με τη συμμετοχή του συλλογέα). Η θεματολογία αφορά τον τρόπο ζωής των πληροφορητών, παλαιότερο και σύγχρονο, την εργασία ή την οικογενειακή ζωή, τα ήθη και έθιμα του χωριού ή την πρόσφατη ιστορία του, την τρέχουσα
καθημερινότητα και επικαιρότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε προσωπικές εμπειρίες
και αναμνήσεις (παιδικά χρόνια, νεότητα), με στόχο τη συναισθηματική εμπλοκή των
πληροφορητών στη συζήτηση, προς παραγωγή αυθόρμητου ιδιωματικού λόγου (Chambers & Trudgill 1998, 48-49). Οι μαγνητοφωνήσεις έγιναν εντός του σπιτιού, στον προσωπικό χώρο των πληροφορητών, ή σε χώρο συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου.
Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου παρουσιάστηκε μια σειρά προσκομμάτων, όπως τάση των πληροφορητών για υιοθέτηση τυπικού ύφους, σωματική ή πνευματική κόπωση, προβλήματα ακοής και γενικότερα υγείας, μείωση διάθεσης και ενδιαφέροντος, ταυτόχρονη ομιλία, παρουσία τρίτων κατά τη μαγνητοφώνηση, αδυναμία κατανόησης του σκοπού της έρευνας, δυσπιστία ή φόβος γελοιοποίησης. Για να αντιμετωπιστούν κάποιες από τις δυσκολίες αυτές, βασιστήκαμε στην κατάλληλη επιλογή και εναλλαγή της θεματολογίας κατά τη συζήτηση, χρησιμοποιήσαμε το ΙΣ και όχι την ΚΝΕ
κατά την επικοινωνία μας με τους πληροφορητές, προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε το
στόχο της έρευνας και τους τόνιζαμε κάποτε την ανάγκη για κανονική χρήση του ιδιωματικού λόγου, όταν διαπιστώναμε ότι ο λόγος τους κατά τη μαγνητοφώνηση παρέκκλινε
σημαντικά από την καθημερινή τους ομιλία.
Ερωτήσεις: Όπου η ετεροπαρατήρηση και η μαγνητοφώνηση δε στάθηκαν επαρκείς,
εφαρμόστηκε η μέθοδος των ερωτήσεων. Πρόκειται για ερωτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν προφορικά στους πληροφορητές και ήταν προσχεδιασμένες, χωρίς ωστόσο να έχουν
την τυπική μορφή γραπτού ερωτηματολογίου. Κατά την υποβολή των ερωτήσεων, δε μαγνητοφωνήθηκαν οι απαντήσεις των πληροφορητών (εκτός από ένα μικρό μόνο απόσπασμα της ΑΝ), διότι κάτι τέτοιο θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τον ήδη τεχνητό χαρακτήρα της επικοινωνιακής περίστασης, με κόστος στη «φυσικότητα» των απαντήσεων. Η
ίδια σειρά ερωτήσεων υποβλήθηκε στις πληροφορήτριες ΒΓ και ΑΝ, οι απαντήσεις των
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οποίων συνέπεσαν. Πριμοδοτήθηκαν οι έμμεσες ερωτήσεις, ονομαστικές (naming) και
ερωτήσεις συμπλήρωσης (completing) (Chambers & Trudgill 1998, 21-25). Δεν κατορθώσαμε, ωστόσο, να αποφύγουμε τις άμεσες ερωτήσεις. Η μέθοδος των ερωτήσεων έφερε αρκετές φορές σε αμηχανία τους πληροφορητές, τους δημιούργησε ένα αίσθημα ελέγχου, κούρασε την αντιληπτική τους ικανότητα και τις νοητικές τους δυνάμεις, περιορίζοντας τον αυθορμητισμό των απαντήσεων. Γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε με φειδώ.
Αυτοπαρατήρηση (ενδοσκόπηση): Η μέθοδος της αυτοπαρατήρησης, παρά τον ειδικό
περιορισμό ως προς την προσωπική μου γνώση του ΙΣ30 και το γενικό κίνδυνο γενίκευσης ιδιολεκτικών ιδιαιτεροτήτων, αποδείχθηκε αρκετά χρήσιμη για τον εντοπισμό κάποιων ισχυρών κανονικοτήτων και φαινομένων με μεγάλη έκταση. Κυρίως, όμως, υπήρξε σημαντική για τη διατύπωση υποθέσεων προς έλεγχο βάσει της γλωσσικής συμπεριφοράς των πληροφορητών. Επιπλέον, βοήθησε στην ορθή αξιολόγηση και επιλογή των
κατάλληλων πληροφορητών και του κατάλληλου γλωσσικού υλικού.
Βιβλιογραφικές πηγές: Δεν υπάρχει ειδική βιβλιογραφία για το ΙΣ ή κείμενα γραμμένα
σε αυτο. Γι’ αυτό, ανατρέξαμε σε βιβλιογραφικές πηγές σχετικές με το ιδίωμα των Γρεβενών ή γειτονικών χωριών (Παπαϊωάννου 1976· Τσοπανάκης 1983στ31· Αναστασιάδης
1998, 2000, 2006α, 2006β· Κατσάνης 2004· Κατσάνης & Ντίνας 2004· Σκρέκας 2004).
Το γλωσσικό υλικό που αντλήθηκε από τη βιβλιογραφία καλύπτει περιορισμένη μόνο
έκταση, σε σχέση με το υλικό που προέκυψε αποκλειστικά από επιτόπια έρευνα, και δε
χρησιμοποιήθηκε αβασάνιστα, αλλά αφού επιβεβαιώθηκε με τις προηγούμενες μεθόδους.
1.3.3. Μέθοδος περιγραφής και ανάλυσης
Καταρχάς, περιγράφονται συγχρονικά οι φθόγγοι του ΙΣ από αρθρωτική σκοπιά, με βάση
εγχειρίδια γενικής γλωσσολογίας (Lyons 2001, 2002), γενικής φωνητικής (Ladefoged &
Maddieson 1996· Ladefoged 2007) και φωνητικής-φωνολογίας (Schane 1973· Martinet
1997· Πετρούνιας 2002· Nespor 2006· Mielke 2008).
Ακολουθεί η διαχρονική περιγραφή των φωνητικών αλλαγών του ΙΣ, η οποία στηρίζεται σε ιστορικές μελέτες για την ελληνική (Hatzidakis 1892· Χατζιδάκις 1905, 1907·
Τριανταφυλλίδης 1938 [2002]· Browning 2002), παραδοσιακές και σύγχρονες διαλεκτολογικές μελέτες γενικά για τις ΝΕΔ και τα ΒΙ (Παπαδόπουλος 1926· Κοντοσόπουλος
2001· Τζιτζιλής, υπό έκδοση) ή για συγκεκριμένα ΒΙ (Μπουντώνας 1892· Kretschmer
1905· Τζάρτζανος 1909· Αναγνωστόπουλος 1915· Ανδριώτης 1930· Καλινδέρης 1982·
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985· Λιάπης 1996· Πλαδή 1996· Ντίνας 2005· Ρουσιάκης 2006· Βαδάση 2007), καθώς και σε ένα πλήθος άρθρων για τα επιμέρους φωνητικά φαινόμενα.
Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν διαλεκτολογικές μελέτες και άρθρα υπό το πρίσμα της γενετικής-μετασχηματιστικής θεωρίας (Newton 1972b· Μαλικούτη-Drachman & Drachman
1977, 1983), εφόσον οι συγχρονικές φωνολογικές διαδικασίες συσχετίζονται σε κάποιο
βαθμό με διαχρονικές φωνητικές αλλαγές (Newton 1972b, 2· Schane 1973, 83, 91-92).
Προκειμένου να μην υπονομευθεί η διάκριση συγχρονίας-διαχρονίας (Martinet 1997, 2730

Σαρακηνιώτης στην καταγωγή και από τους δύο γονείς, μεγάλωσα στη Σαρακήνα μέχρι 10 ετών, χωρίς
να διακόψω μετέπειτα τις επαφές με το χωριό και τους εκεί συγγενείς. Το ΙΣ παραμένει για εμένα «η
γλώσσα του σπιτιού (home-language)» και μπορώ να χαρακτηριστώ διπλόγλωσσος ομιλητής με σχετικά
καλή γνώση του ιδιώματος.
31
Αφορά το σιατιστινό ιδίωμα αλλά περιέχει πολλές συγκριτικές παρατηρήσεις για το ιδίωμα των Γρεβενών.
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28· Lyons 2001, 53, 74-78· 2002, 74-80), προτιμήσαμε στο κεφάλαιο αυτο να κάνουμε
λόγο για διαχρονικές αλλαγές, αν και αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες από τις διαχρονικές
φωνητικές αλλαγές του ΙΣ θα μπορούσαν να ιδωθούν ως συγχρονικά ενεργές φωνολογικές διαδικασίες.
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται τα φωνητικά φαινόμενα στα όρια λέξεων, ενώ για τον
τονισμό ανατρέχουμε επιπρόσθετα στη μετρική θεωρία (Μαλικούτη-Drachman &
Drachman 1989, 1992α, 1992β· Μαλικούτη-Drachman 1993· Drachman & MalikoutiDrachman 1999).
Η εργασία καταλήγει με τη συγχρονική φωνολογική ανάλυση του ΙΣ, η οποία βασίζεται στη λειτουργική φωνολογική θεωρία του Martinet (1997), όπως αυτή έχει εφαρμοστεί
στο χώρο της νεοελληνικής διαλεκτολογίας (Χαραλαμπόπουλος 1980· Κατσάνης 1985·
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985· Χατζησαββίδης 1985· Πλαδή 1996· Ντίνας 2005)32. Η επιλογή
αυτή αφενός σέβεται τη διάκριση συγχρονίας-διαχρονίας (Κατσάνης 1985, 51), αφετέρου
οδηγεί σε ένα «ευρύ» φωνημικό ευρετήριο (φωνολογία επιφανείας33), που προσεγγίζει το
φωνητικό επίπεδο (Πετρούνιας 2002, 460-462, 488-490) και, γι’ αυτό, εξυπηρετεί καλύτερα το στόχο της παρούσης εργασίας. Αντίθετα, ένα γενετικό-μετασχηματιστικό θεωρητικό πλαίσιο φωνολογικής ανάλυσης αφενός θα συνέχεε τα όρια συγχρονίας-διαχρονίας,
αφετέρου θα οδηγούσε σε ένα αρκετά αφηρημένο, «στενό» φωνημικό ευρετήριο (συστηματική φωνολογία / φωνολογία βάθους), που διευκολύνει τη μορφολογία και μορφοφωνολογία, αλλά απομακρύνεται από τη φωνητική (Πετρούνιας 2002, 460-462, 488-490),
με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στα ζητούμενά μας. Για επιμέρους φωνολογικά
ζητήματα, λάβαμε επιπλέον υπόψη διάφορες φωνολογικές περιγραφές της ΚΝΕ (Householder, Kazazis & Koutsoudas 1964· Setatos 1969· Σετάτος 1973· Efsathiadis 1974· Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton 1997· Πετρούνιας 2002· Nespor 2006· Χαζησαββίδης 2009).
Κατά την επεξεργασία και παρουσίαση του υλικού, ήρθαμε αντιμέτωποι με το ζήτημα
των πολλαπλών διαδοχικών αλλαγών και των διπλοτυπιών. Όσον αφορά το πρώτο, ενδέχεται στο ζητούμενο τύπο να καταλήγουμε άλλοτε με μία μόνο σειρά αλλαγών (Schane
1973, 85-87) και άλλοτε με δύο ή περισσότερες εναλλακτικές σειρές (Schane 1973, 8788). Στη δεύτερη περίπτωση, επιλέγουμε μία από τις εναλλακτικές δυνατότητες, εξετάζοντας συνδυαστικά τα ιστορικά δεδομένα, τις αρχές της γενικής και ιστορικής φωνητικής,
το βαθμό οικονομίας της κάθε δυνατότητας και το βαθμό συμβατότητάς της με το σύστημα του ΙΣ ή το διασύστημα των ΒΙ. Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι υπόλοιπες εναλλακτικές δυνατότητες αναφέρονται σε υποσημείωση. Όσον αφορά τις διπλοτυπίες, διακρίνουμε περιπτώσεις όπου οι εναλλακτικοί τύποι είναι σαφώς διακριτοί μεταξύ τους ή προκύπτουν από μια οριακή-μεταβατική άρθρωση η οποία επιδέχεται διττή ακουστική ερμηνεία. Κατά την παράθεση παραδειγμάτων, όταν η διπλοτυπία (ή η ελεύθερη ποικιλία) δεν
αποτελεί ζητούμενο, επιλέγουμε τον πιο χαρακτηριστικό ιδιωματικό τύπο.

32

Και Ντίνας (1986) για το κουτσοβλαχικό ιδίωμα της Σαμαρίνας.
Η λειτουργική φωνολογία προσεγγίζει τη φωνολογία επιφανείας. Για τη διάκριση δύο φωνολογικών επιπέδων (συστηματική φωνολογία ή φωνολογία βάθους και φωνολογία επιφανείας) στο πλαίσιο της γενετικής-μετασχηματιστικής φωνολογίας πβ. Newton 1972a· Schane 1973, 7, 97-98· Πετρούνιας 2002, 460462· Nespor 2006, 29.
33
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2. Φωνητική
2.1. Φωνήεντα
Τα φωνήεντα διακρίνονται:
1) με κριτήριο το βαθμό ανοίγματος του στόματος (κατακόρυφος άξονας), σε ανοιχτά,
ενδιαμέσου ανοίγματος και κλειστά.
2) με κριτήριο τη θέση της γλώσσας (οριζόντιος άξονας), σε μπροστινά, κεντρικά και
πισινά.
3) με κριτήριο τη θέση των χειλιών, σε στρογγυλά και μή στρογγυλά.
Βάσει του 1ου κριτηρίου, το [a] είναι ανοιχτό, τα [e, o] ενδιαμέσου ανοίγματος και τα
[i, u] κλειστά. Βάσει του 2 ου κριτηρίου, τα [i, e] είναι μπροστινά, το [a] πισινό (ή κεντρικό)34 και τα [u, o] πισινά. Βάσει του 3ου κριτηρίου, τα [u, o] είναι στρογγυλά και τα [i, e,
a] μη στρογγυλα. Όπως στην ΚΝΕ, έτσι και στο ΙΣ όλα τα φωνήεντα είναι στοματικά,
μάλλον χαλαρά παρά τεταμένα (Πετρούνιας 2002, 348), ηχηρά, ενώ οι διαφορές στη
διάρκεια τους είναι τέτοιες, ώστε δεν επιτρέπουν μια σαφή διάκριση σε μακρά και βραχέα35.
1. [a]: ανοιχτό, πισινό, μη στρογγυλό, π.χ. [amáks’] ‘αμάξι’.
2. [e]: ενδιαμέσου ανοίγματος, μπροστινό, μη στρογγυλό, π.χ. [pat’éras] ‘πατέρας’.
3. [i]: κλειστό, μπροστινό, μη στρογγυλό, π.χ. [s’ím’ira] ‘σήμερα’.
4. [o]: ενδιαμέσου ανοίγματος, πισινό, στρογγυλό, π.χ. [n’iró] ‘νερό’.
5. [u]: κλειστό, πισινό, στρογγυλό, π.χ. [γurnutόmaru] ‘γουρουνοτόμαρο’.
Αξίζει να αναφερθούμε και στο φωνήεν [ə], το οποίο χαρακτηρίζεται μάλλον κλειστό,
κεντρικό, μη στρογγυλό. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο φθόγγο, που απαντά α)
ως επιφώνημα με ποικίλες σημασίες (π.χ. αποδοκιμασία, προτροπή) ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση· β) στην έκφραση [ŋgə́tsə ŋgə́tsə] ‘κούτσα κούτσα’ π.χ. [írθ’i
ŋgə́tsə ŋgə́tsə] ‘ήρθε κούτσα κούτσα’, [pajén’ ŋgə́tsə ŋgə́tsə] ‘πάει κούτσα κούτσα’· γ)
στην ονοματοποιία [də́r də́r] ‘μπούρου μπούρου’, με εναλλακτική μορφή [dár dár] και
παράγωγα τα [dardar’ízu] ‘φλυαρώ’36, [dardáras] ‘φλύαρος’. Σε αντίθεση με άλλα βόρεια
ιδιώματα, στο ΙΣ το φωνήεν αυτό δεν απαντά σε δάνεια, όπου αντικαταστάθηκε από το
[i] ή το [u] π.χ. ΙΣ [dz’ad’ír’] ‘τσαντίρι’ (τουρκ. çadιr), [bak’ír’]/[bakúr’] ‘μπακίρι’
(τουρκ. bakιr) και όχι *[dz’adə́r, bakə́r], ούτε ως αναπτυκτικό φωνήεν μεταξύ των μελών
συμφώνικών συμπλεγμάτων π.χ. ΙΣ [páxn’] ‘πάχνη’, [θkózm] ‘δικός μου’ και όχι
*[páxən, θkόzəm]. Τέλος, στα BI παρατηρείται κάποτε φωνητική πραγμάτωση του άτονου /a/ ως [ə] (Hatzidakis 1892, 349· Συμεωνίδης 1977, 67· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 48·
Ρουσιάκης 2006, 42). Δεν είναι απίθανο και στο ΙΣ το άτονο [a] να είναι πιο κλειστό από
το τονισμένο [á], υπόθεση που ενισχύεται από το φαινόμενο της κώφωσης στα ΒΙ37. Ω-

34

Το [a] της ελληνικής χαρακτηρίζεται άλλοτε ως κεντρικό (Nespor 2006, 42, 45· Χατζησαββίδης 2009,
48, 80) και άλλοτε ως πισινό (Πετρούνιας 2002, 336-339).
35
Σε περιπτώσεις όπου μετά από κώφωση προκύπτουν δύο διαδοχικά όμοια φωνήεντα, θεωρούμε ότι πρόκειται για δύο διακριτούς ετεροσυλλαβικούς φθόγγους π.χ. [pí.is’] ‘πίεση’. Επίσης, το ταυτοσύλλαβο [ij]
π.χ. [sku.p’íjs] ‘σκουπίσεις’ θεωρείται ακολουθία φωνήεντος και ημιφώνου και όχι μακρό φωνήεν.
36
Πβ. ταρταρίζου ‘φλυαρώ’ < μεταγνέστερο ταρταρίζω ‘τουρτουρίζω’ (Δουγά-Παπαδοπούλου 1994, 254·
Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 36).
37
Ο Παναγόπουλος (1983, 307) θεωρεί ότι δε συνέβη ανύψωση του /a/ στα ΒΙ, καθώς μια τέτοια ανύψωση, είτε προς το /e/ είτε προς το /ο/, σε ένα σύστημα πέντε φωνηέντων θα αλλοίωνε τη φωνολογική ισορ-
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στόσο, το άτονο [a] του ΙΣ, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι είναι πιο κλειστό από το τονισμένο [á], διαφέρει από το περιθωριακό [ə].
2.2. Σύμφωνα
Τα σύμφωνα διακρίνονται:
1) με κριτήριο το κλείσιμο ή το άνοιγμα της γλωσσίδας, σε ηχηρά και άηχα.
2) με κριτήριο τον τρόπο της άρθρωσης σε κλειστά/τριβόμενα/προστριβόμενα, στοματικά/ρινικά, πλευρικά, παλλόμενα.
3) με κριτήριο τη δυνατότητα παράτασης της άρθρωσης, σε στιγμικά και εξακολουθητικά.
4) με κριτήριο το τόπο της άρθρωσης, σε διχειλικά, χειλοδοντικά, μεσοδοντικά, οδοντικά, φατνιακά, ουρανοφατνιακά, ουρανικά, υπερωικά.
5) με κριτήριο τη συνάρθρωση (δευτερεύουσα άρθρωση), σε απλά, ουρανικοποιημένα38,
χειλικοποιημένα και υπερωικοποιημένα.
Βάσει του 1ου κριτηρίου, ηχηρά είναι τα [b, v, δ, d, z, dz, z’, dz’, g’, γ’, g, γ, m, n, n’,
ŋ, l, l’, r, b’, v’, δ’, d’, m’, r’, bw, vw, δw, dw, zw, dzw, gw, γ w, mw, nw, lw, rw, ł] και άηχα τα
[p, f, θ, t, s, ts, s’, ts’, k’, x’, k, x, p’, f’, θ’, t’, pw, fw, θw , tw, sw, tsw, kw, xw].
Βάσει του 2ου κριτηρίου, κλειστά είναι τα [p, b, t, d, k’, g’, k, g, m, n, n’, ŋ, p’, b’, t’,
d’, m’, pw, bw, tw, d w, kw, gw, mw, n w], τριβόμενα τα [f, v, θ, δ, s, z, s’, z’, x’, γ’, x, γ, f’, v’,
θ’, δ’, fw, vw, θw, δw, sw, zw, xw, γw], προστριβόμενα τα [ts, dz, ts’, dz’, tsw, dzw], στοματικά τα [p, b, f, v, θ, δ, t, d, s, z, ts, dz, s’, z’, ts’, dz’, k’, g’, x’, γ’, k, g, x, γ, l, l’, r, p’, b’,
f’, v’, θ’, δ’, t’, d’, r’, p w, b w, fw, vw, θw, δw, tw , dw, sw, zw, tsw, dzw, kw, gw, xw, γw, lw, rw, ł],
ρινικά τα [m, n, n’, ŋ, m’, mw, nw], πλευρικά τα [l, l’, lw, ł] και παλλόμενα τα [r, r’, rw ].
Βάσει του 3ου κριτηρίου, στιγμικά είναι τα [p, b, t, d, k’, g’, k, g, p’, b’, t’, d’, pw, bw,
w
t , d w, kw, gw] και εξακολουθητικά τα [f, v, θ, δ, s, z, s’, z’, x’, γ’, x, γ, m, n, n’, ŋ, l, l’, r,
f’, v’, θ’, δ’, m’, r’, fw, vw, θw , δw, sw, zw, xw, γ w, mw, nw, lw, rw, ł].
Βάσει του 4ου κριτηρίου, διχειλικά είναι τα [p, b, m, p’, b’, m’, pw, bw, mw], χειλοδοντικά τα [f, v, f’, v’, fw, vw ], μεσοδοντικά τα [θ, δ, θ’, δ’, θw, δw], οδοντικά τα [t, d, t’, d’,
tw, d w], φατνιακά τα [n, s, z, ts, dz, l, r, r’, nw, sw, zw, tsw, dzw, lw, rw, ł], ουρανοφατνιακά
τα [s’, z’, ts’, dz’], ουρανικά τα [k’, g’, x’, γ’, n’, l’], υπερωικά τα [k, g, x, γ, ŋ].
Βάσει του 5ου κριτηρίου, απλά (χωρίς συνάρθρωση) είναι τα [p, b, f, v, θ, δ, t, d, s, z,
ts, dz, s’, z’, ts’, dz’, k’, g’, x’, γ’, k, g, x, γ, m, n, n’, ŋ, l, l’, r], ουρανικοποιημένα τα [p’,
b’, f’, v’, θ’, δ’, t’, d’, m’, r’], χειλικοποιημένα τα [pw, bw, fw , vw, θw, δw, tw, dw, sw, zw, tsw,
dzw, kw, gw, xw , γw, mw, nw, lw, rw], υπερωικοποιημένο το [ł] (Πετρούνιας 2002, 302·
Ladefoged 2007, 94, 285· Loukina 2010).
Αναλυτικά, οι συμφωνικοί φθόγγοι του ΙΣ περιγράφονται φωνητικά ως εξής:
1. [p]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, διχειλικό, απλό, π.χ. [upán] ‘επάνω’.
2. [b]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, διχειλικό, απλό, π.χ. [z’ába] ‘βάτραχος ξηράς’.

ροπία που επιτρέπει το διαχωρισμό των ελάχιστων ζευγών. Διαφορετική προφορά του άτονου [a] δεν παρατηρεί ούτε ο Kretschmer (1905, 65) για το ιδίωμα της Λέσβου.
38
Τα ουρανικά χαρακτηρίζονται από κύρια ουρανική άρθρωση, ενώ τα ουρανικοποιημένα από δευτερεύουσα ουρανική άρθρωση (Schane 1973, 21-22, 32· Ladefoged & Maddieson 1996, 363-365· Martinet 1997,
59· Πετρούνιας 2002, 310· Ladefoged 2007, 283-284).
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3. [f]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, χειλοδοντικό, απλό, π.χ. [fuvúm’i]
‘φοβάμαι’.
4. [v]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, χειλοδοντικό, απλό, π.χ. [fuvúm’i]
‘φοβάμαι’.
5. [θ]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, μεσοδοντικό, απλό, π.χ. [θamázu]
‘θαυμάζω’.
6. [δ]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, μεσοδοντικό, απλό, π.χ. [maδún]
‘μαδούν’.
7. [t]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, οδοντικό, απλό, π.χ. [tumár’] ‘τομάρι’.
8. [d]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, οδοντικό, απλό, π.χ. [daván’] ‘είδος άγριου
εντόμου//ταβάνι’.
9. [s]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, φατνιακό, απλό, π.χ. [samár’] ‘σαμάρι’.
10. [z]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, φατνιακό, απλό, π.χ. [zupό] ‘πιέζω’.
11. [ts]: στοματικό, άηχο, προστριβόμενο, φατνιακό, απλό, π.χ. [tsápurna] ‘είδος άγριων
φρούτων’.
12. [dz]: στοματικό, ηχηρό, προστριβόμενο, φατνιακό, απλό, π.χ. [dzad’íla] ‘δίχτυ για το
τυρί’.
13. [s’]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, ουρανοφατνιακό, απλό, π.χ.
[gas’an’ítsa] ‘κάμπια’.
14. [z’]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, ουρανοφατνιακό, απλό, π.χ.
[z’úkus] ‘ώριμος’.
15. [ts’]: στοματικό, άηχο, προστριβόμενο, ουρανοφατνιακό, απλό, π.χ. [ts’aúl’] ‘πιγούνι’.
16. [dz’]: στοματικό, ηχηρό, προστριβόμενο, ουρανοφατνιακό, απλό, π.χ. [dz’ám’] ‘τζάμι’.
17. [k’]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, ουρανικό, απλό, π.χ. [k’éu] ‘καίω’.
18. [g’]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, ουρανικό, απλό, π.χ. [g’úm’] ‘γκιούμι, μεταλλικό δοχείο’.
19. [x’]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, ουρανικό, απλό, π.χ. [x’ér’] ‘χέρι’.
20. [γ’]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, ουρανικό, απλό, π.χ. [γ’irόs]
‘γερός’.
21. [k]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, υπερωικό, απλό, π.χ. [kát] ‘κάτω’.
22. [g]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, υπερωικό, απλό, π.χ. [gax’ilόna] ‘χελώνα’.
23. [x]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, υπερωικό, απλό, π.χ. [xal’évu]
‘θέλω’.
24. [γ]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, υπερωικό, απλό, π.χ. [γumár’]
‘γομάρι’.
25. [m]: ρινικό, ηχηρό, κλειστό39, εξακολουθητικό40, διχειλικό, απλό, π.χ. [mána] ‘μάνα’.
26. [n]: ρινικό, ηχηρό, κλειστό, εξακολουθητικό, φατνιακό, π.χ. [mána] ‘μάνα’.
39

Για την κλειστότητα των ρινικών πβ. Schane 1973, 18· Ladefoged & Maddieson 1996, 103· Martinet
1997, 48, 50· Lyons 2001, 98· 2002, 142· Πετρούνιας 2002, 296· Nespor 2006, 41· Ladefoged 2007, 35-36.
40
Για την εξακολουθητικότητα των ρινικών πβ. Schane 1973, 18· Martinet 1997, 48· Πετρούνιας 2002,
296· Mielke 2008, 72, 74.
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27. [n’]: ρινικό, ηχηρό, κλειστό, εξακολουθητικό, ουρανικό, απλό, π.χ. [n’áta] ‘νιάτα’.
28. [ŋ]: ρινικό, ηχηρό, κλειστό, εξακολουθητικό, υπερωικό, απλό, π.χ. [aŋgόn’] ‘εγγόνι’.
29. [l]: στοματικό, ηχηρό, πλευρικό, εξακολουθητικό41, φατνιακό, απλό, π.χ. [lukúm’]
‘λουκούμι’.
30. [l’]: στοματικό, ηχηρό, πλευρικό, εξακολουθητικό, ουρανικό, απλό, π.χ. [il’ástra]
‘θερμοκήπιο’.
31. [r]: στοματικό, ηχηρό, παλλόμενο42, εξακολουθητικό43, φατνιακό, απλό, π.χ. [ruputό]
‘κάνω θόρυβο’.
32. [p’]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, διχειλικό, ουρανικοποιημένο, π.χ. [anθrόp’]
‘άνθρωποι’.
33. [b’]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, διχειλικό, ουρανικοποιημένο, π.χ. [kámb’]
‘κάμποι’.
34. [f’]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, χειλοδοντικό, ουρανικοποιημένο,
π.χ. [xuráf’] ‘χωράφι’.
35. [v’]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, χειλοδοντικό, ουρανικοποιημένο, π.χ. [karáv’] ‘καράβι’.
36. [θ’]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, μεσοδοντικό, ουρανικοποιημένο,
π.χ. [páθ’] ‘πάθει’.
37. [δ’]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, μεσοδοντικό, ουρανικοποιημένο, π.χ. [vráδ’] ‘βράδυ’.
38. [t’]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, οδοντικό, ουρανικοποιημένο, π.χ. [kát’]
‘κάτι’.
39. [d’]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, οδοντικό, ουρανικοποιημένο, π.χ. [δόn’d’]
‘δόντι’.
40. [m’]: ρινικό, ηχηρό, κλειστό, εξακολουθητικό, διχειλικό, ουρανικοποιημένο, π.χ.
[dz’ám’] ‘τζάμι’.
41. [r’]: στοματικό, ηχηρό, παλλόμενο, εξακολουθητικό, φατνιακό, ουρανικοποιημένο,
π.χ. [γumár’] ‘γομάρι’.
42. [p w]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, διχειλικό, χειλικοποιημένο44, π.χ. [pwόsu]
‘πόσο’.
43. [b w]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, διχειλικό, χειλικοποιημένο, π.χ. [bwόza]
‘πόζα’.
44. [fw]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, χειλοδοντικό, χειλικοποιημένο,
π.χ. [fwόvγ’u] ‘φoβερό’.
45. [vw]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, χειλοδοντικό, χειλικοποιημένο,
π.χ. [vwόlta] ‘βόλτα’.
46. [θw]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, μεσοδοντικό, χειλικοποιημένο,
π.χ. [aθwόus] ‘αθώος’.
41

Για την εξακολουθητικότητα των πλευρικών πβ. Martinet 1997, 47· Nespor 2006, 69· Mielke 2008, 72,
74.
42
Το παλλόμενο της ΚΝΕ έχει χαρακτηριστεί και ως μονοπαλλόμενο και ως πολυπαλλόμενο (Holton,
Mackridge & Philippaki-Warburton 1997, 6· Πετρούνιας 2002, 303· Nespor 2006, 41· Ladefoged 2007,
210· Baltazani 2009· Nicolaidis & Baltazani 2011).
43
Για την εξακολουθητικότητα των παλλόμενων πβ. Martinet 1997, 47· Nespor 2006, 69· Mielke 2008, 72,
74.
44
Χειλικοποιημένοι μπορεί να είναι και οι φθόγγοι με κύρια χειλική άρθρωση (Ladefoged & Maddieson
1996, 356-357· Ladefoged 2007, 285).
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47. [δw]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, μεσοδοντικό, χειλικοποιημένο,
π.χ. [δwόru] ‘δώρο’.
48. [tw]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, οδοντικό, χειλικοποιημένο, π.χ. [twόsu] ‘τόσο’.
49. [d w]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, οδοντικό, χειλικοποιημένο, π.χ. [dwόrus]
‘ντόρος’.
50. [sw]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, φατνιακό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[swόpa] ‘σώπα’.
51. [zw]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, φατνιακό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[mazwόnu] ‘μαζεύω’.
52. [tsw]: στοματικό, άηχο, προστριβόμενο, φατνιακό, χειλικοποιημένο, π.χ. [ktswό] ‘κουτσό’.
53. [dzw]: στοματικό, ηχηρό, προστριβόμενο, φατνιακό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[mundzwόnu] ‘μουντζώνω’.
54. [kw]: στοματικό, άηχο, κλειστό, στιγμικό, υπερωικό, χειλικοποιημένο, π.χ. [kwόkutas]
‘κόκορας’.
55. [gw]: στοματικό, ηχηρό, κλειστό, στιγμικό, υπερωικό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[gwόl’avus] ‘γυμνός’.
56. [xw]: στοματικό, άηχο, τριβόμενο, εξακολουθητικό, υπερωικό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[xwόmata] ‘χώματα’.
57. [γw]: στοματικό, ηχηρό, τριβόμενο, εξακολουθητικό, υπερωικό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[iγ wό] ‘εγώ’.
58. [mw]: ρινικό, ηχηρό, κλειστό, εξακολουθητικό, διχειλικό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[mwόnaxus] ‘μόνος’.
59. [nw]: ρινικό, ηχηρό, κλειστό, εξακολουθητικό, φατνιακό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[nwόxtus] ‘όχτος, όχθη’.
60. [lw]: στοματικό, ηχηρό, πλευρικό, εξακολουθητικό, φατνιακό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[lwόja] ‘λόγια’.
61. [rw ]: στοματικό, ηχηρό, παλλόμενο, εξακολουθητικό, φατνιακό, χειλικοποιημένο, π.χ.
[mburwό] ‘μπορώ’.
62. [ł]: στοματικό, ηχηρό, πλευρικό, εξακολουθητικό, φατνιακό, υπερωικοποιημένο π.χ.
[kałá] ‘καλά’.
Τα σύμφωνα διακρίνονται επιπλέον σε εμποδιστικά (obstruents) (κλειστά, τριβόμενα
και προστριβόμενα) και ένηχα (sonorants) (υγρά [πλευρικά και παλλόμενα] και ρινικά)
(Schane 1973, 20· Newton 1972b, 8-10· Πετρούνιας 2002, 282· Ladefoged 2007, 91). Επίσης, με όρους παραδοσιακής ακουστικής φωνητικής, χαρακτηρίζουμε ως συριστικά τα
φατνιακά τριβόμενα και προστριβόμενα [s, z, ts, dz] και ως παχιά συριστικά τα ουρανοφατνιακά τριβόμενα και προστριβόμενα [s’, z’, ts’, dz’]. Στο ΙΣ, όπως και στην ΚΝΕ, δεν
απαντούν σύμφωνα ανακεκαμμένα, σταφυλικά, φαρυγγικά, γλωσσιδικά, δασέα, χαλαρά
ή τεταμένα, άηχα ένηχα, συλλαβικά ένηχα. Επίσης, δεν υπάρχει η διάκριση σε μακρά ή
διπλά και βραχέα ή απλά σύμφωνα45.

45

Σε περιπτώσεις όπου μετά από αποβολή άτονου [i] γειτνιάζουν δύο όμοια σύμφωνα που δεν απλοποιούνται, θεωρούμε ότι πρόκειται για δύο διακριτούς ετεροσυλλαβικούς φθόγγους π.χ. [pu.l’όm.ma] ‘πέταμα’.
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τρόπος άρθρωσης
άηχα
κλειστά
ηχηρά

άηχα
τριβόμενα
ηχηρά
άηχα
προστριβόμενα
ηχηρά
ρινικά

ηχηρά

πλευρικά

ηχηρά

παλλόμενα

ηχηρά

απλά
ουρανικοποιημένα
χειλικοποιημένα
απλά
ουρανικοποιημένα
χειλικοποιημένα
απλά
ουρανικοποιημένα
χειλικοποιημένα
απλά
ουρανικοποιημένα
χειλικοποιημένα
απλά
χειλικοποιημένα
απλά
χειλικοποιημένα
απλά
ουρανικοποιημένα
χειλικοποιημένα
απλά
χειλικοποιημένα
υπερωικοποιημένα
απλά
ουρανικοποιημένα
χειλικοποιημένα

διχειλικά
p
p’
pw
b
b’
bw

χειλοδοντικά

f
f’
fw
v
v’
vw

μεσοδοντικά

θ
θ’
θw
δ
δ’
δw

τόπος άρθρωσης
οδοντικά
φατνιακά
t
t’
tw
d
d’
dw
s

m
m’
mw

sw
z
zw
ts
tsw
dz
dzw
n
nw
l
lw
ł
r
r’
rw

ουρανοφατνιακά

s’

z’

ουρανικά
k’

υπερωικά
k

g’

kw
g

x’

gw
x

γ’

xw
γ
γw

ts’
dz’
ŋ

n’

l’

Πίνακας1: Οι συμφωνικοί φθόγγοι του ΙΣ
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2.3. Ημίφωνα
Ένα ημίφωνο χαρακτηρίζεται:
1) με κριτήριο τον τόπο άρθρωσης, σε ουρανικό (μπροστινό) και υπερωικό (πισινό).
2) με κριτήριο τη θέση των χειλιών, σε στρογγυλό και μη στρογγυλό.
Βάσει του 1ου κριτηρίου, ουρανικό (μπροστινό) είναι το [j] και υπερωικό (πισινό) είναι το [w]. Βάσει του 2 ου κριτηρίου, μη στρογγυλό είναι το [j] και στρογγυλό το [w].
Μπορούμε να περιγράψουμε το [j] ως ένα μη συλλαβικό [i], αρθρωμένο ανάμεσα στο [i]
και το [γ’], ενώ το [w] ως ένα μη συλλαβικό [u], αρθρωμένο ανάμεσα στο [u] και το [γ]
(Schane 1973, 19· Πετρούνιας 2002, 374). Και τα δύο ημίφωνα είναι ηχηρά.
1. [j]: ουρανικό (μπροστινό), μη στρογγυλό, π.χ. [trajá] ‘τραγιά’.
2. [w]: υπερωικό (πισινό), στρογγυλό, π.χ. [wόx’] ‘όχι’.
2.4. Δίφθογγοι
Στην περίπτωση των διφθόγγων, κατά τη διάρκεια της εκφοράς ενός φωνηεντικού φθόγγου οι αρθρωτές μεταβάλλουν βαθμηδόν θέση (Martinet 1997, 46), με αποτέλεσμα μια
ποιοτική μεταβολή (Nespor 2006, 61· Ladefoged 2007, 64, 111). Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διφθόγγους ως ταυτοσύλλαβους συνδυασμούς ενός φωνήεντος και ενός
ημιφώνου (Schane 1973, 19· Πετρούνιας 2002, 379). Με κριτήριο τη διάταξη φωνήεντος
και ημιφώνου διακρίνουμε τις κατερχόμενες διφθόγγους (φωνήεν-ημίφωνο) και τις ανερχόμενες διφθόγγους (ημίφωνο-φωνήεν) (Setatos 1969, 25, 27· Σετατος 1973, 10-11· Πετρούνιας 2002, 380-381· Nespor 2006, 61).
Στο ΙΣ απαντούν οι εξής δίφθογγοι:
1) κατερχόμενες
2. ανερχόμενες
[aj] π.χ. [pláj] ‘πουλάει’.
[ja] π.χ. [já] ‘να, για’ (δεικτικό μόριο).
[ej] π.χ. [l’éj] ‘λέει’.
[je] π.χ. [jéxu] ‘έχω’.
[oj] π.χ. [sój] ‘σόι’.
[jo] π.χ. [sfajó] ‘σφάχτης’.
[ij] π.χ. [íjδa] ‘είδα’.
[ji] π.χ. [vájis] ‘Βάγιες’.
[uj] π.χ. [xúj] ‘χούι’.
[ju] π.χ. [s’inujúm’i] ‘συνεννοούμαι’.
[wo] π.χ. [wόx’] ‘όχι’.
Επιπλέον, σε γρήγορη ομιλία και σε όρια λέξεων απαντούν οι:
1) κατερχόμενες
[aw] π.χ. [páw] ‘πάω’ (και κανονικά [páu]).
[ew] π.χ. [l’éw] ‘λέω’ (και κανονικά [l’éu]).
[ow] π.χ. [trόw] ‘τρώω’ (και κανονικά [trόu]).
[iw] π.χ. [θ’ir’íw] ‘γεροδεμένο’ (και κανονικά [θ’ir’íu]).
[uw] π.χ. [akúw] ‘ακούω’ (και κανονικά [akúu]).
2) ανερχόμενες
[wa] π.χ. [wándras] ‘ο άντρας’ (και κανονικά [u ándras]).
[we] π.χ. [twéna] ‘το ένα’ (και κανονικά [tu éna], [tu jéna]).
[wi] π.χ. [wíδγ’us] ‘ο ίδιος’ (και κανονικά [u íδγ’us]).
Δε συναντήσαμε δίφθογγο [wu]46.

46

Στο corpus του μαγνητοφωνημένου υλικού απαντά άπαξ (ΑΝ) ο τύπος [zwόwu] ‘ζώο’.
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3. Διαχρονικές φωνητικές αλλαγές
3.1. Φωνήεντα
3.1.1. Κώφωση (κλείσιμο άτονων πρωτογενών [e, o] > [i, u])47
Τα πρωτογενή ενδιαμέσου ανοίγματος φωνήεντα [e, o] τρέπονται στα αντίστοιχα κλειστά
[i, u] σε άτονη θέση. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως κώφωση ή στένωση (Χατζιδάκις
1905, 251-252· Παπαδόπουλος 1926, 11-13· Newton 1972b, 182-199· Κοντοσόπουλος
2001, 94-95), είναι βασικό ισόγλωσσο των ΒΙ και για το ΙΣ ισχύει χωρίς εξαίρεση, εν είδει φωνητικού νόμου, ανεξάρτητα από τη θέση των φωνηέντων στη λέξη (αρχική, εσωτερική, τελική, θέμα, κατάληξη), το είδος της λέξης (απλή, κατασκευασμένη, λέξη με
γραμματική σημασία), την προέλευση της λέξης (κληρονομημένη, δάνεια, νεολογική),
π.χ.
[e] > [i]: [eftá] > [iftá] ‘επτά’, [peδí] > [p’iδ’í] ‘παιδί’, [fáe] > [fái] ‘φάε’, [símera] >
[s’ím’ira] ‘σήμερα’, [épefta] > [jép’ifta] ‘έπεφτα’, [me] > [m’i] ‘με’, [se] > [s’i] ‘σε’,
[bezernό] (τουρκ. bezermek) > [b’iz’irnό] ‘βαριέμαι’, [píesi] > [p’íis’] ‘πίεση’, [eleíste] >
[il’iís’t’i] ‘ελεήστε’.
[o] > [u]: [omiázo] > [umn’ázu] ‘μοιάζω’, [ánθropos] > [ánθrupus] ‘άνθρωπος’, [pézo]
> [p’ézu] ‘παίζω’, [potízo] > [put’ízu] ‘ποτίζω’, [polí] > [pul’í] ‘πολύ’, [likotόmaro] >
[l’ikutόmaru] ‘τομάρι λύκου’, [ο] > [u] ‘o’ (άρθρο), [ton] > [tun] ‘τον’, [apο] > [apu] ‘από’, [bábo] (σλαβ. babo [κλητική]) > [bábu] ‘γιαγιά’, [aftok’ínito] > [aftuk’ín’itu] ‘αυτοκίνητο’, [kalorifér(i)] (γαλλ. calorifère) > [kalur’if’ér’] ‘καλοριφέρ’.
Σε αντίθεση με ορισμένα ΒΙ όπου τα άτονα [e, o] δεν έκλεισαν τόσο, ώστε να ταυτιστούν με τα [i, u] (ημιστένωση) (Hatzidakis 1892, 349-350· Χατζιδάκις 1905, 260-261·
Kretschmer 1905, 70, 72· Παπαδόπουλος 1925, 13· Ανδριώτης 1931, 172), στο ΙΣ τα άτονα [e, o] συνέπεσαν αρθρωτικά με τα [i, u] (πλήρης κώφωση). Όμως, επειδή το [r] έχει
την ιδιότητα να τρέπει σε πιο ανοιχτό το προηγούμενο φωνήεν48, περιστασιακά πλάι σε
[r] ενδέχεται να πραγματωθεί [ẹ, ọ] αντί [i, u], φαινόμενο που αφορά τόσο τα πρωτογενή,
όσο και τα δευτερογενή, π.χ. [timoría] > [t’imur’ía]/[t’imọr’ía] ‘τιμωρία, κόπος’, [θerízo]
> [θ’ir’ízu]/[θ’ẹr’ízu] ‘θερίζω’, [áx’iro] > [áx’iru]/[áx’ẹru] ‘άχυρο’, [θiríos]/[θeríos] >
[θ’ir’íus]/[θ’ẹr’íus] ‘γεροδεμένος’49.
Η κώφωση εμποδίζεται από την ύπαρξη κύριου λεξικού τόνου, αλλά και από την ύπαρξη δεύτερου τόνου (Παπαδόπουλος 1926, 13· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 11), ακόμη
και αν αυτός δεν είναι ιδιαίτερα αντιληπτός, π.χ. [monaxopéδi] > [munaxup’éδ’] ‘μοναχοπαίδι’, [vulok’éri] > [vuluk’ér’] ‘βουλοκέρι’, [alevrόno] > [al’ivrόnu] ‘αλευρώνω’,
[alévrosa] > [al’évrusa] ‘αλεύρωσα’, [strònoméste] > [strònum’és’t’i] ‘στρωνόμαστε’,

47

Για τη χρονολόγηση και την ερμηνεία του βόρειου φωνηεντισμού πβ. Hatzidakis 1892, 342-349· Meyer
1894 II, 2· Dieterich 1898, 15-18· Τhumb 1901, 144· Χατζιδάκις 1905, 250-263· Αναγνωστόπουλος 1924,
101· Παπαδόπουλος 1926, 11-16· Ανδριώτης 1931, 1933α, 1943-1944· Φάβης 1951· Newton 1972b, 183,
189· Μαγουλάς 1977· Μπαμπινιώτης 1977· Συμεωνίδης 1977· Θαβώρης 1980, 409-428· 1994α, 82· 1994β,
297-300· Παναγόπουλος 1983· Κοντοσόπουλος 1987, 119· Τzitzilis 1999, 83-86· 2000, 268-269.
48
Πβ. και την τροπή άτονου [e] > [a] πριν από [r] π.χ. στα [pl’arόnu] ‘πληρώνω’, [l’arόnu] ‘λερώνω’,
[k’aratás] ‘κερατάς’, [gús’t’aras] ‘σαύρα’.
49
Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στο φαινόμενο της αντικώφωσης, εάν την ορίσουμε ως απουσία κώφωσης.
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[èxasáme] > [èxasám’i] ‘χάσαμε’, [uδáskalόzmas] ‘o δάσκαλός μας’, [bàbό] ‘γιαγιά’
(κλητική), [n’ìkό] ‘Νίκο’ (κλητική)50.
3.1.2. Αποβολή άτονων πρωτογενών [i, u]
Τα πρωτογενή κλειστά φωνήεντα51 [i, u] αποβάλλονται σε άτονη θέση, μετά από σύμφωνο (Παπαδόπουλος 1926, 14, 16). Αυτές οι δύο συνθήκες είναι αναγκαίες52, αλλά όχι απαραίτητα και επαρκείς, προκειμένου να συμβεί η αποβολή. Με άλλα λόγια, τα άτονα
πρωτογενή [i, u], ακόμη και αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν αποβάλλονται πάντοτε. Στην αποβολή υπεισέρχονται πολλές και διαφορετικής φύσεως παράμετροι, όπως η απόσταση από τη θέση του τόνου, το περιβάλλον, η θέση (αρχικήεσωτερική-τελική, θέμα-κατάληξη-όριo μορφημάτων), τα επιτρεπτά ή μη δευτερογενή
συμφωνικά συμπλέγματα, η δομή της συλλαβής, η αναλογία από τονισμένους τύπους, η
επίδραση από την ΚΝΕ, η διάθεση του ομιλητή/η ταχύτητα του λόγου/το υφολογικό επίπεδο, η αποφυγή ομωνυμίας.
3.1.2.1. Η απόσταση από τη θέση του τόνου
Η αποβολή τόσο του άτονου [i], όσο και του άτονου [u] αφορά τις θέσεις τόσο πριν, όσο
και μετά από τον τόνο (Kretschmer 1905, 73-77, 84-87· Μαργαρίτη 1977, 51-54· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 178-180, 189-190). Στο ΙΣ άτονα φωνήεντα αποβάλλονται:
α) μετά από τον τόνο:
 στην πρώτη μετατονική συλλαβή π.χ. [γalatόpita] > [γalatόpta] ‘γαλατόπιτα’,
[pléksimo] > [pl’éks’mu] ‘πλέξιμο’, [éx’is] > [jéxs] ‘έχεις’, [piγáδi] > [p’iγáδ’]
‘πηγάδι’, [θélun] > [θ’éln] ‘θέλουν’, [όpu] > [όp] ‘όπου’.
 στη δεύτερη μετατονική συλλαβή π.χ. [kúrasi] > [kúras’] ‘κούραση’, [tu δáskali]53
> [d δáskal’] ‘του δασκάλου’.
Από δύο μετατονικά άτονα [i] μπορεί να αποβάλλεται μόνο το καταληκτικό π.χ.
[ísix’i] > [ís’ix’] ‘ήσυχη’, [ániksi] > [án’iks’] ‘άνοιξη’, [tsák’isi] > [tsák’is’] ‘τσάκιση’,
[ásx’imi] > [ás’k’im’] ‘άσχημη’ ή και τα δύο π.χ. [átix’i] > [át’ix’]/[át’x’] ‘άτυχη’, [étimi]
> [jét’im’]/[jét’m’] ‘έτοιμη’, [pséftik’i] > [ps’éft’ik’]/[ps’éf’t’k’]/[ps’éf’k’] ‘ψεύτικοι’,
[oreksiátik’i] > [ur’iks’át’ik’]/[ur’iks’át’k’] ‘ορεξάτοι’, [kakorízik’i] > [kakur’íz’ik’]/[kakur’íz’k’] ‘κακορίζικοι’.
β) πριν από τον τόνο:
 στην πρώτη προτονική συλλαβή π.χ. [vunό] > [vnό] ‘βουνό’, [tsukáli] > [tskál’]
‘τσουκάλι’, [δul’á] > [δl’á] ‘δουλειά’, [zumí] > [z’m’í] ‘ζουμί’, [xuní] > [xn’í]
‘χωνί’, [musták’i] > [mpsták’] ‘μουστάκι’, [δikόmu] > [θkόm] ‘δικό μου’,
[simáδi] > [s’máδ’] ‘σημάδι’, [asiméino] > [as’m’éjnu] ‘ασημένιο’, [x’imόnas] >
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Οι κλητικές και κανονικά χωρίς δεύτερο τόνο [bábu], [n’íku].
Με τον όρο «πρωτογενή» κλειστά φωνήεντα δηλώνουμε τα [i, u] που δεν προέκυψαν από κώφωση.
52
Η αποβολή δεν πραγματοποιείται μετά από φωνήεν ή μεταξύ συμφώνου και φωνήεντος. Επίσης, δε θα
πρέπει να συγχέεται η αποβολή άτονων κλειστών με την αφαίρεση αρχικών άτονων φωνηέντων.
53
Η κατάληξη της γενικής ενικού των προπαροξύτονων αρσενικών ουσιαστικών σε -ος πρέπει να ήταν {-i}
και όχι {-u}, όπως μαρτυρεί η ουράνωση του προηγούμενου συμφώνου, π.χ. [t anθrόp’] ‘του ανθρώπου’, [t
prόiδr’] ‘του προέδρου’.
51
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[x’mόnas] ‘χειμώνας’, [θimúme] > [θ’múm’i] ‘θυμάμαι’, [nikόlas] > [n’kόlas]
‘Νικόλας’, [θilikό] > [θ’il’kό] ‘θηλυκό’, [simerinό] > [s’im’irnό] ‘σημερινό’.
 στην τρίτη προτονική συλλαβή, σπανιότερα σε σχέση με την πρώτη προτονική,
π.χ. [x’inoporiátikos] > [x’nupurγ’át’kus] ‘φθινοπωρινός’54.
Από δύο διαδοχικά άτονα φωνήεντα, τα οποία προηγούνται της τονισμένης συλλαβής,
αποβάλλεται το πλησιέστερο προς την τονισμένη συλλαβή (Kretschmer 1905, 93· Παπαδόπουλος 1926, 16) π.χ. [sinifáδa] > [s’imfáδa] ‘συννυφάδα’, [θilikό] > [θ’il’kό] ‘θηλυκό’, [θimiθό] > [θ’impθό] ‘θυμηθώ’, [k’imiθís] > [k’impθ’ís] ‘κοιμηθείς’. Στη δεύτερη
προτονική συλλαβή τα άτονα κλειστά φωνήεντα τείνουν να διατηρούνται (Μαργαρίτη
1977, 23-54· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 189-190) π.χ. [zumerόs] > [zum’irόs] ‘ζουμερός’
(αλλά [zumí] > [z’m’í] ‘ζουμί’), [x’imoniátikos] > [x’imun’át’kus] ‘χειμωνιάτικος’ (αλλά
[x’imόnas] > [x’mόnas] ‘χειμώνας’), [tix’erόs] > [t’ix’irόs] ‘τυχερός’ (αλλά [átixos] >
[át’xus] ‘άτυχος’), [nikolák’is] > [n’ikuláks] ‘Νικολάκης’ (αλλά [nikόlas] > [n’kόlas]
‘Νικόλας’). Δεν είναι λίγα τα αντιπαραδείγματα π.χ. [zimotό] > [z’mutό] ‘ζυμωτό’ (και
[zimόno] > [z’mόnu] ‘ζυμώνω’), [kutavúli] > [ktavúl’] ‘κουταβάκι’ (και [kutávi] >
[ktáv’] ‘κουτάβι’), [simaδévo] > [s’maδ’évu] ‘σημαδεύω’ (και [simáδi] > [s’máδ’] ‘σημάδι’), [sixornό] > [s’xurnό] ‘συγχωρώ (το νεκρό)’, [simazόno] > [s’mazόnu] ‘συμμαζεύω’, [sixaríkia] > [s’xar’ík’a] ‘συχαρίκια’, [skularík’i] > [sklar’ík’] ‘σκουλαρίκι’. Όμως, αρκετά από αυτά ερμηνεύονται, εάν υποθέσουμε ως βάση για την παραγωγή τον
τύπο μετά την αποβολή (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 190) π.χ. [kutávi] > [ktáv’] ‘κουτάβι’ >
[ktavúl’] ‘κουταβάκι’, [simáδi] > [s’máδ’] ‘σημάδι’ > [s’maδ’évu] ‘σημαδεύω’, [zimόnο]
> [z’mόnu] ‘ζυμώνω’ > [z’mutό] ‘ζυμωτό’55.
3.1.2.2. Η δομή της συλλαβής
Παρότι ο ορισμός της έννοιας «συλλαβή» αποτελεί ένα περίπλοκο γλωσσολογικό πρόβλημα (Nespor & Vogel 1986· Ladefoged & Maddieson 1996, 281-282· Nespor 2006,
159-168· Ladefoged 2007, 291-297), θα την αξιοποιήσουμε, καθώς είναι βάσιμη η αντιληπτική και ψυχολογική της υπόσταση. Δεχόμαστε ότι μια συλλαβή αποτελείται από την
έμβαση (onset) και τη ρίμα (rhyme), η οποία συνίσταται από τον πυρήνα (nucleus) και
την έξοδο (coda) (Nespor & Vogel 1986, 73· Nespor 2006, 163· Ladefoged 2007, 298).
Στο ΙΣ τη θέση του πυρήνα καταλαμβάνουν μόνο φωνήεντα, ενώ οι θέσεις της έμβασης
και της εξόδου μπορούν να καταλαμβάνονται από σύμφωνα και ημίφωνα ή να είναι κενές. Σε περίπτωση που η έξοδος μιας συλλαβής είναι κενή χαρακτηρίζουμε τη συλλαβή
«ανοιχτή», ενώ εάν είναι κατειλημμένη, η συλλαβή λέγεται «κλειστή».
Σε τελική συλλαβή, η αποβολή συμβαίνει πάντα, τόσο στις κλειστές, όσο και στις ανοιχτές συλλαβές, με ένα τουλάχιστον σύμφωνο στη θέση της έμβασης.
ΣΦ# π.χ. [é.x’i] > [jéx’] ‘έχει’, [é.tsi] > [jéts’] ‘έτσι’.
ΣΣΦ# π.χ. [a.lé.vri] > [al’évr’] ‘αλεύρι’, [a.má.ksi] > [amáks’] ‘αμάξι’.
ΣΣΣΦ# π.χ. [ka.pí.stri] > [kap’ístr’] ‘καπίστρι’, [á.spri] > [áspr’] ‘άσπρη’.
ΣΦΣ# π.χ. [θé.lun] > [θ’éln] ‘θέλουν’, [plé.k’is] > [pl’éks] ‘πλέκεις’.
ΣΣΦΣ# π.χ. [klé.ftis] > [kl’éfts] ‘κλέφτης’, [a.né.stis] > [an’ésts] ‘Ανέστης’.
54

Σε άλλες περιπτωσεις δεν παρατηρείται αποβολή π.χ. [n’ikuk’irá] ‘νοικοκυρά’, [p’inakut’i] ‘πινακωτή’.
Mάλλον στο [x’nupurγ’át’kus] η παραγωγή έγινε μετά την αποβολή ([x’inόporo] > [x’nόpuru] ‘φθινόπωρο’
> [x’nupurγ’át’kus]).
55
Το ίδιο ισχύει και για την κλίση π.χ. [zimόnο] > [z’mόnu] ‘ζυμώνω’ > [z’mum’énus] ‘ζυμωμένος’.
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Σε μη τελική συλλαβή, η αποβολή συμβαίνει σε ανοιχτή συλλαβή με ένα τουλάχιστον
σύμφωνο στη θέση της έμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η επόμενη συλλαβή έχει επίσης ένα τουλάχιστον σύμφωνο στη θέση της έμβασης.
ΣΦ.Σ π.χ. [pi.nό] > [pnό] ‘πεινώ’, [pu.lό] > [plό] ‘πουλώ’, [mé.θi.sa] > [m’étsa] ‘μέθυσα’.
ΣΣΦ.Σ π.χ. [δa.má.ski.no] > [δamás’knu] ‘δαμάσκηνο’, [psi.x’í] > [ps’x’í] ‘ψυχή’.
ΣΦ.ΣΣ π.χ. [pi.sté.vo] > [ps’t’évu] ‘πιστεύω’, [tsá.k’i.zma] > [tságzma] ‘τσάκισμα’.
ΣΣΦ.ΣΣ π.χ. [a.vá.fti.sto] > [aváftstu] ‘αβάφτιστο’, [á.xti.sto] > [áxtstu] ‘άχτιστο’.
ΣΦ.ΣΣΣ π.χ. [pi.stró.fi.a] > [pstrófx’a] ‘γαμήλιο έθιμο’, [mistrí] > [mstr’í] ‘μυστρί’.
ΣΣΦ.ΣΣΣ π.χ. [ksi.strí] > [kstr’í] ‘ξυστρί’.
Το άτονο φωνήεν δεν αποβάλλεται, όταν τη θέση της έμβασης καταλαμβάνουν τρία
σύμφωνα (ΣΣΣΦ.Σ) π.χ. [á.spr’i.sa] ‘άσπρισα’, [gl’í.str’i.sa] ‘γλίστρησα’ και όχι *[ásprsa,
gl’ístrsa], καθώς και σε μη τελική κλειστή συλλαβή (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 181-182)
π.χ. [ful.tá.k’a] ‘σπυριά’, [a.kum.bό] ‘ακουμπώ’, [s’im.ba.θό] ‘συμπαθώ’56, [sun.dό]
‘γαυγίζω’, [ts’in’.g’él’] ‘τσιγγέλι’57.
3.1.2.3. Η θέση στη λέξη
3.1.2.3.1. Τελικά σύμφωνα από αποβολή
Σε τελική θέση και μετά από σύμφωνο το [i] αποβάλλεται κανονικά, με αποτέλεσμα να
προκύπτουν στο ΙΣ τελικά ουρανικά, ουρανοφατνιακά και ουρανικοποιημένα σύμφωνα.
ουρανικά: [k’] π.χ. [paták’i] > [paták’] ‘πατάκι’, [g’]58 π.χ. [aksún’g’i] > [aksún’g’]
‘ξίγκι’, [x’] π.χ. [éx’i] > [jéx’] ‘έχει’, [γ’] π.χ. [ftéγ’i] > [ft’éγ’] ‘φταίει’, [n’] π.χ. [xióni] >
[x’ón’] ‘χιόνι’, [l’] π.χ. [óli] > [ól’] ‘όλοι’.
ουρανοφατνιακά: [s’] π.χ. [pόsi] > [pós’] ‘πόσοι’, [z’] π.χ. [k’erδézi] > [k’irδ’éz’]
‘κερδίζει’, [ts’] π.χ. [kοrítsi] > [kur’íts’] ‘κορίτσι’, [dz’] π.χ. [bádzi] > [bádz’] ‘είδος τυριού’ (πληθ.).
ουρανικοποιημένα: [p’] π.χ. [γlépi] > [γl’ép’] ‘βλέπει’, [b’] π.χ. [kόmbi] > [kόmb’]
‘κόμποι’, [f’] π.χ. [xοráfi] > [xuráf’] ‘χωράφι’, [v’] π.χ. [xalévi] > [xal’év’] ‘θέλει’, [t’]
π.χ. [káti] > [kát’] ‘κάτι’, [d’] π.χ. [bόdi] > [bόd’] ‘κεντριά’, [θ’] π.χ. [klόθ’i] > [klόθ’]
‘κλώθει’, [δ’] π.χ. [simáδi] > [s’máδ’] ‘σημάδι’, [m’] π.χ. [potámi] > [putám’] ‘ποτάμι’,
[r’] [lanári] > [lanár’] ‘λανάρι’.
Αυτή η φωνητική αλλαγή, η οποία παρατηρείται και σε αρχική ή εσωτερική θέση (π.χ.
[simá] > [s’má] ‘σιμά’, [étima] > [jét’ma] ‘έτοιμα’) μπορεί να ιδωθεί είτε ως περίπτωση
συγχώνευσης (coalescense) Σi > Σ’, είτε ως περίπτωση ουράνωσης και αποβολής Σi > Σ’i
> Σ’ (Schane 1973, 56, 68). Στην παρούσα εργασία υιοθετούμε τη δεύτερη εκδοχή (Newton 1972b, 191-194· Martinet 1964, 186-187).
Τελικό συριστικό προστριβόμενο [ts] προκύπτει από αποβολή άτονου [i] σε εσωτερική θέση στις ακολουθίες [-tis#], [-tsis#], σε συνδυασμό με άλλες φωνητικές αλλαγές, π.χ.
[xoriátis] > [xurγ’áts] ‘χωριάτης’, [kátsis] > [káts] ‘κάτσεις’.

56

Aλλά [sim.be.θe.rόs] > [s’m’iθ’irόs] ‘συμπέθερος’.
Όσον αφορά το συλλαβισμό, ακολουθούμε τη Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985, 142-143).
58
Δε συναντήσαμε τελικά [g’, b’] παρά μόνο σε ρινικά συμπλέγματα. Και τα τελικά [d’, dz’] απαντούν
κατά κανόνα σε ρινικά συμπλέγματα.
57
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Σε τελική θέση και μετά από σύμφωνο το u αποβάλλεται κανονικά, με αποτέλεσμα να
προκύπτουν στο ΙΣ τα ακόλουθα τελικά σύμφωνα59:
[t] π.χ. [kátu] > [kát] ‘κάτω’ (Newton 1972b, 25, 148, 191-192).
[n]60 π.χ. [pánu] > [pán] ‘πάνω’ (Newton 1972b, 25, 191).
[p] π.χ. [όpu] > [όp] ‘όπου’.
[s] π.χ. [aplόsu] > [aplόs] ‘απλώσου’.
Σε αντίθεση με την αποβολή του [i], η αποβολή του [u] δεν επηρεάζει τα αρθρωτικά
χαρακτηριστικά του προηγούμενου συμφώνου π.χ. [kátu] > [kát] ‘κάτω’ και όχι *[kátw],
αλλά [káti] > [kát’] ‘κάτι’ (Newton 1972b, 10-11, 148, 192).
3.1.2.3.2. Τελικά συμφωνικά συμπλέγματα
3.1.2.3.2.1. Δισυμφωνικά
Από αποβολή [u]
CS
κλειστό + [n]: [pn] π.χ. [γlépun] > [γl’épn] ‘βλέπουν’, [kn] π.χ. [plékun] > [pl’ékn] ‘πλέκουν’.
τριβόμενο + [n]: [fn] π.χ. [γráfun] > [γráfn] ‘γράφουν’, [vn] π.χ. [δulévun] > [δl’évn]
‘δουλεύουν’, [θn] π.χ. [aléθun] > [al’éθn] ‘αλέθουν’, [sn] π.χ. [δόsun] > [δόsn] ‘δώσουν’,
[zn] π.χ. [pézun] > [p’ézn] ‘παίζουν’, [xn] π.χ. [éxun] > [jéxn] ‘έχουν’, [γn] π.χ. [ftéγun]
> [ft’éγn] ‘φταίνε’.
προστριβόμενο + [n]: [tsn] π.χ. [kátsun] > [kátsn] ‘κάτσουν’.
SS
[mn] π.χ. [kámun]/[kámnun] > [kámn] ‘κάνουν’, [ln] π.χ.[θélun] > [θ’éln] ‘θέλουν’,
[stélnun] > [s’t’éln] ‘στέλνουν’, [rn] π.χ. [férun]/[férnun] > [f’érn] ‘φέρνουν’.
Από αποβολή [i]
CC
κλειστό + κλειστό: [pk’] π.χ. [ápiki] > [ápk’] ‘κατώτερη’, [t’k’] π.χ. [x’imοniátik’i] >
[x’imun’át’k’] ‘χειμωνιάτικη’.
κλειστό + τριβόμενο: [ps] π.χ. [kópsis] > [kόps] ‘κόψεις’, [ps’] π.χ. [kápsi] > [káps’] ‘κάψει’, [ks] π.χ. [plék’is] > [pl’éks] ‘πλέκεις’, [ks’] π.χ. [féksi] > [f’éks’] ‘φέξη’, [t(’)x’] π.χ.
[nόtii] > [nόt(’)x’] ‘βρεγμένοι’, [átix’i] > [át’x’] ‘άτυχοι’.
59

Τα τελικά σύμφωνα που προκύπτουν από αποβολή τελικού [u] είναι πολύ λιγότερα συγκριτικά με αυτά
που προκύπτουν από αποβολή τελικού [i]. Σε αυτό συμβάλλει και η εν γένει υποχώρηση της γενικής πτώσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι: α) τα προπαροξύτονα αρσενικά σε -ος σχηματίζουν γενική σε {-i}
π.χ. [tu δáskali] > [d δáskal’] ‘του δασκάλου’· β) τα δισύλλαβα παροξύτονα αρσενικά σε -ος διατηρούν το
{-u} της γενικής ενικού π.χ. [t l’íku] ‘του λύκου’, [t n’íku] ‘του Νίκου’, [t kúku] ‘του κούκου’ και, όταν
σπανίως το αποβάλλουν, ακολουθούν το πρότυπο των προπαροξύτονων αρσενικών σε -ος π.χ. [t xrόn’]
‘του χρόνου’ και όχι *[t xrόn]. Ως αποτέλεσμα, δεν απαντούν γενικές που να μη λήγουν σε ουρανικό, ουρανοφατνιακό ή ουρανικοποιημένο σύμφωνο.
60
Και από αποβολή άτονου [u] σε εσωτερική θέση στην ακολουθία [-nun#] με απλοποίηση π.χ. [kánun] >
[kánn] > [kán] ‘κάνουν’.
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τριβόμενο + τριβόμενο: [vs] π.χ. [xalévis] > [xal’évs] ‘θέλεις’, [fs] π.χ. [γráfis] > [γráfs]
‘γράφεις’, [θs] π.χ. [klόθis] > [klόθs] ‘κλώθεις’, [γs] π.χ. [ftéγ’is] > [ft’éγs] ‘φταίς’, [xs]
π.χ. [éx’is] > [jéxs] ‘έχεις’, [ríxnis] > [r’íxs] ‘ρίχνεις’, [vγ’] π.χ. [fívγ’i] > [f’ívγ’] ‘φύγει’.
τριβόμενο + κλειστό: [ft’] π.χ. [pséfti] > [ps’éft’] ‘ψεύτη’, [fk’] π.χ. [pséftik’i] > [ps’éfk’]
‘ψεύτικοι’, [θk’] π.χ. [xairlíδik’i] > [xairl’íθk’] ‘με γειά’ (επίθετο), [s’p’] π.χ. [láspi] >
[lás’p’] ‘λάσπη’, [s’t’] π.χ. [azvésti] > [az’v’és’t’] ‘ασβέστης’, [s’k’] π.χ. [vríski] >
[vr’ís’k’] ‘βρίσκει’, [xt’] π.χ. [fráxti] > [fráxt’] ‘φράχτης’, [atríγ’iti] > [atr’íxt’] ‘ατρύγητη’, [x’k’] π.χ. [vláx’ik’i] > [vláx’k’] ‘βλάχικη’.
τριβόμενο + προστριβόμενο: [fts] π.χ. [kléftis] > [kl’éfts] ‘κλέφτης’, [xts] π.χ. [ftéxtis] >
[ft’éxts] ‘φταίχτης’, [ríxtis] > [r’íxts] ‘ρίχνεις’, [sts] π.χ. [klόstis] > [klόsts] ‘κλώστης’.
προστριβόμενο + κλειστό: [ts’t’] π.χ. [abοjátisti] > [abujáts’t’] ‘άβαφη’, [azemátisti] >
[az’máts’t’] ‘αζεμάτιστη’, [ts’k’] π.χ. [mikrútsik’i] > [mkrúts’k’] ‘μικρούτσικοι’.
CS
κλειστό + S: [pn’] π.χ. [éksipni] > [jéks’ipn’] ‘έξυπνη’, [t’m’] π.χ. [étimi] > [jét’m’] ‘έτοιμη’, [tr’] π.χ. [alétri] > [al’étr’] ‘αλέτρι’, [kl’] π.χ. [paratsúkli] > [paratsúkl’] ‘παρατσούκλι’, [kr’] π.χ. [δákri] > [δákr’] ‘δάκρυ’.
τριβόμενο + S: [fl’] π.χ. [pandόfli] > [pandόfl’] ‘παντοφλάκι’, [vl’] π.χ. [simboδávli] >
[s’imbuδávl’] ‘δαυλί για το συνδαύλισμα’, [vr’] π.χ. [alévri] > [al’évr’] ‘αλεύρι’, [z(’)m’]
π.χ. [kόzmi] > [kόz(’)m’] ‘κόσμου’, [xn’] π.χ. [páxni] > [páxn’] ‘πάχνη’.
SC
S + κλειστό: [mk’] π.χ. [vrόmik’i] > [vrόmk’] ‘βρόμικοι’, [n’k’] π.χ. [arménik’i] >
[arm’én’k’] ‘αρμένικη’, [mb’] π.χ. [kόmbi] > [kόmb’] ‘κόμποι’, [n’d’] π.χ. [pόndi] >
[pόn’d’] ‘πόντοι’, [n’g’] π.χ. [anán’g’i] > [anán’g’] ‘ανάγκη’, [l(’)p’] π.χ. [kálpi] >
[kál(’)p’] ‘κάλπη’, [l’t’] π.χ. [ksipόliti] > [ks’pόl’t’] ‘ξυπόλυτοι’, [l’k’] π.χ. [bόliki] >
[bόl’k’] ‘μπόλικοι’, [rt’] π.χ. [γ’aúrti] > [γ’aúrt’] ‘γιαούρτι’, [rk’] π.χ. [lisiáriki] >
[al’ts’ár’k’] ‘λυσσάρα’.
S + τριβόμενο: [ms] π.χ. [kámis] > [káms] ‘κάνεις’, [rf’] π.χ. [eksaδérfi] > [aksaδ’érf’]
‘εξαδέρφη’, [rθ’] π.χ. [érθi] > [jérθ’] ‘έρθει’, [rs] π.χ. [γδáris] > [γδárs] ‘γδάρεις’,
[féris]/[férnis > [f’érs] ‘φέρνεις’, [rs’] π.χ. [pérsi]61 > [p’érs’] ‘πέρσι’, [rx’] π.χ. [ipárx’i] >
[ipárx’] ‘υπάρχει’, [rγ’] π.χ. [kakúrγ’i] > [kakúrγ’] ‘κακούργοι’.
S + προστριβόμενο: [nts] π.χ. [vánis] > [vánts] ‘βάζεις’, [n’dz’] π.χ. [nerándzi] >
[n’irándz’] ‘νεράντζι’, [lts] π.χ. [vális] > [válts] ‘βάλεις’, [stélnis] > [s’t’élts] ‘στέλνεις’,
[rts] π.χ. [mártis] > [márts] ‘Μάρτης’.
SS
[mn’] π.χ. [kámni] > [kámn’] ‘κάνει’, [n’m’] π.χ. [frόnimi] > [frόn’m’] ‘φρόνιμη’, [rn’]
π.χ. [férni] > [f’érn’] ‘φέρνει’, [rm’] π.χ. [érm’i]62 > [jérm’] ‘έρμη, κακομοίρα, καημένη’.
3.1.2.3.2.2. Τρισυμφωνικά
Από αποβολή [u]

61
62

Στον τύπο [pérsi] < [périsi] συνέβη συγκοπή και όχι αποβολή άτονου φωνήεντος.
Στον τύπο [érmi] < [érimi] συνέβη συγκοπή και όχι αποβολή άτονου φωνήεντος.
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CCS
[psn] π.χ. [γrápsun] > [γrápsn] ‘γράψουν’, [s’kn] π.χ. [vrís’kun]/[vrís’knun] > [vr’ís’kn]
‘βρίσκουν’, [ksn] π.χ. [δγ’όksun] > [δγ’όksn] ‘διώξουν’.
SCS
[mbn] π.χ. [lámbun] > [lámbn] ‘λάμπουν’, [ŋgn] π.χ. [féŋgun] > [f’éŋgn] ‘φέγγουν’.
Από αποβολή [i]
CCC
[ft’k’] π.χ. [pséftik’i] > [ps’éft’k’] ‘ψεύτικοι’, [ps’t’] π.χ. [ápsiti] > [áps’t’] ‘άψητη’,
[ps’x’] π.χ. [ápsix’i] > [áps’x’] ‘άψυχη’, [ks’t’] π.χ. [atsák’isti] > [atsáks’t’] ‘ατσάκιστοι’,
[fs’t’] π.χ. [azογráfisti] > [azuγráfs’t’] ‘αζωγράφιστη’, [fts’t’] π.χ. [aváftisti] > [aváfts’t’]
‘αβάφτιστη’, [s’ks] π.χ. [vrísk’is] > [vr’ís’ks] ‘βρίσκεις’.
CCS
[spr’] π.χ. [áspri] > [áspr’] ‘άσπρη’, [str’] π.χ. [kapístri] > [kap’ístr’] ‘καπίστρι’, [s’t’m’]
π.χ. [nόstimi] > [nόs’t’m’] ‘νόστιμη’.
SCC
[mps] π.χ. [xaralémis] > [xaral’émps] ‘αχαΐρευτος’, [mps’] π.χ. [δγ’όmisi] > [δγ’όmps’]
‘δυόμιση’, [ŋks] π.χ. [sfín’g’is] > [s’f’íŋks] ‘σφίγγεις’, [n’ts’t’] π.χ. [aránisti] >
[arán’ts’t’] ‘αράντιστη’, [axténisti] > [axt’én’ts’t’] ‘αχτένιστη’, [rxs] π.χ.
[γ’imnasiárx’is]63 > [γ’imnas’iárxs] ‘γυμνασιάρχης’, [rs’t’] π.χ. [axόristi] > [axόrs’t’] ‘αχώριστοι’, [rts’t’] π.χ. [akúrtisti] > [akúrts’t’] ‘ακούρδιστη’64.
SCS
[mbr’] π.χ. [sόγambri] > [sόγambr’] ‘σώγαμπροι’, [ndr’] π.χ. [ándri] > [ándr’] ‘άντρες’.
CSC
[trs] π.χ. [δimítris] > [δ’im’ítrs] ‘Δημήτρης’.
3.1.2.3.2.3. Τετρασυμφωνικά
Από αποβολή [i]
SCCC
[ŋks’t’] π.χ. [astrán’g’isti] > [astráŋks’t’] ‘αστράγγιστη, άψητη’, [mps’t’] [astúmbisti] >
[astúmps’t’] ‘αστούμπιστη’.
SCSC

63
64

Και χωρίς αποβολή, λόγω λόγιας προέλευσης.
Από ρ. [kurt’ízu] ‘κουρδίζω’.
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[mvrs] π.χ. [septémvris] > [s’ipt’émvrs] ‘Σεπτέμβρης’, [oktόmvris] > [uktόmvrs] ‘Οκτώβρης’, [noémvris] > [nujémvrs] ‘Νοέμβρης’, [δek’émvris] > [δ’ik’émvrs] ‘Δεκέμβρης’65.
3.1.2.3.3. Αρχικά συμφωνικά συμπλέγματα
3.1.2.3.3.1. Δισυμφωνικά
Από αποβολή [u]
CC
κλειστό + κλειστό: [pt] π.χ. [putána] > [ptána] ‘πουτάνα’, [kt] π.χ. [kutávi] > [ktáv’]
‘κουτάβι’, [kt’] π.χ. [kutí] > [kt’í] ‘κουτί’.
κλειστό + τριβόμενο: [pθ’] π.χ. [puθená] > [pθ’iná] ‘πουθενά’, [kf] π.χ. [kufόs] > [kfόs]
‘κουφός’, [kf’] π.χ. [kuféa] > [kf’á] ‘κουφή’.
κλειστό + προστριβόμενο: [kts] π.χ. [kutsόs] > [ktsόs] ‘κουτσός’, [kts’] π.χ. [kutséa] >
[kts’á] ‘κουτσή’.
τριβόμενο + προστριβόμενο: [fts’] π.χ. [vutséli] > [fts’él’] ‘μικρό βουτσί’.
προστριβόμενο + κλειστό: [tsk] π.χ. [tsukáli] > [tskál’] ‘τσουκάλι’.
CS
κλειστό + S: [pl] π.χ. [pulό] > [plό] ‘πουλώ’, [pl’] π.χ. [pulí] > [pl’í] ‘πουλί’, [bn] π.χ.
[bunásia] > [bnás’a] ‘Μπουνάσα’, [tl] π.χ. [tulúpa] > [tlúpa] ‘τολύπη’, [kn’] π.χ. [kunísο]
> [kn’ísu] ‘κουνήσω’.
τριβόμενο + S: [vn] π.χ. [vunό] > [vnό] ‘βουνό’, [vn’] π.χ. [vunísios] > [vn’ís’us] ‘βουνίσιος’, [δl’] π.χ. [δuliá] > [δl’á] ‘δουλειά’, [sl] π.χ. [sulúpi] > [slúp’] ‘σουλούπι’, [z’m’]
π.χ. [zumí] > [z’m’í] ‘ζουμί’, [zn] π.χ. [zunári] > [znár’] ‘ζωνάρι’, [zl] π.χ. [zulápi] >
[zláp’] ‘ζουλάπι’, [xn’] π.χ. [xuní] > [xn’í] ‘χωνί’, [xunéri] > [xn’ér’] ‘χουνέρι’, [xl’] π.χ.
[xuliári] > [xl’ár’] ‘κουτάλι’.
SS
[mn’] π.χ. [muní] > [mn’í] ‘μουνί’.
Από αποβολή [i]
CC
κλειστό + τριβόμενο: [pθ] π.χ. [piθam’í] > [pθam’í] ‘πιθαμή’, [bz’] π.χ. [bizís] > [bz’ís]
‘Μπιζής’, [t’x’] π.χ. [tix’éni] > [t’x’én’] ‘τυχαίνει’, [kθ] π.χ. [kriθári] > [kθár’] ‘κριθάρι’,
[t’f’] π.χ. τουρκ. tüfek (ΛΚΝ 2003, λήμμα τουφέκι) > [t’f’ék’] ‘τουφέκι’, [d’v] π.χ. τουρκ.
duvar (περσ. dīvār [Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα ντουβάρι]) > [d’vár’] ‘ντουβάρι’66.
κλειστό + προστριβόμενο: [bdz’] π.χ. [bidzéra] > [bdz’éra] ‘πλαδαρό δέρμα’67.

65

Και σε [-ius] χωρίς ή με συνίζηση π.χ. [s’ipt’émvr’ius]/[s’ipt’émvr’us]. Τα παλαιότερα ονόματα των μηνών είναι [stavrόs] ‘Σεπτέμβριος’, [aj δ’im’ítrs] ‘Oκτώβριος’, [paxn’is’t’ís] ‘Νοέμβριος’, [andr’ás] ‘Δεκέμβριος’.
66
Ως [d’vár’] απαντά και στο ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας (Πλαδή 1996, 91).
67
Βαλκανική λέξη [bidzéla] (Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 47).
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τριβόμενο + τριβόμενο: [fs] π.χ. [fisό] > [fsό] ‘φυσώ’, [fs’] π.χ. [fisíksο] > [fs’íksu] ‘φυσήξω’, [vz] π.χ. [vizáni] > [vzán’] ‘βυζαίνει’, [vz’] π.χ. [vizí] > [vz’í] ‘βυζί’, [z’γ] π.χ.
[ziγúri] > [z’γúr’] ‘ζυγούρι’, [z’γ’] π.χ. [ziγ’ázo] > [z’γ’ázu] ‘ζυγίζω’, [s’x] π.χ. [sixornό]
> [s’xurnό] ‘συγχωρώ’.
τριβόμενο + κλειστό: [θk] π.χ. [δikόs mu] > [θkόz m] ‘δικός μου’, [θ(’)k’] π.χ. [δikí mu]
> [θ(’)k’í m] ‘δική μου’, [s’k] π.χ. [sikόno] > [s’kόnu] ‘σηκώνω’, [s’t’] π.χ. [sitári] >
[s’t’ár’] ‘σιτάρι’, [s’k’] π.χ. [six’énome] > [as’k’énum’i] ‘σιχαίνομαι’, [xt] π.χ. [x’iθό] >
[xtό] ‘χυθώ’, [xt’] π.χ. [x’iθí] > [xt’í] ‘χυθεί’, [xp] π.χ. [xtipό] > [xpό] ‘χτυπώ’.
CS
κλειστό + S: [pn] π.χ. [pinό] > [pnό] ‘πεινώ’, [tn] π.χ. [tinázο] > [tnázu] ‘τινάζω’, [k’m]
π.χ. [k’imúme] > [k’múm’i] ‘κοιμάμαι’, [k(’)l’] π.χ. [k’iliá] > [k(’)l’á] ‘κοιλιά’, [gl] π.χ.
[g’ilό] > [glό] ‘κυλώ’, [gl’] π.χ. [g’iliúme] > [gl’úm’i] ‘κοιλιέμαι’.
τριβόμενο + S: [fn] π.χ. [ftinόs] > [fnόs] ‘φθηνός’, [fn’] π.χ. [ftiní] > [fn’í] ‘φθηνή’, [fl]
π.χ. [filáγο] > [fláγu] ‘φυλάω’, [filό] > [flό] ‘φιλώ’, [fl’] π.χ. [filiá] > [fl’á] ‘φίλεμα’, [vl’]
π.χ. [viliázi] > [vl’áz’] ‘βελάζει’, [θ’m] π.χ. [θimúme] > [θ’múm’i] ‘θυμάμαι’, [θ(’)l’] π.χ.
[θilíki] > [θ(’)l’ík’] ‘μικρή θηλιά’, [z’m] π.χ. [zimári] > [z’már’] ‘ζυμάρι’, [z’l’] π.χ.
[ziliárο] > [z’l’áru] ‘ζηλιάρα’, [s’m] π.χ. [simazόnο] > [s’mazόnu] ‘συμμαζεύω’, [s’m’]
π.χ. [siméni] > [s’m’én’] ‘σημαίνει’, [s’n] π.χ. [sinázο] > [s’názu] ‘ταρακουνώ, χτυπώ’,
[s’n’] π.χ. [siní] > [s’n’í] ‘χαμηλό τραπέζι’, [s’l’] π.χ. [stiliári] > [s’l’ár’] ‘στειλιάρι’,
[x’m] π.χ. [x’imόnas] > [x’mόnas] ‘χειμώνας’, [x’n] π.χ. [x’inόpοrο] > [x’nόpuru] ‘φθινόπωρο’, [γ(’)n’] π.χ. [γ’inéka] > [γ(’)n’éka] ‘γυναίκα’.
3.1.2.3.3.2. Τρισυμφωνικά
Από αποβολή [u]
CCC
[skt’] π.χ. [skutísio] > [skt’ís’u] ‘από σκουτί’.
CCS
[s’kl’] π.χ. [skulík’i] > [s’kl’ík’] ‘σκουλήκι’, [skl] π.χ. [skularík’i] > [sklar’ík’] ‘σκουλαρίκι’.
SCS
[mbl] π.χ. [mulári] > [mblár’] ‘μουλάρι’.
SCC
[mst] π.χ. [mustákia] > [msták’a] ‘μουστάκια’, [msk] π.χ. [muskári] > [mskár’] ‘μοσχάρι’.
Από αποβολή [i]
CCC
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[pst] π.χ. [psiθό] > [pstό] ‘ψηθώ’, [p(’)s’t’] π.χ. [psiθí] > [ps’t’í] ‘ψηθεί’, [pistévo] >
[p(’)s’t’évu] ‘πιστεύω’, [ps’x’] π.χ. [psix’í] > [ps’x’í] ‘ψυχή’, [s’t’x’] π.χ. [stix’íο] >
[s’t’x’ό] ‘στοιχειό’, [ks’p] π.χ. [ksipόliti] > [ks’pόl’t’] ‘ξυπόλυτοι’.
CCS
[s’kl’] π.χ. [sk’ilí] > [s’kl’í] ‘σκυλί’, [sk’ilόδοndo] > [s’kl’όδundu] ‘κυνόδοντας’, [s’t’m]
π.χ. [stimóni] > [s’t’món’] ‘στημόνι’, [s’kn’] π.χ. [skiní] > [s’kn’í] ‘σκοινί’.
SCS
[n’d’m’] π.χ. [ndiméni] > [n’d’m’én’] ‘ντυμένη’, [mkr] π.χ. [mikrόs] > [mkrόs] ‘μικρός’,
[mkr’] π.χ. [mikrí] > [mkr’í] ‘μικροί’, [mbl’] π.χ. [mil’á] > [mbl’á] ‘μηλιά’.
SCC
[ntθ] π.χ. [ndiθό] > [ntθό] ‘ντυθώ’, [n’t’θ’] π.χ. [ndiθí] > [n’t’θ’í] ‘ντυθεί’, [mps] π.χ.
[misόs] > [mpsόs] ‘μισός’, [misúra] > [mpsúra] ‘γαβάθα’, [mps’] π.χ. [misí] > [mps’í]
‘μισή’.
3.1.2.3.3.3. Τετρασυμφωνικά
Από αποβολή [u]
CCCC
[sktx’] π.χ. [skutiá] > [sktx’á] ‘σκουτιά’.
SCCC
[mpst] π.χ. [mustákia] > [mpsták’a] ‘μουστάκια’, [mpsk] π.χ. [muskária] > [mpskárγ’a]
‘μοσχάρια’.
Από αποβολή [i]
CCCS
[pstr] π.χ. [pistrόfia] > [pstrόfx’a] ‘γαμήλιο έθιμο’, [kstr’] π.χ. [ksistrí] > [kstr’í] ‘ξυστρί’.
SCCS
[mstr’] π.χ. [mistrí] > [mstr’í] ‘μυστρί’68, [mistriá] > [mstr’á] ‘μυστριά’, [mistréa] >
[mstr’á] ‘μυστριά’.
3.1.2.3.4. Εσωτερικά συμφωνικά συμπλέγματα
3.1.2.3.4.1. Δισυμφωνικά
Από αποβολή [u]
CC
68

Συνηθέστερο το συνώνυμο [malás].
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[ks] π.χ. [ákusa] > [áksa] ‘άκουσα’, [ks’] π.χ. [ákuse] > [áks’i] ‘άκουσε’, [pts] π.χ.
[palipáputsa] > [pal’ipáptsa] ‘παλιοπάπουτσα’.
CS
[t(’)l’] π.χ. [zituliáris] > [z’it(’)l’árs] ‘ζήτουλας’.
SC
[lp] π.χ. [alupú] > [alpú] ‘αλεπού’.
SS
[rn] π.χ. [γurunotsáruxa] > [γurnutsáruxa] ‘γουρουνοτσάρουχα’, [kárvuna] > [kárna]
‘κάrβουνα’.
Από αποβολή [i]
CC
κλειστό + κλειστό: [pt] π.χ. [γalatόpita] > [γalatόpta] ‘γαλατόπιτα’, [pt’] π.χ. [γalatόpites]
> [γalatόpt’is] ‘γαλατόπιτες’, [pk] π.χ. [kόpika] > [kόpka] ‘κόπηκα’, [pk’] π.χ. [kόpik’e]
> [kόpk’i] ‘κόπηκε’, [t’k] π.χ. [oreksiátikos] > [uriks’át’kus] ‘ορεξάτος’, [t’k’] π.χ. [oreksiátik’es] > [uriks’át’k’is] ‘ορεξάτες’.
κλειστό + τριβόμενο: [pθ] π.χ. [aγapiθό] > [aγapθό] ‘αγαπηθώ’, [pθ’] π.χ. [aγapiθí] >
[aγapθ’í] ‘αγαπηθεί’, [ps] π.χ. [skúpisa] > [skúpsa] ‘σκούπισα’, [ps’] π.χ. [skúpise] >
[skúps’i] ‘σκούπισε’, [bδ’] π.χ. [xas’ápiδes] > [xas’ábδ’is] ‘χασάπηδες’, [bz] π.χ.
[skúpiza] > [skúbza] ‘σκούπιζα’, [bz’] π.χ. [skúpize] > [skúbz’i] ‘σκούπιζε’, [t(’)θ] π.χ.
[kratiθό] > [krat(’)θό] ‘κρατηθώ’, [kratiθí] > [krat’θ’í] ‘κρατηθεί’, [t’x] π.χ. [apétixa] >
[ap’ét’xa] ‘πέτυχα’, [t’x’] π.χ. [apétix’e] > [ap’ét’x’i] ‘πέτυχε’, [d(’)δ’] π.χ. [sakátiδes] >
[sakád(’)δ’is] ‘σακάτηδες’, [kθ] π.χ. [δok’iθό] > [δukθό] ‘θυμηθώ’, [kolok’iθák’i] >
[kulukθák’] ‘κολοκυθάκι’, [kθ’] π.χ. [δοk’iθí] > [δukθ’í] ‘θυμηθεί’, [ks] π.χ. [tsák’isa] >
[tsáksa] ‘τσάκισα’, [ks’] π.χ. [tsák’ise] > [tsáks’i] ‘τσάκισε’, [gδ’] π.χ. [badz’anák’iδes] >
[badz’anágδ’is] ‘μπατζανάκηδες’, [gz] π.χ. [tsák’iza] > [tságza] ‘τσάκιζα’, [gz’] π.χ.
[tsák’ize] > [tságz’i] ‘τσάκιζε’.
τριβόμενο + κλειστό: [θk] π.χ. [papúδiko] > [papúθku] ‘παππουδίστικο’, [θ(’)k’] π.χ.
[papúδik’es] > [papúθ(’)k’is] ‘παππουδίστικες’ , [ft] π.χ. [fοviθό] > [fuftό] ‘φοβηθώ’,
[ft’] π.χ. [fοviθí] > [fuft’í] ‘φοβηθεί’, [fk] π.χ. [áfika] > [áfka] ‘άφησα’, [fk’] π.χ. [áfik’e]
> [áfk’i] ‘άφησε’, [s’k] π.χ. [lústika] > [lús’ka] ‘λούστηκα’, [nistikόs] > [n’is’kόs] νηστικός’, [s’k’] π.χ. [bόsik’es] > [bόs’k’is] ‘μπόσικες’, [nistik’és] > [n’is’k’és] ‘νηστικές’,
[z’k] π.χ. [ursúzikos] > [ursúz’kus] ‘ιδιότροπος’, [z’k’] π.χ. [ursúzikes] > [ursúz’k’is] ‘ιδιότροπες’, [xt] π.χ. [áx’ito] > [áxtu] ‘άχυτο’, [atríγ’ito] > [atr’íxtu] ‘ατρύγητο’, [xt’] π.χ.
[áx’ites] > [áxt’is] ‘άχυτες’, [atríγ’ites] > [atr’íxt’is] ‘ατρύγητες’, [xk] π.χ. [sináxtika] >
[s’náxka] ‘ταρακουνήθηκα’, [xk’] π.χ. [sináxtik’e] > [s’náxk’i] ‘ταρακουνήθηκε’69, [x’k]
π.χ. [vláx’ikos] > [vláx’kus] ‘βλάχικος’, [x’k’] π.χ. [vláx’ik’es] > [vláx’k’is] ‘βλάχικες’.
τριβόμενο + τριβόμενο: [fs] π.χ. [psόfisa] > [psόfsa] ‘ψόφησα’, [fs’] π.χ. [psόfise] >
[psόfs’i] ‘ψόφησε’, [vz] π.χ. [láviza] > [lávza] ‘μιλούσα’, [vz’] π.χ. [lávize] > [lávz’i]
‘μιλούσε’, [θs] π.χ. [siníθisa] > [s’in’íθsa] ‘συνήθισα’, [θs’] π.χ. [siníθise] > [s’in’íθs’i]
‘συνήθισε’, [xs] π.χ. [astόx’isa] > [astόxsa] ‘ξέχασα’, [xs’] π.χ. [astόx’ise] > [astόxs’i]
69
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‘ξέχασε’, [s(’)s] π.χ. [másisa] > [más(’)sa] ‘μάσησα’, [s’s’] π.χ. [másise] > [más’s’i] ‘μάσησε’70, [γθ]/[xθ] π.χ. [ksomoloγ’iθό] > [ksumuluγθό]/[ksumuluxθό] ‘εξομολογηθώ’,
[γθ’]/[xθ’] π.χ. [ksomoloγ’iθí] > [ksumuluγθ’í]/[ksumuluxθ’í] ‘εξομολογηθεί’, [γs] π.χ.
[k’in’íγ’isa] > [k’in’íγsa] ‘κυνήγησα’, [γs’] π.χ. [k’in’íγ’is’e] > [k’in’íγs’i] ‘κυνήγησε’,
[γz] π.χ. [sinéx’iza] > [s’in’éγza] ‘συνέχιζα’, [sfráγ’iza] > [sfráγza] ‘σφράγιζα’, [γz’] π.χ.
[sinéx’ize] > [s’in’éγz’i] ‘συνέχιζε’, [sfráγ’ize] > [sfráγz’i] ‘σφράγιζε’.
τριβόμενο + προστριβόμενο: [fts] π.χ. [éftisa] > [jéftsa] ‘έφτυσα’, [fts’] π.χ. [éftise] >
[jéfts’i] ‘έφτυσε’, [fovitsiáris] > [fufts’árs] ‘φοβητσιάρης’, [vdz] π.χ. [váftiza] > [vávdza]
‘βάφτιζα’, [vdz’] π.χ. [váftize] > [vávdz’i] ‘βάφτιζε’, [sts] π.χ. [arόstisa] > [arόstsa] ‘αρρώστησα’, [sts’] π.χ. [arόstise] > [arόsts’i] ‘αρρώστησε’, [xts] π.χ. [aγanáxtisa] >
[aγanáxtsa] ‘αγανάκτησα’, [xts’] π.χ. [aγanáxtise] > [aγanáxts’i] ‘αγανάκτησε’.
προστριβόμενο + κλειστό: [tst] π.χ. [zimatistό] > [z’matstό] ‘ζεματιστό’,
[akseprovόδistos] > [aks’ipruvόtstus] ‘αξεπροβόδιστος’, [ksepetsistό] > [ks’ip’itstό] ‘ξεπετσιαστώ’, [ts’t’] π.χ. [zimatistés] > [z’mats’t’és] ‘ζεματιστές’, [akseprovόδistes] >
[aks’ipruvόts’t’is] ‘αξεπροβόδιστες’, [ksepetsistí] > [ks’ip’its’t’í] ‘ξεπετσιαστεί’, [ts’k]
π.χ. [mikrútsikos] > [mkrúts’kus] ‘μικρούτσικος’, [ts’k’] π.χ. [mikrútsik’es] >
[mkrúts’k’is] ‘μικρούτσικες’.
CS
κλειστό + S: [pn] π.χ. [ípina] > [ípna] ‘έπινα’, [bn] π.χ. [vurbobinόs] > [vurbubnόs] ‘από
το Βούρμποβο’, [t’m] π.χ. [étimos] > [jét’mus] ‘έτοιμος’, [t’m’] π.χ. [étimes] > [jét’m’is]
‘έτοιμες’, [km] π.χ. [pelékima] > [p’il’ékma] ‘πελέκημα’, [k’m’] π.χ. [pelekiménes] >
[p’il’ik’m’én’is] ‘πελεκημένες’.
τριβόμενο + S: [f(’)m’]π.χ. [afiménos] > [af(’)m’énus] ‘αφημένος’, [fn] π.χ. [áfina] >
[áfna] ‘άφηνα’, [fn’] π.χ. [áfine] > [áfn’i] ‘άφηνε’, [fl] π.χ. [triandáfilo] > [trandáflu] ‘τριαντάφυλλο’, [fl’] π.χ. [triandafiléa] > [trandafl’á] ‘τριανταφυλλιά’, [θ’m] π.χ. [raθimό] >
[araθ’mό] ‘επιθυμώ, νοσταλγώ’, [θ’m’] π.χ. [maθiméni] > [maθ’m’én’] ‘μαθημένοι’,
[δ’m] π.χ. [máδima] > [máδ’ma] ‘μάδημα’, [δ’m’] π.χ. [maδiméni] > [maδ’m’én’] ‘μαδημένη’, [δn] π.χ. [γ’elaδinό] > [γ’ilaδnό] ‘αγελαδινό’, [δn’] π.χ. [γelaδines] >
[γ’ilaδn’és] ‘αγελαδινές’, [s’m] π.χ. [plísimo] > [pl’ís’mu] ‘πλύσιμο’, [s’m’] π.χ. [mesiméri] > [mis’m’ér’] ‘μεσημέρι’, [asiméino] > [as’m’éjnu] ‘ασημένιο’, [s’n] π.χ. [prásina] > [prás’na] ‘πράσινα’, [s’n’] π.χ. [prasiníkas] > [pras’n’íkas] ‘αρρωστιάρης’, [x’n]
π.χ. [vrόx’ino] > [vrόx’nu] ‘βρόχινο’, [x’n’] π.χ. [vrόx’ines] > [vrόx’n’is] ‘βρόχινες’,
[xm] π.χ. [stíx’ima] > [s’t’íxma] ‘στοίχημα’, [x’m’] π.χ. [kseastox’iménos] >
[ks’astux’m’énus] ‘ξεχασμένος’, [γm] π.χ. [k’iníγ’ima] > [k’in’íγma] ‘κυνήγημα’, [γ’m’]
π.χ. [k’iniγ’iménos] > [k’in’iγ’m’énus] ‘κυνηγημένος’.
προστριβόμενο + S: [dzm] π.χ. [pόtizma] > [pόdzma] ‘πότισμα’, [dz’m’] π.χ. [pοtizméno]
> [pudz’m’énu] ‘ποτισμένο’, [meθizménos] > [m’idz’m’énus] ‘μεθυσμένος’, [ts’n] π.χ.
[siatistinόs] > [s’ats’nόs] ‘Σιατιστινός’, [ts’n’] π.χ. [siatistiní] > [s’ats’n’í] ‘Σιατιστινοί’.
SC
S + κλειστό: [l’k] π.χ. [bόlikos] > [bόl’kus] ‘μπόλικος’, [l’k’] π.χ. [bόlik’es] > [bόl’k’is]
‘μπόλικες’, [mt] π.χ. [δímito] > [aδ’ímtu] ‘δίμιτο’, [mk] π.χ. [γnomikόs] > [γnumkόs]
‘μυαλωμένος, συνετός’, [mk’] π.χ. [γnomikéa] > [γnumk’á] ‘μυαλωμένη, συνετή’, [mg]
π.χ. [apόmika] > [apόmga] ‘απέμεινα’, [mg’] π.χ. [apόmik’e] > [apόmg’i] ‘απέμεινε’,
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[n’t’] π.χ. [proksenitís] > [pruks’in’t’ís] ‘προξενητής’, [ándites] > [án’t’is] ‘άντυτες’, [n’t]
π.χ. [proksenitáδes] > [pruks’in’táδ’is] ‘προξενητάδες’, [nt] π.χ. [ándito] > [ántu] ‘άντυτο’, [ŋku] π.χ. [lukánikο] > [lukáŋku] ‘λουκάνικο’, [n’k] π.χ. [tsipúniko] > [ts’ipún’ku]
‘όμορφο’, [n’k’] π.χ. [tsipúnik’es] > [ts’ipún’k’is] ‘όμορφες’, [ŋg] π.χ. [fánika] > [fáŋga]
‘φάνηκα’, [n’g’] π.χ. [fánike] > [fán’g’i] ‘φάνηκε’, [l’p] π.χ. [lipúme] > [al’púm’i] ‘λυπάμαι’, [l’p’] π.χ. [lipísu] > [al’p’ís] ‘λυπήσου’, [lt] π.χ. [apúlita] > [apúlta] ‘απούλητα’,
[litό] > [altό] ‘λυτό’, [l’t] π.χ. [ksipόlitos] > [ks’pόl’tus] ‘ξυπόλυτος’, [l’t’] π.χ.
[ksipόlites] > [ks’pόl’t’is] ‘ξυπόλυτες’, [l’k] π.χ. [θilikό] > [θ’il’kό] ‘θηλυκό’, [l’k’] π.χ.
[θilik’á] > [θ’il’k’á] ‘θηλυκή’, [kavalik’évo] > [kaval’k’évu] ‘ανεβαίνω καβάλα’, [rt] π.χ.
[anártito] > [anártu] ‘ανάρτυτο’, [manitára] > [martára] ‘μανιτάρα’, [rt’] π.χ. [anártites] >
[anárt’is] ‘ανάρτυτες’, [rk] π.χ. [xárika] > [xárka] ‘χάρηκα’, [sernikό] > [s’irkό] ‘αρσενικό’, [rk’] π.χ. [xárik’e] > [xárk’i] ‘χάρηκε’, [sernik’á] > [s’irk’á] ‘αρσενική’.
S + τριβόμενο: [mf] π.χ. [sinifáδa] > [s’imfáδa] ‘συννυφάδα’, [nδ] π.χ. [palisániδο] >
[pal’isánδu] ‘παλιοσάνιδο’, [l(’)f’] π.χ. [alifí] > [al(’)f’í] ‘αλοιφή’, [lθ] π.χ. [apoliθό] >
[apulθό] ‘απολυθώ’, [l’θ’] π.χ. [apoliθí] > [apul’θ’í] ‘απολυθεί’, [rs] π.χ. [kaθárisa] >
[kaθársa] ‘καθάρισα’, [rs’] π.χ. [kaθárise] > [kaθárs’i] ‘καθάρισε’, [rz] π.χ. [ksúriza] >
[ksúrza] ‘ξύριζα’, [rz’] π.χ. [ksúrize] > [ksúrz’i] ‘ξύριζε’, [rγ] π.χ. [aksúriγos] >
[aksúrγus] ‘αξύριστος’, [rγ’] π.χ. [aθériγ’es] > [aθ’érγ’is] ‘αθέριστες’.
S + προστριβόμενο: [nts] π.χ. [éndisa] > [jéntsa] ‘έντυσα’, [psúnisa] > [psúntsa] ‘ψώνισα’, [n’ts’] π.χ. [éndise] > [jén’ts’i] ‘έντυσε’, [psúnise] > [psún’ts’i] ‘ψώνισε’, [ndz] π.χ.
[alόniza] > [alόndza] ‘αλώνιζα’, [n’dz’] π.χ. [alόnize] > [alόn’dz’i] ‘αλώνιζε’, [lts] π.χ.
[álisos] > [áltsus] ‘χοντρή αλυσίδα’, [púlisa] > [púltsa] ‘πούλησα’, [l’ts’] π.χ. [alisíδa] >
[al’ts’íδa] ‘αλυσίδα’, [púlise] > [púl’ts’i] ‘πούλησε’, [ldz] π.χ. [γializa] > [γ’áldza] ‘γυάλιζα’, [l’dz’] π.χ. [γiálize] > [γ’ál’dz’i] ‘γυάλιζε’, [rdz] π.χ. [s’úrδiza] > [s’úrdza] ‘χάζευα’, [kúrtiza] > [kúrdza] ‘κούρδιζα’, [rdz’] π.χ. [s’úrδize] > [s’úrdz’i] ‘χάζευε’, [kúrtize] >
[kúrdz’i] ‘κούρδιζε’, [rts] π.χ. [s’úrδisa] > [s’úrtsa] ‘χάζεψα’, [kúrtisa] > [kúrtsa] ‘κούρδισα’, [rts’] π.χ. [s’úrδise] > [s’úrts’i] ‘χάζεψε’, [kúrtise] > [kúrts’i] ‘κούρδισε’.
SS
[n’m] π.χ. [kúnima] > [kún’ma] ‘κούνημα’, [n’m’] π.χ. [frόnimes] > [frόn’m’is] ‘φρόνιμες’, [l’m] π.χ. [fílima] > [f’íl’ma] ‘φίλημα’, [rn] π.χ. [simerinόs] > [s’im’irnόs] ‘σημερινός’, [rn’] π.χ. [simerinés] > [s’im’irn’és] ‘σημερινές’.
3.1.2.3.4.2. Τρισυμφωνικά
Από αποβολή [i]
CCC
[pst] π.χ. [ápsito] > [ápstu] ‘άψητο’, [ps’t’] π.χ. [ápsites] > [áps’t’is] ‘άψητες’, [ps’x] π.χ.
[ápsixos] > [áps’xus] ‘άψυχος’, [ps’x’] π.χ. [ápsix’es] > [áps’x’is] ‘άψυχες’, [ftst] π.χ.
[aváftisto] > [aváftstu] ‘αβάφτιστο’, [fts’t’] π.χ. [aváftistes] > [aváfts’t’is] ‘αβάφτιστες’,
[fst] π.χ. [azογráfistο] > [azuγráfstu] ‘αζωγράφιστο’, [fs’t’] π.χ. [azογráfistes] >
[azuγráfs’t’is] ‘αζωγράφιστες’, [ft’k] π.χ. [pséftika] > [ps’éft’ka] ‘ψεύτικα’, [f’t’k’] π.χ.
[pséftik’es] > [ps’éft’k’is] ‘ψεύτικες’71, [vks] π.χ. [tráviksa] > [trávksa] ‘τράβηξα’, [vks’]
π.χ. [trávikse] > [trávks’i] ‘τράβηξε’, [vxt] π.χ. [travixtό] > [travxtό] ‘τραβηχτώ’, [vxt’]
71
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π.χ. [travixtí] > [travxt’í] ‘τραβηχτεί’72, [vst] π.χ. [ksegoliavistό] > [ks’igul’avstό] ‘ξεγυμνωθώ’, [vs’t’] π.χ. [ksegoliavistís] > [ks’igul’avs’t’ís] ‘ξεγυμνωθείς’, [s’t’k] π.χ.
[xοrtastikό] > [xurtas’t’kό] ‘χορταστικό’, [s’t’k’] π.χ. [xοrtastik’és] > [xurtas’t’k’és]
‘χορταστικές’, [s(’)ks] π.χ. [vόsk’isa] > [vόs’ksa] ‘βόσκησα’, [éskisa] > [jés(’)ksa] ‘έσκισα’, [s(’)ks’] π.χ. [vόsk’ise] > [vόs’ks’i] ‘βόσκησε’, [éskise] > [jés(’)ks’i] ‘έσκισε’73,
[vdδ’] π.χ. [pséftiδes] > [ps’évdδ’is] ‘ψεύτες’, [kléftiδes] > [kl’évdδ’is] ‘κλέφτες’74,
[zdδ’] π.χ. [x’éstiδes] > [x’ézdδ’is] ‘χέστες’, [klόstiδes] > [klόzdδ’is] ‘κλώστες’,
[plástiδes] > [plázdδ’is] ‘πλάστες’75.
CCS
[ps’m] π.χ. [kápsimo] > [káps’mu] ‘κάψιμο’, [ps’n] π.χ. [apopsinόs] > [pups’nόs] ‘αποψινός’, [ps’n’] π.χ. [apopsinés] > [pups’n’és] ‘αποψινές’, [bzm] π.χ. [skúpizma] >
[skúbzma] ‘σκούπισμα’, [bz’m’] π.χ. [skupizméno] > [skubz’m’énu] ‘σκουπισμένο’,
[fkr’] π.χ. [afikriúme]76 > [afkr’úm’i] ‘ακούω προσεκτικά’, [vdzm] π.χ. [vaftizma] >
[vávdzma] ‘βάφτισμα’, [vdz’m’] π.χ. [vaftizménο] > [vavdz’m’énu] ‘βαφτισμένο’, [vzm]
π.χ. [zογráfizma] > [zuγrávzma] ‘ζωγράφισμα’, [vz’m’] π.χ. [zογrafizméno] >
[zuγravz’m’énu] ‘ζωγραφισμένο’, [s’t’m] π.χ. [nόstimos] > [nόs’t’mus] ‘νόστιμος’,
[s’t’m’] π.χ. [nόstimes] > [nόs’t’m’is] ‘νόστιμες’, [s’kn] π.χ. [δamáskino] > [δamás’knu]
‘δαμάσκηνο’, [s’kn’] π.χ. [δamaskinéa] > [δamas’kn’á] ‘δαμασκηνιά’, [s’kl] π.χ.
[dz’οbanόskilo] > [dz’ubanόs’klu] ‘τσοπανόσκυλο’, [s’kl’] π.χ. [draskeléa] > [dras’kl’á]
‘δρασκελιά’, [ks’m] π.χ. [pléksimo] > [pl’éks’mu] ‘πλέξιμο’, [gzm] π.χ. [tsák’izma] >
[tságzma] ‘τσάκισμα’, [gz’m’] π.χ. [tsak’izménο] > [tsagz’m’énu] ‘τσακισμένο’.
SCS
[mbl] π.χ. [xamilá] > [xamblá] ‘χαμηλά’, [mbl’] π.χ. [familiá] > [fambl’á] ‘φαμίλια’,
[ndzm] π.χ. [xténizma] > [xt’éndzma] ‘χτένισμα’, [n’dz’m’] π.χ. [xtenizménos] >
[xt’in’dz’m’énus] ‘χτενισμένος’, [n’d’m] π.χ. [k’éndima] > [k’én’d’ma] ‘κέντημα’,
[n’d’m’] π.χ. [k’endiméno] > [k’in’d’m’énu] ‘κεντημένο’, [ldzm] π.χ. [zálizma] >
[záldzma] ‘ζάλισμα’, [l’dz’m’] π.χ. [zalizménοs] > [zal’dz’m’énus] ‘ζαλισμένος’, [lts’m]
π.χ. [vγálsimo] > [vγálts’mu] ‘βγάλσιμο’, [rdzm] π.χ. [kúrtizma] > [kúrdzma] ‘κούρδισμα’, [rdz’m’] π.χ. [kurtizméno] > [kurdz’m’énu] ‘κουρδισμένο’, [rzm] π.χ. [ksúrizma] >
[ksúrzma] ‘ξύρισμα’, [rz’m’] π.χ. [xorizménos] > [xurz’m’énus] ‘χωρισμένος’, [rs’m]
π.χ. [érsimo] > [jérs’mu] ‘ερχομός’, [rs’n] π.χ. [persinόs] > [p’irs’nόs] ‘περσινός’, [rs’n’]
π.χ. [persinés] > [p’irs’n’és] ‘περσινές’.
SCC
[mpθ] π.χ. [θimiθό] > [θ’impθό] ‘θυμηθώ’, [k’imiθό] > [k’impθό] ‘κοιμηθώ’, [mpθ’] π.χ.
[θimiθí] > [θ’impθ’í] ‘θυμηθεί’, [k’imiθí] > [k’impθ’í] ‘κοιμηθεί’, [mbδ] π.χ. [kromiδúli]
> [krumbδúl’] ‘κρεμμυδάκι’, [mbδ’] π.χ. [kromiδées] > [krumbδ’és] ‘κρεμμυδίλα’, [mps]
π.χ. [stúmbisa] > [stúmpsa] ‘στούμπισα’, [araθímisa] > [araθ’ímpsa] ‘πεθύμησα’, [mps’]
72

Συνηθέστεροι οι τύποι [tráv’iksa, tráv’iks’i, trav’ixtό, trav’ixt’í] χωρίς αποβολή.
[-skis-] > [-s(’)ks-] αλλά [-siks-] > *[-s’ks] π.χ. [f’ís’iksa]/*[f’ís’ksa] ‘φύσηξα’.
74
Συνηθέστεροι οι τύποι [ps’éft’is, kl’éft’is]. Επιπλέον απαντούν οι τύποι [ps’évδ’is, ps’évd’is], [kl’évδ’is,
kl’évd’is].
75
Επιπλέον απαντούν οι τύποι [x’és’t’is, klόs’t’is, plás’t’is].
76
Ή από [afukriúme] (Φάβης 1940, 22/110-23/111).
73
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π.χ. [stúmbise] > [stúmps’i] ‘στούμπισε’, [araθímise] > [araθ’ímps’i] ‘πεθύμησε’,
[anipsiόs] > [amps’όs] ‘ανιψιός’, [mbz] π.χ. [stúmbiza] > [stúmbza] ‘στούμπιζα’,
[γ’όmiza] > [γ’όmbza] ‘γέμιζα’, [mbz’] π.χ. [stúmbize] > [stúmbz’i] ‘στούμπιζε’,
[γ’όmize] > [γ’όmbz’i] ‘γέμιζε’77, [n’t’k] π.χ. [arxondikό] > [arxun’t’kό] ‘αρχοντικό’,
[n’t’k’] π.χ. [arxondik’és] > [arxun’t’k’és] ‘αρχοντικές’, [ŋks] π.χ. [ániksa] > [áŋksa] ‘άνοιξα’, [sfún’g’iksa] > [sfúŋksa] ‘σκούπισα’, [ŋks’] π.χ. [ánikse] > [áŋks’i] ‘άνοιξε’,
[sfún’g’ikse] > [sfúŋks’i] ‘σκούπισε’, [ŋgz] π.χ. [sfún’g’iza] > [sfúŋgza] ‘σκούπιζα’,
[n’gz’] π.χ. [sfún’g’ize] > [sfúŋgz’i] ‘σκούπιζε’, [l’pθ] π.χ. [lipiθό] > [al’pθό] ‘λυπηθώ’,
[l’pθ’] π.χ. [lipiθí] > [al’pθ’í] ‘λυπηθεί’, [ltst] π.χ. [stolistό] > [stultstό] ‘στολιστώ’,
[l’ts’t’] π.χ. [stolistí] > [stul’ts’t’í] ‘στολιστεί’, [ntst] π.χ. [aránisto] > [arántstu] ‘αράντιστο’, [n’ts’t’] π.χ. [aránistes] > [arán’ts’t’is] ‘αράντιστες’78, [rθk] π.χ. [γδárθika] >
[γδárθka] ‘γδάρθηκα’, [rθk’] π.χ. [γδárθike] > [γδárθk’i] ‘γδάρθηκε’, [rst] π.χ. [axόristos]
> [axόrstus] ‘αχώριστος’, [rs’t’] π.χ. [axόristes] > [axόrs’t’is] ‘αχώριστες’, [rtst] π.χ.
[akúrtisto] > [akúrtstu] ‘ακούρδιστο’, [rts’t’] π.χ. [akúrtistes] > [akúrts’t’is] ‘ακούρδιστες’, [rt’θ] π.χ. [artiθό] > [art’θό] ‘αρτυθώ’, [rt’θ’] π.χ. [artiθí] > [art’θ’í] ‘αρτυθεί’,
[rt’k] π.χ. [andártiko] > [andárt’ku] ‘αντάρτικο’, [mertikό] > [m’irt’kό] ‘μερτικό’, [rt’k’]
π.χ. [andártik’es] > [andárt’k’is] ‘αντάρτικες’, [rks] π.χ. [ériksa] > [jérksa] ‘έριξα’,
[árγ’iksa] > [árksa] ‘άργησα’, [rks’] π.χ. [érikse] > [jérks’i] ‘έριξε’, [árγ’ikse] > [árks’i]
‘άργησε’, [rxs] π.χ. [árx’isa] > [árxsa] ‘άρχισα’, [rxs’] π.χ. [árx’ise] > [árxs’i] ‘άρχισε’79,
[rxn] π.χ. [érixna] > [jérxna] ‘έριχνα’, [rxn’] π.χ. [érixne] > [jérxn’i] ‘έριχνε’, [rx’n] π.χ.
[arx’inúsa] > [arx’núsa] ‘άρχιζα’, [rx’n’] π.χ. [arx’iníso] > [arx’n’ísu] ‘αρχίσω’, [rγm]
π.χ. [ts’úriγma] > [ts’úrγma] ‘τσίριγμα’, [rγm’] π.χ. [ts’uriγménos] > [ts’urγm’énus] ‘που
του τσιρίζουν’.
3.1.2.3.4.3. Τετρασυμφωνικά
Από αποβολή [i]
SCCC
[ŋkst] π.χ. [astrán’g’isto] > [astráŋkstu] ‘αστράγγιστο, άψητο’, [ŋks’t’] π.χ. [astrán’g’istes] > [astráŋks’t’is] ‘αστράγγιστες, άψητες’.
SCCS
[mbzm] π.χ. [stúmbizma] > [stúmbzma] ‘στούμπισμα’, [γ’όmizma] > [γ’όmbzma] ‘γέμισμα’, [mbz’m’] π.χ. [stumbizménο] > [stumbz’m’énu] ‘στουμπισμένο’, [γ’omizméno] >
[γ’umbz’m’énu] ‘γεμισμένο’.
3.1.2.3.5. Περιπτώσεις αποφυγής αποβολής (αμάρτυρα δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα)
3.1.2.3.5.1. Αρχικά συμφωνικά συμπλέγματα
3.1.2.3.5.1.1. Δισυμφωνικά
77

Συνηθέστεροι οι τύποι [stumbúsa, γ’όmuna].
Από ρ. [ran’ízu] ‘ραντίζω’.
79
Συνηθέστεροι οι τύποι [arx’íntsa, arx’ín’ts’i].
78

50

CC
*[p’δ] π.χ. [p’iδό] ‘πηδώ’, *[p’δ’] π.χ. [p’iδ’íksu] ‘πηδήξω’, *[p’γ] π.χ. [p’iγáδ’] ‘πηγάδι’, *[bγ] π.χ. [buγáδa] ‘μπουγάδα’, *[kv] π.χ. [kuvár’] ‘κουβάρι’, [kuvalnό] ‘κουβαλώ’,
*[kv’] π.χ. [kuv’énda] ‘κουβέντα’, *[kδ] π.χ. [kuδún’] ‘κουδούνι’, *[k’t] π.χ. [k’itáksu]
‘κοιτάξω’, *[gx] π.χ. [guxό] ‘βήχω’, *[f’δ’] π.χ. [f’iδ’ís’u] ‘φιδίσιο’, *[θ’γ] π.χ.
[θ’iγat’éra] ‘θυγατέρα’, *[s’δ’] π.χ. [s’iδ’irόnu] ‘σιδερώνω’, [s’iδ’érs] ‘Σιδέρης’, *[t’γ]
π.χ. [t’iγán’] ‘τηγάνι’, [t’iγan’ízu] ‘τηγανίζω’, *[ks] π.χ. [kusúr’] ‘κουσούρι’, *[v’x] π.χ.
[v’ixό] ‘βήχω’, *[s’γ] π.χ. [s’iγá] ‘σιγά’, *[vt] π.χ. [vutό] ‘βουτώ’, *[ts’v] π.χ. [ts’uvál’]
‘τσουβάλι’, *[ts’γ] π.χ. [ts’iγar’ízu] ‘τσιγαρίζω’, [ts’iγáru] ‘τσιγάρο’, *[ts’k] π.χ.
[ts’ukal’ízu] ‘ευνουχίζω’, *[kk’] π.χ. [kuk’á] ‘κουκιά’, *[vv] π.χ. [vuvόs] ‘βουβός’,
*[vv’] π.χ. [vuv’á] ‘βουβή’.
CS
*[km] π.χ. [kumás’] ‘κουμάσι’, *[x’l’] π.χ. [x’il’árku] ‘χιλιάρικο’, *[s’l] π.χ. [s’iluí] ‘περισυλλογή’, [s’ilujázu] ‘συλλογίζομαι’, *[δ’m’] π.χ. [δ’im’ítrs] ‘Δημήτρης’.
SC
*[l’p] π.χ. [l’iparόs] ‘λιπαρός’, *[l’γ] π.χ. [l’iγák’] ‘λιγάκι’, [l’iγό] ‘λυγίζω’, *[l’γ’] π.χ.
[l’iγ’ísu] ‘λυγίσω’, *[n’s’] π.χ. [n’is’í] ‘νησί’, *[rf] π.χ. [rufό] ‘ρουφώ’, *[r’z] π.χ.
[r’izόγalu] ‘ρυζόγαλο’.
SS
*[r’m] π.χ. [r’imáksn] ‘ριμάξουν’.
3.1.2.3.5.1.2. Τρισυμφωνικά
CCC
*[s’t’v] π.χ. [s’t’ivázu] ‘στοιβάζω’, *[ps’f] π.χ. [ps’ifό] ‘ψηφίζω’, *[ps’f’] π.χ. [ps’if’ísu]
‘ψηφίσω’, *[psf] π.χ. [psufό] ‘ψοφώ’, *[psf’] π.χ. [psuf’ísu] ‘ψοφίσω’, *[fst] π.χ.
[fustán’] ‘φουστάνι’, *[p’t’x’] π.χ. [p’it’x’ázu] ‘πυτιάζω’, *[δ’ps] π.χ. [δ’ipsáj] ‘διψάει’,
*[p’xt] π.χ. [p’ixtos] ‘πηχτός’, *[p’xt’] π.χ. [p’ixt’es] ‘πηχτές’.
CCS
*[p’kn] π.χ. [p’iknόs] ‘πυκνός’, *[p’kn’] π.χ. [p’ikn’í] ‘πυκνή’, *[p’kr] π.χ. [p’ikrόs] ‘πικρός’, *[p’kr’] π.χ. [p’ikr’íz’] ‘πικρίζει’, *[ps’l] π.χ. [ps’ilόs] ‘ψηλός’, *[ps’l’] π.χ.
[ps’il’í] ‘ψηλή’, *[ks’m’] π.χ. [ks’im’éruma] ‘ξημέρωμα’, *[ks’n] π.χ. [ks’inόs] ‘ξινός’,
*[ks’n’] π.χ. [ks’in’íz’] ‘ξινίζει’, *[psn’] π.χ. [psun’ízu] ‘ψωνίζω’80, *[f’tr] π.χ. [f’itrόn’]
‘φυτρώνει’, *[tskn’] π.χ. [tsukn’íδa] ‘τσουκνίδα’, *[ts’kr’] π.χ. [ts’ikr’ík’] ‘φραγκόκοτα’,
*[ks’l] π.χ. [ks’ilόnu] ‘ξηλώνω’, *[ks’l’] π.χ. [ks’il’á] ‘ξυλιά’, *[k’pr’] π.χ. [k’ipr’í] ‘κουδούνι’, *[δ’pl] π.χ. [δ’iplár’] ‘διπλάρι’, *[tsγm’] π.χ. [tsuγm’énus] ‘πιωμένος’.
CSS
*[pl’m’] π.χ. [pl’im’énu] ‘πλυμμένο’, *[tr’m’] π.χ. [tr’im’enu] ‘τριμμένο’, *[kr’m’] π.χ.
[kr’im’enu] ‘κρυμμένο’.
80

Από το τονισμένο [psúntsa] ‘ψώνισα’ φαίνεται ότι το [u] συμπεριφέρεται ως πρωτογενές.
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CSC
*[xr’s] π.χ. [xr’isόs] ‘χρυσός’, *[xr’s’] π.χ. [xr’is’és] ‘χρυσές’, *[kmb’] π.χ. [kumb’í]
‘κουμπί’, *[kmb] π.χ. [kumbόnu] ‘κουμπώνω’, *[kr’f] π.χ. [kr’ifá] ‘κρυφά’, *[kr’f’] π.χ.
[kr’if’és] ‘κρυφές’, *[s’mb] π.χ. [s’imbaθό] ‘συμπαθώ’, *[pr’k] π.χ. [pr’ikόnu] ‘προικώνω’, *[pr’k’] π.χ. [pr’ik’ísn] ‘προικίσουν’, *[pl’θ] π.χ. [pl’iθό] ‘πλυθώ’, *[pl’θ’] π.χ.
[pl’iθ’í] ‘πλυθεί’, *[pl’γ] π.χ. [pl’iγόθka], *[pl’γ’] π.χ. [pl’iγ’árs] ‘με πληγές’, *[tr’p] π.χ.
[tr’ipόnu] ‘τρυπώνω’, *[tr’p’] π.χ. [tr’ip’íθka] ‘τρυπήθηκα’, *[tr’f’] π.χ. [tr’if’íl’] ‘τριφύλλι’, *[tr’t] π.χ. [tr’itόs’] ‘τριτώσει’, *[tr’x] π.χ. [tr’ixutόs] ‘τριχωτός’, *[tr’x’] π.χ.
[tr’ix’á] ‘τριχιά’, *[tr’γ] π.χ. [tr’iγúm’i] ‘τρυγούμε’, *[tr’γ’] π.χ. [tr’iγ’ísu] ‘τρυγήσω’,
*[kr’ts’] π.χ. [kr’its’inún] ‘τρίζουν’, *[kr’k’] π.χ. [kr’ik’él’a] ‘κρίκοι’, *[kl’δ] π.χ.
[kl’iδόnu] ‘κλειδώνω’, *[kl’δ’] π.χ. [kl’iδ’í] ‘κλειδί’, *[γl’t] π.χ. [γl’itόnu] ‘γλιτώνω’,
*[γl’ts’] π.χ. [γl’its’árku] ‘γλιτσιάρικο’, *[γl’k] π.χ. [γl’ikό] ‘γλυκό’, *[γl’k’] π.χ. [γl’ik’á]
‘γλυκιά’.
SCS
*[ltr] π.χ. [lutrá] ‘λουτρά’, *[mxl’] π.χ. [muxl’árku] ‘μουχλιασμένο’.
SCC
*[lst] π.χ. [lustό] ‘λουστώ’, *[ls’t’] π.χ. [lus’t’ís] ‘λουστείς’, *[mδγ’] π.χ. [muδγ’ázu]
‘μουδιάζω’, *[n’xt] π.χ. [n’ixtόn’] ‘νυχτώνει’, *[n’s’t’] π.χ. [n’is’t’évu] ‘νηστεύω’,
*[n’st] π.χ. [n’istázu] ‘νυστάζω’, *[l’γδ] π.χ. [l’iγδόn’] ‘λιγδώνει’, *[l’γδ’] π.χ. [l’iγδ’és]
‘λιγδιές’.
3.1.2.3.5.1.3. Τετρασυμφωνικά
*[s’f’xt] π.χ. [s’f’ixtόs] ‘σφιχτός’, *[s’f’xt’] π.χ. [s’f’ixt’és] ‘σφιχτές’, *[xr’st] π.χ.
[xr’istόs] ‘Χριστός’, *[pn’xt] π.χ. [pn’ixtό] ‘πνιχτώ’, *[pn’xt’] π.χ. [pn’ixt’í] ‘πνιχτεί’,
*[sknd] π.χ. [skundό] ‘σκουντώ’, *[skn’d’] π.χ. [skun’d’és] ‘καημένες’, *[z’v’z’m’] π.χ.
[z’v’iz’m’énu] ‘σβησμένο’, *[pn’γm] π.χ. [pn’iγmόs] ‘πνιγμός’, *[pn’γm’] π.χ.
[pn’iγm’énus] ‘πνιγμένος’, *[str’m] π.χ. [str’imόxnu] ‘στριμώχνω’, *[str’m’] π.χ.
[str’im’énu] ‘στριμμένο’.
3.1.2.3.5.2. Εσωτερικά συμφωνικά συμπλέγματα
3.1.2.3.5.2.1. Δισυμφωνικά
CC
*[f’γ] π.χ. [jéf’iγa] ‘έφυγα’, *[f’γ’] π.χ. [jéf’iγ’i] ‘έφυγε’, *[kγ] π.χ. [ákuγa] ‘άκουγα’,
*[kγ’] π.χ. [ákuγ’i] ‘άκουγε’, *[θ’t’] π.χ. [maθ’it’ís] ‘μαθητής’, *[z’s] π.χ. [jéz’isa] ‘έζησα’, *[z’s’] π.χ. [jéz’is’i] ‘έζησε’, *[t’γ] π.χ. [kat’iγόrsa] ‘κατηγόρησα’.
CS
*[kl] π.χ. [kukulόnu] ‘κουκουλώνω’, *[sl] π.χ. [fasul’á] ‘φασολιά’, *[tsl’] π.χ. [kutsul’és]
‘κουτσουλιές’.
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SC
*[lγ] π.χ. [máluγu] ‘μάγουλο’, *[l’γ] π.χ. [pal’iγόrsa] ‘παρηγόρησα’.
3.1.2.3.5.2.2. Τρισυμφωνικά
CCC
*[p’xt] π.χ. [áp’ixtu] ‘άπηχτο’, *[p’xt’] π.χ. [áp’ixt’is] ‘άπηχτες’, *[δ’ks] π.χ. [jéδ’iksan]
‘έδειξαν’, *[δ’ks’] π.χ. [jéδ’iks’i] ‘έδειξε’, *[p’ks] π.χ. [zup’iksan] ‘πίεσαν’, *[p’ks’] π.χ.
[zup’iks’i] ‘πίεσε’, *[tsks] π.χ. [jétsuksa] ‘έτσουξα’, *[tsks’] π.χ. [jétsuks’i] ‘έτσουξε’.
CCS
*[s’t’l] π.χ. [jés’t’ila] ‘έστειλα’, *[s’t’l’] π.χ. [jés’t’il’i] ‘έστειλε’, *[ks’l] π.χ. [maks’ilár’]
‘μαξιλάρι’, *[δ’kl] π.χ. [p’iδ’iklόθka] ‘μπέρδεψα τα πόδια μου’, *[p’γm] π.χ. [zúp’iγma]
‘πίεση’, *[p’γm’] π.χ. [zup’iγm’enu] ‘πιεσμένο’.
CSS
*[tsln] π.χ. [kutsulnún] ‘κουτσουλούν’, *[pr’l’] π.χ. [apr’il’át’kus] ‘απριλιάτικος’, *[kr’n]
π.χ. [mákr’inan] ‘μάκρυναν’, *[kr’n’] π.χ. [makr’in’és] ‘μακρινές’.
CSC
*[pn’s] π.χ. [ks’ípn’isa] ‘ξύπνησα’, *[pn’s’] π.χ. [ks’ípn’is’i] ‘ξύπνησε’, *[pn’z] π.χ.
[kápn’iza] ‘κάπνιζα’, *[pn’z’] π.χ. [kápn’iz’i] ‘κάπνιζε’, *[vr’s] π.χ. [mávr’isa] ‘μαύρισα’, *[vr’s’] π.χ. [mávr’is’i] ‘μαύρισε’, *[vr’z] π.χ. [mávr’iza] ‘μαύριζα’, *[vr’z’] π.χ.
[mávr’iz’i] ‘μαύριζε’, *[kr’s] π.χ. [δákr’isa] ‘δάκρυσα’, *[kr’s’] π.χ. [δákr’is’i] ‘δάκρυσε’, *[kr’z] π.χ. [p’íkr’iza] ‘πίκριζα’, *[kr’z’] π.χ. [p’íkr’iz’i] ‘πίκριζε’, *[tr’θ] π.χ.
[m’itr’iθún] ‘μετρηθούν’, *[tr’θ’] π.χ. [m’itr’iθ’ís] ‘μετρηθείς’, *[tr’s] π.χ. [m’étr’isa]
‘μέτρησα’, *[tr’s’] π.χ. [m’étr’is’i] ‘μέτρησε’, *[xn’s] π.χ. [l’íxn’isa] ‘λίχνισα’, *[xn’s’]
π.χ. [l’íxn’is’i] ‘λίχνισε’, *[xn’z] π.χ. [l’íxn’iza] ‘λίχνιζα’, *[xn’z’] π.χ. [l’íxn’iz’i] ‘λίχνιζε’, *[γl’s] π.χ. [súγl’isa] ‘σούβλισα’, *[γl’s’] π.χ. [súγl’is’i] ‘σούβλισε’, *[γl’z] π.χ.
[súγl’iza] ‘σούβλιζα’, *[γl’z’] π.χ. [súγl’iz’i] ‘σούβλιζε’, *[rn’z] π.χ. [zvárn’iza] ‘έσερνα’,
*[rn’z’] π.χ. [zvárn’iz’i] ‘έσερνε’, *[pl’t] π.χ. [ápl’itus] ‘άπλυτος’, *[pl’t’] π.χ. [ápl’it’is]
‘άπλυτες’, *[pl’n] π.χ. [jépl’ina] ‘έπλυνα’, *[pl’n’] π.χ. [jépl’in’i] ‘έπλυνε’, *[pn’γ] π.χ.
[jépn’iγa] ‘έπνιγα’, *[pn’γ’] π.χ. [jépn’iγ’i] ‘έπνιγε’, *[tr’v] π.χ. [jetr’iva] ‘έτριβα’,
*[tr’v’] π.χ. [jetr’iv’i] ‘έτριβε’, *[kr’v] π.χ. [jékr’iva] ‘έκρυβα’, *[kr’v’] π.χ. [jékr’iv’i]
‘έκρυβε’, *[γr’k] π.χ. [aγr’ikáj] ‘καταλαβαίνει’, *[γr’k’] π.χ. [aγr’ik’ís’] ‘καταλάβει’.
SCS
*[l’γm] π.χ. [zúl’iγma] ‘ζούληγμα’, *[l’γm’] π.χ. [zul’iγm’enu] ‘ζουληγμένο’.
SCC
*[rδ’k] π.χ. [p’érδ’ika] ‘πέρδικα’, *[n’f’t] π.χ. [án’iftus] ‘άπλυτος’, *[n’ft’] π.χ. [án’ift’is]
‘άπλυτες’, *[n’xt] π.χ. [an’ixtό] ‘ανοιχτό’, *[n’xt’] π.χ. [an’ixt’í] ‘ανοιχτή’, *[l’ks] π.χ.
[zúl’iksa] ‘ζούληξα’, *[l’ks’] π.χ. [zúl’iks’i] ‘ζούληξε’, *[l’xt] π.χ. [al’ixtáj] ‘αλυχτάει’,
*[l’xt’] π.χ. [al’ixt’ís’] ‘αλυχτήσει’.
3.1.2.3.5.2.3. Τετρασυμφωνικά
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*[s’f’ks] π.χ. [jés’f’iksa] ‘έσφιξα’, *[s’f’ks’] π.χ. [jés’f’iks’i] ‘έσφιξε’, *[skks] π.χ.
[jéskuksa] ‘έσκουξα’, *[skks’] π.χ. [jéskuks’i] ‘έσκουξε’, *[s’k’ps] π.χ. [jés’k’ipsa] ‘έσκυψα’, *[s’k’ps’] π.χ. [jés’k’ips’i] ‘έσκυψε’, *[ks’pn] π.χ. [jéks’ipnus] ‘έξυπνος’,
*[ks’pn’] π.χ. [jéks’ipn’is] ‘έξυπνες’, *[kr’ps] π.χ. [jékr’ipsa] ‘έκρυψα’, *[kr’ps’] π.χ.
[jékr’ips’i] ‘έκρυψε’, *[vγst] π.χ. [ávγustus] ‘Άυγουστός’, *[tr’ps] π.χ. [jétr’ipsa] ‘έτριψα’, *[tr’ps’] π.χ. [jétr’ips’i] ‘έτριψε’, *[tr’ks] π.χ. [jétr’iksa] ‘έτριξα’, *[tr’ks’] π.χ.
[jétr’iks’i] ‘έτριξε’, *[pn’ks] π.χ. [jépn’iksa] ‘έπνιξα’, *[pn’ks’] π.χ. [jépn’iks’i] ‘έπνιξε’,
[spr’s] π.χ. [áspr’isa] ‘άσπρισα’, *[spr’s’] π.χ. [áspr’is’i] ‘άσπρισε’, *[spr’z] π.χ.
[áspr’iza] ‘άσπριζα’, *[spr’z’] π.χ. [áspr’iz’i] ‘άσπριζε’, *[str’ps] π.χ. [jéstr’ipsa] ‘έστριψα’, *[str’ps’] π.χ. [jéstr’ips’i] ‘έστριψε’, *[str’v] π.χ. [jéstr’iva] ‘έστριβα’, *[str’v’] π.χ.
[jéstr’iv’i] ‘έστριβε’, *[str’s] π.χ. [gl’ístr’isa] ‘γλίστησα’, *[str’s’] π.χ. [gl’ístr’is’i] ‘γλίστρησε’.
3.1.2.3.6. Παρατηρήσεις
Ως προς τον αριθμό και το είδος των γειτονικών συμφώνων, η αποβολή των άτονων φωνηέντων είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των συμφώνων που τα περιβάλλουν.
Κατά συνέπεια, τα δισυμφωνικά δευτερογενή συμπλέγματα είναι περισσότερα από τα
τρισυμφωνικά, ενώ ελάχιστα είναι τα τετρασυμφωνικά και ανύπαρκτα τα πεντασυμφωνικά. Προφανώς, η αιτία έχει να κάνει με την αρθρωτική ευκολία.
Η αποβολή απαγορεύεται, όταν μετά το άτονο φωνήεν ακολουθέι [r] (Kretschmer
1905, 91-93· Παπαδόπουλος 1926, 17· Μαργαρίτη 1977, 52· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985,
184, 203), π.χ. [t’ir’í, p’irázu, p’irόnum’i, kurázum’i, katurό, γurún’] και όχι *[tr’í, prázu,
prόnum’i, krázum’i, katrό, γrún’]81 ‘τυρί, πειράζω, πυρώνομαι, κουράζομαι, κατουρώ,
γουρούνι’82. H αποβολή δεν είναι συχνή όταν ακολουθεί [γ], [γ’], χωρίς ωστόσο να αποκλείεται πάντοτε (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 184) π.χ. [t’iγán’] ‘τηγάνι’, [t’iγan’ízu] ‘τηγανίζω’, [at’iγántstu] ‘ατηγάνιστο’, [ákuγa] ‘άκουγα’, [p’iγáδ’] ‘πηγάδι’, [ts’iγáru] ‘τσιγάρο’, [ts’iγar’ízu] ‘τσιγαρίζω’, [θ’iγat’éra] ‘θυγατέρα’, [jéf’iγa] ‘έφυγα’, [jéf’iγ’i] ‘έφυγε’
(αλλά [aksúrγus] ‘αξύριστος’, [aθ’érγu] ‘αθέριστο’, [z’γúr’] ‘ζυγούρι’, [z’γ’ázu] ‘ζυγίζω’). Το ίδιο ισχύει και όταν ακολουθεί [v] ή, με πιο πολλές εξαιρέσεις, όταν προηγείται
[δ] (Παπαδόπουλος 1926, 17· Μαργαρίτη-Pόγκα 1985, 184-185) π.χ. [ts’uvál’] ‘τσουβάλι’, [guvás] ‘κουβάς’, [dz’ivόnu] ‘κλείνω τα μάτια’, [kuvár’] ‘κουβάρι’ (αλλά [d’vár’]
‘ντουβάρι’), [δ’inatόs] ‘δυνατός’, [δ’im’ítris] ‘Δημήτρης’, [áδ’ikus] ‘άδικος’ (αλλά
[m’irakl’íθkus] ‘μερακλίδικος’, [mátsa] ‘μάδησα’, [ts’ák’] ‘δισάκι’, [θkόs] ‘δικός’).
Ως προς τη θέση στη λέξη, η αποβολή συνέβη μετά από αρχικό σύμφωνο, σε εσωτερική και τελική θέση. Τα συμπλέγματα που προέκυψαν μπορεί να απαντούν:
 και στις τρεις θέσεις λ.χ. [fs] (π.χ. [fsό] ‘φυσώ’, [psόfsa] ‘ψόφησα’, [γráfs] ‘γράφεις’), [pn] (π.χ. [pnό] ‘πεινώ’, [ípna] ‘έπινα’, [γl’épn] ‘βλέπουν’).
 σε αρχική και εσωτερική θέση λ.χ. [pθ] (π.χ. [pθam’í] ‘πιθαμή’, [aγapθό] ‘αγαπηθώ’), [fts’] (π.χ. [fts’él’] ‘μικρό βουτσί’, [jéfts’i] ‘έφτυσε’).
81

Για την ετυμολογία της λέξης γουρούνι πβ. Hatzidakis 1892, 109· Χατζιδάκις 1905, 104-105· 1907, 287·
Kretcshmer 1905, 91· ΛΚΝ 2003, λήμμα γουρούνι.
82
Πρόκειται για [i, u] όπως φαίνεται από αλλόμορφα με τονισμένο το φωνήεν π.χ. [γ’iδut’ír’] ‘γιδοτύρι’,
[p’íraksa] ‘πείραξα’, [p’írusa] ‘πύρωσα’, [kúrasa] ‘κούρασα’, [katúrsa] ‘κατούρησα’, [aγr’uγúrnu] ‘αγριογούρουνο’.
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σε εσωτερική και τελική θέση λ.χ. [lts] (π.χ. [áltsus] ‘μεγάλη αλυσίδα’, [válts]
‘βάλεις’), [fts] (π.χ. [jéftsa] ‘έφτυσα’, [kl’éfts] ‘κλέφτης’).
 σε αρχική και τελική θέση λ.χ. [zn] (π.χ. [znar’] ‘ζωνάρι’, [p’ézn] ‘παίζουν’).
 μόνο σε αρχική θέση λ.χ. [bdz’] (π.χ. [bdz’éra] ‘πλαδαρό δέρμα’), [d’v] (π.χ.
[d’vár’] ‘ντουβάρι’), [pstr] (π.χ. [pstrόfx’a] ‘γαμήλιο έθιμο’).
 μόνο σε εσωτερική θέση λ.χ. [dzm] (π.χ. [pόdzma] ‘πότισμα’), [f(’)m’] (π.χ.
[af(’)m’énus] ‘αφημένος’).
 μόνο σε τελική θέση λ.χ. [ŋgn] (π.χ. [f’éŋgn] ‘φέγγουν’).
Στο ΙΣ δεν είναι ανεκτά σε αρχική θέση δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα με
πρώτο μέλος υγρό, περιορισμός που ερμηνεύεται από τη σχέση ιεραρχίας ηχητικότητας
(sonority hierarchy) και συλλαβικής δομής (Selkirk 1984). Έτσι, η αποβολή άτονου φωνήεντος σε αρχική συλλαβή μετά από αρχικό υγρό: α) είτε δεν πραγματοποιηθηκε (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 203-204) π.χ. [l’iγák’, l’iγulák’, l’iváδ’, lutrá, l’iparό, l’im’érγ’a,
rufό, r’izόγalu, r’imázu] και όχι *[l’γák’, l’γulák’, l’váδ’, ltra, l’parό, l’m’érγ’a, rfό,
rzόγαlu, rmázu] ‘λιγάκι, λιγουλάκι, λιβάδι, λουτρά, λιπαρό, λημέρια, ρουφώ, ρυζόγαλο,
ριμάζω’· β) είτε, όπου πραγματοποιήθηκε, το πρόβλημα θεραπεύθηκε με την ανάπτυξη
προθετικού φωνήεντος [a-] (Κατσουλέας 1977, 199· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 203-204·
Tzitzilis 2000, 268) π.χ. [lipúme] > *[l’púm’i] > [al’púm’i] ‘λυπάμαι’, [lisiáriko] >
*[l’s’ár’ku] > [al’ts’árku] ‘λυσσασμένο’, [lisiázo] > *[l’s’ázu] > [al’ts’ázu] ‘λυσσάω’83,
[litá] > *[l’tá] > [altá] ‘λυτά’, [rinari] > *[r’nár’] > [arnár’] ‘εξάρτημα του αργαλειού’,
[rizári] > *[r’zár’] > [arzár’] ‘είδος αγριόχορτου’, [rimáδa] > *[r’máδa] > [armáδa] ‘ρημάδα, καημένη’. Σε μη αρχική θέση τα συμπλέγματα αυτά είναι ανεκτά και η αποβολή
έγινε κανονικά π.χ. [alpú] ‘αλεπού’, [al’m’énu] ‘αλειμμένο’, [álta] ‘άλυτα’, [bόl’ku]
‘μπόλικο’, [váln] ‘βάλουν’, [xόrza] ‘χώριζα’, [ksúrs’i] ‘ξύρισε’, [s’im’irnόs] ‘σημερινός’,
[p’érn] ‘παίρνουν’.
H αποβολή είναι κανονική στις καταλήξεις (τέρματα) και πιο συχνή στα όρια μορφημάτων84 σε σύγκριση με τις ρίζες. Διακρίνουμε έτσι δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα επιτρεπτά: α) μόνο σε όρια μορφημάτων λ.χ. [dzm] (π.χ. [pόdzma] ‘πότισμα’),
[m(b)z’m’] (π.χ. [xaram(b)z’m’énus] ‘χαραμισμένος’), [ŋkst] (π.χ. [straŋkstár’] ‘στραγγιστάρι’)· β) και σε όρια μορφημάτων και σε ρίζες λ.χ. [s’n’] (π.χ. [s’n’í] ‘χαμηλό τραπέζι’,
[pras’n’íkas] ‘αρρωστιάρης’), [s’m] (π.χ. [as’m’éjnu] ‘ασημένιο’, [mis’m’ér’] ‘μεσημέρι’), [bn] ([bnás’a] ‘Μπουνάσα’, [vurbubnόs] ‘από το Βούρμποβο’), [fs] (π.χ. [fsό] ‘φυσώ’, [psόfsa] ‘ψόφησα’)· γ) μόνο σε ρίζες (σπανιότερα) λ.χ. [pt] (π.χ. [ptána] ‘πουτάνα’,
[γalatόpta] ‘γαλατόπιτα’).
Οι δύο προηγούμενες παράμετροι θέσεως (αρχική-εσωτερική-τελική θέση και ρίζαόριο μορφημάτων-κατάληξη) διαπλέκονται, θέτοντας ποικίλους περιορισμούς στο φαινόμενο της αποβολής. Η αποβολή δεν επιτρέπεται, εάν από αυτή θα προέκυπταν όμοια
διπλά σύμφωνα σε αρχική θέση στη ρίζα της λέξης π.χ. [vuvόs] ‘βουβός’, [p’ip’ér’] ‘πιπέρι’, [ts’uts’úrγ’asa] ‘ανατρίχιασα’, [kukúla] ‘κουκούλα’, [kuk’á] ‘κουκιά’ και όχι
*[vvόs, p’p’ér’, ts’ts’úrγ’asa, kkúla, kk’á]. Παρατηρείται, όμως, σε εσωτερική θέση σε
όριο μορφημάτων π.χ. [más’s’i] ‘μάσησε’, [pán’n’is] ‘πάνινες’, [apát’t’is] ‘απάτητες’. Το
ίδιο ισχύει και σε πολλές περιπτώσεις όπου το άτονο φωνήεν βρίσκεται μεταξύ ανόμοιων
συμφώνων, όπως στις ακόλουθες:
83

Αλλά αόρ. [l’ís’aksa] ‘λύσσαξα’.
Ή τεμαχίων που μοιάζουν με μορφήματα π.χ. [bolik-οs] > [bόl’kus] ‘μπόλικος’, κατά τα παράγωγα επίθετα σε {-ikos} όπου το [i] αποβάλλεται π.χ. [vrόm-ikos] > [vrόmkus] ‘βρόμικος’.
84

55







[p_δ] π.χ. [piδíkso] > [p’iδ’íksu] ‘πηδήξω’ αλλά [xas’ápiδés] > [xas’ábδ’is] ‘χασάπηδες’, [arápiδes] > [arábδ’is] ‘αράπηδες’.
[f_δ] π.χ. [fiδísio] > [f’iδ’ís’u] ‘φιδίσιο’ αλλά [maŋgúfiδes] > [maŋgúvδ’is] ‘μαγκούφηδες’.
[v_δ] π.χ. [viδόnο] > [v’iδόnu] ‘βιδώνω’ αλλά [manáviδes] > [manávδ’is] ‘μανάβιδες’.
[k_δ] π.χ. [k’iδόni] > [k’iδόn’] ‘κυδώνι’ αλλά [axmák’iδes] > [axmágδ’is] ‘ανόητοι’, [γ’οrγák’iδes] > [γ’urγágδ’is] ‘Γιωργάκηδες’.
[γ_t] π.χ. [γ’itόnisa] > [γ’itόntsa] ‘γειτόνισσα’ αλλά [atríγ’ito] > [atr’íxtu] ‘ατρύγητο’.

3.1.2.4. Διατήρηση ή αποβολή σε κοινό περιβάλλον
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα άτονα φωνήεντα άλλοτε διατηρήθηκαν και άλλοτε αποβλήθηκαν σε διαφορετικούς τύπους στο ίδιο όμως περιβάλλον, π.χ. [psix’í] > [ps’x’í]
‘ψυχή’ αλλά [ps’ixála] ‘ψιχάλα’, [frόnimi] > [frόn’m’] ‘φρόνιμη’ αλλά [mόn’im’] ‘μόνιμη’, [papúδiko] > [papúθku] ‘παππουδίστικο’ αλλά [vin(d)z’ináδiku] ‘βενζινάδικο’,
[xurstό] ‘χωριστώ’ αλλά [ifxar’istό] ‘ευχαριστώ’. Οι τύποι που διατηρούν το φωνήεν συνήθως είναι νεότεροι και προέρχονται από την ΚΝΕ.
Σε κάποιες περιπτώσεις αποβάλλεται το [u] αλλά όχι το [i] π.χ. [kutí] > [kt’í] ‘κουτί’,
[kutávi] > [ktáv’] ‘κουτάβι’ αλλά [k’itázu] ‘κοιτάζω’, [xuliári] > [xl’ár’] ‘κουτάλι’ αλλά
[x’il’árku] ‘χιλιάρικο’, [tulúpa] > [tlúpa] ‘τολύπη’ αλλά [t’ilόnu] ‘γεμίζω την κοιλιά’,
[kulá] > [klá] ‘κουλά’ αλλά [k’ilá] ‘κιλά’.
3.1.2.5. Διπλοτυπίες
Παρατηρείται ο ίδιος τύπος άλλοτε να εμφανίζει αποβολή και άλλοτε όχι, από ομιλητή
σε ομιλητή, αλλά και στο πλαίσιο ενός μόνο ιδιολέκτου, π.χ. [t’mό] και [t’imό] ‘τιμώ’,
[k’múm’i] και [k’imúm’i] ‘κοιμάμαι’, [θ’múm’i] και [θ’imúm’i] ‘θυμάμαι’, [knúp’] και
[kunúp’] ‘κουνούπι’, [kn’él’] και [kun’él’] ‘κουνέλι’, [trávksa] και [tráv’iksa] ‘τράβηξα’,
[γn’éka] και [γ’in’éka] ‘γυναίκα’. Πιο συστηματικό χαρακτήρα έχουν οι διπλοτυπίες
στην κλίση ορισμένων επιθέτων π.χ. [jét’m’] και [jét’im’] ‘έτοιμη’.
3.1.2.6. Ομωνυμία
Προς αποφυγή δημιουργίας ομώνυμων τύπων παρατηρείται διαφοροποιημένη συμπεριφορά των άτονων φωνηέντων π.χ. [élisa] > [jéltsa] ‘έλυσα’ αλλά [jélusa] ‘έλουσα’,
[zumiá] > [z’mn’á] ‘ζουμιά’ αλλά [z’imn’á] ‘ζημιά, αταξία’85, [ftό] ‘φτύνω’ αλλά [f’itό]
‘φυτό’, [misό] > [mpsό] ‘μισό’ αλλά [m’isό] ‘μισώ’, [mbl’á] ‘μηλιά’ αλλά [m’il’á] ‘μιλιά//Μηλιά’.
3.1.2.7. Αναλογία

85

Και ασυνίζητο [z’im’ía] ‘απώλεια, χασούρα’.
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Έχει υποστηριχθεί ότι η ύπαρξη αλλομόρφων με τονισμένα φωνήεντα δρα ανασταλτικά
ως προς την αποβολή των άτονων φωνηέντων. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, στον τύπο
[suγl’í] ‘σουβλί’ δεν αποβλήθηκε το άτονο [u] από αναλογική επίδραση του τύπου
[súγla] ‘σούβλα’ (Χατζιδάκις 1905, 261-263· Κretschmer 1905, 94· Παπαδόπουλος 1926,
18) και το [vutό] ‘βουτώ’ δεν έγινε [vtό]/[ftό] από αναλογική επίδραση της προστακτικής
[vúta] ‘βούτα’ (Νewton 1972b, 188) ή του αόριστου [vútsa] (ΙΣ [vút’iksa]) ‘βούτηξα’
(Παπαδόπουλος 1926, 18). Ωστόσο, η αναλογική επίδραση των τονισμένων αλλομόρφων
επί των άτονων προς αποφυγή της αποβολής άτονων φωνηέντων δε φαίνεται να είναι
σημαντική, εάν αναλογιστούμε την κανονικότητα των εναλλαγών μεταξύ [í], [ú] και ø
στην κλίση και την κατασκευή λέξεων π.χ. [akúsu] ‘ακούσω’ - [áksa] ‘άκουσα’, [put’ízu]
‘ποτίζω’ - [pόtsa] ‘πότισα’, [f’íltsa] ‘φίλησα’ - [flό] ‘φιλώ’, [m’ílu] ‘μήλο’ - [ks’inόmblu]
‘ξινόμηλο’, [p’íta] ‘πίτα’ - [prasόpta] ‘πρασόπιτα’, [γurún’] ‘γουρούνι’ - [γurnutόmaru]
‘γουρουνοτόμαρο’. Eπιπλέον, τουλάχιστον όσον αφορά το ΙΣ, τα δύο προηγούμενα παραδείγματα της βιβλιογραφίας δεν είναι πειστικά, εφόσον στα [suγl’í, vutό] η διατήρηση
του φωνήεντος μπορεί να αποδοθεί σε μη ανεκτό στο ΙΣ αρχικό δευτερογενές σύμπλεγμα
*[sγl(’), vt(’)] (ή σε αποφυγή ομωνυμίας με το [ftό] ‘φτύνω’ για το ενδεχόμενο [vutό] >
[vtό] > [ftό]). Επομένως, ακόμη και αν δεχτούμε ότι η αναλογία αυτού του είδους παίζει
κάποιο ρόλο στη διατήρηση άτονων φωνηέντων, πρόκειται για ένα ρόλο ήσσονος σημασίας, αφού σε καμία περίπτωση η διαδικασία της αποβολής δεν μπλοκάρεται αυτομάτως
λόγω της ύπαρξης τονισμένων αλλομόρφων (Newton 1972b, 188).
3.1.2.8. Δάνεια
Τα δάνεια υπέστησαν κανονικά αποβολή π.χ. [tsukáli] (ιταλ. zucca ή σλαβ. tšukal [ΛΚΝ
2003, λήμμα τσουκάλι]) > [tskál’] ‘τσουκάλι’, [zulápi] (βαλκ. [Δουγά-Παπαδοπούλου &
Τζιτζιλής 2006, 50]) > [zláp’] ‘ζουλάπι’, *[divári] (τουρκ. duvar < περσ. dīvār [Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα ντουβάρι]) > [d’vár’] ‘ντουβάρι’, *[tifék’i] (τουρκ. tüfek [ΛΚΝ
2003, λήμμα τουφέκι]) > [t’f’ék’] ‘τουφέκι’. Όπου δεν παρατηρείται αποβολή, μπορεί να
αποδοθεί σε περιορισμούς του κανόνα που ισχύουν στο ΙΣ π.χ. [ts’uvál’] (τουρκ. çuval
[ΛΚΝ 2003, λήμμα τσουβάλι]) ‘τσουβάλι’, [kusúr’] (τουρκ. kusur [ΛΚΝ 2003, λήμμα
κουσούρι]), [kuz’ína] (βεν. cusina [ΛΚΝ 2003, λήμμα κουζίνα]) ‘κουζίνα’ και όχι
*[ts’vál’, ksúr’, kz’ína].
3.1.2.9. Επίδραση ΚΝΕ / Λόγια επίδραση
Σύμφωνα με τον Newton (1972b, 188-189), ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη ισχύ ως
προς την αναστολή της αποβολής άτονων φωνηέντων είναι η γνώση του νότιου φωνηεντισμού, που οφείλεται όχι τόσο σε γλωσσική επαφή με ομιλητές νοτίων ιδιωμάτων, όσο
στην έκθεση των ομιλητών ΒΙ στην πρότυπη γλωσσική ποικιλία. Η επίδραση της ΚΝΕ
είναι στις μέρες μας αρκετά ισχυρή και εντοπίζεται τόσο σε επίπεδο συστήματος όσο και
σε επίπεδο ύφους.
Όσον αφορά το σύστημα, τα δάνεια από την ΚΝΕ εμφανίζουν με συνέπεια αποβολή
στα τέρματα και όχι τόσο στα θέματα (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 196). Το γεγονός αυτό
εξηγείται, αν αναλογιστούμε ότι: α) σε ένα κλιτό σύστημα τα τέρματα των λέξεων παίζουν σημαντικό ρόλο (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1995, 478)· β) η προσαρμογή των δανείων ανάμεσα στα άλλα υποσυστήματα αφορά και το φωνολογικό και το μορφολογικό
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υποσύστημα της γλώσσας υποδοχής· γ) ο βαθμός προσαρμογής των δανείων είναι μεγαλύτερος στο ιδιόλεκτο ενός λαϊκού, παρά ενός μορφωμένου. Πρόκειται, επομένως, για
μια διαδικασία μορφοφωνολογικής προσαρμογής των λόγιων δανείων, μερικά παραδείγματα της οποίας είναι τα εξής: [γ’imnasiárx’is] > [γ’imnas’iárxs] ‘γυμνασιάρχης’, [píesi]
> [p’íis’] ‘πίεση’, [k’ivérnisi] > [k’iv’érn’is’] ‘κυβέρνηση’, [tileόrasi] > [t’il’όras’] ‘τηλεόραση’, [petrogázi] > [p’itrugáz’] ‘πετρογκάζ’, [apovális] > [apuválts] ‘αποβάλλεις’,
[apováli] > [apuvál’] ‘αποβάλλει’, [apoválun] > [apuváln] ‘αποβάλλουν’, [protínis] >
[prut’ínts] ‘προτείνεις’, [protíni] > [prut’ín’] ‘προτείνει’, [protínun] > [prut’ín] ‘προτείνουν’, [efarmόzis] > [ifarmόjz] ‘εφαρμόζεις’, [efarmόzi] > [ifarmόz’] ‘εφαρμόζει’,
[efarmόzun] > [ifarmόzn] ‘εφαρμόζουν’.
To άτονο φωνήεν σε τελική θέση ή συλλαβή διατηρείται: α) στα [m’éxr’i] ‘μέχρι’,
[όt’i] ‘ότι’, [kaθόlu] ‘καθόλου’· β) σε ορισμένα δισύλλαβα κύρια ονόματα αρσενικά π.χ.
[ták’is] ‘Τάκης’, [t ták’i] ‘του Τάκη’, [sák’is] ‘Σάκης’, [pávl’is] ‘Παύλης’, [s’úl’is] ‘Σούλης’ (Φόρης 1991, 151)86 και θηλυκά π.χ. [n’ík’i] ‘Νίκη’, [ts n’ík’is] ‘της Νίκης’ (αλλά
[n’ík’] ‘νίκη’) (Φόρης 1991, 152)87· γ) στην κατάληξη της γενικής ενικού των δισύλλαβων αρσενικών ουσιαστικών σε -ος (κύριων και προσηγορικών) π.χ. [t l’íku] ‘του λύκου’, [t kúku] ‘του κούκου’, [t f’ílu] ‘του φίλου’, [d γ’όrγu] ‘του Γιώργου’, [t tás’u] ‘του
Τάσου’· δ) στον πληθυντικό των θηλυκών σε [-Φsis], κατά το παράδειγμα των θηλυκών
πληθυντικών σε [-is] < [-es], π.χ. [vás’is] ‘βάσεις’, [δόs’is] ‘δόσεις’ (Μαργαρίτη-Ρόγκα
1985, 197-198· Φόρης 1991, 150).
Το φαινόμενο της αποβολής επηρεάζεται και από την προσαρμογή του εκάστοτε ομιλητή σε διάφορετικά επίπεδα ύφους και επικοινωνιακές περιστάσεις, σε συνάρτηση πάντοτε με το βαθμό γνώσης της ΚΝΕ. Έτσι, η αποβολή περιορίζεται σε λόγο επίσημο ή
προσχεδιασμένο, ενώ είναι παρούσα σε λόγο απλό, καθημερινό, αυθόρμητο, συναισθηματικά φορτισμένο. Επίσης, πραγματολογικά στοιχεία μπορεί να αντικατοπτρίζονται στο
φαινόμενο της αποβολής π.χ. [t’irόpta] ‘σπιτική τυρόπιτα’ (όπως οι άλλες παραδοσιακές
πίτες [γalatόpta] ‘γαλατόπιτα’, [prasόpta] ‘πρασόπιτα’, [krumδόpta] ‘κρεμμυδόπιτα’) αλλά [t’irόp’ita] ‘αγορασμένη τυρόπιτα’ ([jéfk’asa mn’á t’irόpta] ‘έκανα μια τυρόπιτα’ /
[aγόrasa mn’á t’irόp’ita] ‘αγόρασα μια τυρόπιτα’).
3.1.3. Δευτερογενή [i, u]
Τα δευτερογενή κλειστά φωνήεντα [i, u], που προέρχονται από κώφωση των άτονων [e,
o], κατά κανόνα δεν αποβάλλονται88 π.χ. [felí] > [f’il’í] ‘κομμάτι’ (αλλά [filísi] > [fl’ís’]
‘φιλήσει’), [δek’émvrios] > [δ’ik’émvr’us] ‘Δεκέμβριος’ (αλλά [δik’és] > [θk’és] ‘δικές’), [xόresa] > [xόr’isa] ‘χώρεσα’ (αλλά [xόrisa] > [xόrsa] ‘χώρισα’), [páre] > [pár’i]
‘πάρε’ (αλλά [pári] > [pár’] ‘πάρει’), [polí] > [pul’í] ‘πολύ’ (αλλά [pulí] > [pl’í] ‘πουλί’),
[aplόso] > [aplόsu] ‘απλώσω’ (αλλά [aplόsu] > [aplόs] ‘απλώσου’).
Όσον αφορά το δευτερογενές [i], η αποβολή απαντά σε περιορισμένη έκταση, παγιωμένη σε συγκεκριμένα λεξήματα, π.χ. [sk’elíδi] > [s’kl’íδ’] ‘σκελίδα’, [anepsíδi] >
[amps’íδ’] ‘ανιψάκι’ (πβ. ΚΝΕ ανιψιός), [filenáδa] > [filnáδa] ‘φιλενάδα’ (πβ. ΚΝΕ φιλι86

Αλλά [γ’ánis] > [γ’ánts] ‘Γιάννης’.
Επίσης, ονόματα επώνυμων προσώπων ανθίστανται στην αποβολή π.χ. [m’ikrúts’ikus] ‘Μικρούτσικος’
(αλλά [mkrúts’kus] ‘μικρούτσικος’).
88
Για την αποβολή των άτονων δευτερογενών κλειστών στα ΒΙ πβ. Χατζιδάκις 1905, 261· Παπαδόπουλος
1926, 15-16· Ανδριώτης 1931· Φάβης 1951, 18.
87
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νάδα), [drask’eléa] > [dras’kl’á] ‘δρασκελιά’, [drask’elό] > [dras’klό] ‘δρασκελώ’,
[zematό] > [z’matό] ‘ζεματώ’. Για τα [mpsúra], [mpsúr’] ‘είδος σκεύους’ δεν είναι βέβαιο αν πρόκειται για αποβολή δευτερογενούς [i] ([misúra] < λατ. mensura) ή για αποβολή [u] από το ΜΕ μουσούρα (Ανδριώτης 1931, 176· Κατσάνης 2004, 340· ΔουγάΠαπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 62). Στην περίπτωση ρηματικών τύπων όπως
[mbόresa] > [mbόrsa] ‘μπόρεσα’, [váresa] > [vársa] ‘χτύπησα’ θα πρέπει να υποθέσουμε
μάλλον αναλογικό μεταπλασμό κατά τα ρήματα σε [-ris-a] > [-rs-a] (π.χ. [θárisa] >
[θársa] ‘νόμισα’, [tírisa] > [t’írsa] ‘κοίταξα’, [aγnόrisa] > [aγnόrsa] ‘γνώρισα’, [xόrisa] >
[xόrsa] ‘χώρισα’), παρά αποβολή άτονου δευτερογενούς. Τέλος, το [ís’t’ra] ‘ύστερα’ συνιστά περίπτωση περιστασιακής συγκοπής σε γρήγορου ρυθμού ομιλία, από το κανονικό
και πιο συχνό [ís’t’ira] < [ístera].
Δεν εντοπίσαμε στο ΙΣ ασφαλή παραδείγματα αποβολής δευτερογενούς [u]. Διαφορετικές είναι οι περιπτώσεις όπου η αλλαγή [ο] > [u] δεν οφείλεται σε κώφωση αλλά σε
άλλες αιτίες, όπως γειτνίαση με χειλικά ή υπερωικά σύμφωνα, αναλογία, ανάπτυξη φωνήεντος, αλματική τροπή φωνήεντος (Hatzidakis 1892, 104-110, 348· Χατζιδάκις 1905,
259· 1907, 279-295· Kretschmer 1905, 87-91· Ανδριώτης 1931, 171-172· Newton 1972b,
24-25, 191). Πολλά από αυτά τα [u] σχηματίστηκαν ήδη στην ΕΚ και ΜΕ, πολύ πριν εμφανιστεί και γενικευθεί ο βόρειος φωνηεντισμός89. Επομένως, αν και ιστορικά δευτερογενή, ως προς το φαινόμενο της αποβολής συμπεριφέρονται όπως τα πρωτογενή90, δηλαδή, ανάλογα με τους περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητες του ΙΣ μπορεί: α) να αποβάλλονται π.χ. αλωπού > [alupú] > [alpú] ‘αλεπού’91, πάνω > [pánu] > [pán] ‘πάνω’, κάτω >
[kátu] > [kát] ‘κάτω’, ακολουθώ > [akuluθό] > [akluθό] ‘ακολουθώ’, τολύπᾱ > [tulúpa] >
[tlúpa] ‘τολύπη’, ζωμός > [zumí] > [z’m’í] ‘ζουμί’ (πβ. [n’iruzúm’] ‘νεροζούμι’), ζωνάριον > [zunári] > [znár’] ‘ζωνάρι’ (πβ. [vrakuzúna] ‘εσώρουχο’), κωνώπιον > [kunúpi] >
[knúp’] ‘κουνούπι’, σκωλήκιον > [skulík’i] > [s’kl’ík’] ‘σκουλήκι’, πωλώ > [pulό] > [plό]
‘πουλώ’ (πβ. [púla] ‘πούλα’), μοσχάριον > [muskári] > [m(p)skár’] ‘μοσχάρι’ (πβ.
[múskarus] ‘μεγάλο μοσχάρι’), χωνίον > [xuní] > [xn’í] ‘χωνί’ (πβ. [xún’] ‘χαράδρα’
[Kretschmer 1905, 96]), κωφός > [kufόs] > [kfόs] ‘κουφός’ (πβ. [ks’ikúfana] ‘ξεκούφανα’), κολλύριον > [kulúri] > [klúr’] ‘κουλούρι’ (πβ. [mustukúluru] ‘μουστοκούλουρο’),
κοχλιάριο > [xuliári] > [xl’ár’] ‘κουτάλι’, τραγωδώ > [traγuδό] > [traγδό] ‘τραγουδώ’
(πβ. [traγúδ’] ‘τραγούδι’)· β) να διατηρούνται π.χ. κωδώνιον > [kuδún’] ‘κουδούνι’, λωρίον > [lur’í] ‘λουρί’ (πβ. [lúra] ‘λουρί’), αιμωδιάζω > [muδγ’ázu] ‘μουδιάζω’ (πβ.
[múδγ’asa] ‘μούδιασα’), ψωνίζω > [psun’ízu] ‘ψωνίζω’ (πβ. [psún’a] ‘ψώνια’, [psúntsa]
‘ψώνισα’).
Και τα [u] των δανείων που στη γλώσσα προέλευσης εμφανίζουν [ο], ενώ στο ΙΣ όπως
και στην ΚΝΕ εμφανίζουν [u] (πβ. Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 193-194), συμπεριφέρονται
ως πρωτογενή και είτε αποβάλλονται π.χ. κάρβων (λατ. carbo [ΛΚΝ 2003, λήμμα κάρβουνο]) > [kárvuno] > [kárnu] ‘κάρβουνο’, είτε διατηρούνται π.χ. κουβέρτα (βενετ.
coverta [ΛΚΝ 2003, κουβέρτα1) > [kuv’érta] ‘κουβέρτα’, κουμπάρος (ιταλ. compar(e)

89

Σύμφωνα με τις απόψεις υπέρ μιας όψιμης χρονολόγησής του.
Η αντιμετώπιση αυτή υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις μαρτυρείται συγχρονικά τονισμένο αλλόμορφο με [ú] και όχι [ó].
91
Στο [alpú] ‘αλεπού’ σίγουρα πρόκειται για αποβολή [u] < [ο] και όχι [i] < [e], όπως φαίνεται από την
απουσία ουράνωσης του [l] και από τον παράλληλο τύπο [alúpu] (Χατζιδάκις 1905, 253· Kretschmer 1905,
100-101).
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[ΛΚΝ 2003, λήμμα κουμπάρος]) > [kumbárus], λουκούμι (τουρκ. lokum [ΛΚΝ 2003,
λήμμα λουκούμι]) > [lukúm’] ‘λουκούμι’.
3.1.4. Αντικώφωση
Ως αντικώφωση ορίζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο στη θέση ενός ετυμολογικά αναμενόμενου κλειστού [i, u] εμφανίζεται το αντίστοιχο ενδιαμέσου ανοίγματος φωνήεν [e,
o] (Hatzidakis 1892, 351· Χατζιδάκις 1905, 261-262· Ανδριώτης 1933β· Μάνεσης 19661967· Tzitzilis 1997-1998, 20· 2000, 269). Στο ΙΣ διακρίνουμε περιπτώσεις παγιωμένης
και περιστασιακής αντικώφωσης.
Παγιωμένη αντικώφωση: Πρόκειται για μια συντελεσμένη γλωσσική αλλαγή που επηρέασε συγκεκριμένα λεξήματα π.χ. [t’irό] / [t’éra]92 ‘κοιτώ / κοίτα’, [gurb’éts] /
[górb’itas] ‘ζητιάνος’ (< τουρκ. gurbet ‘ξενιτιά’ [Ανδριώτης 1933β, 261]), [míltios] >
[m’él’t’us] ‘Μίλτος’ (Τζάρτζανος 1909, 24), [gurgúla] / [gurgόla] ‘πέτρα’ (< αρωμ.
gurúl’ĭŭ [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 57]). Βασική αιτία της αντικώφωσης
αυτού του είδους είναι η αναλογία βάσει της αντιστοιχίας άτονου δευτερογενούς [i, u]
προς τονισμένο πρωτογενές [é, ό] (Χατζιδάκις 1905, 261-262· Τζάρτζανος 1909, 24· Ανδριώτης 1933β). Την αλλαγή φαίνεται ότι διευκόλυναν και φωνητικοί παράγοντες, όπως
η γειτνίαση υγρών (Μάνεσης 1966-1967, 30-34, 49-50· Newton 1972b, 195-196·
Tzitzilis 1997-1998, 20· 2000, 269).
Συστηματική παρουσία [é] στη θέση του [í] απαντά και στις ακόλουθες περιπτώσεις,
όπου, χωρίς να αποκλείεται η υπόθεση της αντικώφωσης, σημαντικότερος κρίνεται ο ρόλος της μορφολογικής αναλογίας: α) [θelíso] > [θ’il’ésu]/[θ’éltsa] ‘θελήσω/θέλησα’,
[karter’íso] > [kart’ir’ésu]/[kart’érsa] ‘καρτερήσω/καρτέρησα’, κατά το παράδειγμα
[mbur’ésu] / [mbόrsa] ‘μπορέσω / μπόρεσα’, [var’ésu] / [vársa] ‘βαρέσω / βάρεσα’· β)
[kríno] > [kr’énu] ‘μιλώ’, [psíno] > [ps’énu] ‘ψήνω’, [artíome] > [art’énum’i] ‘αρτύομαι’,
κατά το παράδειγμα των σε [-énu] / [-énum’i] ενεστώτων π.χ. [pl’énu] ‘πλένω’,
[p’iθ’énu] ‘πεθαίνω’, [as’k’énumi] ‘σιχαίνομαι’ (Τζάρτζανος 1909, 25-26). Στα
[k’irδ’ézu] ‘κερδίζω’ και [γ’énum’i] ‘γίνομαι’ η υπόθεση της αντικώφωσης είναι ακόμη
λιγότερο πιθανή. Ήδη απαντά στη ΜΕ το ρ. κερδέζω από τον αόριστο εκέρδαισα του
κερδαίνω (Κριαράς, 1968-1997, λήμμα κερδέζω), ενώ στο [γ’énum’i] μάλλον διασώζεται
το παλαιό θέμα γεν-. Στο [θ’ilόnu] / [θ’élusa] ‘θολώνω / θόλωσα’ δε συνέβη αντικώφωση, σε αντίθεση με την υπόθεση του Μάνεση (1966-1967, 24), αλλά τροπή [o] > [e] (Χατζιδάκις 1905, 239· 1907, 406· Παντελίδης 1929, 14) και κώφωση ([θοlόno] > [θelόno] >
[θ’ilόnu] / [θ’élusa]). Τέλος, δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ κοινές περιπτώσεις
της παλαιότερης τροπής ηρ > ερ (ή διατήρησης προφοράς <ηρ> [er]) π.χ. [k’ir’í] / [vuluk’ér’] ‘κερί / βουλοκέρι’, [ks’ir’énu] / [ks’érana] ‘ξεραίνω / ξέρανα’, [s’iδ’irόnu] /
[s’iδ’éruna] ‘σιδερώνω/σιδέρωνα’.
Περιστασιακή αντικώφωση: Πρόκειται για φαινόμενο όχι του συστήματος αλλά της
πραγμάτωσης, που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα λεξήματα. Εδώ μας αφορά κυρίως
η αντικώφωση ως αποτέλεσμα υπερδιόρθωσης. Σε τυπικές επικοινωνιακές περιστάσεις,
ομιλητές οι οποίοι έχουν μια ατελή εξοικείωση με την ΚΝΕ, αντιλαμβανόμενοι την κώφωση ως ιδιωματικά-αρνητικά σημαδεμένη και επιδιώκοντας να την αποφύγουν, αντικαθιστούν εσφαλμένα τα άτονα πρωτογενή [i, u] της ΚΝΕ με άτονα [e, o] (Tzitzilis 199792

Ο τύπος [t’éra] με μεγαλύτερη εκφραστική σημασία π.χ. έντονη προσταγή [t’éra ra] ‘κοίτα ρε!’, ειρωνική
αποδοκιμασία [t’éra xár’is] ‘κοίτα καμώματα!’.
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1998, 20· 2000, 269). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα [vol’eftís] ‘βουλευτής’, [felόloγos] ‘φιλόλογος’, [mesό l’eptό] ‘μισό λεπτό’, [pereás] ‘Πειραιάς’. Και εδώ
δρα υποβοηθητικά η γειτνίαση με υγρό, καθώς και η προτονική θέση (Μάνεσης 19661967, 34-36, 50). Επίσης, ο δεύτερος εμφατικός-εκφραστικός τόνος, αν και όχι πάντοτε
ακουστικά ευδιάκριτος, μπορεί όχι μόνο να διατηρήσει το άτονο κλειστό (Μπουντώνας
1892, 11· Αναγνωστόπουλος 1915, 13· Παπαδόπουλος, 1926, 18), αλλά και να οδηγήσει
σε περιστασιακή αντικώφωση π.χ. [p’iδák’i mú] / [p’iδák’i mό] ‘παιδάκι μου!’, [l’él’i mú
/ l’él’i mό] ‘αλίμονό μου!’.
3.1.5. Συνίζηση
Ο όρος συνίζηση δηλώνει μια σειρά φωνητικών αλλαγών, οι οποίες αφορούν τις ακολουθίες e/iΦ και για τη χρονολογική ιεράρχηση των οποίων έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις (Χατζιδάκις 1905, 332-355· 1907, 142-150· Τριανταφυλλίδης 1938 [2002], 34·
Μηνάς 1983· Browning 2002, 106). Ειδικότερα για το ΙΣ, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις93.
3.1.5.1. Συνίζηση Σe/iΦ
α) ΣeΦ (ΣéΦ, ΣeΦ΄): Όταν προηγείται υπερωικό [k, g, x, γ], συριστικό τριβόμενο ή προστριβόμενο [s, z, ts, dz], ρινικό ή πλευρικό φατνιακό [n, l], παρατηρείται μετακίνηση τόνου (στην περίπτωση ΣéΦ), ημιφωνοποίηση του [e], ουράνωση του Σ94 και αποβολή ημιφώνου, με αποτέλεσμα να προηγείται του φωνήεντος ένα ουρανικό σύμφωνο· δηλαδή
(ΣéΦ >) ΣeΦ(΄) > ΣjΦ(΄) > Σ’jΦ(΄) > Σ’Φ(΄) π.χ. [keraséa] > [keraseá] > [kerasjá] >
[k’eras’já] > [k’eras’á] > [k’iras’á] ‘κερασιά’. Παρόμοια: [paleόterοs] > [pal’όt’irus] ‘παλιότερος’, [kseapόstasa] > [ks’apόstasa] ‘ξεκουράστηκα’, [kakéa]95 > [kak’á] ‘κακή’,
[taxéa] > [tax’á] ‘αύριο’, [kutséa] > [kts’á] ‘κουτσή’, [nerandzéa] > [n’iran’dz’á] ‘νεραντζιά’, [ts’oneáis] > [ts’un’ájs] ‘που κυνηγά τσόνια’, [enéa] > [in’á] ‘εννιά’, [kapnéa] >
[kapn’á] ‘καπνιά’, [miléa] > [mbl’á] ‘μηλιά’, [vasiléas] > [vas’il’ás] ‘βασιλιάς’.
Όταν προηγείται χειλικό [p, b, f, v], οδοντικό [t, d, θ, δ], ρινικό χειλικό [m], παρατηρείται η ίδια διαδικασία, με αποτέλεσμα να προηγείται του φωνήεντος ουρανικοποιημένο
σύμφωνο, π.χ. [kuféa] > [kufeá] > [kufjá] > [kuf’já] > [kuf’á] > [kf’á] ‘κουφή’. Παρόμοια: [teáfi] > [t’áf’] ‘θειάφι’, [laspeáis] > [las’p’ájs] ‘λασπωμένος’, [kuts’umbéa] >
[kuts’um’b’á] ‘κουτσουρεμένη’, [stravéa] > [strav’á] ‘στραβή’, [patateáis] > [patat’ájs]
‘που του αρέσουν οι πατάτες’, [koteáis] > [kut’ájs] ‘που πουλάει κότες’, [γrindéa] >
[γrin’d’á] ‘μεγάλο σανίδι’, [vaθéa] > [vaθ’á] ‘βαθιά’, [arkuδeáis] > [arkuδ’ájs] ‘αρκου93

Για τη συνίζηση σε άλλα ιδιώματα πβ. Μπουντώνας 1892, 28-33· Kretschmer 1905, 119-122, 153-158·
Τζάρτζανος 1909, 13-17· Παπαδόπουλος 1926, 13-14, 36-38· Newton 1972b, 30-41, 46-52, 154-181· Κατσάνης 1984α· Καψωμένος 1985α· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 160-162, 182-183· 1986· Πλαδή 1992· 1996,
162-165· Ρουσιάκης 2006, 56-62· Βαδάση 2007, 39-41.
94
Όσον αφορά τη διαδικασία της ουράνωσης, ο Newton (1972b, 41, 57, 154-181) την τοποθετεί μετά από
την ημιφωνοποίηση και πριν από την αποβολή του ημιφώνου. Για το ΙΣ, η ουράνωση θα μπορούσε να τοποθετηθεί και πριν από τη μετακίνηση τόνου και την ημιφωνοποίηση, ήδη στον αρχικό τύπο, εφόσον ουρανικά και ουρανικοποιημένα σύμφωνα απαντούν στο ΙΣ πριν από μπροστινά φωνήεντα. Ωστόσο, μια τέτοια ιεράρχηση θα ήταν, από διαχρονική σκοπιά, μάλλον επισφαλής (ίσως λιγότερο για τα κοινά [k’, g’, x’,
γ’]).
95
Από μεταπλασμό θηλυκών επιθέτων σε {-éa} (Χατζιδάκις 1907, 231-232).
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διάρης’, [farδéa] > [farδ’á] ‘φαρδιά’, [miroδéa] > [m’iruδ’á] ‘μυρωδιά’, [arméa] >
[arm’á] ‘άρμη’, [kalaméa] > [kalam’á] ‘καλαμιά’, [neframéa] > [n’ifram’á] ‘νεφραμιά’.
β) ΣiΦ (ΣíΦ, ΣiΦ΄): Όταν προηγείται υπερωικό [k, g, x, γ], συριστικό τριβόμενο ή
προστριβόμενο [s, z, ts, dz], ρινικό ή πλευρικό φατνιακό [n, l], παρατηρείται μετακίνηση
τόνου (στην περίπτωση ΣíΦ), ημιφωνοποίηση του [i], ουράνωση του Σ και αποβολή ημιφώνου, με αποτέλεσμα να προηγείται του φωνήεντος ουρανικό σύμφωνο· δηλαδή (ΣíΦ
>) ΣiΦ(΄) > ΣjΦ(΄) > Σ’jΦ(΄) > Σ’Φ(΄), παρόμοια με την εξέλιξη της ακολουθίας ΣeΦ, π.χ.
[vrakía] > [vrak’á] ‘βρακιά’, [iliázo] > [il’ázu] ‘ηλιάζω’, [korítsia] > [kur’íts’a] ‘κορίτσια’, [angíο] > [an’g’ό] ‘αγγείο’, [xiόnia] > [x’όn’a] ‘χιόνια’, [aníxia] > [an’íx’a] ‘νύχια’, [iγía] > [iγ’á] ‘υγεία’, [ísia] > [ís’a] ‘ίσια’, [trapézia] > [trap’éz’a] ‘τραπέζια’,
[nerándzia] > [n’irán’dz’a] ‘νεράντζια’, [kazánia] > [kazán’a] ‘καζάνια’, [omilía] >
[mil’á] ‘μιλιά’, [fόlia] > [fόl’a] ‘φώλια’.
Όταν προηγείται χειλικό [p, b, f, v], οδοντικό [t, d, θ, δ], ρινικό χειλικό [m], παρατηρείται μετακίνηση τόνου (στην περίπτωση ΣíΦ), ημιφωνοποίηση του [i] και συμφωνοποίηση του ημιφώνου, με αποτέλεσμα ένα ουρανικό σύμφωνο ([x’, γ’, n’]) που συμφωνεί
ως προς την ηχηρότητα και τη ρινικότητα με το προηγούμενο σύμφωνο· δηλαδή (ΣíΦ >)
ΣiΦ(΄) > ΣjΦ(΄) > Σx’/γ’/n’Φ(΄) π.χ. [peδía] > [peδiá] > [peδjá] > [p’eδjá] > [p’eδγ’á] >
[p’iδγ’á] ‘παιδιά’, [οmiázo] > [omjázo] > [οmn’ázο] > [umn’ázu] ‘μοιάζω’, [mátia] >
[mátja] > [mátx’a] ‘μάτια’96. Παρόμοια: [sápia] > [sápx’a] ‘σάπια’, [kombiázo] >
[kumbγ’ázu] ‘κομπιάζω’, [xoráfia] > [xuráfx’a] ‘χωράφια’, [fόvios] > [fόvγ’us]
‘φοβερός’, [víο] > [vγ’ό] ‘είδος’, [tétios] > [t’étx’us] ‘τέτοιος΄, [petiúme] > [p’itx’úmi]
‘πετιέμαι’, [andía] > [andγ’á] ‘αντιά’, [arníθia] > [arn’íθx’a] ‘κότες’, [vaθía] > [vaθx’á]
‘βαθιά’ (πληθ. ουδ.)97, [vόδia] > [vόδγ’a] ‘βόδια’, [θimiatό] > [θ’imn’atό] ‘θυμιατό’,
[kalámia] > [kalámn’a] ‘καλάμια’.
γ) ΦreΦ (ΦréΦ, ΦreΦ΄): Όταν το Σ της ακολουθίας είναι το παλλόμενο [r] και προηγείται Φ, παρατηρείται μετακίνηση τόνου (στην περίπτωση ΦréΦ), ημιφωνοποίηση, ουράνωση του [r] και αποβολή του ημιφώνου, με αποτέλεσμα να προηγείται του φωνήεντος
ουρανικοποιημένο [r’]· δηλαδή (ΦréΦ >) ΦreΦ(΄) > ΦrjΦ(΄) > Φr’jΦ(΄) > Φr’Φ(΄) π.χ.
[karéa] > [kareá] > [karjá] > [kar’já] > [kar’á] ‘καρυδιά’. Παρόμοια: [areá] > [ar’á] ‘αραιά’, [δekaréa] > [δ’ikar’á] ‘δεκαριά’, [pataréa] > [patar’á] ‘χαστούκι’, [piperéa] >
[p’ip’ir’á] ‘πιπεριά’, [karvunaréa] > [karnar’á] ‘πολλά κάρβουνα’, [meréa] > [m’ir’á] ‘μεριά’, [purnaréa] > [purnar’á] ‘πουρναριά’, [klosaréa] > [klusar’á] ‘κλωσσαριά’, [lemaréa]
> [l’imar’á] ‘λαιμαριά, περιλαίμιο’, [xuliaréa] > [xl’ar’á] ‘κουταλιά’, [sikotaréa] >
[s’kutar’á] ‘συκωταριά’, [kaθaréa] > [kaθar’á] ‘καθαρή’, [varéa] > [var’á] ‘βαριά’,
[γοmareáis] > [γumar’ájs] ‘ογκώδης, αναίσθητος’, [areόno] > [ar’όnu] ‘αραιώνω’.
δ) ΦriΦ (ΦríΦ, ΦriΦ΄): Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται μετακίνηση τόνου (για
την ακολουθία ΦríΦ), ημιφωνοποίηση του [i] και συμφωνοποίηση του ημιφώνου, με αποτέλεσμα να έπεται του [r] το ηχηρό [γ’]· δηλαδή (ΦríΦ >) ΦriΦ(΄) > ΦrjΦ(΄) >
Φrγ’Φ(΄) π.χ. [xoría] > [xoriá] > [xorjá] > [xorγ’á] > [xurγ’á] ‘χωριά’. Παρόμοια:
[teriázo] > [t’irγ’ázu] ‘ταιριάζω’, [poδária] > [puδárγ’a] ‘ποδάρια’, [pipéria] >
[p’ip’érγ’a] ‘πιπέρια’, [pendária] > [p’indárγ’a] ‘πεντάρια’, [tiría] > [t’irγ’á] ‘τυριά’,
[varía] > [varγ’á] ‘βαριά’ (ουδ. πληθ.), [elefθería] > [l’ift’irγ’á] ‘ελευθερία’, [lumuriázo]
> [lumurγ’ázu] ‘ανακατεύω’, [andiriúme] > [an’d’irγ’úm’i] ‘διστάζω’, [psoriárikos] >
[psurγ’árkus] ‘ψωριάρικος’, [axόria] > [axόrγ’a] ‘χωριστά’.
96
97

Κάποτε παρατηρείται και ουράνωση του Σ π.χ. [p’iδ’γ’á, um’n’ázu, mát’x’a].
Και [vaθéa] > [vaθ’á] ομώνυμο με τον ενικό του θηλυκού.
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ε) ΣreΦ (ΣréΦ, ΣreΦ΄): Όταν το Σ της ακολουθίας είναι το [r] και προηγείται Σ, παρατηρείται μετακίνηση τόνου (για την ακολουθία ΣréΦ), ημιφωνοποίηση του [e], ουράνωση του [r] και αποβολή ημιφώνου, με αποτέλεσμα να προηγείται του φωνήεντος ουρανικοποιημένο [r’]· δηλαδή (ΣréΦ >) ΣreΦ(΄) > ΣrjΦ(΄) > Σr’jΦ(΄) > Σr’Φ(΄) π.χ. [kréas] >
[kreás] > [krjás] > [kr’jás] > [kr’ás] ‘κρέας’. Παρόμοια: [kopréa] > [kupr’á] ‘κοπριά’,
[afréa] > [afr’á] ‘αφρός’, [lafréa] > [lafr’á] ‘ελαφριά’, [apokréa] > [apukr’á] ‘αποκριά’.
στ) ΣriΦ (ΣríΦ, ΣriΦ΄): Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται μετακίνηση τόνου (για
την ακολουθία ΣríΦ), ημιφωνοποίηση του [i], ουράνωση του [r] και αποβολή ημιφώνου,
με αποτέλεσμα να προηγείται του φωνήεντος ουρανικοποιημένο [r’]· δηλαδή (ΣríΦ >)
ΣriΦ(΄) > ΣrjΦ(΄) > Σr’jΦ(΄) > Σr’Φ(΄), παρόμοια με την εξέλιξη της ακολουθίας ΣreΦ,
π.χ. [mandría] > [mandr’á] ‘μαντριά’, [axriόstomos] > [axr’όstumus] ‘βρομόστομος’,
[alévria] > [al’évr’a] ‘αλεύρια’, [kapístria] > [kap’ístr’a] ‘καπίστρια’, [alétria] > [al’étr’a]
‘αλέτρια’, [kόpria] > [kόpr’a] ‘σκουπίδια’, [δákria] > [δákr’a] ‘δάκρυα’, [kipría] >
[k’ipr’á] ‘κουδούνια’, [mistría] > [mstr’á] ‘μυστριά’, [pandriá] > [pandr’á] ‘παντρειά’,
[ávrio] > [ávr’u] ‘αύριο’, [meθávrio] > [m’iθávr’u] ‘μεθαύριο’, [triandáfilo] >
[tr’andáflu] ‘τριαντάφυλλο’, [xriázete] > [xr’áz’it’i] ‘χρειάζεται’, [xriázi] > [xr’áz’] ‘είναι
ανάγκη’, [triomerítikos] > [tr’um’ir’ít’kus] ‘τριών ημερών’, [áγrios] > [áγr’us] ‘άγριος’,
[aγriévo] > [aγr’évu] ‘αγριεύω’, [aγriόγiδο] > [aγr’όjδu] ‘αγριοκάτσικο’,
[aγriokúmbanos] > [aγr’ukúmbanus] ‘μεγάλη σφήκα’ (Τζιτζιλής 1982-1983, 109).
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι διαφορετική εξέλιξη είχαν οι ακολουθίες ΣeΦ
και ΣiΦ, όπου Σ = [p, b, f, v, t, d, θ, δ, m, r98], την οποία μπορούμε να αποδώσουμε σε
φωνολογική διάκριση /e/ ~ /i/ (ή /j/ < /e/ ~ /j/ < /i/). Αντίθετα, κοινή εξέλιξη είχαν οι ακολουθίες ΣeΦ, ΣiΦ, όπου Σ = [k, g, x, γ, s, z, ts, dz, n, l], και οι ακολουθίες ΣreΦ, ΣriΦ,
την οποία μπορούμε να αποδώσουμε σε ουδετεροποίηση της αντίθεσης του βαθμού ανοίγματος /e/ ~ /i/ (ή /j/ < /e/ ~ /j/ < /i/) στο συγκεκριμένο περιβάλλον (Μαργαρίτη-Ρόγκα
1986, 16· Πλάδή 1992, 185-186).
3.1.5.2. Συνίζηση #e/iΦ
Όταν η ακολουθία e/iΦ(΄) βρίσκεται σε αρχική θέση, παρατηρείται ημιφωνοποίηση του
[e] ή του [i] και συμφωνοποίηση του ημιφώνου σε [γ’]· δηλαδή #e/iΦ(΄) > #jΦ(΄) >
#γ’Φ(΄) π.χ. [iatrόs] > [jatrόs] > [γ’atrόs] ‘γιατρός’, [ioánis] > [iánis] > [jánis] > [γ’án’is]
> [γ’ánts] ‘Γιάννης’, [eortí] > [jortí] > [γ’οrt’í] > [γ’urt’í] ‘γιορτή’. Εξαίρεση αποτελεί το
μόριο [já] ‘να, για’ (δεικτικό, προτρεπτικό) (< εἶα [Χατζιδάκις 1907, 132]), όπου δε συνέβη συμφωνοποίηση του ημιφώνου.
3.1.5.3. Ασυνίζητα
Σε κάποιες περιπτώσεις δε σημειώθηκε συνίζηση. Στις περισσότερες προηγείται [Σr]
(Newton 1972b, 33-34· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 183· 1986, 14-15) ή επέδρασε ανασχετικά η ΚΝΕ, π.χ. [kr’íus] ‘κρύος’, [kr’iόnu] ‘κρυώνω’, [kr’iáδa] ‘κρύο’, [tr’ía] ‘τρία’,
[tr’iánda] ‘τριάντα’, [tr’iakόs’a] ‘τριακόσια’, [pr’iόn’] ‘πριόνι’, [pr’íunas] ‘άκρη, γκρεμός’ (< ΑΕ πρηών [Χατζιδάκις 1907, 91· Αndriotis 1974, 464· Τζιτζιλής 1980, 368· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 24]), [γr’iá] ‘γριά’, [par’éa] ‘παρέα’, [plat’éa]
‘πλατεία’, [it’éa] ‘Iτέα’ (επίσημη ονομασία του οικισμού Βούρμποβο), [badan’ía] ‘είδος
98

Εφόσον προηγείται φωνήεν του [r].
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κλινοσκεπάσματος’, [v’ía] ‘βιασύνη’, [z’im’ia] ‘απώλεια, χασούρα’99, [θ’ir’íus] ‘εύσωμος’.
3.1.5.4. Διπλοτυπίες / πολυτυπίες / ιδιαίτερες περιπτώσεις
Μπορεί να απαντά η ίδια λέξη με ή χωρίς συνίζηση π.χ. [kr’ás] / [kr’éas] ‘κρέας’, [ávr’u]
/ [ávr’iu] ‘αύριο’, [θx’όs] / [θ’íus] ‘θείος’, [θx’á] / [θ’ía] ‘θεία’100, [l’ό] / [l’éu] ‘λέω’,
[áks’us] / [áks’ius] ‘άξιος’, [plús’us] / [plús’ius] ‘πλούσιος’. Οι ασυνήζητοι τύποι οφείλονται σε επίδραση της ΚΝΕ.
Λόγια ουδετέρα σε -Σio (πληθ. -Σia), όπου Σ = [p, b, f, v, t, d, θ, δ, m, (Φ)r101], υφίστανται προαιρετικά συνίζηση, με αποτέλεσμα ουράνωση και αποβολή ημιφώνου (Σ’Φ),
αντί της αναμενόμενης συμφωνοποίησης του ημιφώνου (Σx’/γ’/n’Φ), π.χ. [δοmátio] >
[δumát’iu] / [δumát’u] ‘δωμάτιο’, [δοmátia] > [δumát’ia] / [δumát’a] ‘δωμάτια’ και όχι
*[δumátx’u, δumátx’a]. Παρόμοια: [v’íd’iu] / [v’íd’u] ‘βίντεο’, [ráδ’iu] / [ráδ’u] ‘ραδιόφωνο’, [t’itráδ’iu] / [t’itráδ’u] ‘τετράδιο’, [v’ivl’iár’iu] / [v’ivl’(i)ár’u] ‘βιβλιάριο’.
Μπορεί να απαντούν παράλληλα δύο διαφορετικοί συνηζιμένοι τύποι της ίδιας λέξης
π.χ. [vraδ’á] / [vraδγ’á] ‘βραδιά’, [aχlaδ’á] / [axlaδγ’á] ‘αχλαδιά’, [p’ip’ir’á] / [p’ip’irγ’á]
‘πιπεριά’, [vaθ’á] / [vaθx’á] ‘βαθιά’. Εδώ, ο τύπος σε -Σ’Φ είναι ο παλαιότερος κληρονομημένος, ενώ ο δεύτερος είναι από επίδραση της ΚΝΕ.
Στο ΙΣ συναντούμε κανονικά τα [itx’á] ‘ιτιά’, [matx’á] ‘ματιά’, [puδγ’á] ‘ποδιά’,
[rumn’όs] ‘ρωμιός’ αντί για τα αναμενόμενα αλλά αμάρτυρα *[it’á, mat’á, puδ’á,
rum’όs] (< [itéa, matéa, poδéa, roméos]). Και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αποδώσουμε αυτούς τους τύπους σε δανεισμό από την ΚΝΕ.
Ιδιαίτερη είναι η πολυτυπία στα ‘θεός’ ΙΣ [θ’iόs] / [θ’όs] / [θx’όs] και ‘διάβολος’ ΙΣ
[δγ’áulus] / [δ’áulus]102 / [d’á(u)lus]. Η πολυτυπία αυτή, που δεν είναι απίθανο να συνδέεται με τον παράγοντα της εκφραστικότητας ή και του γλωσσικού ταμπού103, υπακούει
σε περιορισμούς σχετικούς με τη στερεοτυπική χρήση π.χ. κλητική προσφώνηση [θ’é
mu] / *[θx’é mu] ‘θεέ μου!’ αλλά έκφραση [δa mas xás’ u θx’όs] ‘θα μας χάσει ο θεός!’,
[δγ’áulus] / [δ’áulus] ‘διάβολος’ αλλά υβριστική έκφραση [stu d’álu] ‘στο διάολο!’.
Το κύριο όνομα ‘Διονύσης’ απαντά στο ΙΣ κανονικά ως [δγ’un’íjs] αλλά και ως
[δ’un’íjs] / [δ’iun’íjs], [d’un’íjs] / [d’iun’íjs]104.
3.1.6. Χείλωση
Με τον όρο «χείλωση» δηλώνεται η τροπή των μη στρογγυλών φωνηέντων [a, e, i] στα
στρογγυλά [o, u], από επίδραση των γειτονικών χειλικών συμφώνων [p, b, f, v, m] (Συμεωνίδης 1972, 239). Συνήθως, το [e] τρέπεται σε [o], ενώ το [i] σε [u] (Συμεωνίδης
1972, 244· Newton 1972b, 26-27). Παρόμοια χειλωτική (στρογγυλωτική) επίδραση πα99

Ενώ [z’imn’á] ‘αταξία’.
Συνηθέστερα τα [bárbas, lalás] ‘θείος’, [káku] ‘θεία’.
101
Όταν προηγείται Σ του [r], το αποτέλεσμα της συνίζησης είναι το αναμενόμενο (Σr’Φ).
102
Ως [δ’áulus] απαντά και στο ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας (Πλαδή 1996, 48)· πβ. και ποντιακό
δ̤άβολος (Παπαδόπουλος 1958-1961, λήμμα δ̤άβολος).
103
Για το ρόλο του γλωσσικού ταμπού στη γλωσσική αλλαγή πβ. Beekes 2004, 148.
104
Το [d] μάλλον αναλογικό από παρόμοια εναλλαγή [δ] / [d] σε επώνυμα π.χ. [δ’ímzas] / [d’ímzas] ‘Δήμζας’, [δ’ímulas] / [d’ímulas] ‘Δήμουλας’, [skόδras] / [skόdr’as] ‘Σκόδρας’. Ίσως το ίδιο να ισχύει και για το
[d] στο [d’áulus].
100
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ρατηρείται πλάι στα υπερωικά [k, γ, x], στα υγρά [l, r], και τα συριστικά [s, z] (Kretschmer 1905, 95· Χατζιδάκις 1907, 279· Συμεωνίδης 1972, 246).
Στο ΙΣ εντοπίζονται ορισμένα παραδείγματα χειλωτικής τροπής, όχι μόνο σε άτονη
(Kretschmer 1905, 95· Newton 1972b, 26-27), αλλά και σε τονισμένη θέση. Όσον αφορά
τη σειρά των φωνητικών αλλαγών που προηγούνται και έπονται της χείλωσης, τα δεδομένα του ΙΣ συμφωνούν με την ιεράρχηση του Newton (1972b, 26) (ουράνωση > χείλωση > αποβολή άτονου κλειστού > κώφωση) π.χ. [γefíri] > [γ’efíri] > [γ’οfíri] > [γ’uf’ír’]
‘γεφύρι’, [zevγári] > [z’evγári] > [z’ovγári] > [z’uvγár’] ‘ζευγάρι’, [polemό] > [pol’emό]
> [pol’omό] > [pul’umό] ‘πετώ, ρίχνω’105. Παρόμοια: [γ’emátos] > [γ’umátus] ‘γεμάτος’,
[γ’emόno], [γ’émona] > [γ’umόnu], [γ’όmuna] ‘γεμίζω, γέμιζα’, [γ’emistá] > [γ’umustá]
‘γεμιστά’, [revíθi] > [ruv’íθ’] ‘ρεβίθι’106, [prinári] > [purnár’] ‘πουρνάρι’ (Μπουντώνας
1892, 8· Συμεωνίδης 1972, 247· Andriotis 1974, 464), [epánu] > [opánu] > [upán] ‘πάνω
σε’107.
Πλάι στα κανονικά [k’ifál’] ‘κεφάλι’, [s’imfáδa] ‘συννυφάδα’ εμφανίζονται περιστασιακά οι με χείλωση τύποι [k’ufál’]108, [s’umfáδa]109. Ο με χείλωση τύπος [όmurfus] ‘όμορφος’ για το ΙΣ αποτελεί μάλλον επίδραση της ΚΝΕ, πλάι στον ιδιωματικό χωρίς χείλωση [jémurfus].
Κάποτε η ερμηνεία της τροπής μη στρογγυλού φωνήεντος σε στρογγυλό δε θα πρέπει
να είναι μονοδιάστατη, αλλά χρειάζεται να συνεξεταστούν περισσότεροι παράγοντες
(Συμεωνίδης 1972, 246). Πολυπαραγοντική φαίνεται να είναι η τροπή στα [erminévo,
erminía] > [urm’in’évu, urm’ín’a] ‘συμβουλεύω, συμβουλή’ και [émbio] > [όmbγ’u] ‘πύο’. Δεν είναι σαφής είναι η περίπτωση [síkosa] > [s’úkusa] ‘σήκωσα’, [síko] > [s’úku]
‘σήκω’ (Kretschmer 1905, 99, 319). Επίσης, όπου το [u] εμφανίζεται στη θέση του [i]
από αρχαίο <υ> (π.χ. θρύβαλο > θρούβαλο > θρουβαλιάζομαι - ΙΣ [drubul’ázum’i],
τολύπᾱ > τουλούπα - ΙΣ [tlúpa]), είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφανθεί κανείς κατά πόσο πρόκειται για διατήρηση της αρχαίας προφοράς ή για νεότερη τροπή. Στα [ékso] >
[όksu] ‘έξω’, [exθrόs] > [uxtrόs] ‘εχθρός’ μάλλον πρόκειται για συνεκφορά ή αφομοίωση
φωνηέντων, παρά για τροπή [e] > [o] πλάι σε υπερωικό (ΛΚΝ 2003, λήμματα όξω, οχτρός).
3.1.7. Aνάπτυξη φωνήεντος
3.1.7.1. Προθετικό [a-]
Στην αρχή λέξης συχνά αναπτύσσεται το φωνήεν [a] («προθετικό» [a-]). Η τάση αυτή
απαντά σε πολλά ΒΙ110, εντονότερα σε αυτά της Δυτικής Μακεδονίας (Κατσουλέας 1977·
Tzitzilis 2000, 267). Η εμφάνιση του προθετικού [a-] δε συνδέεται με το παρόμοιο φαι105

Ενώ [polemό] > [pul’imό] ‘πολεμώ’.
Συνηθέστερο το [rόv’] ‘ρεβίθι’ (< [orόvi] Ανδριώτης 2001, λήμμα ρόβι]).
107
Παράλληλα [epánu] > [apánu] > [apán] ‘πάνω’. Στο ΙΣ, όπως και σε άλλα ΒΙ (Μαργαρίτη-Ρόγκα, προφορική πληροφορία), παρατηρείται η σημασιολογική διαφοροποίηση [apán] ‘άνω, επάνω’ / [upán] ‘επί,
πάνω σε’.
108
Σε εμφατικό λόγο π.χ. [fláks tu k’ufálts] ‘φύλαξε τον εαυτό σου’, [t’íra tu k’ufálts] ‘κοίτα τον εαυτό
σου’.
109
Ίσως και διατήρηση αρχαίας προφοράς του <υ> (Παπαδάμου 2009, 215).
110
Για το προθετικό [a-] σε επιμέρους ΒΙ πβ. Kretschmer 1905, 137-138· Ανδριώτης 1930, 148· Τσοπανάκης 1983στ, 61· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 185, 203· Ρουσιάκης 2006, 62-63· Βαδάση 2007, 34.
106
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νόμενο ανάπτυξης προθετικού φωνήεντος στην ΑΕ, αλλά αποδίδεται σε συνεκφορά και
επανανάλυση στα όρια λέξεων (sandhi), αναλογία ή παρετυμολογία (Hatzidakis 1892,
325, 328· Μπουντώνας 1892, 24· Χατζιδάκις 1905, 225-227, 229-230· Παπαδόπουλος
1926, 20-21· Κατσουλέας 1977· Tzitzilis 2000, 268). Όσον αφορά τη χρονολόγηση, το
προθετικό [a-] απαντά συχνά ήδη στη ΜΕ (Tzitzilis 2000, 268). Μερικά παραδείγματα
από το ΙΣ είναι τα εξής:
α) ονόματα: [náma] > [anáma] ‘νάμα’, [rimáδa] > [armáδa] ‘ρημάδα, καημένη’,
[rinári] > [arnár’] ‘ρινάρι’, [rizári] > [arzár’] ‘είδος αγριόχορτου’, [masxáli] > [amaskál’]
‘μασχάλη’, [láθus] > [aláθus] (αρσ.) ‘λάθος’, [káθarma] > [akáθarma] ‘κάθαρμα’, [kόla]
> [akόla] ‘κόλλα’, [palámi] > [apalám’] ‘παλάμη’, [máx’i] > [amáx’] ‘μάχη’, [ksiáli] >
[aks’ál’] ‘ξυάλη’, [δímito] > [aδ’ímtu] ‘δίμιτο πανί’, [lisiárikos] > [al’ts’árkus] ‘λυσσασμένος’, [litόs] > [altόs] ‘λυτός’.
β) ρήματα: [γlífto] > [aγl’íftu] ‘γλείφω’, [raθimό] > [araθ’mό] ‘πεθυμώ’, [lipúme] >
[al’púm’i] ‘λυπάμαι’, [lisiázo] > [al’ts’ázu] ‘λυσσάω’, [s’ix’énome] > [as’k’énum’i] ‘σιχαίνομαι’, [γnorízo] > [aγnur’ízu] ‘γνωρίζω’, [laθévο] > [alaθ’évu] ‘κάνω λάθος’, [kotό]
> [akutό] ‘τολμώ’, [nikό] > [an’kό] ‘νικώ’, [paratό] > [aparatό] ‘παρατώ’, [ríxnome] >
[ar’íxnum’i] ‘χοροπηδώ’, [kalnό] > [akalnό] ‘καλώ’, [kulnό] > [akulnό] ‘κολλώ’,
[γanόnο] > [aγanόnu] ‘γανώνω’, [zbrόxno] > [azbrόxnu] ‘σπρώχνω’.
γ) άκλιτα: [krifá] > [akr’ifá] ‘κρυφά’, [kondá] > [akundá] ‘κοντά’, [xόria] > [axόrγ’a]
‘χώρια’, [protú] > [aprutú] ‘προτού’.
δ) Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της λέξης [gax’ilόna] ‘χελώνα’ (Κοντοσόπουλος 1984,
180), που σε άλλα ΒΙ απαντά ως [ax’ilόna] (Kretschmer 1905, 138· Κατσουλέας 1977,
194· Θαβώρης 2000, 69· Ρουσιάκης 2006, 62).
Είναι γνωστό ότι τα υγρά ευνοούν την ανάπτυξη προθετικού [a-] (Tzitzilis 2000, 268).
Ειδικότερα στο ΙΣ, όπως και σε άλλα γειτονικά ΒΙ (Κατσουλέας 1977, 199), όπου μετά
από αποβολή άτονου κλειστού προκύπτει σε αρχή λέξης δευτερογενές συμφωνικό σύμπλεγμα με πρώτο μέλος υγρό [l, r], αναπτύσσεται το προθετικό φωνήεν, για να απομακρυνθεί το σύμπλεγμα αυτό από την αρχική θέση, όπου δεν είναι ανεκτό, π.χ. [rinári] >
[arnár’] ‘ρινάρι’, [lipúme] > [al’púm’i] ‘λυπάμαι’.
Πολλές είναι οι διπλοτυπίες χωρίς / με προθετικό [a-] π.χ. [maskál’] / [amaskál’] ‘μασχάλη’, [láθus] / [aláθus] ‘λάθος’, [káθarma] / [akáθarma] ‘κάθαρμα’, [kόla] / [akόla]
‘κόλλα’, [palám’] / [apalám’] ‘παλάμη’, [laθ’évu] / [alaθ’évu] ‘κάνω λάθος’, [γnur’ízu] /
[aγnur’ízu] ‘γνωρίζω’, [n’ikό] / [an’kό] ‘νικώ’, [kalnό] / [akalnό] ‘καλώ’, [kulnό] /
[akulnό] ‘κολλω’, [kr’ifá] / [akr’ifá] ‘κρυφά’, [kundá] / [akundá] ‘κοντά’, γεγονός που
οφείλεται μάλλον σε επίδραση της ΚΝΕ. Δανείζεται, δηλαδή, το ΙΣ τον τύπο χωρίς [a-]
από την ΚΝΕ, διασώζοντας παράλληλα τον παλαιότερο τύπο με [a-]. Από τους δύο τύπους, ο τύπος με [a-] είναι σημαδεμένος ως ιδιωματικός και, συνεπώς, περισσότερο εκφραστικός111 π.χ. [akáθarma] ‘κάθαρμα!’ (υβριστική προσφώνηση), [δa pás sn akόlas’112]
‘θα πας στην κόλαση!’ (απειλή, εκφοβισμός). Επίσης, συχνά τα ρήματα εμφανίζονται
στους παρελθοντικούς χρόνους με [a-], αλλά στους μη παρελθοντικούς χωρίς [a-], π.χ. [ts
akál’isan] / [δa ts kal’ésn ‘τους κάλεσαν’ / ‘θα τους καλέσουν’, [tun ázbruks’i] / [tun
111

Το ίδιο ισχύει και για τις διπλοτυπίες όπου το [a-] ιστορικά δεν είναι προθετικό, αλλά προήλθε από τροπή άλλου φωνήεντος π.χ. [δ’én andr’ép’is’i l’íγu] ‘δεν ντρέπεσαι λίγο!’ (αποδοκιμασία, επίκριση), [na rθ’ís
aγl’íγura] ‘να ρθείς γρήγορα!’ (προσταγή), [n ap’ét’x’is m b’íta] ‘την πέτυχες την πίτα’ (θαυμασμός ή ειρωνεία).
112
Δε συναντήσαμε τον τύπο [akόlas’] σε εκφωνήματα με καθαρά αναφορική σημασία.
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zbrόxn’] ‘τον έσπρωξε’ / ‘τον σπρώχνει’. Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να συνδέσει
την εμφάνιση προθετικού φωνήεντος με τη ρηματική αύξηση.
3.1.7.2. Άλλες περιπτώσεις εμφάνισης φωνήεντος
[z’vό] ‘σβήνω’ (προστακτική ενεστώτα [z’íva] ‘σβήσε’, αρχικοί χρόνοι [z’vúsa, z’v’ísu,
jéz’v’isa / z’ívsa]), [ftό] ‘φτύνω’ (προστακτική ενεστώτα [f’íta] ‘φτύσε’, αρχικοί χρόνοι
[ftúsa, ft’ísu, jéftsa / f’ítsa]): Τα ρήματα αυτά μεταπλάστηκαν κατά τα ρήματα σε -ώ και
όχι σε -νω (πτύω > [ftό], σβήνω > [zvό]· πβ. και ξύω > [ksό], ενδύω > [ndό]) (Ανδριώτης
1976ε, 240· Θαβώρης 1998, 78, 80, 83), αναλογικά προς τα οποία σχημάτισαν αόριστο
[z’ívsa, f’ítsa] και προστακτική ενεστώτα [z’íva, f’íta] (Αναγνωστόπουλος 1915, 12· Παπαδόπουλος 1926, 22· Ανδριώτης 1930, 149· Φάβης 1951, 7-8· Newton 1972b, 188).
[kl’ámata] ‘κλάματα’, [kl’am’énus] ‘κλαμένος’: Ήδη στη ΜΕ απαντούν οι τύποι κλιάμα (καθώς και ο τύπος κλάημα), κλιαμένος και κλιώ (Κριαράς 1968-1997, λήμματα κλαύμα, κλαίω). Ο Παπαδόπουλος (1926, 22) κάνει λόγο για ανάπτυξη [i] και συνίζηση. Ο
Kretschmer (1905, 156) αποδίδει το [l’] του [kl’ámata] μάλλον σε τύπους του κλαί(γ)ω
με [l’] (π.χ. [kl’ún] = κλαι̮ούν). Στο ΙΣ το ουρανικό [l’] στο ρ. [kl’éu] ‘κλαίω’ προβλέπεται από το επόμενο [é].
Τέλος, σε αντίθεση με άλλα ΒΙ (Παπαδόπουλος 1926, 21-24· Ανδριώτης 1930, 149150), στο ΙΣ δεν αναπτύσσεται φωνήεν σε περιπτώσεις: α) συμπλοκής ονόματος σε [-s]
και κτητικής αντωνυμίας [m] ‘μου’ π.χ. [ándrazm] ‘άντρας μου’, [θkόzm] ‘δικός μου’· β)
ποικίλων συμφωνικών συμπλεγμάτων με ένηχο π.χ. [t kόz’m’] ‘του κόσμου’, [al’évr’]
‘αλεύρι’, [γl’épn] ‘βλέπουν’, [páxn’] ‘πάχνει’, [ríxn’] ‘ρίχνει’, [l’ímn’] ‘λίμνη’, [s’t’éln’]
‘στέλνει’· γ) στο τέλος λέξης ως φωνηεντική επέκταση καταλήξεων π.χ. [aftόn] ‘αυτόν’,
[fán] ‘φάνε’, [íman] ‘ήμουν’, [f’énundan] ‘φαίνονταν’.
3.1.8. Ημίφωνα
3.1.8.1. Ημιφωνοποίηση φωνήεντος
Στην ακολουθία Φ(΄)i, το [i] ημιφωνοποιείται (σε τελική θέση, πριν από Σ ή πριν από Φ)
π.χ. [pulái] > [pláj] ‘πουλάει’, [néi] > [n’éj] ‘νέοι’, [máis] > [májs] ‘Μάης’, [voiθό] >
[vujθό] ‘βοηθώ’ (πβ. και αόρ. [vόjtsa] ‘βοήθησα’). Σε τονισμένη θέση η ημιφωνοποίηση
είναι αδύνατη π.χ. [faí] ‘φαΐ’, [traí] ‘τραγί’, [maís’us] ‘μαγιάτικος’, [paíδ’] ‘παΐδι’,
[vaízu] ‘γέρνω’, [xaír’] ‘προκοπή’. Αναλογικά προς τα αλλόμορφα με Φí, αποφεύγεται
κάποτε προαιρετικά ή υποχρεωτικά η ημιφωνοποίηση του [i], όταν αυτό βρεθεί σε άτονη
θέση πριν από Σ π.χ. [paiδák’a] / *[pajδák’a] κατά το [paíδ’] ‘παΐδι’, [xairl’íθka] /
*[xajrl’íθka] ‘με γειά!’ κατά το [xaír’] ‘προκοπή’, [kais’á] / *[kajs’á] ‘βερικοκιά’ κατά το
[kaís’] ‘βερίκοκο’, [tájza] / [tájzam’i] αλλά και [táiza] / [tàizám’i] κατά το [taízu] ‘ταΐζω’,
[vájza] αλλά και [váiza] κατά το [vaízu] ‘γέρνω’. Το δευτερογενές [i] από κώφωση του
[e] πλάι σε φωνήεν κανονικά δεν ημιφωνοποιείται (παρά μόνο προαιρετικά, σπάνια και
σε γρήγορου ρυθμού ομιλία) π.χ. [fáe] > [fái] ‘φάε’, [páγ’ena] > [páina] ‘πήγαινα’, [píesi]
> [p’íis’] ‘πίεση’, [piezménos] > [p’iiz’m’énus] ‘πιεσμένος’113.

113

Όμως το [i] από ανομοίωση ύψους (height dissimilation) συμπεριφέρεται κανονικά όπως το πρωτογενές
[i] π.χ. [aetόs] > [aitόs] > [ajtόs] ‘αετός’ (Newton 1972b, 31, 32).
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Στην ακολουθία Φ(΄)u, που δεν απαντά με μεγάλη συχνότητα, το [u] είτε πρωτογενές
είτε δευτερογενές από κώφωση του [ο], δεν ημιφωνοποιείται (παρά μόνο προαιρετικά,
σπάνια και σε γρήγορου ρυθμού ομιλία) π.χ. [gaun’ízu] ‘γαυγίζω’, [kakáo] > [kakáu]
‘κακάο’, [akúo] > [akúu] ‘ακούω’, [k’éo] > [k’éu] ‘καίω’. O τόνος εμποδίζει την προαιρετική ημιφωνοποίηση π.χ. [kaúra] ‘καούρα’, [faúra] ‘φαγούρα’, [gaún’d’z’i] ‘γαύγιζε’.
3.1.8.2. Ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου114
H ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου ([é, ό] > [jé, wό]), φαινόμενο γνωστό στα ΒΙ καθώς
και σε άλλες γλώσσες (Παπαδόπουλος 1926, 21· Φάβης 1951, 8-12· Newton 1972b, 2930· Tzitzilis 1997-1998, 19-20· Πετρούνιας 2002, 378· Nespor 2006, 103· Baltazani &
Topintzi 2010), έχει ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα: α) του ισχυρού δυναμικού τονισμού των
ΒΙ (Φάβης 1951, 9-11)· β) του φαινομένου της ενίσχυσης (Πετρούνιας 2002, 378· Nespor
2006, 103)· γ) της ανάγκης για ομαλή μετάβαση από την έμβαση στον πυρήνα της συλλαβής (Baltazani & Topintzi 2010, 63-64). Εσφαλμένη είναι η αναλογική ερμηνεία του
Παπαδόπουλου (1926, 21)115. Ο Tzitzilis (1997-1998, 20) τονίζει το γεγονός ότι η βαλκανική διάσταση του φαινομένου έχει αγνοηθεί από την ελληνική βιβλιογραφία.
Στο ΙΣ σε αρχική θέση παρατηρείται κάποτε η εξέλιξη [é] > [jé] π.χ. [éxo] > [jéxu] ‘έχω’, [énas] > [jénas] ‘ένας’, [éla] > [jéla] ‘έλα’, [étsi] > [jéts’] ‘έτσι’, [éfk’asa] >
[jéfk’asa] ‘έφτιαξα’, [épesa] > [jép’isa] ‘έπεσα’. Παρόμοια, σε αρχική θέση παρατηρούμε
σπανιότερα αντίστοιχη εξέλιξη [ό] > [wό] π.χ. [óx’i] > [wóx’] ‘όχι’, [óla] > [wóla] ‘όλα’,
[ókso] > [wóksu] ‘έξω’, [ómorfos] > [wόmurfus] ‘όμορφος’. Θα πρέπει να διευκρινιστεί
ότι το φαινόμενο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά πρόκειται για ελεύθερη ποικιλία [é] / [jé],
[ό] / [wó], με τις ποικιλίες [é, ó] να επικρατούν. Η ποικιλίες [jé, wó] είναι πιο συχνές (ή
γίνονται ακροατικά πιο εύκολα αντιληπτές) σε αρχή εκφωνήματος, όταν προηγείται λέξη
που λήγει σε φωνήεν (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 46-48) και σε εμφατικό λόγο.
Προτονικό ημίφωνο [j] εμφανίζεται προαιρετικά σε εσωτερική θέση μετά από Φ και
πριν από [é] π.χ. [aéras] > [ajéras] ‘αέρας’, [kaénas]116 > [kajénas] ‘κανένας’. Πιο σπάνια
απαντά η ανάπτυξη [w] σε εσωτερική θέση μετά από Φ και πριν από [ό] π.χ. [kriόno] >
[kr’iwόnu] ‘κρυώνω’, [δik’eómata] > [δ’ik’iwómata] ‘δικαιώματα’.
Στο ΙΣ πριν από [é] απαντούν υποχρεωτικά ουρανικά και ουρανοφατνιακά σύμφωνα
π.χ. [l’éra] ‘λέρα’, [is’éna] ‘εσένα’, και προαιρετικά ουρανικοποιημένα σύμφωνα, σε ελεύθερη ποικιλία με τα αντίστοιχα απλά, π.χ. [tés’ira] / [t’és’ira] ‘τέσσερα’, [xabér’] /
[xab’ér’] ‘είδηση’, [mél’] / [m’él’] ‘μέλι’, [paréa] / [par’éa] ‘παρέα’. Η κατάσταση αυτή
μπορεί να αποδοθεί είτε σε απευθείας ουράνωση του Σ πριν από [é] (Σé > Σ’é), είτε με τη
μεσολάβηση του προτονικού ημιφώνου (Σé > Σjé > Σ’jé > Σ’é). Το ίδιο συμβαίνει και
στα όρια λέξεων ανάμεσα σε τελικό Σ και αρχικό é π.χ. [tun’ éδuka] ‘του έδωσα’ (< [tun
éδuka] ή [tun’ éδuka] < [tun’ jéδuka] < [tun jéδuka] < [tun éδuka]). Σπανιότερα, πριν από
[ό] απαντούν προαιρετικά χειλικοποιημένα σύμφωνα, σε ελεύθερη ποικιλία με τα αντίστοιχα απλά, π.χ. [kόta] / [kwόta] ‘κότα’, [sόpa] / [swόpa] ‘σώπα’, [lόja] / [lwόja] ‘λόγια’,
114

Το φαινόμενο αναφέρεται ως: α) ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου (Πετρούνιας 2002, 378) / επένθεση
ημιφώνου (Baltazani & Topintzi 2010)· β) διφθογγισμός (Newton 1972b, 29) / διφθογγοποίηση (Nespor
2006, 103) / διφθογγική προφορά (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 46-48)· γ) προγιωτακισμός ([#é-] > [#jé-]) και
προχειλικοποίηση ([#ό-] > [#wό-]) σε αρχική θέση (Tzitzilis 1997-1998, 19-20· Τζιτζιλής, υπό έκδοση).
115
Πβ. Φάβης 1951, 9· Newton 1972b, 29-30· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 202, σημ.10· Tzitzilis 1997-1998,
19-20.
116
[kanénas] > [kaénas] με ανομοιωτική αποβολή (Newton 1972b, 82).
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[tόsu] / [twόsu] ‘τόσο’, [vόlta] / [vwόlta] ‘βόλτα’, [mό] / [mwό] ‘μωρή!’ (κλητικό επιφώνημα), γεγονός που μπορεί να αποδοθεί είτε σε απευθείας χειλικοποίηση του συμφώνου
(Σό > Σwό), είτε με τη μεσολάβηση του προτονικού ημιφώνου (Σό > Σwό > Σ wό117).
3.1.8.3. Άλλες περιπτώσεις ανάπτυξης (ή μη) ημιφώνου
[arxοndόpulο] > [arxundόjpulu] ‘αρχοντόπουλο’ (κυρίως σε δημώδη άσματα), [alímοnο]
> [ajl’ímunu] ‘αλίμονο’, [íδa] > [íjδa] ‘είδα’118.
Στο ΙΣ δεν παρατηρείται ανάπτυξη ημιφώνου [j]: α) πριν από τονισμένο [í] σε αρχική
ή εσωτερική θέση μετά από φωνήεν ([í] > [jí]) π.χ. [írθ’i] / *[jírθ’i] ‘ήρθε’, [baírγ’a] /
*[bajírγ’a] ‘χωράφια σε ετήσια αγρανάπαυση’· β) μεταξύ [i] και επόμενου φωνήεντος
(iΦ > ijΦ) π.χ. [tr’iánda] / *[tr’ijánda] ‘τριάντα’· γ) μεταξύ [é] και επόμενου φωνήεντος
(éΦ > éjΦ) π.χ. [par’éa] / *[par’éja] ‘παρέα’, [kur’éas] / *[kur’éjas] ‘κουρέας’.
3.1.9. Τροπές φωνηέντων
[e] > [o]: Η τροπή απαντά κυρίως σε αρχική θέση και αποδίδεται σε συνεκφορά ή αφομοίωση. Μερικά παραδείγματα από το ΙΣ, γνωστά και από άλλα ιδιώματα ή την ΚΝΕ,
είναι: [extrόs] > [oxtrόs] > [uxtrόs] ‘εχθρός’ (ΛΚΝ 2003, λήμμα οχτρός), [ékso] > [όkso]
> [όksu] ‘έξω’ (ΛΚΝ 2003, λήμμα όξω), [evréos] > [ovréos] > [uvr’éus] ‘Εβραίος’ (ΛΚΝ
2003, λήμμα Οβραίος), [émbio] > [όmbio] > [όmbγ’u] ‘πύο’ (ΛΚΝ 2003, λήμμα όμπυο),
[erminévo] > [orminévo] > [urm’in’évu] ‘συμβουλεύω’ (Κριαράς 1968-1997, λήμμα αρμηνεύω· ΛΚΝ 2003, λήμμα ορμηνεύω). Σπανιότερα συναντούμε την τροπή [e] > [o] σε
εσωτερική θέση π.χ. [pirestía] > [pirostía] > [p’irus’tx’á] ‘πυροστιά’ (ΛΚΝ 2003, λήμμα
πυροστιά).
[o] > [e]119: [θοlόs] > [θelόs] > [θ’ilόs] ‘θολός’, [θοlόno] > [θelόno] > [θ’ilόnu] ‘θολώνω’ (Χατζιδάκις 1905, 239· Μάνεσης 1966-1967, 24· Tzitzilis 1999, 79· Κριαράς
1968-1997, λήμμα θολός), [andíδοro] > [andíδerο] > [an’d’íδ’iru] ‘αντίδωρο’ (Χατζιδάκις 1905, 239· Kretschmer 1905, 103· Παντελίδης 1929, 14· Κριαράς 1968-1997, λήμμα
αντίδωρο), [όlimbοs] > [jél’imbus] ‘Όλυμπος’ (Kretschmer 1905, 104).
[e] > [a]: Η τροπή [e] > [a] σε αρχική θέση αποδίδεται σε αφομοίωση, συνεκφορά,
αναλογία (Μπουντώνας 1892, 24· Χατζιδάκις 1905, 233-234· Kretschmer 1905, 139-140·
Παπαδόπουλος 1926, 22· Ανδριώτης 1930, 148-149), σε επίδραση παρακείμενου υγρού
[r], καθώς και στη γενικότερη τάση για τροπή στο ισχυρότερο φωνήεν [a]. Παραδείγματα
από το ΙΣ, τα περισσότερα γνωστά και από άλλα ιδιώματα ή την ΚΝΕ, είναι: [eksáδerfos]
> [aksáδ’irfus] ‘εξάδελφος’, [elasόna] (ΑΕ ’Ολοοσσόνα, Όμηρος Β739 [Τσοπανάκης
1983γ, 369]) > [alasόna] ‘Ελασσόνα’, [embalόno] > [ambalόnu] ‘μπαλώνω’, [emboliázo]
> [ambul’ázu] ‘μπολιάζω’, [embόli] > [ambόl’] ‘είδος μπολιασμένου αχλαδιού’ (Ανδριώτης 1930, 148), [emboδό] > [ambuδό] ‘εμποδίζω’ (Χατζιδάκις 1905, 234· Κριαράς 19681997, λήμματα εμποδώ, εμποδίζω]), [éna k’ éna] > [ána k’ éna] ‘αμέσως’, [éndero] >
[án’d’iru] ‘έντερο’ (ΛΚΝ 2003, λήμμα άντερο), [endiriúme] > [an’d’irγ’úm’i] ‘διστάζω’
(Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 32· Κριαράς 1968-1997, λήμμα εντηρούμαι),
117

Ή Σό > Σwό > Σwwό > Σwό (Ρουσιάκης 2006, 64-64, 70).
Εδώ η ανάπτυξη [j] πιθανόν οφείλεται στην παρουσία του [δ] (Τζιτζιλής, προφορική πληροφορία).
119
Για την τροπή [ο (u)] > [e (i)] πβ. Kretschmer 1905, 99-104· Χατζιδάκιs 1905, 239· 1907, 406· Παπαδόπουλος 1926, 12· Παντελίδης 1929, 14.
118

69

[endrépome] > [andr’épum’i] ‘ντρέπομαι’, [endropí] > [andrup’í] ‘ντροπή’ (Χατζιδάκις
1905, 234· Κριαράς 1968-1997, λήμματα εντροπή, εντρέπομαι), [endralízome] > [andral’ízum’i] ‘ζαλίζομαι’, [endrála] > [andrála] ‘ζάλη’ (Κριαράς 1968-1997, λήμμα εντραλίζω), [eŋgastrόno] > [aŋgastrόnu] ‘γκαστρώνω’ (Χατζιδάκις 1905, 233· Κριαράς 19681997, λήμμα εγγαστρώνω), [eŋgόni] > [aŋgόn’] ‘εγγόνι’ (ΛΚΝ 2003, λήμμα αγγόνι),
[epetix’éno] > [ap’it’x’énu] / [ap’it’xό] ‘πετυχαίνω’, [epánu] > [apán] ‘πάνω’ (ΛΚΝ
2003, λήμμα επάνω), [ermόlaos] > [armόlaγus] ‘Ερμόλαος//τρελός’, [erotό] > [arutό]
‘ρωτώ’ (Κριαράς 1968-1997, λήμμα αρωτώ), [erγátis] > [arγáts] ‘εργάτης’ (ΛΚΝ 2003,
λήμμα αργάτης), [evloγ’ía] > [avlujá] ‘ευλογιά’, [eγríγοra] > [aγl’íγura] ‘γρήγορα’ (Kretschmer 1905, 139-140· Κριαράς 1968-1997, λήμμα γρήγορα).
Η τροπή [e] > [a] σε μη αρχική θέση μπορεί να οφείλεται σε αφομοίωση (Χατζιδάκις
1905, 234-236) ή επίδραση παρακείμενου υγρού [r]. Παραδείγματα από το ΙΣ: [plerόno]
> [pl’erόno] > [pl’arόnu] ‘πληρώνω’ (αλλά [pl’éruna] ‘πλήρωνα’) (Newton 1972b, 195),
[k’eratás] > [k’aratás] ‘κερατάς’, [lerόno] > [l’erόno] > [l’arόnu] ‘λερώνω’ (και [l’áruna]
‘λέρωνα’), σλαβ. gušterica (Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 92) > [gús’t’eras] /
[gus’t’er’ítsa] > [gús’t’aras] / [gus’t’ar’ítsa] ‘σαύρα’, [θerapévome] > [θarapávum’i] ‘ευχαριστιέμαι, απολαμβάνω’ (Μπουντώνας 1892, 33-34, 86· Χατζιδάκις 1905, 235), [re] >
[ra] ‘ρε!’, [k’é] > [k’á] / [ká]) ‘και’120, [petrax’ília] > [patrax’íl’a] ‘πετραχήλια’, βουλγ.
διαλ. kolenda (Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 94) > [kόl’enda] > [kόl’anda]
‘κάλαντα’.
[ο] > [a]: Σε αρχική θέση π.χ. [οstrakéa] > [astrak’á] ‘οστρακιά’ (Kretschmer 1905,
139), [οrníθia] > [arn’íθx’a] ‘κότες’ (Χατζιδάκις 1905, 234· Τσοπανάκης 1983στ, 61),
[οníxia] > [an’íx’a] ‘νύχια’ (Χατζιδάκις 1905, 234), [οŋgarízo] > [aŋgar’ízu] ‘γκαρίζω’
(ΛΚΝ 2003, λήμμα γκαρίζω), [οŋgόnome] > [aŋgόnum’i] ‘μου στέκεται στο λαιμό’
(Kretschmer 1905, 133· Κριαράς 1968-1997, λήμματα αγκώνω, ογκώνω), [ormáni]
(τουρκ. orman [Κριαράς 1968-1997, λήμμα ορμάνι]) > [armán’] ‘δάσος’, [οpú] > [apú]
‘που’ (αναφορικό).
Σε εσωτερική θέση π.χ. [monaxόs] > [manaxόs] ‘μόνος’ (αντωνυμικό)121 (Χατζιδάκις
1905, 235), [monastíri] > [manas’t’ír’] ‘μοναστήρι’ (Χατζιδάκις 1905, 235), [δiόzmos] >
[δγ’ázmus] ‘δυόσμος’ (Μπουντώνας 1892, 34, 70), [poγοníkia] (< απογονίκια) >
[buγan’ík’a] ‘δώρο σε νεογέννητο’ (Κατσάνης 2004, 339).
Όσον αφορά την τροπή αρχικού φωνήεντος σε [a], σύμφωνα με τον Thumb (1897, 910), πρόκειται στην ουσία για αφαίρεση αρχικού φωνήεντος και ανάπτυξη προθετικού
[a-]. Ο Kretschmer (1905, 139-140) δε θεωρεί αναγκαία την υπόθεση του Thumb, χωρίς
όμως να την αποκλείει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως και στην περίπτωση του προθετικού [a-], έτσι και στην περίπτωση τροπής Φ- > [a-], απαντούν στο ΙΣ διπλοτυπίες χωρίς
/ με αρχικό [a-] π.χ. [γl’íγura] / [aγl’íγura] ‘γρήγορα’, [ŋgastrόnu] / [aŋgastrόnu] ‘γκαστρώνω’, [ndrup’í] / [andrup’í] ‘ντροπή’, [mbalόnu] / [ambalόnu] ‘μπαλώνω’, [ksáδ’ifus]
/ [aksáδ’irfus] ‘ξάδελφος’, [pán] / [apán] ‘πάνω’, [n’íx’a] / [an’íx’a] ‘νύχια’, [ŋgar’ízu] /
[aŋgar’ízu] ‘γκαρίζω’. Από ιστορική σκοπιά, θεωρούμε πιο πιθανό ότι αυτές οι διπλοτυπίες είναι αποτέλεσμα επίδρασης της ΚΝΕ, όπου απαντούν αντίστοιχοι τύποι χωρίς αρχικό φωνήεν.
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Σε εμφατική χρήση με οριστικό άρθρο και αριθμητικό π.χ. [k’á i δγ’ό] ‘και οι δύο’, [k’á ta t’és’ira] ‘και
τα τέσσερα’ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 136· Ρουσιάκης 2006, 67).
121
Παράλληλα [mόnaxus] ‘μόνος’ (επιθετικό) με αναβιβασμό του τόνου (Τσοπανάκης 1983στ, 70).
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[i] > [a]: [kόk’inο] > [kόk’anu] ‘κόκκινο’, [kok’inízo] > [kuk’an’ízu] ‘κοκκινίζω’,
κόσσυφος / κόσσυβος > [kόs’avas] ‘κότσυφας’ (Θαβώρης 1998, 55· ΔουγάΠαπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 20, 40). Παρετυμολογική είναι η τροπή [ipοmoní] >
[apumun’í] ‘υπομονή’ (Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 41).
[a] > [e]: [-mésta] (ΑΕ -μέσθα) > [-méste] > [-m’és’t’i] ‘-μάστε’ π.χ. [kàθum’és’t’i]
‘καθόμαστε’ (Φάβης 1940, 50/138-51/139· Καψωμένος 1985β).
[ú] αντί [ό]: Σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα της κώφωσης [ο] >
[u] παγιώθηκε και επεκτάθηκε από τα άτονα και στα τονισμένα αλλόμορφα: [psún’a]
‘ψώνια’, [psun’ízu] / [psúndza] ‘ψωνίζω / ψώνιζα’, [ipuf’éru] / [ipúf’ira] ‘υποφέρω / υπέφερα’, [kalambúk’] ‘καλαμπόκι’, [zur’ízu] / [zúrza] ‘ζορίζω / ζόριζα’ (αλλά [zόr’] ‘ζόρι’). Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αλλαγή δεν έχει παγιωθεί, με αποτέλεσμα διπλοτυπίες σε ελεύθερη ποικιλία π.χ. [apum’énu] / [apόm’is’kna]-[apúm’is’kna], ‘απομένω /
απέμενα’, [mún’g’i] / [mόn’g’i] ‘μόνο και’ (Μπουντώνας 1892, 8, 95). Ιδιαίτερότητα συνιστά το [úlu] ‘όλο’ (επίρρ.) (αλλά [όlus] ‘όλος’ και όχι [úlus]), όπου μάλλον πρόκειται
για τροπή [ο] > [u] λόγω του [l] (Χατζιδάκις 1907, 284· ΛΚΝ 2003, λήμμα ούλος).
[í] αντί [é]: Ο τύπος [p’ind’íms] ‘πεντέμιση’ οφείλεται σε παγίωση της κώφωσης [pénde] > [p’én’d’i] ‘πέντε’. Μορφολογικής φύσης είναι η εναλλαγή [í] / [é] σε τύπους της
προστακτικής122 π.χ. [s’ir’ít’i] / [s’ir’ét’i] ‘πηγαίνετε’, [p’ít’i] / [p’éti] ‘πείτε’, [δ’ít’i] /
[δ’ét’i] ‘δείτε’.
[i] / [u]: [síko] > [s’íku] / [s’úku] ‘σήκω’ (Kretschmer 1905, 99, 320· Θαβώρης 1977,
83· Τσοπανάκης 1983στ, 59), [brizόla] > [bruz’όla] ‘μπριζόλα’, [s’iputό] / [s’uputό] ‘τοπωνύμιο πηγαδιού’ (αρωμουνικής προέλευσης [Κατσάνης 2004, 341· ΔουγάΠαπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 59]), [θemistoklís] > [θ’imustukl’ís] / [θumustukl’ís]
‘Θεμιστοκλής’.
[u] > [a]: [tsugrána] > [dzagrána] ‘τσουγκράνα’, [γratsunό] > [γratsanό] ‘γρατσουνώ’,
[tuláx’isto] > [taláx’istu] ‘τουλάχιστόν’.
3.1.10. Μετάθεση φωνηέντων
[όniro] > [ínuru] ‘όνειρο’, [oniriázome] > [inurγ’ázum’i] ‘ονειρεύομαι’ (Φάβης 1940,
50/138).
3.1.11. Άλλες αποβολές φωνηέντων
3.1.11.1. Αφαίρεση αρχικού άτονου φωνήεντος
Η αφαίρεση αρχικού άτονου φωνήεντος, που ξεκίνησε ήδη από τον πρώιμο μεσαίωνα
(Browning 2002, 81-83), αποδίδεται σε συνάντηση φωνηέντων στα όρια λέξεων (Μπουντώνας 1892, 24· Χατζιδάκις 1905, 218-230· Κretschmer 1905, 129-138· Παπαδόπουλος
1926, 18). Ορισμένα παραδείγματα από το ΙΣ είναι τα εξής:
[a] > ø: [aposténo] > [pus’t’énu] ‘κουράζομαι’, [asfalnό] > [sfalnό] ‘κλειδώνω’,
[arsenikόs] > [s’irkόs] ‘αρσενικός’, [amíγδalo] > [m’íδγalu] ‘αμύγδαλο’, [afόndis] (< αφόντας [ΛΚΝ 2003, λήμμα αφόντας]) > [fόnts] ‘από τότε που’. Διπλοτυπίες: [ambόxnu] /
[mbόxnu] (< απωθώ) ‘σπρώχνω’, [akόma] / [kόma] ‘ακόμα’, [aftόs] / [ftόs] ‘αυτός’,
122

Για την προστακτική στα ΒΙ πβ. Kretschmer 1905, 305-310· Θαβώρης 1977· Joseph 1989· Drachman
1998, 1999.
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[aftú] / [ftú] ‘αυτού’, [aft’í] / [ft’í] ‘αυτί’, [astráftu] / [stráftu] ‘αστράφτω’, [aδ’irfόs] /
[δ’irfόs] ‘αδερφός’, [apu] / [pu] ‘από’, [akúu] / [kúu] ‘ακούω’, [astuxό] / [stuxό] ‘ξεχνώ’,
[anakatόnu] / [nakatόnu] ‘ανακατεύω’.
[e], ([i] < [e]) > ø: [epistrόfia] > [pstrόfx’a] ‘γαμήλιο έθιμο’, [elafína] > [laf’ína] ‘ελαφίνα’, [emetόs] > [m’itό] (ουδ.) ‘εμετός’, [eksarγú] ( < εξ έργου [Andriotis 1974, 246·
Δουγά-Παπαδοπούλου 1994, 244· Θαβώρης 1998, 50] > [ksarγú] ‘επίτηδες’,
[evan’g’élio] > [van’g’él’u] ‘ευαγγέλιο’, [epéro] > [p’éru] ‘παίρνω’, [efétos] > [f’étu]
‘φέτος’, [eksamόno] (λατ. examinare) > [ksamόnu]123 ‘εκτελώ χειρωνακτική εργασία’.
Διπλοτυπίες: [ek’ínos] > [ik’ínus] / [k’ínus] ‘εκείνος’, [eδό] > [iδό] / [δό] ‘εδώ’, [ek’í] >
[ik’í] / [k’í] ‘εκεί’, [eγό] > [iγό] / [γό] ‘εγώ’, [esí] > [is’í] / [s’í] ‘εσύ’, [emís] > [im’ís] /
[m’ís] ‘εμείς’, [esís] > [is’ís] / [s’ís] ‘εσείς’, [ekatό] > [ikatό] / [katό] ‘εκατό’, [exté] >
[ixt’é] / [xt’é] ‘χθες’, [epsé] > [ips’é] / [ps’é] ‘ψες’, [evloγό] > [ivluγό] / [vluγό]
‘ευλογώ’, [endáksi] > [indáks’] / [ndáks’] ‘εντάξει’.
[o] ([u] < [o]) > ø: [olόrθos] > [lόrθus] ‘όρθιος’, [οlόγ’ira] > [lόira] ‘ολόγυρα’,
[omoloγό] > [muluγό] ‘λέω, συνομιλώ’, [omorféno] > [murf’énu] ‘ομορφαίνω’,
[omorfopernό] > [murfup’irnό] ‘περνώ όμορφα’, [omorfándras] > [murfándras] ‘ομορφάντρας’. Διπλοτυπίες: [olíγos] > [ul’íγus] / [l’íγus] ‘λίγος’.
[i] > ø: [ís’a apán] > [s’apán] ‘προς τα πάνω’, [ís’a kát] > [s’akát] ‘προς τα κάτω’, [ís’a
p’éra] > [s’ap’éra] ‘προς τα πέρα’, [ipaγ’éno] > [pajénu] ‘πηγαίνω’, [ipoδénome] >
[puδ’énum’i] ‘βάζω υποδήματα’ (Μπουντώνας 1892, 24· Ανδριώτης 1976ε, 243). Διπλοτυπίες: [iliázo] > [il’ázu] / [l’ázu] ‘ηλιάζω’, [ikosaréa] > [ikusar’á] / [kusar’á] ‘εικοσαριά’, [iγ’ía] > [iγ’á] / [γ’á] ‘υγεία’.
Παρατηρούμε ότι σε κάποια λεξήματα η αφαίρεση έχει παγιωθεί π.χ. [lόrθus] ‘όρθιος’, [s’apán] ‘προς τα πάνω’, [s’irkόs] ‘αρσενικός’, [muluγό] ‘λέω, μιλώ, συνομιλώ ’.
Πολλές είναι οι διπλοτυπίες, των οποίων η δημιουργία και η χρήση σχετίζονται όχι μόνο
με τη συνάντηση φωνηέντων σε όρια λέξεων, αλλά και με παραμέτρους όπως η αναλογική επίδραση αλλόμορφων με τονισμένο το αρχικό φωνήεν, η λόγια/ΚΝΕ επίδραση, το
επίπεδο ύφους-περίσταση επικοινωνίας (επίσημη / ανεπίσημη), ο ρυθμός ομιλίας (γρήγορος / αργός) (Browning 2002, 82). Στο μικροσύστημα των αντωνυμιών και των επιρρημάτων που σημασιοδοτούνται με βάση το «εδώ» και το «τώρα» του ομιλητή οι διπλοτυπίες φαίνεται να έχουν συστηματικό χαρακτήρα π.χ. [iδό] / [δό] ‘εδώ’, [aftú] / [ftú] ‘αυτου’, [ik’í] / [k’í] ‘εκεί’, [iγό] / [γό] ‘εγώ’, [im’ís] / [m’is] ‘εμείς’, [is’í] / [s’í] ‘εσύ’,
[is’ís] / [s’ís] ‘εσείς’, [aftόs] / [ftόs] ‘αυτός’, [aft’í] / [ft’í] ‘αυτή’, [ik’ínus] / [k’ínus] ‘εκείνος’, [itútus] / [tutus] ‘ετούτος’, [ixt’é] / [xt’é] ‘χθες’, [ips’é] / [ps’é] ‘ψες’.
Αφαίρεση σημειώνεται και σε λόγιους νεολογισμούς από την ΚΝΕ π.χ. [iδopíisi] >
[δup’íis’] ‘ειδοποίηση’, [opisθoxόrisi] > [p’istuxόr’is’] ‘οπισθοχώρηση’, [apoxoritírio] >
[puxur’it’ír’u] ‘αποχωρητήριο’, [eník’io] > [n’ík’u] ‘ενοίκιο’, καθώς και σε κύρια ονόματα π.χ. [anastasía] > [nastas’á] ‘Αναστασία’, [aγaθán’g’elos] > [γaθán’g’ilus] ‘Αγαθάγγελος’, [evanθía] > [vanθ’ía] ‘Ευανθία’.
3.1.11.2. Συγκοπή εσωτερικού άτονου φωνήεντος

123

Ή [eksamόno] > [aksamόno] > [ksamόnu] (Χατζιδάκις 1905, 233· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής
2006, 64).
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Στο ΙΣ συστηματική είναι η συγκοπή της ρηματικής κατάληξης -έτε > -τε (> [-t’i] / [d’i]124):
α) στο β΄ πληθυντικό του ενεργητικού ενεστώτα (οριστική, υποτακτική, προστακτική)
π.χ. [éx’ete] > [jéxt’i] ‘έχετε’, [péftete] > [p’éft’i] ‘πέφτετε’125, [θélete] > [θ’él’t’i] ‘θέλετε’, [stélnete] > [s’t’él’t’i] ‘στέλνετε’126, [pérete] > [p’ért’i] ‘παίρνετε’, [tsak’ízete] >
[tsak’íz’d’i] ‘τακίζετε’, [xalévete] > [xal’évd’i] ‘θέλετε’, [δulévete] > [δl’évd’i] ‘δουλεύετε’, [arméγete] > [arm’éγd’i] ‘αρμέγετε’, [krénete] > [kr’én’d’i] ‘μιλάτε’.
β) στο β΄ πληθυντικό του ενεργητικού συνοπτικού μέλλοντα και αόριστου (υποτακτική, προστακτική) π.χ. [δésete] > [δ’és’t’i] ‘δέσετε’, [pésete] > [p’és’t’i] ‘πέσετε’,
[tsak’ísete] > [tsak’ís’t’i] ‘τσακίσετε’, [xalépsete] > [xal’éps’t’i] ‘θελήσετε’, [arméksete]
> [arm’éks’t’i] ‘αρμέξετε’, [stílete] > [s’t’íl’t’i] ‘στείλετε’, [krínete] > [kr’ín’d’i] ‘μιλήσετε’.
Η συγκοπή εσωτερικού άτονου φωνήεντος στους παραπάνω ρηματικούς τύπους, η
οποία θα πρέπει να διακρίνεται από την αποβολή άτονων κλειστών φωνηέντων στα ΒΙ
(Newton 1972b, 119, 191), αποδίδεται σε ανομοιωτική αποβολή φωνήεντος (Kretschmer
1905, 109-111· Παπαδόπουλος 1926, 19127).
Σε αντίθεση με άλλα ΒΙ (Κretschmer 1905, 109-110· Παπαδόπουλος 1926, 15, 19·
Newton 1972b, 191· Βαδάση 2007, 33), στο ΙΣ δεν παρατηρείται συγκοπή στο γ΄ ενικό
του μεσοπαθητικού ενεστώτα (οριστική, υποτακτική) π.χ. [fénete] > [f’én’it’i] /
*[f’én’d’i] ‘φαίνεται’, [xriázete] > [xr’áz’it’i] / *[xr’áz’d’i] ‘χρειάζεται’, με αποτέλεσμα
την αποφυγή ομωνυμίας με το β΄ πληθυντικό του ενεργητικού ενεστώτα π.χ. [sf’íŋgd’i]
‘σφίγγετε’ / [s’f’in’g’it’i] ‘σφίγγεται’, [p’ín’d’i] ‘πίνετε’ / [p’ín’it’i] ‘πίνεται’, [γ’én’d’i]
‘γίνετε’ / [γ’én’it’i] ‘γίνεται’.
3.1.12. Φωνητικοί αρχαϊσμοί
3.1.12.1. Προφορά του <υ> ως [u], [ju]
To ΙΣ συμφωνεί με την κοινή ως προς την εξέλιξη της προφοράς του αρχαίου <υ>128 ([u]
> [ü] > [i] Browning 2002, 40-42, 80-81). Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιθωριακές περιπτώσεις, όπου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διασώζεται η αρχαία προφορά, με περισσότερη ή λιγότερη βεβαιότητα, καθώς, όταν στη θέση ενός αρχαίου <υ> απαντά [u] ή
[ju], δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί εάν πρόκειται για επιβίωση αρχαίας προφοράς ή
για νεότερη εξέλιξη (Χατζιδάκις 1907, 279· Παπαδάμου 2009, 215).
α) Παραδείγματα του ΙΣ με αντίστοιχα στην ΚΝΕ:

124

Με προχωρητική ηχηροποίηση, όταν προηγείται ηχηρό εμποδιστικό ή ρινικό.
Με συγκοπή και απλοποίηση του διπλού [tt] π.χ. [péftete] > [péftte] > [péfte] > [p’éft’i] ή με συλλαβική
ανομοίωση (Παπαδόπουλος 1926, 15) π.χ. [péftete] > [péfte] > [p’éft’i].
126
Με συγκοπή και απλοποίηση του τρισυμφωνικού συμφωνικού συμπλέγματος [stélnete] > [stélnte] >
[s’t’él’t’i].
127
Σε άλλο σημείο, ο Παπαδόπουλος (1926, 15) ταυτίζει εσφαλμένα τη συγκοπή με την αποβολή «νόθου»
(δευτερογενούς) [i] και την αποδίδει σε αναλογία βάσει των ρηματικών τύπων με χαρακτήρα θέματος [t],
όπου σημειώθηκε ανομοιωτική αποβολή συλλαβής (π.χ. αλέθετε - αλέθ’τι κατά το γράφτετε – γράφτιτι γράφτι).
128
Για το ζήτημα της προφοράς του αρχαίου <υ> στη ΝΕ πβ. Χατζιδάκις 1907, 277-310· Σετάτος 1967.
Για τις ΝΕΔ που διασώζουν την προφορά του αρχαίου <υ> πβ. Newton 1972b, 19-23· Παπαδάμου 2009.
125
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ΑΕ κρύσταλλος - KNE λαϊκό κρούσταλλο - ΙΣ [krustál’] (Χατζιδάκις 1907, 296· Τσοπανάκης 1983α, 122· Ανδριώτης 2001, λήμμα κρούσταλλο· ΛΚΝ 2003, λήμμα κρούσταλλο· Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα κρούσταλλο· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006,
21).
ΑΕ τολύπη/τολύπᾱ - KNE τουλούπα - ΙΣ [tlúpa] (Χατζιδάκις 1905, 237, 252· 1907,
297, 305· Newton 1972b, 20· Τσοπανάκης 1983α, 122· Ανδριώτης 2001, λήμμα τουλούπα· ΛΚΝ 2003, λήμμα τουλούπα· Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα τουλούπα).
ΑΕ κόσυμβος - ΚΝΕ λαϊκό κουτσουμπός - ΙΣ [kuts’umbόs] (Ανδριώτης 2001, λήμμα
κουτσουμπός· Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα κουτσουμπός).
ΑΕ θρύπτω - KNE θρουβαλιάζομαι - ΙΣ [drubul’ázum’i] (Ανδριώτης 2001, λήμματα
θρούβαλο, θρουβαλιάζω· Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα θρουβαλιάζω).
ΑΕ σκῦτος - ΚΝΕ σκουτί - ΙΣ [skt’í] (Ανδριώτης 2001, λήμμα σκουτί· ΛΚΝ 2003,
λήμμα σκουτί· Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα σκουτί).
β) Παραδείγματα του ΙΣ με παρόμοια αντίστοιχα στην ΚΝΕ:
ΑΕ συρτός, σύρω - KNE συρτάρι, λαϊκο σούρνω - ΙΣ [s’urtár’] ‘συρτάρι’ (αλλά ρ.
[s’érnu] ‘σέρνω’ και όχι *[s’úrnu] ή *[súrnu]) (Χατζιδάκις 1907, 297· Newton 1972b, 22·
Ανδριώτης 2001, λήμμα συρτάρι· ΛΚΝ 2003, λήμματα σούρνω, συρτάρι· Μπαμπινιώτης
2006, λήμματα σούρνω, συρτάρι).
ΑΕ σύσσημον - ΚΝΕ σουσούμι, παρασούσουμος - ΙΣ [paras’umn’όnum’i,
paras’umn’um’énus] ‘παραμορφώνομαι, παραμορφωμένος’129 (Kretschmer 1905, 97·
Χατζιδάκις 1907, 297· Ανδριώτης 2001, λήμματα παρασούσουμος, σουσούμι· ΛΚΝ 2003,
λήμμα σουσούμι· Μπαμπινιώτης 2006, λήμμα παρασούσουμος· Δουγά-Παπαδοπούλου &
Τζιτζιλής 2006, 23).
γ) Παραδείγματα του ΙΣ άγνωστα στην ΚΝΕ, γνωστά σε άλλες ΝΕΔ:
ΑΕ Αἰγύπτιος - KNE γύφτος - ΙΣ [γ’úftus] (Georgakas 1942).
ΑΕ κολυμβῶ - ΚΝΕ κολυμπώ, κολύμπι - ΙΣ [kul’umbό, kul’úmb’] (Χατζιδάκις 1905,
365· 1907, 66· Μάνεσης 1966-1967, 22, 43· Newton 1972b, 23· Παπαδάμου 2009, 215).
ΑΕ συρίζω - ΚΝΕ τσιρίζω - ΙΣ [ts’ur’ízu] (Χατζιδάκις 1907, 297· Παπαδάμου 2009,
215).
ΑΕ μηρυκῶμαι / μαρυκώμαι, *ἀμαρύκητος / ἀμαρύκωτος - ΙΣ [mark’úm’i] ‘αναμασώ’,
[tamarúkuta] ‘βιαστικά’ (Τσοπανάκης 1983δ, 280-281).
Μτγν. κοσύμβη - ΙΣ [gdz’úp’] ‘χοντρό κούτσουρο’ (Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 18).
3.1.12.2. [a] από δωρικό <ᾱ> αντί <η>
Στο ΙΣ συναντούμε περιθωριακά ορισμένες περιπτώσεις διατήρησης του δωρικού <ᾱ>,
γνωστές και σε άλλα ιδιώματα:
ΑΕ μηρυκῶμαι / μαρυκώμαι, *ἀμαρύκητος / ἀμαρύκωτος - ΙΣ [mark’úm’i] ‘αναμασώ’,
[tamarúkuta] ‘βιαστικά’ (Μπουντώνας 1892, 72· Χατζιδάκις 1905, 80, 89· 1907, 297·
Andriotis 1974, 377· Τσοπανάκης 1983α, 119· 1983γ, 383· 1983δ, 280-281· ΔουγάΠαπαδοπούλου 1994, 252· Θαβώρης 1998, 78· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006,
34· Τζιτζιλής 2008, 233).
ΑΕ ξυήλη / ξυάλη, ξυαλίζω - ΙΣ [aks’ál’] ‘βουκέντρι’, [ks’ar’ízu] ‘καθαρίζω, ξύνω τη
λάσπη’ (Μπουντώνας 1892, 97· Χατζιδάκις 1905, 80, 89· Andriotis 1974, 398· Τσοπα129

Δεν απαντά συγχρονικά στο ΙΣ η βάση του παράγωγου ρήματος.
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νάκης 1983α, 119· Δουγά-Παπαδοπούλου 1994, 246· Θαβώρης 1998, 55-56· Αναστασιάδης 1998, 14· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 22· Τζιτζιλής 2008, 233).
AE μήκων / μάκων - ΙΣ [mákus] ‘ναρκωτικό από παπαρούνα, αφιόνι’ (Μπουντώνας
1892, 94· Χατζιδάκις 1905, 80, 89· Andriotis 1974, 364· Τσοπανάκης 1983α, 119· Θαβώρης 1983, 41-42).
ΑΕ ἐμπλήσσω / ἐμπλάσσω - ΙΣ [mblázu] ‘συναντώ τυχαία κατά πρόσωπο’ (Τσοπανάκης 1983γ, 383· 1983δ, 285-286· Θαβώρης 1998, 75· Τζιτζιλής 2008, 226).
ΑΕ ἡλικία / ἁληκία - ΙΣ [al’ik’ía] ‘ηλικία’ (Τζιτζιλής 2008, 231).
ΑΕ ἔνηλος / *ἔναλος, *ἐναλάριον - ΙΣ [lanár’] ‘περιλαίμιο με καρφιά’ (Τζιτζιλής 2008,
232).
ΑΕ βολή / βολά - ΙΣ [vulá] ‘φορά’ (Κριαράς 1968-1997, λήμμα βολά).
3.1.12.3. Διατήρηση αρχικού άτονου [u-] < [o-]130
[omiázo] > [umn’ázu] / [όmn’aza] ‘μοιάζω / έμοιαζα’, [οlíγοs] > [ul’íγus] / [l’íγus] ‘λίγος’.
3.1.13. Εσωτερική χασμωδία
Ως εσωτερική χασμωδία ορίζεται η ακολουθία δύο φωνηέντων δυο γειτονικών συλλαβών
μιας λέξης π.χ [fá.i] ‘φάε’, [fa.í] ‘φαΐ’131. Ορισμένα παραδείγματα από το ΙΣ είναι:
[ae]: [aéras] ‘αέρας’, [paénu] ‘πηγαίνω’, [maér’ipsa] ‘μαγείρεψα’, [kaénas] ‘κανένας’.
[aο]: [aόmatus] ‘αόματος’, [laόs] ‘λαός’.
[ai]: [airuplánu] ‘αεροπλάνο’, [vaízu] ‘γέρνω’, [traí] ‘τράγί’, [ks’ilufaízum’i] ‘γδέρνομαι,
γρατσουνιέμαι’ , [taí] ‘τροφή ζώου’, [xaraí] ‘ξημερώματα’, [taízu] ‘ταΐζω’, [taístra] ‘θήκη
ζωοτροφής’, [maís’us] ‘μαγιάτικος’, [mair’évu] ‘μαγειρεύω’, [ts’aír’] ‘άγονο χωράφι’,
[kaís’] ‘βερύκοκο’, [kais’á] ‘βερυκοκιά’.
[au]: [fáu] ‘φάω’, [páu] ‘πάω’, [kakáu] ‘κακάο’, [baúlu] ‘μπαούλο’, [daúl’] ‘νταούλι’,
[ts’aúl’] ‘πιγούνι’, [δγ’áulus] ‘διάβολος’, [δγ’aul’dz’m’énus] ‘διαβολεμένος’.
[ea]: [plat’éa] ‘πλατεία’, [ur’éa] ‘ωραία’, [par’éa] ‘παρέα’, [kur’éas] ‘κουρέας’.
[ei]: [k’éit’i] ‘καίγεται’, [l’éit’i] ‘λέγεται’, [kl’éit’i] ‘κλαίγεται’.
[eu]: [ur’éus] ‘ωραίος’, [n’éus] ‘νέος’, [k’éundan] ‘καίγονταν’, [l’éundan] ‘λέγονταν’.
[oa]: [zόa] ‘ζώα’.
[oi]: [lόira] ‘ολόγυρα’, [trόit’i] ‘τρώγεται’.
[ou]: [zόu] ‘ζώο’, [trόu] ‘τρώω’, [trόundan] ‘τρώγονταν’.
[ia]: [suf’ía] ‘Σοφία’, [kr’iár’] ‘κριάρι’, [tr’ía] ‘τρία’, [kr’iaδ’íz’] ‘κρυώνει’.
[ie]: [p’iézu] ‘πιέζω’, [l’ién’] ‘λεκάνη’.
130

Πρόκειται για φωνητικό αρχαϊσμό (Δουγά-Παπαδοπούλου 1994, 242· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 39). Εσφαλμένα ο Θαβώρης (1998 40-41· 2000, 72-73) δεν θεωρεί το φαινόμενο ως φωνητικό
αρχαϊσμό.
131
Αποκλείονται από τον ορισμό οι συνδυασμοί φωνήεντος και ημιφώνου π.χ. [fáj] ‘φάει’, [já.tus] ‘νάτος’,
[xú.ja] ‘συνήθειες’.
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[io]: [iόδ’u] ‘ιόδιο’, [kr’iόnu] ‘κρυώνω’.
[ii]: [p’íis’] ‘πίεση’, [iδup’íis’] ‘ειδοποίηση’, [jék’ii] ‘έκαιγε’, [jél’ii] ‘έλεγε’.
[iu]: [nusukum’íu] ‘νοσοκομείο’, [íus’] ‘ίωση’, [kr’íu] ‘κρύο’, [kr’ium’énus] ‘κρυωμένος’, [θ’iuδόjs] ‘Θεοδόσης’.
[ua]: [f’irmuár’] ‘φερμουάρ’.
[ue]: [zués] ‘ζωές’, [lués] ‘λογιές’.
[ui]: [nuí] ‘προαίσθημα’, [luí] ‘λογιοί’, [pruí] ‘πρωί’, [akúit’i] ‘ακούγεται’, [ákui] ‘άκουγε’.
[uu]: [akúundan] ‘ακούγονταν’.
Παρατηρούμε ότι η εσωτερική χασμωδία (Newton 1972b, 27-29) μπορεί να είναι
κληρονομημένη (π.χ. [akúo] > [akúu] ‘ακούω’), να οφείλεται σε δανεισμό, εξωτερικό
(π.χ. [s’aín’] ‘γεράκι’ < τουρκ. şahin [ΛΚΝ 2003, λήμμα σαΐνι]) και εσωτερικό (λόγια
δάνεια από την ΚΝΕ π.χ. [nosokomío] > [nusukum’íu] ‘νοσοκομείο’), ή να προκύπτει
δευτερογενώς από διάφορες γλωσσικές αλλαγές (Newton 1972b, 60-87), όπως η αποβολή μεσοφωνηεντικού [γ, γ’] (π.χ. [trόγο] > [trόu] ‘τρώω’, [olόγ’ira] > [lόira] ‘ολόγυρα’)
και η ανομοιωτική αποβολή συμφώνου (π.χ. [kanénas] > [kaénas] ‘κανένας’).
Η θεραπεία της γίνεται με: α) συνίζηση· β) ημιφωνοποίηση· γ) σχηματισμό περιστασιακών διφθόγγων σε γρήγορου ρυθμού ομιλία στην αλυσίδα του λόγου, όταν το β΄ μέλος της ακολουθίας είναι [i] < [e], [u], [u] < [o] (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 119) π.χ. [fá.ο]
> [fá.u] (> [fáw]) ‘φάω’, [fá.e] > [fá.i] (> [fáj]) ‘φάε’· δ) (προαιρετική) ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου πριν από [é, ό] και μετά από Φ· ε) ανάπτυξη [γ’, γ] π.χ. [ftéo] > [ft’éγu]
‘φταίω’· στ) αποβολή του ενός από τα δύο φωνήεντα ή συναίρεση π.χ. [δekaéksi] > [δikaéks’] / [δ’ikáks’] ‘δεκαέξι’, [aeropláno] > [airuplánu] / [aruplánu] ‘αεροπλάνο’,
[δekaoktό] > [δ’ikawxtό] / [δ’ikuwxtό] / [δ’ikuxtό] ‘δεκαοκτώ’ (πβ. ΜΕ δεκοχτώ [Κριαράς 1968-1997, λήμμα δεκαοκτώ]), [sto δγ’áolo] > [stu δγ’áulu] / [stu δγ’álu] ‘στο διάολο!’, [leoforío] > [l’iufur’íu] / [l’ifur’íu] ‘λεωφορείο’ (πβ. ΚΝΕ λαϊκό λεφορείο), [k’éik]
> [k’ék] ‘κέικ’ (πβ. ΚΝΕ υποκοριστικό κεκάκι), [kaloarési] > [kalarés’] ‘καλοαρέσει’,
[kakoépesa] > [kakόp’isa] ‘κακόπεσα’, [apoérikse] > [apόrks’i] ‘απέβαλε’, [manuáli] >
[manál’] ‘μανουάλι’ (Setatos 1969, 29· ΛΚΝ 2003, λήμμα μανάλι), [fermuár(i)] >
[f’irmuár’] / [f’irmár’] ‘φερμουάρ’, [paleo-] > [pal’i-] ‘παλαιο-’ λ.χ. [paleoxόri] >
[pal’ixόr’] ‘Παλαιοχώρι’, [paleopápos] > [pal’ipápus] ‘παλιοπάππος’, [paleopáputsa] >
[pal’ipáptsa] ‘παλιοπάπουτσα’, [aγrio-] > [aγr’i-] ‘αγριο-’ λ.χ. [aγriogortséa] >
[aγr’igurts’á] > [gr’igurts’á] ‘αγριοαχλαδιά’ (Μπουντώνας 1892, 12· Ανδριώτης 1976γ,
238· Συμεωνίδης 1983, 333· Θαβώρης 1994γ, 147· Παπαδάμου 2009, 217).
Σημαντικό ρόλο στη χασμωδία παίζει και η θέση του τόνου. Ειδικότερα, λόγω της
κώφωσης των [e, ο] σε άτονη θέση και επειδή δεν είναι δυνατό στο πλαίσιο της λέξης να
τονίζονται δύο αλλεπάλληλα φωνήεντα, αποκλείονται ως αντιγραμματικές: α) οι ακολουθίες [ee, eo, oe, oo] με τόνο στο πρώτο, το δεύτερο ή κανένα από τα δύο μέλη· β) οι
ακολουθίες άτονου [e, o] με οποιοδήποτε άτονο ή τονισμένο φωνήεν να προηγείται ή να
έπεται.
3.2. Σύμφωνα
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3.2.1. Μοναδικά132 σύμφωνα
3.2.1.1. Τροπές συμφώνων
3.2.1.1.1. Ουράνωση
Η ουράνωση εκλαμβάνεται είτε ως ενιαία διαδικασία, είτε ως υπερώνυμο διαφορετικών
διαδικασιών (Bhat 1978), που ενεργούν σε συγκεκριμένο περιβάλλον (π.χ. μπροστινό
φωνήεν, ουρανικό ημίφωνο, ουρανικό / ουρανικοποιημένο σύμφωνο), με αποτέλεσμα
φθόγγο ουρανικό ή ουρανικοποιημένο (Bhat 1978, 49).
Ειδικότερα για τα ΝΕΙ, ο Newton (1972b, 126-153) διακρίνει την ουράνωση των υπερωικών (velar palatalization) και την ουράνωση των οδοντικών (dental palatalization, για
τα [s, z, n, l] και κατά περίπτωση το [t]). Το περιβάλλον της ουράνωσης ορίζεται ως επόμενο μπροστινό μη συμφωνικό τεμάχιο ([j, i, e]). Τονίζεται ότι από φωνητικής πλευράς η
ουράνωση είναι φαινόμενο διαβαθμισμένο και ότι ο βαθμός ουράνωσης, ιδαίτερα των
οδοντικών, μπορεί να διαφέρει από διάλεκτο σε διάλεκτο και να εξαρτάται από το τεμάχιο που την προκαλεί. Γενικά, μεγαλύτερη ουρανωτική ισχύ έχει το ημίφωνο [j], μετά το
[i] και τέλος το [e]. Ωστόσο, σε ορισμένα ΒΙ (π.χ. Θεσσαλία) τα [j, i, e] ουρανώνουν
στον ίδιο βαθμό τα [n, l, s, z].
Οι Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1977, 41-43) αντιμετωπίζουν την ουράνωση
ως μια διαδικασία αφομοίωσης ισχύος ή προσθήκης διακριτικών χαρακτηριστικών (ΔΧ)
μέσω συνάρθρωσης, η οποία για τη ΝΕ αποτυπώνεται στο εξής σύστημα ιεραρχιών:

ιεραρχία πάσχοντος
ιεραρχία ενεργούντος
ιεραρχία περιβάλλοντος
ιεραρχία κατευθύνσεως

[+ισχύς]
[-ισχύς]
…………………………………
k, x, γ - l, n - s - t - θ, δ, f, v, m, p
j-i-e
i / e άτονο - í / é τονισμένο
προληπτική (←) – εξακολουθητική (→)

Σχήμα1: Η ιεραρχία της ουράνωσης κατά τους Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1977, 43)

Όσον αφορά την ουράνωση συμφώνου πριν από μπροστινό φωνήεν (Σ + [i] / [e] > Σ’
+ [i] / [e]), στο ΙΣ παρατηρούμε τις εξής περιπτώσεις.
α) Τροπή υπερωικού [k, g, x, γ] σε ουρανικό [k’, g’, x’, γ’]:
[k] > [k’] π.χ. [kakí] > [kak’í] ‘κακοί’, [kakés] > [kak’és] ‘κακές’, [kákes] > [kák’is] ‘θείες’.
[g] > [g’] π.χ. [angíδa] > [an’g’íδa] ‘αγκίδα’, [vangélis] > [van’g’élts] ‘Βαγγέλης’, [ángelos] > [án’g’ilus] ‘άγγελος’.
[x] > [x’] π.χ. [xíma] > [x’íma] ‘χύμα’, [xérome] > [x’érum’i] ‘χαίρομαι’, [pόxes] >
[pόx’is] ‘συρματοπλέγματα’.
[γ] > [γ’] π.χ. [laγí] > [laγ’í] ‘λαγοί’, [arγés] > [arγ’és] ‘αργές’, [γerázo] > [γ’irázu] ‘γερνώ’.
β) Τροπή φατνιακού πλευρικού ή ρινικού [l, n] σε ουρανικό πλευρικό ή ρινικό [l’, n’]:
132

Κάνουμε λόγο για μοναδικά και όχι για απλά σύμφωνα, επειδή χρησιμοποιούμε τον όρο «απλά» σε αντιδιαστολή προς τα σύμφωνα με δευτερεύουσα άρθρωση (ουρανικοποιημένα, χειλικοποιημένα, υπερωικοποιημένα).
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[n] > [n’] π.χ. [nikolákena] > [n’ikulák’ina] ‘Νικολάκαινα’, [né] > [n’é] ‘ναι’, [nerό] >
[n’irό] ‘νερό’.
[l] > [l’] π.χ. [líγο] > [l’íγu]‘λίγο’, [kalés] > [kal’és] ‘καλές’, [lemόni] > [l’imόn’] ‘λεμόνι’, [íleγa] > [íl’iγa] ‘έλεγα’.
γ) Τροπή φατνιακού συριστικού τριβόμενου ή προστριβόμενου [s, z, ts, dz] σε ουρανοφατνιακό συριστικό τριβόμενο ή προστριβόμενο [s’, z’, ts’, dz’]:
[s] > [s’] π.χ. [síre] > [s’ír’i] ‘σύρε’, [eséna] > [is’éna] ‘εσένα’, [íse] > [ís’i] ‘είσαι’.
[z] > [z’] π.χ. [zími] > [z’ím’] ‘ζύμη’, [zésta] > [z’ésta] ‘ζέστη’, [zestόs] > [z’istόs] ‘ζεστός’.
[ts] > [ts’] π.χ. [kutsí] > [kts’í] ‘κουτσοί’, [kutséno] > [kts’énu] ‘κουτσαίνω’, [klútses] >
[klúts’is] ‘βελόνες’.
[dz] > [dz’] π.χ. [dzidzíki] > [dz’idz’ík’] ‘τζιτζίκι’, [dzívoksa] > [dz’ívuksa] ‘έκλεισα τα
μάτια’.
δ) Τροπή οδοντικού, μεσοδοντικού, χειλοδοντικού, διχειλικού, παλλόμενου [t, d, θ, δ,
f, v, p, b, m, r] στο αντίστοιχο ουρανικοποιημένο [t’, d’, θ’, δ’, f’, v’, p’, b’, m’, r’]:
[t] > [t’] π.χ. [tí] > [t’í] ‘τι;’, [tirí] > [t’ir’í] ‘τυρί’, [télos] > [t’élus] ‘τέλος’, [patéras] >
[pat’éras] ‘πατέρας’, [tésera] > [t’és’ira] ‘τέσσερα’, [paterítses] > [pat’ir’íts’is] ‘πατερίτσες’.
[d] > [d’] π.χ. [díp] > [d’íp] ‘εντελώς’, [pandéxena] > [pan’d’éx’ina] ‘περίμενα’, [dé] >
[d’é] ‘ντε’, [pénde] > [p’én’d’i] ‘πέντε’, [andero] > [an’d’iru] ‘έντερο’.
[θ] > [θ’] π.χ. [θímosa] > [θ’ímusa] ‘θύμωσα’, [θélo] > [θ’élu] ‘θέλω’, [peθéno] >
[p’iθ’énu] ‘πεθαίνω’, [θelόs] > [θ’ilόs] ‘θολός’.
[δ] > [δ’] π.χ. [peδí] > [p’iδ’í] ‘παιδί’, [δé] > [δ’é] ‘δεν’, [éδesa] > [jéδ’isa] ‘έδεσα’.
[f] > [f’] π.χ. [fíra] > [f’íra] ‘χασούρα’, [féγο] > [f’éγu] ‘φεύγω’, [éfeγna] > [jéf’iγna] ‘έφευγα’.
[v] > [v’] π.χ. [gaví] > [gav’í] ‘τυφλοί’, [vévea] > [v’év’ia] ‘βέβαια’, [láves] > [láv’is]
‘ομιλίες, μουρμούρα’.
[p] > [p’] π.χ. [píso] > [p’ísu] ‘πίσω’, [pézo] > [p’ézu] ‘παίζω’, [peδí] > [p’iδ’í] ‘παιδί’.
[b] > [b’] π.χ. [biskόtes] > [b’is’kόt’is] ‘μπισκότα’, [xabéri] > [xab’ér’] ‘νέο, είδηση’,
[bezernό] > [b’iz’irnό] ‘πλήττω’.
[m] > [m’] π.χ. [zumí] > [z’m’í] ‘ζουμί’, [zimía] > [z’im’ía] ‘απώλεια’, [méli] > [m’él’]
‘μέλι’.
[r] > [r’] π.χ. [tirí] > [t’ir’í] ‘τυρί’, [paréa] > [par’éa] ‘παρέα’, [xarés] > [xar’és] ‘χαρές’,
[xáres] > [xár’is] ‘καμώματα’.
Τα υπερωικά [k, g, x, γ], τα συριστικά τριβόμενα και προστριβόμενα [s, z, ts, dz] και
το πλευρικό ή ρινικό φατνιακό [l, n] ουρανώνονται υποχρεωτικά πριν από [i], [e], [i] <
[e], με αποτέλεσμα ουρανικά και ουρανοφατνιακά σύμφωνα. Τα κλειστά οδοντικά [t, d]
ουρανώνονται κανονικά πριν από [e], ενώ προαιρετικά και λιγότερο έντονα πριν από [i],
[i] < [e]. Τα μεσοδοντικά [θ, δ], τα χειλικά [p, b, f, v, m] και το παλλόμενο [r] ουρανώνονται προαιρέτικά πριν από [e], ενώ η ουράνωσή τους είναι ανεπαίσθητη πριν από [i], [i] <
[e]. Συνεπώς, τα δεδομένα από το ΙΣ φαίνεται ότι συμφωνούν εν γένει με την ιεραρχία
πάσχοντος των Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1977, 41-43), με τη διαφορά ότι τα
συριστικά τριβόμενα και προστριβόμενα μάλλον πρέπει να τοποθετηθούν πριν από τα [l,
n] ως πιο ευαίσθητα στην ουράνωση, εάν ληφθεί υπόψη το αντίθετο φαινόμενο της α-
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πουράνωσης, που στο ΙΣ επηρεάζει περισσότερο τα [l’, n’]133 από ό,τι τα [s’, z’, ts’, dz’].
Δηλαδή, μπορούμε να τροποποιήσουμε την ιεραρχία πάσχοντος ως εξής: [k, g, x, γ - s, z,
ts, dz - n, l - t, d - θ, δ - p, b, f, v - m - r].
Όσον αφορά την ιεραρχία ενεργούντος, η ουράνωση φαίνεται να είναι του ίδιου βαθμού πριν από [i], [e], [i] < [e], για τα υπερωικά και τα συριστικά τριβόμενα ή προστριβόμενα. Αντίθετα, είναι πιο αισθητή πριν από [e] και λιγότερο αισθητή πριν από [i], [i] <
[e] για τα φατνιακά [l, n] και τα οδοντικά [t, d]. Παρόμοια, είναι ελαφρά αισθητή πριν
από [e] και ανεπαίσθητη πριν από [i], [i] < [e], για τα μεσoδοντικά, χειλικά και το παλλόμενο. Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση μάλλον θα πρέπει να αποδώσουμε τον ισχυρότερο βαθμό ουράνωσης πριν από [e] σε ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου, το οποίο αποβάλλεται ουρανώνοντας το προηγούμενο σύμφωνο π.χ. [patéras] > [patjéras] > [pat’jéras]
> [pat’éras] ‘πατέρας’ (και όχι άμεσα [patéras] > [pat’éras]). Η υπόθεση αυτή συμφωνεί
με τις ιεραρχίες ενεργούντος των Newton (1972b, 137), Μαλικούτη-Drachman &
Drachman (1977, 42-43) και ερμηνεύει τη φαινομενικά διαφορετική ουρανικοποιητική
ισχύ μεταξύ [e] και [i] < [e]. Επίσης, δεν αποκλείεται και για την περίπτωση της ουράνωσης υπερωικών και συριστικών τριβόμενων ή προστριβόμενων, χωρίς ωστόσο να είναι
απαραίτητη.
Ως προς την ιεραρχία περιβάλλοντος, παρατηρούμε ότι η ουράνωση γίνεται πιο έντονα αντιληπτή πριν από τονισμένο [e] (π.χ. [tésera] > [t’és’ira] ‘τέσσερα’) παρά πριν από
άτονο [e] > [i] (π.χ. [tetárti] > [t’itárt’] ‘Τετάρτη’). Παρόμοια, το τονισμένο [i] (π.χ. [tí] >
[t’í] ‘τι;’) έχει μεγαλύτερη ισχύ από το άτονο [i] που διατηρείται134 (π.χ. [timoría] >
[t’imur’ía] ‘τιμωρία, κόπος’). Άρα, σε σχέση με τη θέση του τόνου, μπορούμε να καταλήξουμε στην ιεραρχία περιβάλλοντος [é - í - i, i < e].
Σε περιπτώσεις ελεύθερης ποικιλίας μεταξύ ουρανικοποιημένου / μη ουρανικοποιημένου, παρατηρείται προτίμηση των ανδρών στις μη ουρανικοποιημένες ποικιλίες και των
γυναικών στις ουρανικοποιημένες. Το γεγονός ότι οι γυναίκες εμφανίζονται πιο συντηρητικές ως προς το φαινόμενο της ουράνωσης, αν και δεν είναι απίθανο να παραπέμπει
σε ένα γενικότερο συσχετισμό της ουρανικότητας με τη γυναικεία ομιλία (Σετάτος 1973,
61· Bhat, 1978, 66), μάλλον πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι άνδρες κατά κανόνα
είναι περισσότερο επηρεασμένοι από την ΚΝΕ, ενώ οι γυναίκες διασώζουν πιο γνήσιο το
ιδίωμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει λόγος για γνώρισμα που διακρίνει το γυναικείο από τον ανδρικό λόγο, εφόσον ένας άνδρας που επιλέγει τις ουρανικοποιημένες
ποικιλίες δε γίνεται αντικείμενο χλευασμού, θεωρούμενος ότι μιλά «γυναικεία», και αντίστροφα μια γυναίκα που επιλέγει τις μη ουρανικοποιημένες ποικιλίες δε θεωρείται ότι
εισβάλλει στο χώρο των ανδρών.
Ουρανικά, ουρανοφατνιακά και ουρανικοποιημένα σύμφωνα απαντούν συχνά και σε
δάνεια και «βαλκανικές» λέξεις (Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 43-56) π.χ.
[γ’ak’í] ‘κατάπλασμα για το κρυολόγημα (τουρκικό δάνειο [Δουγά-Παπαδοπούλου &
Τζιτζιλής 2006, 71]), [g’úm’] ‘γκιούμι’ (τουρκικό δάνειο [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 72]), [b’il’ás] ‘μπελάς’ (τουρκικό δάνειο [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 70]), [gús’a] ‘οισοφάγος των πτηνών’ (βαλκανική λέξη [ΔουγάΠαπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 44]), [z’ár’] ‘χόβολη’ (σλαβικό δάνειο [Δουγά133

Κάποτε, στο λόγο ομιλητών επηρεασμένων από την ΚΝΕ (κυρίως ανδρών) απαντούν και οι φατνιακοί
φθόγγοι [l, n] πριν από [i], [i] < [e] και σπανιότερα πριν από [é].
134
Αντίθετα, το άτονο [i] που αποβάλλεται έχει τη μεγαλύτερη ουρανικοποιητική ισχύ, καθώς ουρανώνει
υποχρεωτικά όλα τα σύμφωνα.
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Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 94]), [ts’ánda] ‘τσάντα’ (τουρκικό δάνειο [ΛΚΝ 2003,
λήμμα τσάντα]), [dz’ám’] ‘τζάμι’ (τουρκικό δάνειο [ΛΚΝ 2003, λήμμα τζάμι]),
[pan’dz’úr’] ‘παντζούρι’ (τουρκικό δάνειο [ΛΚΝ 2003, λήμμα παντζούρι]), [skr’úmbus]
(βαλκανική λέξη [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 44]).
3.2.1.1.2. Ηχηροποίηση αρχικών συμφώνων
Στο ΙΣ σημειώνεται συχνά ηχηροποίηση αρχικών άηχων κλειστών συμφώνων, που αποδίδεται σε συνεκφορά με λέξη που λήγει σε [-n] (π.χ. τύποι του οριστικού και αόριστου
άρθρου, αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, αποφατικά μόρια [δ’én] ‘δεν’,
[m’ín] ‘μην’) ή σε εκφραστικότητα (Τζιτζιλής, προφορική πληροφορία).
[k] > [g]: [kadaífi] > [gadaíf’] ‘κανταΐφι’, [karboláxano] (Φάβης 1940, 15/103) > [garbuláxanu] ‘λάχανο’, [kardásis] > [gardájs] ‘καρντάσης’, [k’ísa] > [g’ísa] ‘κίσσα’,
[kavalína] > [gaval’ína] ‘καβαλίνα’, [karabína] > [garab’ína] ‘καραμπίνα’, [kuvás] > [guvás] ‘κουβάς’, [kurabγ’és] > [gurabγ’és] ‘κουραμπιές’, [kadémis] > [gad’éms] ‘καντέμης’, [k’ilό] > [g’ilό] > [glό] / [g’íltsa] ‘κυλώ / κύλησα’, [kurbéti] > [gurb’ét’]135 ‘ζητιανιά’.
[p] > [b]: [páŋgos] > [báŋgus] ‘πάγκος’, [pόza] > [bόza] ‘πόζα’, [pistόli] > [b’is’t’όl’]
‘πιστόλι’, [pisína] > [b’is’ína] ‘πισίνα’, [poγοník’ia] > [buγan’ík’a] (Φιλήντας 1907, 483·
Κατσάνης 2004, 339) ‘προσφορά σε νεογέννητο’, [pénalti] > [b’énal’t’] ‘πέναλτι’,
[púnda] > [búnda] ‘πούντα’, [paráŋga] > [baráŋga]136 ‘παράγκα’.
[t] > [d]: [taváni] > [daván’] ‘ταβάνι’, [tablás] > [dablás] ‘ταμπλάς’, [tabela] >
[dab’éla] ‘ταμπέλα’, [tavérna] > [dav’érna] ‘ταβέρνα’, [túmba] > [dúmba] ‘τούμπα’, [tímbano] > [d’ímbanu] ‘τύμπανο’.
[ts] > [dz]137: [ts’obános] > [dz’ubánus] ‘βοσκός’, [ts’abukás] > [dz’abukás] ‘τσαμπουκάς’, [ts’adíri] > [dz’ad’ír’] ‘τσαντίρι’.
Μοναδική περίπτωση ηχηροποίησης αρχικού άηχου τριβόμενου φαίνεται να είναι αυτή του μορίου [θa] > [δa] ‘θα’ (Μπουντώνας 1892, 82· Τζάρτζανος 1909, 38· Παπαδόπουλος 1926, 30· Καλινδέρης 1982, 346· Κοντοσόπουλος 2001, 97), η οποία μάλλον οφείλεται στη συνεκφορά [δe θa] > [δe δa] ‘δε θα’ (Καλινδέρης 1982, 346).
3.2.1.1.3. Προστριβοποίηση
[t] > [t’] > [ts’]: [vats’in’á] ‘θάμνος’ < βάτινον (Χατζιδάκις 1892, 26· Kretschmer 1905,
147-148), [r’its’ín’] ‘έκκριμμα πεύκου’ < ρητίνη (ΛΚΝ 2003, λήμμα ρετσίνα2).
[s] > [s’] > [ts’]: [ts’aúl’] < σιαγόνιον (Kretschmer 1905, 118· Αναγνωστόπουλος 1915,
41· ΛΚΝ 2003, λήμμα τσαούλι), [anastasía] > [s’ía] > [ts’ía] ‘Τσία’ (κύριο όνομα),
[aθanásios] > [nás’os] > [náts’us] ‘Νάτσιος’ (κύριο όνομα).
Ιδιαίτερη είναι στο ΙΣ η υποκοριστική-εκφραστική προστριβοποίηση του [t] με τη μεσολάβηση της ουράνωσης138 [t] > [t’] > [ts’] π.χ. [matúli] > [mats’úl’] ‘ματάκι’, [ko135

Ηχηροποίηση από τουρκ. kurbet ή διατήρηση της ηχηρότητας από τουρκ. gurbet (ΛΚΝ 2003, λήμμα
κουρμπέτι).
136
Ηχηροποίηση από το ΚΝΕ παράγκα ή διατήρηση ηχηρότητας από το ιταλ. baracca (ΛΚΝ 2003, λήμματα παράγκα, μπαράγκα).
137
Τα προστριβόμενα συμπεριφέρονται όπως τα κλειστά.
138
Για τη σύνδεση ουράνωσης και υποκορισμού πβ. Bhat 1978, 64-65.

80

matúli] > [kumats’úl’] ‘κομματάκι’, [kόkοtas] > *[kοkοtéli] > [kukuts’él’] ‘κοκοράκι’,
[γatόmala] > [γats’όmala] ‘τρίχες της γάτας’.
3.2.1.1.4. Ανομοίωση υγρών και ρινικών
[r - r] > [l - r]: [pariγοría] > [pal’iγurγ’á] ‘παρηγοριά’, [eγríγora] > [aγl’íγura] ‘γρήγορα’,
[γriγόris] > [γl’iγόrs] ‘Γρηγόρης’. Ο Newton (1972b, 113) κάνει λόγο για ανομοιωτική
πλευρικοποίηση (dissimilatory lateralization), όταν υπάρχει και δεύτερο [r] στη λέξη.
[n - m] > [l - m]: [pnevmόni] > [pl’imόn’] ‘πνευμόνι’ (Λιάπης 1996, 33· Βαδάση 2007,
43).
3.2.1.1.5. Στιγμικοποίηση και αποστιγμικοποίηση139
[γ] > [g]: [γeorγ’ítsa] > [γ’ítso] > [g’ítsu] ‘Γκίτσω’ (κύριο όνομα).
[θ] > [t]: [θeáfi] > [t’áf’] ‘θειάφι’, [θeafízo] > [t’af’ízu] ‘θειαφίζω’ (Μαργαρίτη-Ρόγκα
1986, 13· Πλαδή 1992, 184).
[δ] > [d]: [δ’áulus] / [d’áulus] ‘διάβολος’ (ελεύθερη ποικιλία).
[k] > [x]: [kolikόs] > [xul’kόs] ‘κολικός’, [karkáli] > [xarxál’] ‘λοφίο, λειρί’ (Θαβώρης
1998, 76· Ανδριώτης 2001, λήμμα χαρχάλι).
3.2.1.1.6. Χειλικοποίηση
Ως χειλικοποίηση (labialization) ορίζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα σύμφωνο αποκτά δευτερεύουσα χειλική άρθρωση, η οποία συνίσταται σε στρογγύλεμα των χειλιών
(lip rounding), παρόμοια με την άρθρωση του [w] (Schane 1973, 22· Ladefoged & Maddieson 1996, 356-360· Martinet 1997, 59-60· Πετρούνιας 2002, 310· Ladefoged 2007,
286). Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τη χειλικοποίηση από την υπερωικοποίηση
(velarization)140, κατά την οποία ένα σύμφωνο αποκτά δευτερεύουσα υπερωική άρθρωση, με τo πίσω μέρος της γλώσσας να πλησιάζει προς την υπερώα (Ladefoged & Maddieson 1996, 360-363· Πετρούνιας 2002, 310· Ladefoged 2007, 285) π.χ. χειλικοποιημένο [lw] (ΙΣ [kalwόs] ‘καλός’) / υπερωικοποιημένο [ł] (ΙΣ [kałá] ‘καλά’).
Στο ΙΣ παρατηρείται προαιρετική χειλικοποίηση συμφώνου πριν από [ό] π.χ. [kόta] >
[kwόta] ‘κότα’, [tόra] > [twόra] ‘τώρα’. Η χειλικοποίηση στο ΙΣ δε φαίνεται να αφορά τα
ουρανικά, φατνοουρανικά και ουρανικοποιημένα σύμφωνα ([k’, g’, x’, γ’, l’, n’, s’, z’,
ts’, dz’, p’, b’, f’, v’, m’, θ’, δ’, t’, d’, r’]), ενώ εμφανίζεται σε σύμφωνα με κύρια χειλική
άρθρωση (Ladefoged & Maddieson 1996, 356· Ladefoged 2007, 286) π.χ. [pόrta] >
[pwόrta] ‘πόρτα’, [bόza] > [b wόza] ‘πόζα’, [mό] > [mwό] ‘μωρή’ (κλητικό επιφώνημα
προς γυναίκα), [fόto] > [fwόtu] ‘Φώτω’, [gavόs] > [gavwόs] ‘τυφλός’.
Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη χειλικοποίηση συμφώνου ως μια διαδικασία αφομοίωσης απευθείας πριν από από [ό] (Σό > Σwό) ή με τη μεσολάβηση προτονικού ημιφώνου [w] (Σό > Σwό > Σwό). Ως ευνοϊκός παράγοντας φαίνεται ότι λειτουργεί η ένταση
του δυναμικού τόνου σε χρήση εκφραστική (έμφαση, θαυμασμός, ειρωνεία, αποδοκιμα139

Οι όροι «στιγμικοποίηση», «αποστιγμικοποίηση» στο Σετάτο (1973, 16).
Επειδή συχνά η χειλικοποίηση συνοδεύεται από ανύψωση του πίσω τμήματος της γλώσσας καλείται
εναλλακτικά χειλοϋπερωικοποίηση (labiovelarization), εξακολουθώντας να διακρίνεται από την υπερωικοποίηση (Ladefoged & Maddieson 1996, 356· Martinet 1997, 59-61· Ladefoged 2007, 286).
140
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σία) π.χ. [swόpa] ‘σώπα!’, [kwόta] ‘κότα!’, ερωτηματική π.χ. [pwόs] ‘πώς;’ ή προστακτική
π.χ. [swόpa] ‘σώπα’, [swόs’i] ‘σώσε, τέλειωσε’ (Ρουσιάκης 2006, 70).
3.2.1.1.7. Άλλες τροπές
Αηχοποίηση: [vatévo] > [fat’évu] ‘βατεύω’, [klúvios] > [klúfx’us] ‘κλούβιος’.
Αντιμετάθεση ηχηρότητας: [kavlí] > [gafl’í] ‘καυλί’.
Απουράνωση: [k’e] > [k’á] / [ká] ‘και’.
Ιδιολεκτικές-παρετυμολογικές τροπές: [bifték’i] > [d’ift’ék’] ‘μπιφτέκι’ (ΑΝ),
[efimeríδa] > [θ’im’ir’íδa] ‘εφημερίδα’ (ΒΓ), [kaθetíras] > [kaf’it’íras] ‘καθετήρας’
(ΑΝ).
3.2.1.2. Αποβολή, ημιφωνοποίηση, διατήρηση και ανάπτυξη [γ, γ’]
Τα [γ, γ’] εμπλέκονται σε διάφορες αλλαγές (ημιφωνοποίηση, αποβολή, ανάπτυξη), ανάλογα με το περιβάλλον.
Όσον αφορά την ημιφωνοποίηση, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το [j] < [i] (Newton
1972b, 75-76) π.χ.
léγi και όχι léγi
ουράνωση (palatalization)
léγ’i
léγ’i
συμφωνικότητα (consonantality)
léji
léji
αποβολή κλειστού φωνήεντος (high vowel loss)
léj
αποβολή μεσοφωνηεντικού ημιφώνου (intervocalic yod deletion)
léi
αδύναμη ημιφωνοποίηση (weak glide formation)
léj
και το [j] < [γ’] (Newton 1972b, 155) π.χ.
ημιφωνοποίηση (glide formation)
ουράνωση (palatalization)
αποβολή ημιφώνου μετά από ουρανικό (postpalatal yod deletion)
συμφωνικότητα (consonantality)

traγía
traγjá
traγ’já
traγ’á
trajá

Σε σχέση με το βόρειο φωνηεντισμό, ο Kretschmer (1905, 186-187) χρονολογεί τόσο
την ανάπτυξη όσο και την αποβολή μεσοφωνηεντικού [γ, γ’] πριν από την κώφωση και
την αποβολή άτονων κλειστών. Ο Νewton (1972b, 52-57, 74-76, 155) τοποθετεί: α) την
αποβολή μεσοφωνηεντικού ημιφώνου μετά από την αποβολή και την κώφωση, β) τη
συμφωνικότητα (consonantality) [γ’] > [j] μετά από την ουράνωση και πριν από την αποβολή και την κώφωση, γ) την ημιφωνοποίηση (glide formation) iΦ > jΦ πριν από την ουράνωση, δ) την αδύναμη ημιφωνοποίηση (weak glide formation) Φi > Φj μετά από την
αποβολή μεσοφωνηεντικού ημιφώνου, ενώ θεωρεί την επένθεση ημιφώνου σχετικά πρόσφατη και την επένθεση [γ] μάλλον αρκετά πρώιμη. Δηλαδή:
ημιφωνοποίηση (glide formation)
επένθεση του [γ] (γ epenthesis)
ουράνωση (palatalization)
αποβολή ημιφώνου μετά από ουράνωση (post palatal yod deletion)
συμφωνικότητα (consonantality)
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αποβολή κλειστού φωνήεντος (high vowel loss)
κώφωση (raising)
αποβολή μεσοφωνηεντικού ημιφώνου (intervocalic yod deletion)
αδύναμη ημιφωνοποίηση (weak glide formation)
επένθεση ημιφώνου (yod epenthesis)
3.2.1.2.1. Αποβολή [γ, γ’]
Τo [γ’] σε μεσοφωνηεντική θέση μετά από οποιοδήποτε φωνήεν και πριν από μπροστινό
φωνήεν [i], [e], [i] < [e] ημιφωνοποιείται και κατά κανόνα αποβάλλεται.
Πριν από [i]: [olόγ’ira] > [lόira] ‘ολόγυρα’, [kataγ’í] > [kataí] ‘κάτω’, [traγ’í] > [traí]
‘τραγί’, [xaraγ’í] > [xaraí] ‘χαράματα’ (Μπουντώνας 1892, 27· Kretschmer 1905, 192·
Τσοπανάκης 1983στ, 68), [siloγ’í] > [s’iluí] ‘περισυλλογή’, [paγ’íδa] > [paíδa] ‘παγίδα’,
[evloγ’iménos] > [vluim’énus] ‘ευλογημένος’, [taγ’í] > [taí] ‘τροφή ζώου’, [taγ’ístra] >
[taístra] ‘θήκη ζωοτροφής’, [raγ’ízo] > [raízu] ‘ραγίζω’. Όταν έπεται άτονο [i], μετά την
αποβολή του [γ’], άλλοτε διατηρείται η χασμωδία π.χ. [olόγ’ira] > [lόira] ‘ολόγυρα’,
[evloγ’iménos] > [vluim’énus] ‘ευλογημένος’, άλλοτε σημειώνεται ημιφώνοποίηση141
π.χ. [katόγ’i] > [katόj] ‘κατώγι’, [rolόγ’i] > [rulόj] ‘ρολόι’, [pláγ’i] > [pláj] ‘πλάι’, [zíγ’i]
> [z’íj] ‘ζύγι’, [zíγ’isa] > [z’íjsa] ‘ζύγισα’, [ráγ’isa] > [rájsa] ‘ράγισα’, [aγriόγ’iδο] >
[aγr’όjδu] ‘αγριόγιδο’, [tsipόγ’iδa] > [ts’ipόjδa] ‘παλιόγιδα’, και άλλοτε προαιρετική ημιφωνοποίηση π.χ. [táγ’iza] > [táiza] / [tájza] ‘τάιζα’.
Πριν από [e] > [i]: [páγ’ena] > [páina] ‘πήγαινα’, [maγ’erévo] > [mair’évu] ‘μαγειρεύω’, [maγ’erío] > [mairγ’ό] ‘μαγειρείο’, [étroγ’e] > [jétrui] ‘έτρωγε’, [éfaγ’e] > [jéfai]
‘έφαγε’, [ákuγ’e] > [ákui] ‘άκουγε’, [ék’eγ’e] > [jék’ii] ‘έκαιγε’.
Πριν από [é] 142: [paγ’éno] > [pajénu] / [paénu] ‘πηγαίνω’, [maγ’éreva] > [majér’iva] /
[maér’iva] ‘μαγείρευα’, [loγ’és] > [lujés] / [lués] ‘λογιές’, [leγ’éni] > [l’ijén’] / [l’ién’]
‘λεγένι’, [taγ’ér(i)] > [tajér’] / [taér’] ‘ταγέρ’.
Σπανιότερα αποβάλλεται το μεσοφωνηεντικό υπερωικό [γ] πριν από πισινό φωνήεν.
Τα πιο πολλά παραδείγματα είναι γνωστα και στην ΚΝΕ π.χ. [páγο] > [páu] ‘πάω’,
[trόγο] > [trόu] ‘τρώω΄, [fáγο] > [fáu] ‘φάω’, [léγo] > [l’éu] ‘λέω’, [faγúra] > [faúra] ‘φαγούρα’, [ts’aγúli] (< σιαγώνιον) > [ts’aúl’] ‘σαγώνι, πιγούνι’.
3.2.1.2.2. Hμιφωνοποίηση [γ’]
Το μεσοφωνηεντικό [γ’] μετά από οποιοδήποτε φωνήεν και πριν από πισινό φωνήεν [a],
[ο], [u], [u] < [o] ημιφωνοποιείται και δεν αποβάλλεται.
Πριν από [a]: [máγ’a] > [mája]143 ‘μάγια’, [traγ’á] > [trajá] ‘τραγιά’, [lόγ’a] > [lόja]
‘λόγια’, [faγ’á] > [fajá] ‘φαγητά’, [γlosofaγ’á] > [γlusufajá] ‘γλωσσοφαγιά’,

141

Θεωρούμε ότι ιστορικά το ημίφωνο προέρχεται από το [i] μετά από αποβολή του [γ’] και όχι από το [γ’]
μετά από αποβολή του [i] π.χ. [traγí] > [traγ’í] > [trají] > [traí], [rolόγi] > [rolόγ’i] > [rolόji] > [rulόji] >
[rulόi] > [rulόj] ‘ρολόι’ (Newton 1972b, 76). Θα πρέπει διαχρονικά να ξεχωρίσουμε τα δάνεια όπου το ημίφωνο υπάρχει ήδη στον ξένο πρόδρομο και διατηρείται στο ΙΣ π.χ. [xúj] / [xúja] ‘χούι / xoύγια’ (τουρκ.
huy [ΛΚΝ 2003, λήμμα χούι]), [ts’áj] / [tsája] ‘τσάι / τσάγια’ (τουρκ. çay < ρωσ. tšay [ΛΚΝ 2003, λήμμα
τσάι]), [sόj] / [sόja] ‘σόι / σόγια’ (τουρκ. soy [ΛΚΝ 2003, λήμμα σόι]).
142
Πριν από [é] το [j] μπορεί να οφείλεται σε ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου και όχι απαραίτητα σε διατήρηση του [j] < [γ’].
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[kavukoγ’ánis] > [kavukujánts] ‘Γιάννης Καβούκας’, [beloγ’áno] > [b’ilujánu] ‘Γιάννω
Μπελή’, [ksepaγ’ázo] > [ks’ipajázu] ‘ξεπαγιάζω’, [evloγ’á] > [avlujá] ‘ευλογιά’, [pláγ’a]
> [plája] ‘πλάγια’, [plaγ’ázo] > [plajázu] ‘πλαγιάζω’, [siloγ’ázo] > [s’ilujázu] ‘συλλογίζομαι’.
Πριν από [ο]: [panaγ’όtis] > [panajόts] ‘Παναγιώτης’, [loγ’όs] > [lujόs] ‘λογής’,
[sfaγ’ό] > [sfajό] ‘κοιλόπονος’.
Πριν από [u]: [turkόγ’uftos] > [turkόjuftus] ‘Τουρκόγυφτος’.
Πριν από [ο] > [u]: [panáγ’ο] > [panáju] ‘Πανάγιω’, [kuráγ’ο] > [kuráju] ‘κουράγιο’,
[loγ’όn ton loγ’όn] > [lujúndulujú] ‘λογής-λογής’ (Μπουντώνας 1892, 37· Τσοπανάκης
1983στ, 68).
Θα πρέπει να διαχωριστούν οι περιπτώσεις δανείων όπου δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για διατήρηση του ημιφώνου ή για ημιφωνοποίηση [γ’] π.χ. [lájus] ‘λάγιος’ (βαλκανική λέξη πβ. αρωμ. láĭŭ, αλβ. llajë [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 45]), [baját’kus] ‘μπαγιάτικος’ (τουρκ. bayat [ΛΚΝ 2003, λήμμα μπαγιάτικος]), [bujá] ‘μπογιά’ (<
τουρκ. boya [ΛΚΝ 2003, λήμμα μπογιά]), [majá] ‘μαγιά’ (τουρκ. maya [ΛΚΝ 2003,
λήμμα μαγιά]).
3.2.1.2.3. Διατήρηση [γ, γ’]
Σε αντίθεση με τη μεσοφωνηεντική θέση, το [γ’] διατηρείται και δεν αποβάλλεται ούτε
ημιφωνοποιείται σε αρχική θέση π.χ. [γ’íδa] ‘γίδα’, [γ’érus] ‘γέρος’, [γ’írsa] ‘γύρισα’,
[γ’ilό] ‘γελώ’, [γ’úftus] ‘Γύφτος’, [γ’umátus] ‘γεμάτος’. Προκύπτουν έτσι κατά την κατασκευή λέξεων εναλλαγές με αρχικό [γ’] / εσωτερικό [j] π.χ. [γ’íδ’] ‘γίδι’ / [aγriόγ’iδο]
> [aγr’όjδu] ‘αγριόγιδο’144, [γ’íδa] ‘γίδα’ / [tsipόγ’iδa] > [ts’ipόjδa] ‘παλιόγιδα’, [γ’ánts]
‘Γιάννης’ / [kavukoγ’ánis] > [kavukujánts] ‘Γιάννης Καβούκας’, [γ’ánu] ‘Γιάννω’ /
[beloγ’áno] > [b’ilujánu] ‘Γιάννω Μπελή’. Όμως διατηρείται, όταν βρεθεί σε μεσοφωνηεντική θέση από συνεκφορά σε όρια λέξεων, π.χ. [na γ’én’] ‘να γίνει’, [na γ’irís’] ‘να
γυρίσει’ και όχι *[na jén’, na ir’ís’]. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του ρήματος [ziγ’ázo] >
[z’γ’ázu] ‘ζυγίζω’, όπου παρατηρείται αποβολή του άτονου κλειστού [i] και όχι ημιφωνοποίηση του [γ’] (*[z’ijázu])145.
Κανονικά διατηρείται το μεσοφωνηεντικό [γ] π.χ. [an’íγu] ‘ανοίγω’, [aγurázu] ‘αγοράζω’, [aγáp’] ‘αγάπη’, [páγus] ‘πάγος’, [lόγus] ‘λόγος’, [paγόnu] ‘παγώνω’, [p’íγa] ‘πήγα’, [jétruγa] ‘έτρωγα’, [jéfaγa] ‘έφαγα’, [vluγό] ‘ευλογώ’, [δik’iγόrus] ‘δικηγόρος’ (από
ΚΝΕ), [kat’iγurό] ‘κατηγορώ’ (από ΚΝΕ).
3.2.1.2.4. Ανάπτυξη [γ, γ’]
Κανονικά δεν αναπτύσσεται [γ’] σε αρχική θέση ονομάτων ή ανάμεσα σε άρθρο και όνομα π.χ. [íl’us] ‘ήλιος’, [i avl’í] ‘η αυλή’, [i ál’] ‘οι άλλοι’ (όχι *[γ’íl’us, i γ’ avl’í, i γ’
ál’]). Εξαίρεση αποτελεί το ουσιαστικό [γ’éma] ‘αίμα’, γνωστό και σε άλλες ΝΕΔ, όπου
143

Θεωρούμε ότι ιστορικά το ημίφωνο προέρχεται από το [γ’] μετά από συνίζηση και όχι από το [i] μετά
από αποβολή του [γ’] π.χ. [traγía] > [traγiá] > [traγjá] > [traγ’já] > [traγ’á] > [trajá] ‘τραγιά’ (Newton
1972b, 70, 130, 155-156).
144
Πβ. και ΚΝΕ *κουρόγιδο > κορόιδο (ΛΚΝ 2003, λήμμα κορόιδο).
145
Aλλά αποβολή του μεσοφωνηεντικού [γ’] στο ουσιαστικό [zíγ’i] > [z’íi] > [z’íj] ‘ζύγι’ και ημιφωνοποίηση στον αόρ. [zíγ’asa] > [z’íjasa] ‘ζύγιασα’.
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δεν πρόκειται για επιβίωση ΑΕ <F> ή [j] (Μαυροφρύδης 1871, 7), αλλά για νεότερη εξέλιξη [éma] > [jéma] > [γ’éma] (Μπουντώνας 1892, 27-28· Kretschmer 1905, 185· Χατζιδάκις 1907, 326· Αναγνωστόπουλος 1915, 38· Παπαδόπουλος 1926, 36· Newton 1972b,
56· Σετάτος 1973, 50). Παρόμοια, σπάνια αναπτύσσεται [γ] / [γ’] σε μεσοφωνηεντική
θέση προς αποφυγή χασμωδίας (Kretschmer 1905, 185-192· Παπαδόπουλος 1926, 36,
39-40· Newton 1972b, 52-59) π.χ. [ftéo] > [ft’éγu] ‘φταίω’ (σε όλο το κλιτικό παράδειγμα ενεστώτα και παρατατικού, προφανώς και από αναλογική επίδραση του συνοπτικού
θέματος φταίξ-ω), [ermόlaos] > [armόlaγus] ‘Ερμόλαος // τρελός’.
3.2.1.3. Εμφάνιση συμφώνου
[n]: Αρχικό [n-] εμφανίζεται σε κάποια ουσιαστικά π.χ. [urá] > [nurá] ‘ουρά’146, [οfalόs]
> [nufalόs] ‘οφαλός’, [όmos] > [nόmus] ‘ώμος’, [όxtos] > [nόxtus] ‘όχτος, όχθη’, [eklisía] > [n’ikl’is’á] ‘εκκλησία’, [οvorόs] (σλαβ. obor [Ανδριώτης 2001, λήμμα οβορός]) >
[nuvurόs] ‘αυλή’, [οndás] (τουρκ. oda [ΛΚΝ 2003, λήμμα οντάς]) > [nundás] /
nu(n)dáδ’] ‘οντάς, δωμάτιο’. Το φαινόμενο αποδίδεται σε επανανάλυση (ανασυλλαβισμό) κατά τη συνεκφορά με άρθρο π.χ. [ton όmo] > [tonόmo] > [to nόmo] ‘τον ώμο’
(Hatzidakis 1892, 51· Μπουντώνας 1892, 25· Kretschmer 1905, 213· Χατζιδάκις 1907,
411-412· Παπαδόπουλος 1926, 38· Ανδριώτης 1930, 161· Newton 1972b, 165). Σε αντίθεση με άλλα ΒΙ (Kretschmer 1905, 213-214· Παπαδόπουλος 1926, 39· Ρουσιάκης 2006,
93), στο ΙΣ δεν παρατηρούνται περιπτώσεις επανανάλυσης τελικού [n] ως αρχικού με
άλλες γραμματικές κατηγορίες (άρθρο, ρήμα, αντωνυμία, επίρρημα) π.χ. [i] ‘η’ (άρθρο),
[jérxum’i] ‘έρχομαι’, [(i)γό] ‘εγώ’, [jéts’] ‘έτσι’ και όχι *[n’i, n’érxum’i, n’iγό, n’éts’].
[s] / [z]: Αρχικό [s] / [z] εμφανίζεται σε κάποιες λέξεις από επανανάλυση κατά τη συνεκφορά με άρθρο π.χ. [zvόl’] ‘σβόλος’ (ΑΕ βῶλος [Χατζιδάκις 1907, 412· Andriotis
1974, 190· Δουγά-Παπαδοπούλου 1994, 245· ΛΚΝ 2003, λήμματα σβόλος, βόλος),
[zdruv’όl’] ‘σβολος’, [zdruvulnό] ‘στριφογυρίζω’ (ΑΕ *τριβώλιον ή μεταγενέστερο
ἁδρόβωλος [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 19]), [zgrúda] ‘μεγάλο κομμάτι
τυριού’ (βλαχ. γκρούντα [Κατσάνης 2004, 341]), [zvárna] ‘γεωργικό εργαλείο’,
[zvarn’ízu] ‘σέρνω’ (σλαβ. brana [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 93]),
[skap’itό] / [skap’étsa] ‘εξαφανίζομαι (ενεστ. / αόρ.)’ (ΑΕ κάπετος [Andriotis 1974, 295·
Δουγά-Παπαδοπούλου 1994, 247· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 35]).
Τελικό [-s] επεκτείνεται αναλογικά σε ορισμένα άκλιτα (επιρρήματα, συνδέσμοι, αντωνυμίες) π.χ. [tόt’is] ‘τότε’, [ís’t’iras] ‘ύστερα’, [p’iδ’ís] ‘επειδή’, [t’íputas] ‘τίποτα’.
Το φαινόμενο, γνωστό από άλλα ιδιώματα (Ρουσιάκης 2006, 94) και τον κοινό λαϊκό λόγο, δεν έχει μεγάλη έκταση στο ΙΣ και εξαρτάται από την παράμετρο του ιδιολέκτου.
[b]: [masxáli] (ΑΕ μασχάλη [ΛΚΝ 2003, λήμμα μασχάλη]) > [amaskál’] / [ambaskál’]
‘μασχάλη’.
3.2.1.4. Αποβολή συμφώνου
[n]: Αρχικό [n-] αποβλήθηκε στη λέξη [arγ’il’és] ‘ναργιλές’ < [narγ’ilés] (τουρκ. nargile
[ΛΚΝ 2003, λήμμα ναργιλές]) από επανανάλυση (ανασυλλαβισμό) κατά τη συνεκφορά
146

Πβ. [tuf(u)núrs] ‘νυφίτσα, σκίουρος’ (και επίθετο [tuf(u)núrku] ‘με φουντωτή ουρά, με φουντωτά μαλλιά’) < [tuf-o-núr-is] ‘που έχει φουντωτή ουρά’ < [túfus] ‘φουντωτό μαλλί’ + [nurá] ‘ουρά’.
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με άρθρο (Ανδριώτης 1930, 160· ΛΚΝ 2003, λήμμα ναργιλές). Εσωτερικό [-n-] αποβλήθηκε ανομοιωτικά στην αντωνυμία [kanénas] > [kajénas] ‘κανένας’ (Newton 1972b, 82).
[s]: Τελικό [-s] αποβλήθηκε στο επίρρημα [xθés] / [exθés] > [x(’)t’é] / [ix(’)t’é] ‘χθες’,
αναλογικά προς το [ps’é] / [ips’é] ‘ψες’ (< οψέ [ΛΚΝ 2003, λήμμα ψες]).
[l]: Ανομοιωτική αποβολή υγρού σημειώθηκε στα [fukál’] ‘σκούπα’, [fukalnό] ‘σκουπίζω’ (ΑΕ φιλοκάλιον, φιλοκαλέω-ῶ [Χατζιδάκις 1905, 328· Δουγά-Παπαδοπούλου &
Τζιτζιλής 2006, 36]).
[k]: [g’ék’iko] > [g’éiko] > [g’éjku] ‘γκέκικο’ (στη φράση [g’éjku kr’iár’] ‘γκέκικο
κριάρι//λεβέντης’, με ανομοιωτική αποβολή [Pernot 1907, 443-445])147.
3.2.1.5. Μετάθεση
Ως μετάθεση χαρακτηρίζεται η αλλαγή θέσης ενός ή περισσότερων φθόγγων μέσα στη
λέξη148. Ορισμένα παραδείγματα μετάθεσης από το ΙΣ είναι: [skόrpx’οs] > [skrόpx’us]
‘σκόρπιος’, [skorpό] > [skrupό] ‘σκορπώ’, [stérγο] > [str’éxu] ‘συμφωνώ’, [tafrόno] >
[trafόnu] ‘λερώνω’149, [amíγδalo] > [m’íδγalu] ‘αμυγδαλο’, [amiγδal’á] > [m’iδγal’á] ‘αμυγδαλιά’, [arsenikόs] > [s’irkόs] ‘αρσενικός’, κραμβολάχανο > [garbuláxanu] ‘λάχανο’
(Φάβης 1940, 15/103· Τσοπανάκης 1983στ, 69), [máγulo] > [máluγu] ‘μάγουλο’,
[katepános] > [kap’itánus] ‘οπλαρχηγός’, [k’ítrinos] > [k’ít’irnus] ‘κίτρινος’, [k’itrinízo]
> [k’it’irn’ízu]150 ‘κιτρινίζω’, [torvás] (τουρκ. torba [ΛΚΝ 2003, λήμμα τορβάς]) > [truvás] ‘τορβάς’, [perγol’á] > [p’iruγl’á] ‘κληματαριά’, [kanonarxό] > [kanarxό] > [karnaxό]
‘κανοναρχώ, τραγουδώ’, [kruasán(i)] > [kurasán’] ‘κρουασάν’, [ta epíkupa] > [ta p’ípka]
‘μπρούμυτα’ (Αναγνωστόπουλος 1915, 30· Τσοπανάκης 1983στ, 69), ΑΕ περκνός (Liddell & Scott 2001, λήμμα περκνός, ή, όν) > ΙΣ [pr’ékn’is] ‘φακίδες, στίγματα στο δέρμα’
(Κοντοσόπουλος 1984, 177). Επιπλέον, κατά την πραγμάτωση παρατηρούνται περιστασιακές διπλοτυπίες χωρίς / με μετάθεση π.χ. [kluts’á] / [kults’á] ‘κλοτσιά’, [aδ’irfόs] /
[aδr’ifόs] ‘αδερφός’, [pruθ’ipurγόs] / [purθ’ipurγόs] ‘πρωθυπουργός’. Το φαινόμενο της
μετάθεσης ευνοείται ιδιαίτερα από την παρουσία υγρών συμφώνων και μάλιστα του [r]
(Kretschmer 1905, 207-208· Φάβης 1940, 5/93). Πιο συχνή είναι η μετάθεση (Σ)ΣΦrΣ >
(Σ)ΣrΦΣ, ενώ σπανιότερη η μετάθεση (Σ)ΣrΦΣ > (Σ)ΣΦrΣ.
Συγκριτικά με την ΚΝΕ, παρατηρούμε λέξεις χωρίς μετάθεση στο ΙΣ, που απαντούν
με μετάθεση στην ΚΝΕ, π.χ. επίθημα ΚΝΕ –ένιος / ΙΣ [-éjnus] < -έινος151 (Hatzidakis
1892, 181· Χατζιδάκις 1907, 117-118· Andriotis 1974, 224· Δουγά-Παπαδοπούλου &
147

Ή με αποβολή του άτονου [i] και αναλογική αποκατάστασή του, κατά τα επίθετα σε Φ-ικ(ος)
([g’ék’iko] > [g’éko] > [g’éjko] Τζάρτζανος 1909, 18· 1913, 66, 76-77υποσημ2).
148
Ο όρος «μετάθεση» καλύπτει ως υπερώνυμο και τις περιπτώσεις αντιμετάθεσης, δηλαδή αμοιβαίας αλλαγής θέσης δύο φθόγγων μέσα στη λέξη (Φάβης 1940).
149
Δε συναντήσαμε στο ΙΣ τη βάση [táfros] > [tráfos] (Kretschmer 1905, 208· Φάβης 1940, 8/96) του παράγωγου ρήματος.
150
Ενδέχεται να πρόκειται για αποβολή (φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό σε όρια μορφημάτων) και ανάπτυξη
φωνήεντος, δηλαδή [k’ítr’inu] > [k’ítrnu] > [k’ít’irnu], [k’itr’in’ízu] > [k’itrn’ízu] > [k’it’irn’ízu] (Kretschmer 1905, 110). Στο ΙΣ πάντα ο παρατατικός και ο αόριστος είναι [k’itr’índza], [k’itr’íntsa] και όχι
*[k’it’írndza, k’it’írntsa] ‘κιτρίνιζα, κιτρίνισα’. Για τους τύπους αυτούς θεωρούμε είτε ότι δεν πραγματοποιήθηκε μετάθεση, διότι θα προέκυπτε μη ανεκτό συμφωνικό σύμπλεγμα υγρού + ρινικού + προστριβόμενου *[rn(’)dz(’)], *[rn(’)ts(’)] (πβ. [spérnis] > [s’p’érs] ‘σπέρνεις’, [stélnis] > [s’t’élts] ‘στέλνεις’ και όχι
*[s’p’érnts], *[s’t’élnts]), είτε ότι δεν πραγματοποιήθηκε αποβολή λόγω της παρουσίας του τόνου.
151
Συνηθέστερα με συμφυρμό ΙΣ [-éjnu] / ΚΝΕ [-én’ο] > ΙΣ [-éjn’u] π.χ. [as’m’éjn’u] ‘ασημένιο’, [sukulat’éjn’us] ‘σοκολατένιος’.
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Τζιτζιλής 2006, 126), ΚΝΕ ροδάκινο / ΙΣ [δrόknu] < λατ. duracinum (Φάβης 1940,
32/120· ΛΚΝ 2003, λήμμα ροδάκινο), ΚΝΕ φλιτζάνι / ΙΣ [f’il’dz’án’] < τουρκ. filcan
(ΛΚΝ 2003, λήμμα φλιτζάνι).
3.2.2. Συμφωνικά συμπλέγματα
Ως πρωτογενή χαρακτηρίζουμε τα προϋπάρχοντα της αποβολής άτονου φωνήεντoς συμφωνικά συμπλέγματα π.χ. [strívo] > [str’ívu] ‘στρίβω’, [spíti] > [s’p’ít’] ‘σπίτι’, [skalnό]
> [zgalnό] ‘σκαλίζω’, [sx’ízo] > [s’k’ízu] ‘σχίζω’, ενώ ως δευτερογενή τα συμφωνικά
συμπλέγματα των οποίων τα μέλη συναντώνται μετά από αποβολή ενδιάμεσου άτονου
φωνήεντος152 π.χ. [tinázo] > [tnázu] ‘τινάζω’, [puθená] > [pθ’iná] ‘πουθενά’, [aliménos]
> [al’m’énus] ‘αλειμμένος’, [skúpiza] > [skúbza] ‘σκούπιζα’.
3.2.2.1. Πρωτογενή συμφωνικά συμπλέγματα
3.2.2.1.1. Τροπές
3.2.2.1.1.1. Ουράνωση
Το δεύτερο μέλος συμφωνικών συμπλεγμάτων ουρανώνεται κανονικά, όπως και τα μοναδικά σύμφωνα, α) όταν ακολουθεί [e], [i], [i] < [e] π.χ. [pléno] > [pl’énu] ‘πλένω’,
[plíno] > [pl’ínu] ‘πλύνω’, [éplena] > [jépl’ina] ‘έπλενα’, [pséno] > [ps’énu] ‘ψήνω’,
[psíso] > [ps’ísu] ‘ψήσω’, [kόpse] > [kόps’i] ‘κόψε’, [ftéγο] > [ft’éγu] ‘φταίω’, [ftíso] >
[ft’ísu] ‘φτύσω’, [éfteγa] > [jéft’iγa] ‘έφταιγα’· β) σε τελική συλλαβή, μετά από αποβολή
τελικού [-i], π.χ. [pandόfli] > [pandόfl’] ‘παντοφλάκι’, [amáksi] > [amáks’] ‘αμάξι’,
[kόpsi] > [kόps’] ‘κόψει’, [γráfti] > [γráft’] ‘γράφει’, [kapístri] > [kap’ístr’] ‘καπίστρι’· γ)
κατά τη συνίζηση π.χ. [zurléa] > [zurl’á] ‘ζουρλή’, [tapsía] > [taps’á] ‘ταψιά’, [mandría]
> [mandr’á] ‘μαντριά’.
3.2.2.1.1.2. Αφομοίωση ουρανικότητας
Σε ορισμένα συμφωνικά συμπλέγματα ουρανώνεται όχι μόνο το δεύτερο, αλλά και το
πρώτο μέλος. Μπορούμε να κάνουμε λόγο για υποχωρητική αφομοίωση ουρανικότητας
(palatality assimilation) του πρώτου προς το δεύτερο μέλος του συμφωνικού συμπλέγματος ΣΣ’ > Σ’Σ’ (Newton 1972b, 149-153).
Σε συμπλέγματα με πρώτο μέλος συριστικό τριβόμενο [s, z], παρατηρείται αφομοίωση ουρανικότητας, πριν από [i], [e], [i] < [e] (Kretschmer 1905, 153· Παπαδόπουλος
1926, 27· Newton 1972b, 151-153· Τσοπανάκης 1983στ, 60· Ρουσιάκης 2006, 72-73·
Βαδάση 2007, 44), σε τελική θέση με αποβολή τελικού [i] και κατά τη συνίζηση.

152

Κυρίως πρόκειται για αποβολή άτονου κλειστού [i, u] και δευτερευόντως για συγκοπή εσωτερικού [e].
Εάν η συγκοπή δεν είναι ιδιωματική αλλά κοινή και παλαιότερη, συγκαταλέγουμε το συμφωνικό σύμπλεγμα στα πρωτογενή π.χ. υστερινός > στερνός, έρημος > έρμος.
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[sk] > [sk]’ > [s’k’]153 π.χ. [skíla] > [s’k’íla] ‘σκύλα’, [skévome] > [s’k’évum’i] ‘σκέπτομαι’, [skepí] > [s’k’ip’í] ‘σκεπή’, [kioski] > [k’όs’k’] ‘κιόσκι’, [vríski] > [vr’ís’k’] ‘βρίσκει’, [ískios] > [ís’k’us] ‘ίσκιος’.
[st] > [st’] > [s’t’]154 π.χ. [stíno] > [s’t’ínu] ‘στήνω’, [peristéra] > [p’ir’is’t’éra] ‘περιστέρα’, [stefanόno] > [s’t’ifanόnu] ‘στεφανώνω’, [azvésti] > [az’v’és’t’] ‘ασβέστης’,
[áxristi] > [áxr’is’t’] ‘άχρηστοι’, [arόstia] > [arόs’t’x’a]155 ‘αρρώστια’.
[sp] > [sp’] > [s’p’] π.χ. [spirí] > [s’p’ir’í] ‘σπυρί’, [spérno] > [s’p’érnu] ‘σπέρνω’,
[ésperna] > [jés’p’irna] ‘έσπερνα’, [láspi] > [lás’p’] ‘λάσπη’.
[sf] > [sf’] > [s’f’] π.χ. [sfíka] > [s’f’íka] ‘σφήκα’, [sféra] > [s’f’éra] ‘σφαίρα’, [prόsfere]
> [prόs’f’ir’i] ‘πρόσφερε’.
[zv] > [zv’] > [z’v’] π.χ. [zvistíra] > [z’v’is’t’íra] ‘σβήστρα’, [ézvisa] > [jéz’v’isa] ‘έσβησα’, [zvérkos] > [z’v’érkus] ‘σβέρκος’, [azvésti] > [az’v’és’t’] ‘ασβέστης’, [azvestόno] >
[az’v’istόnu] ‘ασβεστώνω’.
[zm] > [zm’] > [z’m’] π.χ. [zmíγο] > [z’m’íγu] ‘σμίγω’, [vrazménos] > [vraz’m’énus]
‘βρασμένος’, [xuzméti] (τουρκ. hizmet / διαλ. hιzmet [Ανδριώτης 2001, λήμμα χουσμέτι·
Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 82]) > [xuz’m’ét’] ‘εξυπηρέτηση’, [xuzmetiáris] > [xuz’m’it’x’árs] ‘εξυπηρετικός’, [t kόzmi] > [t kόz’m’] ‘του κόσμου’.
[zl] > [zl’] > [z’l’] π.χ. [ursuzlíki] (τουρκ. uğursuzluk [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 77]) > [ursuz’l’ík’] ‘ιδιοτροπία’.
Αφομοίωση ουρανικότητας παρατηρείται και σε τρισυμφωνικά συμπλέγματα με πρώτο μέλος συριστικό τριβόμενο και τρίτο μέλος ένηχο. Υποθέτουμε ότι το χαρακτηριστικό
της ουρανικότητας επηρέασε υποχωρητικά όχι μόνο το πρώτο αλλά και το δεύτερο μέλος, το οποίο όμως απουρανώθηκε ανομοιωτικά (ΣΣΣ’ > Σ’Σ’Σ’ > Σ’ΣΣ’) π.χ. [splína] >
[s’pl’ína] ‘σπλήνα’, [sklirό] > [s’kl’irό] ‘σκληρό’, [sknípa] > [s’kn’ípa] ‘σκνίπα’. Ωστόσο, όταν τρίτο μέλος είναι το [r], η αφομοίωση ουρανικότητας είναι σπάνια, προαιρετική
και ασταθής (ακόμη και στο ιδιολέκτο του ίδιου ομιλητή), γεγονός που σχετίζεται με την
αυξημενη αντίσταση του φθόγγου αυτού στην ουράνωση (Μαλικούτη-Drachman &
Drachman 1977, 41-43· Bhat 1978, 66), π.χ. [skrínio] > [s(’)kr’ín’u] ‘σκρίνιο’,
[s(’)kr’úmbus] ‘καμμένο μαλλί’ (βαλκανική λέξη [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής
2006, 44]), [skrékas] > [s(’)kr’ékas] ‘Σκρέκας’ (κύριο όνομα), [striménos] >
[s(’)tr’im’énus] ‘στριμμένος’, [strimόxno] > [s(’)tr’imόxnu] ‘στριμώχνω’, [stréma] >
[s(’)tr’éma] ‘στρέμα’, [astréxa] > [as(’)tr’éxa] ‘γείσο’ (σλαβ. [Δουγά-Παπαδοπούλου &
Τζιτζιλής 2006, 89]), [iliástres] > [il’ás(’)tr’is] ‘ηλιάστρες, θερμοκήπια’, [kapístri] >
[kap’ís(’)tr’] ‘καπίστρι’, [áspri] > [ás(’)pr’] ‘άσπρη’, [asprízo] > [as(’)pr’ízu] ‘ασπρίζω’.
153

To ίδιο ισχύει για το [sk] < [sx] π.χ. [ásximos] > [ás’k’imus] ‘άσχημος’, [sxízo] > [s’k’ízu] ‘σχίζω’. Σε
λόγια δάνεια από την ΚΝΕ με το σύμπλεγμα [sx’] παρατηρείται υποχρεωτικά αφομοίωση ουρανικότητας
([sx’] > [s’x’]) και προαιρετικά ανομοίωση τρόπου άρθρωσης ([s’x’] > [s’k’]) π.χ. [sx’éδio] > [s’x’éδ’(i)u]
/ [s’k’éδ’(i)u] ‘σχέδιο’, [sx’ési] > [s’x’és’] / [s’k’és’] ‘σχέση’, [ipόsx’esi] > [ipόs’x’is’] ‘υπόσχεση’, [lésx’i]
> [l’és’x’] ‘λέσχη’.
154
Το ίδιο ισχύει για το [st] < [sθ]. Σε λόγια δάνεια από την ΚΝΕ με το σύμπλεγμα [sθ] πριν από μπροστινό φωνήεν, παρατηρείται υποχρεωτικά αφομοίωση ουρανικότητας ([sθ’] > [s’θ’]) και κατά κανόνα ανομοίωση τρόπου άρθρωσης ([s’θ’] > [s’t’]) π.χ. [ésθisi] > [jés’t’is’] ‘αίσθηση’, [asθénia] > [as’t’én’ia] ‘ασθένεια’, [misθí] > [m’is’t’í] ‘μισθοί’.
155
Στο σύμπλεγμα [t(’)x’] που προκύπτει από συνίζηση, το [t] φέρει προαιρετικά το χαρακτηριστικό της
ουρανικότητας π.χ. [pόtios] > [pόt(’)x’us] ‘τι είδους;’, [tétia] > [t’ét(’)x’a] ‘τέτοια’, [mátia] > [mát(’)x’a]
‘μάτια’, [nόtii] > [nόt(’)x’] ‘υγροί’. To φαινόμενο μπορεί να αποδοθεί είτε σε προαιρετική αφομοίωση ουρανικότητας μετά τη συμφωνοποίηση του ημιφώνου ([tj] > [tx’] > [t’x’]), είτε σε προαιρετική διατήρηση
της ουράνωσης του [t] από το ημίφωνο πριν από τη συμφωνοποίηση του ημιφώνου ([[tj] > [t’j] > [t’x’]).
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Σε πρωτογενή συμφωνικά συμπλέγματα με πρώτο μέλος το [l], παρατηρείται αφομοίωση ουρανικότητας α) υποχρεωτικά, όταν το δεύτερο μέλος είναι συριστικό προστριβόμενο, π.χ. [káltses] > [kál’ts’is] ‘κάλτσες’, [sáltses] > [sál’ts’is] ‘σάλτσες’, [fildz’án(i)] >
[f’il’dz’án’] ‘φλιτζάνι’· β) προαιρετικά σε άλλη περίπτωση π.χ. [elpíδa] > [il(’)p’íδa] ‘Ελπίδα’, [kálpi] > [kál(’)p’] ‘κάλπη’, [áltis] > [ál(’)t’is] ‘Άλτις’, [xálkino] > [xál(’)k’inu]
‘χάλκινο’, [valméno] > [val(’)m’énu] ‘βαλμένο’, [vγalméno] > [vγal(’)m’énu] ‘βγαλμένο’. Υποχωρητική αφομοίωση ουρανικότητας παρατηρείται υποχρεωτικά και στα ρινικά
συμπλέγματα (ρινικό + ηχηρό κλειστό) με πρώτο μέλος [n], αλλά όχι [m]. Αφομοίωση
ουρανικότητας σημειώνεται προαιρετικά στα συμπλέγματα [xt, xts] π.χ. [xtés] > [x(’)t’é]
‘χθές’, [stáxti] > [stáx(’)t’] ‘στάχτη’, [bax(’)ts’és] (τουρκ. bahçe [ΛΚΝ 2003, λήμμα μπαξές]).
Αναλογική είναι η παρουσία του [s’] στο σύμπλεγμα [s’k]: α) στα ρήματα [vus’kό]
‘βοσκώ’, [ks’is’kό] ‘ξεσκίζω’, [vr’ís’ku] ‘βρίσκω’ (Αναγνωστόπουλος 1915, 32· Newton
1972b, 52) και στους παρατατικούς σε [-s’kna] (Βαδάση 2007, 56) π.χ. [íf’is’kna] ‘ύφαινα’, [p’éθ’is’kna] ‘πέθαινα’, [máθ’is’kna] ‘μάθαινα’· β) στο επίθετο [fr’és’kus] ‘φρέσκος’ (ΛΚΝ 2003, λήμμα φρέσκος, -η/-ια, -ο). Προβληματική ετυμολογικά είναι η παρουσία α) του [s’t’] στα ΙΣ [b’is’t’όl’] / ΚΝΕ πιστόλι (ΛΚΝ 2003, λήμμα πιστόλι), ΙΣ
[más’t’uras] / ΚΝΕ μάστορας (Κριαράς 1968-1997, λήμμα μάστορας· ΛΚΝ 2003, λήμμα
μάστορας) · β) του [s’k] στο ΙΣ [b’is’kόta] (θηλ.) / KNE μπισκότο (ΛΚΝ 2003, λήμμα
μπισκότο]).
3.2.2.1.1.3. Απουράνωση
Στις περιπτώσεις δισυμφωνικών συμπλεγμάτων με πρώτο μέλος συριστικό τριβόμενο [s,
z] και δεύτερο μέλος χειλικό [p, f, v, m]156 πριν από [i], [e], [i] < [e], μετά την ουράνωση
του χειλικού και την αφομοίωση ουρανικότητας του συριστικού, παρατηρείται περαιτέρω προαιρετική απουράνωση του χειλικού157 (ελεύθερη ποικιλία).
[sp] > [sp’] > [s’p’] > [s’p] π.χ. [s’p’ir’í] > [s’pirí] ‘σπυρί’, [s’p’érnu] > [s’pérnu] ‘σπέρνω’, [jés’p’irna] > [jés’pirna] ‘έσπερνα’.
[sf] > [sf’] > [s’f’] > [s’f] π.χ. [s’f’íka] > [s’fíka] ‘σφήκα’ , [s’f’éra] > [s’féra] ‘σφαίρα’,
[prόs’f’ir΄i] > [prόs’firi] ‘πρόσφερε’.
[zv] > [zv’] > [z’v’] > [z’v] π.χ. [z’v’is’t’íra] > [z’vis’t’íra] ‘σβήστρα’, [jéz’v’isa] >
[jéz’visa] ‘έσβησα’, [z’v’érkus] > [z’vérkus] ‘σβέρκος’, [az’v’istόnu] > [az’vistόnu] ‘ασβεστώνω’.
[zm] > [zm’] > [z’m’] > [z’m] π.χ. [z’m’íγu] > [z’míγu] ‘σμίγω’, [vraz’m’énus] >
[vraz’ménus] ‘βρασμένος’, [xuz’m’it’x’árs] > [xuz’mit’x’árs] ‘εξυπηρετικός’.
Σε λίγες περιπτώσεις της ακολουθίας ΣriΦ, ΣreΦ ενήργησε προαιρετικά η διαδικασία
της απουράνωσης (ελεύθερη ποικιλία) μετά τη συνίζηση π.χ. [triandáfilo] > [tr’andáflu] /
[trandáflu] ‘τριαντάφυλλο’, [triandafiléa] > [tr’andafl’á] / [trandafl’á] ‘τριανταφυλλιά’,
[meθávrio] > [m’iθávr’u] / [m’iθávru] ‘μεθαύριο’, [apokréa] > [apukr’á] / [apukrá] ‘αποκριά’.

156

Σπάνια είναι η απουράνωση του [t’] στο σύμπλεγμα [s’t’] πριν από [i], [e], [i] < [e].
Θεωρούμε ότι πρόκειται για προαιρετική απουράνωση του δεύτερου μέλους (ΣΣ > ΣΣ’ > Σ’Σ’ > Σ’Σ)
και όχι για προαιρετική ουράνωση (ΣΣ > Σ’Σ), προκειμένου να ερμηνευθεί η υποχρεωτική ουρανικότητα
του πρώτου μέλους.
157
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3.2.2.1.1.4. Χειλικοποίηση
Το τελευταίο μέλος συμφωνικού συμπλέγματος αποκτά προαιρετικά δευτερεύουσα χειλική άρθρωση πριν από [ό], όπως και τα μοναδικά σύμφωνα, χωρίς να παρατηρείται υποχωρητική αφομοίωση χειλικότητας στα υπόλοιπα μέλη του συμπλέγματος, π.χ. [klόθο]
> [klwόθu] ‘κλώθω’, [strόno] > [strwόnu] ‘στρώνω’, [aŋxόnome] > [aŋxwόnum’i] ‘αγχώνομαι’.
3.2.2.1.1.5. Ανομοίωση τρόπου άρθρωσης
Η ακολουθία κλειστό + κλειστό εξελίχθηκε ανομοιωτικά σε τριβόμενο + κλειστό, όπως
και στην ΚΝΕ.
[pt] > [ft] π.χ. [ptérna] > [ft’érna] ‘φτέρνα’, [ptenόs] > [ft’inόs] ‘λεπτός’ (Ανδριώτης
1976β, 231).
[kt] > [xt] π.χ. [kténi] > [xt’én’] ‘χτένι’, [oktό] > [uxtό] ‘οκτώ’.
Η ακολουθία τριβόμενο + τριβόμενο εξελίχθηκε ανομοιωτικά σε τριβόμενο + κλειστό,
επηρεάζοντας όχι μόνο τα κληρονομημένα αλλά και τα νεότερα λόγια συμπλέγματα.
[fθ] > [ft] π.χ. [fθáno] > [ftánu] ‘φτάνω’, [fθοnerόs] > [ftun’irόs] ‘φθονερός’.
[xθ] > [xt] π.χ. [(e)xθés] > [(i)xt’é] ‘χθες’, [όxθos] > [nόxtus] ‘όχθη, όχτος’.
[sθ] > [st] π.χ. [misθόs] > [m’istόs] ‘μισθός’, [esθánome] > [istánum’i] ‘αισθάνομαι’.
[sx] > [sk] π.χ. [sxolό] > [skulnό] ‘σχολάω’, [ásx’imos] > [ás’k’imus] ‘άσχημος’.
[fs] > [ps] π.χ. [γráfso] > [γrápsu] ‘γράψω’, [anápafsi] > [anápaps’] ‘ανάπαυση’.
[xs] > [ks] π.χ. [vréxso] > [vr’éksu] ‘βρέξω’.
Ανομοίωση [fx’] > [fk’] παρατηρείται μετά από συνίζηση και απλοποίηση στην ακολουθία ftiΦ π.χ. [ftiáno] > [ftx’áno] > [fx’áno] > [fk’ánu] ‘φτιάχνω’, [ftiári] > [ftx’ári] >
[fx’ári] > [fk’ár’] ‘φτυάρι’158.
Η ακολουθία [l, n] + συριστικό τριβόμενο [s, z] εξελίχθηκε ανομοιωτικά σε [l, n] +
συριστικό προστριβόμενο [ts, dz].
[ls] > [lts] π.χ. [vγálsimo] > [vγál’ts’mu] ‘βγάλσιμο’159.
[ns] > [nts] π.χ. [k’όlas] x [k’όlan] (συμφυρμός) > *[k’όlans] > [k’όlants] ‘κιόλας’,
τουρκ. insaf > ΙΣ [antsáf’] ‘νισάφι’.
[nz] > [ndz] π.χ. [venzíni] (γαλλ. benzine [ΛΚΝ 2003, λήμμα βενζίνη]) > [v’in’dz’ína]
‘βενζίνη’.
Το ΙΣ εμφανίζει τον πρώτο τύπο ανομοίωσης τρόπου άρθρωσης του Newton (manner
dissimilation I [Newton 1972b, 106-110]) , όπου ανομοιώνονται τα [pt, kt, fθ, xθ, sθ, sx,
fs, xs] (άηχο εμποδιστικό + άηχο εμποδιστικό), αλλά όχι τα [rθ, rx, rγ, rδ, vδ, vγ, γδ, zγ].
3.2.2.1.1.6. Αποπλευρικοποίηση
Συχνά τo πλευρικό [l] τρέπεται σε παλλόμενο [r] πριν από σύμφωνο σε πρωτογενές συμφωνικό σύμπλεγμα (Kretschmer 1905, 162-164· Παπαδόπουλος 1926, 42· Newton
1972b, 112-113). Ο Newton (1972b, 112-113) κάνει λόγο για αποπλευρικοποίηση (delateralization]) του [l] πριν από σύμφωνο σε πρωτογενή συμφωνικά συμπλέγματα, την οποία ιεραρχεί πριν από την αποβολή άτονου φωνήεντος, επισημαίνοντας και την αντίρ158
159

Αλλά κανονικά [xoráfia] > [xuráfx’a] ‘χωράφια’ και όχι *[xuráfk’a].
Εδώ η ανομοίωση αφορά πρωτογενές σύμπλεγμα σε όριο μορφημάτων.
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ροπη τάση της ανομοιωτικής πλευρικοποίησης (dissimilatory lateralization). Ορισμένα
παραδείγματα από το ΙΣ είναι: [aδelfόs] > [aδ’irfόs] ‘αδερφός’, [ílθa] > [írθa] ‘ήρθα’,
[amélγο] > [alméγο] > [arm’éγu] ‘αρμέγω’, [alméa] (αλμαία [Δουγά-Παπαδοπούλου &
Τζιτζιλής 2006, 17]) > [arm’á] ‘άλμη’, [valsamoméno] > [varsamum’énu] ‘βαλσαμωμένο’. Στις περιπτώσεις [almirόs, almíra] > [arm’irόs, arm’íra] ‘αλμυρός, αλμύρα’ και
[vúlγaros, vulγaría, vulγárikos] > [vúrγarus, vurγar’ía, vurγárkus] ‘Βούλγαρος, Βουλγαρία, βουλγαρικός’ (Λιάπης 1996, 33· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 90), η
αποπλευρικοποίηση στο συμφωνικό σύμπλεγμα ευνοήθηκε και από υποχωρητική αφομοιωση [l - r] > [r - r].
3.2.2.1.1.7. Ηχηροποίηση αρχικού συμπλέγματος
Πρωτογενή συμπλέγματα με δομή ([s] +) άηχο κλειστό (+ [r]) ηχηροποιούνται σε αρχική
θέση, όπως και τα μοναδικά αρχικά άηχα κλειστά.
[pr] > [br] π.χ. [príza] > [br’íza] ‘πρίζα’.
[tr] > [dr] π.χ. [trax’íl’a] > [drax’íl’a] ‘χοντρά και ακανόνιστου σχήματος χείλη’,
[trax’ílas] > [drax’ílas] ‘με χοντρά και ακανόνιστου σχήματος χείλη’ (Γεωργίου 1962,
253· Τζιτζιλής 2008, 239).
[spr] > [zbr] π.χ. [sprόxno] > [zbrόxnu] ‘σπρώχνω’.
[sk] > [zg] π.χ. [skurγ’á] > [zgurγ’á] ‘σκουριά’ (πβ. και [zgurγ’ázu] ‘σκουριάζω’, [zgúra]
‘βρομιά’, [zgúravus] ‘βρόμικος’, [zgurγ’árs] ‘βρομιάρης’), [skalnό] > [zgalnό] ‘σκαλίζω’.
3.2.2.1.1.8. Αφομοίωση ηχηρότητας
Εμποδιστικό σύμφωνο συμφωνεί ως προς την ηχηρότητα με το αμέσως επόμενο εμποδιστικό σύμφωνο (Newton 1972b, 103). Υποχωρητική αηχοποίηση και ανομοίωση τρόπου
άρθρωσης σημειώνεται σε πρωτογενή συμπλέγματα με δεύτερο μέλος [s] λ.χ. [vs] > [fs]
> [ps] π.χ. [trív-s-o] > [trífso] > [trípso] > [tr’ípsu] ‘τρίψω’, [γs] > [xs] > [ks] π.χ. [arméγs-o] > [arméxso] > [armékso] > [arm’éksu] ‘αρμέξω’. Υποχωρητική ηχηροποίηση του [s]
σημειώνεται σε πρωτογενή συμπλέγματα πριν από [m, v]160 λ.χ. [sm] > [zm] π.χ. [kurasménos] > [kuraz’m’énus]161 ‘κουρασμένος’, [kόsmos] > [kόzmus] ‘κόσμος’, [smíγο] >
[z’m’íγu] ‘σμίγω’, [sv] > [zv] π.χ. [svíno] > [z’vό] ‘σβήνω’.
3.2.2.1.1.9. Άλλες τροπές
Ηχηρό τριβόμενο σε αρχική θέση και πριν από υγρό σύμφωνο τρέπεται κάποτε σε κλειστο (στιγμικοποίηση).
[γr] > [gr] π.χ. [aγriogorts’á] > [gr’igurts’á] ‘αγριοαχλαδιά’162.
[γl] > [gl] π.χ. [γlistrό] > [gl’istrό] ‘γλιστρώ’, [γlístra] > [gl’ístra] ‘γλίστρα’.

160

Αστάθεια παρουσιάζει το πρωτογενές σύμπλεγμα [sl] π.χ. [proslávun] > [pruslávn] / [pruzlávn] ‘προσλάβουν’, [maslát’] ‘κουτσομπολιό’ (τουρκ. maslahat [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 76]).
161
Εξαίρεση αποτελεί η μετοχή [pesménos] > [p’is’m’énus] ‘πεσμένος’.
162
Πιθανόν αφομοίωση [γ - g] > [g - g].
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[δr] > [dr]163 π.χ. [δraγátis] > [draγáts] ‘δραγάτης’164 (Ανδριώτης 2001, λήμμα δραγάτης·
ΛΚΝ 2003, λήμμα δραγάτης), [δrask’elό] > [dras’klό] ‘δρασκελώ’, [δrask’el’á] >
[dras’kl’á] ‘δρασκελιά’.
[θr] > [tr] π.χ. [θrípsala] > [tr’ípsala] ‘θρύψαλα’ (και παρετυμολογικά προς το τρίβω).
[γl] αντί [vl]: [γl’épu] ‘βλέπω’, [súγla] ‘σούβλα’, [suγl’í] ‘σουβλί’, [suγl’ízu] ‘σουβλίζω’, [suγl’irόs] ‘σουβλερός’. Πρόκειται είτε για νεότερη τροπή [vl] > [γl], είτε για ένα
δωρικό χαρακτηριστικό που κληροδοτήθηκε στα ΒΙ (Kretschmer 1905, 173-175· Παπαδόπουλος 1926, 31). Η υπόθεση του δωρισμού είναι περισσότερο πιθανή για το κληρονομημένο ρήμα [γl’épu] και λιγότερο για το δάνειο [súγla] (< ΜΕ σούγλα < σούβλα <
λατ. subula [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 63]), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η φωνητική προσαρμογή του δανείου με βάση ένα κληρονομημένο δωρικό φωνητικό
χαρακτηριστικό.
Aηχοποίηση [γl] > [xl] παρατηρείται στη λέξη [tsoγláni] (τουρκ. çoğlan < iç oğlanι
[Ανδριώτης 2001, λήμμα τσογλάνι· ΛΚΝ 2003, λήμμα τσογλάνι]) > [tsuxlán’] ‘τσογλάνι’.
Προστριβοποίηση (τσιτακισμός) [s’k’] > [ts’] παρατηρείται στο υποκοριστικό
[paraskevúla] > [ts’ivúla] ‘Παρασκευούλα’.
3.2.2.1.2. Ρινικά συμπλέγματα [mb, nd, ŋg, ndz] ([mb’, n’d’, n’g’, n’dz’])
Στο ΙΣ, όπως και στην ΚΝΕ, πρωτογενή συμφωνικά συμπλέγματα με πρώτο μέλος ρινικό
και δεύτερο μέλος ηχηρό κλειστό [mb, nd, ŋg] ([mb’, n’d’, n’g’]) προέρχονται από: α)
κληρονομημένα συμφωνικά συμπλέγματα με πρώτο μέλος ρινικό και δεύτερο μέλος άηχο κλειστό με προχωρητική ηχηροποίηση του β΄ μέλους [mp] > [mb], [nt] > [nd], [nk] >
[ŋg] (Ανδριώτης 1976α, 2, 6-7)· β) διατήρηση της αρχαίας προφοράς κληρονομημένων
συμφωνικών συμπλεγμάτων με πρώτο μέλος ρινικό και δεύτερο μέλος ηχηρό κλειστό
π.χ. <μβ> [mb], <νδ> [nd], <γγ> [ŋg] (Ανδριώτης 1976α, 2, 12)· γ) δάνεια συμφωνικά
συμπλέγματα με πρώτο μέλος ρινικό και δεύτερο μέλος ηχηρό ή άηχο165 κλειστό π.χ.
γαλλ. lampe > ΚΝΕ λάμπα / ΙΣ [lámba] (ΛΚΝ 2003, λήμμα λάμπα), τουρκ. çanta > ΚΝΕ
τσάντα / ΙΣ [ts’ánda] (ΛΚΝ 2003, λήμμα τσάντα), ιταλ. banco > ΚΝΕ πάγκος / ΙΣ
[báŋgus] (ΛΚΝ 2003, λήμμα πάγκος). Κατά κανόνα από δάνεια προέρχονται και τα συμφωνικά συμπλέγματα με πρώτο μέλος ρινικό και δεύτερο μέλος ηχηρό προστριβόμενο
([ndz, n’dz’]) π.χ. τουρκ. pancar, pancur > ΙΣ [pan’dz’ár’, pan’dz’úr’] ‘παντζάρι, παντζούρι’ (ΛΚΝ 2003, λήμματα παντζάρι, παντζούρι).
Σχετικά με την κατανομή, ρινικά συμπλέγματα απαντούν σε α) αρχική θέση166 π.χ.
[mburό] ‘μπορώ’, [ndόpx’us] ‘ντόπιος’, [ŋgar’ízu] ‘γκαρίζω’· β) εσωτερική θέση π.χ.
[ambόl’] ‘είδος αχλαδιού’, [andáma] ‘μαζί’, [aŋgόn’] ‘εγγόνι’, [múndza] ‘μούτζα’· γ) τελική θέση167 π.χ. [kόmb’] ‘κόμποι’, [δόn’d’] ‘δόντι’, [ts’ún’g’] ‘κουλοχέρηδες’,
[n’irán’dz’] ‘νεράντζι’. Αρχικά ρινικά συμπλέγματα προέκυψαν κατά κανόνα με αφαίρε-
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Ίσως πρόκειται για διατήρηση αρχαίας προφοράς <δ> [d] και όχι για τροπή [δr] > [dr].
Ο Τσοπανάκης (1983στ, 68) αναφέρει για τo ιδίωμα των Γρεβενών μαρτυρημένο τύπο τραγάτης, τον
οποίο θεωρεί αναγκαίο για την ερμηνεία του σιατιστινού [draγáts]. Ο τύπος με [t] δεν απαντά στο ΙΣ.
165
Όπου πραγματοποιήθηκε προχωρητική ηχηροποίηση κατά τη φωνολογική προσαρμογή του δανείου.
166
Δε συναντήσαμε στο ΙΣ αρχικό [ndz, n’dz’]. Μάλλον πρόκειται για τυχαίο κενό, εξαιτίας της περιορισμένης συχνότητας του συμπλέγματος και όχι για φωνολογικό περιορισμό.
167
Σε τελική θέση συναντάμε τα ρινικά συμπλέγματα με ουράνωση και αποβολή του τελικού [i].
164
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ση αρχικού άτονου φωνήεντος και διατήρηση του ρινικού μέλους168 (Tzitzilis 19971998, 18-19· 2000, 269-270) π.χ. [endόpios] > [ndόpx’us] ‘ντόπιος’, [emborό] > [mburό]
‘μπορώ’, [eŋgastrόno] > [ŋgastrόnu] ‘γκαστρώνω’. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ρινικά συμπλέγματα εμφανίζονται σε κοινά περιβάλλοντα με τα μοναδικά ηχηρά κλειστά, χωρίς
να εναλλάσσονται ως ελεύθερη ποικιλία, όπως συμβαίνει σε άλλα ΒΙ (Ρουσιάκης 2006,
75-77· Βαδάση 2007, 46).
Όσον αφορά την ουράνωση, το κλειστό συμπεριφέρεται όπως και τα μoναδικά σύμφωνα, ενώ σημειώνεται υποχωρητική αφομοίωση ουρανικότητας για το [n] αλλά όχι το
[m], π.χ.
[ambéli] > [amb(’)él’] ‘αμπέλι’, [οlimbísios] > [l’imb(’)ís’us] ‘ολυμπίσιος άνεμος’,
[kutsumbéa] > [kuts’umb’á] ‘κουτσουρεμένη’.
[pénde] > [p’én(’)d(’)i] ‘πέντε’, [ndézun] > [n(’)d(’)ézn] ‘βρίσκουν το μπελά τους’,
[δόndi] > [δόn’d’] ‘δόντι’, [γrindéa] > [γr’in’d’á] ‘δοκάρι’.
[angíδa] > [an’g’íδa] ‘αγκίδα’, [anángi] > [anán’g’] ‘ανάγκη’, [angío] > [an’g’ό] ‘αγγείο’.
[múndzes] > [mún’dz’is] ‘μούντζες’, [nerándzi] > [n’irán’dz’] ‘νεράντζι’, [nerandzéa] >
[n’iran’dz’á] ‘νεραντζιά’.
Tρισυμφωνικά συμπλέγματα με δομή ρινικό + ηχηρό κλειστό + υγρό απαντούν σε α)
αρχική θέση π.χ. [mblázu] ‘συναντώ τυχαία κατά πρόσωπο’, [mbrustá] ‘μπροστά’,
[ndrup’í] ‘ντροπή’· β) εσωτερική θέση π.χ. [ts’imbrόs] ‘τσιγκούνης’, [pandr’á] ‘παντρειά’, [ts’iŋgrό] ‘τσουγκρίζω’· γ) τελική θέση π.χ. [sόγambr’] ‘σώγαμπροι’, [ándr’] ‘άντρες’.
Εδώ ουρανώνεται κανονικά το τρίτο μέλος, ενώ ποτέ δεν παρατηρείται αφομοίωση ουρανικότητας.
Στο ΙΣ τα ρινικά συμπλέγματα είναι κατά κανόνα ετυμολογικά αιτιολογημένα. Σπάνια
είναι η περίπτωση μη ετυμολογικής παρουσίας ρινικού συμπλέγματος π.χ. ΙΣ [mbrávu] /
ΚΝΕ μπράβο < ιταλ. bravo (ΛΚΝ 2003, λήμμα μπράβο).
Συνεξετάζοντας και τη συμπεριφορά των συμπλεγμάτων με ρινικό και άηχο τριβόμενο ([mf, nθ, ŋx]), κατατάσσουμε το ΙΣ στην ομάδα I του Kretschmer (1905 165-166), όπου το ρινικό διατηρείται πριν από τα παλαιά κλειστά (εκτός από τα συμπλέγματα [ks,
ps]) και στην ακολουθία [anθ], ενώ αποβάλλεται στα συμπλέγματα [mf, nx] και στο [nθ]
όταν προηγείται φωνήεν εκτός του [a]. Ακολουθώντας τη διαίρεση του Newton (1972b,
94), κατατάσσουμε το ΙΣ στην ομάδα B, όπου ισχύει η εξής ιεραρχία:
kuNpí
péNte
níNfi
peNθerόs
ηχηροποίηση μετά από ρινικό
(postnasal voicing)
kuNbí
péNde
αφομοίωση ρινικού Ι
(nasal assimilation I)
kumbí
pénde
níffi
peθθerόs
απλοποίηση διπλών
(degemination)
nífi
peθerόs
(ΙΣ
[kumb’í] ‘κουμπί’, [p’én’d’i] ‘πέντε’, [n’íf’] ‘νύφη’, [p’iθ’irόs] ‘πεθερός’)
3.2.2.1.3. Απλοποίηση
Απλοποίηση διπλών: Τα κληρονομημένα διπλά (μακρά) σύμφωνα απλοποιήθηκαν στο
ΙΣ, παρόμοια με την ΚΝΕ και τα υπόλοιπα ΒΙ (Παπαδόπουλος 1926, 40· Νewton 1972b,
168

Σε αντίθεση με την ΚΝΕ και άλλα ιδιώματα όπου παρατηρείται αποβολή του αρχικού ρινικού πριν από
κλειστό (Newton 1972b, 96).
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89-93), εξέλιξη που ανάγεται στην ΕΚ (Browning 2002, 81) ή τη ΜΕ (Τριανταφυλλίδης
1938 [2002], 34) π.χ. άλλos > [álus], λάκκος > [lákus], γραμμένος > [γram’énus]. Και το
διπλό [nn] απλοποιείται στο ΙΣ, σε αντίθεση με άλλα ιδιώματα όπου παρατηρείται ανομοιωτική τροπή [nn] > [γn] (Kretschmer 1905, 171-174), π.χ. έννοια > [jén’a], σύννεφο >
[s’ín’ifu], τυραννώ, τυράννια > [t’iranό, t’irán’a]. Για το διπλό [ll] των ρημάτων, ο Κατσάνης (1982, 17-18, 45) υποθέτει τροπή [ll] > [ln] π.χ. στέλλω > στέλνω / ΙΣ [s’t’élnu],
παραγγέλλω > παραγγέλνω / ΙΣ [paran’g’élnu], ψάλλω > ψέλνω / ΙΣ [ps’élnu], κολλώ >
κολνώ / ΙΣ [akulnό], βλέποντας στην τροπή αυτή την προσπάθεια της γλώσσας να λύσει
το πρόβλημα της φωνολογικής αντίθεσης /ll/ ~ /l/ μετά την απλοποίηση των διπλών. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανή η υπόθεση της αναλογικής εμφάνισης του [n] μετά την απλοποίηση του διπλού, για το σχηματισμό του μη συνοπτικού θέματος ([ll] > [l] > [ln]), όπως
και σε περιπτώσεις ρημάτων με απλό [l] π.χ. χαλώ > ΙΣ [xalnό], απολύω > ΙΣ [apulnό],
κουβαλώ > ΙΣ [kuvalnό], ήθελα > ΙΣ [íθ’ilna].
Απλοποίηση παρατηρείται και στα μεταγενέστερα διπλά σύμφωνα που προέκυψαν
από αφομοίωση (Kretschmer 1905, 163-166· Παπαδόπουλος 1926, 41-42· Newton
1972b, 94-95· Τριανταφυλλίδης 1938 [2002], 34).
α) ρινικό + άηχο τριβόμενο:
[ŋx] > [xx] > [x] π.χ. [eŋx’éli] > [x’él’] ‘χέλι’, [sináŋx’i] > [s’náx’] ‘σινάχι’, [kόŋx’i] >
[kόx’] ‘κόχη’.
[mf] > [ff] > [f] π.χ. [nímfi] > [n’íf’] ‘νύφη’, [omfalόs] > [nufalόs] ‘οφαλός’.
[nθ] > [θθ] > [θ]169 π.χ. [penθerόs] > [p’iθ’irόs] ‘πεθερός’, [spínθa] > [s’p’íθa] ‘σπίθα’,
[maranθό] > [maraθό] ‘μαραθώ’.
β) ηχηρό τριβόμενο + ρινικό:
[vm] > [mm] > [m] π.χ. [révma] > [r’éma] ‘ρέμα’, [θávma] > [θáma] ‘θαύμα’, [θavmázo]
> [θamázu] ‘θαυμάζω’.
[γm] > [mm] > [m] π.χ. [práγma] > [práma] ‘πράμα//ζώο’, [paráδiγma] > [paráδ’ima]
‘παράδειγμα’.
[γn] > [nn] > [n] π.χ. [γnόθο] > [n’όθu] ‘νιώθω’.
Απλοποίηση δισυμφωνικών συμπλεγμάτων: [skepárni] > [s’k’ipár’] ‘σκεπάρνι’ (Kretschmer 1905, 152· Αναγνωστόπουλος 1915, 30· Newton 1972b, 184).
Απλοποίηση τρισυμφωνικών συμπλεγμάτων:
[ŋks] > [ks] π.χ. [ésfiŋksa] > [jés’f’iksa] ‘έσφιξα’, [féŋksi] > [f’éks’] ‘φέξη’ (Kretschmer
1905, 164-165· Newton 1972b, 114-115).
[ŋxt] > [xt] π.χ. [sfiŋxtό] > [s’f’ixtό] ‘σφιχτώ’, [sfiŋxtόs] > [s’f’ixtόs] ‘σφιχτός’ (Kretschmer 1905, 164· Newton 1972b, 116-117).
[ŋxn] > [xn] π.χ. [spláŋxna] > [spláxna] ‘σπλάχνα’, [ásplaŋxnοs] > [ásplaxnus] ‘άσπλαχνος’.
[mpt] > [ft] π.χ. [pémpti] > [p’éft’] ‘Πέμπτη’ (Kretschmer 1905, 164· Newton 1972b,
116-117).
ftiΦ > ftjΦ > ft(’)x’Φ > fx’Φ > fk’Φ π.χ. ΙΣ [ftiári] > [fk’ár’] ‘φτυάρι’, [ftiáno] > [fk’ánu]
‘φτιάχνω’ (Kretschmer 1905, 143, 145).
Απλοποίηση / διατήρηση συμπλεγμάτων σε δάνεια από την ΚΝΕ:

169

Ανασταλτικά λειτούργησε προηγούμενο φωνήεν [a] (kretschmer 1905, 165-166), καθώς και η λόγια
επίδραση (Παπαδόπουλος 1926, 42· Newton 1972b, 124) π.χ. [anθ’ízu] ‘ανθίζω’, [xr’isánθ’] ‘Χρυσάνθη’,
[ksanθόs] ‘ξανθός’, [ksánθu] ‘Ξάνθω’, [ánθrupus] ‘άνθρωπος’, [p’énθus] ‘πένθος’, [p’inθό] ‘πενθώ’.
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[ŋx] π.χ. [áŋxos] > [áŋxus] ‘άγχος’, [aŋxόnome] > [aŋxόnum’i] ‘αγχώνομαι’, [éŋxromi] >
[jéŋxrum’] ‘έγχρωμη’, [siŋxorís] > [s’iŋxur’ís] / [s’ixur’ís] ‘συγχωρείς’.
[ns] π.χ. [konsérva] > [kus’érva] ‘κονσέρβα’, [énsima] > [jén’s’ima] / [jés’ima] ‘ένσημα’,
[pansés] > [pan’s’és] ‘πανσές’170.
[mf] π.χ. [simféron] > [s’imf’éru(n)], [simferátos] > [s’imf’irátus] ‘συμφεροντολόγος’,
[simfonό] > [s’imfunό] ‘συμφωνώ’.
[kpt] π.χ. [ekptόsis] > [ikptόs’is] / [iktόs’is] ‘εκπτώσεις’.
3.2.2.2. Δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα
3.2.2.2.1. Τροπές
3.2.2.2.1.1. Ουράνωση
Δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα με ένα ή περισσότερα ουρανικά / ουρανοφατνιακά / ουρανικοποιημένα μέλη προκύπτουν:
α) από αποβολή άτονου εσωτερικού [i]:
ΣiΣ > Σ’iΣ > Σ’Σ π.χ. [lipúme] > [al’púm’i] ‘λυπάμαι’, [simazόno] > [s’mazόnu] ‘συμμαζεύω’, [étimo] > [jét’mu] ‘έτοιμο’, [zimári] > [z’már’] ‘ζυμάρι’, [ziγúri] > [z’γúr’] ‘ζυγούρι’, [sixornό] > [s’xurnό] ‘συγχωρώ’, [oreksiátikos] > [ur’iks’át’kus] ‘ορεξάτος’,
[fílima] > [f’íl’ma] ‘φίλημα’, [kúnima] > [kún’ma] ‘κούνημα’.
ΣiΣ > Σ’iΣ’ > Σ’Σ’ π.χ. [politéra] > [pul’t’éra] ‘πλήθος’ (Ανδριώτης 1933β, 255), [sixénome] > [as’k’énum’i] ‘σιχαίνομαι’, [átixes] > [át’x’is] ‘άτυχες’, [ziγiázo] > [z’γ’ázu]
‘ζυγίζω’, [prasiníkas] > [pras’n’íkas] ‘αρρωστιάρης’, [kavalikévo] > [kaval’k’évu] ‘καβαλικεύω’.
ΣiΣΣ > Σ’iΣ’Σ’ > Σ’Σ’Σ’ π.χ. [zalizméni] > [zal’dz’m’én’] ‘ζαλισμένη’.
ΣiΣΣ > Σ’iΣ’Σ’ > Σ’Σ’Σ’ > ΣΣ’Σ’ π.χ. [skupizméno] > [skubz’m’énu] ‘σκουπισμένο’.
ΣΣiΣ > ΣΣ’iΣ > ΣΣ’Σ π.χ. [ksipόlitos] > [ks’pόl’tus] ‘ξυπόλυτος’, [ápsixos] > [áps’xus]
‘άψυχος’.
ΣΣiΣ > Σ’Σ’iΣ > Σ’Σ’Σ π.χ. [nόstimos] > [nόs’t’mus] ‘νόστιμος’.
ΣΣiΣ > ΣΣ’iΣ’ > ΣΣ’Σ’ π.χ. [ápsix’es] > [áps’x’is] ‘άψυχες’.
ΣΣiΣ’ > Σ’Σ’Σ’ π.χ. [stix’ό] > [s’t’x’ό] ‘στοιχειό, φάντασμα’, [ndiméni] > [n’d’m’én’]
‘ντυμένη’.
ΣΣiΣΣ > ΣΣ’iΣ’Σ’ > ΣΣ’Σ’Σ’ > ΣΣΣ’Σ’ π.χ. [stumbizméno] > [stumbz’m’énu] ‘στουμπισμένο’.
ΣiΣΣΣ > Σ’iΣΣΣ’ > Σ’ΣΣΣ’ > ΣΣΣΣ’ π.χ. [mistría] > [mstr’á] ‘μυστριά’.
β) από αποβολή των άτονων [i] (ένα εσωτερικό και ένα τελικό) δύο διαδοχικών συλλαβών:
ΣiΣi > Σ’iΣ’i > Σ’Σ’ π.χ [étimi] > [jét’m’] ‘έτοιμη’, [ximoniátiki] > [x’imun’át’k’] ‘χειμωνιάτικη’, [ksipόliti] > [ks’pόl’t’] ‘ξυπόλυτοι’.
ΣiΣΣi > Σ’iΣ’Σ’i > Σ’Σ’Σ’ π.χ. [aránisti]171 > [arán’ts’t’] ‘αράντιστη’.
ΣiΣΣi > Σ’iΣ’Σ’i > Σ’Σ’Σ’ > ΣΣ’Σ’ π.χ. [atsákisti] > [atsáks’t’] ‘ατσάκιστοι’, [askúpisti] >
[askúps’t’] ‘ασκούπιστη’.
ΣΣiΣi > ΣΣ’iΣ’i > ΣΣ’Σ’ π.χ. [ápsiti] > [áps’t’] ‘άψητη’, [ápsix’i] > [áps’x’] ‘άψυχοι’.
170
171

Και όχι με την αναμενόμενη ανομοίωση τρόπου άρθρωσης *[kun’ts’érva, jén’ts’ima, pan’ts’és].
Από ρ. [ran’ízu] ‘ραντίζω’.
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ΣΣiΣi > Σ’Σ’iΣ’i > Σ’Σ’Σ’ π.χ. [nόstimi] > [nόs’t’m’] ‘νόστιμη’.
ΣΣiΣΣi > Σ(’)Σ’iΣ’Σ’i > Σ(’)Σ’Σ’Σ’ > ΣΣΣ’Σ’ π.χ. [astrángisti] > [astráŋkst’] ‘άψητη’,
[astúmbisti] > [astúmps’t’] ‘αστούμπιστη’.
ΣΣiΣΣi > Σ’Σ’iΣ’Σ’i > Σ’Σ’Σ’Σ’ > Σ’Σ’Σ’ π.χ. [asarándisti] > [asarán’ts’t’]
‘ασαράντιστη’.
γ) από συγκοπή εσωτερικού [e] στην κατάληξη {-ete} ‘-ετε’:
Σ-ete > -Σ’et’e > -Σ(’)t’i/ Σ(’)d’i172 π.χ. [spásete] > [spás’t’i] ‘σπάσετε’, [spázete] >
[spáz’d’i] ‘σπάζετε’, [válete] > [vál’t’i] ‘βάλετε’, [vánete] > [ván’d’i] ‘βάζετε’, [éx’ete] >
[jéx(’)t’i] ‘έχετε’, [kátsete] > [káts(’)t’i] ‘κάτσετε’, [filáγ’ete] > [fláγd’i] ‘φυλάτε’,
[váf’et’e] > [váft’i] ‘βάφετε’, [krívete] > [kr’ívd’i] ‘κρύβετε’, [kámete] > [kámd’i] ‘κάνετε’.
3.2.2.2.1.2. Αφομοίωση ουρανικότητας
Οι Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1977, 44) αναφέρονται στη διαδικασία εξάπλωσης της ουράνωσης (δευτερογενής ουράνωση). Όσον αφορά την ιεραρχία πάσχοντος, και
εδώ ισχύει ό,τι και για την πρωτογενή ουράνωση. Όσον αφορά την ιεραρχία ενεργούντος, υπάρχει δυσκολία στον καθορισμό της, εφόσον τα ενεργούντα τεμάχια δεν είναι
φωνήεντα ή ημίφωνα, αλλά σύμφωνα, ο βαθμός ενέργειας των οποίων είναι δυσκολότερο να ιεραρχηθεί. Όσον αφορά την ιεραρχία κατευθύνσεως, κανονική θεωρείται η προληπτική εξάπλωση, ενώ αντικανονική η εξακολουθητική, η οποία σχετίζεται με τη συλλαβική δομή (π.χ. ταυτοσύλλαβα σύμφωνα [pilalό] > [pl’alό] ‘πιλαλώ’, [sk’ilόkapa] >
[s’kl’όkapa] ‘σκυλόκαπα’, [sitári] > [s’t’ä́r’] ‘σιτάρι’). Αλλά και τα αποτελέσματα της
προληπτικής εξάπλωσης συσκοτίζονται από τη δράση μιας αντίθετης τάσης προς ανομοίωση ουράνωσης. Σχηματικά:

ιεραρχία πάσχοντος
ιεραρχία ενεργούντος
ιεραρχία κατευθύνσεως

[+ισχύς]
[-ισχύς]
…………………………………
k, x, γ - l, n - s - t - θ, δ, f, v, m, p
πρωτογενώς ουρανωμένα σύμφωνα (;)
προληπτική κατά κανόνα - εξακολουθητική σε
ιδιάζουσα συλλαβική δομή

Σχήμα2: Η ιεραρχία της εξάπλωσης της ουράνωσης (δευτερογενούς ουράνωσης) κατά τους Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1977, 44)

Στο ΙΣ συναντούμε περιπτώσεις υποχωρητικής και προχωρητικής αφομοίωσης ουρανικότητας σε δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα.
α) υποχωρητική: [skulík’i] > [skul’ík’i] > [skl’ík’] > [sk’l’ík’] > [s’k(’)l’ík’] ‘σκουλήκι’
(Ρουσιάκης 2006, 79), [zumí] > [zum’í] > [zm’í] > [z’m’í] ‘ζουμί’ (Ρουσιάκης 2006 79).
β) προχωρητική: [sitári] > [s’itár’i] > [s’tár’] > [s’t’ár’] ‘σιτάρι’ (Μπουντώνας 1892, 103·
Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977, 44· Θαβώρης 1998, 51), [sk’ilόδοndο] >
[s’k’ilόδundu] > [s’k’lόδundu] > [s’k(’)l’όδundu] ‘κυνόδοντας’ (Μπουνώνας 1892, 15·
172

Η κατάληξη με [d’] εάν προηγείται ηχηρό εμποδιστικό ή ρινικό [m, n], με [t’] εάν προηγείται άηχο εμποδιστικό ή υγρό [l, r]. Το Σ πριν από την κατάληξη διατηρεί την ουρανικότητα μετά τη συγκοπή του [e],
εάν είναι συριστικό τριβόμενο, πλευρικό ή ρινικό φατνιακό [l, n], διαφορετικά κατά κανόνα απουρανώνεται.
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Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977, 44). Προχωρητική αφομοίωση ουρανικότητας
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε και στις περιπτώσεις: [δisák’i] > [δ’sák’] > [δ’s’ák’] >
[θ’s’ák’] > [t’s’ák’] > [ts’ák’] ‘δισάκι’173, [piláfi] (τουρκ. pilâf [ΛΚΝ 2003, λήμμα πιλάφι]) > [p’láf’] > [p(’)l’áf’] > [pl’áf’] ‘πιλάφι’ (Θαβώρης 1998, 51), [fidáni] (τουρκ. fidan
< φυτόν [ΛΚΝ 2003, λήμμα φιντάνι]) > [f’dán’] > v(’)d’án’] ‘φιντάνι’.
3.2.2.2.1.3. Απουράνωση
Σε αντίθεση με την ουράνωση, παρατηρείται και η τάση, ένα ουρανικό / ουρανοφατνιακό
/ ουρανικοποιημένο σύμφωνο να χάνει το αρθρωτικό χαρακτηριστικό της ουρανικότητας
(απουράνωση). Σύμφωνα με τους Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1977, 44-45), από
αρθρωτικής πλευράς πρόκειται για ένα φαινόμενο απλοποίησης μέσω ανομοίωσης174, με
κατά κανόνα υποχωρητική κατεύθυνση (Σ’Σ’ > ΣΣ’), στο οποίο εμπλέκεται και ο παράγοντας της συλλαβικής δομής. Από ακουστικής πλευράς (Μαλικούτη-Drachman &
Drachman 1977, 45), πρόκειται για «αμαύρωση» της ουρανικότητας του πρώτου συμφώνου από τη φάση ανοίγματος του δεύτερου. Εδώ παίζει ρόλο α) η θέση του πρώτου συμφώνου στην ιεραχία της έντασης (intensity), δηλαδή η ισχύς και η ακουστική του ένταση
(π.χ. [s’, z’ - x’ - p, f]) και β) εάν το δεύτερο σύμφωνο είναι ουρανικό / ουρανοφατνιακό /
ουρανικοποιημένο (Σ’Σ’) ή όχι (Σ’Σ). Σε σχέση με την ουράνωση, παρατηρούμε μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση, δηλαδή οι ανθιστάμενοι στην ουράνωση φθόγγοι απουρανώνονται πιο εύκολα, ενώ οι ευπαθείς στην ουράνωση φθόγγοι απουρανώνονται πιο δύσκολα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι ισχυρά ουρανωμένοι φθόγγοι δεν είναι δυνατό να
απουρανωθούν π.χ. [k’il’á] > [k’l’á] > [kl’á] ‘κοιλιά’ (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977, 45). Τέλος, σε σχέση με την αφομοίωση ουρανικότητας, δεν είναι απίθανο να
απουρανωθεί σύμφωνο πρωτογενώς ουρανικό / ουρανοφατνιακό /ουρανικοποιημένο και
να διατηρήσει την ουρανικότητα σύμφωνο δευτερογενώς ουρανωμένο, εάν το τελευταίο
βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της έντασης (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977,
45-46) π.χ. [skilí] > [sk’il’í] > [s’k’il’í] > [s’k’l’í] > [s’kl’í] ‘σκυλί’175.
Μερικές περιπτώσεις απουράνωσης δευτερογενών συμφωνικών συμπλεγμάτων στο ΙΣ
είναι οι εξής:
α) Πριν από Σ
Σ = συριστικό τριβόμενο

173

Δεν είναι βέβαιη η σειρά αφομοίωσης ουρανικότητας και αηχοποίησης ([δ’s] > [δ’s’] > [θ’s’] ή [δ’s] >
[θ’s] > [θ’s’]) και η σειρά απουράνωσης και στιγμικοποίησης ([θ’s’] > [t’s’] > [ts’] ή [θ’s’] > [θs’] > [ts’]).
Με φατνιακό συριστικό προστριβόμενο [ts] αναφέρουν τη λέξη οι Κretschmer 1905, 74, 151, 205· Αναγνωστόπουλος 1915, 32· Παπαδόπουλος 1926, 46· Newton 1972b, 202· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 19· Ρουσιάκης 2006, 86.
174
Θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι στην περίπτωση Σ’Σ > ΣΣ παρατηρείται απλοποίηση μέσω αφομοίωσης.
175
Πβ. και την προαιρετική απουράνωση των πρωτογενών [s’p’] > [s’p], [s’f’] > [s’f], [z’v’] > [z’v], [z’m’]
> [z’m] πριν από [e],[i], [i] < [e].
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[s]: [γ’οrγák’is] > [γ’urγák’s] > [γ’urγáks] ‘Γιωργάκης’176, [plék’is] > [pl’ék’s] > [pl’éks]
‘πλέκεις’, [éx’is] > [jéx’s] > [jéxs] ‘έχεις’, [astόx’isa] > [astόx’sa] > [astόxsa] ‘ξέχασα’,
[ftéγ’is] > [ft’éγ’s] > [ft’éγs] ‘φταίς’, [árγ’isa] > [árγ’sa] > [árγsa] > [árxsa] > [árksa] ‘άργησα’177, [kόpsis] > [kόps’s] > [kόpss] > [kόps] ‘κόψεις’178, [éksisa] > [jéks’sa] > [jékssa]
> [jéksa] ‘έξυσα’179, [pátisa] > [pát’sa] > [pátsa] ‘πάτησα’, [kléftis] > [kl’éft’s] > [kl’éfts]
‘κλέφτης’, [klόstis] > [klόs’t’s] > [klόsts] ‘κλώστης’, [éstisa] > [jés’t’sa] > [jéstsa] ‘έστησα’, [kátsis] > [káts’s] > [kátss] > [káts] ‘κάτσεις’180, [ftéxtis] > [ft’éxt’s] > [ft’éxts]
‘φταίχτης’, [γráfis] > [γráf’s] > [γráfs] ‘γράφεις’, [xalévis] > [xal’év’s] > [xal’évs] ‘θέλεις’, [klόθis] > [klόθ’s] > [klόθs] ‘κλώθεις’, [ván’is] > [ván’s] > [váns] > [vánts] ‘βάζεις’181, [vális] > [vál’s] > [váls] > [válts] ‘βάλεις’182, [kámis] > [kám’s] > [káms] ‘κάνεις’, [vrísk’is] > [vr’ís’k’s] > [vrís’ks] ‘βρίσκεις’, [sfín’g’is] > [s’f’ín’g’s] > [s’f’íŋgs] >
[s’f’íŋks] ‘σφίγγεις’183, [epistrόfia] > [p’strόfx’a] > [pstrόfx’a] ‘γαμήλιο έθιμο’, [skúpisa]
> [skúp’sa] > [skúpsa] ‘σκούπισα’.
[z]: [tsák’iza] > [tsák’za] > [tsákza] > [tságza] ‘τσάκιζα’, [skúpizma] > [skúp’zma] >
[skúpzma] > [skúbzma] ‘σκούπισμα’, [pόtizma] > [pόt’zma] > [pόtzma] > [pόdzma] ‘πότισμα’184, [údiza] > [úd’za] > [údza] ‘ταίριαζα’, [kanόniza] > [kanόn’za] > [kanόnza] >
[kanόndza] ‘κανόνιζα’185, [γ’álizma] > [γ’ál’zma] > [γ’álzma] > [γ’áldzma] ‘γυάλισμα’186, [álitο] > [ál’tu] > [áltu] ‘άλυτο’187.
Σ = άλλο εμποδιστικό (πλην συριστικού τριβόμενου)
[θ]: [δοk’iθό] > [δuk’θό] > [δukθό] ‘θυμηθώ’, [aγapiθό] > [aγap’θό] > [aγapθό] ‘αγαπηθώ’, [psiθún] > [ps’θún] > [psθún] > [pstún] ‘ψηθούν’, [x’iθún] > [x’θún] > [xθún] >
[xtún] ‘χυθούν’188, [θimiθό] > [θ’im’θό] > [θ’im(p)θό] ‘θυμηθώ’189.
[δ]: [kromiδúli] > [krum’δúl’] > [krum(b)δúl’] ‘κρεμμυδάκι’190.
[t]: [γalatόpita] > [γalatόp’ta] > [γalatόpta] ‘γαλατόπιτα’, [áx’ito] > [áx’tu] > [áxtu] ‘άχυτο’, [atríγ’ito] > [atr’íγ’tu] > [atr’íγtu] > [atr’íxtu] ‘ατρύγητο’191.

176

Τύπους χωρίς απουράνωση των δευτερογενών [x’s, k’s] αναφέρει γενικά για τα ΒΙ ο Παπαδόπουλος
(1926, 47) και ειδικά για το Ζαγόρι ο Αναγνωστόπουλος (1915, 30). Ο Newton (1972b, 200υποσημ1, 206)
κάνει λόγο για απουράνωση [k’s] > [ks] μόνο στο ιδίωμα των Σαρακατσάνων, ενώ για διατήρηση του [k’s]
στα περισσότερα ΒΙ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι για τη Θεσσαλική ο Τζάρτζανος (1909, 30) δε σημειώνει το σημάδι της ουρανικότητας σε αυτήν την περίπτωση. Μερική εφαρμογή της απουράνωσης παρατηρεί
η Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985, 194) για το ιδίωμα της Σιάτιστας π.χ. ρήμα /pl’éks/ ‘πλέκεις’ - όνομα /axmák’s/
‘αχμάκης’.
177
Με υποχωρητική αηχοποίηση και ανομοίωση τρόπου άρθρωσης.
178
Με απλοποίηση δευτερογενούς διπλού [ss] > [s].
179
Με απλοποίηση δευτερογενούς διπλού [ss] > [s].
180
Με απλοποίηση δευτερογενούς [tss] > [ts].
181
Με ανομοίωση τρόπου άρθρωσης [ns] > [nts].
182
Με ανομοίωση τρόπου άρθρωσης [ls] > [lts].
183
Με υποχωρητική αηχοποίηση.
184
Με υποχωρητική ηχηροποίηση.
185
Με ανομοίωση τρόπου άρθρωσης [nz] > [ndz].
186
Με ανομοίωση τρόπου άρθρωσης [lz] > [ldz].
187
Αλλά [álites] > [ál’t’is] ‘άλυτες’. Πβ. στη θεσσαλική τα δευτερογενή [lt, lts, ldz], όταν προηγείται τονισμένο φωνήεν και έπεται πισινό φωνήεν [a, ο, u] (Τζάρτζανος 1909, 47).
188
Με ανομοίωση τρόπου άρθρωσης.
189
Με προαιρετική ανάπτυξη συνοδίτη φθόγγου.
190
Με προαιρετική ανάπτυξη συνοδίτη φθόγγου.
191
Με υποχωρητική αηχοποίηση.
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[k]: [kόpika] > [kόp’ka] > [kόpka] ‘κόπηκα’, [δikόzmu] > [δ’kόzmu] > [δkόzm] >
[θkόzm] ‘δικός μου’, [papúδikο] > [papúδ’ku] > [papúδku] > [papúθku] ‘γεροντίστικο’192, [án’iksa] > [án’ksa] > [áŋksa] ‘άνοιξα’.
[γ]: [aksúriγοs] > [aksúr’γus] > [aksúrγus] ‘αξύριστος’.
Σ = ένηχο
[n]: [pinό] > [p’nό] > [pnό] ‘πεινώ’, [ípina] > [íp’na] > [ípna] ‘έπινα’, [vurbοbinόs] >
[vurbub’nόs] > [vurbubnόs] ‘από το Βούρμποβο’, [áfina] > [áf’na] > [áfna] ‘άφηνα’,
[tinázο] > [t’názu] > [tnázu] ‘τινάζω’, [γ’elaδinό] > [γ’ilaδ’nό] > [γ’ilaδnό] ‘αγελαδινό’,
[simerinό] > [s’im’ir’nό] > [s’imirnό] ‘σημερινό’.
[m]: [pelék’ima] > [p’il’ék’ma] > [p’il’ékma] ‘πελέκημα’.
[l]: [g’ilό] > [g’lό] > [glό] ‘κυλώ’.
β) Πριν από Σ’
Σ’ = συριστικό τριβόμενο
[s’]: [atsák’isti] > [atsák’s’t’] > [atsáks’t’] ‘ατσάκιστοι’, [astrán’g’isti] > [astrán’g’s’t’] >
[astráŋgs’t’] > [astráŋks’t’] ‘άψητη’193, [astόx’ise] > [astόx’s’i] > [astόxs’i] ‘ξέχασε’,
[árγ’ise] > [árγ’s’i] > [árγs’i] > [árxs’i] > [árks’i] ‘άργησε’194, [pátise] > [pát’s’i] >
[páts’i] ‘πάτησε’, [azογráfisti] > [azuγráf’s’t’] > [azuγráfs’t’] αζωγράφιστη’, [pistévο] >
[p’s’t’évu] > [ps’t’évu] ‘πιστεύω’, [skúpise] > [skúp’s’i] > [skúps’i] ‘σκούπισε’.
[z’]: [tsák’ize] > [tsák’z’i] > [tsákz’i] > [tságz’i] ‘τσάκιζε’, [skúpiz’e] > [skúp’z’i] >
[skúpz’i] > [skúbz’i] ‘σκούπιζε’195, [údize] > [úd’z’i] > [údz’i] ‘ταίριαζε’.
Σ’ = άλλο εμποδιστικό (πλην συριστικού)
[θ’]: [k’imiθí] > [k’im’θ’í] > [k’im(p)θ’í] ‘κοιμηθεί’196.
[δ’]: [xas’ápiδes] > [xas’áp’δ’is] > [xas’ápδ’is] > [xas’ábδ’is] ‘χασάπηδες’197.
[t’]: [γalatόpites] > [γalatόp’t’is] > [γalatόpt’is] ‘γαλατόπιτες’.
[k’]: [kόpik’e] > [kόp’k’i] > [kόpk’i] ‘κόπηκε’, [xáθik’es] > [xáθ’k’is] > [xáθk’is] ‘χάθηκες’.
[γ’]: [aksúriγ’i] > [aksúr’γ’] > [aksúrγ’] ‘αξύριστοι’.
Σ’ = ένηχο
[n’]: [γ’inéka] > [γ’n’éka] > [γn’éka] ‘γυναίκα’, [áfine] > [áf’n’i] > [áfn’i] ‘άφηνε’,
[γ’elaδinés] > [γ’ilaδ’n’és] > [γ’ilaδn’és] ‘αγελαδινές’, [simerinés] > [s’im’ir’n’és] >
[s’im’irn’és] ‘σημερινές’.
[l’]: [k’il’á] > [k’l’á] > [kl’á] ‘κοιλιά’, [filíso] > [f’l’ísu] > [fl’ísu] ‘φιλήσω’.
Στα τρισυμφωνικά συμπλέγματα [s’k’l, s’k’l’, s’k’n, s’k’n’] παρατηρείται απουράνωση του [k’] (Παπαδόπουλος 1926, 28· Newton 1972b, 151-152· Μαλικούτη-Drachman &
Drachman 1977, 45-46· Παπαδημητρίου & Ρόγκα 1984, 25) π.χ. [koprόsk’ilο] >
[kuprόs’k’lu] > [kuprόs’klu] ‘κοπρόσκυλο’, [drask’elό] > [dras’k’lό] > [dras’klό] ‘δρασκελώ’, [sk’ilí] > [s’k’l’í] > [s’kl’í] ‘σκυλί’, [drask’el’á] > [dras’k’l’á] > [dras’kl’á] ‘δρασκελιά’, [prosk’inό] > [prus’k’nό] > [prus’knό] ‘προσκυνώ’, [kosk’inό] > [kus’k’nό] >
[kus’knό] ‘κοσκινίζω’, [δamásk’ino] > [δamás’k’nu] > [δamás’knu] ‘δαμάσκηνο’,
[kόsk’ino] > [kόs’k’nu] > [kόs’knu] ‘κόσκινο’, [sk’iní] > [s’k’n’í] > [s’kn’í] ‘σχοινί’,
192

Με υποχωρητική αηχοποίηση.
Με υποχωρητική αηχοποίηση.
194
Με υποχωρητική αηχοποίηση και ανομοίωση τρόπου άρθρωσης.
195
Με υποχωρητική ηχηροποίηση.
196
Με προαιρετική ανάπτυξη συνοδίτη φθόγγου.
197
Με υποχωρητική ηχηροποίηση.
193
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[δamask’in’á] > [δamas’k’n’á] > [δamas’kn’á] ‘δαμασκηνιά’, [prosk’iníso] >
[prus’k’n’ísu] > [prus’kn’ísu] ‘προσκυνήσω’, [kosk’iníso] > [kus’k’n’ísu] > [kus’kn’ísu]
‘κοσκινίσω’.
Σε πολλές περιπτώσεις απαντούν διπλοτυπίες με / χωρίς απουράνωση π.χ. [xairlíδik’i]
> [xairl’íδ’k’] > [xairl’íθ’k’] / [xairl’íθk’] ‘με γειά’198, [apoliθό] > [apul’θό] / [apulθό]
‘απολυθώ’, [tírima] > [t’ír’ma] / [t’írma] ‘κοίταγμα’, [stix’ό] > [s’t’x’ό] / [s’tx’ό] ‘φάντασμα, στοιχειό’. Αιτία της αστάθειας φαίνεται ότι είναι η ευαισθησία των δυσπρόσβλητων από την ουράνωση ουρανικοποιημένων συμφώνων στην απουράνωση.
3.2.2.2.1.4. Τύποι δευτερογενών συμπλεγμάτων που προκύπτουν από ουράνωση, αφομοίωση ουρανικότητας ή απουράνωση
Καταλήγοντας, από τις παραπάνω αλλαγές προκύπτουν οι εξής τύποι δευτερογενών
συμφωνικών συμπλεγμάτων:
Δισυμφωνικά με ουρανικό / ουρανοφατνιακό / ουρανικοποιημένο:
 το α΄ μέλος (Σ’Σ) π.χ. [al’púm’i] ‘λυπάμαι’.
 το β΄ μέλος (ΣΣ’) π.χ. [xόrs’i] ‘χώρισε’.
 το α΄ και β΄ μέλος (Σ’Σ’) π.χ. [as’k’énum’i] ‘σιχαίνομαι’, [pul’t’éra] ‘πλήθος’.
 κανένα μέλος (ΣΣ) π.χ. [prasόpta] ‘πρασόπιτα’.
Τρισυμφωνικά με ουρανικό / ουρανοφατνιακό / ουρανικοποιημένο:
 το α΄ μέλος (Σ’ΣΣ) π.χ. [δamás’knu] ‘δαμάσκηνο’, [kuprόs’klu] ‘κοπρόσκυλο’.
 το β΄ μέλος (ΣΣ’Σ) π.χ. [ks’pόl’t’] ‘ξυπόλυτοι’.
 το γ΄ μέλος (ΣΣΣ’) π.χ. [árks’i] ‘άργησε’, [stráŋks’i] ‘στράγγισε’.
 το α΄ και β΄ μέλος (Σ’Σ’Σ) π.χ. [nόs’t’mu] ‘νόστιμο’.
 το β΄ και γ΄ μέλος (ΣΣ’Σ’) π.χ. [áps’x’] ‘άψυχη’, [ksurz’m’énus] ‘ξυρισμένος’.
 το α΄ και γ΄ μέλος (Σ’ΣΣ’) π.χ. [s’kl’á] ‘σκυλιά’.
 και τα τρία μέλη π.χ. (Σ’Σ’Σ’) [nόs’t’m’] ‘νόστιμη’, [arán’ts’t’] ‘αράντιστη’.
 κανένα μέλος (ΣΣΣ) π.χ. [skúbzma] ‘σκούπισμα’.
Τετρασυμφωνικά με ουρανικό / ουρανοφατνιακό / ουρανικοποιημένο:
 το δ΄ μέλος (ΣΣΣΣ’) π.χ. [mstr’á] ‘μυστριά’.
 το γ΄ και δ΄ μέλος (ΣΣΣ’Σ’) π.χ. [astráŋks’t’] ‘άψητη’, [stumbz’m’énu] ‘στουμπισμένο’.
 κανένα μέλος (ΣΣΣΣ) π.χ. [pstrόfx’a] ‘γαμήλιο έθιμο’, [astráŋkstu] ‘άψητο’,
[astúmpstu] ‘αστούμπιστο’.
3.2.2.2.1.5. Αφομοίωση ηχηρότητας (ηχηροποίηση / αηχοποίηση)
3.2.2.2.1.5.1. Υποχωρητική ηχηροποίηση
Υποχωρητική ηχηροποίηση άηχου συμφώνου παρατηρείται πριν από ηχηρό σύμφωνο
(συνήθως [z, z’, δ’]). Η αλλαγή αφορά στην πλειονότητά της δευτερογενή συμπλέγματα
από αποβολή άτονου [i] σε όρια μορφημάτων.
άηχο κλειστό + ηχηρό συριστικό τριβόμενο:

198

Με υποχωρητική αηχοποίηση.
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[p’z(’m’)] > [bz(’m’)] π.χ. [tsápiza] > [tsáp’za] > [tsápza > [tsábza] ‘τσάπιζα’, [tsápize] >
[tsáp’z’i] > [tsápz’i] > [tsábz’i] ‘τσάπιζε’, [tsápizma] > [tsáp’zma] > [tsápzma] > [tsábzma] ‘τσάπισμα’, [tsapizméno] > [tsap’z’m’énu] > [tsapz’m’énu] > tsabz’m’énu] ‘τσαπισμένο’.
[k’z(’m’)] > [gz(’m’)] π.χ. [tsák’iza] > [tsák’za] > [tsákza] > [tságza] ‘τσάκιζα’, [tsák’ize]
> [tsák’z’i] > [tsákz’i] > [tságz’i] ‘τσάκιζε’, [tsák’izma] > [tsák’zma] > [tsákzma] >
[tságzma] ‘τσάκισμα’, [tsak’izméno] > [tsak’z’m’énu] > [tsakz’m’énu] > [tsagz’m’énu]
‘τσακισμένο’.
[t’z(’m’)] > [dz(’m’)] π.χ. [pόtiza] > [pόt’za] > [pόtza] > [pόdza] ‘πότιζα’, [pόtize] >
[pόt’z’i] > [pόtz’i] > [pόdz’i] ‘πότιζε’, [pόtizma] > [pόt’zma] > [pόtzma] > [pόdzma]
‘πότισμα’, [potizméno] > [put’z’m’énu] > [putz’m’énu] > [pudz’m’énu] ‘ποτισμένο’.
άηχο τριβόμενο + ηχηρό συριστικό τριβόμενο:
[θ’z(’)] > [δz(’)] π.χ. [siníθiza] > [s’in’íθ’za] > [s’in’íθza] > [s’in’íδza] ‘συνηθιζα’,
[siníθize] > [s’in’íθ’z’i] > [s’in’íθz’i] > [s’in’íδz’i] ‘συνήθιζε’199.
[f’z(’m’)] > [vz(’m’)] π.χ. [zoγráfiza] > [zuγráf’za] > [zuγráfza] > [zuγrávza] ‘ζωγράφιζα’, [zoγráfize] > [zuγráf’z’i] > [zuγráfz’i] > [zuγrávz’i] ‘ζωγράφιζε’, [zoγráfizma] >
[zuγráf’zma] > [zuγráfzma] > [zuγrávzma] ‘ζωγράφισμα’, [zoγrafizméno] >
[zuγraf’z’m’énu] > [zuγrafz’m’énu] > [zuγravz’m’énu] ‘ζωγραφισμένο’.
[x’z(’)] > [γz(’)] π.χ. [sinéx’iza] > [s’in’éx’za] > [s’in’éxza] > [s’in’éγza] ‘συνέχιζα’,
[sinéx’ize] > [s’in’éx’z’i] > [s’in’éxz’i] > [s’in’éγz’i] ‘συνέχιζε’.
άηχο κλειστό + ηχηρό μεσοδοντικό τριβόμενο:
[p’δ’] > [bδ’] π.χ. [xas’ápiδes] > [xas’áp’δ’is] > [xas’ápδ’is] > [xas’ábδ’is] ‘χασάπηδες’.
[k’δ’] > [gδ’] π.χ. [axmák’iδes] > [axmák’δ’is] > [axmákδ’is] > [axmágδ’is] ‘αχμάκηδες’.
[t’δ’] > [d(’)δ’]200 π.χ. [tsifútiδes] > [ts’ifút’δ’is] > [ts’ifúd(’)δ’is] ‘τσιφούτηδες’.
άηχο τριβόμενο + ηχηρό μεσοδοντικό τριβόμενο:
[f’δ’] > [vδ’] π.χ. [maŋgúfiδes] > [maŋgúf’δ’is] > [maŋgúfδ’is] > [maŋgúvδ’is] ‘μαγκούφηδες’.
[s’δ’] > [z(’)δ’]201 π.χ. [θeoδόsiδes] > [θ’iuδόs’δ’is] > [θ’iuδόz(’)δ’is] ‘Θεοδόσηδες //
τρελοί’.
άηχο τριβόμενο + ηχηρό οδοντικό κλειστό: [fidáni] > [f’dán’] > [v(’)d’án’] ‘φιντάνι’202.
άηχο τριβόμενο + άηχο κλειστό + ηχηρό συριστικό τριβόμενο:
[ft’z(’m’)] > [vdz(’m’)] π.χ. [váftiza] > [váft’za] > [váftza] > [váfdza] > [vávdza] ‘βάφτιζα’, [váftize] > [váft’z’i] > [váftz’i] > [váfdz’i] > [vávdz’i] ‘βάφτιζε’, [váftizma] >
[váft’zma] > [váftzma] > [váfdzma] > [vávdzma] ‘βάφτισμα’, [vaftizménos] >
[vaft’z’m’énus] > [vaftz’m’énus] > [vafdz’m’énus] > [vavdz’m’énus] ‘βαφτισμένος’.
[s’k’z(’m’)] > [z(’)gz(’m’)] π.χ. [ksésk’iza] > [ks’és’k’za] > [ks’és’kza] > [ks’és’gza] >
[ks’éz(’)gza] ‘ξέσκιζα’, [ksésk’ize] > [ks’és’k’z’i] > [ks’és’kz’i] > [ks’és’gz’i] >
[ks’éz(’)gz’i] ‘ξέσκιζε’203, [ksésk’izma] > [ks’és’k’zma] > [ks’és’kzma] > [ks’és’gzma] >
199

Αλλά μτχ [s’in’iθ’iz’m’énus] ‘συνηθισμένος’, χωρίς αποβολή, εφόσον πρόκειται για νεότερο λεξικό
δάνειο από την ΚΝΕ (αλλά πβ. μτχ [meθizménοs] > [m’idz’m’énus] ‘μεθυσμένος’ με υποχωρητική ηχηροποίηση και ανομοίωση τρόπου άρθρωσης).
200
Εδώ η ουρανικότητα του πρώτου μέλους είναι πιο ανθεκτική στη διαδικασία της απουράνωσης, σε σχέση με τα [p’δ’] > [bδ’], [k’δ’] > [gδ’].
201
Εδώ η ουρανικότητα του πρώτου μέλους είναι πιο ανθεκτική στη διαδικασία της απουράνωσης.
202
Με ουράνωση του δεύτερου μέλους.
203
Συνηθέστερα [ks’is’kúsa, ks’is’kús’i] από ενεστ. [ks’is’kό] αντί [ks’is’k’ízu].
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[ks’éz(’)gzma] ‘ξέσκισμα’, [ksesk’izméno] > [ks’is’k’z’m’énu] > [ks’is’kz’m’énu] >
[ks’is’gz’m’énu] > [ks’iz(’)gz’m’énu] ‘ξεσκισμένο’.
[s’t’z(’m’)] > [z(’)dz(’m’)] π.χ. [kόstize] > [kόs’t’z’i] > [kόstz’i] > [kόzdz’i] ‘κόστιζε’,
[kalástizma] > [kalás’t’zma] > [kalástzma] > [kalázdzma] ‘καλωσόρισμα’, [kalastizméni]
> [kalas’t’z’m’én’] > [kalastz’m’én’] > [kalazdz’m’én’] ‘καλωσορισμένοι’.
άηχο τριβόμενο + άηχο κλειστό + ηχηρό μεσοδοντικό τριβόμενο:
[ft’δ’] > [vd(’)δ’] π.χ. [kléftiδes] > [kl’éft’δ’is] > [kl’éfd(’)δ’is] ‘κλέφτες’ (παρόμοια το
[pséftiδes] > [ps’évd(’)δ’is] ‘ψεύτες’)204.
[s’t’δ’] > [z’d(’)δ’] π.χ. [x’éstiδes] > [x’és’t’δ’is] > [x’éz’d(’)δ’is] ‘χέστηδες’ (παρόμοια
το [klόstiδes] > [klόz’d(’)δ’is] ‘κλώστηδες’)205.
[rt’δ’ > rd(’)δ’] π.χ. [andártiδes] > [andárt’δ’is] > [andárd(’)δ’is] ‘αντάρτες’206.
3.2.2.2.1.5.2. Υποχωρητική αηχοποίηση
Υποχωρητική αηχοποίηση ηχηρού συμφώνου παρατηρείται πριν από άηχο σύμφωνο (συνήθως [s, s’, θ, θ’]). Η αλλαγή αφορά στην πλειονότητά της δευτερογενή συμπλέγματα
από αποβολή άτονου [i] σε όρια μορφημάτων.
ηχηρό κλειστό + άηχο συριστικό τριβόμενο:
[d’s(’)] > [ts(’)] π.χ. [údisa] > [úd’sa] > [údsa] > [útsa] ‘ταίριασα’, [údise] > [úd’s’i] >
[úds’i] > [úts’i] ‘ταίριασε’.
πλευρικό + ηχηρό κλειστό + άηχο συριστικό τριβόμενο:
[l’d’s(’)] > [l(’)ts(’)] π.χ. [dáldisa] > [dál’d’sa] > [dáldsa] > [dáltsa] ‘όρμησα’, [dáldise] >
[dál’d’s’i] > [dál’t’s’i] > [dál’ts’i] ‘όρμησε’.
ρινικό σύμπλεγμα + άηχο συριστικό τριβόμενο:
[n’d’s(’)] > [n(’)ts(’)] π.χ. [k’éndisa] > [k’én’d’sa] > [k’éndsa] > [k’éntsa] ‘κέντησα’,
[k’éndise] > [k’én’d’s’i] > [k’én’t’s’i] > [k’én’ts’i] ‘κέντησε’, [aféndis] > [af’én’d’s] >
[af’énds] > [af’énts] ‘αφέντης’, [arxόndisa, arxόndises] > [arxόntsa, arxόn’ts’is] ‘αρχόντισσα, αρχόντισσες’.
[mb’s(’)] > [mps(’)] π.χ. [akúmbisa] > [akúmb’sa] > [akúmbsa] > [akúmpsa] ‘ακούμπησα’, [akúmbise] > [akúmb’s’i] > [akúmbs’i] > [akúmps’i] ‘ακούμπησε’.
[n’g’s(’)] > [ŋks(’)] π.χ. [sfún’g’isa] > [sfún’g’sa] > [sfúŋgsa] > [sfúŋksa] ‘σκούπισα’,
[sfún’g’ise] > [sfún’g’s’i] > [sfúŋgs’i] > [sfúŋks’i] ‘σκούπισε’.
ηχηρό τριβόμενο + άηχο μεσοδοντικό τριβόμενο:
[γ’θ(’)] > [xθ(’)] π.χ. [ksomoloγ’iθό] > [ksumuluγ’θό] > [ksumuluγθό] / [ksumuluxθό]
‘εξομολογηθώ’, [ksοmoloγ’iθí] > [ksumuluγ’θ’í] > [ksumuluγθ’í] / [ksumuluxθ’í] ‘εξομολογηθεί’ (παρόμοια τα [k’iniγ’iθό] > [k’in’iγθό] / [k’in’ixθό] ‘κυνηγηθώ’, [k’iniγ’iθí]
> [k’in’iγθ’í] / [k’in’ixθ’í] ‘κυνηγηθεί’).
ρινικό σύμπλεγμα + άηχο μεσοδοντικό τριβόμενο:
[n’d’θ(’)] > [n(’)’t(’)θ(’)] π.χ. [k’endiθό] > [k’in’d’θό] > [k’in(’)t(’)θό] ‘κεντηθώ’,
[k’endiθí] > [k’in’d’θ’í] > [k’in’t’θ’í] ‘κεντηθεί’ (παρόμοια τα [ndiθό, ndiθí] >
[n(’)t(’)θό, n’t’θ’í] ‘ντυθώ, ντυθεί’).

204

Και α) με απλοποιηση [kl’évδ’is, ps’évδ’is], β) χωρίς -ηδ- [kl’éft’is, ps’éft’is].
Και α) με απλοποίηση [x’éz’δ’is, klόz’δ’is], β) χωρίς -ηδ- [x’és’t’is, klόs’t’is].
206
Και α) με απλοποίηση [andárδ’is] (ενικός [andárs]), β) χωρίς -ηδ- [andárt’is], γ) με μεταπλασμό κατά τα
σε -Σi > -Σ’ [andárt’].
205
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[mb’θ(’)] > [mpθ(’)] π.χ. [tsimbiθό] > [ts’imb’θό] > [ts’imbθό] > [ts’impθό] ‘τσιμπηθώ’,
[tsimbiθí] > [ts’imb’θ’í] > [ts’imbθ’í] > [ts’impθ’í] ‘τσιμπηθεί’.
ηχηρό τριβόμενο + άηχο κλειστό:
[v’k(’)] > [fk(’)] π.χ. [anévika] > [an’év’ka] > [an’évka] > [an’éfka] ‘ανέβηκα’,
[anévik’e] > [an’év’k’i] > [an’évk’i] > [an’éfk’i] ‘ανέβηκε’ (παρόμοια τα [katévika] >
[kat’éfka] ‘κατέβηκα’, [isévika] > [s’éfka] ‘μπήκα’).
[δ’k(’)] > [θk(’)] π.χ. [δikόsmu] > [δ’kόzm] > [δkόzm] > [θkόzm] ‘δικός μου’, [δik’ímu]
> [δ’k’ím] > [δk’ím] > [θk’ím] ‘δική μου’207 (παρόμοια τα [meraklíδiko, meraklíδik’es] >
[m’irakl’íθku, m’irakl’íθk’is] ‘μερακλίδικο, μερακλίδικες’, [papúδiko, papúδik’es] >
[papúθku, papúθk’is] ‘γεροντίστικο, γεροντίστικες’, [xairlíδiko, xairlíδik’es] >
[xairl’íθku, xairl’íθk’is] ‘με γειά’).
[γ’t(’)] > [xt(’)] π.χ. [atríγ’ito] > [atr’íγ’tu] > [atr’íγtu] > [atr’íxtu] ‘ατρύγητο’, [atríγ’ites]
> [atr’íγ’t’is] > [atr’íγt’is] > [atr’íxt’is] ‘ατρύγητες’.
ηχηρό χειλοδοντικό τριβόμενο + άηχο συριστικό προστριβόμενο:
[v(’)ts’] > [fts’] π.χ. [fovitsiáris] > [fuv’ts’árs] > [fuvts’árs] > [fufts’árs] ‘φοβητσιάρης’,
[vutséli] > [vts’él’] > [fts’él’] ‘μικρό βουτσί’ (Αναγνωστόπουλος 1915, 20· Παπαδόπουλος 1926, 44· ΙΛ 1933-1989, λήμμα βουτσέλλι).
3.2.2.2.1.5.3. Προχωρητική ηχηροποίηση / αηχοποίηση
Προχωρητική ηχηροποίηση παρατηρείται στην κατάληξη του β΄ πληθυντικού ρημάτων
με χαρακτήρα θέματος ηχηρό εμποδιστικό ή ρινικό σύμφωνο. Η προχωρητική ηχηροποίηση στο β΄ πληθυντικό είναι κανονική και υποχρεωτική, σε αντίθεση με την προαιρετική
υποχωρητική αηχοποίηση του β΄ ενικού.
[v’t’] > [vd’] π.χ. [anávete] > [anáv’t’i] > [anávt’i] > [anávd’i] ‘ανάβετε’ (παρόμοια τα
[δulévete] > [δl’évd’i] ‘δουλεύετε’, [xalévete] > [xal’évd’i] ‘θέλετε’, [krívete] > [kr’ívd’i]
‘κρύβετε’).
[γ’t’] > [γd’] π.χ. [filáγ’ete] > [fláγ’t’i] > [fláγt’i] > [fláγd’i] ‘φυλάτε’ (παρόμοια τα
[ftéγete] > [ft’éγd’i] ‘φταίτε’, [féγete] > [f’éγd’i] ‘φεύγετε’).
[z’t’] > [z’d’i]208 π.χ. [tsak’ízete] > [tsak’íz’t’i] > [tsak’íz’d’i] ‘τσακίζετε’ (παρόμοια τα
[potízete] > [put’íz’d’i] ‘ποτίζετε’, [lavízete] > [lav’íz’d’i] ‘μιλάτε’, [sόzete] > [sόz’d’i]
‘σώζετε’).
[n’t’] > [n’d’]209 π.χ. [ménete] > [m’én’t’i] > [m’én’d’i] ‘μένετε’ (παρόμοια τα [vánete] >
[ván’d’i] ‘βάζετε’, [mazόnete] > [mazόn’d’i] ‘μαζεύετε’]).
[m’t’] > [md’] π.χ. [kámete] > [kám’t’i] > [kámt’i] > [kámd’i] ‘κάνετε’.
Δεν εντοπίσαμε κάποια περίπτωση προχωρητικής αηχοποίησης στο ΙΣ. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων προχωρητικής ηχηροποίησης και τον αυξημένο αριθμό περιπτώσεων υποχωρητικής ηχηροποίησης και αηχοποίησης, επιβεβαιώνει τη γενική διαπίστωση ότι η συνήθης φορά της αφομοίωσης είναι υποχωρητική (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977, 39, 44).
3.2.2.2.1.5.4. Απουσία αφομοίωσης ηχηρότητας

207

Και [θk’ám].
Εδώ εμμένει η ουρανικότητα του α΄ μέλους.
209
Εδώ εμμένει η ουρανικότητα του α΄ μέλους.
208
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Σε πολλές περιπτώσεις δευτερογενών συμφωνικών συμπλεγμάτων (κυρίως με ένηχα) δεν
παρατηρείται αφομοίωση ηχηρότητας, αλλά τα μέλη διατηρούν την τιμή της ηχηρότητας
που είχαν πριν από την αποβολή.
άηχο εμποδιστικό + ένηχο (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1990, 156): [kulúra] > [klúra] ‘κουλούρα’, [k’il’á] > [kl’á] ‘κοιλιά’, [kunúpi] > [knúp’] ‘κουνούπι’, [k’imúme] > [k’múm’i]
‘κοιμάμαι’, [skiní] > [s’kn’í] ‘σχοινί’, [skularík’i] > [sklar’ík’] ‘σκουλαρίκι’, [xul’ári] >
[xl’ár’] ‘κουτάλι’, [x’imόnas] > [x’mόnas] ‘χειμώνας’, [x’inόporo] > [x’nόpuru] ‘φθινόπωρο’, [tréxun] > [tr’éxn] ‘τρέχουν’, [simáδi] > [s’máδ’] ‘σημάδι’, [s’imá] > [s’má] ‘κοντά’, [asimόno] > [as’mόnu] ‘ασημώνω’, [mesiméri] > [m’is’m’ér’] ‘μεσημέρι’210,
[sinázo] > [s’názu] ‘ταρακουνώ’, [prásino] > [prás’nu] ‘πράσινο’, [sulúpi] > [slúp’] ‘σουλούπι’, [γrápsun] > [γrápsn] ‘γράψουν’, [δíksun] > [δ’íksn] ‘δείξουν’, [pléksimo] >
[pl’éks’mu] ‘πλέξιμο’, [tinázo] > [tnázu] ‘τινάζω’, [patiméno] > [pat’m’énu] ‘πατημένο’,
[étimo] > [jét’mu] ‘έτοιμο’, [tulúpa] > [tlúpa] ‘τολύπη’, [stimόni] > [s’t’mόn’] ‘στημόνι’,
[θilík’i] > [θl’ík’] ‘θηλιά’, [θimúme] > [θ’múm’i] ‘θυμάμαι’, [maθiménos] >
[maθ’m’énus] ‘μαθημένος’, [filáγο] > [fláγu] ‘φυλώ’, [áfina] > [áfna] ‘άφηνα’, [γráfun] >
[γráfn] ‘γράφουν’, [pinό] > [pnό] ‘πεινώ’, [γlépun] > [γl’épn] ‘βλέπουν’.
ένηχο + άηχο εμποδιστικό (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1990, 157): [mitári] > [m(p)tár’] ‘μιτάρι’, [brúmita] > [brúmta] ‘μπρούμυτα’, [vrόmikos] > [vrόmkus] ‘βρόμικος’, [γnomikόs] >
[γnumkόs] ‘συνετός’, [ts’ámiko] > [ts’ámku] ‘τσάμικο’, [lipúme] > [al’púm’i] ‘λυπάμαι’,
[θilikό] > [θ’il’kό] ‘θηλυκό’, [θélete] > [θ’él’t’i] ‘θέλετε’, [γnόrisa] > [aγnόrsa] ‘γνώρισα’, [akláristo] > [aklárstu] ‘ακλάδευτο’, [párete] > [párt’i] ‘πάρετε’.
ένηχο + άηχο εμποδιστικό + ένηχο: [mikrό] > [mkrό] ‘μικρό’, [érsimo] > [jérs’mu]
‘ερχομός’, [persinόs] > [p’irs’nόs] ‘περσινός’.
ηχηρό εμποδιστικό + άηχο εμποδιστικό:
[zik(’)] > [z’k(’)] π.χ. [kakorízikos, kakorízik’es] > [kakur’íz’kus, kakur’íz’k’is] ‘κακορίζικος, κακορίζικες’, [ursúzikos, ursúzik’es] > [ursúz’kus, ursúz’k’is] ‘ιδιότροπος, ιδιότροπες’.
[vik(’)] > [vk(’)] π.χ. [manáviko] > [manáv’ku] > [manávku] ‘μανάβικο’, [tráviksa] >
[tráv’ksa] > [trávksa] ‘τράβηξα’211.
[vis] > [vs] π.χ. [manávis] > [manáv’s] > [manávs] ‘μανάβης’.
[δis(’)] > [δs(’)] π.χ. [traγúδisa, traγúδise] > [traγúδ’sa, traγúδ’s’i] > [traγúδsa, traγúδs’i]
‘τραγούδησα, τραγούδησε’, [embόδisa, embόδise] > [ambόδ’sa, ambόδ’s’i] > [ambόδsa,
ambόδs’i] ‘εμπόδισα, εμπόδισε’212.
3.2.2.2.1.5.5. Διπλοτυπίες213
ηχηρό τριβόμενο + άηχο συριστικό τριβόμενο:

210

Σε αντίθεση με το πρωτογενές [sm] > [zm] (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977, 48).
Συνήθως χωρίς αποβολή [tráv’iksa].
212
Συνήθως με υποχωρητική αηχοποίηση και ανομοίωση τρόπου άρθρωσης [traγútsa, traγúts’i, ambόtsa,
ambόts’i].
213
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηχηρότητα ως αρθρωτικό χαρακτηριστικό παρουσιάζει διαβαθμίσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρόκειται μάλλον για δύο διαφορετικούς διακριτούς τύπους, έναν με ηχηρό και
έναν με άηχο φθόγγο, όσο και για έναν τύπο, όπου ο σχετικός φθόγγος βρίσκεται αρθρωτικά στο μεταίχμιο
ηχηρότητας / αηχότητας, με αποτέλεσμα άλλοτε να εκλαμβάνεται ως ηχηρός και άλλοτε ως άηχος. Γι’ αυτό και ο ίδιος ομιλητής εμφανίζει διπλοτυπίες αυτού του είδους στο ιδιόλεκτό του.
211
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[v’s] > [vs] / [fs]214 π.χ. [xalévis] > [xal’év’s] > [xal’évs] / [xal’éfs] ‘θέλεις’ (παρόμοια τα
[δulévis] > [δl’évs] / [δl’éfs] ‘δουλεύεις’, [anávis] > [anávs] / [anáfs] ‘ανάβεις’, [krívis] >
[kr’ívs] / [kr’ífs] ‘κρύβεις’).
[γ’s(’)] > [xs(’)]215 π.χ. [filáγ’is] > [f’láγ’s] > [fláγs] / [fláxs] ‘φυλάς’ (παρόμοια τα
[ftéγ’is] > [ft’éγs] / [ft’éxs] ‘φταις’, [k’iníγ’isa] > [k’in’íγsa] / [k’in’íxsa] ‘κυνήγησα’,
[molόγ’ise] > [mulόγs’i] / [mulόxs’i] ‘έφερε είδηση’ [pareksíγ’ises] > [paraks’íγs’is] /
[paraks’íxs’is] ‘παρεξήγησες’).
Προαιρετική προχωρητική ηχηροποίηση, με αποτέλεσμα την ελεύθερη ποικιλία
[mk(’)] / [mg(’)], παρατηρείται σε ρηματικούς τύπους του ‘απομένω’ π.χ. [apόmika,
apόmike] > [apόm’ka, apόm’k’i] > [apόmka] / [apόmga], [apόmk’i] / [apόmg’i] ‘απέμεινα, απέμεινε’.
[éxun] > [jéxn] / [jéγn]: H συγκεκριμένη ηχηροποίηση εμφανίστηκε περιστασιακά στο
corpus του απομαγνητοφωνημένου υλικού και περιορίζεται στο συγκεκριμένο ρηματικό
τύπο. Δεν αφορά γενικά το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όπου σχηματίζονται συμπλέγματα
άηχων εμποδιστικών με [n]216.
3.2.2.2.1.6. Ανομοίωση τρόπου άρθρωσης
τριβόμενο + τριβόμενο > τριβόμενο + κλειστό:
[s’θ(’)] > [s(’)t(’)] π.χ. [psiθún] > [ps’θún] > [psθún] > [pstún] ‘ψηθούν’, [psiθí] >
[ps’θ’í] > [ps’t’í] ‘ψηθεί’.217
[x’θ(’)] > [xt(’)] π.χ. [x’iθún] > [x’θún] > [xθún] > [xtún] ‘χυθούν’, [x’iθí] > [x’θ’í] >
[xθ’í] > [xt’í] ‘χυθεί’.
[s’x’] > [s’k’] π.χ. [six’énome] > [as’x’énum’i] > [as’k’énum’i] ‘σιχαίνομαι’.
τριβόμενο + τριβόμενο > κλειστό + τριβόμενο:
[rγ’s(’)] > [rks(’)] π.χ. [árγ’isa] > [árγ’sa] > [árγsa] > [árksa] ‘άργησα’, [árγ’ise] >
[árγ’s’i] > [árγs’i] > [árks’i] ‘άργησε’218.
τριβόμενο + τριβόμενο > κλειστό + τριβόμενο > προστριβόμενο:219
[θ’s(’)] > [ts(’)] π.χ. [méθisa] > [m’éθ’sa] > [m’éθsa] > [m’étsa] ‘μέθυσα’, [méθise] >
[m’éθ’s’i] > [m’éθs’i] > [m’éts’i] ‘μέθυσε’ (παρόμοια τα [vόjθisa, vόjθise] > [vόjtsa,
vόjts’i] ‘βοήθησα, βοήθησε’, [siŋgáθisa, siŋgáθise] > [s’iŋgátsa, s’iŋgáts’i] ‘κάθησα ανήσυχος, κάθησε ανήσυχος’, [siŋgaθisto] > [s’iŋgatstό] ‘συγκαθιστός χορός’, [kaθisiό] >
[kats’ό] ‘καθησιό’). Η ανομοίωση [θ’s] > [ts] δεν αφορά το β΄ ενικό των ρημάτων με χα214

Πρόκειται για σπανιότερη ελεύθερη ποικιλία στο β΄ ενικό του ενεστώτα των ρημάτων με χαρακτήρα
θέματος [v].
215
Πρόκειται για σπανιότερη ελεύθερη ποικιλία, που αφορά ως επί το πλείστον το β΄ ενικό του ενεστώτα
των ρημάτων με χαρακτήρα θέματος [γ].
216
Σε αντίθεση με το ιδίωμα του Καταφυγίου, όπου η ηχηροποίηση είναι συστηματική (Μαργαρίτη-Ρόγκα
1990).
217
Στα δευτερογενή [pstό] ‘ψηθώ’, [xtό] ‘χυθώ’ παίζει ρόλο αναλογικά και η ανομοίωση τρόπου άρθρωσης
των πρωτογενών συμπλεγμάτων στο ίδιο μορφολογικό περιβάλλον π.χ. [sx’is-θό] > [s’k’istό] ‘σκιστώ’,
[mazox-θό] > [mazuxtό] ‘μαζευτώ’.
218
Ενδέχεται να πρόκειται για απλοποίηση [árγ’iksa] > [árγ’ksa] > [árksa], εάν λάβουμε υπόψη το συνοπτικό θέμα [arγ’íks-u] ‘αργήσ-ω’.
219
Εδώ απαντούν διπλοτυπίες και αντιπαραδείγματα που συνδέονται με τον παράγοντα του ιδιολέκτου και
την επίδραση της ΚΝΕ π.χ. [akulúθisa, akulúθise] > [aklúθsa] / [aklútsa], [aklúθs’i] / [aklúts’i] ‘ακολούθησα, ακολούθησε’, [siníθisa, siníθise] > [s’in’íθsa, s’in’íθs’i] ‘συνήθησα, συνήθησε’, [simbáθisa, simbáθise]
> [s’imbáθsa, s’imbáθs’i] ‘συμπάθησα, συμπάθησε’.
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ρακτήρα θέματος [θ], σε αντίθεση με άλλα ΒΙ (Ρουσιάκης 2006, 81), π.χ. [γnéθis] >
[γn’éθs] ‘γνέθεις’, [klόθis] > [klόθs] ‘κλώθεις’, [aléθis] > [al’éθs] ‘αλέθεις’, [máθis] >
[máθs] ‘μάθεις’.
[δ’z(’)] > [dz(’)] π.χ. [aráδiza] > [aráδ’za] > [ar’áδza] > [arádza] ‘αράδιζα’, [aráδize] >
[aráδ’z’i] > [aráδz’i] > [arádz’i] ‘αράδιζε’, [aráδizma] > [aráδ’zma] > [aráδzma] >
[arádzma] ‘αράδισμα’, [araδizméno] > [araδ’z’m’énu] > [araδz’m’énu] > [aradz’m’énu]
‘αραδισμένο’ (παρόμοια τα [embόδiza, embόδize] > [ambόdza, ambόdz’i] ‘εμπόδιζα, εμπόδιζε’220).
[l’, n’] + συριστικό τριβόμενο > [l(’), n(’)] + συριστικό προστριβόμενο221 222:
[l’s(’)] > [l(’)ts(’)] π.χ. [θélis] > [θ’él’s] > [θ’éls] > [θ’élts] ‘θέλεις’, [θélise] > [θ’él’s’i] >
[θ’él’ts’i] ‘θέλησε’223 (παρόμοια τα [élisa, élise] > [jéltsa, jél’ts’i] ‘έλυσα, έλυσε’,
[fukálisa, fukálise] > [fukáltsa, fukál’ts’i] ‘σκούπισα, σκούπισε’, [xurxuválisa, xurxuválises] > [xurxuváltsa, xurxuvál’ts’is] ‘χήρα, χήρες’, [álisos] > [áltsus] ‘χοντρή αλυσίδα’, [alisíδa] > [al’ts’íδa] ‘αλυσίδα’, [vasílis] > [vas’ílts] ‘Βασίλης’, [xamális] >
[xamálts] ‘χαμάλης’, [lisiázo] > [al’ts’ázu] ‘λυσσώ’, [lisiáriko] > [al’ts’árku] ‘λυσσάσμένο’).
[l’z(’)] > [l(’)dz(’)] π.χ. [stόliza] > [stόl’za] > [stόlza] > [stόldza] ‘στόλιζα’, [stόlize] >
[stόl’z’i] > [stόl’dz’i] ‘στόλιζε’ (παρόμοια τα [γ’áliza, γ’álize] > [γ’áldza, γ’ál’dz’i] ‘γυάλιζα, γυάλιζε’, [skáliza, skálize] > [skáldza, skál’dz’i] ‘σκάλιζα, σκάλιζε’224).
[n’s(’)] > [n(’)ts(’)] π.χ. [arx’ínisa] > [arx’ín’sa] > [arx’ínsa] > [arx’íntsa] ‘άρχισα’,
[arx’ínise] > [arx’ín’s’i] > [arx’ín’ts’i] ‘άρχισε’ (παρόμοια τα [tiγánisa, tiγánise] >
[t’iγántsa, t’iγán’ts’i] ‘τηγάνισα, τηγάνισε’, [psúnisa, psúnise] > [psúntsa, psún’ts’i] ‘ψώνισα, ψώνισε’, [kopánisa, kopánise] > [kupántsa, kupán’ts’i] ‘κοπάνησα, κοπάνησε’,
[γ’itόnisa, γ’itόnises] > [γ’itόntsa, γ’itόn’ts’is] ‘γειτόνισσα, γειτόνισσες’, [alonistún, alonistí] > [aluntstún, alun’ts’t’í] ‘αλωνιστούν, αλωνιστεί’, [xolénista] > [xul’éntsta] ‘Χολένιστα’ (τοπωνύμιο), [vánis] > [vánts] ‘βάζεις’, [ménis] > [m’énts] ‘μένεις’, [sόnis] >
[sόnts] ‘τελειώνεις’, [γ’ánis] > [γ’ánts] ‘Γιάννης’).
[n’z(’)] > [n(’)dz(’)] π.χ. [tiγániza] > [t’iγán’za] > [t’iγánza] > [t’iγándza] ‘τηγάνιζα’,
[tiγánize] > [t’iγán’z’i] > [t’iγán’dz’i] ‘τηγάνιζε’ (παρόμοια τα [psúniza, psúnize] >
[psúndza, psún’dz’i] ‘ψώνιζα, ψώνιζε’, [akόniza, akόnize] > [akόndza, akόn’dz’i] ‘ακόνιζα, ακόνιζε’).
κλειστό + κλειστό > κλειστό + τριβόμενο:
[pk] > [px] π.χ. [pukámiso] > [pkám(p)su] / [pxám(p)su] ‘πουκάμισο’, *[upkát] > [upxát]
‘κάτω από’225.
220

Συνήθως [ambuδúsa, ambuδús’i] από θέμα [ambuδ-ό].
Το φαινόμενο περιγράφεται ως ανομοίωση (Τζάρτζανος 1909, 41-44· Παπαδόπουλος 1926, 46· Ρουσιάκης 2006, 82), αλλά και ως ανάπτυξη συνοδίτη φθόγγου (Μπουντώνας 1892, 16-17· Newton 1972b, 209·
Βαδάση 2007, 42-43). Εφόσον αντιμετωπίζουμε τα συριστικά προστριβόμενα ως μοναδικούς φθόγγους και
όχι ως συμπλέγματα φθόγγων, είναι συνεπέστερο να χαρακτηρίσουμε το φαινόμενο ως ανομοιωση. Επιπλέον, το γεγονός ότι στο ΙΣ η εν λόγω ανομοίωση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ η ανάπτυξη συνοδίτη
φθόγγου είναι σε μεγάλο βαθμό προαιρετική, ενισχύει το διαχωρισμό των δύο φαινομένων.
222
Το ουρανικό α΄ μέλος [l’, n’] απουρανώνεται με β΄μέλος φατνιακό συριστικό, ενώ διατηρεί την ουρανικότητά του με β΄ μέλος ουρανοφατνιακό συριστικό. Δηλαδή το α΄ μέλος συμφωνεί ως προς την ουρανικότητα με το β΄ μέλος.
223
Σε αντίθεση με το ιδίωμα της Δεσκάτης (Βαδάση 2007, 43), στο ΙΣ η ανομοίωση αφορά υποχρεωτικά
τόσο την οριστική όσο και την προστακτική έγκλιση, π.χ. [kanόnise] > [kanόn’ts’i] ‘κανόνισε’ (γ΄ ενικό
οριστικής αορίστου // β΄ ενικό προστακτικής αορίστου).
224
Συνήθως [skalnúsa, skalnús’i] από θέμα [skaln-ό].
221
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3.2.2.2.1.6.1. Απουσία ανομοίωσης τρόπου άρθρωσης
Στο ΙΣ πολλά δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα κατά κανόνα δεν υφίστανται ανομοίωση τρόπου άρθρωσης, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα πρωτογενή. Η διαφοροποίηση
αυτή ερμηνεύεται, εάν τοποθετήσουμε την ανομοίωση τρόπου άρθρωσης πριν από την
αποβολή άτονου κλειστού φωνήεντος (Newton 1972b, 204).
[pt] π.χ. [putána] > [ptána] ‘πουτάνα’, [prasόpita] > [prasόpta] ‘πρασόπιτα’ (αλλά πβ.
πρωτογενές [pt] > [ft]).
[kt] π.χ. [kutí] > [kt’í] ‘κουτί’, [kutávi] > [ktáv’] ‘κουτάβι’ (αλλά πβ. πρωτογενές [kt] >
[xt]).
[fs] π.χ. [fisό] > [fsό] ‘φυσώ’, [áfisa] > [áfsa] ‘άφησα’226 (αλλά πβ. πρωτογενές [fs] >
[ps]).
[vs] π.χ. [xalévis] > [xal’évs] ‘θέλεις’, [manávis] > [manávs] ‘μανάβης’ (αλλά πβ. πρωτογενές [vs] > [ps]).
[xs] π.χ. [éx’is] > [jéxs] ‘έχεις’, [astόx’isa] > [astόxsa] ‘ξέχασα’, [éx’isa] > [jéxsa] ‘έχυσα’, [vláx’isa] > [vláxsa] ‘είδος πτηνού’ (αλλά πβ. πρωτογενές [xs] > [ks]).
[γs]: [ftéγ’is] > [ft’éγs] ‘φταις’, [filáγ’is] > [fláγs] ‘φυλάς’ (αλλά πβ. πρωτογενές [γs] >
[ks]).
[sx]227: [sixornό] > [s’xurnό] ‘συγχωρώ νεκρό’, [sixaríkia] > [s’xar’ík’a] ‘συχαρίκια’
(αλλά πβ. πρωτογενές [sx] > [sk]).
Και πολλά δευτερογενή συμπλέγματα που δεν έχουν αντίστοιχα πρωτογενή κατά κανόνα δεν υφίστανται ανομοίωση τρόπου άρθρωσης π.χ. [kόpika] > [kόpka] ‘κόπηκα’,
[arápiko] > [arápku] ‘αράπικο’, [aliόtikos] > [al’όt’kus] ‘αλλιώτικος’, [θeoδόsiδes] >
[θ’iuδόz’δ’is] ‘Θεοδόσηδες // τρελοί’.
3.2.2.2.1.6.2. Αφομοίωση ηχηρότητας και ανομοίωση τρόπου άρθρωσης
αηχοποίηση + ανομοίωση τρόπου άρθωσης:
[δ’s(’)] > [ts(’)] π.χ. [embόδisa] > [ambόδ’sa] > [ambόδsa] > [ambόθsa] > [ambόtsa] ‘εμπόδισα’, [embόδise] > [ambόδ’s’i] > [ambόδs’i] > [ambόθs’i] > [ambόts’i] ‘εμπόδισε’
(παρόμοια τα [kseprovόδisa, kseprovόδise] > [ks’ipruvόtsa, ks’ipruvόts’i] ‘ξεπροβόδισα,
ξεπροβόδισε’, [máδisa, máδise] > [mátsa, máts’i] ‘μάδισα, μάδισε’, [aráδisa, aráδise] >
[arátsa, aráts’i] ‘αράδισα, αράδισε’)228, [δisák’i] > [δ’sák’] > [θ’sák’] > [ts’ák’] ‘δισάκι’229.

225

Πβ. το ζεύγος [kat] / [upxát] ‘κάτω / κάτω από’ αντίστοιχα προς το ζεύγος [pán] / [upán] ‘πάνω / πάνω
σε’.
226
Πιο ιδιωματικό το [áfika] > [áfka].
227
Στη λέξη [m(p)skár’] ‘μοσχάρι’ η ανομοίωση αφορά το πρωτεγές [sx] > [sk], όπως φαίνεται από το μεγεθυντικό [múskarus] ‘μεγάλο μοσχάρι’.
228
Εδώ απαντούν διπλοτυπίες που συνδέονται με τον παράγοντα του ιδιολέκτου και την επίδραση της
ΚΝΕ π.χ. [traγúδisa, traγúδise] > [traγúδsa] / [traγútsa], [traγúδs’i] / [traγúts’i] ‘τραγούδησα, τραγούδησε’.
229
Προβληματική είναι η παρουσία ουρανοφατνιακού συριστικού προστριβόμενου αντί του αναμενόμενου
φατνιακού.
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[v’θ(’)] > [ft(’)] π.χ. [foviθό] > [fuv’θό] > [fuvθό] > [fufθό] > [fuftό] ‘φοβηθώ’, [foviθ’í]
> [fuv’θ’í] > [fuvθ’í] > [fufθ’í] > [fuft’í] ‘φοβηθεί’230.
ηχηροποίηση + ανομοίωση τρόπου άρθρωσης: [meθizménos] > [miθ’z’m’énus] >
[miθz’m’énus] > [miδz’m’énus] > [midz’m’énus] ‘μεθυσμένος’.
3.2.2.2.1.7. Άλλες τροπές
Αφομοίωση τόπου άρθρωσης: [sinifáδa] > [s’in’fáδa] / [s’imfáδa] / [s’umfáδa] ‘συννυφάδα’.
[fk(’)] αντί [θk(’)]: [stenaxoréθika, stenaxoréθik’e] > [s’t’inaxur’éfka, s’t’inaxur’éfk’i]
‘στενοχωρέθηκα, στενοχωρέθηκε’. Μάλλον δεν πρόκειται για μεμονωμένη τροπή δευτερογενούς [θk] > [fk] (Παπαδόπουλος 1926, 30), αλλά για μορφολογικό σχηματισμό από
το σπανιότερο τύπο [s’t’inaxur’év-um’i] και όχι από το συνηθισμένο [s’t’inaxurγ’úm’i]
‘στενοχωριέμαι’.
3.2.2.2.2. Απλοποίηση με αποβολή
Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων συνίσταται σε τρισυμφωνικά συμπλέγματα
όπου αποβάλλεται το β΄ μέλος, το οποίο συνηθέστατα είναι το [t(’)]. Βασικές παράμετροι
του φαινομένου είναι η αρθρωτική ευκολία και η συλλαβική δομή (Παπαδημητρίου &
Ρόγκα 1984).
Απλοποίηση με αποβολή [t(’)]:
[ft’k(’)] > [fk(’)] π.χ. [θarapáftika] > [θarapáft’ka] > [θarapáfka] ‘ευχαριστήθηκα’,
[θarapáftik’e] > [θarapáft’k’i] > [θarapáfk’i] ‘ευχαριστήθηκε’ (παρόμοια τα [váftika,
váftik’e] > [váfka, váfk’i] ‘βάφτηκα, βάφτηκε’, [níftika, níftik’e] > [n’ífka, n’ífk’i] ‘πλύθηκα, πλύθηκε’, [pandréftika, pandréftik’e] > [pandr’éfka, pandr’éfk’i] ‘παντρεύτηκα,
παντρεύτηκε’), [pséftikos] > [ps’éft’kus] / [ps’éfkus] ‘ψεύτικος’, [pséftik’i] > [ps’éft’k’] /
[ps’éfk’] ‘ψεύτικοι’.
[ft(’)n(’)] > [fn(’)] π.χ. [ftinόs] > [ft’nόs] > [fnόs] ‘φθηνός’, [ftinés] > [ft’n’és] > [fn’és]
‘φθηνές’, [aftunús] > [aftnús] > [afnús] ‘αυτούς’, [péftun] > [p’éftn] > [p’éfn] ‘πέφτουν’,
[xáftun] > [xáftn] > [xáfn] ‘χάφτουν’.
[s’t’l’] > [s’l’] π.χ. [stiliári] > [s’t’il’ár’] > [s’t’l’ár’] > [s’l’ár’] ‘στειλιάρι’231.
[s’t’n(’)] > [s(’)n(’)] π.χ. [mbrοstinόs] > [mbrus’t’nόs] > [mbrus’nόs] ‘μπροστινός’
[mbrοstinés] > [mbrus’t’n’és] > [mbrus’n’és] ‘μπροστινές’232, [stin] > [s’t’n] > [sn]
‘στην’ (πβ. και [tin] > [t’n] > [n] ‘την’).
[s’t’k(’)] > [s’k(’)] π.χ. [prístika] > [pr’ís’t’ka] > [pr’ís’ka] ‘πρήστηκα’, [prístik’e] >
[pr’ís’t’k’i] > [pr’ís’k’i] ‘πρήστηκε’ (παρόμοια τα [akústika, akústik’e] > [akús’ka,
akús’k’i] ‘ακούστηκα, ακούστηκε’, [ftarmístika, ftarmístik’e] > [ftarm’ís’ka, ftarm’ís’k’i]
‘φταρνίστηκα, φταρνίστηκε’), [nistikόs] > [n’is’t’kόs] > [n’is’kόs] ‘νηστικός’, [nistik’á]
> [n’is’t’k’á] > [n’is’k’á] ‘νηστική’233.

230

Εδώ παίζει ρόλο αναλογικά και η παρόμοια εξέλιξη του πρωτογενούς συμπλέγματος στο ίδιο μορφολογικό περιβάλλον π.χ. [triv-θό] > [trifθό] > [triftό] ‘τριφτώ’.
231
Αλλά [jés’t’ila] ‘έστειλα’ χωρίς αποβολή.
232
Ίσως και αναλογικά κατά το [pisinόs] > [p’is’nόs] ‘πισινός’.
233
Αλλά [γnostikόs] > [γnus’t’kόs] ‘συνετός’.
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[xt’l(’)] > [xl(’)] π.χ. [δáxtilο] > [δáxt’lu] > [δáxlu] ‘δάχτυλο’ (παρόμοια τα [δaxtil’á] >
[δaxl’á] ‘δαχτυλιά’, [δaxtilíδi] > [δaxl’íδ’] ‘δαχτυλίδι’).
[xt’p(’)] > [xp(’)] π.χ. [xtipό] > [xt’pό] > [xpό] ‘χτυπώ’, [xtipísο] > [xt’p’ísu] > [xp’ísu]
‘χτυπήσω’.
[xtn] > [xn] π.χ. [ríxtun] > [r’íxtn] > [r’íxn] ‘ρίχνουν’ (από θέμα [r’íxt-u] ‘ρίχνω’)234.
Απλοποίηση με αποβολή άλλου συμφώνου:
[xθ’k(’)] > [θk(’)]235 π.χ. [aríxθika] > [ar’íxθ’ka] > [ar’íθka] ‘χόρεψα’, [aríxθik’e] >
[ar’íxθ’k’i] > [ar’íθk’i] ‘χόρεψε’ (παρόμοια τα [sináxθika, sináxθik’e] > [s’náθka,
s’náθk’i] ‘ταρακουνήθηκα, ταρακουνήθηκε’, [mazόxθika, mazόxθik’e] > [mazόθka,
mazόθk’i] ‘μαζεύτηκα, μαζεύτηκε’, [δéxθika, δéxθik’e] > [δ’éθka, δ’éθk’i] ‘δέχτηκα, δέχτηκε’236, [pníxθika, pníxθik’e] > [pn’íθka, pn’íθk’i] ‘πνίγηκα, πνίγηκε’, [mbléxθika,
mbléxθik’e] > [mbl’éθka, mbl’éθk’i] ‘μπλέχτηκα, μπλέχτηκε’, [sfíxθika, sfíxθik’e] >
[s’f’íθka, s’f’íθk’i] ‘σφίχτηκα, σφίχτηκε’)237.
[rn’k(’)] > [rk(’)] π.χ. [sernikό] > [s’irn’kό] > [s’irkό] ‘αρσενικό’, [sernik’í] > [s’irn’k’í]
> [s’irk’í] ‘αρσενικοί’.
[lns] > [lnts] > [lts] (ή [lns] > [ls] > [lts]) π.χ. [stélnis] > [s’t’élts] ‘στέλνεις’, [psélnis] >
[ps’élts] ‘ψέλνεις’, [paran’g’élnis] > [paran’g’élts] ‘παραγγέλνεις’ (από θέμα [s’t’éln-u],
[ps’éln-u], [paran’g’éln-u]).
[rns] > [rs] π.χ. [spérnis] > [s’p’érns] > [s’p’érs] ‘σπέρνεις’ (από θέμα [s’p’érn-u]).
[mbk’] > [mk’] π.χ. [kalambοk’ísio] > [kalambk’ís’u] > [kalamk’ís’u] ‘καλαμποκίσιο’.
[s’mb’] > [s’m’] π.χ. [simbeθerόs] > [s’mb’iθ’irόs] > [s’m’iθ’irόs] ‘συμπέθερος’ (παρόμοια τα [simbeθerá] > [s’m’iθ’irá] ‘συμπεθέρα’, [simbeθeriázo] > [s’m’iθ’irγ’ázu] ‘συμπεθεριάζω’).
[kr’θ] > [kθ] π.χ. [kriθári] > [kr’θár’] > [kθár’] ‘κριθάρι’.
[rvn] > [rn] π.χ. [kárvuno] > [kárvnu] > [kárnu] ‘κάρβουνο’, [karvunaréa] > [karvnar’á] >
[karnar’á] ‘χόβολη’.
3.2.2.2.3. Δευτερογενή διπλά σύμφωνα
Στο ΙΣ προκύπτουν δευτερογενή διπλά σύμφωνα τα οποία, σε αντίθεση με τα πρωτογενή,
κάποτε διατηρούνται (Παπαδόπουλος 1926, 40-41· Newton 1972b, 211). Το φαινόμενο
αφορά κατά κανόνα όρια μορφημάτων. Aπό φωνητικής πλευράς, πρόκειται για δύο διακριτά ετεροσυλλαβικά σύμφωνα και όχι για ένα μακρό σύμφωνο (Νewton 1972b, 212).
Επιπλέον, παρατηρείται πολυτυπία λόγω προαιρετικής αποβολής άτονου φωνήεντος, απουράνωσης ή απλοποίησης. Ορισμένα παραδείγματα είναι: [másisa] > [más’sa] /
[más.sa] ‘μάσησα’, [másise] > [más’.s’i] ‘μάσησε’238, [δrόsisa] > [δrόs’sa] / [δrόs.sa]
‘δρόσισα’, [δrόsise] > [δrόs’.s’i] ‘δρόσισε’, [apofásiza] > [apufás’za] > [apufáz’za] /
234

Ή [ríxnun] > [r’íxnn] > [r’íxn] από θέμα [r’íxn-u].
Μάλλον δεν πρόκειται για εξέλιξη [xtk] > [xk] > [θk] (Παπαδόπουλος 1926, 47). Το γεγονός ότι στο
σύμπλεγμα [xθ’k(’)] > [θk(’)] αποβάλλεται το πρώτο και όχι το ενδιάμεσο μέλος θα πρέπει να αποδοθεί
στο ότι το [θ] υπερισχύει για μορφολογικούς λόγους.
236
Ομόηχο με το [δ’éθka] < [δéθika] ‘δέθηκα’.
237
Παράλληλα απαντούν και λιγότερο συχνοί τύποι σε [-xk-a] π.χ. [ar’íxka, ar’íxk’i] ‘χόρεψα, χόρεψε’,
[pn’íxka, pn’íxk’i] ‘πνίχθηκα, πνίχθηκε’ [s’k’áxka, s’k’áxk’i] ‘τρόμαξα, τρόμαξε’. Εδώ πρόκειται για απλοποίηση [xt’k(’)] > [xk(’)] π.χ. [aríxtika] > [ar’íxt’ka] > [ar’íxka] ‘χόρεψα’, [aríxtik’e] > [ar’íxt’k’i] >
[ar’íxk’i] ‘χόρεψε’.
238
Συνήθως [más’iksa, más’iks’i].
235
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[apufáz.za] ‘αποφάσιζα’, [apofásize] > [apufás’z’i] > [apufáz’.z’i] ‘αποφάσιζε’, [patitό] >
[pat’tό] / [pat.tό] ‘πατητό’, [patités] > [pat’.t’és] ‘πατητές’, [ánditos] > [án’d’tus] >
[án’t’tus] > [ánttus] > [ántus] ‘άντυτος’, [ánditi] > [án’d’t’] > [ánt’t’] > [án’t’] ‘άντυτοι’,
[ándites] > [án’d’t’is] > [án’t’t’is] > [án’t’is] ‘άντυτες’, [túrk’iko] > [túrk’iku] / [túrk’ku]
‘τουρκικό’, [túrk’ikes] > [túrk’ik’is] / [túrk’.k’is] ‘τουρκικές’, [pánino] > [pán’inu] /
[pán’nu] ‘πάνινο’, [pánines] > [pán’in’is] / [pán’.n’is] ‘πάνινες’, [pοl’όmima] >
[pul’όm’ma] / [pul’όm.ma] ‘πέταμα’, [ksenόmima] > [ks’inόm’ma] / [ks’inόm.ma] ‘διώξιμο’.
Υποχρεωτική είναι η απλοποίηση των δευτερογενών διπλών (Newton 1972b, 212213) στις εξής περιπτώσεις.
[nn] > [n] στο γ΄ πληθυντικό ρηματικών τύπων με χαρακτήρα θέματος [n-] π.χ. [vánun] >
[vánn] > [ván] ‘βάζουν’ (παρόμοια τα [kánun] > [kán] ‘κάνουν’, [δénun] > [δ’én] ‘δένουν’, [paγ’énun] > [pajén] ‘πηγαίνουν’, [fortόnun] > [furtόn] ‘φορτώνουν’, [δγ’όxnun] >
[δγ’όxn] ‘διώχνουν’, [γδérnun] > [γδ’érn] ‘γδέρνουν’, [psélnun] > [ps’éln] ‘ψέλνουν’,
[kámnun] > [kámn] ‘κάνουν’).
[s’s] > [ss] > [s] στην ακολουθία Σsis239 σε συνοπτικούς ρηματικούς τύπους με χαρακτήρα θέματος [s] π.χ. [kόpsis] > [kόps’s] > [kόpss] > [kόps] ‘κόψεις’ (παρόμοια τα [γrápsis]
> [γráps] ‘γράψεις’, [rápsis] > [ráps] ‘ράψεις’, [pléksis] > [pl’éks] ‘πλέξεις’, [tréksis] >
[tr’éks] ‘τρέξεις’), [éksisa] > [jéks’sa] > [jékssa] > [jéksa] ‘έξυσα’, [éksise] > [jéks’s’i] >
[jéks’i] ‘έξυσε’ (παρόμοια τα [épsisa, épsise] > [jépsa, jéps’i] ‘έψησα, έψησε’).
Kάποια παραδείγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε ως απλοποίηση διπλών, είτε
ως απλολογία (συλλαβική ανομοίωση) π.χ. [lulúδi] > [llúδ’] > [lúδ’] ή [lulúδi] > [lúδi] >
[lúδ’] ‘λουλούδι’240, [péftete] > [p’éft’t’i] > [p’éft’i] ή [péftete] > [péfte] > [p’éft’i] ‘πέφτετε’ (παρόμοια τα [xáftete] > [xáft’i] ‘χάφτετε’, [kόftete] > [kόft’i] ‘κόβετε’) (Παπαδόπουλος 1926, 15), [anártito] > [anárt’tu] > [anárttu] > [anártu] ή [anártito] > [anárto] >
[anártu] ‘ανάρτυτο’. Απλολογία παρατηρείται σε ορισμένα στερητικά επίθετα π.χ.
[anánixto] > [ánixto] > [án’ixtu] ‘κλειστό’, [anarx’ínito] > [arx’ínito] > [arx’íntu] ‘ακέραιο, άθικτο’ (Φόρης 1971, 343-347· Τσοπανάκης 1983β, 191· Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
1992, 519)241.
3.2.2.2.4. Δευτερογενή συριστικά προστριβόμενα
Σε αντίθεση με άλλα ΒΙ (Newton 1972b, 9, 213), στο ΙΣ τα δευτερογενή συριστικά προστριβόμενα [ts, dz, ts’, dz’], άσχετα από τις επιμέρους αλλαγές που συμμετέχουν κατά
περίπτωση στο σχηματισμό τους, φωνητικά δε διαφέρουν από τους πρωτογενείς φθόγγους [ts, dz, ts’, dz’], αλλά η προφορά τους συμπίπτει με αυτή των αντίστοιχων φθόγγων.
[ts] π.χ. [pátisa] > [pát’sa] > [pátsa] ‘πάτησα’, [kátsis] > [káts’s] > [kátss] > [káts] ‘κάτσεις’, [méθisa] > [m’éθ’sa] > [m’éθsa] > [m’étsa] ‘μέθυσα’, [dáldisa] > [dál’d’sa] >
[dáldsa] > [dáltsa] ‘όρμησα’, [embόδisa] > [ambόδ’sa] > [ambόδsa] > [ambόθsa] >
[ambόtsa] ‘εμπόδισα’.
239

Διαφορετική είναι η εξέλιξη της ακολουθίας Φsis.
Μάλλον πρόκειται για απλολογία, καθώς η αποβολή άτονου κλειστού φωνήεντος που θα είχε ως συνέπεια το σχηματισμό δευτερογενών διπλών συμφώνων στο θέμα, και μάλιστα σε αρχική θέση, φαίνεται ότι
αποφεύγεται στο ΙΣ π.χ. [vuvόs] (*[vvόs]) ‘βουβός’, [vuvál’] (*[vvál’]) ‘βουβάλι’, [p’ip’ér’] (*[p’p’ér’])
‘πιπέρι’, [kuk’á] (*[kk’á]) ‘κουκιά’.
241
Δε συμφωνούμε με την άποψη περί σχηματισμού στερητικών επιθέτων με αναβιβασμό του τόνου π.χ.
ανοιχτός → άνοιχτος (Χατζιδάκις 1905, 138· Τριανταφυλλίδης 1941 [2005], 141).
240
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[dz] π.χ. [údiza] > [úd’za] > [údza] ‘ταίριαζα’, [pόtiza] > [pόt’za] > [pόtza] > [pόdza]
‘πότιζα’, [aráδiza] > [aráδ’za] > [aráδza] > [arádza] ‘αράδιζα’.
[ts’] π.χ. [pátise] > [pát’s’i] > [páts’i] ‘πάτησε’, [patiséa] > [pat’is’á] > [pat’s’á] > [pats’á]
‘πατησιά’, [méθise] > [m’éθ’s’i] > [m’éθs’i] > [m’éts’i] ‘μέθυσε’, [dáldise] > [dál’d’s’i]
> [dál’t’s’i] > [dál’ts’i] ‘όρμησε’, [embόδise] > [ambόδ’s’i] > [ambόδs’i] > [ambόθs’i] >
[ambόts’i] ‘εμπόδισε’.
[dz’] π.χ. [údize] > [úd’z’i] > [údz’i] ‘ταίριαζε’, [pόtize] > [pόt’z’i] > [pόtz’i] > [pόdz’i]
‘πότιζε’, [aráδize] > [aráδ’z’i] > [aráδz’i] > [arádz’i] ‘αράδιζε’, [meθizménos] >
[m’iθ’z’m’énus] > [miθz’m’énus] > [m’iδz’m’énus] > [m’idz’m’énus] ‘μεθυσμένος’.
3.2.2.2.5. Δευτερογενή ρινικά συμπλέγματα
Σε αντίθεση με τα πρωτογενή ρινικά συμπλέγματα, στα δευτερογενή τόσο η αφομοίωση
ηχηρότητας του κλειστού από το ρινικό, όσο και η αφομοίωση τόπου άρθρωσης του ρινικού από το κλειστό παρουσιάζουν αστάθεια (Newton 1972b, 210-211).
ρινικό + [t(’)]:
χωρίς αφομοίωση ηχηρότητας π.χ. [proksenitís, proksenitáδes] > [pruks’in’t’ís,
pruks’in(’)táδ’is] ‘προξενητής, προξενητάδες’, [aγ’énito] > [aγ’éntu] ‘αγέννητο’,
[akúniti] > [akún’t’] ‘ακούνητη’, [mitári] > [m(p)tár’] ‘μιτάρι’, [brúmita] > [brúmta]
‘μπρούμυτα’.
με αφομοίωση ηχηρότητας π.χ. [opanotá] > [upanutá] > [upantá] > [upandá] ‘επανωτά’,
[xánete] > [xán’t’i] > [xán’d’i] ‘χάνετε’ (παρόμοια τα [krénete] > [kr’én’d’i] ‘μιλάτε’,
[γ’énete] > [γ’én’d’i] ‘γίνετε’, [mínete] > [m’ín’d’i] ‘μείνετε’, [plínete] > [pl’ín’d’i] ‘πλύνετε’), [kámete] > [kámd’i] ‘κάνετε’.
Αφομοίωση [n - r] > [r - r] παρατηρείται στα [manitára, manitári] > [martára, martár’]
‘μανιτάρα, μανιτάρι’.
ρινικό + [k(’)]:
χωρίς αφομοίωση ηχηρότητας π.χ. [anikό] > [an’kό] ‘νικώ’, [arméniki] > [arm’én’k’]
‘αρμένικη’, [nikόlas] > [n’kόlas] / [ŋkόlas] ‘Νικόλας’, [kakonikόk’ira] > [kakun’kόk’ira]
/ [kakuŋkόk’ira] ‘κακή νοικοκυρά’, [kanonikό] > [kanun’kό] / [kanuŋkό] ‘κανονικό’,
[lukániko] > [lukán’ku] / [lukáŋku] ‘λουκάνικο’, [vrόmiko, vrόmik’es] > [vrόmku,
vrόmk’is] ‘βρόμικο, βρόμικες’, [mikrόs] > [mkrόs] ‘μικρός’.
με αφομοίωση ηχηρότητας π.χ. [γ’énika] > [γ’én’ka] > [γ’éŋka] > [γ’éŋga] ‘έγινα’,
[γ’énik’e] > [γ’én’k’i] > [γ’én’g’i] ‘έγινε’, (παρόμοια τα [fánika, fánik’e] > [fáŋga,
fán’g’i] ‘φάνηκα, φάνηκε’), [mόno k’e] > [mόn’g’i] / [mún’g’i] ‘μόνο’.
Προαιρετική αφομοίωση ηχηρότητας παρατηρείται σε τύπους του απομένω π.χ.
[apόmika, apόmik’e] > [apόmka] / [apόmga], [apόmk’i] / [apόmg’i] ‘απέμεινα, απέμεινε’.
ρινικό + [p]:
[anipsiόs] > [an’ps’όs] > [anps’όs] > [amps’όs] ‘ανιψιός’ (παρόμοια τα [anipsiá, anipsíδi]
> [amps’á, amps’íδ’] ‘ανιψιά, ανιψάκι’) (Αναγνωστόπουλος 1915, 35· Newton 1972b,
185, 210-211· Τσοπανάκης 1983στ, 57, 60).
3.2.2.2.6. Ανάπτυξη συμφωνικού συνοδίτη φθόγγου
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Ως συνοδίτη χαρακτηρίζουμε το φθόγγο ο οποίος εμφανίζεται μετά την αποβολή άτονου
κλειστού φωνήεντος μεταξύ των μελών δευτερογενούς συμφωνικού συμπλέγματος
(Kretschmer 1905, 213-214· Τζάρτζανος 1909, 61-62· Παπαδόπουλος 1926, 38· Newton
1972b, 209· Ρουσιάκης 2006, 79-80· Βαδάση 2007, 42-43). Στο ΙΣ συναντούμε περιπτώσεις ανάπτυξης χειλικού συμφωνικού συνοδίτη φθόγγου [p, b] σε συμπλέγματα με α΄ μέλος ρινικό διχειλικό242 και β΄ μέλος πλευρικό ή εμποδιστικό (συριστικό τριβόμενο [s, z,
s’, z’], οδοντικό τριβόμενο [θ, θ’, δ, δ’], οδοντικό κλειστό [t]). Ο συνοδίτης φθόγγος
συμφωνεί ως προς την ηχηρότητα με το β΄ μέλος και ως προς τον τόπο άρθρωσης με το
α΄ μέλος (Newton 1972b, 209). Η ανάπτυξη συνοδίτη είναι υποχρεωτική για τα συμπλέγματα με β΄ μέλος πλευρικό, ενώ κατά κανόνα προαιρετική στις άλλες περιπτώσεις,
με αποτέλεσμα να προκύπτουν διπλοτυπίες. Η αποφυγή ανάπτυξης συνοδίτη είναι συχνότερη σε όρια μορφηματων (π.χ. [kám-is] > [káms] / *[kámps] ‘κάνεις’) και σχετίζεται
με γνώση της ΚΝΕ.
[m(’)l(’)] > [mbl(’)] π.χ. [mulári] > [mlár’] > [mblár’] ‘μουλάρι’ (παρόμοια το [mularok’éfalos] > [mblaruk’éfalus] ‘χοντροκέφαλος’), [xamilá] > [xam’lá] > [xamlá] > [xamblá] ‘χαμηλά’ (παρόμοια τα [xamilόs] > [xamblόs] ‘χαμηλός’, [xamilόno] > [xamblόnu]
‘χαμηλώνω’), [ksinόmilο] > [ks’inόm’lu] > [ks’inόmlu] > [ks’inόmblu] ‘ξινόμηλο’ (παρόμοια τα [kοrόmilο] > [kurόmblu] ‘κορόμηλο’, [bananόmilο] > [bananόmblu] ‘μπανανόμηλο’), [mil’á] > [m’l’á] > [ml’á] > [mbl’á] ‘μηλιά’ (παρόμοια το [koromil’á] > [kurumbl’á] ‘κορομηλιά’), [famil’á] > [fam’l’á] > [faml’á] > [fambl’á] ‘φαμίλια’.
[m(’)s(’)] > [m(p)s(’)] π.χ. [misό] > [m’sό] > [msό] > [mpsό] ‘μισό’, [misés] >
[m’s’és] > [ms’és] > [mps’és] ‘μισές’ (παρόμοια τα [enámisi] > [inámps’] ‘ενάμισι’,
[misόxazos] > [mpsόxazus] ‘μισόχαζος’), [xarámisa, xarámise] > [xarám’sa, xarám’s’i] >
[xarám(p)sa, xarám(p)s’i] ‘χαράμισα, χαράμισε’ (παρόμοια τα [nόmisa, nόmise] >
[nόm(p)sa, nόm(p)s’i] ‘νόμισα, νόμισε’, [vrόmisa, vrόmise] > [vrόm(p)sa, vrόm(p)s’i]
‘βρόμισα, βρόμισε’), [xaralémis] > [xaral’ém’s] > [xaral’ém(p)s] ‘αχαΐρευτος’, [misúra] /
[musúra], [misúri] / [musúri] > [mpsúra, mpsúr’] ‘μαγειρικό σκεύος’, [pukámiso] >
[pkám’su] > [pxám(p)su] ‘πουκάμισο’, [muskári] > [m(p)skár’] ‘μοσχάρι’, [musták’i] >
[m(p)sták’] ‘μουστάκι’).
[m’z(’)] > [m(b)z(’)] π.χ. [xarámiza] > [xarám’za] > [xarám(b)za] ‘χαράμιζα’,
[xarámize] > [xarám’z’i] > [xarám(b)z’i] ‘χαράμιζε’243, [xarámizma] > [xarám’zma] >
[xarám(b)zma] ‘χαράμισμα’, [xaramizméno] > [xaram’z’m’énu] > [xaram(b)z’m’énu]
‘χαραμισμένο’ (παρόμοια τα [vrόmiza, vrόmize, vrόmizma, vromizméno] > [vrόm(b)za,
vrόm(b)z’i, vrόm(b)zma, vrum(b)z’m’énu] ‘βρόμιζα, βρόμιζε, βρόμισμα, βρομισμένο,
[nόmiza, nόmize] > [nόm(b)za, nόm(b)z’i] ‘νόμιζα, νόμιζε’).
[m’θ(’)] > [m(p)θ(’)] π.χ. [k’imiθό] > [k’im’θό] > [k’im(p)θό] ‘κοιμηθώ’, [k’imiθí] >
[k’im’θ’í] > [k’im(p)θ’í] ‘κοιμηθεί’ (παρόμοια τα [θimiθό, θimiθí] > [θ’im(p)θό,
θ’im(p)θ’í] ‘θυμηθώ, θυμηθεί’).
[m’δ(’)] > [m(b)δ(’)] π.χ. [kromiδúli] > [krum’δúl’] > [krum(b)δúl’] ‘κρεμμυδάκι’
(παρόμοια τα [nerokrόmiδο] > [n’irukrόm(b)δu] ‘νεροκρέμμυδο’, [kromiδíla] >
[krum(b)δ’íla] ‘κρεμμυδίλα’, [kromiδées] > [krum(b)δ’és] ‘κρεμμυδίλα’).
[m’t > m(p)t] π.χ. [mitári] > [m’tár’] > [m(p)tár’] ‘μιτάρι’244.
242

Σε αντίθεση με άλλα ΒΙ (Ρουσιάκης 2006, 88, 95-96), στο ΙΣ δεν απαντά οδοντικός συνοδίτης μετά από
ρινικό. Μοναδική είναι η περίπτωση [paniγ’íri] > [pan’γ’ír’] > [pan’d’γ’ír’] / [pandγ’ír’] ‘πανηγύρι’.
243
Και [xaramúsa, xaramús’i] από θέμα [xaram-ό].
244
Αλλά [δímito] > [aδ’ímtu] ‘δίμιτο’.
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3.2.2.2.7. Ακολουθία Φ΄s/zis# > Φ΄js/z#
Η εξέλιξη της ακολουθίας Φs/zis/z στα ΒΙ παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία (Μπουντώνας
1892, 20-21· Kretschmer 1905, 80-84· Τζάρτζανος 1909, 19-20· 1913· Αναγνωστόπουλος 1915, 26-27, 39· Παπαδόπουλος 1926, 25-26· Ανδριώτης 1930, 161-162· Νewton
1972b, 83-87· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977, 37-41· Τζιτζιλής, υπό έκδοση).
Στο ΙΣ η εξέλιξη της ακολουθίας Φ΄s/zis καταλήγει σε ημίφωνο, που σχηματίζει δίφθογγο με το προηγούμενο φωνήεν, και ένα τελικό φατνιακό συριστικό τριβόμενο, ηχηρό ή
άηχο. Η αλλαγή παρατηρείται σε τελική θέση και αφορά το β΄ ενικό των ρημάτων και
την ονομαστική ενικού των αρσενικών ονομάτων.
[ázis] > [ájz] π.χ. [kurázis] > [kurájz] ‘κουράζεις’, [fonázis] > [funájz] ‘φωνάζεις’,
[siloγ’ázis] > [s’ilujájz] ‘συλλογίζεσαι’, [οmiázis] > [umn’ájz] ‘μοιάζεις’.
[ásis] > [ájs] π.χ. [kurásis] > [kurájs] ‘κουράσεις’, [xásis] > [xájs] ‘χάσεις’, [pinásis] >
[pnájs] ‘πεινάσεις’, [xuiásis] > [xujájs] ‘διώξεις (ζώο)’, [θanásis] > [θanájs] ‘Θανάσης’,
[kardásis] > [gardájs] ‘καρντάσης’.
[ézis] > [éjz] π.χ. [pézis] > [p’éjz] ‘παίζεις’, [ndézis] > [n’d’éjz] ‘μπλέκεις’, [k’erδézis]
> [k’irδ’éjz] ‘κερδίζεις’.
[ésis] > [éjs] π.χ. [ndésis] > [n’d’éjs] ‘μπλέξεις’, [k’erδésis] > [k’irδ’éjs] ‘κερδίσεις’,
[varésis] > [var’éjs] ‘βαρέσεις’, [θelésis] > [θ’il’éjs] ‘θελήσεις’.
[ízis] > [íjz] π.χ. [θerízis] > [θ’ir’íjz] ‘θερίζεις’, [vrízis] > [vr’íjz] ‘βρίζεις’, [alonízis] >
[alun’íjz] ‘αλωνίζεις’, [tsak’ízis] > [tsak’íjz] ‘τσακίζεις’.
[ísis] > [íjs] π.χ. [θerísis] > [θ’ir’íjs] ‘θερίσεις’, [vrísis] > [vr’íjs] ‘βρίσεις’, [alonísis] >
[alun’íjs] ‘αλωνίσεις’, [tsak’ísis] > [tsak’íjs] ‘τσακίσεις’, [xtísis] > [xt’íjs] ‘χτίσεις’,
[x’ísis] > [x’íjs] ‘χύσεις’, [ksísis] > [ks’íjs] ‘ξύσεις’, [δionísis] > [δ’un’íjs] ‘Διονύσης’,
[zísis] > [z’íjs] ‘ζήσεις // Ζήσης’, [xarísis] > [xar’íjs] ‘χαρίσεις // Χαρίσης’.
[όzis] > [όjz] π.χ. [sόzis] > [sόjz] ‘σώζεις’, [γ’omόzis] > [γ’umόjz] ‘γεμίζεις’,
[karag’όzis] > [garag’όjz] ‘καραγκιόζης’.
[όsis] >[όjs] π.χ. [sόsis] > [sόjs] ‘σώσεις’, [γ’omόsis] > [γ’umόjs] ‘γεμίσεις’, [δόsis] >
[δόjs] ‘δώσεις’, [paraxόsis] > [paraxόjs] ‘παραχώσεις’, [aplόsis] > [aplόjs] ‘απλώσεις’,
[zimόsis] > [z’mόjs] ‘ζυμώσεις’, [θeoδόsis] > [θ’iuδόjs] ‘Θεοδόσης // τρελός’.
[úzis] > [újz] π.χ. [lúzis] > [lújz] ‘λούζεις’, [skúzis] > [skújz] ‘σκούζεις’, [tsúzis] >
[tsújz] ‘τσούζεις’, [ursúzis] > [ursújz] ‘ιδιότροπος’.
[úsis] > [újs] π.χ. [lúsis] > [lújs] ‘λούσεις’, [akúsis] > [akújs] ‘ακούσεις’, [rúsis] >
[rújs] ‘Ρούσης’.
Η εξέλιξη αυτή δεν παρατηρείται:
α) Σε εσωτερική θέση, στον αόριστο και τον παρατατικό ρημάτων σε σ-ιζ(ω) π.χ.
[apofásisa] > [apufás’sa] / [apufássa] ‘αποφάσισα’245, [apofásiza] > [apufás’za] >
[apufáz’za] / [apufázza] ‘αποφάσιζα’, [δrόsisa] > [δrόs’sa] / [δrόssa] ‘δρόσισα’, [δrόsiza]
> [δrόs’za] > [δrόz’za] / [δrόzza] ‘δρόσιζα’, στον αόριστο ρημάτων με συνοπτικό θέμα
σε σ-ησ(ω) π.χ. [másisa] > [más’sa] / [mássa] ‘μάσησα’, [klόsise] > [klόs’s’i] ‘κλώσσησε’, στον παρατατικό του ζώ [jéz’isa] ‘έζησα’.
β) Σε όρια λέξεων π.χ. [to karpúzi su] > [tu karpúz’i s] ‘το καρπούζι σου’, [i mési su] > [i
m’és’i s] ‘η μέση σου’, [i vrísi su] > [i vr’ís’i s] ‘η βρύση σου’.
245

Συνήθως [apufás’iksa].
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γ) Στην περίπτωση Φs/zis < Φs/zes π.χ. [mérazes] > [m’éraz’is] ‘μοίραζες’, [mérases] >
[m’éras’is] ‘μοίρασες’, [aγόrazes] > [aγόraz’is] ‘αγόραζες’, [aγόrases] > [aγόras’is] ‘αγόρασες’, [vríses] > [vr’ís’is] ‘βρύσες’, [pόses] > [pόs’is] ‘πόσες’.
Η αλλαγή εμφανίζεται στο β΄ ενικό λόγιων-ΚΝΕ νεολογικών ρημάτων, σε αντίθεση
με τους ομόηχους τύπους πληθυντικού λόγιων-ΚΝΕ νεολογικών θηλυκών ουσιαστικών,
π.χ.
β΄ ενικό ρήματος
πληθυντικός θηλυκού ουσιαστικού
[apetísis] > [ap’it’íjs] ‘απαιτήσεις’
[apetísis] > [ap’it’ís’is] ‘απαιτήσεις’
[k’ivernísis] > [k’iv’irn’íjs] ‘κυβερνήσεις’ [k’ivernísis] > [k’iv’irn’ís’is] ‘κυβερνήσεις’
[simiόsis] > [s’im’iόjs] ‘σημειώσεις’
[simiόsis] > [s’im’iόs’is] ‘σημειώσεις’
[eksetásis] > [iks’itájs] ‘εξετάσεις’
[eksetásis] > [iks’itás’is] ‘εξετάσεις’
Η διαφοροποίηση αυτή ερμηνεύεται ως μορφολογική προσαρμογή246 (Μαργαρίτη-Ρόγκα
1985, 197-198) των λόγιων ρημάτων στο αντίστοιχο κληρονομημένο ρηματικό κλιτικό
παράδειγμα (π.χ. [másis] > [májs] ‘μαζέψεις’, [pésis] > [p’éjs] ‘πέσεις’, [lísis] > [l’íjs]
‘λύσεις’, [δόsis] > [δόjs] ‘δώσεις’, [akúsis] > [akújs] ‘ακούσεις’) και των λόγιων ουσιαστικών στο κληρονομημένο κλιτικό παράδειγμα των θηλυκών σε [-s’is] < [-ses], όπου
λόγω του δευτερογενούς [i] < [e] δεν ίσχυσε η αλλαγή (π.χ. [máses] > [más’is] ‘μάσες’,
[méses] > [m’és’is] ‘μέσες’, [líses] > [l’ís’is] ‘το σημείο του ποδιού πίσω από το γόνατο’,
[kamόses] > [kamόs’is] ‘κάμποσες’).
Η εξέλιξη της ακολουθίας Φs/zis/z έχει ερμηνευθεί παραδοσιακά ως ανομοιωτική αποβολή (Hatzidakis 1892, 352· Χατζιδάκις 1905, 241, 264· Pernot 1907, 454-460· Ανδριώτης 1976η, 241) ή ως αποβολή άτονου [i] στα ΒΙ και συνακόλουθη επανεμφάνιση [i]
ή ανάπτυξη [j] για λόγους φωνητικούς ή αναλογικούς (Μπουντώνας 1892, 20-21· Kretschmer 1905, 80-84· Τζάρτζανος 1909, 19-20· 1913· Αναγνωστόπουλος 1915, 26-27, 39·
Παπαδόπουλος 1926, 25-26· Ανδριώτης 1930, 161-162). Πιο πρόσφατες είναι οι ερμηνείες του Newton (1972b, 83-87) και των Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1977, 3740), στο πλαίσιο της γενετικής-μετασχηματιστικής θεωρίας.
Ο Newton διαχωρίζει τη διαδικασία αποβολής μεσοφωνηεντικού [s] στα ΝΙ από την
εξέλιξη της ακολουθίας Φs/zis/z στα ΒΙ. Για την πρώτη, αποδέχεται την υπόθεση της ανομοιωτικής αποβολής συριστικού, ενώ για τη δεύτερη προτείνει την εξής σειρά διαδικασιών (1972b, 87):
pézis
θalúsis
ουράνωση (palatalization)
péz’is
θalús’is
αποβολή κλειστού φωνήεντος (high vowel loss)
péz’s
θalús’s
αφομοίωση ηχηρότητας (voice assimilation)
péz’z
ανομοίωση μαλακότητας (softness dissimilation)
péγ’z
θalúx’s
ανομοίωση συμφωνικότητας (consonantality dissimilation)
péjz
θalújs
(ΙΣ [p’éjz] ‘παίζεις’, [lújs] ‘λούσεις’)
Οι Μαλικούτη-Drachman & Drachman, συμφωνούν με τον Newton στο διαχωρισμό
του φαινομένου της ανομοιωτικής αποβολής [s] των ΝΙ από την εξέλιξη της ακολουθίας
Φs/zis/z στα ΒΙ, για την οποία αντιπροτείνουν την εξής σειρά διαδικασιών (1977, 40):
246

Ο Φόρης (1991, 150) υποθέτει μικρότερο βαθμό λογιότητας και αυξημένη συχνότητα για τα ρήματα, με
αποτέλεσμα την προσαρμογή τους, ενώ μεγαλύτερο βαθμό λογιότητας και μειωμένη συχνότητα για τα ουσιαστικά, με αποτέλεσμα τη μη προσαρμογή τους.
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aγοrázis
xásis
aγοráz’is
xás’is
aγοráz’s
xás’s
aγοráz’z
→
αποσύνθεση ουράνωσης
aγοrájzz
xájss
απλοποίηση όμοιων συμφώνων aγοrájz
xájs
(ΙΣ [aγurájz] ‘αγοράζεις’, [xájs] ‘χάσεις’)
ουράνωση
αποβολή φωνήεντος i/u
αφομοίωση ηχηρότητας

Η διαφοροποίησή τους από την πρόταση του Newton στηρίζεται στην άποψη ότι: α) η
ανομοίωση συμφωνικότητας είναι μια φωνολογική διαδικασία της οποίας η ανεξάρτητη
μαρτυρία στη ΝΕ μπορεί να αμφισβητηθεί· β) η αναγωγή του [j] στα [z’, s’] με ανομοίωση μαλακότητας και συμφωνικότητας δεν ερμηνεύει μαρτυρημένους τύπους με ημίφωνο
και ταυτόχρονη παρουσία δύο συριστικών π.χ. [θamájzs] ‘θαυμάζεις’, [k’itájzs] ‘κοιτάζεις’, [funájzs] ‘φωνάζεις’· γ) η ανομοίωση ουράνωσης δια αποσυνθέσεως αποτελεί επέκταση της διαδικασίας της απουράνωσης, η οποία εφαρμόζεται ευρέως στα ΒΙ. Απεναντίας, η αντικανονική φορά (προχωρητική) της αφομοίωσης ηχηρότητας σε ορισμένα
ΒΙ247 ερμηνεύεται ως τάση διαφύλαξης της διάκρισης του ποιού της ενέργειας, η οποία
μαζί με αυτή του χρόνου είναι βασική για το ρηματικό σύστημα της ελληνικής. Έτσι, η
διάκριση εκφράζεται με την παρουσία / απουσία ηχηρότητας του συριστικού π.χ.
[aγurájz] ‘αγοράζεις (μη συνοπτικό)’ / [aγurájs] ‘αγοράσεις (συνοπτικό)’.
Μια σύνθεση των παραπάνω ερμηνειών, βασισμένη σε πληρέστερα δεδομένα, με ερμηνεία όλων των φωνητικών ποικιλιών που απαντούν στα ΒΙ, προτείνει ο Τζιτζιλής (υπό
έκδοση).

247

Όπως στην περίπτωση του ΙΣ.
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4. Φωνητικά φαινόμενα σε όρια λέξεων
4.1. Συνάντηση φωνηέντων (εξωτερική χασμωδία)
Παράμετροι που συνδέονται με τα φωνητικά φαινόμενα της εξωτερικής χασμωδίας είναι:
α) Η κλίμακα σχετικής ισχύος των φωνηέντων βάσει της ηχητικότητας (Χατζιδάκις
1905, 211, 216· Kretschmer 1905, 127-130· Newton 1972b, 41-46· TheophanopoulouKontou 1972-1973, 382-387· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1983· ΜαργαρίτηΡόγκα 1985, 127· Nespor 2006, 100, 161, 198): Κατά τη συνάντηση δύο φωνηέντων το
ισχυρότερο φωνήεν επικρατεί του ασθενέστερου.
β) Η παρουσία ή απουσία τόνου: Κατά κανόνα η παρουσία τόνου ευνοεί την ενίσχυση
και κατά συνέπεια τη διατήρηση φωνήεντος, ενώ η απουσία τόνου ευνοεί την εξασθένιση
και κατά συνέπεια την αποβολή φωνήεντος (Theophanopoulou-Kontou 1972-1973, 385·
Ανδριώτης 1976η, 246· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 127· Nespor 2006, 100).
γ) Η φωνολογική / προσωδιακή δομή (τονική ενότητα)248: Η άρση της χασμωδίας ευνοείται ιδιαίτερα σε όρια λέξεων που συναποτελούν μία τονική ενότητα (ΜαργαρίτηΡόγκα 1985, 124), ενώ συχνά δεν παρατηρείται σε όρια λέξεων που ανήκουν σε διαφορετικές τονικές ενότητες.
δ) Η μορφολογική / μορφοσυντακτική δομή: Πολλά φαινόμενα άρσης εξωτερικής χασμωδίας λαμβάνουν χώρα μόνο στο πλαίσιο συγκεκρικεμένων μορφοσυντακτικών σχημάτων, όπου εμπλέκονται συγκεκριμένα μορφήματα / κατηγορίες μορφημάτων (Newton
1972b, 43-44· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1983· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 124126) π.χ.
 οριστικό άρθρο με φωνολογική δομή ΣΦ + όνομα / αόριστη αντωνυμία.
 προκλιτική προσωπική αντωνυμία με δομή ΣΦ + ρήμα.
 μόρια [δa] ‘θα’, [na] ‘να’ + ρήμα.
 αναφορικό [(a)pu] ‘που’, ερωτηματικά [pú] ‘πού;’, [t’í] ‘τι;’ + ρήμα.
 προθετικές φράσεις με τις προθέσεις [(a)pu] ‘που’, [s’i] ‘σε’, [m’i] ‘με’.
 σύνδεσμοι [pu] ‘που’, [k’i] ‘και’.
Επιπλέον, η μορφολογική σαφήνεια είναι ένας παράγοντας που μπορεί να αναστείλει ή
να παραβιάσει φωνητικούς κανόνες εξωτερικής χασμωδίας (Ανδριώτης 1976η, 243,
246). Όταν το αρχικό φωνήεν αποτελεί μέρος της ρίζας, η αποβολή του αποφεύγεται, καθώς θα προκαλούσε σύγχυση, ενώ όταν αποτελεί ιδιαίτερο μόρφημα άσχετο με τη λεξική
σημασία (π.χ. ρηματική αύξηση), μειώνεται ο κίνδυνος αδιαφάνειας, με αποτέλεσμα να
προτιμάται η άρση της χασμωδίας (Theophanopoulou-Kontou 1972-1973, 385-386·
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 126).
ε) Η συχνότητα: Η μεγάλη συχνότητα ευνοεί φαινόμενα άρσης της χασμωδίας (Ανδριώτης 1951, 4· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1983, 193-195· Μαργαρίτη-Ρόγκα
1985, 126) π.β. τα συχνά ρήματα [ím’i] ‘είμαι’, [jéxu] ‘έχω’, [jérxum’i] ‘έρχομαι’.
στ) Ιδιόλεκτο, ρυθμός ομιλίας, ύφος (ουδέτερο, έμφαση, αντιδιαστολή): Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται κυρίως με διπλοτυπίες σε περιπτώσεις προαιρετικής άρσης της
χασμωδίας. Ο γρήγορος ρυθμός ομιλίας ευνοεί την άρση της χασμωδίας, ενώ το ύφος
έμφασης / αντιδιαστολής ευνοεί τη διατήρησή της.
248

Χρησιμοποιούμε τον όρο «τονική ενότητα» (Martinet 1997) ως συνώνυμο του όρου «φωνολογική λέξη» (Πετρούνιας 2002, 523-525) με την ευρεία έννοια, χωρίς δηλαδή να ακολουθούμε την τριχοτόμηση
«φωνολογική λέξη» - «κλιτική ομάδα» - «φωνολογική φράση» (Nespor & Vogel 1986· Nespor 2006).
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4.1.1. Όμοια φωνήεντα (Φ1# #Φ1)
Σε ακολουθίες δύο όμοιων φωνηέντων:
 Όταν είναι και τα δύο άτονα, διατηρείται ένα.
 Όταν το πρώτο είναι άτονο και το δεύτερο τονισμένο, συνήθως διατηρείται το τονισμένο, ενώ σπανιότερα διατηρούνται και τα δύο.
 Όταν το πρώτο είναι τονισμένο και το δεύτερο άτονο, συνήθως διατηρούνται και
τα δύο, ενώ σπανιότερα αποβάλλεται το άτονο.
 Όταν και τα δύο τονίζονται, διατηρούνται και διακρίνονται με μικρή παύση (όσον
αφορά τις ακολουθίες [όό, éé], η χασμωδία μπορεί να αίρεται με ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου).
Στις ακολουθίες όμοιων φωνηέντων παρατηρούνται κενά λόγω του βόρειου φωνηεντισμού.
[aa] > [a] π.χ. [ta akúu] > [takúu] ‘τα ακούω’, [pόsa ap t’ aftá] > [pόsapt’aftá] ‘πόσα
από αυτά;’ [írθa apόps’i] > [írθapόps’i] ‘ήρθα απόψε’, [s’i íf’ira avγá] > [s’íf’iravγá] ‘σου
έφερα αβγά’.
[aá] > [á] π.χ. [ta ála] > [tála] ‘τα άλλα’, [ta áksa] > [táksa] ‘τα άκουσα’249.
[áa] > [á] π.χ. [pulá aγurájz] / [puláγurájz] ‘πολλά αγοράζεις’, [in’á aδ’érfx’a] /
[in’áδ’érfx’a] ‘εννιά αδέρφια’, [aftá akúu] / [aftákúu] ‘αυτά ακούω’, [pulá akόma] /
[pulákόma] ‘πολλά ακόμα’250.
[áá] π.χ. [aftá áks’i] ‘αυτά άκουσε’, [iftá ándr’] ‘εφτά άντρες’.
[ii] > [i] π.χ. [íp’i ik’ínus] > [íp’ik’ínus] ‘είπε εκείνος’, [írθ’i i mána] > [írθ’imána]
‘ήρθε η μάνα’251, [m’i íf’ir’i i kόts’us] > [m’íf’ir’ikόts’us] ‘μου έφερε ο Κώτσος’252, [ís’i
is’í] > [ís’is’í] ‘είσαι εσύ’, [ín’i iδό] > [ín’iδό] ‘είναι εδώ’.
[ií] > [í] π.χ. [m’i íf’ir’i] > [m’íf’ir’i] ‘μου έφερε’, [m’i íp’i] > [m’íp’i] ‘μου είπε’, [ín’i
íkus’ p’iδγ’á] > [ín’íkus’p’iδγ’á] ‘είναι είκοσι παιδιά’, [írθ’i ís’t’ira] > [írθ’ís’t’ira] ‘ήρθε
ύστερα’.
[íi] π.χ. [aft’í i δγ’ό] ‘αυτοί οι δύο’.
[íí] π.χ. [ik’í íman] ‘εκεί ήμουν’, [ik’í ís’t’ira] ‘εκεί ύστερα’, [ik’í ís’a] ‘εκεί ίσια’253.
[uu] > [u] π.χ. [tu ursúz’ku] > [tursúz’ku] ‘το ιδιότροπο’, [tu urfanό] > [turfanό] ‘το
ορφανό’, [tu ur’éu] > [tur’éu] ‘το ωραίο’, [tu url’axtό] > [turl’axtό] ‘το ουρλιαχτό’254.
249

Όμως [tόsa ála] ‘τόσα άλλα’ και όχι *[tosála].
Κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν είτε από άποβολή στα όρια λέξεων, είτε από εναλλακτικούς λεξικούς τύπους με αφαίρεση αρχικού άτονου φωνήεντος χωρίς αποβολή στα όρια λέξεων, π.χ. [pulá#
#akόma] > [pulákόma] ή [pulá# #kόma].
251
Αλλά και [írθ’i# #mána] με άναρθρη εκφορά. Στο ΙΣ παρατηρείται ως ελεύθερη ποικιλία άναρθρη εκφορά με φωνηεντικούς τύπους του άρθρου (ον. εν. αρσ. και θηλ.) (Παπαδόπουλος 1926, 51· Φόρης 1956,
16-18· Θαβώρης 1994, 145) π.χ. [vájus pú ín’i] ‘Ο Βάιος πού είναι;’, [mamáz babás kalá ín’i] ‘Η μαμά σου,
ο μπαμπάς σου, καλά είναι;’, [alla papúz vas’iláras] ‘αλλά ο παππούς ο Βασιλάρας’, [papús k’it’irl’ís pú na
krift’í] ‘Ο παππούς ο Κετερλής πού να κρυφτεί!’, [andr’éas u buz’al’ís] ‘ο Aνδρέας ο Μπουζαλής’.
252
Στο ΙΣ παρατηρείται ελεύθερη ποικιλία {u} / {i} ‘ο’ στην ον. εν. του αρσ. άρθρου με κύρια ονόματα και
[+ανθρώπινα] προσηγορικά ονόματα (ή αντωνυμίες που τα αντικαθιστούν) π.χ. [i tás’us] ‘ο Τάσος’, [i
pat’éras] ‘ο πατέρας’, [i álus] ‘ο άλλος’ . Η μορφή {i} έχει συνδεθεί με το φαινόμενο της άναρθρης εκφοράς (Φόρης 1956). Για άλλες ερμηνείες πβ. Θαβώρης 1959, 1994· Συμεωνίδης 1983.
253
Αλλά προαιρετική αποβολή σε ακολουθίες με το ερωτηματικό [t’í] ‘τι;’ π.χ. [t’í íp’is] / [t’íp’is] ‘τι είπες;’, [t’í ín’i] / [t’ín’i] ‘τι είναι;’, [t’í ís’i] > [t’ís’i] ‘τι είσαι!’. Προαιρετική ημιφωνοποίηση παρατηρείται
στην ερωτηματική φράση [is’í ís’i] / [is’íjs’i] ‘εσύ είσαι;’.
250
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[uú] > [ú] π.χ. [tu úzu] > [túzu] ‘το ούζο’, [tu úlu] > [túlu] ‘το ούλο’.
[úu] π.χ. [aftú upán] ‘εκεί επάνω’, [pú umn’ázn] ‘πού μοιάζουν;’
[úú] π.χ. [pú útsan] ‘πού ταίριασαν’, [aftú útsan] ‘αφού ταίριασαν’.
[όό] π.χ. [iγό (w)όmus] ‘εγώ όμως’, [t’irό (w)όksu] ‘κοιτάζω έξω’, [aftό (w)όmn’as’i t
mána t] ‘αυτό έμοιασε στη μάνα του’, [ts rutό (w)όlnus] ‘τους ρωτώ όλους’.
[éé] π.χ. [p’é (j)éna] ‘πές ένα’, [ips’é (j)éftasan] ‘χθές έφτασαν’, [pruxt’é (j)émasan
kapná] ‘προχθές μάζεψαν καπνά’.
4.1.2. Ανόμοια φωνήεντα (Φ1# #Φ2)
Σε ακολουθίες δύο ανόμοιων φωνηέντων:
 Όταν και τα δύο φωνήεντα είναι τονισμένα, κατά κανόνα διατηρούνται.
 Σε περίπτωση αποβολής, κατά κανόνα επικρατεί το πισινό έναντι του μπροστινού
και το πιο ανοιχτό έναντι του πιο κλειστού (Newton 1972b, 43, 44· Theophanopoulou-Kontou 1972-1973, 385· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 127).
 Σε περίπτωση αποβολής τονισμένου φωνήεντος, ο τόνος μεταφέρεται στο φωνήεν
που διατηρείται.
 Σε περιπτώση αποβολής τελικού [i] πριν από αρχικό φωνήεν, το προηγούμενο
σύμφωνο διατηρεί το χαρακτηριστικό της ουρανικότητας255.
 Όταν το ένα από τα δύο φωνήεντα είναι κλειστό [i, u], συχνά ημιφωνοποιείται, με
αποτέλεσμα το σχηματισμό διφθόγγου. Σε πολλές περιπτώσεις η ημιφωνοποίηση
δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ελέυθερη ποικιλία παράλληλα με τη διατήρηση και
των δύο φωνηέντων.
4.1.2.1. Αποβολή
[aé] > [á] π.χ. [ta éxu] > [táxu] ‘τα έχω’, [ta éxasa] > [táxasa] ‘τα έχασα’, [ta ékl’ipsan] >
[tákl’ipsan] ‘τα έκλεψαν’, [na évana] > [návana] ‘να έβαζα’256.
[aí] > [á] π.χ. [na ís’i kalá] > [nás’i kalá] ‘να είσαι καλά’, [na ítan] > [nátan] ‘να ήταν’,
[na íman] > [náman] ‘να ήμουν’, [ta íθ’ilna] > [táθ’ilna] ‘τα ήθελα’, [ta íf’irna] >
[táf’irna] ‘τα έφερνα’, [na ívr’is’kna] > [návr’is’kna] ‘να έβρισκα’, [δa íl’iγ’i] > [δál’iγ’i]
‘θα έλεγε’257.
254

Αλλά [u uranόs] ‘ο ουρανός’, [u ursújz] ‘ο ιδιότροπος’, [u urfanόs] ‘ο ορφανόs’, [apu umn’ázn] ‘που
μοιάζουν’.
255
Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την ακολουθία Σ’Φ < Σe# #Φ σε συνίζηση στα όρια λέξεων (Newton
1972b, 45-46· Πλαδή 1992, 183-184). Η υπόθεση αυτή έχει το μειονέκτημα ότι τοποθετεί ένα φαινόμενο
εξωτερικής χασμωδίας πριν από την κώφωση, ενώ η δεύτερη αφορά τη φωνητική της λέξης και όχι τη φωνητική της φράσης. Επομένως, τοποθετώντας την κώφωση πριν από τα φωνητικά φαινόμενα εξωτερικής
χασμωδίας (Kretschmer 1905, 128· Νewton 1972b, 45-46), προτιμούμε να κάνουμε λόγο για αποβολή Σe#
#Φ > Σ’i# #Φ > Σ’Φ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 124).
256
Πρόκειται για την ακολουθία τελικού φωνήεντος προκλιτικού και αρχικού [é-] ρηματικής αύξησης ή
θέματος συχνών ρημάτων (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1983, 193-195· 1992α, 87-88). Παράλληλα
απαντά και χωρίς αποβολή, με προαιρετική ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου, π.χ. [ta (j)éxu, ta (j)éxasa]. Σε
άλλες περιπτώσεις δε σημειώνεται αποβολή π.χ. [ta jémata] ‘τα αίματα’, [ta jéksuδa] ‘τα έξοδα’, [όsa jéxs]
‘όσα έχεις’.
257
Και εδώ πρόκειται για τελικό φωνήεν προκλιτικού και αρχικό [í-] ρηματικής αύξησης ή θέματος συχνών ρημάτων. Αλλά [όla ítan] ‘όλα ήταν’, [όla írθan] ‘όλα ήρθαν’, [pόsa íp’is] ‘πόσα είπες’, [όsa íl’iγ’i]
‘όσα έλεγε’, [s’ím’ira íf’ira] ‘σήμερα έφερα’.
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[uό] > [ό] π.χ. [tu όmurfu] > [tόmurfu] ‘το όμορφο’, [tu όnuma] > [tόnuma] ‘το όνομα’, [tu όplu] > [tόplu] ‘το όπλο’, [apu όksu] > [apόksu] ‘από έξω’, [apu όla] > [apόla]
‘από όλα’258.
[ua] > [a] π.χ. [tu amáks’] > [tamáks’] ‘το αμάξι’, [apu apán] > [apapán] ‘από πάνω’.
[uá] > [á] π.χ. [tu áluγu] > [táluγu] ‘το άλογο’, [tu áspru] > [táspru] ‘το άσπρο’, [tu áfka]
> [táfka] ‘το άφησα’, [tu áksa] > [táksa] ‘το άκουσα’259.
[uí] > [ú] π.χ. [apu ítan] > [apútan] ‘που ήταν’, [apu íman] > [apúman] ‘που ήμουν’, [apu
ís’i] > [apús’i] ‘που είσαι’, [pu íks’irna] > [púks’irna] ‘που ήξερα’, [tu ípa] > [túpa] ‘το
είπα’, [tu íxa] > [túxa] ‘το είχα’, [tu íjδa] > [tújδa] ‘το είδα’ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985,
207σημ2· 1989α, 114, 121σημ10)260.
[úí] > [ú] π.χ. [pú ís’i] > [pús’i] ‘πού είσαι;’, [pú índu] > [púndu] ‘πού είναι αυτό;’261.
[ia] > [a] π.χ. [jérxum’i apu tu s’p’ít’] > [jérxum’aptus’p’ít’] ‘έρχομαι από το σπίτι’,
[íp’i aftόs] > [íp’aftόs] ‘είπε αυτός’, [jéval’i aftú] > [jéval’aftú] ‘έβαλε εκεί’, [íf’ir’i apán]
> [íf’ir’apán] ‘έφερε πάνω’.
[iá] > [á] π.χ. [s’i ár’is’i] > [s’ár’is’i] ‘σου άρεσε’, [m’i áks’i] > [m’áks’i] ‘με άκουσε’,
[f’íγ’i áma θ’élts] > [f’íγ’ámaθ’élts] ‘φύγε αν θέλεις’.
[iu] > [u] π.χ. [s’i ulόkl’iru] > [s’ulόkl’iru] ‘σε ολόκληρο’, [jéval’i upán] > [jéval’upán]
‘έβαλε πάνω’, [írθ’i u papús] > [írθ’upapús] ‘ήρθε ο παππούς’, [m’i íf’ir’i u kόts’us] >
[m’íf’ir’ukόts’us] ‘μου εφερε ο Κώτσος’, [írθ’i u γ’ánts] > [írθ’uγ’ánts] ‘ήρθε ο Γιάννης’.
[iú] > [ú] π.χ. [m’i úrδa] > [m’úrδa] ‘με ούρδα’.
[iό] > [ό] π.χ. [s’i όla] > [s’όla] ‘σε όλα’ , [m’i όla] > [m’όla] ‘με όλα’, [írθ’i όmus] >
[írθ’όmus] ‘ήρθε όμως’.
[ié] > [é] π.χ. [m’i jéna] > [m’éna] ‘με ένα’, [m’i jéδuk’is] > [m’éδuk’is] ‘μου έδωσες’,
[íl’iγ’i jénas] > [íl’iγ’énas] ‘έλεγε ένας’, [s’i jéfk’asa] > [s’éfk’asa] ‘σου έκανα’, [s’i jéxu]
> [s’éxu] ‘σε έχω’.
4.1.2.2. Διατήρηση
[áé] π.χ. [aftá (j)éx’ i zuí] ‘αυτά έχει η ζωή, [pulá (j)éδuk’is] ‘πολλά έδωσες’.
[ái] π.χ. [aftá iδό] ‘αυτά εδώ’, [aftá ik’í] ‘αυτά εκεί’, [pulá ikόp’iδa] ‘πολλά οικόπεδα’,
[mn’á il’ástra] ‘ένα θερμοκήπιο’.
[áí] π.χ. [aftá ítan] ‘αυτά ήταν’, [pulá íp’is] ‘πολλά είπες’, [px’á ín’i] ‘ποια είναι;’.
[aό] π.χ. [ta (w)όpla] ‘τα όπλα’, [ta (w)όrγana] ‘τα όργανα’, [δ’éka (w)όr’is] ‘δέκα ώρες’,
[ípa (w)όt’ íks’irna] ‘είπα ό,τι ήξερα’, [íjδa (w)όmus] ‘είδα όμως’, [tala (w)όla] ‘τα άλλα
όλα’.
[áό] π.χ. [iftá (w)όr’is] ‘εφτά ώρες’, [aftá (w)όla] ‘αυτά όλα’, [pulá (w)όpla] ‘πολλά όπλα’.

258

Παράλληλα και χωρίς αποβολή, με προαιρετική ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου π.χ. [tu wόmurfu], [tu
wόnuma]. Σε περίπτωση αποβολής, παρατηρείται επίσης προαιρετική χειλικοποίηση συμφώνου π.χ.
[twόmurfu], [twόnuma]. Υπάρχουν και περιπτώσεις χωρίς αποβολή π.χ. [l’éu (w)όx’] ‘λέω όχι’, [kándu
(w)όmus] ‘κάν’ το όμως’.
259
Αλλά [u ánθrupus] ‘ο άνθρωπος’, [u ándras] ‘ο άντρας’.
260
Αλλά χωρίς αποβολή σε άλλα παραδείγματα π.χ. [tu ís’k’uma] ‘το φαντασμα’, [na f’éru ís’t’ira] ‘να
φέρω ύστερα’, [δa f’íγu ís’a] ‘θα φύγω αμέσως’.
261
Αλλά χωρίς αποβολή σε άλλα παραδείγματα π.χ. [aftú ítan] ‘εκεί ήταν’.
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[au] π.χ. [όla upán] ‘όλα επάνω’, [áksa urm’ín’is] ‘άκουσα συμβουλές’, [ta urm’ín’ips’i]
‘τα συμβούλευσε’, [όla umn’ázn] ‘όλα μοιάζουν’, [s’όla ud’ízn] ‘σε όλα ταιριάζουν’, [ta
urfaná] ‘τα ορφανά’.
[aú] π.χ. [ta úla] ‘τα ούλα’, [ípx’a úza] ‘ήπια ούζα’.
[áu] π.χ. [aftá upán] ‘αυτά επάνω’, [s’i pulá ud’ízn] ‘σε πολλά ταιριάζουν’, [ta p’iδγ’á
ur’ízn] ‘τα παιδιά διατάζουν’.
[áú > ú] π.χ. [γ’irá úla] ‘γερά ούλα’, [pulá úza] ‘πολλά ούζα’.
[όa] π.χ. [aftό akúu] ‘αυτό ακούω’, [iγό aγapό] ‘εγώ αγαπώ’, [mkrό aŋgόn’] ‘μικρό εγγόνι’.
[όá] π.χ. [aftό áksa] ‘αυτό άκουσα’, [iγό árksa] ‘εγώ άργησα’, [γ’irό áluγu] ‘γερό άλογο’.
[όi] π.χ. [δa rθό iγό] ‘θα έρθω εγώ’.
[όí] π.χ. [aftό íks’irna] ‘αυτό ήξερα’, [kalό íδ’izma] ‘καλό είδος’, [iγό íman] ‘εγώ ήμουν’,
[kalό ín’i] ‘καλό είναι’, [px’ό íf’ir’is] ‘ποιο έφερες;’, [aftό ítan] ‘αυτό ήταν’.
[όé] π.χ. [iγό (j)émasa] ‘εγώ μάζεψα’.
[όu] π.χ. [iγό umn’ázu] ‘εγώ μοιάζω’, [plό uxtό] ‘πουλώ οκτώ’.
[όú] π.χ. [s’t’ aftό útsan] ‘σε αυτό ταίριασαν’, [kalό úzu] ‘καλό ούζο’.
[úa] π.χ. [aftú apán] ‘εκεί πάνω’, [pandú an’év’in’i] ‘παντού ανέβαινε’.
[úá] π.χ. [pandú áksan] ‘παντού άκουσαν’, [pú áks’is] ‘πού άκουσες;’.
[ui] π.χ. [tu is’k’áδ’] ‘το σκιερό μέρος’, [tu is’k’όr’ima] ‘το φάντασμα’.
[uí] π.χ. [tu ís’uma] ‘το ίσιωμα’, [tu ísk’uma] ‘το φάντασμα’.
[úi] π.χ. [pú ipárx’] ‘πού υπάρχει;’, [aftú ipárx’] ‘εκεί υπάρχει’, [pandú ipárx’] ‘παντού
υπάρχει’.
[úí] π.χ. [pú índus] ‘πού είναι αυτός;’, [pú íks’irn’is] ‘πού ήξερες’, [aftú íp’is] ‘αφού είπες’.
[ué] π.χ. [(j)éxu (j)éks’] ‘έχω έξι’.
[úé] π.χ. [pú (j)éxs] ‘πού έχεις;’, [aftú (j)ép’isan] ‘εκεί έπεσαν’.
[úό] π.χ. [pandú (w)όp] ‘παντού όπου’, [alú (w)όmus] ‘αλλού όμως’.
[éa] π.χ. [ixt’é arγá] ‘χθες αργά’, [ps’é akús’k’i] ‘χθές ακούστηκε’.
[éá] π.χ. [ps’é árksan] ‘χθες άργησαν’, [ixt’é áksa] ‘χθές άκουσα’.
[éu] π.χ. [n’é umn’ázn] ‘ούτε μοιάζουν’.
[éú] π.χ. [n’é útsan] ‘ούτε ταίριασαν’, [ps’é úrl’azan] ‘χθές ούρλιαζαν’.
[éό] π.χ. [p’é (w)όt’] ‘πές ό,τι’, [ixt’é όl’] ‘χθες όλοι’.
[éé] π.χ. [ixt’é (j)éftasan] ‘χθες έφτασαν’, [n’é (j)éxn] ‘ούτε έχουν’.
[éi] π.χ. [xt’é ip’írx’i] ‘χθές υπήρχε’.
[éí] π.χ. [ps’é íman] ‘χθες ήμουν’, [ixt’é íf’iran] ‘χθες έφεραν’.
[ía] π.χ. [t’í akús] ‘τι ακούς;’, [pul’í anθrόp’] ‘πολλοί άνθρωποι’262.
[íá] π.χ. [t’í áks’is] ‘τι άκουσες;’, [pul’í áxr’istus] ‘πολύ άχρηστος’, [pul’í ándr’] ‘πολλοί
άντρες’.
[íé] π.χ. [t’í (j)éxs] ‘τι έχεις;’, [t’í (j)éfk’as’is] ‘τι έκανες;’.
[íu] π.χ. [aft’í umn’ázn] ‘αυτοί μοιάζουν’, [t’í url’ájz] ‘τι ουρλιάζεις;’.
[íό] π.χ. [t’í (w)όmus] ‘τι όμως;’, [pul’í (w)όmurf’] ‘πολύ όμορφη’, [kal’í (w)όr’iks’]
‘καλή όρεξη’.
[íu] π.χ. [aft’í upán] ‘αυτοί επάνω’, [aft’í umn’ázn] ‘αυτοί μοιάζουν’.
[íú] π.χ. [pul’í úrδa] ‘πολλή ούρδα’, [aft’í útsan] ‘αυτοί ταίριασαν’.
262

Αλλά [ik’í apán] > [k’apán] ‘εκεί επάνω’, ομώνυμο με το [k’i apán] > [k’apán] ‘και επάνω’.
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4.1.2.3. Ημιφωνοποίηση
Περισσότερο σταθερή:
[ai] π.χ. [na it’imastún] > [najt’imastún] ‘να ετοιμαστούν’, [t’és’ira ikόp’iδa] >
[t’és’irajkόp’iδa] ‘τέσσερα οικόπεδα’, [ála ipus’x’éθk’is] > [álajpus’x’éθk’is] ‘άλλα υποσχέθηκες’.
[ui] π.χ. [θ’élu iftá] > [θ’élujftá] ‘θέλω εφτά’, [tu it’ímasa] > [tujt’ímasa] ‘το ετοίμασα’,
[tu ipúf’iran] > [tujpúf’iran] ‘το υπέφεραν’, [ks’éru iγό] > [ks’érujγό] ‘ξέρω εγώ;’, [na
f’éru ik’í] > [naf’érujk’í] ‘να φέρω εκεί’.
[iá] π.χ. [fái álu] > [fájálu] ‘φάε άλλο’263.
[ia] π.χ. [fái aftú] > [fájaftú] ‘φάε εκεί’.
[iό] π.χ. [fái όlu] > [fáj όlu] ‘φάε όλο’.
[ié] π.χ. [fái (j)éna] > [fájéna] ‘φάε ένα’.
Περισσότερο ελεύθερη:
[όí] π.χ. [aftό ítan] / [aftόjtan] ‘αυτό ήταν’, [kalό ín’i] / [kalόjn’i] ‘καλό είναι’.
[áí] π.χ. [aftá ín’i] / [aftájn’i] ‘αυτά είναι’, [aftá ítan] / [aftájtan] ‘αυτά ήταν’, [pulá íp’is] /
[pulájp’is] ‘πολλά είπες’.
[au] π.χ. [όla upán] / [όlawpán] ‘όλα πάνω’.
[uá] π.χ. [u ánθrupus] / [wánθrupus] ‘ο άνθρωπος’.
[úí] π.χ. [pú ítan] / [pújtan] ‘πού ήταν;’, [pandú ín’i] / [pandújn’i] ‘παντού είναι’, [aftú
ítan] / [aftújtan] ‘εκεί ήταν’.
4.1.2.4. Κράση [-u# #é-] > [-ό-]
Τελικό άτονο [u] (πρωτογενές ή δευτερογενές) και αρχικό τονισμένο [é], συγχωνεύονται
σε ένα φωνήεν [ό], το οποίο κληρονομεί από το [u] τα χαρακτηριστικά [στρογγυλό], [πισινό] και από το [é] το χαρακτηριστικό [ενδιαμέσου ανοίγματος] και τον τόνο. Πρόκειται
για ένα φαινόμενο κράσης χάριν αρθρωτικής ευκολίας (Hatzidakis 1892, 319-320·
Thumb 1910, 10σημ2· Kretschmer 1905, 127-128· Χατζιδάκις 1905, 216-217· 1907, 340,
555· Φιλήντας 1907, 104-105· Τζάρτζανος 1909, 80· Παπαδόπουλος 1926, 14· Ανδριώτης 1951· 1976η, 246-247· Newton 1972b, 44· Σετάτος 1973, 51)264, το οποίο χρονολογείται στη ΜΕ, με τις πρώτες ασφαλείς μαρτυρίες του να εντοπίζονται στο Χρονικό του
Μορέως (Ανδριώτης 1951, 2). Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η κράση δεν αφορά ανεξαιρέτως κάθε [-u# #é-], αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένα μορφοσυντακτικά σχήματα
(π.χ. τελικό [u] προκλιτικού + αρχικό [é] ρηματικής αύξησης) και λέξεις με αυξημένη
συχνότητα (Ανδριώτης 1951· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1983, 194). Ορισμένα
παραδείγματα από το ΙΣ είναι τα εξής.

263

Τελικό [i] πριν από αρχικό φωνήεν υφίσταται: α) αποβολή με ουράνωση, όταν προηγείται του [i] σύμφωνο, π.χ. [pár’i álu] > [pár’álu] ‘πάρε άλλο’· β) ημιφωνοποίηση, όταν προηγείται του [i] φωνήεν.
264
Όσον αφορά άλλες ερμηνείες: α) Ο Dieterich (1898, 82-83) υποθέτει [ué] > [oé] (τροπή [υποχωρητική
αφομοιωση ύψους]) > [ό] (αποβολή του ασθενέστερου [e])· β) Ο Τσοπανάκης (1983β, 96· 1983ε, 143)
προτείνει αναλογική και όχι φωνητική ερμηνεία του φαινομένου· γ) Οι Μαλικούτη-Drachman & Drachman
(1983, 194) θεωρούν ότι το φαινόμενο είναι πιθανό διαχρονικά να σχετίζεται με φωνητικές διαδικασίες
συγχώνευσης φωνηέντων, όμως συγχρονικά πρόκειται για μορφολογικό νόμο, όπου η δήλωση σταδιακών
βαθμίδων δεν είναι αναγκαία (Φ1u + Φ2é → ό, όπου Φ1 = κλιτικό και Φ2 = αύξηση, βοηθητικό ρήμα έχω,
συχνά ρήματα έρχομαι, εύχομαι).
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[-u# #é-] > [-ό-] π.χ. [apu éx’] > [apόx’] ‘που έχει’, [apu éfk’asa] > [apόfk’asa] ‘που έφτιαξα’, [apu émasa] > [apόmasa] ‘που μάζεψα’, [apu érxun’d’i] > [apόrxun’d’i] ‘που
έρχονται’, [apu ékuvan] > [apόkuvan] ‘που έκοβαν’.
[-o# #é-] > [-u# #é-] > [-ό-]265 π.χ. [apu éna] > [apόna] ‘από ένα’, [tu éna] > [tόna] ‘το
ένα’266, [tu éxasa] > [tόxasa] ‘το έχασα’, [tu éδuka] > [tόδuka] ‘το έδωσα’, [tu éraft’i] >
[tόraft’i] ‘το έραβε’.
4.1.2.5. Φαινομενικά αντιπαραδείγματα
Κάποιες φαινομενικές παραβιάσεις των κανόνων της εξωτερικής χασμωδίας ερμηνεύονται με αποβολή άτονου κλειστού φωνήεντος ή αφαίρεση αρχικού άτονου φωνήεντος σε
επίπεδο λέξης, πριν από τα φαινόμενα άρσης της χασμωδίας στα όρια τα λέξεων, λ.χ. κανονικά [uí] > [ú] π.χ. [pu ín’i] > [pún’i] ‘πού είναι;’, αλλά [όp ín’i] ‘όπου είναι’ από τύπο
[όp] < [όpu] (Kretschmer 1905, 127-128· Newton 1972b, 44· Μαλικούτη-Drachman &
Drachman 1983, 185)· κανονικά [ia] > [a] π.χ. [k’i aftό] > [k’aftό] ‘και αυτό’, αλλά και
[k’i ftό] από τύπο [ftό] < [aftό] ‘αυτό’· κανονικά [ia] > [ja] π.χ. [fái apu] > [fájapu] ‘φάε
από’, αλλά και [fái pu] από τύπο [pu] < [apu] < [apο] ‘από’.
4.2. Συνάντηση (τελικού) φωνήεντος - (αρχικού) συμφώνου
4.2.1. Αποβολή φωνήεντος
Tελικό φωνήεν αποβάλλεται267 πριν από αρχικό [t-] αδύνατων τύπων της προσωπικής
αντωνυμίας γ΄ προσώπου ή τύπων του άρθρου.
Β΄ ενικό προστακτικής σε [i] (< [e]):
[kόps’i] ‘κόψε’
[vál’i] ‘βάλε’
[áŋks’i] ‘άνοιξε’
[pár’i] ‘πάρε’
[δόs’i] ‘δώσε’
[s’t’íl’i] ‘στείλε’
[kán’i] ‘κάνε’
[ván’i] ‘βάζε’

[kόpstun] ‘κόψ’ τον’
[vál(’)t(’)in] ‘βάλ’ την’
[áŋkstu] ‘άνοιξ’ το’
[párts] ‘πάρ’ τους’
[δόs’t’is] ‘δώσ’ τες’
[s’t’ílta] ‘στείλ’ τα’
[kán’d’is] ‘κάν’ τες’
[vánda] ‘βάζε τα’

265

Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε ότι πρόκειται για κράση μετά από την κώφωση (Kretschmer 1905,
128· Νewton 1972b, 45) και όχι για αποβολή [é] και μεταφορά του τόνου στο [o] πριν από την κώφωση
([οé] > [ό]), εφόσον δεχόμαστε ότι οι φωνητικές διαδικασίες προς άρση της εξωτερικής χασμωδίας λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο φράσης και όχι σε επίπεδο λέξης. Αυτό προκύπτει και από παρόμοιες περιπτώσεις
συμπλοκής τελικού πρωτογενούς ή δευτερογενούς [u] με αρχικό [í], με αποτέλεσμα [ú], που δεν ερμηνεύεται εάν τοποθετήσουμε την κώφωση μετά από την άρση της χασμωδίας, π.χ. α) [apu íxa] > [apúxa] ‘που
είχα’, [apu íp’i] > [apúp’i] ‘που είπε’, [apu ítan] > [apútan] ‘που ήταν’, β) [to íxa] > [tu íxa] > [túxa] ‘το
είχα’, [to ípa] > [tu ípa] > [túpa] ‘το είπα’, [to íleγan] > [tu íl’iγan] > [túl’iγan] ‘το έλεγαν’ και όχι [to íxa] >
*[tόxa], [to ípa] > *[tόpa], [to íleγan] > *[tόl’iγan].
266
Αλλά [apu (j)éks]’‘από έξι’, [tu (j)élatu] ‘το έλατο’, [tu (j)éma] ‘το αίμα’ και όχι *[apόks’, tόlatu, tόma].
267
Το φαινόμενο είναι γνωστό με τον παραδοσιακό όρο «αποκοπή» (Σετάτος 1973, 50).
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Όσον αφορά τη συμφωνία ως προς την ουρανικότητα, ισχύει για τα συμφωνικά συμπλέγματα που προκύπτουν μετά την αποκοπή ό,τι ισχύει και για τα αντίστοιχα πρωτογενή. Δηλαδή, το σύμφωνο του ρηματικού τύπου μετά την αποβολή του [-i] τείνει να
συμφωνεί ως προς την ουρανικότητα με το επόμενο [t(’)], είτε με απουράνωση (π.χ.
[δόs’i tu] > [δόs’tu] > [δόstu] ‘δώσ’ το’) είτε με διατήρηση ουρανικότητας ([δόs’i t’is] >
[δόs’t’is] ‘δώσ’ τες’). Επιπλέον, όσον αφορά τη συμφωνία ως προς την ηχηρότητα, σημειώνεται προχωρητική ηχηροποίηση στο σύμπλεγμα [n(’)t(’)] > [n(’)d(’)].
Η αποκοπή συμβαίνει πάντα, εφόσον ο αρχικός τύπος της προστακτικής είναι δισύλλαβος. Αντίθετα, η αποκοπή είναι προαιρετική:
α) όταν ο αρχικός τύπος είναι τρισύλλαβος, π.χ.
[tsákus’i]268 ‘τσάκωσε’
[tsákustu] / [tsákus’étu] ‘τσάκωσέ το’
[tsákusts] / [tsákus’éts] ‘τσάκωσέ τους’
[áplus’i] ‘άπλωσε’
[áplusta] / [áplus’éta] ‘άπλωσέ τα’
[áplusts] / [áplus’éts] ‘άπλωσέ τους’
[kuvál’ts’i] ‘κουβάλησε’
[kuváltstu] / [kuvál’ts’étu] ‘κουβάλησέ το’
[kuváltsts] / [kuvál’ts’éts] ‘κουβάλησέ τους’
β) όταν ακολουθεί τύπος του άρθρου, π.χ.
[pár’i] ‘πάρε’
[pár’i ta psún’a] / [pártapsún’a] ‘πάρε τα ψώνια’.
[vál’i] ‘βάλε’
[vál’i tu pxámsu] / [váltupxámsu] ‘βάλε το πουκάμισο’.
Δεν παρατηρείται αποκοπή με τύπους της προστακτικής:
α) που λήγουν σε άλλο φωνήεν πλην του [-i] (< [e]) π.χ. [arx’ínatu] ‘άρχισέ το’, [kuválnat’is] ‘κουβάλα τες’, [ákuta] ‘άκου τα’.
β) όταν το κλιτικό αρχιζει με [m] (α΄ πρόσωπο των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας) (Μπουντώνας 1892, 11) π.χ. [kόps’i m’i] ‘κόψε μου’, [áŋks’im’i] ‘άνοιξέ
μου’, [pár’im’i] ‘πάρε με’, [vál’imas] ‘βάλε μας’, [δόs’imas] ‘δώσε μας’, [kán’imas] ‘κάνε μας’.
Προθέσεις: Αποκοπή τελικού φωνήεντος σημειώνεται στην πρόθεση [apu] (< [apo])
‘από’, όπως και στην ΚΝΕ, π.χ. [apu tu s’p’ít’] > [aptus’p’ít’] ‘απ’ το σπίτι’. Η πρόθεση
[katá] υπέστη απλολογία (Παπαδόπουλος 1926, 35), π.χ. [kata ta kumás’a] > [katakumás’a] ‘προς τα κουμάσια’, [kata tu s’p’ít’] > [katus’p’ít’] ‘προς το σπίτι’. Η εξέλιξη
αυτή είχε ως αποτέλεσμα τμήμα της συνεκφοράς να ταυτιστεί με το άρθρο ([ka# #ta#
#kumás’a], [ka# #tu# #s’p’ít’]) και η πρόθεση να παγιωθεί με τη μορφή [ka]269, π.χ.
[katόna] ‘κατά το ένα’, [katxul’énsta] ‘προς τη Χολένιστα’, [kaŋgátm’ir’á] ‘προς την κάτω μεριά’, [kambόrta] ‘προς την πόρτα’, [kas’ap’éra] ‘προς τα πέρα’. Παρόμοια εξέλιξη
είχε και η πρόθεση [metá] > [me] > [m’i] ‘με’, όπως και στην ΚΝΕ (Browning 2002,
113· ΛΚΝ 2003, λήμμα με).
Άλλες περιπτώσεις:
Με τα τοπικά επιρρήματα [m’ésa] ‘μέσα’, [p’ísu] ‘πίσω’ π.χ. [m’ésa stu s’p’ít’] >
[m’éstus’p’ít’] ‘μέσα στο σπίτι’, [m’ésa zd várka] > [m’ézdvárka] ‘μέσα στη βάρκα’,
[p’ísu s’t’i mbl’á] > [p’ís’t’imbl’á] ‘πίσω στη μηλιά’, [p’ísu zm bόrta] > [p’ízmbόrta] ‘πίσω στην πόρτα’, [p’ísu pu m bόrta] > [p’íspumbόrta] ‘πίσω από την πόρτα’.

268

Υπάρχει και τύπος προστακτικής [tsáku, tsákut’i] ‘τσάκωσε, τσακώστε’, όπως η προστακτική [s’úku,
s’úkut’i] ‘σήκω, σηκωθείτε’ (Φιλήντας χ.χ., 84-86, 180-181· Ψυχάρης 1935, 305).
269
Θα πρέπει να διακρίνουμε αυτό το [ka] < [katá] ‘κατά’ από το τονισμένο [ká] < [kát] ‘κάτω’, π.χ. [katakumás’a] ‘προς τα κουμάσια’, [kástakumás’a] < [kát sta kumás’a] ‘κάτω στα κουμάσια’.
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Με τη δεικτική αντωνυμία εκείνος π.χ. [k’ínu tu s’p’ít’] > [k’íntus’p’ít’] /
[k’índus’p’ít’] ‘εκείνο το σπίτι’, [k’ínu tu l’ípus] > [k’íntul’ípus] / [k’índul’ípus] ‘εκείνο
το λίπος’, [k’ína ta xrόn’a] > [k’íntaxrόn’a] / [k’índaxrόn’a] ‘εκείνα τα χρόνια’.
Με το επίρρημα μόνο π.χ. [mόnu tu p’iδ’í] > [mόndup’iδ’í] ‘μόνο το παιδί’, [mόnu na
p’irájs] > [mόn(n)ap’irájs] ‘μόνο να περάσεις’, [mόnu k’i] > [mόn’g’i] ‘μόνο και’.
Με το ρηματικό τύπο είναι π.χ. [ín’i tus / t’in / tu / ts / t’is / ta] > [índus] / [ín’d’in] /
[índu] / [ínts] / [ín’d’is] / [índa] ‘είναι αυτός / -ή / -ό / -οί / -ές / -ά’, [ín’i ta p’iδγ’á] >
[ín(’)tap’iδγ’á] / [índap’iδγ’á] ‘είναι τα παιδιά’.
4.2.2. Διατήρηση φωνήεντος
Ατονο πρωτογενές [-i] + κλιτικό: Όταν ουσιαστικό σε [-i] ακολουθείται από αδύνατο τύπο της κτητικής αντωνυμίας, κατά κανόνα το τελικό [-i] δεν αποβάλλεται270 (Παπαδόπουλος 1926, 17· Ρουσιάκης 2006, 99· Βαδάση 2007, 31), αντίθετα με ό,τι ισχύει στο
πλαίσιο της λέξης, π.χ. [tukr’ivát’im] ‘το κρεβάτι μου’, [im’ít’im] ‘η μύτη μου’,
[tutsarúx’is] ‘το τσαρούχι σου’, [tamáks’it] ‘το αμάξι του (αρσ.)’, [tup’iδák’its] ‘το παιδάκι της’, [tuts’όl’it] ‘το κουρέλι του (ουδ.)’, [ŋgόr’imas] ‘την κόρη μας’, [zmbόl’isas]
‘στην πόλη σας’, [tus’p’ít’its] ‘το σπίτι τους (αρσ.)’, [stus’p’ít’it’is] ‘στο σπίτι τους
(θηλ.)’, [ŋgúras’íta] ‘την κούρασή τους (ουδ.)’. Σε περιπτώσεις όπου από την αποβολή
προκύπτει ανεκτό δευτερογενές συμφωνικό σύμπλεγμα ή συριστικός προστριβόμενος
φθόγγος, παρατηρούνται διπλοτυπίες χωρίς / με αποβολή271 ως ελεύθερη ποικιλία, π.χ.
[tupuδár’is] / [tupuδárs] ‘το ποδάρι σου’, [tus’p’iták’is] / [tus’p’itáks] ‘το σπιτάκι σου’,
[stus’p’ít’isas] / [stus’p’ítsas] ‘στο σπίτι σας’, [tuk’ifál’is] / [tuk’ifálts] ‘το κεφάλι σου’,
[tuk’ifál’it] > [tuk’ifált] ‘το κεφάλι του’272. Η αποβολή αποκλείεται ως προαιρετική δυνατότητα με τους αντωνυμικούς τύπους του α΄ προσώπου που αρχίζουν με [m] (Μπουντώνας 1892, 11) π.χ. [tupuδár’im] ‘το ποδάρι μου’, [tus’p’iták’im] ‘το σπιτάκι μου’,
[stus’p’ít’im] ‘στο σπίτι μου’, [tuk’ifál’im] ‘το κεφάλι μου’, καθώς και στην ακολουθία
Φ΄s/zi# #s π.χ. [im’és’is] ‘η μέση σου’, [tukarpúz’is] ‘το καρπούζι σου’, [tup’is’k’és’is]
‘το πεσκέσι σου’.
4.2.3. Διατήρηση συμφώνου
Φ# #γ’Φ, Φγ’# #Φ: Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στο πλαίσιο της λέξης, σε όρια λέξεων το
[γ’] διατηρείται και δεν ημιφωνοποιείται, ούτε αποβάλλεται, όταν βρεθεί μεταξύ δύο φωνηέντων, π.χ. [naγ’én’] ‘να γίνει’, [δaγ’írs’i] ‘θα γύρισε’, [máγ’apnaθ’ína] ‘μάγοι απ την
Αθήνα’.

270

Θεωρούμε ότι πρόκειται για διατήρηση του [-i] (Παπαδόπουλος 1926, 17) και όχι για αποβολή και επανεμφάνισή του. Ο Τζιτζιλής (προφορική πληροφορία) κάνει λόγο για εγκλωβισμένα φωνήεντα. Σε αυτό
συνηγορεί και το γεγονός ότι στο ΙΣ δεν απαντά γενικά το φαινόμενο της ανάπτυξης φωνήεντος προς διάσπαση συμφωνικού συμπλέγματος (Newton 1972b, 207-208· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977,
46-49).
271
Ο Τζάρτζανος (1909, 74) αναφέρει για τη θεσσαλική διάλεκτο περιπτώσεις αποβολής του [-i] με αδύνατο τύπο κτητικής αντωνυμίας. Ο Ρουσιάκης (2006, 99) παραθέτει ως μοναδική και ιδιολεκτική εξαίρεση το
παράδειγμα [tus’pitákta] < [to spitáki ta] ‘το σπιτάκι τους’.
272
Σε περίπτωση αποβολής λαμβάνουν χώρα διαδικασίες που απαντούν και στα αντίστοιχα δευτερογενή
συμφωνικά συμπλέγματα στο πλαίσιο λέξης π.χ. απουράνωση, ανομοίωση τρόπου άρθρωσης.

124

4.2.4. Ανάπτυξη ημιφώνου [j]
Μοναδική περιθωριακή περίπτωση ανάπτυξης ημιφώνου [j] σε όρια λέξεων συνιστά η
φράση [ta vuná] > [tajvuná] ‘τα βουνά’, διαδεδομένη και σε άλλα ΒΙ (Παπαδόπουλος
1926, 24· Ρουσιάκης 2006, 99)· Πρόκειται για στερεότυπη φράση από τη δημοτική ποίηση (Τζάρτζανος 1909, 20). Στον καθημερινό πεζό λόγο απαντά η φράση [tavná] ‘τα βουνά’.
4.3. Συνάντηση Συμφώνων
4.3.1. Αφομοίωση τόπου άρθρωσης
Αφομοίωση τόπου άρθρωσης του [n] παρατηρείται όταν έπεται ηχηρό κλειστό π.χ. [tun
gávanan] > [tuŋgávanan] ‘τον τύφλωσαν’, [tun g’iz’irún] > [tun’g’iz’irún] ‘τον πηγαίνουν βόλτες’, [tun b’iz’érsa] > [tumb’iz’érsa] ‘τον βαρέθηκα’. Προαιρετικά παρατηρείται
και όταν έπεται άηχο ή ηχηρό υπερωικό ή ουρανικό τριβόμενο π.χ. [pul’ín xrόnun] >
[pul’íŋxrόnun] ‘πολύ χρόνο’, [tun xárkan] > [tuŋxárkan] ‘τον χάρηκαν’, [tun x’érun’d’i]
> [tun’x’érun’d’i] ‘τον χαίρονται’, [tun γánusan] > [tuŋγánusan] ‘του γάνωσαν’, [tun
γ’élasan] > [tun’γ’élasan] ‘τον κορόιδεψαν’.
4.3.2. Αφομοίωση ηχηρότητας
Υποχωρητική ηχηροποίηση: Τελικό άηχο σύμφωνο ηχηροποιείται, όταν ακολουθεί ηχηρό εμποδιστικό σύμφωνο π.χ. [όp vr’ís] > [όbvr’ís] ‘όπου βρεις’, [mόnax’ vγ’én’] >
[mόnaγ’vγ’én’] ‘μόνη της βγαίνει’, [m’i mas var’ésn] > [m’imazvar’ésn] ‘μη μας χτυπήσουν’, [kát’ ván] > [kád’ván] ‘κάτι βάζουν’, [t bz’í] > [dbz’í] ‘του Μπιζή’, [t zaláδa] > [d
zaláδa] > [dzaláδa] ‘τη ζαλάδα’, [ts zúrsan] > [dzzúrsan] ‘τους ζόρισαν’, [ts vas’ílus] >
[dzvas’ílus] ‘της Βασίλως’. Το ίδιο παρατηρείται και σε τελικά πρωτογενή ή δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα π.χ. [jéks’ γn’ék’is] > [jégz’γn’ék’is] ‘έξι γυναίκες’, [jéxs
δl’és] > [jéγzδl’és] ‘έχεις δουλειές’, [vánts δ’ínam’] > [vándzδ’ínam’] ‘βάζεις δύναμη’,
[ap t δl’á] > [abdδl’á] ‘απ’ τη δουλειά’, [jéxn dumát’is] > [jéγndumát’is] ‘έχουν ντομάτες’. Δεν παρατηρείται ηχηροποίηση, όταν ακολουθεί ένηχο συμφωνο π.χ. [όt’naín’i]
‘ό,τι να είναι’, [όs’mazόn] ‘όσοι μαζεύουν’, [trόtsa] ‘τη ρώτησα’, [apl’én] ‘που λένε’,
[asl’éj] ‘ας λέει’, [tsn’ífs] ‘της νύφης’. Εξαίρεση αποτελεί το [m] της κτητικής αντωνυμίας, που στο πλαίσιο της τονικής ενότητας ηχηροποιεί πάντοτε το προηγούμενο [s], π.χ.
[θkόs m] > [θkόzm] ‘δικός μου’, [i pat’éras m] > [ipat’érazm] ‘ο πατέρας μου’, [ts
γn’ék’is mas] > [dzγn’ék’izmas] ‘τις γυναίκες μας’, [ts bábus mas] > [dzbábuzmas] ‘της
γιαγιάς μας’.
Προχωρητική ηχηροποίηση (και αφομοίωση τόπου άρθρωσης): Άηχο κλειστό (ή προστριβόμενο) ηχηροποιείται μετά από ρινικό [n(’)], το οποίο αφομοιώνεται προς το άηχο
ως προς τον τόπο άρθρωσης, π.χ. [sán pás] > [sámbás] ‘όταν πας’, [δ’én kataláv’is’kna] >
[δ’éŋgataláv’is’kna] ‘δεν καταλάβαινα’, [tun t’íxu] > [tun’d’íxu] ‘τον τόίχο’, [n 273
ts’ánda] > [n’dz’ánda] ‘την τσάντα’, [n pόrta] > [mbόrta] ‘την πόρτα’, [n k’érasan] >
[n’g’érasan] ‘την κέρασαν’, [pul’ín kόzmun] > [pul’íŋgόzmun] ‘πολύ κόσμο’, [kalόn
k’irόn] > [kalόn’g’irόn] ‘καλό καιρό’, [pán kát] > [páŋgát] ‘πάνω κάτω’, [ín’i tus] > [ín273

Διαχρονικά [tin] > [t’in] > [t’n] > [tn] > [n] ‘την’.
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dus] ‘είναι αυτός’, [kán’i tu] > [kándu] ‘κάν’ το’. To ίδιο ισχύει και για αρχικά πρωτογενή ή δευτερογενή συμπλέγματα άηχου κλειστού με ένηχο π.χ. [δ’én pnún] > [δ’émbnún]
‘δεν πεινούν’, [tun pl’érusa] > [tumbl’érusa] ‘τον πλήρωσα’, [δ’én plún] > [δ’émblún]
‘δεν πουλούν’, [na m’in pr’is’t’í] > [nam’imbr’is’t’í] ‘να μην πρηστεί’, [δ’én trόn] >
[δ’éndrόn] ‘δεν τρών’, [na n tnáks] > [nandnáks] ‘να την τινάξεις’, [na tun t’mís’] >
[natund’m’ís’] ‘να τον τιμήσει’, [n tlúpa] > [ndlúpa] ‘την τολύπη’, [n travún] > [ndravún]
‘την τραβούν’, [m’ín kl’és] > [m’íŋgl’és] ‘μην κλαίς’, [n kr’énu] > [ŋgr’énu] ‘της μιλώ’.
Ωστόσο, όταν η συμπροφορά δεν είναι ιδιαίτερα στενή, ενδέχεται να συμβεί μόνο αφομοίωση τόπου άρθρωσης, χωρίς ηχηροποίηση (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 129), π.χ. [án
p’ís] > [ámp’ís] ‘αν πεις’, [án pnásn] > [ámpnásn] ‘αν πεινάσουν’. Επιπλέον, σε συμπλέγματα άηχου κλειστού με άηχο παρατηρείται κατά κανόνα μόνο αφομοίωση του τόπου άρθρωσης, χωρίς αφομοίωση ηχηρότητας (Τζάρτζανος 1909, 51· Μαργαρίτη-Ρόγκα
1985, 129) π.χ. [δ’én ks’éru] > [δ’éŋks’éru] ‘δεν ξέρω’, [tun ps’éfku] > [tumps’éfku] ‘τον
ψεύτικο’, [sán ksámus’i] > [sáŋksámus’i] ‘όταν άπλωσε το χέρι του’, [kakόn psόfun] >
[kakόmpsόfun] ‘κακό ψόφο’, [n ptána] > [mptána] ‘την πουτάνα’, [na n px’ájs] >
[nampx’ájs] ‘να την πιάσεις’.
Ηχηροποίηση χωρίς αφομοίωση τόπου άρθρωσης, σημειώνεται κάποτε και μετά από
ρινικό [m] στο πλαίσιο της τονικής ενότητας π.χ. [m t’í] > [md’í] ‘εμ τι;’, [m pόs] >
[mbόs] ‘εμ πώς;’, [δό m’i tun] > [δόmdun] ‘δώσε μού τον’.
Προχωρητική και/ή υποχωρητική ηχηροποίηση: Σε ορισμένες ακολουθίες ([n]# #άηχο
κλειστό# #ηχηρό εμποδιστικό) η ηχηροπoίηση καθορίζεται υποχωρητικά και όχι προχωρητικά π.χ. [δ’éntst’írsa] ‘δεν τους κοίταξα’, αλλά [δ’éndzvr’íka] < [δ’én ts vr’íka] ‘δεν
τους βρήκα’. Σε άλλες ακολουθίες (άηχο# #[n]# #άηχο κλειστό) σημειώνεται και προχωρητική και υποχωρητική ηχηροποίηση π.χ. [jéts’ n p’ír’is] > [jédz’mb’ír’is] ‘έτσι την πήρες;’, [pόs n p’ír’is] > [pόzmb’ír’is] ‘πώς την πήρες;’, [sn 274 pόrta] > [zmborta] ‘στην
πόρτα’275.
Απουσία αηχοποίησης: Σε αντίθεση με άλλα ιδιώματα (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 128),
στο ΙΣ δε σημειώνεται υποχωρητική αηχοποίηση ηχηρού συμφώνου, όταν ακολουθεί άηχο εμποδιστικό σύμφωνο, π.χ. [an’íγ’tuparaθ’ír’] ‘ανοίγει το παραθύρι’,
[put’íz’tun’g’ípu] ‘ποτίζει τον κήπο’, [láδ’θ’élts] ‘λάδι θέλεις;’.
4.3.3. Απλοποίηση
Κατά τη συνάντηση δύο όμοιων συμφώνων σε όρια λέξεων, παρατηρείται προαιρετικά
απλοποίηση π.χ. [mas skόtusan] > [maskόtusan] ‘μας σκότωσαν’, [t tas’όpul’] >
[tas’όpul’] ‘του Τασόπουλου’, [kát’ t’iráj] > [kát’iráj] ‘κάτι κοιτάει’, [láδ’ δ’én íxam’i] >
[láδ’én’íxam’i] ‘λάδι δεν είχαμε’, [όp pajénts] > [όpajénts] ‘όπου πηγαίνεις’, [θ’éln na
rθún] > [θ’élnarθún] ‘θέλουν να ρθουν’, [jéxn na psun’ísn] > [jéxnapsun’ísn] ‘έχουν να
ψωνίσουν’.
Το ίδιο συμβαίνει και με όμοια σύμφωνα που προκύπτουν από:
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Διαχρονικά [stin] > [s’t’in] > [s’t’n] > [stn] > [sn] ‘στην’.
Κάποτε παρατηρείται έκπτωση του ρινικού π.χ. [zbόrta] (Newton 1972b, 207), κυρίως στο λόγο ανδρών
ή νεότερων ομιλητών του ΙΣ. Γενικότερα, είναι γνωστή η σύνδεση της άρινης προφοράς με την ομιλία των
νέων (Newton 1972b, 95· Τζιτζιλής & Παπαναστασίου 2002, 3) και τη «γλώσσα της πιάτσας» (Πετρούνιας
2002, 117).
275
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α) αφομοίωση ηχηρότητας π.χ. [mas zál’ts’i] > [maz zál’t’si] > [mazál’ts’i] ‘μας ζάλισε’,
[t draγát’] > [d draγát’] > [draγát’] ‘του δραγάτη’.
β) αφομοίωση ουρανικότητας π.χ. [mas s’íkus’i] > [mas’ s’íkus’i] > [mas’íkus’i] ‘μας
σήκωσε’, [ts ts’ías] > [ts’ ts’ías] > [ts’ías] ‘της Τσίας’, [ts ts’álus] > [ts’ ts’álus] >
[ts’álus] ‘της Τσιάλλως’, [k’ín’ n όra] > [k’ín n όra] > [k’ínόra] ‘εκείνη την ώρα’.
γ) αφομοίωση τρόπου άρθρωσης π.χ. [st θanásu] > [st tanásu] > [stanásu] ‘στη Θανάσω’.
δ) πολλαπλές διαδοχικές αφομοιωσεις π.χ. [mas z’íl’ipsan] > [maz z’íl’ipsan] > [maz’
z’íl’ipsan] > [maz’íl’ipsan] ‘μας ζήλεψαν’, [t δ’ift’éra] > [d δ’ift’éra] > [d d’ift’éra] > [d’
d’ift’éra] > [d’ift’éra] ‘τη Δευτέρα’, [m’i t δ’éft’ir’] > [m’i d δ’éft’ir’] > [m’i d d’éft’ir’] >
[m’i d’ d’éft’ir’] > [m’id’éft’ir’] ‘με τη δεύτερη’, [na t δ’íks] > [na d δ’íks] > [na d d’íks]
> [na d’ d’íks] > [nad’íks] ‘να της δείξεις’, [na st δόsu] > [na zd δόsu] > [na zd dόsu] >
[nazdόsu] ‘να στη δώσω’.
Η δυνατότητα προαιρετικής απλοποίησης όμοιων συμφώνων κάποτε αίρεται προς αποφυγή αμφισημίας π.χ. [tsápsa] ‘τσάπισα’ / [tstsápsa] ( > *[tsápsa]) ‘τις τσάπισα’. Στο
πλαίσιο της τονικής ενότητας, υποχρεωτική είναι η απλοποίηση [s# #s] > [s] μεταξύ ονόματος και αδύνατου τύπου της κτητικής αντωνυμίας π.χ. [i pat’éras s] > [ipat’éras] ‘ο πατέρας σου’, [ts mánas s] > [tsmánas] ‘της μάνας σου’.
Απλοποίηση παρατηρείται και κατά τη συνάντηση οδοντικών κλειστών, συριστικών
τριβόμενων και συριστικών προστριβόμενων:
α) συριστικό προστριβόμενο# #συριστικό τριβόμενο π.χ. [ts suf’ías] > [tsuf’ías] ‘της Σοφίας’, [ts skutum’én’] > [tskutum’én’] ‘τους σκοτωμένους’, [dz zuínas] > [dzuínas] ‘της
Ζωίνας’, [dz zvarn’íz’] > [dzvarn’íz’] ‘τους σέρνει’276.
β) συριστικό τριβόμενο + συριστικό προστριβόμενο π.χ. [pán sts apuθ’íki’s] >
[pántsapuθ’ík’is] ‘πάνω στις αποθήκες’, [sts δrόm’] > [zdz δrόm’] > [dzδrόm’] ‘στους
δρόμους’.
γ) συριστικό τριβόμενο + οδοντικό κλειστό# #συριστικό τριβόμενο π.χ. [st skála] >
[stskála]277 > [tskála] ‘στη σκάλα’.
δ) οδοντικό κλειστό# #συριστικό τριβόμενο + οδοντικό κλειστό π.χ. [pxát stu ipόγ’u] >
[pxástuipόγ’u] ‘κάτω στο υπόγειο’, [kát sta kumás’a] > [kástakumás’a] ‘κάτω στα κουμάσια’, [pxát st skála] > [pxátskála] ‘κάτω στη σκάλα’278.
ε) συριστικό τριβόμενο + συριστικό προστριβόμενο# #συριστικό προστριβόμενο π.χ. [sts
ts’ías] > [s(’)ts’ías] ‘στης Τσίας’, [sts dzad’íl’is] > [zdz dzad’íl’is] > [zdzad’íl’is] ‘στα
δίχτυα για το τυρί’, [sts dz’ulumáiras] > [zdz dz’ulumáiras] > [z(’)dz’ulumáiras] ‘στης
Μαρίας Τζιόλη’.
4.3.4. Τελικό [n]

276

Σπανιότερη είναι η απλοποίηση κατά τη συνάντηση οδοντικού κλειστού με συριστικό προστριβόμενο
π.χ. [ttsámbura] (> [tsámbura]) ‘του Τσάμπουρα’, [t dz’όl’] > [ddz’όl’] (> [dz’όl’]) ‘του Τζιόλη’.
277
Από τη συνάντηση οδοντικού κλείστού και συριστικού τριβόμενου σε όρια λέξεων προκύπτει προστριβόμενο, όπως συμβαίνει και με τα δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα, π.χ. [t sakúla] > [tsakúla] ‘τη
σακούλα’, [t s’íta] > [ts’íta] ‘τη σίτα’, [t zuí] > [d zuí] > [dzuí] ‘τη ζωή’, [t z’ímusa] > [d z’ímusa] >
[dz’ímusa] ‘τη ζύμωσα’.
278
Αλλά και [s’akát ka t xul’éntsta] > [s’akákatxul’éntsta] ‘προς τα κάτω προς τη Χολένιστα’. Το φαινόμενο αφορά μάλλον τα όρια λέξεων παρά το λεξιλόγιο, διότι στο πλαίσιο της λέξης, καθώς και σε τελική θέση φράσης, δεν απαντούν αλλόμορφα *{ká} ‘κάτω’, *{pxá} ‘κάτω’.
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To τελικό [-n] απαντά πριν από α) φωνήεν π.χ. [δ’énáksa] ‘δεν άκουσα’, [m’in’ijδ’ís] ‘μη
δεις’· β) άηχο κλειστό (ή προστριβόμενο), με προχωρητική ηχηροποίηση του άηχου και
αφομοίωση τόπου άρθρωσης του ρινικού, π.χ. [tun tás’u] > [tundás’u] ‘τον Τάσο’, [δ’én
tsákusan] > [δ’éndzákusan] ‘δεν τσάκωσαν’, [tun kόts’u] > [tuŋgόts’u] ‘τον Κώτσο’,
[δ’én pajén] > [δ’émbajén] ‘δεν πηγαίνουν’. Αντίθετα, δεν απαντά πριν από α) ηχηρό
κλειστό π.χ. [δ’édav’ízu] ‘δε ζητώ’, [t dz’amálu] > [ddz’amálu] ‘την αναμαλλιασμένη //
την τρελή’, [tugús’t’ara] ‘τη σαύρα’, [δ’éb’iz’érs’is] ‘δε βαρέθηκες;’· β) τριβόμενο εμποδιστικό π.χ. [δ’évl’épu] ‘δε βλέπω’, [tθ’múm’i] ‘τη θυμάμαι’, [t δl’á] > [dδl’á] ‘τη δουλειά’, [ts’k’évum’i] ‘τη σκέφτομαι’, [δ’ézarόn’] ‘δε ζαρώνει’, [m’ix’ér’is’i] ‘μη χαίρεσαι’· γ) ένηχο π.χ. [δ’én’íksan] ‘δε νίκησαν’, [m’ím’ilás] ‘μη μιλάς’, [m’íl’arόnts] ‘μη
λερώνεις’, [trόtsan] ‘τη ρώτησαν’279.
4.3.5. Η φράση [t’il’m’éra] ‘την ημέρα’
Ιδιαίτερη είναι η εξέλιξη του έναρθρου ουσιαστικού [tin (i)méra] > [t’il’m’éra] ‘την ημέρα’, που απαντά και σε άλλα ΒΙ (Κοντοσόπουλος 2001, 102). Συχνά προσδιορίζεται από
αντωνυμικό τύπο π.χ. [k’ín’d’il’m’éra] ‘εκείνη την ημέρα’, [nál’t’il’m’éra] ‘την άλλη την
ημέρα’, [όn’d’il’m’éra] < [όl’ t’il’ m’éra] ‘όλη την ημέρα’. Πέρα από την τροπή [n] > [l],
αξίζει να παρατηρήσουμε τη μορφή του αντωνυμικού τύπου σε -Σ’ ([k’ín’], [ál’], [όn’] <
[όl’]), ενώ κανονικά είναι σε -Σ’in ([k’ín’in] ‘εκέινην’, [ál’in] ‘άλλην’, [όl’in] ‘όλην’),
καθώς και την κατ’ εξαίρεση παρουσία του άτονου [i] στο άρθρο (Μπουντώνας 1892,
20)280.
4.4. Συνάντηση (τελικού) συμφώνου - (αρχικού) φωνήεντος
4.4.1. Ουράνωση
Tελικό σύμφωνο ουρανώνεται, όταν ακολουθεί μπροστινό φωνήεν [i, e]281. Tο φαινόμενο είναι προαιρετικό, παρατηρείται σε στενή συμπροφορά και αφορά κυρίως οδοντικά
και φατνιακά σύμφωνα ([n, t, s, ts]) (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 131) π.χ. [sas íjδa] >
[sas’íjδa] ‘σας είδα’, [sas jémas’i] > [sas’émas’i] ‘σας μάζεψε’, [tun íf’ira] > [tun’íf’ira]
‘του έφερα’, [tun jénan] > [tun’énan] ‘τον έναν’, [n jéνala] > [n’évala] ‘την έβαλα’, [ts
íkus’] > [ts’íkus’] ‘στις είκοσι’, [ts jéxu] > [ts’éxu] ‘τους έχω’, [kát ik’í] > [kát’ik’í] ‘κάτω εκεί’. Από το φαινόμενο αυτό προκύπτει κάποτε ομωνυμία φράσεων π.χ. [ván ik’í] >
[ván’ik’í] ‘βάζουν εκεί’, όπως [ván’ ik’í] ‘βάζει εκεί’. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφραζόμενα διασφαλίζουν την ορθή ερμηνεία του εκφωνήματος. Στην περίπτωση των [sn]
279

Στους κανόνες αυτούς δεν εμπίπτει η αιτιατική ενικού του αρσενικού και του ουδέτερου των αδύνατων
τύπων της προσωπικής αντωνυμίας, όπου το τελικό [-n] αποτρέπει τη σημασιολογική σύγχυση, π.χ. [tun
b’iz’érsa] > [tumb’iz’érsa] ‘τον βαρέθηκα’ / [tub’iz’érsa] ‘το βαρέθηκα’, [tunl’éu] ‘του λέω’ / [tul’éu] ‘το
λέω’, [tun’n’ívu] ‘τον πλένω’/ [tun’ívu] ‘το πλένω’.
280
Το ίδιο παρατηρείται με λίγα ουσιαστικά σε φράσεις (τονικές ενότητες) με αδύνατο τύπο κτητικής αντωνυμίας π.χ. [t’iŋgl’ás] ‘την κοιλιά σου’, [t’iδl’át] ‘τη δουλειά του’, [t’iγn’ékam] ‘τη γυναίκα μου’.
281
Τελικό σύμφωνο ενδέχεται να ουρανωθεί και όταν ακολουθεί ένα ουρανικό-ουρανοφατνιακό σύμφωνο
π.χ. [ts l’éu] > [ts’l’éu] ‘τους λέω’, [δ’én ta px’án s’i aráδa] > [δ’éndapx’án’s’aráδa] ‘δεν τα βάζουν σε τάξη’. Όταν όμως ακολουθεί συμφωνικό σύμπλεγμα + [i, e], σε αντίθεση με άλλα ΒΙ (Ρουσιάκης 2006, 104),
δεν παρατηρείται ουρανωση π.χ. [mas kr’én] > *[mas’krén] ‘μας μιλούν’, [mas pl’érusan] >
*[mas’pl’érusan] ‘μας πλήρωσαν’.
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< [stin] ‘στην’, [sn] < [se tin] ‘σου την’, πριν από [i, e], παρατηρείται ποικιλία [s’n’] /
[sn’] π.χ. [s(’)n’iláδa] ‘στην Ελλάδα’, [s(’)n’íf’ira] ‘σου την έφερα’.
4.4.2. Αποβολή φωνήεντος
Αποβολή αρχικού φωνήεντος παρατηρείται σε φράσεις με το δεν και τύπους του είμαι
π.χ. [δ’én ítan] > [δ’éntan] / [δ’éndan] ‘δεν ήταν’, [δ’én ínts] > [δ’énts] ‘δεν είναι αυτοί’,
[δ’én ín’i] > [δ’én’i] ‘δεν είναι’282. Στο corpus του απομαγνητοφωνημένου υλικού συναντήσαμε άπαξ (ΒΝ) και την περίπτωση [itút’in ítan aδ’ínat’] > [itút’intanaδ’ínat’] ‘αυτή
ήταν αδύνατη’.
4.4.3. Διατήρηση φωνήεντος
Διατήρηση αρχικού [i] ορισμένων ρηματικών τύπων παρατηρείται μετά από τελικό σύμφωνο π.χ. [namin’irθ’ís] ‘να μην έρθεις’, [íxan’irθ’í] ‘είχαν έρθει’, [íx’is’irθ’í] ‘είχες έρθει’, [nam’in’ijδό] ‘να μη δω’, [íxan’ijδ’í] ‘είχαν δει’, [íx’is’ijδ’í] ‘είχες δει’, [tun’íjδa]
‘τον είδα’, [δatun’ijδό] ‘θα τον δω’, [nats’ijδό] ‘να τους δω’.
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Εδώ, αντί για αποβολή [i] και απλοποίηση [n’n’] > [n’], μπορούμε να υποθέσουμε απλολογία (Τζάρτζανος 1909, 74· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 131).
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5. Τονισμός
Ο τόνος, μαζί με την επιτόνιση, ανήκει στα υπερτεμαχιακά στοιχεία. Στο ΙΣ, όπως και
στην ΚΝΕ, ο τόνος είναι δυναμικός (Martinet 1997, 98-99· Πετρούνιας 2002, 515· Nespor 2006, 73), ενώ προστίθεται στα φωνήεντα, αφού μόνο αυτά μπορούν να αποτελούν
πυρήνα συλλαβής (Nespor 2006, 61).
5.1. Θέση του τόνου
5.1.1. Τρισυλλαβία
Ο τόνος στο ΙΣ, όπως και στην ΚΝΕ, εμφανίζεται κατά κανόνα σε μια από τις τρεις τελευταίες συλλαβές της λέξης. Στο πλαίσιο της μετρικής θεωρίας (Μαλικούτη-Drachman
& Drachman 1989, 1992α, 1992β· Μαλικούτη-Drachman 1993· Drachman & MalikoutiDrachman 1999), η τρισυλλαβία εκλαμβάνεται όχι ως νόμος, αλλά ως επιφαινόμενος περιορισμός που τυποποιείται με δισύλλαβο τροχαϊκό πόδα και εξωμετρική ληκτική συλλαβή. Οι διαλεκτικές διαφοροποιήσεις της ελληνικής ως προς τις υποτιθέμενες εξαιρέσεις της τρισυλλαβίας ερμηνεύονται με διαφορετική παραμετροποίηση των ίδιων θεωρητικών αρχών και θα πρέπει να αναζητηθούν στον κυκλικό ή μη κυκλικό283 χαρακτήρα
συγκεκριμένων μορφημάτων κατά διάλεκτο.
5.1.2. Σταθερότητα θέσης και εμφάνιση δεύτερου τόνου
Ο τόνος τείνει σε μεγάλο βαθμό να παραμένει αμετακίνητος, όσο και αν μεγαλώνει το
συνταγματικό μήκος της τονικής ενότητας (Παπαδόπουλος 1926, 48-49· Τσοπανάκης
1983στ, 75· Newton 1972b, 198· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992β, 147· Μαλικούτη-Drachman 1993, 342). Στην περίπτωση αυτή, προς αποφυγή παραβίασης της τρισυλλαβίας, εμφανίζεται δεύτερος τόνος στη δεύτερη μετά τον κύριο284 τόνο συλλαβή,
(Παπαδόπουλος 1926, 49· Τσοπανάκης 1983στ, 76· Newton 1972b, 199· Σετάτος 1973,
55-56· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 134· Πετρούνιας 2002, 515-516, 529). Στο ΙΣ δεύτερος
τόνος αναπτύσσεται:
α) σε ρηματικούς τύπους, με την προσθήκη μη μονοσύλλαβων καταλήξεων στο ρηματικό θέμα.
 παρελθοντικοί με αύξηση π.χ. [èxanám’i] ‘χάναμε’, [èxan’ét’i] ‘χάνατε’,
[èxasám’i] ‘χάσαμε’, [èxas’ét’i] ‘χάσατε’, [èvanám’i] ‘βάζαμε’, [èvan’ét’i] ‘βάζατε’, [èvalám’i] ‘βάλαμε’, [èval’ét’i] ‘βάλατε’, [ìf’irnám’i] ‘φέρναμε’, [ìf’irn’ét’i]
‘φέρνατε’, [ìf’irám’i] ‘φέραμε’, [ìf’ir’ét’i] ‘φέρατε’.
 παρελθοντικοί χωρίς αύξηση π.χ. [èrxumástan] ‘ερχόμασταν’, [èrxusástan] ‘ερχόσασταν’,
[kàθumástan]
‘καθόμασταν’,
[kàθusástan]
‘καθόσασταν’,
283

Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, σημαντική είναι η διάκριση ανάμεσα σε κυκλικά και μετακυκλικά μορφήματα. Τα πρώτα προκαλούν επανεφαρμογή του κυκλικού αλγόριθμου μετά την προσθήκη τους, ενώ τα
δεύτερα, υπακούοντας στην αρχή της διαφύλαξης της μετρικής δομής, με την προσθήκη τους προκαλούν
εφαρμογή του αλγόριθμου μόνο στις μετρικά ελεύθερες συλλαβές.
284
Ακολουθώντας τον Πετρούνια (2002, 515-516), ονομάζουμε «κύριο» τον πρώτο από την αρχή της λέξης τόνο και «δεύτερο» τον τόνο της μεθεπόμενης συλλαβής. Γενικά, ο δεύτερος τόνος μπορεί να είναι
ασθενέστερος ή ισχυρότερος σε σχέση με τον κύριο τόνο, ο οποίος ενδέχεται και να απαλείφεται (Παπαδόπουλος 1926, 49· Newton 1972b, 199· Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992β· Πετρούνιας 2002, 529).
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[s’kònumástan]
‘σηκωνόμασταν’,
[s’kònusástan]
‘σηκωνόσασταν’,
[katalàvis’knám’i] ‘καταλαβαίναμε’, [katalàv’is’kn’ét’i] ‘καταλαβαίνατε’,
[katàlavám’i] ‘καταλάβαμε’, [katàlav’ét’i] ‘καταλάβατε’.
 μη παρελθοντικοί π.χ. [èrxum’és’t’i] ‘ερχόμαστε’, [kàθum’és’t’i] ‘καθόμαστε’,
[s’kònum’és’t’i] ‘σηκωνόμαστε’, [èrx’is’és’t’i] ‘έρχεστε’, [kàθ’is’és’t’i] ‘κάθεστε’, [s’kòn’is’és’t’i] ‘σηκώνεστε’285.
Σύμφωνα με τους Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1992β), ΜαλικούτηDrachman (1993), Drachman & Malikouti-Drachman (1999, 919-921), όσον αφορά το
ριζοτονικό τονισμό του ρήματος στις ΝΕΔ, διακρίνονται τρία βασικά μετρικά σχήματα:
α) τονισμός μόνο στο ρηματικό θέμα π.χ. [tarázumasti] ‘ταραζόμαστε’· β) ισχυρός τόνος
στο ρηματικό θέμα και ασθενής τόνος286 στην κατάληξη π.χ. [tarázumàsti] ‘ταραζόμαστε’· γ) ασθενής ή απών τόνος στο ρηματικό θέμα και ισχυρός τόνος στην κατάληξη π.χ.
[taràzumásti] / [tarazumásti]. Στο α΄ οι ρηματικές καταλήξεις είναι μετρικά ουδέτερες,
ενώ στα β΄ και γ΄ οι καταλήξεις μετρικοποιούνται σε μετακυκλικό επίπεδο287. Tο ΙΣ προσεγγίζει το γ΄ σχήμα, εφόσον ο κύριος τόνος κατά κανόνα είναι ασθενέστερος του δεύτερου τόνου (π.χ. [f’ènumástan] ‘φαινόμασταν’), ενώ ενδέχεται να είναι εξίσου ισχυρός με
το δεύτερο τόνο (π.χ. [f’énumástan]) ή απών (π.χ. [f’enumástan])288, ποτέ όμως ισχυρότερος του δεύτερου τόνου (π.χ. *[f’énumàstan] / *[f’énumastan]).
β) σε ρηματικούς τύπους, με την προσθήκη κλιτικών.
 ρήμα + εγκλιτικό289 π.χ. [tsákus’ém’i] ‘τσάκωσέ με’, [p’étaks’ém’i] ‘πέταξέ με’,
[fόnaks’ém’i] ‘φώναξέ με’, [tsákus’étu] ‘τσάκωσέ το’, [p’étaks’étu] ‘πέταξέ το’,
[paráxus’étu] ‘θάψε το’.
 ρήμα + προκλιτικό (όπου ο τόνος του προκλιτικού είναι ο τόνος της ρηματικής
αύξησης) π.χ. [tàfk’asám’i] ‘τα φτιάξαμε’, [tàxasám’i] ‘τα χάσαμε’, [tòfaγ’ét’i]
‘το φάγατε’, [tùf’ir’ét’i] ‘το φέρατε’, [pùf’irám’i] ‘που φέραμε’.
Σε ορισμένες περιπτώσεις συμπλοκής ρηματικού τύπου με εγκλιτικό, παρατηρούμε
διπλοτυπίες: α) με συγκοπή χωρίς δεύτερο τόνο / χωρίς συγκοπή με δεύτερο τόνο π.χ.
[skόtustun, skόtus’t’in, skόtustu, skόtusts, skόtus’t’is, skόtusta] και [skόtus’étun / t’in / tu
/ ts / t’is / ta] ‘σκότωσέ τον / την / το / τους / τες / τα’· β) χωρίς δεύτερο τόνο με κώφωση
/ με δεύτερο τόνο χωρίς κώφωση π.χ. [áfk’im’i / mas / tun / t’in / tu / ts / t’is / ta] και
[áfk’ém’i / mas / tun / t’in / tu / ts / t’is / ta], ‘άφησέ με / μας / τον / την / το / τους / τες /
τα’. Εδώ ο δεύτερος τόνος, μετά από αποβολή του άτονου κλειστού φωνήεντος της
285

Και παράλληλα με έναν τόνο [jérx’is’t’i], [s’kόn’is’t’i], [káθ’is’t’i].
Σε αντίθεση με την παρούσα εργασία, όπου χρησιμοποιούμε τους όρους «κύριος / δεύτερος τόνος» σε
σχέση με τη σειρά, οι Μαλικούτη-Drachman και Drachman χαρακτηρίζουν ως κύριο τον ισχυρότερο και
ως δευτερεύοντα τον ασθενέστερο τόνο.
287
Σε αντίθεση με την ΚΝΕ, όπου οι ρηματικές καταλήξεις χαρακτηρίζονται ως κυκλικά μορφήματα (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992β, 145· Μαλικούτη-Drachman 1993, 341).
288
Στην περίπτωση αυτή δε σημειώνεται κώφωση, γεγονός που προϋποθέτει την παρουσία του τόνου πριν
από την κατάλυσή του (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992β, 155).
289
Ο Νewton (1972b, 196-199) διακρίνει το φαινόμενο της έγκλισης του τόνου (enclisis) από το φαινόμενο
της ανάπτυξης δεύτερου τόνου (second stress), θεωρώντας ότι στο πρώτο ο τόνος προϋπάρχει στην υποκείμενη αντιπροσώπευση (π.χ. áfik’e + t́ on), ενώ στο δεύτερο ο τόνος προστίθεται κατά την πορεία από την
υποκείμενη αντιπροσώπευση στην επιφανειακή μορφή. Αντίθετα, ο Πετρούνιας (2002, 530) τονίζει ότι ο
όρος «έγκλιση τόνου» είναι παραπλανητικός, διότι τα εγκλιτικά δε φέρουν λεξικό τόνο. Στην παρούσα
εργασία, προτιμήσαμε την ενιαία αντιμετώπιση των δύο φαινομένων, δεχόμενοι ότι και στην περίπτωση
της «έγκλισης τόνου» η αποφυγή παραβίασης του νόμου της τρισυλλαβίας είναι η ανάγκη που γεννά το
δεύτερο τόνο, απορρίπτοντας τον υποτιθέμενο αναβιβασμό του ανύπαρκτου τόνου των εγκλιτικών.
286
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προηγούμενης συλλαβής, ακολουθεί αμέσως μετά τον κύριο τόνο, με αποτέλεσμα την
παρουσία δυο διαδοχικών τονισμένων συλλαβών (π.χ. [áfik’é tο] > [áfk’étu] ‘άφησέ το’)
(Newton 1972b, 198· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 134). Σπάνιο είναι το φαινόμενο με ρηματικούς τύπους χωρίς εγκλιτικό π.χ. [áks’it’i] / [áks’ét’i] ‘ακούσατε’.
γ) σε ονοματικούς τύπους, με την προσθήκη κλιτικών π.χ. [uδáskalόzmas] ‘ο δάσκαλός μας’. Φαίνεται ότι οι κτητικές αντωνυμίες ως εγκλιτικά σε ονοματικές φράσεις συμπεριφέρονται διαφορετικά, ανάλογα με το αν είναι μονοσύλλαβες ή μονοσυμφωνικές,
εφόσον το όνομα είναι προπαροξύτονο, π.χ. [tuk’ératum / s / t / ts] ‘το κέρατό μου / σου /
του / τους’ αλλά [tuk’ératόmas / sas / t’is / ta] ‘το κέρατό μας / σας / τους (θηλ.) / τους
(ουδ.)’. Από την άλλη, έχουν την ίδια συμπεριφορά, εφόσον το όνομα είναι παροξύτονο290, π.χ. [iγ’itόn’ts’izm], [iγ’itόn’ts’is], [iγ’iόn’ts’ist], [iγ’itόn’ts’ists], [iγ’itόn’ts’izmas],
[iγ’itόn’ts’isas], [iγ’itόn’ts’is’t’is] ‘οι γειτόνισσές μου / σου / του / τους / μας / σας / τους
(θηλ.)’. Η παρατήρηση αυτή μάλλον συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τα εγκλιτικά δε φέρουν λεξικό τόνο ο οποίος εγκλίνεται στην προηγούμενη συλλαβή (Drachman & Malikouti-Drachman 1999, 917· Πετρούνιας 2002, 530), αλλά ότι απλώς οδηγούν ή όχι στην
ανάπτυξη δεύτερου τόνου ανάλογα με το μετρικό σχήμα που θα προκύψει μετά από την
προσθήκη τους.
Συγκρίνοντας τις παραπάνω περιπτώσεις ως προς την ένταση του τόνου, παρατηρούμε
ότι, στην περίπτωση πολυσύλλαβων ρηματικών τύπων (αυξημένων ή αναύξητων) και
ρηματικών τύπων με προκλιτικό στη θέση της αύξησης, ο κύριος τόνος μπορεί να είναι
ασθενέστερος του δεύτερου, να απαλειφθεί ή να είναι εξίσου ισχυρός με το δεύτερο π.χ.
[èxasám’i] / [exasám’i] / [éxasám’i] ‘χάσαμε’, [tàmasám’i] / [tamasám’i] / [támasám’i]
‘τα μαζέψαμε’, [skutònum’és’t’i] / [skutonum’és’t’i] / [skutόnum’és’t’i] ‘σκοτωνόμαστε’. Δεν μπορεί όμως να είναι ισχυρότερος του δεύτερου ή ο μοναδικός τόνος της τονικής ενότητας. Αντίθετα, στην περίπτωση ρηματικών ή ονοματικών τύπων με εγκλιτικό,
δε φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην ένταση των δυο τόνων π.χ. [tsákus’étu] ‘τσάκωσέ
το’, [paráxus’étu] ‘θάψε το’, [uδáskalόzmas] ‘ο δάσκαλός μας’. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει ως ένα βαθμό τη στενή σχέση (αλλά όχι την ταύτιση) της τονικής συμπεριφοράς των ρηματικών καταλήξεων και των κλιτικών, ως μετακυκλικών μορφημάτων (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992β, 157· Μαλικούτη-Drachman 1993, 353· Drachman & Malikouti-Drachman 1999, 923-924), καθώς και τη διαφοροποίηση της τονικής
συμπεριφοράς προκλιτικών και εγκλιτικών (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992α·
Drachman & Malikouti-Drachman 1999, 917-918).
Δύο τόνοι της ίδιας ισχύος εμφανίζονται σε σχηματισμούς με το δεικτικό-επιτατικό
[já], εφόσον αυτό δεν επιτίθεται σε οξύτονη λέξη291, π.χ. [tόsus’á] ‘τόσος νά’, [tόs’in’á]
‘τόση νά’, [tútus’á] ‘τούτος εδώ’, [tόrajá] ‘τώρα μόλις’. Εδώ θεωρούμε ότι τόσο το δεικτικό [já], όσο και η προηγούμενη λέξη, διατηρούν το λεξικό τους τόνο μετά τη συμπλοκή τους, πιθανόν για λόγους έμφασης (Παπαδόπουλος 1926, 50). Στα φαινόμενα ανάπτυξης δεύτερου τόνου λόγω εμφατικού τονισμού (Σετάτος 1973, 56) συγκαταλέγονται: α)
δισύλλαβοι τύποι της κλητικής με τονισμένες και τις δύο συλλαβές, όπου ο δεύτερος τόνος της λήγουσας είναι ισχυρότερος του κύριου τόνου, π.χ. [bàbό] ‘γιαγιά’, [n’ìkό] ‘Νί290

Μετά από τυχόν αποβολή άτονου κλειστού φωνήνεντος.
Όταν επιτίθεται σε οξύτονη λέξη, είτε χάνεται ο τόνος του δεικτικού π.χ. [aftόja] ‘αυτό εδώ’, [aftúja]
‘εκεί’, [iδόja] ‘εδώ’, [ik’íja] ‘εκεί’, είτε το δεικτικό εμφανίζεται με μια παρεκτεταμένη-επανενισχυμένη
μορφή, διατηρώντας τον τόνο του π.χ. [aftόs’is’á] ‘αυτός εδώ’, [aftόs’is’ája] ‘αυτός εδώ’, [aft’ín’in’á] ‘αυτή εδώ’.
291
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κο’, [vàjό] ‘Βάιε’· β) τύποι της κλητικής με εγκλιτικό κτητικό α΄ προσώπου, όπου ο δεύτερος τόνος του εγκλιτικού αποτρέπει την αποβολή άτονου φωνήεντος, π.χ. [p’iδák’imú]
‘παιδάκι μου’, [n’íkumú] ‘Νίκο μου’, [mánamú] ‘μάνα μου’ (Μπουντώνας 1892, 11).
5.1.3. Mετακίνηση τόνου
Mετακίνηση τόνου σημειώνεται κατά την κλίση, την παραγωγή, τη σύνθεση (Παπαδόπουλος 1926, 48· Σετάτος 1973, 55· Πετρούνιας 2002, 520-521, 526-528), καθώς και σε
συγκεκριμένες λέξεις. Στο ΙΣ παρατηρείται:
α) καταβιβασμός του τόνου
 στη γενική ενικού ορισμένων προπαροξύτονων αρσενικών σε [-οs] > [-us] π.χ.
[δγ’áulus] / [δγ’aόl’] ‘Διάβολος / Διαβόλου’, [ánθrupus] / [anθrόp’] ‘άνθρωπος /
ανθρώπου’292.
 στον πληθυντικό των προπαροξύτονων αρσενικών σε [-os] > [-us] π.χ. [ánθrupus]
/ [anθrόp’] ‘άνθρωπος / άνθρωποι’, [δγ’áulus] / [δγ’aόl’] ‘Διάβολος / Διάβολοι’,
[pόl’imus] / [pul’ém’] ‘πόλεμος / πόλεμοι’, [δáskalus] / [δaskál’] ‘δάσκαλος / δάσκαλοι’, [prόiδrus] / [prujéδr’] ‘πρόεδρος / πρόεδροι’ (Μπουντώνας 1892, 42·
Χατζιδάκις 1907, 4· Παπαδόπουλος 1926, 48).
 στον πληθυντικό των προπαροξύτονων αρσενικών σε [-as] π.χ. [xuruf’ílakas] /
[xuruf’ilák’] ‘χωροφυλακας / χωροφύλακες’ (Παπαδόπουλος 1926, 48).
 στη γενική του χρόνου οξύτονων ή παροξύτονων293 αρσενικών ονομάτων Αγίων /
θρησκευτικών εορτών π.χ. [aj γ’όrs] / [t aj γ’urγ’ú] ‘Άγιος Γεώργιος / του Αγίου
Γεωργίου’, [aj γ’ánts] / [t aj γ’an’ú] ‘Άγιος Ιωάννης / του Αγίου Ιωάννη’, [aj
δ’im’ítrs] / [t aj δ’im’itr’ú] ‘Άγιος Δημήτριος / του Αγίου Δημητρίου’, [aj vas’ílts]
/ [t aj vas’il’ú] ‘Άγιος Βασίλης / του Αγίου Βασιλείου’, [aj n’ikόlas] / [t aj
n’ikulá] ‘Άγιος Νικόλαος / του Αγίου Νικολάου’ (Μπουντώνας 1892, 38-39)294.
 σε συγκεκριμένες λέξεις π.χ. [mélisa] > [m’il’ísa] ‘μέλισσα’, [pérδika] >
[p’irδ’íka] ‘πέρδικα’, [énesi] > [in’ésa] ‘ένεση’.
β) αναβιβασμός του τόνου
 στη μη συνοπτική προστακτική π.χ. [akúu] / [áku] / [ákut’i] ‘ακούω / άκου / ακούτε’, [tsakόnu] / [tsáku] / [tsákut’i] ‘τσακώνω / τσάκωνε / τσακώνετε’,
[s’kόnum’i] / [s’íku, s’úku] / [s’íkut’i, s’úkut’i] ‘σηκώνομαι / σήκω / σηκωθείτε’,
[p’irnό] / [p’érna] ‘περνώ / πέρνα’, [t’irό] / [t’íra, t’éra] ‘κοιτώ / κοίτα’ (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992α, 86-87)295.

292

Αλλά και χωρίς μετακίνηση π.χ. [δáskalus] / [δáskal’] ‘δάσκαλος / δασκάλου’, [prόiδrus] / [prόiδr’]
‘πρόεδρος / προέδρου’.
293
Τα προπαροξύτονα αρσενικά σχηματίζουν κανονικά τη γενική ενικού, όπως και τα αντίστοιχα προσηγορικά, π.χ. [aj prόδrumus] / [t aj prόδrum’] ‘Άγιος Πρόδρομος / του Αγίου Προδρόμου’, [lázarus] / [t
lázar’] ‘Λάζαρος / του Λαζάρου’.
294
Στην περίπτωση [vajόs] / [t (aj) vajú] ‘Bάια / των Βαΐων’ (Μπουντώνας 1892, 37, 39), η μετακίνηση
επεκτάθηκε και στην ονομαστική.
295
Στο β΄ πληθυντικό της προστακτικής δε σημειώνεται πάντοτε αναβιβασμός του τόνου π.χ. [t’íra, t’éra] /
[t’írat’i, t’érat’i, t’irát’i] ‘κοίτα / κοιτάτε’, [jémba] / [mbát’i] ‘μπες / μπείτε’, [jévγa] / [vγát’i] ‘βγες / βγείτε’.
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στο β΄ ενικό της συνοπτικής προστακτικής π.χ. [akúu] / [áks’i] ‘ακούω / άκουσε’,
[tsakόnu] / [tsákus’i] ‘τσακώνω / τσάκωσε’, [p’irnό] / [p’éras’i] ‘περνώ / πέρασε’,
[t’irό] / [t’írs’i] ‘κοιτώ / κοίταξε’.296
στους παρελθοντικούς χρόνους π.χ. [tsakόnu] / [tsákuna] / [tsákusa] ‘τσακώνω /
τσάκωνα / τσάκωσα’, [akúu] / [ákuγa] / [áksa] ‘ακούω / άκουγα / άκουσα’,
[kurázu] / [kúraza] / [kúrasa] ‘κουράζω / κούραζα / κούρασα’, [t’irό] / [t’írsa]
‘κοιτώ / κοίταξα’, [p’irnό] / [p’érasa] ‘περνώ / πέρασα’, [ft’éγu] / [jéft’iγa] /
[jéft’iksa] ‘φταίω / έφταιγα / έφταιξα’, [xánu] / [jéxana] / [jéxasa] ‘χάνω / έχανα /
έχασα’297 (Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1983, 195· 1992α, 86· Πετρούνιας
2002, 520-521, 526).
σε ορισμένα αρσενικά μεγεθυντικά π.χ. [γumár’] / [γόmarus] ‘γομάρι / γόμαρος’,
[m(p)skár’] / [múskarus] ‘μοσχάρι / μόσχαρος’ (Μπουντώνας 1892, 40· Ράλλη
2005, 143-144).
στα σύνθετα π.χ. [γn’éka] / [pal’iγ’ín’ika] ‘γυναίκα / παλιογυναίκα’, [p’íta] /
[traxanόpta] ‘πίτα / τραχανόπιτα’, [tsarúx’a] / [γurnutsáruxa] ‘τσαρούχια / γουρουνοτσάρουχα’ (Παπαδόπουλος 1926, 48· Τριανταφυλλίδης 1941 [2005], 168170· Ράλλη 2005 192-194)298.
σε συγκεκριμένες λέξεις π.χ. [stron’g’ilόs] > [strόn’g’ilus] ‘στρογγυλός’ (Τσοπανάκης 1983στ, 70), [monaxόs] > [mόnaxus] ‘μοναχός’299 (Τσοπανάκης 1983στ,
70), [priόnas] > [pr’íunas] ‘άκρη του γκρεμού’ (Χατζιδάκις 1907, 91· Andriotis
1974, 464· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 24), [iδrόtas] > [íδrutu] ‘ιδρώτας’ (Χατζιδάκις 1907, 91)300.

5.2. Άτονες λέξεις
Οι άτονες λέξεις δεν έχουν λεξικό τόνο, αλλά συμπροφέρονται μαζί με άλλες, σχηματίζοντας μια τονική ενότητα. Πρόκειται κυρίως για λειτουργικές λέξεις με γραμματική και
όχι λεξική σημασία. Ονομάζονται και κλιτικά, ειδικότερα προκλιτικά και εγκλιτικά, όταν
προηγούνται ή έπονται της λέξης-κεφαλής της τονικής ενότητας, αντίστοιχα (Σετάτος
1973, 55· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 135-136 · Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992α·
Drachman & Malikouti-Drachman 1999, 915-919· Πετρούνιας 2002, 522-525, 530-534).
Ορισμένες από τις άτονες λέξεις του ΙΣ είναι:
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Αλλά όχι στο β΄ πληθυντικό π.χ. [akús’t’i] ‘ακούστε’, [tsakόs’t’i] ‘τσακώστε’, [p’irás’t’i] ‘περάστε’,
[t’ir’ís’t’i] ‘κοιτάξτε’.
297
Για το ζήτημα εάν η αύξηση σε συγχρονικό επίπεδο είναι μόρφημα δηλωτικό παρελθόντος ή φωνολογικό στοιχείο που χρησιμεύει απλώς ως φορέας του τόνου και εξυπηρετεί την ανάγκη για αναβιβασμό του
τόνου στους παρελθοντικούς χρόνους πβ. Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1983, 194-195· 1992α, 8588· Drachman & Malikouti-Drachman 1999, 913-914· Ράλλη 2005, 45-46, 63-65, 128, 134-136.
298
Στα σύνθετα του ΙΣ, όπως και της ΚΝΕ, εμφανίζεται ένας μόνο τόνος (Martinet 1997, 103· Πετρούνιας
2002, 527· Ράλλη 2005, 164-165).
299
Διαφορετικό από το αντωνυμικό [manaxόs] ‘μόνος (μου)’ (Τριανταφυλλίδης 1941 [2005], 294-295).
300
Διατήρηση του τόνου και όχι αναβιβασμός παρατηρείται στα ΙΣ [pápus] ‘παππούς’ (AE πάππος [ΔουγάΠαπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 23]) και [núnus] ‘νονός’ (Λατ. nonnus [Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 62]).
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τύποι του οριστικού άρθρου π.χ. [u] / [i] ‘ο’, [i] ‘οι/η’, [tun] ‘τον’, [t’in] ‘την’, [tu]
‘το’, [ta] ‘τα’301.
αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας π.χ. [m’i] ‘με’, [s’i] ‘σε’, [tun] ‘τον’,
[t’in] ‘την’, [tu] ‘το’, [mas] ‘μας’, [sas] ‘σας’, [t’is] ‘τες’, [ta] ‘τα’.
αδύνατοι τύποι της κτητικής αντωνυμίας π.χ. [mas] ‘μας’, [sas] ‘σας’, [t’is] ‘τους
(θηλ.)’, [ta] ‘τους (ουδ.)’.
το αναφορικό [(a)pu] ‘που’.
προθέσεις302 π.χ. [s’i] ‘σε’, [apu] ‘από’, [m’i] ‘με’, [ka] ‘κατά’, [γ’a] ‘για’, [para]
‘παρά’303.
συνδεσμοι304 π.χ. [k’i] ‘και’305, [na] ‘να’, [(a)pu] ‘που’, [γ’ana] ‘για να’, [alla]
‘αλλά’.
μόρια π.χ. [δa] / [θa] ‘θα (μέλλοντας)’, [na] ‘να’, [xal’a] ‘θα (μη πραγματικό)’.

5.3. Τονισμός φράσης
Όταν η λέξη εκφέρεται μόνη της, η έξαρση με τον τονισμό πραγματώνεται πάντοτε. Όμως στο πλαίσιο εκτενέστερων εκφωνημάτων, μεταξύ των διάφορων δυναμικών τόνων
διαμορφώνεται μια ιεραρχία, με αποτέλεσμα αυτή η έξαρση να γίνεται λιγότερο ή περισσότερο καθαρά (Martinet 1997, 98). Στο ΙΣ τάση για απώλεια του τόνου εμφανίζουν:
 τύποι του αόριστου άρθρου (Πετρούνιας 2002, 533-534) [jénas, mn’á, jéna] ‘ένας, μια, ένα’ π.χ. [f’ér’enaδamás’knu] ‘φέρε ένα δαμάσκηνο’.
 τύποι της αόριστης αντωνυμίας [kánas, kamn’á, kána] ‘κανένας, καμιά, κανένα’,
με τη σημασία ‘μερικός, περίπου’ (και όχι με αποφατική ή ερωτηματική σημασία306),
π.χ.
[f’ér’ikanaδamás’knu]
‘φέρε
κανένα
δαμάσκηνο’,
[íf’irakanap’én’d’éks’] ‘έφερα περίπου πέντε-έξι’.
 τύποι του βοηθητικού ρήματος είμαι π.χ. [aftό itan] > [aftόjtan] ‘αυτό ήταν’.
 το μόριο [ás] ‘ας’ π.χ. [as’irθún] ‘ας έρθουν’.
 το αιτιολογικό [γ’at’i] ‘γιατι’307, π.χ. [írθ’iγ’at’ip’ínas’i] ‘ήρθε γιατί πείνασε’.
Σε αυτήν την περίπτωση, παρά το γεγονός ότι ο τόνος δεν πραγματώνεται σε φωνητικό
επίπεδο, δεν αίρονται οι συνέπειες της παρουσίας του (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 137).
Επίσης, στο πλαίσιο στερεότυπων φράσεων, τείνουν να παγιωθούν ορισμένες τονικές
μεταβολές (μετακίνηση / εξασθένηση / απαλοιφή) λ.χ. κανονικά [mána] ‘μάνα’,
[imánam] ‘η μάνα μου’, αλλά εγκάρδια προσφώνηση [manám] / [manàm] / [manam]

301

Μόνο από σύμφωνα αποτελείται ο τύπος [ts] του οριστικού άρθρου, της προσωπικής αντωνυμίας και
της κτητικής αντωνυμίας.
302
Και με το στοιχείο [t’i] + αντωνυμία / επίρρημα.
303
Αλλά αντιθετικός σύνδεσμος [pará] ‘παρά’.
304
Τα ειδικά [pos] ‘πως’ και [ot’i] ‘ότι’ δεν υπέστησαν κώφωση στο ΙΣ. Δεδομένης της χωρίς εξαίρεση
εφαρμογής του νόμου της κώφωσης στο ΙΣ, είναι προτιμότερο να θεωρήσουμε ότι τα ειδικά [pos] και [ot’i]
είναι φορείς τόνου, ο οποίος, αν και δε γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός, εντούτοις υφίσταται εμποδίζοντας την
κώφωση, παρά να τα αντιμετωπίσουμε ως άτονα (Kretschmer 1905, 72· Πετρούνιας 2002, 526), απόδίδοντας την απουσία της κώφωσης σε επίδραση της ΚΝΕ ή σε αναλογία προς τα τονισμένα [pόs] ‘πώς’ (ερωτηματικό) και [όt’] ‘ό,τι’ (αναφορικό).
305
Αλλά [k(’)á] + άρθρο + αριθμητικό.
306
Πχ. [írθ’ikánas] -[kánas] ‘Ήρθε κανέις; -Κανείς.’
307
Αλλά ερωτηματικό [γ’at’í] ‘γιατί;’.
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‘μάνα μου’ π.χ. [t’íkántsmanam] ‘τι κάνεις, μάνα μου;’, [t’íxal’évsmanam] ‘τι θες, μάνα
μου;’, [s’ír’imanam] ‘πήγαινε, μάνα μου’.
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6. Φωνολογία
6.1. Συμφωνικό σύστημα
6.1.1. Συμφωνικά φωνήματα
/p/

/p/ ~ /b/ π.χ. /pur’í/ ~ /bur’í/ ‘πουρί ~ μπουρί’, /sόpa/ ~ /sόba/ ‘σώπα ~ σόμπα’.
/p/ ~ /f/ π.χ. /pán/ ~ /fán/ ‘πάνε ~ φάνε’, /spázu/ ~ /sfázu/ ‘σπάω ~ σφάζω’.
/p/ ~ /m/ π.χ. /pána/ ~ /mána/ ‘πάνα ~ μάνα’, /ípan/ ~ /íman/ ‘είπαν ~ ήμουν’,
/tápa/ ~ /táma/ ‘τάπα ~ τάμα’, /kapn’á/ ~ /kamn’á/ ‘καπνιά ~ καμιά’.
/p/ ~ /t/ π.χ. /pόsu/ ~ /tόsu/ ‘πόσο ~ τόσο’, /papás/ ~ /patás/ ‘παπάς ~ πατάς’, /káp/
~ /kát/ ‘κάπου ~ κάτω’, /éspaza/ ~ /éstaza/ ‘έσπαζα ~ έσταζα’.
/p/ ~ /k/ π.χ. /pán/ ~ /kán/ ‘πάνω ~ κάνουν’, /pápu/ ~ /páku/ ‘παππού ~ πάκο’.
/p/ ~ /p’/ π.χ. /όp/ ~ /kόp’/ ‘όπου ~ κόποι’, /káp/ ~ /xáp’/ ‘κάπου ~ χάπι’, /d’íp/ ~
/l’íp’/ ‘καθόλου ~ λείπει’.

/p’/

/p’/ ~ /b’/ π.χ. /p’íra/ ~ /b’íra/ ‘πύρα ~ μπίρα’, /s’ap’éra/ ~ /xab’éra/ ‘ίσια πέρα ~
κουτσομπόλη’.
/p’/ ~ /f’/ π.χ. /p’íra/ ~ /f’íra/ ‘πύρα ~ χασούρα’, /p’éru/ ~ /f’éru/ ‘παίρνω ~ φέρνω’, /aráp’/ ~ /ráf’/ ‘αράπη ~ ράφι’.
/p’/ ~ /m’/ π.χ. /p’irájs/ ~ /m’irájs/ ‘περάσεις ~ μοιράσεις’, /p’éra/ ~ /m’éra/ ‘πέρα
~ μέρα’, /anθrόp’/ ~ /δrόm’/ ‘άνθρωποι ~ δρόμοι’, /kόp’/ ~ /nόm’/ ‘κόποι ~ ώμοι’,
/xáp’/ ~ /kám’/ ‘χάπι ~ κάνει’, /ts’áp’/ ~ /dz’ám’/ ‘ευέξαπτος ~ τζάμι’.
/p’/ ~ /t’/ π.χ. /p’í/ ~ /t’í/ ‘πει ~ τι;’, /p’éra/ ~ /t’éra/ ‘πέρα ~ κοίτα’, /xáp’/ ~ /kát’/
‘χάπι ~ κάτι’.
/p’/ ~ /k’/ π.χ. /l’íp’/ ~ /l’ík’/ ‘λείπει ~ λύκοι’, /aráp’/ ~ /sarák’/ ‘αράπη ~ σαράκι’.
/p’/ ~ /p/ βλ. φώνημα /p/.

/b/

/b/ ~ /p/ βλ. φώνημα /p/.
/b/ ~ /v/ π.χ. /bára/ ~ /vára/ ‘μπάρα ~ βάρα’, /bz’í/ ~ /vz’í/ ‘Μπιζή ~ βυζί’, /baír’/
~ /vaíz’/ ‘χωράφι ~ γέρνει’, /z’ába/ ~ /s’ávara/ ‘βάτραχος ξηράς ~ σκουπιδάκια’,
/brát’mu/ ~ /vrás’mu/ ‘μπράτιμο ~ βράσιμο’.
/b/ ~ /m/ π.χ. /bút’/ ~ /mút’/ ‘μπούτι ~ μουγγοί’, /sόba/ ~ /sόma/ ‘σόμπα ~ σώμα’.
/b/ ~ /d/ π.χ. /baúla/ ~ /daúl’a/ ‘μπαούλα ~ νταούλια’, /b’irdák’/ ~ /b’irbánts/
‘μπερντάκι ~ μπερμπάντης’.
/b/ ~ /b’/ π.χ. /kuts’umbá/ ~ /kuts’umb’á/ ‘κουτσουρεμένα ~ κουτσουρεμένη’.

/b’/

/b’/ ~ /p’/ βλ. φώνημα /p’/.
/b’/ ~ /v’/ π.χ. /xab’ér’/ ~ /gav’és/ ‘χαμπέρι ~ τυφλές’.
/b’/ ~ /m’/ π.χ. /b’ésa/ ~ /m’ésa/ ‘μπέσα ~ μέσα’, /b’íra/ ~ /m’íra/ ‘μπίρα ~ μοίρα’.
/b’/ ~ /d’/ π.χ. /xab’éras/ ~ /gad’éms/ ‘κουτσομπόλης ~ γκαντέμης’, /kόmb’/ ~
/pόn’d’/ ‘κόμποι ~ πόντοι’.
/b’/ ~ /b/ βλ. φώνημα /b/.

/f/

/f/ ~ /p/ βλ. φώνημα /p/.
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/f/ ~ /v/ π.χ. /fán/ ~ /ván/ ‘φάνε ~ βάζουν’, /fára/ ~ /vára/ ‘φάρα ~ βάρα’, /γráfu/ ~
/rávu/ ‘γράφω ~ ράβω’, /sufás/ ~ /truvás/ ‘σοβάς ~ τορβάς’, /fnό/ ~ /vnό/ ‘φθηνό ~
βουνό’.
/f/ ~ /θ/ π.χ. /fárus/ ~ /θárus/ ‘φάρος ~ θάρρος’, /fársa/ ~ /θársa/ ‘φάρσα ~ νόμισα’,
/kfár’/ ~ /kθár’/ ‘κουφάρι ~ κριθάρι’, /s’in’íθsa/ ~ /ps’ífsa/ ‘συνήθισα ~ ψήφισα’,
/máθs/ ~ /γráfs/ ‘μάθεις ~ γράφεις’, /áfka/ ~ /xáθka/ ‘άφησα ~ χάθηκα’.
/f/ ~ /f’/ π.χ. /kfá/ ~ /kf’á/ ‘κουφά ~ κουφή’, /táf/ ~ /táf’/ ‘ταφ ~ τάφοι’.
/f’/

/f’/ ~ /p’/ βλ. φώνημα /p’/.
/f’/ ~ /v’/ π.χ. /kaf’és/ ~ /gav’és/ ‘καφές ~ τυφλές’, /ráf’/ ~ /ráv’/ ‘ράφι ~ ράβει’,
/lόf’/ ~ /rόv’/ ‘λόφοι ~ ρόβι’.
/f’/ ~ /θ’/ π.χ. /f’és’/ ~ /θ’és’/ ‘φέσι ~ θέση’, /f’éru/ ~ /θ’éru/ ‘φέρω ~ θερισμό’,
/kaf’és/ ~ /vaθ’és/ ‘καφές ~ βαθιές’, /lόf’/ ~ /klόθ’/ ‘λόφοι ~ κλώθει’.
/f’/ ~ /f/ βλ. φώνημα /f/.

/v/

/v/ ~ /f/ βλ. φώνημα /f/.
/v/ ~ /b/ βλ. φώνημα /b/.
/v/ ~ /δ/ π.χ. /vúla/ ~ /δúla/ ‘βούλα ~ δούλα’, /vγ’ό/ ~ /δγ’ό/ ‘βιός ~ δύο’, /vrόm’/
~ /δrόm’/ ‘βρόμη ~ δρόμοι’, /vl’épu/ ~ /δl’évu/ ‘βλέπω ~ δουλεύω’, /láva/ ~
/γ’iláδa/ ‘φλυαρία ~ αγελάδα’, /súrva/ ~ /s’úrδa/ ‘σούρβα ~ αφηρημένη’, /travús’i/
~ /maδús’i/ ‘τραβούσε ~ μαδούσε’.
/v/ ~ /v’/ π.χ. /stravá/ ~ /strav’á/ ‘στραβά ~ στραβή’, /gavá/ ~ /gav’á/ ‘τυφλά ~ τυφλή’, /palavá/ ~ /palav’á/ ‘παλαβά ~ παλαβή’, /kuluvá/ ~ /kuluv’á/ ‘κολοβά ~ κολοβή’, /vuvá/ ~ /vuv’á/ ‘βουβά ~ βουβή’, /mόv/ ~ /xόv’/ ‘μοβ ~ φορά’.

/v’/

/v’/ ~ /f’/ βλ. φώνημα /f’/.
/v’/ ~ /b’/ βλ. φώνημα /b’/.
/v’/ ~ /δ’/ π.χ. /rόv’/ ~ /rόδ’/ ‘ρόβι ~ ρόδι’, /karáv’/ ~ /m’iráδ’/ ‘καράβι ~ μερίδιο’,
/kuv’énda/ ~ /puδ’énu/ ‘κουβέντα ~ βάζω παπούτσια’, /gav’és/ ~ /laδ’és/ ‘τυφλές
~ λαδιές’.
/v’/ ~ /v/ βλ. φώνημα /v/.

/t/

/t/ ~ /p/ βλ. φώνημα /p/.
/t/ ~ /θ/ π.χ. /táma/ ~ /θáma/ ‘τάμα ~ θαύμα’, /émata/ ~ /émaθa/ ‘αίματα ~ έμαθα’,
/pátu/ ~ /páθu/ ‘πάτο ~ πάθω’, /ta/ ~ /θa/ ‘τα ~ θα’.
/t/ ~ /d/ π.χ. /táma/ ~ /dáma/ ‘τάμα ~ ντάμα’, /túla/ ~ /dúla/ ‘Τούλα ~ Ντούλα’,
/tumár’/ ~ /dumán’/ ‘τομάρι ~ ντουμάνι’, /trajá/ ~ /draγáts/ ‘τραγιά ~ δραγάτης’.
/t/ ~ /ts/ π.χ. /tápa/ ~ /tsápa/ ‘τάπα ~ τσάπα’, /t/ ~ /ts/ ‘του ~ της’, /p’éta/ ~ /p’étsa/
‘πέτα ~ πέτσα’, /páta/ ~ /pátsa/ ‘πάτα ~ πάτησα’, /kát/ ~ /káts/ ‘κάτω ~ κάτσεις’.
/t/ ~ /s/ π.χ. /tόsu/ ~ /sόsu/ ‘τόσο ~ σώσω’, /táma/ ~ /sáma/ ‘τάμα ~ σάματις’.
/t/ ~ /k/ π.χ. /pátu/ ~ /páku/ ‘πάτο ~ πάκο’, /stázu/ ~ /skázu/ ‘στάζω ~ σκάω’.
/t/ ~ /n/ π.χ. /ta/ ~ /na/ ‘τα ~ να’, /p’íta/ ~ /p’ína/ ‘πίτα ~ πείνα’, /px’átu/ ~ /px’ánu/
‘πιάτο ~ πιάνω’, /kát/ ~ /kán/ ‘κάτω ~ κάνουν’.
/t/ ~ /t’/ π.χ. /kát/ ~ /kát’/ ‘κάτω ~ κάτι’, /sút/ ~ /s’út’/ ‘σουτ ~ χωρίς κέρατα’,
/táf’/ ~ /t’áf’/ ‘τάφοι ~ θειάφι’, /tan’ísu/ ~ /t’af’ísu/ ‘τεντώσω ~ θειαφίσω’, /kutáj/
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~ /kut’áj/ ‘τολμάει ~ αυτόν που πουλάει κοτόπουλα (αιτ.)’, /skatá/ ~ /skat’ájs/
‘σκατά ~ σκατιάρης’, /paták’a/ ~ /pat’ák’is/ ‘πατάκια ~ κακομοίρες’.
/t’/

/t’/ ~ /p’/ βλ. φώνημα /p’/.
/t’/ ~ /θ’/ π.χ. /pát’/ ~ /páθ’/ ‘πάτοι ~ πάθει’, /όt’/ ~ /klόθ’/ ‘ό,τι ~ κλώθει’,
/pat’éra/ ~ /paθ’énu/ ‘πατέρα ~ παθαίνω’.
/t’/ ~ /d’/ π.χ. /t’í/ ~ /d’íp/ ‘τι; ~ τίποτα’, /όt’/ ~ /bόd’/ ‘ό,τι ~ κεντριά’, /kat’éru/ ~
/gad’ému/ ‘Κατέρω ~ γκαντέμω’.
/t’/ ~ /ts’/ π.χ. /kát’/ ~ /káts’/ ‘κάτι ~ κάτσει’, /kat’ík’/ ~ /kats’ík’/ ‘κατίκι ~ κατσίκι’, /t’áf’/ ~ ts’ák’/ ‘θειάφι ~ δισάκι’, /pat’ís’/ ~ /pats’ís’/ ‘πατήσει ~ πατσίσει’,
/skat’és/ ~ /pats’és/ ‘σκατίλα ~ πατημασιές’, /út’i/ ~ /úts’i/ ‘ούτε ~ ταίριασε’,
/pruxt’é/ ~ /baxts’é/ ‘προχθές ~ μπαχτσέ’.
/t’/ ~ /s’/ π.χ. /όt’/ ~ /όs’/ ‘ό,τι ~ όσοι’, /kumát’/ ~ /kumás’/ ‘κομμάτι ~ κουμάσι’.
/t’/ ~ /k’/ π.χ. /t’ir’í/ ~ /k’ir’í/ ‘τυρί ~ κερί’, /s’t’ékum’i/ ~ /s’k’évum’i/ ‘στέκομαι
~ σκέφτομαι’, /kanát’/ ~ /kapák’/ ‘κανάτι ~ καπάκι’.
/t’/ ~ /n’/ π.χ. /t’irό/ ~ /n’irό/ ‘κοιτώ ~ νερό’, /kát’/ ~ /kán’/ ‘κάτι ~ κάνει’,
/skat’ájs/ ~ /ts’un’ájs/ ‘σκατιάρης ~ που κυνηγάει σπουργίτια’.
/t’/ ~ /t/ βλ. φώνημα /t/.

/d/

/d/ ~ /b/ βλ. φώνημα /b/.
/d/ ~ /t/ βλ. φώνημα /t/.
/d/ ~ /δ/ π.χ. /dόru/ ~ /δόru/ ‘ντόρο ~ δώρο’.
/d/ ~ /dz/ π.χ. /dav’ízu/ ~ /dzad’íla/ ‘ζητώ ~ δίχτυ για το τυρί’, /fúnda/ ~ /múndza/
‘φούντα ~ μούντζα’.
/d/ ~ /n/ π.χ. /dú/ ~ /nú/ ‘ντου ~ νου’, /bόdus/ ~ /pόnus/ ‘κεντρί ~ πόνος’,
/murdár’/ ~ /purnár’/ ‘μουρντάρη ~ πουρνάρι’.
/d/ ~ /d’/ π.χ. /skundá/ ~ /skun’d’á/ ‘καημένα ~ καημένη’, /dav’ízu/ ~ /d’akόnu/
‘ζητώ ~ υποβαστάζω’, /indáks’/ ~ /γrin’d’á/ ‘εντάξει ~ δοκάρι’, /bad’álas/ ~
/badan’ía/ ‘σβαρνιάρης ~ μπαντανία’.

/d’/

/d’/ ~ /b’/ βλ. φώνημα /b’/.
/d’/ ~ /t’/ βλ. φώνημα /t’/.
/d’/ ~ /δ’/ π.χ. /bόd’/ ~ /pόδ’/ ‘κεντριά ~ πόδι’.
/d’/ ~ /dz’/ π.χ. /d’iván’/ ~ /dz’ivum’éna/ ‘ντιβάνι ~ κλεισμένα (μάτια)’,
/b’irbán’d’/ ~ /n’irán’dz’/ ‘μπερμπάντη ~ νεράντζι’, /ts’án’d’is/ ~ /l’iván’dz’is/
‘τσάντες ~ λιβάνιζες’, /l’iv’én’d’is/ ~ /v’il’én’dz’is/ ‘λεβέντες ~ βελέντζες’.
/d’/ ~ /n’/ π.χ. /bόd’/ ~ /pόn’/ ‘κεντριά ~ πόνοι’.
/d’/ ~ /d/ βλ. φώνημα /d/.

/θ/

/θ/ ~ /f / βλ. φώνημα /f/.
/θ/ ~ /t/ βλ. φώνημα /t/.
/θ/ ~ /δ/ π.χ. /θl’á/ ~ /δl’á/ ‘θηλιά ~ δουλειά’, /θamázu/ ~ /δamás’knu/ ‘θαυμάζω ~
δαμάσκηνο’.
/θ/ ~ /s/ π.χ. /θa/ ~ /sa/ ‘θα ~ σαν’, /máθu/ ~ /másu/ ‘μάθω ~ μαζέψω’, /pόθun/ ~
/pόsun/ ‘πόθο ~ πόσο’, /al’éθn/ ~ /al’ésn/ ‘αλέθουν ~ αλέσουν’.
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/θ/ ~ /θ’/ π.χ. /kulukθ’á/ ~ /kulukθák’/ ‘κολοκυθιά ~ κολοκυθάκι’, /akluθáj/ ~
/γruθ’á/ ‘ακολουθεί ~ γροθιά’, /aγaθá/ ~ /vaθ’á/ ‘αγαθά ~ βαθιά’.
/θ’/

/θ’/ ~ /f’/ βλ. φώνημα /f’/.
/θ’/ ~ /t’/ βλ. φώνημα /t’/.
/θ’/ ~ /δ’/ π.χ. /θ’ík’/ ~ /δ’ík’/ ‘θήκη ~ δίκη’, /θ’és’/ ~ /δ’és’/ ‘θέση ~ δέσει’, /láθ’/
~ /láδ’/ ‘λάθη ~ λάδι’, /maθ’m’énu/ ~ /maδ’m’énu/ ‘μαθημένο ~ μαδημένο’,
/vaθ’á/ ~ /laδ’á/ ‘βαθιά ~ λαδιά’.
/θ’/ ~ /s’/ π.χ. /máθ’/ ~ /más’/ ‘μάθει ~ μαζέψει’, /al’éθ’/ ~ /al’és’/ ‘αλέθει ~ αλέσει’, /pláθ’/ ~ /plás’/ ‘πλάθει ~ πλάσει’, /maθ’m’énu/ ~ /mas’m’énu/ ‘μαθημένο ~
μασημένο’, /vaθ’á/ ~ /pas’á/ ‘βαθιά ~ πασά’.
/θ’/ ~ /θ/ βλ. φώνημα /θ/.

/δ/

/δ/ ~ /v/ βλ. φώνημα /v/.
/δ/ ~ /d/ βλ. φώνημα /d/.
/δ/ ~ /θ/ βλ. φώνημα /θ/.
/δ/ ~ /z/ π.χ. /δόrsa/ ~ /zόrsa/ ‘δώρισα ~ ζόρισα’, /ar’íδa/ ~ /r’íza/ ‘αρίδα ~ ρίζα’,
/δό/ ~ /zό/ ‘εδώ ~ ζω’, /s’úrδa/ ~ /ts’úrza/ ‘αφηρημένη ~ τσίριζα’.
/δ/ ~ /δ’/ π.χ. /laδá/ ~ /laδ’á/ ‘λαδά ~ λαδιά’, /maδáj/ ~ /vraδ’á/ ‘μαδάει ~ βραδιά’,
/spuδájs/ ~ /arkuδ’ájs/ ‘σπουδάσεις ~ αρκουδιάρης’, /δáskalus/ ~ /δ’áulus/ ‘δάσκαλος ~ Διάβολος’, /karδár’/ ~ /farδ’á/ ‘καρδάρι ~ φαρδιά’, /m’iruδát’/ ~
/m’iruδ’á/ ‘μυρωδάτη ~ μυρωδιά’.

/δ’/

/δ’/ ~ /v’/ βλ. φώνημα /v’/.
/δ’/ ~ /d’/ βλ. φώνημα /d’/.
/δ’/ ~ /θ’/ βλ. φώνημα /θ’/.
/δ’/ ~ /z’/ π.χ. /rόδ’/ ~ /rόz’/ ‘ρόδι ~ ρόζοι’, /xáδ’/ ~ /xáz’/ ‘χάδι ~ χάζι’, /vráδ’/ ~
/vráz’/ ‘βράδυ ~ βράζει’, /laδ’á/ ~ /xaz’á/ ‘λαδιά ~ χαζή’, /maδ’m’énu/ ~
/xalaz’m’énu/ ‘μαδημένο ~ χαλασμένο’.
/δ’/ ~ /δ/ βλ. φώνημα /δ/.

/ts/

/ts/ ~ /t/ βλ. φώνημα /t/.
/ts/ ~ /s/ π.χ. /ts/ ~ /s/ ‘της ~ σου’, /tsúra/ ~ /súra/ ‘πέος ~ σούρα’, /tsap’ízu/ ~
/sap’ízu/ ‘τσαπίζω ~ σαπίζω’, /tsufό/ ~ /sufό/ ‘τρυπώ ~ σοφό’, /tskál’a/ ~ /skála/
‘τσουκάλια ~ σκάλα’, /klόtsa/ ~ /klόsa/ ‘κλότσα ~ κλώσσα’, /pόtsa/ ~ /pόsa/ ‘πότισα ~ πόσα’, /mátsa/ ~ /mása/ ‘μάτσα ~ μάσα’.
/ts/ ~ /dz/ π.χ. /pόtsa/ ~ /pόdza/ ‘πότισα ~ πότιζα’, /útsa/ ~ /údza/ ‘ταίριασα ~ ταίριαζα’, /klútsa/ ~ /údza/ ‘βελόνα ~ ταίριαζα’, /arántsa/ ~ /arándza/ ‘ράντισα ~ ράντιζα’, /éntsa/ ~ /v’il’éndza/ ‘έντυσα ~ βελέντζα’, /parátsa/ ~ /arádza/ ‘παράτησα
~ αράδιζα’, /tsufό/ ~ /dzufnό/ ‘τρυπώ ~ πίνω’.
/ts/ ~ /k/ π.χ. /tsáku/ ~ /káku/ ‘τσάκωνε ~ θεία’, /pátsa/ ~ /páka/ ‘πάτησα ~ πάκα’.
/ts/ ~ /ts’/ π.χ. /tsáp’/ ~ /ts’áp’/ ‘τσάπα ~ ευέξαπτος’, /tsukn’íδa/ ~ /ts’ur’ízu/
‘τσουκνίδα ~ τσιρίζω’, /káts/ ~ /káts’/ ‘κάτσεις ~ κάτσει’, /draγáts/ ~ /xaráts’/
‘δραγάτης ~ χαράτσι’, /p’étsa/ ~ /éts’a/ ‘πέτσα ~ έτσι ακριβώς’, /útsa/ ~ /papúts’a/
‘ταίριασα ~ παπούτσια’, /klutsáj/ ~ /kluts’á/ ‘κλοτσάει ~ κλοτσιά’, /bujátsa/ ~
/buγáts’a/ ‘μπογιάτισα ~ μπουγάτσα’.

140

/ts’/

/ts’/ ~ /t’/ βλ. φώνημα /t’/.
/ts’/ ~ /t/ π.χ. /ts’όkus/ ~ /tόkus/ ‘αγκώνας ~ τόκος’, /káts’/ ~ /kát/ ‘κάτσει ~
κάτω’, /pats’ás/ ~ /patás/ ‘πατσάς ~ πατάς’.
/ts’/ ~ /s’/ π.χ. /íts’a/ ~ /ís’a/ ‘ία ~ ίσια’, /pats’ás/ ~ /pas’ás/ ‘πατσάς ~ πασάς’,
/káts’/ ~ /xás’/ ‘κάτσει ~ χάσει’, /kur’íts’/ ~ /xur’ís’/ ‘κορίτσι ~ χωρίσει’, /káts’i/ ~
/más’i/ ‘κάτσε ~ μάζεψε’, /pats’és/ ~ /vras’és/ ‘πατημασιές ~ βράσεις’, /kts’énu/ ~
/ks’énu/ ‘κουτσαίνω ~ ξένο’, /gurts’á/ ~ /turs’á/ ‘αχλαδιά ~ τουρσιά’.
/ts’/ ~ /dz’/ π.χ. /ts’ák’/ ~ /dz’ák’/ ‘δισάκι ~ τζάκι’, /ts’όl’/ ~ /dz’όl’/ ‘τσόλι ~
Τζιόλη’, /ts’όn’/ ~ /dz’όp’/ ‘σπουργίτι ~ τσέπη’, /ts’ámku/ ~ /dz’ám’/ ‘τσάμικο ~
τζάμι’, /pόts’i/ ~ /pόdz’i/ ‘πότισε ~ πότιζε’, /arán’ts’i/ ~ /arán’dz’i/ ‘ράντισε ~ ράντιζε’, /úts’i/ ~ /údz’i/ ‘ταίριασε ~ ταίριαζε’, /kuts’án’/ ~ /gudz’á/ ‘κοτσάνι ~ κοτζάμ’, /én’ts’is/ ~ /v’il’én’dz’is/ ‘έντυσες ~ βελέντζες’.
/ts’/ ~ /k’/ π.χ. /ts’όl’a/ ~ /k’όlas/ ‘τσόλια ~ κιόλας’, /pats’á/ ~ /kak’á/ ‘πατημασιά
~ κακή’, /xaráts’/ ~ /sarák’/ ‘χαράτσι ~ σαράκι’, /kukur’éts’/ ~ /ts’ur’ék’/ ‘κοκορέτσι ~ τσουρέκι’.
/ts’/ ~ /ts/ βλ. φώνημα /ts/.

/dz/

/dz/ ~ /d/ βλ. φώνημα /d/.
/dz/ ~ /z/ π.χ. /údza/ ~ /úza/ ‘ταίριαζα ~ ούζα’, /pόdza/ ~ /bόza/ ‘πότιζα ~ πόζα’,
/s’úrdza/ ~ /ksúrza/ ‘χάζευα ~ ξύριζα’, /dzufnό/ ~ /zupό/ ‘πίνω ~ πιέζω’,
/bujádzma/ ~ /plázma/ ‘μπογιάτισμα ~ πλάσμα’.
/dz/ ~ /ts/ βλ. φώνημα /ts/.
/dz/ ~ /g/ π.χ. /t’iγándza/ ~ /fáŋga/ ‘τηγάνιζα ~ φάνηκα’, /dzad’íla/ ~ /gad’éms/,
‘δίχτυ για το τυρί ~ καντέμης’.
/dz/ ~ /dz’/ π.χ. /dzad’íla/ ~ /dz’ad’írγ’a/ ‘δίχτυ για το τυρί ~ τσαντίρια’, /pόdza/ ~
/xόdz’a/ ‘πότιζα ~ Χότζα’, /arándza/ ~ /n’irán’dz’a/ ‘ράντιζα ~ νεράντζια’,
/γl’ikandzúr’/ ~ /pan’dz’úr’/ ‘γλύκισμα ~ παντζούρι’, /v’il’éndza/ ~ /v’én’dz’a/
‘βελέντζα ~ Βέντζια’, /kal’ikandzár’/ ~ /pan’dz’ár’/ ‘καλικάντζαρος ~ παντζάρι’.

/dz’/ /dz’/ ~ /d’/ βλ. φώνημα /d’/.
/dz’/ ~ /d/ π.χ. /dz’ám’/ ~ /dám’/ ‘τζάμι ~ χαμόσπιτο’, /pan’dz’úr’/ ~ /pandú/ ‘παντζούρι ~ παντού’.
/dz’/ ~ /ts’/ βλ. φώνημα /ts’/.
/dz’/ ~ /z’/ π.χ. /dz’ába/ ~ /z’ába/ ‘τζάμπα ~ βάτραχος ξηράς’, /dz’ám’/ ~ /z’ár’/
‘τζάμι ~ χόβολη’, /dz’amálu/ ~ /z’amálksa/ ‘αναμαλλιασμένη ~ ζούλιξα’,
/dz’ívuksa/ ~ /z’íγusa/ ‘έκλεισα (τα μάτια) ~ ζύγωσα’, /gudz’á/ ~ /luz’áz’/ ‘κοτζάμ
~ μπερδεύει’, /m’idz’m’énus/ ~ /x’iz’m’énus/ ‘μεθυσμένος ~ χεσμένος’,
/múrdz’is/ ~ /ksúrz’is/ ‘λερωμένες ~ ξύριζες’.
/dz’/ ~ /g’/ π.χ. /n’irán’dz’/ ~ /anán’g’/ ‘νεράντζι ~ ανάγκη’, /n’iran’dz’á/ ~
/an’g’á/ ‘νεραντζιά ~ αγγεία’, /t’iγán’dz’i/ ~ /fán’g’i/ ‘τηγάνιζε ~ φάνηκε’.
/dz’/ ~ /dz/ βλ. φώνημα /dz/.
/s/

/s/ ~ /θ/ βλ. φώνημα /θ/.
/s/ ~ /ts/ βλ. φώνημα /ts/.
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/s/ ~ /z/ π.χ. /sόnu/ ~ /zόnu/ ‘σώνω ~ ζώνω’, /sόn’/ ~ /zόn’/ ‘σώνει ~ ζώνη’, /súpa/
~ /zúpa/ ‘σούπα ~ πίεζε’, /sarák’/ ~ /zarál’/ ‘σαράκι ~ κουσούρι’, /psun’ísu/ ~
/psun’ízu/ ‘ψωνίσω ~ ψωνίζω’, /évrasa/ ~ /évraza/ ‘έβρασα ~ έβραζα’.
/s/ ~ /x/ π.χ. /sόnu/ ~ /xόnu/ ‘σώνω ~ χώνω’, /ísan/ ~ /íxan/ ‘ήσουν ~ είχαν’,
/sόma/ ~ /xόma/ ‘σώμα ~ χώμα’.
/s/ ~ /s’/ π.χ. /skόn’/ ~ /s’kόn’/ ‘σκόνη ~ σηκώνει’, /súku/ ~ /s’úku/ ‘νερό από
βρασμένο μαλλί ~ σήκω’, /sakát’/ ~ /s’akát/ ‘σακάτη ~ ίσια κάτω’, /s’ávaru/ ~
/sávatu/ ‘σκουπιδάκι ~ Σάββατο’, /vrumúsa/ ~ /vrumús’a/ ‘βρομούσα ~ ειδος μυρμηγκιών’, /ísan/ ~ /ís’a/ ‘ήσουν ~ ίσια’, /γlόsa/ ~ /γrόs’a/ ‘γλώσσα ~ γρόσια’,
/klόsa/ ~ /krόs’a/ ‘κλώσσα ~ κρόσια’, /vr’ís/ ~ /vr’ís’/ ‘βρείς ~ βρίσει’, /m’és/ ~
/m’és’/ ‘μέσα ~ μέση’, /xás/ ~ /xás’/ ‘χάσου ~ χάσει’, /xur’ís/ ~ /xur’ís’/ ‘χωρίς ~
χωρίσει’, /όs/ ~ /όs’/ ‘ως ~ όσοι’, /pόs/ ~ /pόs’/ ‘πώς; ~ πόσοι’, /mazόks/ ~
/mazόks’/ ‘μαζέψου ~ μαζέψει’.
/s’/

/s’/ ~ /θ’/ βλ. φώνημα /θ’/.
/s’/ ~ /ts’/ βλ. φώνημα /ts’/.
/s’/ ~ /z’/ π.χ. /s’mόnu/ ~ /z’mόnu/ ‘σιμώνω ~ ζυμώνω’, /s’máδ’/ ~ /z’már’/ ‘σημάδι ~ ζυμάρι’, /ép’is’i/ ~ /ép’iz’i/ ‘έπεσε ~ έπαιζε’, /xás’/ ~ /xáz’/ ‘χάσει ~ χάζι’,
/vr’ís’/ ~ /vr’íz’/ ‘βρύση ~ βρίζει’, /s’úku/ ~ /z’úku/ ‘σήκω ~ ώριμο’.
/s’/ ~ /x’/ π.χ. /s’mόnu/ ~ /x’mόna/ ‘σιμώνω ~ χειμώνα’, /pas’á/ ~ /pax’á/ ‘πασά ~
παχιά’, /más’/ ~ /máx’/ ‘μαζέψει ~ μάχη’, /όs’/ ~ /όx’/ ‘όσοι ~ όχι’.
/s’/ ~ /s/ βλ. φώνημα /s/.

/z/

/z/ ~ /δ/ βλ. φώνημα /δ/.
/z/ ~ /dz/ βλ. φώνημα /dz/.
/z/ ~ /s/ βλ. φώνημα /s/.
/z/ ~ /γ/ π.χ. /zúna/ ~ /γúna/ ‘γραμμή ~ γούνα’, /zúpa/ ~ /γúpa/ ‘πίεζε ~ κούπα’,
/alázu/ ~ /fláγu/ ‘αλλάζω ~ φυλάω’, /mazόnu/ ~ /paγόnu/ ‘μαζεύω ~ παγώνω’.
/z/ ~ /z’/ π.χ. /zár’/ ~ /z’ár’/ ‘ζάρι ~ χόβολη’, /zúpa/ ~ /z’úka/ ‘πίεζε ~ ώριμα’,
/xazá/ ~ /xaz’á/ ‘χαζά ~ χαζή’, /alázu/ ~ /γaláz’u/ ‘αλλάζω ~ γαλάζιο’, /skúbza/ ~
/gúbz’a/ ‘σκούπιζα ~ γαβάθα’, /rόz/ ~ /rόz’/ ‘ρόζ ~ ρόζοι’.

/z’/

/z’/ ~ /δ’/ βλ. φώνημα /δ’/.
/z’/ ~ /dz’/ βλ. φώνημα /dz’/.
/z’/ ~ /s’/ βλ. φώνημα /s’/.
/z’/ ~ /γ’/ π.χ. /vz’í/ ~ /vγ’í/ ‘βυζί ~ βγει’, /xaz’á/ ~ /γ’aγ’á/ ‘χαζή ~ γιαγιά’, /aláz’/
~ /fláγ’/ ‘αλλάζει ~ φυλάει’, /p’it’m’éz’/ ~ /arm’éγ’/ ‘πετιμέζι ~ αρμέγει’.
/z’/ ~ /z/ βλ. φώνημα /z/.

/k/

/k/ ~ /p/ βλ. φώνημα /p/.
/k/ ~ /t/ βλ. φώνημα /t/.
/k/ ~ /ts/ βλ. φώνημα /ts/.
/k/ ~ /g/ π.χ. /kόl’anda/ ~ /gόl’ava/ ‘κάλαντα ~ γυμνά’, /katára/ ~ /gadára/ ‘κατάρα
~ αντάρτη’, /sukák’/ ~ /sugár’/ ‘σοκάκι ~ στερνοπαίδι’, /kl’íjs/ ~ /gl’íjs/ ‘κλείσεις
~ κυλήσεις’, /kr’íma/ ~ /gr’ín’a/ ‘κρίμα ~ γκρίνια’, /lukáŋka/ ~ /máŋga/ ‘λουκάνικα ~ μάγκα’, /kurkút’/ ~ /surgún’/ ‘κουρκούτι ~ κακός άνθρωπος’.
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/k/ ~ /x/ π.χ. /kόra/ ~ /xόra/ ‘κόρα ~ χώρα’, /kar’és/ ~ /xar’és/ ‘καρυδιές ~ χαρές’,
/kalnό/ ~ /xalnό/ ‘καλώ ~ χαλώ’, /bakúr’/ ~ /axúr’/ ‘μπακίρι ~ αχούρι’,
/ts’akmák’/ ~ /axmák’/ ‘αναπτήρας ~ αχμάκη’, /éksa/ ~ /éxsa/ ‘έξυσα ~ έχυσα’.
/k/ ~ /k’/ π.χ. /γn’éka/ ~ /γn’ék’a/ ‘γυναίκα ~ γυναικεία’, /γl’iká/ ~ /γl’ik’á/ ‘γλυκά
~ γλυκιά’, /kόla/ ~ /k’όlas/ ‘κόλλα ~ κιόλας’, /kúfx’a/ ~ /k’úpx’a/ ‘κούφια ~ κιούπια’, /kaká/ ~ /kak’á/ ‘κακά ~ κακή’, /ts’ák/ ~ /ts’ák’/ ‘τσάκ ~ δισάκι’.
/k’/

/k’/ ~ /p’/ βλ. φώνημα /p’/.
/k’/ ~ /t’/ βλ. φώνημα /t’/.
/k’/ ~ /ts’/ βλ. φώνημα /ts’/.
/k’/ ~ /g’/ π.χ. /k’úp’/ ~ /g’úm’/ ‘κιούπι ~ γκιούμι’, /k’éj/ ~ /g’ém’/ ‘καίει ~ γκέμι’,
/δan’k’á/ ~ /an’g’á/ ‘δανεική ~ αγγεία’, /δan’k’és/ ~ /man’g’és/ ‘δανεικές ~ μαγκιές’, /kanun’k’és/ ~ /mun’g’és/ ‘κανονικές ~ μουγγές’.
/k’/ ~ /x’/ π.χ. /k’irnáj/ ~ /x’irná/ ‘κερνάει ~ χοιρινά’, /k’nό/ ~ /x’nόpuru/ ‘κινώ ~
φθινόπωρο’, /n’ík’a/ ~ /n’íx’a/ ‘νοίκια ~ νύχια’, /kak’á/ ~ /tax’á/ ‘κακή ~ αύριο’,
/lák’/ ~ /láx’/ ‘λάκκοι ~ λάχει’.
/k’/ ~ /n’/ π.χ. /k’á/ ~ /n’á/ ‘και ~ νέα’, /kak’á/ ~ /kan’á/ ‘κακή ~ κανιά’, /s’k’áz’/
~ /n’áz’/ ‘σκάει ~ νοιάζει’, /farmák’/ ~ /armán’/ ‘φαρμάκι ~ ρουμάνι’, /pl’ék’/ ~
/pl’én’/ ‘πλέκει ~ πλένει’, /af’ík’/ ~ /af’ín’/ ‘αφήσει ~ αφήνει’.
/k’/ ~ /k/ βλ. φώνημα /k/.

/g/

/g/ ~ /dz/ βλ. φώνημα /dz/.
/g/ ~ /k/ βλ. φώνημα /k/.
/g/ ~ /γ/ π.χ. /gl’ítsa/ ~ /γl’ítsa/ ‘κλίτσα ~ γλίτσα’, /gús’a/ ~ /γús’a/ ‘οισοφάγος ~
Γούσια’, /gúva/ ~ /γúna/ ‘γούβα ~ γούνα’, /zγurá/ ~ /zgurγ’áz’/ ‘σγουρά ~ σκουριάζει’, /sugár’/ ~ /zaγár’/ ‘στερνοπαίδι ~ σκυλάκι’.
/g/ ~ /g’/ π.χ. /gumúl’/ ~ /g’umúl’/ ‘όγκος ~ γκιουμάκι’, /gumús’a/ ~ /g’umúl’a/
‘Γκουμούσια (τοπωνύμιο) ~ γκιουμάκια’, /gaúntsan/ ~ /g’aúrs/ ‘γαύγισαν ~ γκιαούρης’, /gúva/ ~ /g’úmn’a/ ‘γούβα ~ γκιούμια’, /gurts’á/ ~ /g’urdán’/ ‘αχλαδιά ~
περιλαίμιο’, /ts’únga/ ~ /sfún’g’a/ ‘κουλά ~ πιάστρες’, /an’g’á/ ~ /angáθ’/ ‘αγγεία
~ αγκάθι’, /δangόn’/ ~ /an’g’ό/ ‘δαγκώνει ~ αγγείο’.

/g’/

/g’/ ~ /dz’/ βλ. φώνημα /dz’/.
/g’/ ~ /k’/ βλ. φώνημα /k/.
/g’/ ~ /γ’/ π.χ. /g’aúrs/ ~ /γ’aúrt’/ ‘γκιαούρης ~ γιαούρτι’, /g’umúl’a/ ~ /γ’umáta/
‘γκιουμάκια ~ γεμάτα’, /g’ém’/ ~ /γ’én’/ ‘γκέμι ~ γίνει’, /múrg’is/ ~ /aksúrγ’is/
‘ανόητοι ~ αξύριστες’.
/g’/ ~ /n’/ π.χ. /g’όn’/ ~ /n’όn’/ ‘γκιόνη ~ νιώνει’, /g’ém’/ ~ /n’é/ ‘γκέμι ~ ναι’.
/g’/ ~ /g/ βλ. φώνημα /g/.

/x/

/x/ ~ /s / βλ. φώνημα /s/.
/x/ ~ /k/ βλ. φώνημα /k/.
/x/ ~ /γ/ π.χ. /xárus/ ~ /γárus/ ‘χάρος ~ άλμη’, /xalás’/ ~ /γalár’/ ‘χαλάσει ~ νεαρό
κατσίκι’, /xn’ér’/ ~ /γn’éθ’/ ‘χουνέρι ~ γνέθει’, /axόrγ’a/ ~ /aγόrγ’a/ ‘χώρια ~ αγόρια’, /mulόxa/ ~ /mulόγa/ ‘μολόχα ~ ομολόγησε’, /lόxus/ ~ /lόγus/ ‘λόχος ~ λόγος’, /axúr’/ ~ /paγúr’/ ‘αχούρι ~ παγούρι’.
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/x/ ~ /x’/ π.χ. /xόn’/ ~ /x’όn’/ ‘χώνει ~ χιόνι’, /xur’íz’/ ~ /x’un’íz’/ ‘χωρίζει ~ χιονίζει’, /xnόtu/ ~ /x’nόpuru/ ‘χνώτο ~ φθινόπωρο’, /ftuxá/ ~ /ftux’á/ ‘φτωχά ~ φτωχιά’.
/x’/

/x’/ ~ /s’/ βλ. φώνημα /s’/.
/x’/ ~ /k’/ βλ. φώνημα /k’/.
/x’/ ~ /γ’/ π.χ. /x’íra/ ~ /γ’íra/ ‘χήρα ~ γύρα’, /x’irόt’ira/ ~ /γ’irόt’ira/ ‘χειρότερα ~
γερότερα’, /x’unáta/ ~ /γ’umáta/ ‘χιονάτα ~ γεμάτα’, /an’íx’a/ ~ /k’in’íγ’a/ ‘νύχια
~ κυνήγια’, /pax’á/ ~ /γ’aγ’á/ ‘παχιά ~ γιαγιά’, /p’íx’is/ ~ /p’íγ’is/ ‘πήχεις ~ πήγες’, /arx’és/ ~ /arγ’és/ ‘αρχές ~ αργές’, /lόx’/ ~ /lόγ’/ ‘λόχοι ~ λόγοι’, /an’íx’/ ~
/an’íγ’/ ‘νύχι ~ ανοίγει’.
/x’/ ~ /x/ βλ. φώνημα /x/.

/γ/

/γ/ ~ /z/ βλ. φώνημα /z/.
/γ/ ~ /g/ βλ. φώνημα /g/.
/γ/ ~ /x/ βλ. φώνημα /x/.
/γ/ ~ /γ’/ π.χ. /γal’á/ ~ /γ’al’á/ ‘γαλοπούλες ~ γυαλιά’, /γumár’/ ~ /γ’umát’/ ‘γομάρι ~ γεμάτη’, /γat’í/ ~ /γ’at’í/ ‘γατί ~ γιατί;’, /arγáz’/ ~ /s’irγ’án’/ ‘αργάζει ~ σεριάνι’, /kárγa/ ~ /lanárγ’a/ ‘κάργα ~ λανάρια’.

/γ’/

/γ’/ ~ /z’/ βλ. φώνημα /z’/.
/γ’/ ~ /g’/ βλ. φώνημα /g’/.
/γ’/ ~ /x’/ βλ. φώνημα /x’/.
/γ’/ ~ /γ/ βλ. φώνημα /γ/.

/m/

/m/ ~ /p/ βλ. φώνημα /p/.
/m/ ~ /b/ βλ. φώνημα /b/.
/m/ ~ /n/ π.χ. /murá/ ~ /nurá/ ‘μωρά ~ ουρά’, /mávla/ ~ /návla/ ‘φώναξε ~ ναύλα’,
/éma/ ~ /éna/ ‘αίμα ~ ένα’, /ápluma/ ~ /ápluna/ ‘άπλωμα ~ άπλωνα’, /tr’ému/ ~
/tr’énu/ ‘τρέμω ~ τρένο’.
/m/ ~ /m’/ π.χ. /kalamák’/ ~ /kalam’á/ ‘καλαμάκι ~ καλαμιά’, /dulamá/ ~
/n’ifram’á/ ‘παλτό ~ νεφραμιά’, /armán’/ ~ /arm’á/ ‘ρουμάνι ~ άλμη’.

/m’/

/m’/ ~ /p’/ βλ. φώνημα /p’/.
/m’/ ~ /b’/ βλ. φώνημα /b’/.
/m’/ ~ /n’/ π.χ. /m’éa/ ~ /n’éa/ ‘μαία ~ νέα’, /arm’á/ ~ /arn’á/ ‘άλμη ~ αρνιά’,
/δrόm’/ ~ /iδrόn’/ ‘δρόμοι ~ ιδρώνει’, /xarám’/ ~ /marán’/ ‘χαράμι ~ μαράνει’.
/m’/ ~ /m/ βλ. φώνημα /m/.

/n/

/n/ ~ /t/ βλ. φώνημα /t/.
/n/ ~ /d/ βλ. φώνημα /d/.
/n/ ~ /m/ βλ. φώνημα /m/.
/n/ ~ /l/ π.χ. /kánu/ ~ /kálu/ ‘κάνω ~ κάλο’, /éna/ ~ /éla/ ‘ένα ~ έλα’, /knό/ ~ /klό/
‘κουνώ ~ κουλό’.
/n/ ~ /n’/ π.χ. /ná/ ~ /n’á/ ‘να (δεικτικό) ~ νέα’, /éna/ ~ /én’a/ ‘ένα ~ έννοια’,
/s’náz’/ ~ /s’n’á/ ‘συνάζει ~ τραπεζάκια’, /inát’/ ~ /in’ár’/ ‘γινάτι ~ εννιάρι’,
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/γ’inár’/ ~ /in’ár’/ ‘Γενάρη ~ εννιάρι’, /v’ilόna/ ~ /v’ilόn’a/ ‘βελόνα ~ βελόνια’,
/kapná/ ~ /kapn’á/ ‘καπνά ~ καπνιά’, /ván/ ~ /ván’/ ‘βάζουν ~ βάζει’, /γ’én/ ~
/γ’én’/ ‘γίνουν ~ γίνει’, /sόn/ ~ /sόn’/ ‘σώνουν ~ σώνει’, /s’p’érn/ ~ /s’p’érn’/
‘σπέρνουν ~ σπέρνει’.
/n’/

/n’/ ~ /t’/ βλ. φώνημα /t’/.
/n’/ ~ /d’/ βλ. φώνημα /d’/.
/n’/ ~ /k’/ βλ. φώνημα /k’/.
/n’/ ~ /g’/ βλ. φώνημα /g’/.
/n’/ ~ /m’/ βλ. φώνημα /m’/.
/n’/ ~ /l’/ π.χ. /n’íkus/ ~ /l’íkus/ ‘Νικος ~ λύκος’, /n’όnu/ ~ /l’όnu/ ‘νιώνω ~ λιώνω’, /n’áz’/ ~ /l’áz’/ ‘νοιάζει ~ ηλιάζει’, /pan’á/ ~ /pal’á/ ‘πανιά ~ παλιά’, /in’á/ ~
/il’á/ ‘εννιά ~ ελιά’, /k’ín’ma/ ~ /f’íl’ma/ ‘ξεκίνημα ~ φίλημα’, /tán’ma/ ~ /ál’ma/
‘τέντωμα ~ άλειμμα’, /m’én’/ ~ /m’él’/ ‘μένει ~ μέλι’, /vγán’/ ~ /vγál’/ ‘βγάζει ~
βγάλει’, /xán’/ ~ /xál’/ ‘χάνει ~ χάλι’, /ts’όn’/ ~ /ts’όl’/ ‘σπουργίτι ~ τσόλι’.
/n’/ ~ /n/ βλ. φώνημα /n/.

/l/

/l/ ~ /n/ βλ. φώνημα /n/.
/l/ ~ /r/ π.χ. /láfx’a/ ~ /ráfx’a/ ‘ελάφια ~ ράφια’, /láx’/ ~ /ráx’/ ‘λάχει ~ ράχη’,
/luz’ázu/ ~ /ruz’ázu/ ‘μπερδεύω ~ ροζιάζω’, /bála/ ~ /bára/ ‘μπάλα ~ μπάρα’, /όla/
~ /όra/ ‘όλα ~ ώρα’, /m’íla/ ~ /m’íra/ ‘μήλα ~ μοίρα’.
/l/ ~ /l’/ π.χ. /lákus/ ~ /l’ákus/ ‘λάκκος ~ Λιάκος’, /var’éla/ ~ /var’él’a/ ‘βαρέλα ~
βαρέλια’, /kan’d’íla/ ~ /kan’d’íl’a/ ‘καντήλα ~ καντήλια’, /salá/ ~ /sal’á/ ‘χαζά ~
χαζή’, /fόla/ ~ /fόl’a/ ‘φόλα ~ φώλια’, /klá/ ~ /kl’á/ ‘κουλά ~ κοιλιά’, /tsuxlán’/ ~
/ts’uxl’án’/ ‘τσογλάνι ~ αθέρας’, /álma/ ~ /ál’ma/ ‘άλμα ~ άλειμμα’, /bόl/ ~
/ambόl’/ ‘μπολ ~ είδος αχλαδιού’.

/l’/

/l’/ ~ /n’/ βλ. φώνημα /n’/.
/l’/ ~ /r’/ π.χ. /pόl’/ ~ /spόr’/ ‘πόλη ~ σπόροι’, /xál’/ ~ /xár’/ ‘χάλι ~ χάρη’, /m’il’á/
~ /m’ir’á/ ‘Μηλιά ~ μεριά’, /γal’á/ ~ /ar’á/ ‘γαλοπούλες ~ αραιά’, /kukul’éts’/ ~
/kukur’éts’/ ‘στέλεχος καλαμποκιού ~ κοκορέτσι’.
/l’/ ~ /l/ βλ. φώνημα /l/.

/r/

/r/ ~ /l/ βλ. φώνημα /l/.
/r/ ~ /r’/ π.χ. /kaθará/ ~ /kaθar’á/ ‘καθαρά ~ καθαρή’, /aγruf’ílakas/ ~
/aγr’uxr’ís’t’x’anus/ ‘αγροφύλακας ~ κακός χριστιανός’, /aγrόts/ ~ /aγr’όjδu/ ‘αγρότης ~ αγριόγιδο’, /m’iráz’/ ~ /m’ir’á/ ‘μοιράζει ~ μεριά’, /xará/ ~ /ar’á/ ‘χαρά
~ αραιά’, /furá/ ~ /pur’á/ ‘φορά ~ είσοδος’.

/r’/

/r’/ ~ /l’/ βλ. φώνημα /l’/.
/r’/ ~ /r/ βλ. φώνημα /r/.

6.1.2. Προβλήματα φωνολογικής υπόστασης ορισμένων συμφώνων
6.1.2.1. Συριστικά προστριβόμενα /ts, dz, ts’, dz’/
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Είναι γνωστός ο προβληματισμός σχετικά με τους προστριβόμενους φθόγγους (Ladefoged & Maddieson 1996, 90-91· Martinet 1997, 61-62· Πετρούνιας 2002, 312-313· Nespor 2006, 41, 45-46· Ladefoged 2007, 61-62, 92· Χατζησαββίδης 2009, 49) και τη φωνολογική τους υπόσταση (Martinet 1997, 90· Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton
1997, 6· Πετρούνιας 2002, 313, 460· Nespor 2006, 67, 69· Ladefoged 2007, 92· Mielke
2008, 71-72· Χατζησαββίδης 2009, 81). Για τα προστριβόμενα της NE (ΚΝΕ και διαλέκτων) έχει υποστηριχθεί τόσο η μονοφωνηματική (Τριανταφυλλίδης 1941 [2005], 30-33·
Householder, Kazazis & Koutsoudas 1964, 2-3· Mirambel 1978, 13-15· Χαραλαμπόπουλος 1980, 54-63· Κατσάνης 1985· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 35-38· Πλαδή 1996, 51-52·
Ντίνας 2005, 90-91, 96, 98-100· Nespor 2006, 67, 69), όσο και η διφωνηματική ερμηνεία
(Setatos 1969, 46-51· Newton 1972b, 13· Σετάτος 1973, 8).
Όσον αφορά το ΙΣ, τη διφωνηματική ερμηνεία των /ts, dz, ts’, dz’/ ενισχύουν:
α) οι εναλλαγές των δυο μελών του συμπλέγματος με άλλο σύμφωνο ή ø, εφόσον η
εμφάνιση του ενός μέλους δε συνεπάγεται αυτομάτως εμφάνιση και του άλλου (Martinet
1997, 90).
/ts/

/ts/ ~ /ks/ π.χ. /tsúra/ ~ /ksúra/ ‘πέος ~ ξύρισμα’, /káts/ ~ /táks/ ‘κάτσεις ~ τάξεις’,
/pátsa/ ~ /tsáksa/ ‘πάτησα ~ τσάκισα’.
/ts/ ~ /ps/ π.χ. /káts/ ~ /káps/ ‘κάτσεις ~ κάψεις’, /pátsa/ ~ /aγápsa/ ‘πάτησα ~ αγάπησα’, /tsufό/ ~ /psufό/ ‘τρυπώ ~ ψοφώ’.
/ts/ ~ /tr/ π.χ. /p’étsa/ ~ /p’étra/ ‘πέτσα ~ πέτρα’, /tsakόnu/ ~ /trafόnu/ ‘τσακώνω ~
λερώνω’.
/ts/ ~ /øs/ βλ. φώνημα /ts/.
/ts/ ~ /tø/ βλ. φώνημα /t/.

/dz/

/dz/ ~ /gz/ π.χ. /arádza/ ~ /tságza/ ‘αράδιζα ~ τσάκιζα’.
/dz/ ~ /bz/ π.χ. /údza/ ~ /skúbza/ ‘ταίριαζα ~ σκούπιζα’.
/dz/ ~ /dr/ π.χ. /dzad’íla/ ~ /drax’íla/ ‘δίχτυ για το τυρί ~ με χοντροκομμένα χείλη’, /dzúmas/ ~ /drúfas/ ‘Τζούμας ~ χοντρός’, /mundzόks/ ~ /xundrόs/ ‘μουντζώσου ~ χοντρός’.
/dz/ ~ /øz/ βλ. φώνημα /dz/
/dz/ ~ /dø/ βλ. φώνημα /d/.

/ts’/

/ts’/ ~ /ks’/ π.χ. /ts’áj/ ~ /ks’ál’/ ‘τσάι ~ αξίνα’, /pats’á/ ~ /staks’á/ ‘πατημασιά ~
σταξιά’, /páts’i/ ~ /áks’i/ ‘πάτησε ~ άκουσε’, /káts’/ ~ /amáks’/ ‘κάτσει ~ αμάξι’.
/ts’/ ~ /ps’/ π.χ. /kats’á/ ~ /xaps’á/ ‘καθησιά ~ χαψιά’, /káts’/ ~ /káps’/ ‘κάτσει ~
κάψει’, /pats’és/ ~ /xaps’és/ ‘πατημασιές ~ χαψιές’, /páts’i/ ~ /xáps’i/ ‘πάτησε ~
χάψε’.
/ts’/ ~ /tr/ π.χ. /ts’uvál’/ ~ /truvás/ ‘τσουβάλι ~ τορβάς’.
/ts’/ ~ /tr’/ π.χ. /ats’íδa/ ~ /patr’íδa/ ‘ατσίδα ~ πατρίδα’, /ts’ípa/ ~ /tr’ípa/ ‘τσίπα ~
τρύπα’, /éts’/ ~ /al’étr’/ ‘έτσι ~ αλέτρι’.
/ts’/ ~ /øs’/ βλ. φώνημα /ts’/.
/ts’/ ~ /tø/ βλ. φώνημα /ts’/.

/dz’/

/dz’/ ~ /gz’/ π.χ. /sufádz’i/ ~ /tságz’i/ ‘σοβάντιζε ~ τσάκιζε’.
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/dz’/ ~ /bz’/ π.χ. /údz’is/ ~ /skúbz’is/ ‘ταίριαζες ~ σκούπιζες’, /bz’ís/ ~ /dz’íkas/
‘Μπιζής ~ Τζήκας.
/dz’/ ~ /dr/ π.χ. /dz’amálu/ ~ /draγáts/ ‘αναμαλλιασμένη ~ δραγάτης’.
/dz’/ ~ /dr’/ π.χ. /n’iran’dz’és/ ~ /pandr’és/ ‘νεραντζιές ~ παντρειές’, /n’irán’dz’/ ~
/ándr’/ ‘νεράντζι ~ άντρες’.
/dz’/ ~ /øz’/ βλ. φώνημα /dz’/.
/dz’/ ~ /dø/ βλ. φώνημα /dz’/.
β) η συνάντηση τελικού /t/ και αρχικού /s, s’, z, z’/, εφόσον έχει ως αποτέλεσμα [ts,
dz, ts’, dz’].
/t# #sák’i/ → [tsák’i] ‘του Σάκη’, /t# #skála/ → [tskála] ‘τη σκάλα’.
/t# #s’ímusa/ → [ts’ímusa] ‘τη σίμωσα’, /t# #s’im’irn’í/ → [ts’im’irn’í] ‘τη σημερινή’.
/t# #zurl’á/ → [dzurl’á] ‘την τρελή’.
/t# #z’όγα/ → [dz’όγa] ‘του Ζιώγα’, /t# #z’ímusa/ → [dz’ímusa] ‘τη ζύμωσα’.
Τη μονοφωνηματική ερμηνεία ενισχύουν:
α) Το γεγονός ότι τα προστριβόμενα γίνονται αντιληπτά ως μοναδικοί φθόγγοι παρά
ως συμπλέγματα φθόγγων308. Εφόσον αυτό ισχύει, είναι εύλογο να αντιμετωπίσουμε τα
προστριβόμενα ως πραγματώσεις μιας φωνολογικής μονάδας και όχι ενός συνδυασμού
φωνημάτων.
β) H κοινή συμπεριφορά των άηχων προστριβόμενων με τα άηχα κλειστά μετά από
τελικό [-n] (επιλογή διαφορετικών αλλόμορφων), σε αντιδιαστολή προς τη συμπεριφορά
συμφωνικών συμπλεγμάτων άηχου κλειστού + τριβόμενου /ks, ps, ks’, ps’/309.
υποχωρητική αφομοίωση τόπου άρθρωσης και προχωρητική ηχηροποίηση:
/tun# #pápun/ → [tumbápun] ‘τον παππού’, /n# #p’éru/ → [mb’éru] ‘την παίρνω’.
/stun# #tás’u/ → [stundás’u] ‘στον Τάσο’, /δ’én# #t’irás/ → [δ’én’d’irás] ‘δεν κοιτάς’.
/n# #kόvn/ → [ŋgόvn] ‘την κόβουν’, /δ’én# #k’imúm’i/ → [δ’én’g’imúm’i] ‘δεν κοιμάμαι’.
/tun# #tsákusa/ → [tundzákusa] ‘τον τσάκωσα’, /n# #ts’ánda/ → [n’dz’ánda] ‘την τσάντα’.
υποχωρητική αφομοίωση τόπου άρθρωσης χωρίς προχωρητική ηχηροποίηση:
/tun# #psará/ → [tumpsará] ‘τον ψαρά’, /δ’én# #ps’én/ → [δ’émps’én] ‘δεν ψήνουν’.
/δ’én# #ksamόn’/ → [δ’éŋksamόn’] ‘δεν απλώνει το χέρι του’, /δ’én# #ks’éru/ →
[δ’éŋks’éru] ‘δεν ξέρω’.
γ) Η επιλογή ίδιων αλλόμορφων πριν από ηχηρό προστριβόμενο και πριν από ηχηρό
κλειστό.
/stu# #bárba/ → [stubárba] ‘στο μπάρμπα’, /t# #bábu/ → [dbábu] ‘τη γιαγιά’, /t#
#b’iz’érsa/ → [db’iz’érsa] ‘τη βαρέθηκα’.
308

Για τη διάκριση ανάμεσα σε προστριβόμενα [ts, dz, ts’, dz’] και σε συμφωνικά συμπλέγματα κλειστού
με τριβόμενο πβ. Newton 1972b, 9, 107, 213-214· Ladefoged & Maddieson 1996, 90-91· Martinet 1997,
61-62.
309
Τα συμπλέγματα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν προστριβόμενα (Newton 1972b, 107· Martinet 1997,
61-62· Πετρούνιας 2002, 312· Ladefoged 2007, 92).
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/t# #dumán’asan/ → [ddumán’asan] ‘της έβαλαν φωτιά’, /tu# #d’ímza/ → [tud’ímza] ‘το
Δήμζα’.
/t# #gust’ar’ítsa/ → [dgust’ar’ítsa] ‘τη σαύρα’, /δ’é# #g’iz’irún/ → [δ’ég’iz’irún] ‘δεν
διασκεδάζουν’.
/t# #dzad’íla/ → [ddzad’íla] ‘το δίχτυ για το τυρί’, /stu# #dz’éla/ → [studz’éla] ‘στο Βαγγέλη’.
Προκρίνουμε τη μονοφωνηματική ερμηνεία των /ts, dz, ts’, dz’/, εντάσσοντάς τα ως
μονάδικά φωνήματα στη συστοιχία των κλειστών (Householder, Kazazis & Koutsoudas
1964, 2-3· Κατσάνης 1985· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 37· Ντίνας 1986, 39-41, 64-65·
2005, 96, 98-100· Πλαδή 1996, 52). Έτσι, συμπληρώνεται η συστοιχία των κλειστών
στην τάξη των φατνιακών και ουρανοφατνιακών, με αποτέλεσμα η αντίθεση κλειστό ~
τριβόμενο να λειτουργεί σε όλες τις τάξεις και το φωνολογικό σύστημα του ΙΣ να παρουσιάζεται πιο συμμετρικό και ισορροπημένο.
6.1.2.2. Ουρανικά, ουρανοφατνιακά, ουρανικοποιημένα
Ουρανικά /k’, g’, x’, γ’, n’, l’/ και ουρανοφατνιακά /s’, z’, ts’, dz’/: Τα ουρανικά της ΝΕ
(ΚΝΕ και διαλέκτων) και τα ουρανοφατνιακά των ΝΕΔ έχουν αντιμετωπιστεί ως αλλόφωνα (Setatos 1969, 15· Νewton 1972b, 12-13· Σετάτος 1973, 8· Χαραλαμπόπουλος
1980, 53· Ηοlton, Mackridge & Philippaki-Warburton 1997, 4-5· Πετρούνιας 2002, 482484, 488-490· Νespor 2006, 53· Χατζησαββίδης 2009, 81-83) και ως φωνήματα (Κατσάνης 1985· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 38-39· Πλαδή 1996, 48-51· Tzitzilis 1997-1998, 19·
Πετρούνιας 2002, 461, 488-490· Ντίνας 2005, 91-93, 96-98, 100-101).
Όσον αφορά το ΙΣ, συγκρίνοντας την κατανομή των ουρανικών ([k’, g’, x’, γ’, n’, l’])
και ουρανοφατνιακών ([s’, z’, ts’, dz’]) με την κατανομή των αντίστοιχων υπερωικών
([k, g, x, γ]) και φατνιακών ([n, l, s, z, ts, dz]), παρατηρείται: α) εναλλαγή με διακριτική
λειτουργία πριν από πισινό φωνήεν ή σύμφωνο και σε τελική θέση· β) εμφάνιση μόνο
ουρανικών-ουρανοφατνιακών πριν από μπροστινό φωνήεν. Η κατάσταση αυτή ερμηνεύεται: α) εάν αντιμετωπίσουμε τα ουρανικά-ουρανοφατνιακά ως αλλόφωνα πριν από
μπροστινό φωνήεν (/Σe, i/ → [Σ’e, i]) και ως συνδυασμoύς συμφώνου με ημίφωνο πριν
από πισινό φωνήεν ή σύμφωνο και σε τελική θέση (/Σj/ → [Σ’])· β) εάν αντιμετωπίσουμε
τα ουρανικά-ουρανοφατνιακά ως ανεξάρτητα και μοναδικά φωνήματα, δεχόμενοι ουδετεροποίηση της αντίθεσης /k, g, x, γ, n, l, s, z, ts, dz/ ~ /k’, g’, x’, γ’, n’, l’, s’, z’, ts’, dz’/
υπέρ των ουρανικών-ουρανοφατνιακών πριν από μπροστινό φωνήεν (Κατσάνης 1985,
52· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 39· Πλαδή 1996, 50· Πετρούνιας 2002, 488-489)310.
Η πρώτη ερμηνεία μειώνει τον αριθμό των συμφωνικών φωνημάτων, αλλά αυξάνει το
συνταγματικό μήκος των λέξεων (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 39· Πλαδή 1996, 50· Πετρούνιας 2002, 489). Επιπλέον, υπονομεύει σε κάποιο βαθμό τη συγχρονική φωνολογική ανάλυση υπέρ της διαχρονικής (Κατσάνης 1985, 51· Πλαδή 1996, 50) ή στηρίζεται σε υποθετικούς φωνολογικούς τύπους άγνωστους όχι μόνο σε συγχρονικό αλλά και σε διαχρονικό επίπεδο (π.χ. /vrísjku/ → [vr’ís’ku] ‘βρίσκω’) (Κατσάνης 1985, 51-52· Πλαδή
310

Η ουδετεροποίηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την παρατήρηση ότι σε θέσεις ουδετεροποίησης εμφανίζεται κατά κανόνα το ασημάδευτο μέλος (Lyons 2002, 165· Nespor 2006, 77). Η εξαίρεση αυτή μπορεί
να ερμηνευθεί, εάν ληφθεί υπόψη η μπροστινή άρθρωση των φωνηέντων που ορίζουν το περιβάλλον της
ουδετεροποίησης.
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1995, 50). Τέλος, προϋποθέτει μεγάλο βαθμό αφαίρεσης και περιπλοκότητας, ο οποίος
φαίνεται ότι εξυπηρετεί τη διασύνδεση της φωνολογίας με τη μορφολογία, αλλά δεν επιτρέπει έναν άμεσο συσχετισμό της φωνολογίας με τη φωνητική (Πετρούνιας 2002, 489).
Αντίθετα, η δεύτερη ερμηνεία αυξάνει τον αριθμό των συμφωνικών φωνημάτων
(Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 39· Πλαδή 1996, 50· Πετρούνιας 2002, 489) και δυσχεραίνει
σε κάποιο βαθμό τη μορφολογική περιγραφή (Πετρούνιας 2002, 489). Από την άλλη,
προκρίνοντάς τη, μειώνεται το συνταγματικό μήκος των λέξεων, αποφεύγεται η σύγχυση
συγχρονίας / διαχρονίας και η υπόθεση ανυπόστατων (συγχρονικά και διαχρονικά) φωνολογικών τύπων. Κυρίως, όμως, επιτρέπεται ένας άμεσος συσχετισμός φωνητικής και
φωνολογίας (Πετρούνιας 2002, 489), που συνιστά το ζητούμενο της παρούσης εργασίας,
εφόσον η ερμηνεία αυτή ανταποκρίνεται προς τις πραγματώσεις των συγκεκριμένων
συμφώνων, οι οποίες είναι μοναδικοί συμφωνικοί φθόγγοι ([Σ’] π.χ. [s’ávaru] ‘σκουπιδάκι’) και όχι συνδυασμοί φθόγγων (*[Σj] π.χ. *[sjávaru]) (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 39·
Πλαδή 1996, 50).
Ουρανικοποιημένα /p’, b’, f’, v’, t’, d’, θ’, δ’, m’, r’/: Τα ουρανικοποιημένα των ΝΕΔ
έχουν αντιμετωπιστεί ως φαινόμενα της φωνητικής πραγμάτωσης χωρίς φωνολογική αξία (Newton 1972b, 10-11, 148-149, 192· Κατσάνης 1985· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 1215, 160-162) και ως φωνήματα (Πλαδή 1996, 44-48· Tzitzilis 1997-1998, 19· Μαργαρίτη-Ρόγκα, προφορική πληροφορία για το ιδίωμα του Καταφυγίου Κοζάνης), ενώ κάποτε
δε γίνεται λόγος για ουρανικοποιημένα σύμφωνα αλλά για συνδυασμούς Σj. Συγκεκριμένα, οι Baltazani & Topintzi (2010), με βάση δεδομένα από τα ιδιώματα της Κοζάνης, των
Ιωαννίνων και της Άρτας, κάνουν λόγο για ημίφωνα που απαντούν μόνο στα βορειοδυτικά ιδιώματα (ΒΔΙ) (NWG-ONLY glides) π.χ. [mjésa] ‘μέσα’, [patjéra] ‘πατέρα’, τα οποία διαφοροποιούνται τόσο σε φωνητικό, όσο και σε φωνολογικό επίπεδο από τα ημίφωνα που είναι κοινά μεταξύ της ΚΝΕ και των ΒΔΙ (COMMON glides). Με τον ίδιο
τρόπο αντιμετωπίζουν και τα ουρανοφατνιακά π.χ. [ksjéru] ‘ξέρω’. Από την πλευρά μας,
θεωρώντας σημαντική τη φωνητική και φωνολογική διάκριση ανάμεσα σε ουρανικοποιημένα σύμφωνα (Σ’) και σε ακολουθίες συμφώνου και ημιφώνου (Σj) (Ladefoged &
Maddieson 1996, 364), για το ΙΣ δεχόμαστε ότι πρόκειται για μοναδικά ουρανικοποιημένα σύμφωνα π.χ. [m’ésa] ‘μέσα’, [pat’éra] ‘πατέρα’ (όχι [mjésa], [patjéra]). To ίδιο δεχόμαστε για τα σύμφωνα αυτά και σε τελική θέση π.χ. [kát’] ‘κάτι’, [δrόm’] ‘δρόμοι’ (όχι
[kátj], [δrόmj]).
Όσον αφορά την κατανομή των ουρανικοποιημένων του ΙΣ ([p’, b’, f’, v’, t’, d’, θ’, δ’,
m’, r’]), συγκριτικά με αυτήν των αντίστοιχων απλών ([p, b, f, v, t, d, θ, δ, m, r]), παρατηρείται: α) εναλλαγή με διακριτική λειτουργία πριν από πισινό φωνήεν ή σύμφωνο και
σε τελική θέση311· β) εναλλαγή χωρίς διακριτική λειτουργία πριν από μπροστινό φωνήεν.
Η κατάσταση αυτή ερμηνεύεται: α) εάν αντιμετωπίσουμε τα ουρανικοποιημένα ως ελεύθερες ποικιλίες πριν από μπροστινό φωνήεν (/Σe, i/ → [Σe, i], [Σ’e, i]) και ως
συνδυασμoύς συμφώνου με ημίφωνο πριν από πισινό φωνήεν ή σύμφωνο και σε τελική
θέση (/Σj/ → [Σ’])· β) εάν αντιμετωπίσουμε τα ουρανικοποιημένα ως ανεξάρτητα και μοναδικά φωνήματα, δεχόμενοι άρση της αντίθεσης /p, b, f, v, t, d, θ, δ, m, r/ ~ /p’, b’, f’,
v’, t’, d’, θ’, δ’, m’, r’/ πριν από μπροστινό φωνήεν (Πλαδή 1996, 46), με αποτέλεσμα
την ελεύθερη εναλλαγή τους (ελεύθερη ποικιλία). Προκρίνουμε τη δεύτερη ερμηνεία, για
τους ίδιους λόγους που προκρίναμε παρόμοια ερμηνεία για τα ουρανικά και ουρανοφατ311

Τα περισσότερα ουρανικοποιημένα απαντούν σε όλες αυτές τις θέσεις, αλλά δεν υπάρχουν πάντα παραδείγματα εναλλαγής για κάθε ζεύγος απλού ~ ουρανικοποιημένου σε όλες τις θέσεις.
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νιακά του ΙΣ (βλ. παραπάνω), τονίζοντας ότι μια τέτοια επιλογή σε φωνολογικό επίπεδο
ανταποκρίνεται περισσότερο στη φωνητική πραγμάτωση (Πλαδή 1996, 47).
6.1.2.3. Ηχηρά κλειστά και ρινικά συμπλέγματα
Ηχηρά κλειστά /b, d, dz, g, b’, d’, dz’, g’/: Τα ηχηρά κλειστά της ΝΕ (ΚΝΕ και διαλέκτων) έχουν αντιμετωπιστεί ως αλλόφωνα των άηχων κλειστών μετά από ρινικό και ως
πραγματώσεις συνδυασμών ενός ρινικού και ενός άηχου κλειστού (Newton 1972b, 1213, 93-99, 103· Efstathiadis 1973a, 489-490· 1973b, 60-71· Χαραλαμπόπουλος 1980, 6370· Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton 1997, 3-4· Πετρούνιας 2002, 460-461),
καθώς και ως ανεξάρτητα μοναδικά φωνήματα (Householder, Kazazis & Koutsoudas
1964, 2-3· Setatos 1969, 15, 36-45· Σετάτος 1973, 8-9· Κατσάνης 1985· ΜαργαρίτηΡόγκα 1985, 44· Πλαδή 1996, 52-58, 64· Πετρούνιας 2002, 460-461· Χατζησαββίδης
2009, 81).
Όσον αφορά το ΙΣ, θεωρούμε τα ηχηρά κλειστά ως ανεξάρτητα και μοναδικά φωνήματα, εφόσον:
α) η εναλλαγή τους με τα αντίστοιχα άηχα κλειστά έχει διακριτική λειτουργία (βλ.
φωνήματα /p/, /t/, /ts/, /k/, /p’/, /t’/, /ts’/, /k’/), ακόμη και μετά από ρινικό, λ.χ.
/mb/ ~ /mp/ π.χ. /ambόxn’/ ~ /pampόr’/ ‘σπρώχνει ~ βαπόρι’.
/nd/ ~ /nt/ π.χ. /pánda/ ~ /ánta/ ‘πάντα ~ άντυτα’.
/ndz/ ~ /nts/ π.χ. /kanόndza/ ~ /kanόntsa/ ‘κανόνιζα’ ~ κανόνισα’.
/n’dz’/ ~ /n’ts’/ π.χ. /x’όn’dz’i/ ~ /x’όn’ts’i/ ‘χιόνιζε ~ χιόνισε’.
/n’g’/ ~ /n’k’/ π.χ. /an’g’á/ ~ /δan’k’á/ ‘αγγεία ~ δανεική’.
β) επιλέγουν διαφορετικά αλλόμορφα σε σχέση με τα αντίστοιχα άηχα κλειστά.
/n# #pόrta/ → [mbόrta] ‘την πόρτα’
/n# #p’íra/ → [mb’íra] ‘την πύρα’
/n# #tántsan/ → [ndántsan] ‘την τέντωσαν’

/t# #bόra/ → [dbόra] ‘την μπόρα’.
/t# #b’íra/ → [db’íra] ‘την μπίρα’.
/t# #dáltsan/ → [ddáltsan] ‘της όρμησαν’.
/δ’én# #t’irún/ → [δ’én’d’irún] ‘δεν κοιτούν’
/δ’é# #d’irl’ikόn/ → [δ’éd’irl’ikόn] ‘δεν
καταβρόχθίζουν’.
/δ’én# #tsákusa/ → [δ’éndzákusa] ‘δεν τσάκωσα’/δ’é# #dzámn’iksa/ → [δ’édzámn’iksa]
‘δεν γκρίνιαξα’.
/tun# #ts’ímu/ → [tundz’ímu] ‘το Θύμιο’
/tu# #dz’íka/ → [tudz’íka] ‘τον Τζήκα’.
/n# #kak’á/ → [ŋgak’á] ‘την κακή’
/t# #gav’á/ → [dgav’á] ‘την τυφλή’.
/n# #k’itún/ → [n’g’itún] ‘την κοιτούν’
/t# #g’iz’irún/ → [dg’iz’irún] ‘τη διασκεδάζουν’.
γ) εναλλάσσονται με τα αντίστοιχα ρινικά συμπλέγματα, σχηματίζοντας ελάχιστα ή
«σχεδόν ελάχιστα» ζεύγη.
/b/ ~ /mb/ π.χ. /bur’í/ ~ /mbur’í/ ‘μπουρί ~ μπορεί’, /badan’ía/ ~ /mbalόnu/ ‘είδος κλινοσκεπάσματος ~ μπαλώνω’ , /bόta/ ~ /mbό/ ‘μπότα ~ μπω’, /blátsa/ ~ /mblázu/ ‘λεκές ~
συναντώ τυχαία κατά πρόσωπο’, /brát’mus/ ~ /mbrávu/ ‘μπράτιμος ~ μπράβο’, /dz’ába/ ~
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/lámba/ ‘τσάμπα ~ λάμπα’, /xabár’/ ~ /ambár’/ ‘χαμπάρι ~ αμπάρι’, /bábu/ ~ /kámbu/
‘γιαγιά ~ κάμπο’, /abr’í/ ~ /lambr’í/ ‘αμπρί ~ λαμπρή’.
/b’/ ~ /mb’/ π.χ. /b’íka/ ~ /mb’íka/ ‘Μπίκα ~ μπήκα’, /b’é/ ~ /mb’é/ ‘μπε (ονοματοποιία)
~ μπες’, /xab’ér’/ ~ /amb’él’/ ‘χαμπέρι’~ αμπέλι’.
/d/ ~ /nd/ π.χ. /dόrus/ ~ /ndόpx’us/ ‘ντόρος ~ ντόπιος’, /dav’ízu/ ~ /ndáks’/ ‘ζητώ ~ εντάξει’, /drubul’ázum’i/ ~ /ndrupx’ázum’i/ ‘θρουβαλιάζομαι ~ ντροπιάζομαι’, /badan’ía/ ~
/mandar’ín’a/ ‘είδος κλινοσκεπάσματος ~ μανταρίνια’, /bόdus/ ~ /pόndus/ ‘κεντρί ~ πόντος’.
/d’/ ~ /n’d’/ π.χ. /d’íp/ ~ /n’d’ís/ ‘καθόλου ~ ντύσου’, /d’é/ ~ /n’d’ézn/ ‘ντέ ~ μπλέκουν’,
/mud’érnu/ ~ /kun’d’énu/ ‘μοντέρνο ~ κονταίνω’, /gad’éms/ ~ /an’d’éxs/ ‘καντέμης ~ αντέχεις’, /bόd’/ ~ /δόn’d’/ ‘κεντριά ~ δόντι’.
/dz/ ~ /ndz/ π.χ. /údza/ ~ /múndza/ ‘ταίριαζα ~ μούντζα’, /pόdza/ ~ /alόndza/ ‘πότιζα ~
αλώνιζα’, /arádza/ ~ /rándza/ ‘αράδιζα ~ ράντιζα’.
/dz’/ ~ /n’dz’/ π.χ. /pόdz’i/ ~ /alόn’dz’i/ ‘πότιζε ~ αλώνιζε’, /bádz’/ ~ /n’irán’dz’/ ‘είδος
τυριού (πληθ.) ~ νεράντζι’.
/g/ ~ /ng/ π.χ. /gas’an’ítsa/ ~ /ngastrόnu/ ‘κάμπια ~ γκαστρώνω’, /sugár’/ ~ /sfungár’/
‘στερνοπαίδι ~ σφουγγάρι’312.
Ρινικά συμπλέγματα /mb, nd, ndz, ng, mb’, n’d’, n’dz’, n’g’/: Για τα [mb, nd, ndz, ng,
mb’, n’d’, n’dz’, n’g’], τίθεται το ζήτημα εάν πρόκειται για μοναδικά προρινικοποιημένα
φωνήματα ή για συμπλέγματα ενός ρινικού με ένα ηχηρό κλειστό (Setatos 1969, 36-45·
Πλαδή 1996, 52-58· Ladefoged & Maddieson 1996, 119- 128· Nespor 2006, 130). Όσον
αφορά το ΙΣ, παρατηρούνται:
α) εναλλαγές του καθενός από τα δύο μέλη με ø (βλ. παραπάνω), π.χ.
/mbur’í/ ‘μπορεί’
/lámba/ ‘λάμπα’
/ambár’/ ‘αμπάρι’
/mbáluma/ ‘μπάλωμα’

/mur’í/ ‘μωρή’
/láma/ ‘λάμα’
/samár’/ ‘σαμάρι’
/mára/ ‘(σάρα) μάρα’

/bur’í/ ‘μπουρί’
/z’ába/ ‘βάτραχος ξηράς’
/xabár’/ ‘χαμπάρι’
/bára/ ‘μπάρα’

/mandára/ ‘μαντάρα’
/pánda/ ‘πάντα’
/ts’án’d’is/ ‘τσάντες’
/pόn’d’/ ‘πόντοι’

/manárγ’a/ ‘μανάρια’
/pána/ ‘πάνα
/pán’is/ πάνες
/pόn’/ ‘πόνοι’

/gadára/ ‘αντάρτη’

/rándza/ ‘ράντιζα’
/x’όn’dz’i/ ‘χιόνιζε’
/n’irán’dz’/ ‘νεράντζι’

/krána/ ‘κράνα’
/sόn’i/ ‘τελείωνε’
/xán’/ ‘χάνει’

/arádza/ ‘αράδιζα’
/fόdz’i/ ‘φώτιζε’
/bádz’/ ‘είδος τυριού (πληθ.)

/sfungár’/ ‘σφουγγάρι’
/mungaθό/ ‘μουγγαθώ’
/ngastrόnu/ ‘γκαστρώνω’
/ngar’ízu/ ‘γκαρίζω’
/man’g’és/ ‘μαγκιές’

/zunár’/ ‘ζωνάρι’

/sugár’/ ‘στερνοπαίδι’
/rugalnό/ ‘ρεύομαι’
/gav’énu/ ‘τυφλώνω’
/gas’an’ítsa/ ‘καμπια’

312

/bόd’/ ‘κεντριά’

/klan’és/ ‘κλανιές’

Αδυναμία εξεύρεσης παραδειγμάτων εναλλαγής /g’/ ~ /n’g’/.
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β) εναλλαγές με άλλο φώνημα (βλ. παραπάνω), π.χ.
/mbáluma/ ‘μπάλωμα’
/mbrόs/ ‘εμπρός’
/ambόl’/ ‘είδος αχλαδιού’
/kόmbu/ ‘κόμπο’
/kambúr’/ ‘καμπούρη’
/lámba/ ‘λάμπα’
/kόmb’/ ‘κόμποι’

/mtárγ’a/ ‘μιτάρια’
/mkrόs/‘μικρός’
/pampόr’/ ‘βαπόρι’
/vrόmku/ ‘βρόμικο’
/kamkúr’/ ‘κάμωμα’
/dámka/ ‘λεκές’
/vrόmk’/ ‘βρόμικη’

/pánda/ ‘πάντα’
/ts’án’d’is/ ‘τσάντες’

/ánta/ ‘άντυτα’
/án’t’is/ ‘άντυτες’

/t’iγándza/ ‘τηγάνιζα’
/t’iγán’dz’i/ ‘τηγάνιζε’

/t’iγántsa/ ‘τηγάνισα’
/t’iγán’ts’i/ ‘τηγάνισε’

/man’g’és/ ‘μαγκιές’
/f’én’g’/ ‘φέγγει’
/an’g’ό/ ‘αγγείο’

/kanun’k’és/ ‘κανονικές’
/arm’én’k’/ ‘αρμένικη’
/an’kό/ ‘νικώ’

Βάσει των παραπάνω εναλλαγών και δεδομένης της φωνολογικής ανεξαρτησίας των
ηχηρών κλειστών /b, d, dz, g, b’, d’, dz’, g’/ αφενός και των ρινικών /m, n, n’/ αφετέρου,
προτιμότερη είναι η διφωνηματική ερμηνεία.
6.1.3. Συμφωνικοί φθόγγοι χωρίς φωνολογική υπόσταση
Από τους συμφωνικούς φθόγγους του ΙΣ δεν έχουν διακριτική λειτουργία:
 το υπερωικοποιημένο [ł], που συνιστά ελεύθερη ποικιλία του /l/ πριν από /á/ (/lá/
→ [lá], [łá] π.χ. /fasuláδa/ → [fasuláδa], [fasułáδa] ‘φασολάδα’, /kalá/ → [kalá],
[kałá] ‘καλά’).
 το υπερωικό [ŋ], που συνιστά αλλόφωνο του /n/ πριν από υπερωικό /k, g, x, γ/
(/nk, ng, nx, nγ/ → [ŋk, ŋg, ŋx, ŋγ] π.χ. /lukánka/ → [lukáŋka] ‘λουκάνικα’313,
/angόn’/ → [aŋgόn’] ‘εγγόνι’, /anxόnum’i/ → [aŋxόnum’i] ‘αγχώνομαι’, /ánγa/ →
[áŋγa] ‘άνοιγα’).
 όλοι οι χειλικοποιημένοι συμφωνικοί φθόγγοι Σw, που συνιστούν ελεύθερη ποικιλία του αντίστοιχου συμφωνικού φωνήματος Σ πριν από /ό/ (/Σό/ → [Σό], [Σwό]
π.χ. /pόl’/ → [pόl’], [pwόl’] ‘πόλη’, /sόpa/ → [sόpa], [swόpa] ‘σώπα’).
6.1.4. Ορισμός συμφωνικών φωνημάτων με ΔΧ
1. /p/: άηχο (/p/ ~ /b/), κλειστό (/p/ ~ /f/), χειλικό (/p/ ~ /t/), στοματικό (/p/ ~ /m/), μη ουρανικοποιημένο (/p/ ~ /p’/)314.
313

Αλλά και /lukán’ka/ → [lukán’ka].
Το φωνητικό χαρακτηριστικό [στιγμικό] εξυπονοείται από το ΔΧ /κλειστό/ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985,
40· Πλαδή 1996, 59). Το φωνητικό χαρακτηριστικό [διχειλικό] εξυπονοείται από το ΔΧ /χειλικό/ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 42· Πλαδή 1996, 59).
314
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2. /p’/: άηχο (/p’/ ~ /b’/), κλειστό (/p’/ ~ /f’/), χειλικό (/p’/ ~ /t’/), στοματικό (/p’/ ~ /m’/),
ουρανικοποιημένο (/p’/ ~ /p/).
3. /b/: ηχηρό (/b/ ~ /p/), κλειστό (/b/ ~ /v/), χειλικό (/b/ ~ /d/), στοματικό (/b/ ~ /m/), μη
ουρανικοποιημένο (/b/ ~ /b’/).
4. /b’/: ηχηρό (/b’/ ~ /p’/), κλειστό (/b’/ ~ /v’/), χειλικό (/d’/ ~ /δ’/), στοματικό (/b’/ ~
/m’/), ουρανικοποιημένο (/b’/ ~ /b/).
5. /f/: άηχο (/f/ ~ /v/), τριβόμενο (/f/ ~ /p/), χειλικό (/f/ ~ /θ/), μη ουρανικοποιημένο (/f/ ~
/f’/)315.
6. /f’/: άηχο (/f’/ ~ /v’/), τριβόμενο (/f’/ ~ /p’/), χειλικό (/f’/ ~ /θ’/), ουρανικοποιημένο
(/f’/ ~ /f/).
7. /v/: ηχηρό (/v/ ~ /f/), τριβόμενο (/v/ ~ /b/), χειλικό (/v/ ~ /δ/), μη ουρανικοποιημένο (/v/
~ /v’/).
8. /v’/: ηχηρό (/v’/ ~ /f’/), τριβόμενο (/v’/ ~ /b’/), χειλικό (/v’/ ~ /δ’/), ουρανικοποιημένο
(/v’/ ~ /v/).
9. /t/: άηχο (/t/ ~ /d/), κλειστό (/t/ ~ /θ/), οδοντικό (/t/ ~ /p/), στοματικό (/t/ ~ /n/), μη ουρανικοποιημένο (/t/ ~ /t’/).
10. /t’/: άηχο (/t’/ ~ /d’/), κλειστό (/t’/ ~ /θ’/), οδοντικό (/t’/ ~ /p’/), στοματικό (/t’/ ~ /n’/),
ουρανικοποιημένο (/t’/ ~ /t/).
11. /d/: ηχηρό (/d/ ~ /t/), κλειστό (/d/ ~ /δ/), οδοντικό (/d/ ~ /b/), στοματικό (/d/ ~ /n/), μη
ουρανικοποιημένο (/d/ ~ /d’/).
12. /d’/: ηχηρό (/d’/ ~ /t’/), κλειστό (/d’/ ~ /δ’/), οδοντικό (/d’/ ~ /v’/), στοματικό (/d’/ ~
/n’/), ουρανικοποιημένο (/d’/ ~ /d/).
13. /θ/: άηχο (/θ/ ~ /δ/), τριβόμενο (/θ/ ~ /t/), οδοντικό (/θ/ ~ /f/), μη ουρανικοποιημένο
(/θ/ ~ /θ’/)316.
14. /θ’/: άηχο (/θ’/ ~ /δ’/), τριβόμενο (/θ’/ ~ /t’/), οδοντικό (/θ’/ ~ /f’/), ουρανικοποιημένο
(/θ’/ ~ /θ/).
15. /δ/: ηχηρό (/δ/ ~ /θ/), τριβόμενο (/δ/ ~ /d/), οδοντικό (/δ/ ~ /v/), μη ουρανικοποιημένο
(/δ/ ~ /δ’/).
16. /δ’/: ηχηρό (/δ’/ ~ /θ’/), τριβόμενο (/δ’/ ~ /d’/), οδοντικό (/δ’/ ~ /v’/), ουρανικοποιημένο (/δ’/ ~ /δ/).
17. /ts/: άηχο (/ts/ ~ /dz/), κλειστό (/ts/ ~ /s/), φατνιακό (/ts/ ~ /ts’/)317.
18. /dz/: ηχηρό (/dz/ ~ /ts/), κλειστό (/dz/ ~ /z/), φατνιακό (/dz/ ~ /dz’/).
19. /s/: άηχο (/s/ ~ /z/), τριβόμενο /s/ ~ /ts/, φατνιακό (/s/ ~ /s’/).
20. /z/: ηχηρό (/z/ ~ /s/), τριβόμενο (/z/ ~ /dz/), φατνιακό (/z/ ~ /z’/).
21. /ts’/: άηχο (/ts’/ ~ /dz’/), κλειστό (/ts’/ ~ /s’/), ουρανοφατνιακό (/ts’/ ~ /ts/).
22. /dz’/: ηχηρό (/dz’/ ~ /ts’/), κλειστό (/dz’/ ~ /z’/), ουρανοφατνιακό (/dz’/ ~ /dz/).
23. /s’/: άηχο (/s’/ ~ /z’/), τριβόμενο (/s’/ ~ /ts’/), ουρανοφατνιακό (/s’/ ~ /s/).
24. /z’/: ηχηρό (/z’/ ~ /s’/), τριβόμενο (/z’/ ~ /dz’/), ουρανοφατνιακό (/z’/ ~ /z/).
25. /k’/: άηχο (/k’/ ~ /g’/), κλειστό (/k’/ ~ /x’/), ουρανικό (/k’/ ~ /k/), στοματικό (/k’/ ~
/n’/).
315

Το φωνητικό χαρακτηριστικό [εξακολουθητικό] εξυπονοείται από το ΔΧ /τριβόμενο/ (ΜαργαρίτηΡόγκα 1985, 40· Πλαδή 1996, 59). Το φωνητικό χαρακτηριστικό [χειλοδοντικό] εξυπονοείται από το ΔΧ
/χειλικό/ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 42· Πλαδή 1996, 59).
316
Το φωνητικό χαρακτηριστικό [μεσοδοντικό] εξυπονοείται από το ΔΧ /οδοντικό/ (Μαργαρίτη-Ρόγκα
1985, 42).
317
Το φωνητικό χαρακτηριστικό [προστριβόμενο] εξυπονοείται από το ΔΧ /κλειστό/ (Ντίνας 1986, 57-58·
2005, 96· Πλαδή 1996, 60).
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26. /g’/: ηχηρό (/g’/ ~ /k’/), κλειστό (/g’/ ~ /γ’/), ουρανικό (/g’/ ~ /g/), στοματικό (/g’/ ~
/n’/).
27. /x’/: άηχο (/x’/ ~ /γ’/), τριβόμενο (/x’/ ~ /k’/), ουρανικό (/x’/ ~ /x/).
28. /γ’/: ηχηρό (/γ’/ ~ /x’/), τριβόμενο (/γ’/ ~ /g’/), ουρανικό (/γ’/ ~ /γ/).
29. /k/: άηχο (/k/ ~ /g/), κλειστό (/k/ ~ /x/), υπερωικό (/k/ ~ /k’/).
30. /g/: ηχηρό (/g/ ~ /k/), κλειστό (/g/ ~ /γ/), υπερωικό (/g/ ~ /g’/).
31. /x/: άηχο (/x/ ~ /γ/), τριβόμενο (/x/ ~ /k/), υπερωικό /x/ ~ /x’/.
32. /γ/: ηχηρό (/γ/ ~ /x/), τριβόμενο (/γ/ ~ /g/), υπερωικό (/γ/ ~ /γ’/).
33. /m/: ρινικό (/m/ ~ /p, b/), χειλικό (/m/ ~ /n/), μη ουρανικοποιημένο (/m/ ~ /m’/)318.
34. /m’/: ρινικό (/m’/ ~ /p’, b’/), χειλικό (/m’/ ~ /n’/), oυρανικοποιημένο (/m’/ ~ /m/).
35. /n/: ρινικό (/n/ ~ /t, d/), φατνιακό (/n/ ~ /n’/).
36. /n’/: ρινικό (/n’/ ~ /k’, g’/), ουρανικό (/n’/ ~ /n/).
37. /l/: πλευρικό (/l/ ~ /r/), φατνιακό (/l/ ~ /l’/)319.
38. /l’/: πλευρικό (/l’/ ~ /r’/), ουρανικό (/l’/ ~ /l/).
39. /r/: παλλόμενο (/r/ ~ /l/), μη ουρανικοποιημένο (/r/ ~ /r’/)320.
40. /r’/: παλλόμενο (/r’/ ~ /l’/), ουρανικοποιημένο (/r’/ ~ /r/).
6.1.5. Ταξινόμηση συμφωνικών φωνημάτων
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση των συμφωνικών φωνημάτων του ΙΣ
σε σειρές, συστοιχίες και τάξεις, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα και την οικονομία του
συμφωνικού συστήματος (Martinet 1964, 95-105· Mounin 1994, 113).

318

Το φωνητικό χαρακτηριστικό [διχειλικό] εξυπονοείται από το ΔΧ /χειλικό/ και τα φωνητικά χαρακτηριστικά [ηχηρό], [κλειστό], [εξακολουθητικό] από το ΔΧ /ρινικό/ (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 41-42· Πλαδή
1996, 61).
319
Τα φωνητικά χαρακτηριστικά [ηχηρό] (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 42· Πλαδή 1996, 61), [εξακολουθητικό] εξυπονοούνται από το ΔΧ /πλευρικό/.
320
Τα φωνητικά χαρακτηριστικά [ηχηρό] (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 42), [εξακολουθητικό], [φατνιακό]
εξυπονοούνται από το ΔΧ /παλλόμενο/.
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τρόπος άρθρωσης
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6.2. Φωνηεντικό σύστημα
6.2.1. Φωνηεντικά φωνήματα
/i/

/í/ ~ /é/ π.χ. /íts’/ ~ /éts’/ ‘ίο ~ έτσι’, /m’ín’/ ~ /m’én’/ ‘μείνει ~ μένει’, /δ’ínu/ ~
/δ’énu/ ‘δίνω ~ δένω’, /p’í/ ~ /p’é/ ‘πει ~ πες’.
/i/ ~ /u/ π.χ. /éδ’in’i/ ~ /éδun’i/ ‘έδενε ~ έδινε’, /k’ipr’á/ ~ /kupr’á/ ‘κουδούνια ~
κοπριά’, /aft’í/ ~ /aftú/ ‘αυτοί ~ εκεί’, /p’í/ ~ /pú/ ‘πει ~ πού;’, /f’ér’i ~ /f’éru/ ‘φέρε ~ φέρω’321.
/i/ ~ /a/ π.χ. /íδγ’u/ ~ /áδγ’u/ ‘ίδιο ~ άδειο’, /p’ína/ ~ /pána/ ‘πείνα ~ πάνα’,
/m’ir’íz’/ ~ /m’iráz’/ ‘μυρίζει ~ μοιράζει’, /pur’í/ ~ /pur’á/ ‘πουρί ~ είσοδος’,
/pal’í/ ~ /pal’á/ ‘παλαιοί ~ παλαιά’.
/í/ ~ /ό/ π.χ. /t’íra/ ~ /tόra/ ‘κοίτα ~ τώρα’, /x’íjs/ ~ /xόjs/ ‘χύσεις ~ χώσεις’, /ís’is/
~ /όs’is/ ‘ίσες ~ όσες’, /mbur’í/ ~ /mburό/ ‘μπορεί ~ μπορώ’, /pal’í/ ~ /pal’ό/ ‘παλαιοί ~ παλαιό’.
/i/ ~ /j/ π.χ. /fái/ ~ /fáj/ ‘φάε ~ φάει’, /xar’íjs/ ~ /mar’íis/ ‘Χαρίσης ~ Μαρίες’,
/sfungar’íjs/ ~ /angar’íis/ ‘σφουγγαρίσεις ~ αγγαρείες’.

/e/

/é/ ~ /í/ βλ. φώνημα /i/.
/é/ ~ /ó/ π.χ. /éx’/ ~ /óx’/ ‘έχει ~ όχι’, /éla/ ~ /óla/ ‘έλα ~ όλα’, /δ’éjs/ ~ /δójs/ ‘δέσεις ~ δώσεις’, /p’és’/ ~ /pós’/ ‘πέσει ~ πόσοι’, /pal’é/ ~ /pal’ó/ ‘παλαιέ ~ παλαιό’,
/px’é/ ~ /px’ó/ ‘πιες ~ πιο’.
/é/ ~ /á/ π.χ. /éksa/ ~ /áksa/ ‘έξυσα ~ άκουσα’, /éla/ ~ /ála/ ‘έλα ~ άλλα’, /pal’é/ ~
/pal’á/ ‘παλαιέ ~ παλαιά’, /px’é/ ~ /px’á/ ‘πιες ~ ποια;’, /kf’é/ ~ /kf’á/ ‘κουφέ ~
κουφή’, /x’éjs/ ~ /xájs/ ‘χέσεις ~ χάσεις’.
/é/ ~ /ú/ π.χ. /éla/ ~ /úla/ ‘έλα ~ ούλα’, /p’é/ ~ /pú/ ‘πες ~ πού;’, /l’éra/ ~ /lúra/ ‘λέρα ~ λουρί’.

/u/

/u/ ~ /i/ βλ. φώνημα /i/.
/ú/ ~ /é/ βλ. φώνημα /e/.
/ú/ ~ /ó/ π.χ. /úla/ ~ /óla/ ‘ούλα ~ όλα’, /axúrγ’a/ ~ /axórγ’a/ ‘αχούρια ~ χώρια’,
/px’ún/ ~ /px’ón/ ‘πιουν ~ ποιον;’, /pú/ ~ /pó/ ‘πού; ~ πω’.
/u/ ~ /a/ π.χ. /úla/ ~ /ála/ ‘ούλα ~ άλλα’, /lúδγ’a/ ~ /láδγ’a/ ‘λουλούδια ~ λάδια’,
/tu/ ~ /ta/ ‘το ~ τα’, /f’étu/ ~ /f’éta/ ‘φέτος ~ φέτα’, /vγún/ ~ /vγán/ ‘βγουν ~ βγάζουν’.
/u/ ~ /j/ π.χ. /fáu/ ~ /fáj/ ‘φάω ~ φάει’, /páu/ ~ /páj/ ‘πάω ~ πάει’, /trόu/ ~ /trόj/
‘τρώω ~ τρώει’, /zόu/ ~ /sόj/ ‘ζώο ~ σόι’, /ur’éu/ ~ /ur’éj/ ‘ωραίο ~ ωραίοι’, /xáus/
~ /xájs/ ‘χαός ~ χάσεις’.

/o/

/ό/ ~ /í/ βλ. φώνημα /i/.
/ό/ ~ /é/ βλ. φώνημα /e/.
/ό/ ~ /ú/ βλ. φώνημα /u/.
/ό/ ~ /á/ π.χ. /όl’/ ~ /ál’/ ‘όλοι ~ άλλοι’, /pόs/ ~ /pás/ ‘πώς; ~ πας’, /xόjs/ ~ /xájs/
‘χώσεις ~ χάσεις’, /salό/ ~ /salá/ ‘χαζό ~ χαζά’.

321

Στα ελάχιστα ζεύγη δεν παίζει ρόλο η ουδετεροποίηση υπέρ των ουρανικών-ουρανοφατνιακών και η
ελεύθερη ποικιλία μη ουρανικοποιημένων / ουρανικοποιημένων πριν από μπροστινό φωνήεν.
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/a/

/a/ ~ /i/ βλ. φώνημα /i/.
/á/ ~ /é/ βλ. φώνημα /e/.
/a/ ~ /u/ βλ. φώνημα /u/.
/á/ ~ /ό/ βλ. φώνημα /o/.
/a/ ~ /j/ π.χ. /n’éa/ ~ /n’éj/ ‘νέα ~ νέοι’, /ur’éa/ ~ /ur’éj/ ‘ωραία ~ ωραίοι’, /zόa/ ~
/sόj/ ‘ζώα ~ σόι’.

6.2.2. Φωνολογική υπόσταση ημιφώνων και διφθόγγων
6.2.2.1. Ημίφωνο /j/
Αμφιλεγόμενη είναι η φωνητική και φωνολογική υπόσταση του ημιφώνου j (Householder, Kazazis & Koutsoudas 1964, 2-3, 10· Setatos 1969, 22-35· Newton 1972b, 11, 32,
194· Schane 1973, 19· Σετάτος 1973, 8, 10-11· Χαραλαμπόπουλος 1980, 96· ΜαργαρίτηΡόγκα 1985, 49-53, 56· Πλαδή 1996, 69-71, 77· Martinet 1997, 54, 88· Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton 1997, 7-8· Πετρούνιας 2002, 373-375, 430, 434, 440, 460,
496· Nespor 2006, 41-42, 61· Ladefoged 2007, 242, 281-283· Baltazani & Topintzi
2010).
Εφόσον το ημίφωνο [j] προσεγγίζει αρθρωτικά το σύμφωνο [γ’], θα πρέπει να εξεταστεί εάν αποτελεί αλλόφωνο του /γ’/ ή ανεξάρτητο φώνημα. Όσον αφορά την κατανομή
του /j/ σε σχέση με την κατανομή των ουρανικών συμφώνων στο ΙΣ, παρατηρείται:
α) διακριτική εναλλαγή του /j/ με άλλα ουρανικά σύμφωνα λ.χ.
/j/ ~ /l’/ π.χ. /záj/ ~ /zál’/ ‘ζει ~ ζάλη’, /majá/ ~ /mal’á/ ‘μαγιά ~ μαλλιά’, /fajá/ ~ /pal’á/
‘φαγητά ~ παλιά’, /já/ ~ /l’á/ ‘να (δεικτικό) ~ Ηλία’.
/j/ ~ /n’/ π.χ. /sόj/ ~ /sόn’/ ‘σόι ~ σώνει’, /fajá/ ~ /pan’á/ ‘φαγητά ~ πανιά’, /já/ ~ /n’á/ ‘να
(δεικτικό) ~ νέα’.
/j/ ~ /x’/ π.χ. /máj/ ~ /máx’/ ‘Μάη ~ μάχη’, /bujá/ ~ /ftux’á/ ‘μπογιά ~ φτωχή’.
β) διακριτική εναλλαγή του /j/ με το /γ’/ σε τελική θέση μετά από τονισμένο φωνήεν
π.χ. /páγ’/ ~ /páj/ ‘πάγοι ~ πάει’, /máγ’/ ~ /máj/ ‘μάγοι ~ Μάη’, /lόγ’/ ~ /rulόj/ ‘λόγοι ~
ρολόι’.
γ) παρουσία μόνο του /j/ και όχι του /γ’/ σε μεσοφωνηεντική θέση πριν από πισινό
φωνήεν (ΦjΦ) π.χ. /mája/ ‘μάγια’, /lujόs/ ‘λογής’.
Η κατάσταση αυτή ερμηνεύεται, εάν αντιμετωπίσουμε το /j/ ως ένα ανεξαρτητο συμφωνικό φώνημα, δεχόμενοι ουδετεροποίηση της αντίθεσης /γ’/ ~ /j/ στην τρίτη περίπτωση.
Εφόσον το ημίφωνο [j] προσεγγίζει αρθρωτικά το φωνήεν [i], θα πρέπει να εξεταστεί
εάν αποτελεί αλλόφωνο του /i/ ή ανεξάρτητο φώνημα. Όσον αφορά την κατανομή του /j/
σε σχέση με την κατανομή των φωνηέντων στο ΙΣ, παρατηρείται:
α) διακριτική εναλλαγή /j/ με τα /i, u, a/ σε άτονη θέση μετά από φωνήεν και πριν από
σύμφωνο (Φ_Σ) ή σε τελική θέση (Φ_#) (βλ. φωνήματα /i/, /u/, /a/)322.
β) παρουσία μόνο του /j/ σε μεσοφωνηεντική θέση (ΦjΦ) π.χ. /sόja/ ‘συγγενείς’, /xúja/
‘χούγια’.

322

Η απουσία εναλλαγής του /j/ με τα /e, o/ οφείλεται στο γεγονός ότι τα /e, o/ στο ΙΣ απαντούν μόνο σε
τονισμένη θέση, ενώ το /j/ μόνο σε άτονη.
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γ) παρουσία μόνο του /i/ σε μεσοσυμφωνική θέση (ΣiΣ) π.χ. /íl’iγa/ ‘έλεγα’, σε αρχική
θέση πριν από σύμφωνο (iΣ) π.χ. /if’énu/ ‘υφαίνω’, σε τονισμένη θέση π.χ. /traí/ ‘τραγί’
και όταν αποτελεί μόνο του το σημαίνον ενός γλωσσικού σημείου π.χ. /i/ ‘ο, η, οι’ (άρθρα).
δ) ελεύθερη εναλλαγή του [j] με το [i] περιστασιακά μετά από φωνήεν π.χ. [tájzam’i /
tàizám’i] ‘ταΐζαμε’.
Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί, εάν αντιμετωπίσουμε το /j/ ως ένα
ανεξάρτητο φωνηεντικό φώνημα, δεχόμενοι ουδετεροποίηση της αντίθεσης /i/ ~ /j/ υπέρ
του /j/ στη δεύτερη περίπτωση, υπέρ του /i/ στην τρίτη περίπτωση, και άρση της αντίθεσης με αποτέλεσμα την ελεύθερη ποικιλία στην τέταρτη περίπτωση.
Έχοντας εξετάσει το ημίφωνο /j/ τόσο στο πλαίσιο του συμφωνικού όσο και του φωνηεντικού συστήματος του ΙΣ και αναγνωρίζοντας τη φωνολογική του αξία, τίθεται το
δίλημμα της ένταξης του συγκεκριμένου φωνήματος στο συμφωνικό ή στο φωνηεντικό
σύστημα.
Αν το /j/ ενταχθεί στο συμφωνικό σύστημα, θα πρέπει να διακριθεί φωνολογικά από
τα ουρανικά και κυρίως το /γ’/. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη ενός ΔΧ
/πνευματικό/ (Martinet 1997, 47, 54) (ή /προσεγγιστικό/ [Nespor 2006, 41-42· Ladefoged
2007, 37, 282-283]), στο οποίο και θα έγκειται αποκλειστικά η αντίθεση /j/ ~ /γ’/. Δηλαδή, /j/: πνευματικό (ή προσεγγιστικό) σε αντίθεση προς όλα τα μη πνευματικά (ή μη
προσεγγιστικά) (/j/ ~ /γ’, x’, n’, l’/). To ΔΧ /πνευματικό/ (ή /προσεγγιστικό/) θα εξυπονοεί τα φωνητικά χαρακτηριστικά [ηχηρό, ουρανικό].
Εάν το /j/ ενταχθεί στο φωνηεντικό σύστημα, θα πρέπει να διακριθεί από τα υπόλοιπα
φωνήεντα και κυρίως από το /i/. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη ενός ΔΧ
/συλλαβικό/ (Schane 1973, 27, 31· Martinet 1997, 54· Πετρούνιας 2002, 430-431· Νespor
2006, 61· Ladefoged 2007, 282), ως προς το οποίο τα πέντε φωνήεντα θα φέρουν θετική
τιμή, ενώ το ημίφωνο αρνητική. Η αντίθεση /j/ ~ /i/ θα έγκειται αποκλειστικά στο χαρακτηριστικό μη συλλαβικό. Δηλαδή, /j/: μη συλλαβικό σε αντίθεση προς τα συλλαβικά (/j/
~ /i, u, a/). Το ΔΧ /μη συλλαβικό/ θα εξυπονοεί τα φωνητικά χαρακτηριστικά [κλειστό,
μπροστινό, μη στρογγυλό].
Το πλήθος των περιβαλλόντων της αντίθεσης /j/ ~ /i/ και κυρίως της ουδετεροποίησής
της υποδεικνύει την μεγάλη ομοιότητα των δύο φωνημάτων, προκρίνοντας την επιλογή
της κατάταξης του ημιφώνου /j/ στο φωνηεντικό σύστημα του ΙΣ (Martinet 1997, 88·
Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 56· Πλαδή 1996, 77).
6.2.2.2. Δίφθογγοι με /j/
Κατερχόμενες δίφθογγοι (Φj) απαντούν σε εσωτερική και τελική θέση και σπανιότερα σε
αρχική.
/aj/ π.χ. /pláj/ ‘πουλάει’, /xájs/ ‘χάσεις’, /ajl’ímunu/ ‘αλίμονο’.
/ej/ π.χ. /k’éj/ ‘καίει’, /δ’éjs/ ‘δέσεις’.
/oj/ π.χ. /sόj/ ‘σόι’, /sόjs/ ‘σώσεις’.
/uj/ π.χ. /xúj/ ‘χούι’, /akújs/ ‘ακούσεις’.
/ij/ π.χ. /z’íj/ ‘ζύγι’, /z’íjs/ ‘ζήσεις’, /íjδa/ ‘είδα’.
Ανερχόμενες δίφθογγοι (jΦ) απαντούν σε μεσοφωνηεντική θέση323, ενώ δεν απαντούν
μετά από σύμφωνο324.
323

Μοναδική περίπτωση αρχικού /jΦ/ αποτελεί το δεικτικό /já/ ‘να’.
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/ja/ π.χ. /mája/ ‘μάγια’.
/jο/ π.χ. /panajόts/ ‘Παναγιώτης’, /lujόs/ ‘λογιός’.
/ju/ π.χ. /panáju/ ‘Πανάγιω’, /lájus/ ‘λάγιος’.
/je/ π.χ. /lujés/ ‘λογιές’, /bujés/ ‘μπογιές’.
/ji/ π.χ. /vájis/ ‘Βάγιες’, /lují/ ‘λογιοί’.
Όσον αφορά τις κατερχόμενες διφθόγγους, παρατηρείται εναλλαγή του φωνήεντος με
άλλο φωνήεν και εναλλαγή του ημιφώνου με σύμφωνο, φωνήεν και ø.
/Φ/ ~ /Φ/ π.χ. /xájs/ ~ /x’éjs/ ~ /xόjs/ ~ /x’íjs/ ~ /xúj/ ‘χάσεις ~ χέσεις ~ χώσεις ~ χύσεις ~
χούι’.
/j/ ~ /ø/ π.χ. /xájs/ ~ /xás/ ΄χάσεις ~ χάσου’, /kajm’énus/ ~ /kam’énus/ ‘καημένος ~ καμμένος’, /x’éjs/~ /x’és/ ‘χέσεις ~ xέσου’, /xόjs/ ~ /xόs/ ‘χώσεις ~ χώσου’, /x’íjs/ ~ /x’ís/
‘χύσεις ~ χύσου’ , /lújs/ ~ /lús/ ‘λούσεις ~ λούσου’.
/j/ ~ /Σ/ π.χ. /páj/ ~ /pán/ ‘πάει ~ πάνε’, /fáj/ ~ /fás/ ‘φάει ~ φας’.
/j/ ~ /Φ/ π.χ. /fáj/ ~ /fái/ ~ /fáu/ ‘φάει ~ φάε ~ φάω’.
Όσον αφορά τις ανερχόμενες διφθόγγους, παρατηρείται εναλλαγή του φωνήεντος με
άλλο φωνήεν και εναλλαγή του ημιφώνου με άλλο σύμφωνο ή ø.
/Φ/ ~ /Φ/ π.χ. /vájus/ ~ /vája/ ~ /vajόs/ ~ /vájis/ ‘Βάγιος ~ Βάγια ~ των Βαΐων ~ Βάγιες’,
/bujá/ ~ /bujés/ ‘μπογιά ~ μπογιές’, /lujό/ ~ /lujá/ ~ /lujόs/ ~ /lujés/ ‘λογιό ~ λογιά ~ λογιός ~ λογιές’.
/Φ/ ~ /Σ/ π.χ. /mája/ ~ /mána/ ‘μάγια ~ μάνα’, /kuráju/ ~ /kurázu/ ‘κουράγιο ~ κουράζω’.
/Φ/ ~ /ø/ π.χ. /kuráju/ ~ /páu/ ‘κουράγιο ~ πάω’.
Από τις παραπάνω εναλλαγές, που αποδεικνύουν τη φωνολογική ανεξαρτησία των
δύο μελών των διφθόγγων, και δεδομένης της φωνολογικής αξίας τόσο των πέντε φωνηέντων όσο και του ημιφώνου /j/, καταλήγουμε στη διφωνηματική ερμηνεία των διφθόγγων ως συνδυασμών φωνηεντικού φωνήματος και ημιφώνου /j/ (Setatos 1969, 26,
27· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 53-55· Πλαδή 1996, 73-76· Νespor 2006, 131-132).
6.2.2.3. Hμίφωνο [w] και δίφθογγοι με [w]
Στο ΙΣ δεν παρατηρείται λειτουργική αντίθεση /w/ ~ /u/. Ο φθόγγος [w] συνιστά περιστασιακή ελεύθερη ποικιλία του /u/ σε άτονη μεταφωνηεντική θέση (Setatos 1969, 27·
Χαραλαμπόπουλος 1980, 95· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 47, 55· Πλαδή 1996, 68, 76· Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton 1997, 7) π.χ. /fáu/ → [fáu], [fáw] ‘φάω’. Επομένως, οι δίφθογγοι με [w] ερμηνεύονται ως διφωνηματικοί συνδυασμοί φωνήεντος με /u/
(/Φu/ → [Φu], [Φw]).
6.2.3. Ορισμός φωνηεντικών φωνημάτων με ΔΧ
1. /i/: κλειστό (/i/ ~ /e, a/), μπροστινό325 (/i/ ~ /u/).
2. /e/: ενδιαμέσου ανοίγματος (/e/ ~ /i, a/), μπροστινό (/e/ ~ /o/).
3. /u/: κλειστό (/u/ ~ /o, a/), πισινό326 (/u/ ~ /i/).
4. /ο/: ενδιαμέσου ανοίγματος (/o/ ~ /u, a/), πισινό (/u/ ~ /e/).
324

Μετά από σύμφωνο απαντούν τα /x’, γ’/.
Το ΔΧ /μπροστινό/ εξυπονοεί το φωνητικό χαρακτηριστικό [μη στρογγυλό] (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985,
56).
326
Το ΔΧ /πισινό/ εξυπονοεί το φωνητικό χαρακτηριστικό [στρογγυλό] (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 56).
325
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5. /a/: ανοιχτό327 σε αντίθεση προς όλα τα μη ανοιχτά (/a/ ~ /i, e, u, o/).
6. /j/: μη συλλαβικό328 (/j/ ~ /i/).
6.2.4. Ταξινόμηση και κατανομή φωνηεντικών φωνημάτων
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται σε ένα τριγωνικό σχήμα (Σετάτος 1973, 8· Πετρούνιας 2002, 349-350, 460) η ταξινόμηση των φωνηεντικών φωνημάτων του ΙΣ.

κλειστά
ενδιαμέσου ανοίγματος
ανοιχτά

μπροστινά
μη συλλαβικά j
i
συλλαβικά
e

πισινά
u
o
a

Πίνακας 3: Ταξινόμηση των φωνηεντικών φωνημάτων του ΙΣ

Σε τονισμένη αρχική, εσωτερική και τελική θέση απαντούν τα /a, e, o, i , u/:
/i/

/u/
/e/

/o/

/a/
(Κατσάνης 1985, 60· Πετρούνιας 2002, 358)
Σε άτονη αρχική, εσωτερική και τελική θέση απαντούν τα /a, i, u/, καθώς και το /j/:
/i/, /j/

/u/

/a/
(Κατσάνης 1985, 60· Πετρούνιας 2002, 358)
Όπως προκύπτει από την παραπάνω κατανομή, σε άτονη θέση σημειώνεται ουδετεροποίηση της αντίθεσης του βαθμού ανοίγματος μεταξύ κλειστών και ενδιαμέσου ανοίγματος (/i/ ~ /e/, /u/ ~ /ο/) υπέρ των κλειστών (/i/, /u/), οπότε το αρχιφώνημα (/I/, /U/) πραγματώνεται ως [i], [u] και η διακριτική λειτουργία εναπόκειται στην μπροστινή ή πισινή
άρθρωση (Κατσάνης 1985, 60· Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 114-115· Πλαδή 1996, 78). Επιπλέον, η φωνολογική αντίθεση /i/ ~ /j/ λειτουργεί μόνο σε άτονη θέση.
6.2.5. Ελεύθερες ποικιλίες και φθόγγοι χωρίς φωνολογική αξία
Σε αρχική θέση ή μετά από φωνήεν το τονισμένο /e/ πραγματώνεται ως [é] ή [jé] π.χ.
/éxu/ → [éxu], [jéxu] ‘έχω’, /énas/ → [énas], [jénas] ‘ένας’, /paénu/ → [paénu], [pajénu]
‘πηγαίνω’, /kaénas/ → [kaénas], [kajénas] ‘κανένας’. Στις ίδιες θέσεις το τονισμένο /ο/
πραγματώνεται ως [ό] και σπανιότερα ως [wό] π.χ. /όx’/ → [όx’], [wόx’] ‘όχι’, /όla/ →

327
328

Το ΔΧ /ανοιχτό/ εξυπονοεί τα φωνητικά χαρακτηριστικά [μη στρογγυλό], [πισινό].
Το ΔΧ /μη συλλαβικό/ εξυπονοεί τα φωνητικά χαρακτηριστικά [κλειστό], [μπροστινό], [μη στρογγυλό].
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[όla], [wόla] ‘όλα’, /kr’iόnu/ → [kr’iόnu], [kr’iwόnu] ‘κρυώνω’, /δ’ik’iómata/ →
[δ’ik’iómata], [δ’ik’iwómata] ‘δικαιώματα’.
Οι ακολουθίες /Φje/ και /Φji/ πραγματώνονται ως [Φjé] ή [Φé] και [Φji] ή [Φi], αντίστοιχα, π.χ. /bujá/ → [bujá] ‘μπογιά’ αλλά /bujés/ → [bujés], [bués] ‘μπογιές’, /lujá/ →
[lujá] ‘λογιά’ αλλά /lujés/ → [lujés], [lués] ‘λογές’, /lujόs/ → [lujόs] ‘λογιός’ αλλά /lují/
→ [lují], [luí] ‘λογιοί’, /lája/ → [lája] ‘λάγια’ αλλά /lájis/ → [lájis], [láis] ‘λάγιες’.
Σε άτονη μεταφωνηεντική θέση το /u/ πραγματώνεται ως [u] και περιστασιακά ως
[w]. Στην ίδια θέση παρατηρείται περιστασιακά ελεύθερη εναλλαγή [i] και [j].
Δε σημειώνεται φωνολογική διάκριση σε μακρά και βραχέα φωνήεντα. Η μακρότητα
δεν αποτελεί ΔΧ, αλλά μόνο φωνητικό χαρακτηριστικό, που σχετίζεται με το ύφος, το
περιβάλλον και ενδεχομένως την ποιότητα των φωνηέντων329.
Για το φθόγγο [ə], που απαντά σε ελάχιστες ονοματοποιίες, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε στο περιθώριο του συστήματος την ύπαρξη ενός κεντρικού φωνήματος /ə/, το
οποίο δε βρίσκεται σε λειτουργική αντίθεση με τα υπόλοιπα φωνηεντικά φωνήματα.

329

Κατά κανόνα τα άτονα είναι βραχύτερα των τονισμένων και τα κλειστά βραχύτερα των ανοιχτών (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, 49· Nespor 2006, 73).
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7. Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η φωνητική και φωνολογική περιγραφή του ΙΣ. Από
την εξέταση που προηγήθηκε προκύπτει ότι το ΙΣ εντάσσεται στα ΒΙ και διακρίνεται από
αρκετούς φωνητικούς - φωνολογικούς βαλκανισμούς (προγιωτακισμός, προθετικό [a-],
κώφωση - αποβολή - αντικώφωση, αρχικά ρινικά συμπλέγματα, ηχηροποίηση άηχων
κλειστών μετά από ρινικό). Στην παρούσα συγχρονία το ΙΣ συρρικνώνεται υπό την επίδραση της ΚΝΕ, με αποτέλεσμα την υποχώρηση πολλών διαλεκτικών χαρακτηριστικών.
Επαρκείς ομιλητές του εντοπίζονται σε γυναίκες εντόπιας καταγωγής και τρίτης ηλικίας,
που δεν έχουν μετακινηθεί, χωρίς σχολική μόρφωση, με οικιακή - αγροτική απασχόληση.
Όσον αφορά τις φωνητικές αλλαγές των φωνηέντων, καταρχάς παρατηρείται πλήρης
κώφωση των άτονων [e, o] > [i, u] και σποραδικά ημιστένωση [e, o] > [ẹ, ọ] πριν από [r].
Ως προς την αποβολή των άτονων [i, u], το ΙΣ χαρακτηρίζεται ως αυστηρά ΒΙ, εφόσον η
αποβολή λαμβάνει χώρα σε τελική θέση ή συλλαβή (καταλήξεις), αλλά και σε εσωτερική
θέση (ριζικά μορφήματα, όρια μορφημάτων). Η αποβολή σε τελική θέση ή συλλαβή είναι κανονική, ενώ σε εσωτερική θέση, αν και αρκετά συχνή, υφίσταται ορισμένους περιορισμούς (π.χ. απουσία αποβολής πριν από [r]). Ως αποτέλεσμα της αποβολής, ποικίλα
δισυμφωνικά, τρισυμφωνικά και τετρασυμφωνικά συμπλέγματα εμφανίζονται σε αρχική,
εσωτερική και τελική θέση. Τα άτονα δευτερογενή [i, u] < [e, o] δεν αποβάλλονται. Το
φαινόμενο της αντικώφωσης εμφανίζεται περιορισμένο σε έκταση και συχνότητα. Οι ακολουθίες ΣeΦ / ΣiΦ, όπου Σ = [k, g, x, γ, s, z, ts, dz, n, l], και οι ακολουθίες ΣreΦ / ΣriΦ
είχαν κοινή εξέλιξη σε Σ’Φ, Σr’Φ, αντίστοιχα. Αντίθετα, διαφορετική εξέλιξη είχαν οι
ακολουθίες ΣeΦ / ΣiΦ, όπου Σ = [p, b, f, v, t, d, θ, δ, m], και οι ακολουθίες ΦreΦ / ΦriΦ
(ΣeΦ, ΦreΦ > Σ’Φ, Φr’Φ, αλλά ΣiΦ, ΦriΦ > Σx’/γ’/n’Φ, Φrγ’Φ). Έντονη είναι η τάση
για εμφάνιση του προθετικού [a-], χωρίς όμως να απουσιάζει η αντίθετη τάση για αφαίρεση αρχικών άτονων φωνηέντων, με αποτέλεσμα το ΙΣ να μην εμφανίζει σαφή εικόνα
ως προς τη σχετική κατηγοριοποίηση του Τζιτζιλή (Tzitzilis 2000, 267-268· Τζιτζιλής,
υπό έκδοση). Προαιρετική είναι η ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου πριν από [é, ό] σε αρχική θέση (προγιωτακισμός [#é] > [#jé], προχειλικοποίηση [#ό] > [#wό]) και σε εσωτερική θέση μετά από φωνήεν (Φé > Φjé, Φό > Φwό). Λιγοστοί είναι οι φωνητικοί αρχαϊσμοί του ΙΣ (διατήρηση της προφοράς του <υ> ως [u]/[ju] π.χ. [kul’umbό] ‘κολυμπώ’,
[ts’ur’ízu] ‘τσιρίζω’· διατήρηση του [a] από δωρικό <ᾱ> αντί <η> π.χ. [al’ik’ía] ‘ηλικία’,
[lanár’] ‘περιλαίμιο με καρφιά’· διατήρηση αρχικού άτονου [u-] < [o-] π.χ. [umn’ázu]
‘μοιάζω’).
Όσον αφορά τις φωνητικές αλλαγές των συμφώνων, χαρακτηριστική είναι η ουράνωση πριν από μπροστινό φωνήεν, η οποία επηρεάζει μοναδικά σύμφωνα, πρωτογενή και
δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα, με αποτέλεσμα ουρανικά ([k’, g’, x’, γ’, n’, l’],
ουρανοφατνιακά ([s’, z’, ts’, dz’]) και ουρανικοποιημένα σύμφωνα ([p’, b’, f’, v’, t’, d’,
θ’, δ’, m’, r’])330. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ουρανικοποιημένα σύμφωνα, θεωρούμε ότι
πρόκειται για μοναδικούς φθόγγους με ουρανική συνάρθρωση (Σ’ π.χ. [pat’éras] ‘πατέρας’, [m’ésa] ‘μέσα’) και όχι για ακολουθίες συμφώνου και ημιφώνου (*Σj π.χ.
*[patjéras], *[mjésa]) όπως προτείνεται από τις Baltazani & Topintzi (2010) για τα ΒΔ
330

Ουρανικοποιημένα σύμφωνα απαντούν και σε άλλα ΒΙ π.χ. Βελβεντό Κοζάνης (Tzitzilis 1997-1998,
19), Καταφύγι Κοζάνης (Μαργαρίτη-Ρόγκα, προφορική πληροφορία), Δεσκάτη Γρεβενών (Βαδάση 2007),
Λιτόχωρο Πιερίας (Πλαδή 1996), Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων και Αγία Τριάδα Καρδίτσας (Ρουσιάκης
2006).
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ιδιώματα. Σε αντίθεση με την ουράνωση, περιστασιακή είναι η χειλικοποίηση συμφώνου
πριν από [ό]. Συχνή είναι η ηχηροποίηση των αρχικών άηχων κλειστών. Το αρχικό [γ’]
διατηρείται, ενώ το μεσοφωνηεντικό ημιφωνοποιείται, με το ημίφωνο κατά κανόνα να
διατηρείται πριν από πισινό και να αποβάλλεται πριν από μπροστινό φωνήεν. Τα πρωτογενή ρινικά συμπλέγματα διατηρούν το ρινικό στοιχείο τόσο σε εσωτερική, όσο και σε
αρχική θέση, ενώ τα πρωτογενή διπλά σύμφωνα απλοποιούνται. Στα δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα, εκτός από την ουράνωση, παρατηρείται: α) απουράνωση π.χ.
[éx’is] > [jéxs] ‘έχεις’, [γ’οrγák’is] > [γ’urγáks] ‘Γιωργάκης’· β) αφομοίωση ηχηρότητας
π.χ. [skúpiza] > [skúbza] ‘σκούπιζα’, [k’éndisa] > [k’éntsa] ‘κέντησα’· γ) ανομοίωση
τρόπου άρθρωσης π.χ. [vánis] > [vánts] ‘βάζεις’, [vális] > [válts] ‘βάλεις’, [méθisa] >
[m’étsa] ‘μέθυσα’ [psiθ’í] > [ps’t’í] ‘ψηθεί’, [x’iθ’í] > [xt’í] ‘χυθεί’, [pukámiso] >
[pxámsu] ‘πουκάμισο’, *[upkát] > [upxát] ‘κάτω από’· δ) απλοποίηση π.χ. [ftinόs] >
[fnόs] ‘φθηνός’· ε) ανάπτυξη χειλικού συνοδίτη φθόγγου π.χ. [misόs] > [mpsόs] ‘μισός’.
Τα δευτερογενή συριστικά προστριβόμενα δε διαφέρουν φωνητικά από τα πρωτογενή,
ενώ τα δευτερογενή ρινικά συμπλέγματα και τα δευτερογενή διπλά σύμφωνα διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα πρωτογενή. Η ακολουθία Φ΄s/zis σε τελική θέση εξελίσσεται σε Φ΄js/z π.χ. [pézis] > [p’éjz] ‘παίζεις’, [pésis] > [p’éjs] ‘πέσεις’.
Σε όρια λέξεων χαρακτηριστική είναι η κράση [-u# #é-] > [-ό-]. Κατά τη συμπλοκή
ονόματος με εγκλιτικό, το άτονο [-i] της κατάληξης τείνει να διατηρείται π.χ. [m’ít’] ‘μύτη’ / [im’ít’im] ‘η μύτη μου’, χωρίς να απουσιάζουν περιπτώσεις αποβολής του π.χ.
[tuk’ifálts] ‘το κεφάλι σου’.
Ως προς τον τονισμό, παρατηρείται εμφάνιση δεύτερου τόνου σε ρηματικά κλιτικά
παραδείγματα και σε συμπλοκές ρηματικών ή ονοματικών τύπων με κλιτικό. Κατά περίπτωση, ο δεύτερος τόνος μπορεί να είναι ισοδύναμος (π.χ. [íf’irám’i] ‘φέραμε’) ή ισχυρότερος του κύριου τόνου ([ìf’irám’i]), ο οποίος ενδέχεται και να απαλείφεται
([if’irám’i]). Αντίθετα, ποτέ ο κύριος τόνος δεν είναι ισχυρότερος του δεύτερου
(*[íf’iràm’i]) και ποτέ ο δεύτερος τόνος δεν απαλείφεται (*[íf’iram’i]). Δεύτερος τόνος
αναπτύσσεται και λόγω έμφασης π.χ. [bàbό] ‘γιαγιά’ (κλητ.). Σε ορισμένες λέξεις σημειώθηκε αναβιβασμός του τόνου π.χ. [strόn’g’ilus] ‘στρογγυλός’, [priόnas] > [pr’íunas]
‘άκρη του γκρεμού’.
Σε φωνολογικό επίπεδο, προκύπτει συγχρονικά ένα συμφωνικό σύστημα σαράντα
συμφωνικών φωνημάτων (Tzitzilis 1997-1998, 19), όπου αξίζει να επισημανθεί: α) η μονοφωνηματική ερμηνεία των συριστικών προστριβόμενων ως κλειστών· β) η μονοφωνηματική ερμηνεία των ουρανικών, ουρανοφατνιακών, καθώς και των ουρανικοποιημένων331· γ) η διφωνηματική ερμηνεία των ρινικών συμπλεγμάτων. Αντίθετα, τα χειλικοποιημένα αποτελούν ελεύθερες φωνητικές πραγματώσεις, χωρίς φωνολογική αξία (/Σό/
→ [Σό], [Σwό]). Ελεύθερη ποικιλία του /l/ συνιστά και το υπερωικοποιημένο [ł] πριν από
[á]. Όσον αφορά τα φωνηεντικά φωνήματα, προκύπτει ένα πενταμελές τριγωνικό σύστημα, από το οποίο απουσιάζει το κεντρικό /ǝ/, που το βρίσκουμε σε ορισμένα ΒΙ. Τέλος,
αναγνωρίζουμε τη φωνολογική αξία του ημιφώνου /j/, εντάσσοντάς το στο φωνηεντικό
σύστημα και διακρίνοντάς το από το /i/ με το ΔΧ μη συλλαβικό (π.χ. /fáj/ ‘φάει’ ~ /fái/
‘φάε’).

331

Παρόμοια ερμηνεία για τα ουρανικοποιημένα ως μοναδικά φωνήματα προτείνει η Πλαδή (1996, 44-48)
για το ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας.
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Παράρτημα: δείγμα απομαγνητοφωνημένου κειμένου
Παρατίθεται δείγμα απομαγνητοφωνημένου κειμένου του ΙΣ. Στην πρώτη σειρά δίνεται η
φωνητική καταγραφή και στη δεύτερη σειρά η απόδοσή της στην ΚΝΕ. Στη φωνητική
καταγραφή το κενό διάστημα δηλώνει μικρή ή μεγάλη παύση στην ομιλία και το σύμβολο [...] ασάφεια στην ομιλία ή σκόπιμη παράλειψη τμήματός της. Οι ερωτήσεις προς τους
πληροφορητές δίνονται στην ΚΝΕ και με πλάγια γραφή.
Συνέντευξη ΒΓ
-Γιαγιά, πόσες αδερφές ήσασταν;
[p’én’d’ip’iδ’ím p’én’d’aδ’irf’és’ímastan prόt’iman’iγό ís’t’irair’ína]
‘Πέντε, παιδί μου, πέντε αδερφές ήμασταν. Πρώτη ήμουν εγώ, ύστερα η Ρίνα,’
[ís’t’iraiθanásu ís’t’iraivγ’in’ía k’ís’t’irail’énu ks’ipόl’t’ n’is’k’í]
‘ύστερα η Θανάσω, ύστερα η Ευγενία και ύστερα η Λένω. Ξυπόλυτοι, νηστικοί,’
[skalnúsam’i θ’érzam’i painám’im’indzáp’stunόmu k’im’itundruvá]
‘σκαλίζαμε, θερίζαμε, πηγαίναμε με την τσάπα στον ώμο και με τον τορβά’
[k’im’itufts’él’ δγ’όwόris ... makr’á tuvráδ’γ’irnúsam’i δ’énόrzam’ipuδárγ’ak’ikurm’í]
‘και με το βουτσί δυο ώρες ... μακριά. Το βράδυ γυρίζαμε, δεν ορίζαμε πόδια και κορμί, ’
[faíd’íp]
‘φαΐ καθόλου.’
-Δε μαθαίνατε γράμματα;
[mpúxal’adzvrúm’idzδaskál’ δ’én’érxundanδaskál’tόt’i]
‘Μα πού θα τους βρίσκαμε τους δασκάλους; Δεν έρχονταν δάσκαλοι τότε.’
[k’ís’t’iraδ’émas’és’t’ilnank’όlan ... px’όsxal’aδl’év’ px’όsxal’askalnáj]
‘Και ύστερα δε μας έστελναν κιόλας. Ποιος θα δούλευε; Ποιος θα σκάλιζε;’
[px’όsxal’aθ’ir’íz’ ... px’όsxal’avus’kájtaγ’íδγ’a γ’iłáδγ’a γ’íδγ’a apwόlavus’kúsam’i]
‘Ποιος θα θέριζε; Ποιος θα βοσκούσε τα γίδια; Γελάδια, γίδια, απ’ όλα βοσκούσαμε.’
[pόsxal’az’ísum’i apwόla upat’érazmítan’énas im’ís’ímastan’égz’γ’in’ék’is]
‘Πώς θα ζούσαμε; Απ’ όλα. Ο πατέρας μου ήταν ένας. Εμείς ήμασταν έξι γυναίκες.’
[ámaδ’éndunvujθúsam’it’íxal’afk’ás’ xal’ap’iθánum’iapumb’ína]
‘Άμα δεν τον βοηθούσαμε, τι θα έκανε; Θα πεθαίναμε από την πείνα.’
[k’édz’vujθúsam’ik’im’ísl’íγu wόsumburúsam’i ala t’irán’a wόγ’ éts’ t’imọr’ía ...]
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‘Και έτσι βοηθούσαμε κι εμείς λίγο, όσο μπορούσαμε. Αλλά τυράννια, όχι έτσι! Τιμωρία.’
[napaéndzδγ’όwόrizδrόmu naf’érstuγála nafurtόntspt’iδόtuŋgarpό]
‘Να πας δυο ώρες δρόμο, να φέρνεις το γάλα· να φορτώνεις από εδώ τον καρπό,’
[napaéntsstaγ’íδγ’a apt’ik’ínaf’érsks’ílanak’és napásp’irpatx’únda]
‘να πας στα γίδια· από εκεί να φέρνεις ξύλα να καις· να πας περπατώντας,’
[naérx’is’ip’irpatx’únda lás’p’is jép’ift’itáluγu pόsnatufurtόsu]
‘να έρχεσαι περπατώντας· λάσπες· έπεφτε το άλογο. Πώς να το φορτώσω;’
[évanatfúrkas’t’imn’am’ir’á tafόrtunapnál’in váiz’ikanál’m’ir’á]
‘Έβαζα τη φούρκα στη μια μεριά, τα φόρτωνα απ’ την άλλη, έγερνε προς την άλλη μεριά.’
[tux’όn’ masur’ízundanδγ’όm’étrap’érazdgr’im’ínajk’í tumázun’uajéras]
‘To χιόνι γινόταν σωρός δυο μέτρα πέρα στη Γκρεμίνα εκεί, το μάζευε ο αέρας.’
-Πού είναι η Γκρεμίνα;
[a aptumblátanupán p’érapupaéŋkatapurnárγ’akát]
‘Να απ’ τον πλάτανο πάνω, πέρα όπου πηγαίνουν προς τα πουρνάρια κάτω.’
[k’ik’ín’tstrátanamb’irnázδγ’όfur’és’t’il’m’éra napaéntsk’inaγ’irnás]
‘Κι εκείνη τη στράτα να την περνάς δυο φορές την ημέρα· να πας και να γυρνάς.’
[napázδγ’όfur’ésk’inaγ’irnázδγ’όfur’és ís’aís’aόl’m’éraststráta ...]
‘Να πας δυο φορές και να γυρνάς δυο φορές. Ίσα-ίσα όλη μέρα στη στράτα.’
[ul’imb’ís’us tumázun’i jéts’ mbrustá δ’éníγl’ip’izd’ípnap’irpat’íjs]
‘Ο Ολυμπίσιος (άνεμος) το μάζευε έτσι μπροστά. Δεν έβλεπες καθόλου να περπατήσεις.’
[s’íf’irn’itux’όn’ d’íp páγunantax’érγ’a érxumanstus’p’ít’]
‘Σου έφερνε το χιόνι. Καθόλου. Πάγωναν τα χέρια. Ερχόμουν στο σπίτι,’
[δ’émburúsanaks’ikl’iδόsumbόrta tsákuna .. mbuδγ’ám n wόtx’a]
‘δεν μπορούσα να ξεκλειδώσω την πόρτα. Τσάκωνα την ποδιά μου, βρεγμένη.’
[tsákuna parakáttfústa nwόtx’a tax’érγ’aítansa dzagrán’is]
‘Τσάκωνα παρακάτω τη φούστα, βρεγμένη. Τα χέρια ήταν σαν τσουγκράνες,’
[δ’énán’iγan’d’íp t’ínatafk’ásu taxlúsa távanajéts’ tátriva táfk’ana]
‘δεν άνοιγαν καθόλου. Τι να τα κάνω; Τα φυσούσα, τα έβαζα έτσι, τα έτριβα, τα έκανα,’
[γ’anaks’ikl’iδόsumbόrta tamkrápsufúsanaptukr’íu jérxuman]
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‘για να ξεκλειδώσω την πόρτα. Τα μικρά ψοφούσαν απ’ το κρύο. Ερχόμουν.’
[bapabúpaís’t’ira m’éft’iγanaftá futx’ád’íp]
‘Μπαμ μπουμ ύστερα. Μου έφταιγαν αυτά. Φωτιά καθόλου.’
-Τις μάλωνες;
[tsmáluna k’idzvár’ina k’i napásnapársáx’iru naput’íjstavόδγ’a]
‘Τις μάλωνα και τις βαρούσα και... Να πας να πάρεις άχυρο, να ποτίσεις τα βόδια,’
[naδόjzγurún’ kόt’is tapuδárγ’amús’k’ima samat’íxam’itapapúts’a]
‘να δώσεις (ταΐσεις) γουρούνι, κότες. Τα πόδια μούσκεμα. Μήπως είχαμε τα παπούτσια;’
[tsarúx’a lútsad’íptapuδárγ’a taδáxlamuδγ’az’m’éna pr’iz’m’éna]
‘Τσαρούχια. Λούτσα εντελώς τα πόδια· τα δάχτυλα μουδιασμένα, πρησμένα.’
[ép’ift’istuvráδ’nak’imθ’ís t’ínatafk’ájs δ’émburús’isút’inatamájs]
‘Έπεφτες το βράδυ να κοιμηθείς, τι να τα κάνεις; Δεν μπορούσες ούτε να τα μαζέψεις,’
[út’inataplόjs tr’imúl’az’isaptukr’íu δ’éz’is’t’énusand’íp]
‘ούτε να τα απλώσεις. Τρεμούλιαζες απ’ το κρύο. Δε ζεσταινόσουν καθόλου.’
[aftáputràviksámim’ís]
‘Αυτά που τραβήξαμε εμείς...’
Συνέντευξη ΑΝ
-Όταν ήσουν μικρή, πώς έκλεψες τα σύκα απ’ το μαγαζί;
[όndaímanmkrí tόt’iítan t’étx’u δiktaktur’ía k’iítanandárt’ismit’étx’]
‘Όταν ήμουν μικρή, τότε ήταν τέτοιο... δικτατορία και ήταν αντάρτες με τέτοιους.’
[k’im’ís babákazmítanandárts írθannamaspárntupráγmaaptumaγaz’í]
Κι εμείς, ο μπαμπάκας μου ήταν αντάρτης. Ήρθαν να μας πάρουν το πράμα απ’ το μαγαζί.’
[iγόímanmkrí páinaép’irnatas’íka ékr’ivatas’íkajγό]
‘Εγώ ήμουν μικρή. Πήγαινα έπαιρνα τα σύκα. Έκρυβα τα σύκα εγώ,’
[γ’at’í tas’íkaxál’ivanafáu k’ékr’ivatas’íka ... taks’irá ks’irás’íka]
‘γιατί τα σύκα ήθελα να φάω. Κι έκρυβα τα σύκα, τα ξερά, ξερά σύκα.’
[ís’t’ira ... íxakanaδγ’όál’izγ’itόn’ts’is’ik’í tθanásumaz’ím’i tr’ínatsm’íts’inas]
‘Ύστερα, είχα κάνα-δυο άλλες γειτόνισσες εκεί, τη Θανάσω μαζί με τη Ρίνα της Μήτσαινας.’

179

[m’íjδanpúp’íγak’itávala p’íγaŋk’itap’íran ... paénunál’t’il’m’éranat’ir’ísu]
‘Με είδαν πού πήγα και τα έβαλα. Πήγαν και τα πήραν. Πηγαίνω την άλλη τη μέρα να
κοιτάξω,’
[navrόγόtsaramát’ism’itas’íka d’íps’íka ... m’itáaputr’íaxrόn’am’ípan.]
‘να βρω εγώ τις αρμαθιές με τα σύκα, καθόλου σύκα! Μετά από τρία χρόνια μου είπαν.
Συνέντευξη ΜΤ
-Το γάμο παλιά πώς τον γιόρταζαν, όταν παντρεύτηκες εσύ;
[uγámus wόtan’ékanatuγámuk’i wόl’iγám’ γ’énun’d’i mbaras’k’iv’í]
‘Ο γάμος, όταν έκανα το γάμο και... όλοι οι γάμοι γίνονται την Παρασκευή,’
[jét’musuγámus kuval’n’ún’d’i írθanks’én’ stumbat’éram wól’]
‘έτοιμος ο γάμος. Κουβαλιούνται. Ήρθαν ξένοι στον πατέρα μου όλοι,’
[aksaδ’érfx’aapuŋgupr’íva mn’áaδ’irf’ííx’izdvárs’a írθan]
‘ξαδέρφια από την Κοπρίβα, μια αδερφή είχε στη Βάρεσια, ήρθαν.’
[im’ís’ik’íptupal’ixόr’ putxul’éntsta pupandúpuíxan írθan]
‘Εμείς εκεί από το Παλαιοχώρι, από τη Χολένιστα, από παντού όπου είχαν ήρθαν.’
[n’g’irγ’ak’í s’kόnundan, xόrivanόn’d’il’n’íxta jétruγan tusavátu]
‘Την Κυριακή, σηκώνονταν, χόρευαν όλη τη νύχτα, έτρωγαν το Σάββατο.’
[ís’t’ira n’g’irγ’ak’í jérxundan’iwόra páinans’n’ikl’is’á s’t’ifanόnundan]
‘Ύστερα την Κυριακή, ερχόταν η ώρα. Πήγαιναν στην εκκλησία. Στεφανώνονταν,’
[m’ilalúm’ina m’itraγúδγ’a páinan tstraγδúsan s’t’ifanόnundan]
‘με λαλούμενα, με τραγούδια, πήγαιναν τους τραγουδούσαν. Στεφανώνονταν.’
[apt’ik’íγ’irnúsan páinanstus’p’ít’ ípnan’énats’ípuruk’í jéna wόt’íx’iuáθrupus]
‘Από εκεί γυρνούσαν. Πήγαιναν στο σπίτι. Έπιναν ένα τσίπουρο εκεί, ένα ό,τι είχε ο άνθρωπος.’
[évγ’inanpál’isn’ikl’is’ía k’i xόrivanόstuvráδ’ k’ipál’imazόnundanstus’p’ít’]
‘Έβγαιναν πάλι στην εκκλησία και χόρευαν ως το βράδυ. Και πάλι μαζεύονταν στο σπίτι.’
[jétruγan’ípnan álus xόrivi álus’éf’iγn’i páin’istus’p’ít’ís’t’ira s’kurpúsan d’ift’éra]
‘Έτρωγαν, έπιναν. Άλλος χόρευε, άλλος έφευγε, πήγαινε στο σπίτι ύστερα. Σκορπούσαν
τη Δευτέρα.’

180

Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη φωνητική και φωνολογική περιγραφή του βoρείου
ιδιώματος της Σαρακήνας Βεντζίων (Γρεβενών) και διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Στο
εισαγωγικό κεφάλαιο: α) παρατίθενται ιστορικές πληροφορίες για την περιοχή, β) σκιαγραφείται το προφίλ του ιδιώματος, η βαλκανική του διάσταση και η σημερινή του εικόνα υπό την επίδραση της κοινής νεοελληνικής, γ) παρουσιάζεται η μεθοδολογία όσον
αφορά την επιλογή των πληροφορητών, καθώς και τη συλλογή, επεξεργασία, περιγραφή
και ανάλυση του διαλεκτικού υλικού. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην αρθρωτική
φωνητική περιγραφή και ταξινόμηση των φθόγγων του ιδιώματος. Το τρίτο κεφάλαιο
πραγματεύεται διεξοδικά από διαχρονική σκοπιά τις φωνητικές αλλαγές των φωνηέντων
και των συμφώνων. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με φωνητικά φαινόμενα στα όρια
λέξεων, ενώ το πέμπτο αφορά τον τονισμό. Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η συγχρονική
φωνολογική ανάλυση του ιδιώματος (εντοπισμός, ορισμός και ταξινόμηση των φωνημάτων) στο πλαίσιο της λειτουργικής φωνολογίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται
τα συμπεράσματα.

Abstract
The topic of this thesis, comprising seven chapters, concerns the phonetic and phonological description of the Sarakina dialect, which is a variety of Northern Dialects of Modern
Greek in the region of Ventzia-Grevena. The introductory chapter a) displays historical
information about the area, b) outlines the profile of the dialect, its Balkan dimension and
its current characteristics under the influence of Standard Modern Greek, c) presents the
methodology regarding the selection of the informants, as well as the collection, processing, description and analysis of the dialect material. Chapter 2 focuses on the articulatory
phonetic description and classification of the dialect sounds. Chapter 3 examines thoroughly the phonetic vowel and consonant changes from the diachronic point of view.
Chapter 4 deals with sandhi phenomena and chapter 5 refers to stress. Chapter 6 attempts
a synchronic phonological analysis (identification, definition and classification of the
phonemes) within the framework of functional phonology. The conclusions are summarized in the last chapter.
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