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0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος για την εξέταση των νεοελληνικών διαλέκτων 

εντάσσεται και η παρούσα διδακτορική διατριβή, με θέμα: «Η μορφολογία του 

ιδιώματος της Σαμοθράκης: ονοματικό και ρηματικό κλιτικό σύστημα», που  

εκπονήθηκε στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του ΑΠΘ και υποστηρίχθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Η μελέτη αυτή 

ξεκίνησε από την επιθυμία μου να περιγράψω το ιδίωμα της Σαμοθράκης, όπως το 

άκουσα από τους γονείς μου, τους συγγενείς και συντοπίτες μου, και το μίλησα από 

τα πρώτα παιδικά μου χρόνια.  Για την ολοκλήρωσή της απαιτήθηκε πολυετής έρευνα 

και η συμβολή και συμπαράσταση πολλών ανθρώπων. 

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω – δεν ξέρω αν αρκεί ένα απλό 

ευχαριστώ – πρωτίστως την επόπτρια της διδακτορικής μου διατριβής, την επίκ. 

καθηγήτρια κ. Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, για την επιστημονική καθοδήγηση και 

την ανθρώπινη συμπαράσταση καθόλη τη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής 

αυτής της μελέτης· με τις συζητήσεις των προβλημάτων και τις εύστοχες 

παρατηρήσεις της συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της διατριβής μου, η 

οποία χωρίς την βοήθειά της δεν θα είχε αυτή τη μορφή· τον αναπληρωτή καθηγηγή, 

κ. Νίκο Κατσάνη για την υπόδειξη του θέματος και την πρόθυμη ανταπόκρισή του 

κάθε φορά που τον χρειαζόμουνα· την επίκ. καθηγήτρια, κ. Μυρτώ 

Κουτίτα-Καϊμάκη, γιατί ήταν πρόθυμη να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων 

που ανέκυπταν.    

Θερμές ευχαριστίες οφείλω και στα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς μου 

επιτροπής, τον καθηγητή κ. Χρήστο Τζιτζιλή, τον καθηγητή κ. Σωφρόνη 

Χατζησαββίδη, τον λέκτορα κ. Δώρη Κυριαζή και την καθηγήτρια κ. Δέσποινα 

Χειλά-Μαρκοπούλου, για τον χρόνο που διέθεσαν να διαβάσουν τη διατριβή μου και 

τις επισημάνσεις που μου έκαναν.  

Ιδιαιτέρως, όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Χρήστο Τζιτζιλή, για τη 

δυνατότητα που μου έδωσε να χρησιμοποιήσω τις υπό δημοσίευση εργασίες του για 

τις νεολληνικές διαλέκτους, να παρακολουθήσω τα μεταπταχιακά του μαθήματα όπου 

συζητούνταν σχετικά επιστημονικά θέματα, να συμμετέχω ως επιστημονική 
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συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρ. Μ. Τριανταφυλλίδη) στο 

ερευνητικό πρόγραμμα Νεοελληνικές Διάλεκτοι, που τελεί υπό την εποπτεία του, και 

κυρίως για τις συζητήσεις προβλημάτων και για τις καίριες παρατηρήσεις του, που 

συνέβαλαν καθοριστικά στην τελική διαμόρφωση της διατριβής μου. 

Ευχαριστώ, επίσης, τον διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 

(Ίδρ. Μαν. Τριανταφυλλίδη), επικ. καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, για τη 

δυνατότητα που μου έδωσε να χρησιμοποιήσω τον φιλόξενο χώρο του ΙΝΣ και την 

πλούσια βιβλιοθήκη του για την έρευνά μου.   

Ευχαριστώ, ακόμα, όλους τους φίλους και συνεργάτες που συνέβαλαν, με 

οποιοδήποτε τρόπο, στην υποστήριξη αυτού του πονήματος.  

Τέλος, αλλά όχι τελευταία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου και την 

υπόλοιπη οικογένειά μου, τη Ζαφειρούλα, τον Νίκο, τον Ματθαίο, τη Helen, τον 

Μανόλη, την Πηνελόπη, την Ελένη, την Ευδοκία, την Ειρήνη και τον Νικολάκη, για 

την συμπαράστασή τους σε όλα τα στάδια της διατριβής μου. Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ 

τη μητέρα μου, Πηνελόπη Τσολάκη, για την ουσιαστική της συμβολή στην 

κατάρτιση του corpus μου και στον επανέλεγχο του υλικού μου.  
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0.1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Andr. LA (βλ. βιβλιογραφία) 

IPA: I(nternational) P(honetic) A(lphabet) - Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο 

Α ή αντικ.: Αντικείμενο 

ΑΑ: Αντικείμενο Αναφοράς ή άμεσο αντικείμενο 

Αγ. Παρασκ.: Αγία Παρασκευή Λέσβου 

ΑΕ: αρχαία ελληνικά  

Αίν.: Αίνος 

Αιτωλ.: Αιτωλικό 

αιτ.: αιτιατική 

αναφ.: αναφορική (αντωνυμία ή πρόταση) 

Ανδρ. ΕΛ: Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό 

αντων. : αντωνυμία 

αόρ.: αόριστος 

απαρ.: απαρέμφατο 

αποθ.: αποθετικά 

αρσ.: αρσενικό 

ΒΙ: Βόρεια Ιδιώματα 

ΓΔΑ: γενικός δείκτης αναφορικότητας 

γεν.: γενική 

δηλ.: δηλαδή 

Ε ή εν.: Ενικός 

ΕΑ: έμμεσο αντικείμενο 

ενεργ.: ενεργητική 

ενεστ.: ενεστώτας 

επίθ.: επίθετο 

επίρρ.: επίρρημα 

Θ: θέμα 

Δ. Θράκ.: Δυτική Θράκη 

θηλ.: θηλυκό 

ΘΦ: Θεματικό Φωνήεν 

ΙΛ: Ιστορικό Λεξικό (βλ. βιβλιογραφία) 

Κ: Κατάληξη 

κ.ά.: και άλλα 

κ.ε.: και εξής 

ΚΕ: κλιτικό επίθημα 

κλητ.: κλητική 
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ΚΝΕ: Κοινή Νεοελληνική 

λ.: λέξη / λέξεις 

ΛΚΝΕ-Τρ.: (βλ. βιβλιογραφία) 

ΛΜΕ-Κρ.: (βλ. βιβλιογραφία) 

μέλλ.: μέλλοντας 

μσν.: μεσαιωνικός, ή, ό 

μσπθ.: μεσοπαθητική/ ά 

μτφρ.: μετάφραση 

μτχ.: μετοχή 

ΝΕ Γρ. (1988 [1941]) (βλ. βιβλιογραφία) 

ΝΕ: νεοελληνικός, -ή, -ό 

ΝΙ: Νότια Ιδιώματα 

ό.π.: όπου παραπάνω 

ονομ.: ονομαστική 

οριστ.: οριστική 

ουδ.: ουδέτερο 

ουσ. επίθ.: ουσιαστικοποιημένο επίθετο 

ουσ.: ουσιαστικό 

Π / πληθ.: Πληθυντικός 

προσδ. προσδιορισμός 

προστ.: προστακτική 

πρδ.: παράδειγμα  

πρκ.: παρακείμενος 

πρτ.: παρατατικός  

ρ.: ρήμα, ρηματικός, ή, ό 

σ.: σελίδα /ες 

Σ: σύμφωνο  

Σεπιδ. ουρ.: σύμφωνο επιδεκτικό ουράνωσης 

Σμη επιδ. ουρ.: σύμφωνο μη επιδεκτικό ουράνωσης 

Σάμ.: Σάμος 

συζ.: συζυγία     

συντ. μέλλ.: συντελεσμένος μέλλοντας 

Τ-ΕΛ: Τουρκοελληνικό Λεξικό (βλ. βιβλιογραφία) 

τουρκ.: τουρκικός, ή, ό 

Υ ή υποκ.: Υποκείμενο 

υπερσ.: υπερσυντέλικος 

υποτ.: υποτακτική 

Φ: φωνήεν 
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0.2 ΣΥΜΒΟΛΑ 

[ ]: Φωνητική καταγραφή 

*: δηλώνει τύπο μη αποδεκτό ή αμάρτυρο. 

/ /: φωνολογική καταγραφή. 

 ( ): δεν προφέρεται ό,τι βρίσκεται μέσα σε παρένθεση ή είναι προαιρετικό στοιχείο.  

(-/ς) : απουσία ή παρουσία της κατάληξης ς. 

> : η λ. που ακολουθεί το σύμβολο προέρχεται από εκείνην που προηγείται.  

< : η λ. που προηγείται από το σύμβολο προέρχεται από εκείνην που ακολουθεί. 

#: όριο λέξης 

≠: διαφορετικό από κάτι άλλο. 

. : η τελεία δηλώνει όριο συλλαβής στην ιστορική ορθογραφία. 

 

Γραφήματα που χρησιμοποιήθηκαν - Επεξηγήσεις 

Για τη φωνητική καταγραφή χρησιμοποιούνται τα σύμβολα του διεθνούς φωνητικού αλβαβήτου 

(IPA), όπως ακριβώς δίνονται για τα φωνήεντα στην ενότητα 2.1.1, πίνακας 1. και για τα σύμφωνα 

στην ενότητα 2.1.2, πίνακας 6.  

Σημειώνεται ότι τα γραφήματα ɨ και ǝ́ δεν αντιστοιχούν στη φωνητική αξία των συμβόλων του IPA, 

αλλά χρησιμοποιούνται συμβατικά για να δηλώσουν τα κεντρικοποιημένα [i] και [e] αντίστοιχα.  

Το γράφημα I  χρησιμοποιείται συμβατικά για να δηλώσει το προσεγγιστικό, φατνιακό ηχηρό.  

 

Για τη φωνολογική καταγραφή χρησιμοποιούνται τα σύμβολα του IPA για τα φωνηεντικά και 

συμφωνικά φωνήματα, όπως δίνονται στους πίνακες της φωνολογίας, 2.3.1 και 2.3.2 αντίστοιχα.  

 

Η μακρότητα των φωνηέντων στη φωνητική και φωνολογική καταγραφή δηλώνεται με δύο τελείες 

μετά το αντίστοιχο φωνηεντικό σύμβολο.  

 

Στην παρούσα εργασία προτιμήθηκε η ιστορική ορθογραφία, για να είναι εύκολη η 

αναγνώριση της λέξης, καθώς πρόκειται για περιγραφή ενός νεοελληνικού ιδιώματος. Φωνητική και 

Φωνολογική καταγραφή χρησιμοποιείται όπου κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή των 

διαδικασιών. Σημειώνουμε, βέβαια, ότι ορισμένες φορές υπάρχει κάποια αναντιστοιχία στη χρήση του 

ελληνικού αλφαφήτου (ιστορική ορθογραφία) και στην πιστή απόδοση της προφοράς. 

 

Στην ιστορική ορθογραφία χρησιμοποιούνται τα γραφήματα του ελληνικού αλφαβήτου, όπως 

δίνονται επίσης για τα φωνήεντα στην ενότητα 2.1.1, πίνακας 1. και για τα σύμφωνα στην ενότητα 

2.1.2, πίνακας 6.  

Τα [ɨ] και [ə́] αναπαριστώνται με τα γραφήματα ι και έ του ελληνικού αλφαβήτου, με την παρατήρηση 

ότι η κεντρικοποιημένη προφορά των [i] και [e] αντίστοιχα υπαγορεύεται από το προηγούμενο 

υπερωικό.  
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Η μακρότητα των φωνηέντων στην ιστορική ορθογραφία δηλώνεται με τον διπλασιασμό του 

φωνήεντος. 

 

Τα παχιά συριστικά ή ουρανοφατνιακά και τα ουρανικά δηλώνονται με απόστροφο που προστίθεται 

στο σύμβολο για τον αντίστοιχο φατνιακό ή υπερωικό φθόγγο, π.χ. σ’, ζ’, τσ’, τζ’, κ’, γκ’, χ’, γ’, ν’, λ’.  

 

Με το ίδιο γράφημα του ελληνικού αλφαβήτου λ δηλώνονται τα δύο αλλόφωνα του /l/, με την 

παρατήρηση ότι η ποιότητα του συμφώνου θα προσδιορίζεται από την ποιότητα των φωνηέντων που 

ακολουθούν, όταν δηλ. ακολουθούν τα [a], [o], [u] θα πραγματώνεται ως προσεγγιστικό φατνιακό 

ηχηρό, ενώ όταν ακολουθούν τα [é] ή [i] ως φατνιακό πλευρικό ηχηρό.  

 

To σμ της ιστορικής ορθογραφίας χρησιμοποιείται στην ορθογράφηση των μετοχών σε -σμένος 

[zmenos] και των παραγώγων σε -σμα [zma]. όπου αλλού σημειώνεται ηχηροποίηση του σ σε [z], σε 

συμφωνικά συμπλέγματα (πρωτογενή ή δευτερογενή), ο φθόγγος [z] γράφεται ως ζ: ζβααχνιάζου, 

ζβέλκους.  

 

Οι ακολουθίες ΣiΦ της ιστορικής ορθογραφίας αντιστοιχούν σε πραγματώσεις:  

α. Σμη επιδ. ουρ. άηχο/ηχηρό iΦ > Σμη επιδ. ουρ. άηχο/ηχηρό jΦ  π.χ. θειά [θjá], ποιος [pjós], άδειους [áδjus] 

β. Σεπιδ. ουρ. iΦ > Σουρ. Φ     π.χ. σιαπία [ʃapía] 

γ. miΦ > mɲΦ    π.χ. μια  [mɲá]  

Στις ακολουθίες Σii που πραγματώνονται ως [Σji] στην ιστορική ορθογραφία γράφουμε Σγ’i, π.χ. 

πγ’ήν’ αντί ποιήν’ ‘ποια’, πγ’οίν’ αντί ποιοίν’ ‘ποιοι’. 

Γράφουμε μπ, γκ, ντ ,όταν σημειώνεται ηχηροποίηση άηχου κλειστού σε sadhi, π.χ. αμπ, ντου γκόσμου, 
ντου ντοίχου κλπ. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση, σε συγχρονικό 

επίπεδο, με αναφορές στη διαχρονία, του ονοματικού και ρηματικού κλιτικού 

συστήματος των επαρκών ομιλητών του ιδιώματος της Σαμοθράκης. Πιο 

συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον εστιάζεται αφενός στον τρόπο που δομείται στο ιδίωμα 

το κλιτικό σύστημα και αφετέρου στην επισήμανση των βασικών χαρακτηριστικών 

του, βάσει των οποίων εντάσσεται στα πλαίσια των νεοελληνικών ιδιωμάτων. Για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων και τη συναγωγή συμπερασμάτων: 

(α) χρησιμοποιήθηκαν γραπτές και προφορικές πηγές του ιδιώματος, προσωπική 

συλλογή και η γνώση του ιδιώματος ως φυσικής ομιλήτριας (βλ. 1.5.2)  

(β) υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια για την επεξεργασία του υλικού: (1) μια 

ευέλικτη θεωρητική προσέγγιση με διάλογο παραδοσιακών και νεότερων 

ερμηνευτικών προτάσεων (βλ. 1.5.1) (2) η τυπολογική διαίρεση των νεοελληνικών 

διαλέκτων και τα βασικά χαρακτηριστικά για τη διαλεκτική διαίρεση της νέας 

ελληνικής του Τζιτζιλή (Εισαγωγή) (βλ. 1.4.3). 

 

Η εργασία αυτή αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: 

Ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, οργανωμένο σε υποενότητες, όπου δίνεται (1.2). 

το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

του ιδιώματος, (1.3) σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση της μέχρι τώρα έρευνας που 

αφορά το ιδίωμα της Σαμοθράκης, (1.4) σύντομη σκιαγράφηση του ιδιώματος μέσα 

από τις πρώτες μαρτυρίες, και παρουσίαση της σημερινής του κατάστασης. Στην 

τελευταία υποενότητα, (1.5) με τίτλο Mεθοδολογικά, οριοθετείται το θέμα, 

συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο και γίνεται σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας 

που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και αξιοποίηση του γλωσσικού υλικού.  

Το 2ο κεφάλαιο με τίτλο «Στοιχεία φωνητικής – φωνολογίας» θεωρήθηκε 

απαραίτητο, λόγω του ότι το ιδίωμα είναι πλούσιο σε μορφοφωνηματικές εναλλαγές, 

οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά την κλίση. Το κεφάλαιο είναι οργανωμένο 

σε τρεις υποενότητες: αρχικά ταξινομούνται και περιγράφονται, με βάση την 

αρθρωτική φωνητική, οι φθόγγοι του ιδιώματος και συζητούνται όσοι από αυτούς 
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είναι διαφορετικοί από τους φθόγγους της ΚΝΕ. στη συνέχεια εξετάζονται οι 

βασικότερες φωνολογικές διαδικασίες και, τέλος, δίνεται το φωνολογικό σύστημα 

του ιδιώματος. Στο κεφάλαιο αυτό συζητούνται μεταξύ άλλων κυρίως θέματα που 

απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν την έρευνα, απαραίτητα για τη 

μορφολογική ανάλυση του ιδιώματος, όπως π.χ. η όλη προβληματική και οι νεότερες 

ερμηνείες για τη συμπεριφορά του /r/, η φωνηματική αξία των μακρών φωνηέντων, η 

φωνηματική υπόσταση των κεντρικοποιημένων φωνηέντων κ.λπ.  

Ακολουθεί η εξέταση της κλιτικής μορφολογίας, που οργανώνεται σε δύο 

ευρύτερες ενότητες: Α. Μορφολογία του ονοματικού κλιτικού συστήματος και Β. 

Μορφολογία του ρηματικού κλιτικού συστήματος. το κάθε μέρος οργανώνεται σε 

κεφάλαια και υποκεφάλαια ως εξής: 

Στο Α΄ μέρος, μετά από τις γενικές παρατηρήσεις που αφορούν συνολικά τη 

δομή του ονοματικού κλιτικού συστήματος, εξετάζονται σε ιδιαίτερα κεφάλαια τα 

άρθρα, τα ουσιαστικά, τα επίθετα με τα παραθετικά τους, τα αριθμητικά και οι 

αντωνυμίες και παρακολουθούνται οι ομοιότητες και οι διαφορές που εμφανίζουν 

κατά την κλίση τους οι ονοματικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα: 

Το 3ο κεφ. ασχολείται με τη μορφολογία του οριστικού και αόριστου άρθρου 

του ιδιώματος. Ιδιαίτερα συζητείται η γενικευμένη χρήση του αρσ. άρθρου /i/, το 

οποίο συνεξετάζεται με το άρθρο /i/ και /e/ άλλων ιδιωμάτων. 

Στο 4ο κεφ. εξετάζεται η κλίση των ουσιαστικών του ιδιώματος. 

παρουσιάζονται αρχικά τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά που συνδέουν το 

κλιτικό σύστημα του ιδιώματος με το αναδομημένο της μεσαιωνικής ελληνικής (για 

το οποίο βλ. Browning 1995 : 83-85). Ακολουθεί σύντομη επισκόπηση των μοντέλων 

κλίσης του ονοματικού συστήματος που έχουν προταθεί για την νεοελληνική. από την 

εξέταση προκύπτει η διαφορετικότητα των κλιτικών συστημάτων της κοινής 

νεοελληνικής (ΚΝΕ), η οποία περιλαμβάνει και λόγια στοιχεία, και της 

παραδοσιακής δημοτικής1 (και ιδιωμάτων). σε αυτή την εργασία, όπως υπαγορεύεται 

από το γλωσσικό υλικό του ιδιώματος, υιοθετείται το μοντέλο της κατά γένος κλίσης 
                                                
1 Πβ. Mackridge (1990 : 54), ο οποίος  χρησιμοποιεί τον όρο "δημοτική" ή "παραδοσιακή δημοτική" 

για να δηλώσει "τη γλώσσα που μιλούσε ο μέσος Έλληνας προτού γίνει εμφανής η επίδραση της 

καθαρεύουσας",  καθώς "η δημοτική εκείνης της εποχής χαρακτηριζόταν από εντυπωσιακή 

φωνολογική και μορφολογική συνοχή και ομοιογένεια",  Browning (1995 : 147-148) όπου και η 

αναφορά στον Mirambel.  
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των ουσιαστικών, συζητούνται οι δυναμικές (ισοσυλλαβίας – ανισοσυλλαβίας) που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του συστήματος, παρουσιάζεται σύντομα η γενικότερη 

προβληματική για την οριοθέτηση των μορφολογικών συστατικών του ονόματος και 

συζητείται το μοντέλο που επιλέγεται για την κατάτμηση των ουσιαστικών, όπως 

υπαγορεύεται από το υλικό του ιδιώματος (κυρίως την ύπαρξη μακρών και βραχέων 

φωνηέντων). Τέλος, δίνεται η οργάνωση των κλιτικών παραδειγμάτων της κάθε 

κλίσης, με βάση το ΘΦ και τον τόνο, και παρακολουθούνται οι δυναμικές που 

αναπτύσσονται από ενδοσυστηματικές και εξωτερικές επιδράσεις. 

Το 5ο κεφ. ασχολείται με την εξέταση των επιθέτων του ιδιώματος και τον 

σχηματισμό των παραθετικών τους. Κατά την εξέταση επισημαίνεται η στενή 

μορφολογική τους συνάφεια με τα ουσιαστικά και υποκατηγοριοποιούνται με βάση 

την ισοσυλλαβία και την ανισοσυλλαβία. Η οργάνωση των κλιτικών παραδειγμάτων 

στην κάθε κατηγορία γίνεται, όπως και στα ουσιαστικά, με βάση το ΘΦ και τη θέση 

του τόνου. Συζητείται η πολυτυπία που εμφανίζεται στον σχηματισμό των θηλ. και οι 

διάφορες τάσεις που εκπροσωπούνται με αυτήν. Στο υποκεφάλαιο 5.5 παρουσιάζεται 

ο τρόπος σχηματισμού των παραθετικών και οι υποκατηγορίες τους. 

Στο 6ο κεφ. δίνεται ο τρόπος σχηματισμού των αριθμητικών επιθέτων και 

ουσιαστικών του ιδιώματος. 

Στο 7ο κεφ. εξετάζεται το αντωνυμικό σύστημα, το οποίο είναι οργανωμένο 

σε δύο ευρύτερες ενότητες με βάση το χαρακτηριστικό ±πρόσωπο: Στην Α΄ 

κατηγορία εξετάζονται οι αντωνυμίες που διαθέτουν το χαρακτηριστικό +πρόσωπο, 

οι περισσότερες από τις οποίες το δηλώνουν μορφολογικά με την προσθήκη της μη 

εμφατικής κτητικής αντωνυμίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι: προσωπικές, 

κτητικές, αυτοπαθητικές, αλληλοπαθητικές και οριστικές αντωνυμίες. Στη Β΄ 

κατηγορία ανήκουν οι συσχετικές αντωνυμίες, δηλ. οι ερωτηματικές, δεικτικές, 

αναφορικές και αόριστες. Τα μέλη της δεύτερης κατηγορίες συνδέονται μεταξύ τους 

με τον όμοιο τρόπο σχηματισμού των κλιτικών τους παραδειγμάτων, δηλ. με τη 

δημιουργία ανισοσύλλαβων τύπων στοιχείο που τις διαφοροποιεί από την κλίση του 

υπόλοιπου ονοματικού συστήματος.  

Στο Β΄ μέρος εξετάζεται η κλιτική μορφολογία του ρηματικού συστήματος, 

που οργανώνεται σε τρία κεφάλαια.  

Στο 8 κεφ., μετά από μια σύντομη αναδρομή στις αναλύσεις που έχουν 

προταθεί για το ρηματικό σύστημα της ελληνικής, συζητείται το μοντέλο ανάλυσης 
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που υιοθετείται στην παρούσα εργασία και οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του ρηματικού 

συστήματος, όπως εμφανίζονται στο ιδίωμα. Στην υποενότητα ‘Θέματα και κλιτικά 

επιθήματα’ οριοθετούνται τα βασικά δομικά στοιχεία του ρήματος και δηλώνονται τα 

χαρακτηριστικά που πραγματώνονται μέσω αυτών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο 

τρόπος σχηματισμού των ρηματικών θεμάτων του ιδιώματος και περιγράφονται οι 

μεταπλασμοί που συνέβησαν κυρίως στα ενεστωτικά θέματα. 

Στο 9ο κεφ. με τον τίτλο ‘Βοηθητικά στοιχεία του ρήματος’ παρουσιάζεται ο 

τρόπος σχηματισμού των βοηθητικών ρημάτων γ’είμι και έχου, όπως επίσης και ο 

σχηματισμός των ονοματικών στοιχείων του ρήματος, κυρίως των μετοχών.  

Στο 10ο κεφ. δίνεται η κλίση του ρήματος, η οποία οργανώνεται σε δύο 

ευρύτερες ενότητες: (α) οι μονολεκτικοί και (β) οι περιφραστικοί σχηματισμοί. στους 

μονολεκτικούς σχηματισμούς εξετάζονται η οριστική και η προστακτική, στους 

περιφραστικούς η οριστική μέλλοντα και συντελεσμένων χρόνων (παρακειμένου – 

υπερσυντελίκου – συντελεσμένου μέλλοντα), η υποτακτική, η δυνητική ή υποθετική, 

η πιθανολογική και η ευχετική. Οι διάφορες εγκλίσεις οργανώνονται, κατά φωνή και 

συζυγία, με βάση τα χαρακτηριστικά της όψης (±συνοπτικό) και του χρόνου 

(παρελθόν – παρόν – μέλλον).  

Τέλος, στο κεφ. 11, ακολουθούν τα συμπεράσματα της όλης εργασίας, που 

αφορούν τα σημαντικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ονοματικού και του 

ρηματικού κλιτικού συστήματος. με βάση αυτά διαπιστώνεται η ιδιαίτερη σημασία 

της κλιτικής μορφολογίας του ιδιώματος για τη νεοελληνική διαλεκτολογία και την 

ιστορία της ελληνικής γενικότερα, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία  του 

ιδιώματος και προσδιορίζονται οι σχέσεις του με τα όμορα νησιά, τη θρακοβιθυνιακή 

ομάδα, τα μικρασιατικά, τα νότια και τα νοτιοανατολικά ιδιώματα.  

1.2 Ιστορικό2 και γεωγραφικό πλαίσιο. 

Η Σαμοθράκη βρίσκεται στο ΒΑ Αιγαίο, περίπου 41km ΝΔ από τις εκβολές του 

Έβρου και της πόλης της Αίνου, 26 km ΒΔ της Ίμβρου, 60 km ΝΑ της Θάσου, 55 km 

ΒΔ των Δαρδανελίων Koder (1998 : 273), κοντά στα θρακικά παράλια και στον 

                                                
2 Βλ. για σχετική βιβλιογραφία και πηγές για την ιστορία της Σαμοθράκης, μεταξύ άλλων και on line 

http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/history/his.asp?grammaid=17 
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κόλπο της Καλλίπολης, πέρασμα/σταθμός που οδηγούσε από τη Μικρά Ασία και τη 

Μαύρη θάλασσα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος3 

πηγαίνοντας στη Νεάπολη (Καβάλα) στάθμευσε στη Σαμοθράκη. Η προνομιακή και 

στρατηγικής σημασίας γεωγραφική της θέση, παράλληλα με τις ιστορικές συγκυρίες, 

καθόρισε, σε μεγάλο βαθμό, την πολιτιστική και γλωσσική της φυσιογνωμία. Σε όλες 

τις περιόδους αποτέλεσε σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των παραλίων της 

Θράκης, της Μικράς Ασίας και των νησιών του Αιγαίου, όπως μαρτυρείται από τα 

αρχαιολογικά ευρήματα,4 και ενισχύεται από τα σύγχρονα γλωσσικά δεδομένα 

(λεξιλογικά, μορφολογικά, συντακτικά κ.λπ. ισόγλωσσα).5 

Η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τα δεδομένα της αρχαιολογικής έρευνας, ήταν 

κατοικημένη ήδη από τη νεολιθική εποχή.6 Παρόλο που οι αρχαιοελληνικές πηγές, 

όπως αναφέρει ο Lehmann (1978 : 18), υποστήριξαν την αυτοχθονία των κατοίκων 

της, στην πραγματικότητα είναι πιθανόν οι διάφορες φυλές να διαδέχτηκαν η μια την 

άλλη. Ο τελευταίος προελληνικός πληθυσμός της ήταν οι Θράκες, με τους οποίους 

αναμείχτηκαν ειρηνικά οι πρώτοι Έλληνες άποικοι, περίπου το 700 π.Χ.7 (ή ένα 

αιώνα πριν, το 800 π.χ.8) και συγχώνευσαν τον πολιτισμό τους με τον πολιτισμό των 

ντόπιων. Την ειρηνική συνύπαρξη ντόπιων και Ελλήνων αποίκων μαρτυρούν α) τα 

αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στον Ιερό Χώρο, στα οποία φαίνεται η 

ανάμειξη της λεπτής ελληνικής με τη χοντροκομμένη ντόπια κεραμική, β) η 

διατήρηση προελληνικών στοιχείων στη σαμοθρακίτικη λατρεία, και γ) η 

προελληνική γλώσσα που διατηρήθηκε ως γλώσσα του τελετουργικού μέρους των 

μυστηρίων τουλάχιστον ως τον 1ο π.Χ. αι., σύμφωνα με πληροφορία του Διόδωρου 

του Σικελιώτη (5, 47, 3): «ἐσχήκασι δὲ παλαιὰν ἰδίαν διάλεκτον οἱ αὐτόχθονες, ἧς 

πολλὰ ἐν ταῖς θυσίαις μέχρι τοῦ νῦν τηρεῖται». Δείγματα της γλώσσας αυτής έχουν 

βρεθεί σε μια λίθινη στήλη και σε πήλινα αγγεία, που χρονολογούνται από τον 6ο ως 

τον 4ο αι. π.Χ. και εκτίθενται στο μουσείο της Σαμοθράκης.9  

                                                
3 Πράξεις Αποστόλων, 16, 11 
4 http://thesaurus.duth.gr/hellenic.html 
5 Κατσάνης (1996 & 1998 & 2003) και Τζιτζιλής (Νεολλ. Διάλ.) 
6 Παλιότερη έρευνα: Lehmann (1978 : 17 κ.ε.), Λαζαρίδης (1971 :  17) και νεότερη: Μάτσας (1995) 
7 Lehmann (1978 : 19) 
8 Λαζαρίδης (1971 : 18) 
9 Βλ. Lehmann Κ. (1978 : 19, 160-161). 
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Για την καταγωγή των αποίκων δεν υπάρχει ομοφωνία. Όπως αναφέρει ο 

Lehmann (1978 : 19) «Μερικοί αρχαίοι συγγραφείς θέλουν την καταγωγή των 

αποίκων αυτών από τη Σάμο και χρονολογούν την άφιξή τους αιώνες πριν. Τα 

αρχαιολογικά όμως δεδομένα αντικρούουν αυτή την παράδοση, που προφανώς 

επινοήθηκε για να εξηγήσει την ομοιότητα των ονομάτων: ο Όμηρος αποκαλούσε τη 

Σαμοθράκη θρακική Σάμο. Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός κομματιού ενεπίγραφης 

στήλης του τετάρτου αιώνα π.Χ. φανερώνει πως η σαμοθρακίτικη ελληνική 

διάλεκτος ήταν ‘αιολική’ μάλλον παρά ‘ιωνική’ και έτσι υποδείχνει σαν τόπο 

καταγωγής των αποίκων τη βορειοδυτική Ανατολία ή τη Λέσβο, περιοχές πολύ 

συγγενικές με το νησί, τόσο από την παράδοση όσο και από τα αρχαιολογικά 

δεδομένα». Εντούτοις, η ύπαρξη ενός ψηφίσματος του 2ου αι. π.X., στο οποίο 

αναφέρεται ο ιωνικός μήνας Mαιμακτηριών, πιστοποιεί ότι στο νησί υπήρχε ασφαλώς 

και ιωνικό στοιχείο.10 

Σύμφωνα με τον Lehmann (1978 : 20), μετά τον ελληνικό αποικισμό η 

Σαμοθράκη έγινε γρήγορα μια σπουδαία ελληνική πόλη. Πριν από το τέλος της 

αρχαϊκής εποχής επεξέτεινε την επικράτειά της στα αντικρινά παράλια της Θράκης, 

μεταξύ Έβρου και Μαρώνειας, που αποτέλεσε τη γνωστή στην αρχαιότητα ‘Περαία’ 

της. Πήρε τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού προς τα Δαρδανέλια και δημιούργησε δικό 

της στόλο. Εξαιτίας όμως της ανάπτυξης νέων πανίσχυρων δυνάμεων η Σαμοθράκη 

χάνει τη δύναμή της και από τον 5ο αι. π.Χ. γίνεται μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας. 

Ωστόσο, η ξεχωριστή λατρεία των Καβειρίων μυστηρίων11 κρατά αμείωτο το 

ενδιαφέρον για το νησί καθόλη τη διάρκεια των κλασικών, ελληνιστικών και 

ρωμαϊκών χρόνων.12 

Κύριες πηγές για την ιστορία της στα μεσαιωνικά και νεότερα χρόνια είναι οι 

βυζαντινοί χρονογράφοι και οι περιηγητές και γεωγράφοι. Ελάχιστες είναι οι 

αναφορές των βυζαντινών, οι οποίοι πολλές φορές την αναφέρουν ως τόπο εξορίας 

σημαντικών βυζαντινών προσωπικοτήτων, όπως του εικονόφιλου Θεοφάνους του 

                                                
10 Λαζαρίδης (1971 :  19), με βάση τις πληροφορίες Lehmann Κ. 1960. Samothrace 2.II: Instriptions 

on Geramics and Minor Objects. New York. 
11 Βλ. Λαζαρίδης (1971 : 24) όπου και η σχετική πηγή: Lewis Ν. 1958. Samothrace I: Literary 

Sources. New York, αρ. 128. 
12 Παπαγεωργίου (1982 : 23) 
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Ομολογητού (817-8) και του Ρωμανού του Λεκαπηνού (994-995).13 Η περιηγητική 

φιλολογία παρά της ανακρίβειές της αποτελεί τη μοναδική πηγή για την ιστορία της 

Σαμοθράκης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας.14 

Από τον 4ο αι. μ.Χ. ως το 1204 παραμένει στη βυζαντινή αυτοκρατορία, οπότε 

και καταλαμβάνεται από τους δυτικούς Σταυροφόρους. Στο επόμενο διάστημα 

εναλλάσσονται οι δυτικοί ηγεμόνες με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και τους 

Tούρκους, μέχρι το 1479 που περνά οριστικά στους Tούρκους, στους οποίους και 

παραμένει, με ένα ρωσικό διάλειμμα τεσσάρων χρόνων (1770-1774), μέχρι την 

απελευθέρωσή της στα 1912.15 

Η παρακμή της Σαμοθράκης, στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, σχετίζεται 

με: α) τη διακοπή στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. της λατρείας των μεγάλων θεών μετά την 

επικράτηση του Χριστιανισμού,16 β) το μεγάλο σεισμό του 543 μ.Χ., αναφορά στον 

οποίο γίνεται στην επιγραφή που βρέθηκε σε λουτρό στα Αλώνια της Σαμοθράκης,17 

γ) τις καταστροφές που υπέστη ως βάση του βυζαντινού στόλου, καθώς το νησί ήταν 

                                                
13 Βλ. Παπαγεωργίου (1982 : 52, 54-55). 
14 Βλ. Παπαγεωργίου (1982 : 84). 
15 Σύμφωνα με την Παπαγεωργίου (1982 : 70-71) η διαδοχική εναλλαγή των ηγεμόνων της 

Σαμοθράκης από τον 4οαι. μ.Χ. μέχρι την απελευθέρωσή της στα 1912 έχει ως εξής:  

Από τον 4οαι. μ.Χ. μέχρι το 1204 η Σαμοθράκη ανήκει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μετά την άλωση 

της Κωνσταντινούπολης το 1204, από τους Σταυροφόρους, το νησί περιέρχεται αρχικά στο λατίνο 

αυτοκράτορα Βιλδουΐνο, ανακαταλαμβάνεται από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία στα 1261. Από το 1315 

μέχρι το 1329 έρχεται στην κατοχή του Γενουάτη Martin Zaccaria, για να επανέλθει στην κυριαρχία 

των Βυζαντινών μέχρι το 1431. Τη χρονιά αυτή επεκτείνει την κυριαρχία του στη Σαμοθράκη ο 

αφέντης της Αίνου Παλαμήδης Γατελούζος. Οι Gattelusi ενισχύουν την οχύρωση του νησιού και 

παραμένουν εκεί μέχρι το 1456, οπότε το νησί καταλαμβάνεται από τους Τούρκους.  Από την εποχή 

αυτή και μετά η Σαμοθράκη περιέρχεται διαδοχικά στα χέρια των Τούρκων (1456-1460), του 

Δημητρίου Παλαιολόγου (1460-1466), των Βενετών (1466-1479) και, τέλος, των Τούρκων (1479-

1912), με ένα ρωσικό διάλειμμα τεσσάρων ετών (1770-1774) μέχρι την απελευθέρωσή της. 
16 Ζήκου (4-9-1994). 
17 Η Παπαγεωργίου (1982 : 53) αναφέρει: «Με τη θεομηνία γίνεται υπαινιγμός μάλλον στο σεισμό που 

έπληξε την περιοχή το 543 μ.Χ., ενώ το όνομα δεν μπορεί παρά να συμπληρωθεί ως Ιουστινιανός και 

να αναφέρεται στον Ιουστινιανό Α΄ (527-565), που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την οικοδόμηση 

κτιρίων.» Η επιγραφή έχει δημοσιευτεί από τον Downey, G. 1950. “Note on Samothracian inscription” 

Hesperia 19, 21-22. 
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ανοχύρωτο ως το 10ο αι. τουλάχιστον,18 δ) τις σλαβικές επιδρομές, που δέχτηκε, όπως 

και τα γειτονικά νησιά, κατά τον 8ο αι. Οι Σλάβοι, φεύγοντας από τα νησιά, άρπαξαν 

μαζί τους σκλάβους 2500 κατοίκους, την ελευθερία των οποίων εξαγόρασε ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ (741-775).19 Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Νικηφόρο 

υπάρχει σλαβική παρουσία στα νησιά Ίμβρο, Τένεδο και Σαμοθράκη, τα δε σλαβικής 

προέλευσης σαμοθρακίτικα τοπωνύμια Ζαγοριότι και Τσελενίκα ο Max Vasmer τα 

συσχετίζει με την προαναφερόμενη σλαβική παρουσία στο νησί.20 ε) τη μόνιμη 

μάστιγα των πειρατικών επιδρομών, τόσο στη διάρκεια της μεσοβυζαντινής 

περιόδου21 όσο και κατά τα νεότερα χρόνια και μετά την ελληνική επανάσταση. 

Λόγω των πειρατικών επιδρομών, στη διάρκεια των σκοτεινών χρόνων, μεταξύ 9ου 

μ.Χ και 15ου μ.Χ. αι., ο πληθυσμός μετοίκησε σε ένα αθέατο σημείο προστατευμένο 

από ένα οχυρωμένο στα βυζαντινά χρόνια βράχο, στη σημερινή Χώρα.22 Η πειρατεία 

συνέχισε να πλήττει το νησί σε επικίνδυνο βαθμό κατά την διάρκεια της 

τουρκοκρατίας. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του άγγλου περιηγητή του 17ου αι. 

Βernard Randolph «Και τα τρία νησιά (Θάσος, Σαμοθράκη και Ίμβρος) από τις 

συχνές επιδρομές των πειρατών είναι σχεδόν έρημα, και το καθένα τους δεν έχει 

παραπάνω από δύο ή τρία χωριά».23 Η τουρκική κυβέρνηση ποτέ δεν κατάφερε να 

προστατέψει τα νησιά από τους πειρατές και η έλλειψη ασφάλειας απέτρεψε την 

αθρόα εγκατάσταση Τούρκων στο νησί. Συχνά μάλιστα δεν βρισκόταν Τούρκος 

αξιωματούχος που θα δεχόταν να μείνει στο νησί, γιατί ήξερε ότι αν εμφανιζόταν οι 

πειρατές κινδύνευε κι ο ίδιος.24 Όπως αναφέρει στα 1890 ο Tozer, η κατάσταση αυτή, 

                                                
18 Παπαγεωργίου (1982 : 53), όπου και η σχετική πηγή Ahrweiler H. 1966. Byzance et la mer, Paris. 
19 Παπαγεωργίου (1982 : 53), όπου και η σχετική πηγή Sancti Nicephori patriarchae 

Constantinopolitani. 1837.  Breviarum rerum post Mauricium gestarum, Bonn. 
20 M. Vasmer (1941) Die Slawen in Criechenland, Βερολίνο, (ανατ. Λειψία 1970) σ. 230 στο Σαββίδης 

(1995 : 16) 
21 Παπαγεωργίου (1982 : 54), όπου και η πηγή της Ahrweiler H. (1966 : 39-40), επίσης Ζήκου, 4-9-

1994 και on line http://thesaurus.duth.gr/hellenic.html αναφέρει ότι Σαρακηνοί και άλλοι πειρατές που 

λυμαίνονταν το ΒΑ Αιγαίο είχαν καταστήσει ορμητήριό τους τη Σαμοθράκη. 
22 Lehmann  (1978 : 27), Ζήκου (4-9-1994).  
23  Randolph B. (1687) The present state of the islands in the Archipelago, Oxford, σ. 44 αναφορά στην 

Παπαγεωργίου (1982 : 94)   
24 Παπαγεωργίου (1982 : 71-72) όπου και σχετική πηγή Σβορώνος, Ν. 1956. Le commerce de 

Salonique au XVIIIe siècle, Paris. 
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καθώς και η φτώχια του νησιού, έκανε τους Τούρκους να αδιαφορήσουν τελείως για 

το νησί. Ποτέ δεν εγκαταστάθηκαν εκεί παραπάνω από τρεις ως τέσσερις τουρκικές 

οικογένειες, δεν είχαν ούτε τζαμί ούτε δικό τους σχολείο. Οι κάτοικοι ποτέ δεν 

έμαθαν τουρκικά, αντίθετα έμαθαν οι Τούρκοι ελληνικά, και μάλιστα έστελναν τα 

παιδιά τους παλιότερα στο ελληνικό σχολείο, όπου φοιτούσαν γύρω στους εκατό με 

εκατό πενήντα μαθητές, αλλά τελευταία τα απέσυραν.25 

Έτσι παρόλο που το νησί πολιτικά ανήκε στην Τουρκία, η εξάρτησή του απ’ 

αυτήν ήταν τεχνητή. Στην ουσία ήταν αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο με μόνη 

υποχρέωση να αποδίδουν κάθε χρόνο οι δημογέροντες τους φόρους στην Τουρκία. Η 

γλώσσα των κατοίκων ήταν μόνον ελληνική. Τουρκικά δεν ήξερε κανένας εκτός από 

μερικούς σφουγγαράδες και ναυτικούς.26  

Σημειώνεται τέλος, ότι κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας το νησί υπέστη 

δυο φορές ολοκληρωτική καταστροφή και αφαίμαξη του πληθυσμού του. Η πρώτη, 

όπως μας πληροφορούν οι πηγές,27 χρονολογείται μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, το Φθινόπωρο του 1459, όταν Σαμοθράκη και Θάσος, 

αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στον τουρκικό στόλο. Η τιμωρία ήταν παραδειγματική 

και για τα δύο νησιά. Ο Ζαγανός πασάς, αφού τα κατέλαβε, έστειλε όσους από τους 

κατοίκους μπόρεσε να αιχμαλωτίσει στην Κωνσταντινούπολη για τον εποικισμό της 

Πόλης. Τις πληροφορίες των χρονογράφων για την αφαίμαξη του πληθυσμού έρχεται 

να επιβεβαιώσει, μερικά χρόνια αργότερα, το 1470, ο G. Rizzardo,28 ο οποίος 

αναφέρει ότι η Σαμοθράκη έχει μόνο 200 κατοίκους. Στα επόμενα χρόνια, όπως 

φαίνεται από τις πληροφορίες των περιηγητών ο πληθυσμός συμπληρώνεται με 

εποίκους από άλλες περιοχές. Ο H. Favolius, ο οποίος επισκέφτηκε τη Σαμοθράκη, 

στα 1545, μας πληροφορεί για την πληθυσμιακή σύνθεση του νησιού «άνθρωποι και 

από άλλα μέρη, που ήξεραν να κατασκευάζουν πήλινα αγγεία και γυαλιστερά 

τσουκάλια, εγκαταστάθηκαν εδώ και άλλαξαν ασχολίες: έμαθαν να μαζεύουν αφράτο 

                                                
25 Tozer, H. F. (1890) The islands of the Aegean, Oxford, η μτφρ. στο  Παπαγεωργίου (1982 : 142-148 

& 178 κ.ε.) 
26 Παπαγεωργίου (1982 : 180 κ.ε.) 
27 Το θλιβερό αυτό γεγονός περιγράφεται από τον Χαλκοκονδύλη, Historiae, vol. 2, p. 225, line 20-26 

και τον Κριτόβουλο, ΙΙΙ, 17  
28 Rizzardo, Negroponte, σ. 25 αναφορά στην Παπαγεωργίου (1982 : 71). 
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μέλι και να εκτρέφουν κατσίκια. Η γη είναι εύφορη και παραγωγική…».29 Ο De 

Fleury στο τέλος του 17ου αι. αναφέρει ότι ο πληθυσμός της Σαμοθράκης έχει φτάσει 

στους 800 κατοίκους.30 Για πρωτοφανή άνθηση της Σαμοθράκης στο τέλος του 18ου 

και αρχές 19ου αι., πριν από την ελληνική επανάσταση του 1821, κάνουν λόγο οι 

πηγές, ανεβάζοντας τον πληθυσμό της κάπως υπερβολικά στις 10.00031 με 11.00032 

κατοίκους. Ο Pouqueville33 αριθμεί τους κατοίκους της Σαμοθράκης περίπου στις 

τριακόσιες οικογένειες.  

Η δεύτερη ολοκληρωτική καταστροφή της Σαμοθράκης χρονολογείται την 1η 

Σεπτεμβρίου του 1821.34 Μετά το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης, τον 

Απρίλιο, οι Σαμοθρακίτες αρνήθηκαν να πληρώσουν του φόρους στον τούρκο 

κατακτητή. τότε η τουρκική κυβέρνηση απασχολημένη με άλλα προβλήματα δεν 

πήρε κανένα μέτρο εναντίον της Σαμοθράκης, αργότερα όμως, την 1η Σεπτεμβρίου, ο 

τουρκικός στόλος αποβίβασε στο νησί 1000 (ή κατ’άλλους 2000) στρατιώτες, για να 

καταστείλουν την ανταρσία των Σαμοθρακιτών. Η καταστροφή που επακολούθησε 

ήταν ολοκληρωτική. Η ανάμνηση της ημέρας του χαλασμού, με την μαζική σφαγή 

εφτακοσίων Σαμοθρακιτών, πέρασε στη δημοτική ποίηση και την τοπική παράδοση, 

ονομάτισε τοποθεσίες και χρησιμοποιήθηκε σε παροιμιώδεις εκφράσεις. Το 

τοπωνύμιο Φκάς35 θυμίζει τον τόπο σφαγής των εφτακοσίων Σαμοθρακιτών που 

εξαπατημένοι από τους Τούρκους κατέβηκαν από τα βουνά και η χαρακτηριστική 

                                                
29 H. Favolius (1563) Hodoeporici Byzantini lib. III Lovanii, φ.76 r. αναφορά στην Παπαγεωργίου 

(1982 : 91). 
30 Παπαγεωργίου (1982 : 74). 
31 Tozer, H. F. (1890) The islands of the Aegean, Oxford, μτφρ. Παπαγεωργίου (1982 : 142-148). 
32 Rizzardo, (ό.π. : 24) στο Koder (1998 : 275). 
33 Pouqueville, Histoire III, σ. 272-273 «Στο νησί αυτό ζούσαν τριακόσιες οικογένειες ελληνικές 

ευχαριστημένες μέσα στις κοιλάδες και τις δροσερές φυλλωσιές, με τα πρόβατά τους χωρίς να 

υποπτεύονται την καταστροφή που σκέπασε ολόκληρη την Ελλάδα, όταν ξαφνικά αποβιβάστηκαν οι 

Τούρκοι …» η μτφρ. και αναφορά της Παπαγεωργίου (1982 : 78-79). 
34 Finlay, G. (1861) History of the Greek Revolution,  σ. 236 και Μοσχόπουλος, Ν. (1960) Ιστορία της 

Ελληνικής Επαναστάσεως κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους…, Αθήναι, σ. 215, αναφορά στην 

Παπαγεωργίου (1982 : 75κ.ε.) όπου και επιπλέον σχετική βιβλιογραφία για την καταστροφή που 

υπέστη η Σαμοθράκη το 1821. 
35 Βλ. Κατσάνης (1996 : 242) 
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σαμοθρακίτικη έκφραση γ’είσι απ τς ιφτακόσ’ ‘είσαι από τους εφτακόσιους’ 

αποδίδεται πια σήμερα στους αφελείς.  

Η Σαμοθράκη απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στόλο στις 19 Οκτωβρίου 

του 1912 και στη συνέχεια μέσω της διπλωματίας, με σειρά συνθηκών, αποδόθηκε 

οριστικά στην Ελλάδα,36 λόγω του αμειγούς ελληνικού πληθυσμού του νησιού και 

παρά την πίεση που ασκούσε η Τουρκία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέχρι την ελληνική επανάσταση πηγές 

αναφέρονται μόνο στην πληθυσμιακή σύνθεση, χωρίς αναφορές στη γλώσσα των 

κατοίκων. οι μετά την επανάσταση του 1821 πηγές και καθόλη τη διάρκεια του 19ου 

αι. κάνουν αναφορές στην ομιλία των κατοίκων της Σαμοθράκης και πιστοποιούν τα 

ιστορικά δεδομένα της καταστροφής του νησιού και τη συμπλήρωση του πληθυσμού 

με Έλληνες από άλλες περιοχές. Στα 1822, ένα χρόνο μετά την καταστροφή ο 

αμερικανός φιλέλληνας G. Javris αναφέρεται στον πληθυσμό του νησιού και στην 

οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοικοι: «οι περίπου διακόσιοι 

κάτοικοι που γλίτωσαν κρυμμένοι στα βουνά σε αυτό το τόσο εύφορο νησί δεν είχαν 

ούτε ψωμί να φάνε».37 Από τις πληροφορίες του άγγλου αξιωματικού Temple38 που 

επισκέφτηκε το νησί στα 1834 (ο πληθυσμός του νησιού φτάνει περίπου τους 1000 

και οι ντόπιοι μιλούν δυο γλώσσες) φαίνεται ότι ο πληθυσμός του νησιού 

συμπληρώθηκε από Έλληνες άλλων περιοχών. Οι επόμενες πηγές, στα 1855 οι 

αρχαιολόγοι Blau und Schlottmann39 και στα 1866 ο φιλόλογος και αρχαιολόγος G. 

Deville40, μέλος της γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής, ανεβάζουν τον αριθμό των 

κατοίκων στις 2000 και συνεχίζουν να αναφέρονται σε δυο γλωσσικές ποικιλίες, 

εστιάζοντας την προσοχή τους στους βοσκούς και στο ιδίωμά τους: οι Blau und 

Schlottmann αναφέρουν ότι οι βοσκοί μιλούν μια παράξενη διάλεκτο και φορούν την 

                                                
36  Βλ. Παπαγεωργίου (1982 : 183 κ.ε.).  
37 Στο βιβλίο του: His journal and related documents, edited with introduction by George Georgiades 

Arnakis, Thessaloniki, 1965, η  μτφρ. και αναφορά στην Παπαγεωργίου (1982 : 77-78).  
38 στο έργο του: Travels in Greece and Turkey, and the Mediterranean, London, 1843, σ. 102-119 

αναφορά στην Παπαγεωργίου (1982 :120). 
39 Blau und Schlottmann. 1855. Über die Alterthümer der Inseln Samothrake und Imbros. Berlin, σ. 

611 αναφορά στην Παπαγεωργίου (1982 : 166). 
40 Στο έργο του: Rapport sur une mission scientifique dans l’ île de Samothrace (Archives de missions 

scientifiques σειρά II, τ. IV), Paris, 1867,  σ. 256 Μτφρ. Παπαγεωργίου (1982 : 166-7). 
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παλιά φορεσιά, η οποία αποτελείται από λευκό ένδυμα όμοιο με τη φουστανέλα αλλά 

χωρίς πιέτες.41 Ο Deville αναφέρει: «Το χωριό δεν έχει παραπάνω από δύο χιλιάδες 

κατοίκους και αυτοί είναι όλος ο πληθυσμός του νησιού» και ότι είναι «Έλληνες 

αλλά μάλλον όχι ντόπιοι, γιατί δεν έχουν κάμιά δική τους διάλεκτο, εκτός από τους 

βοσκούς που μιλούν μια ιδιαίτερη τοπική διάλεκτο, στην οποία δεν αναγνωρίζει 

κανένα φιλολογικό ενδιαφέρον,42 και που πρέπει να είναι οι μόνοι που διασώθηκαν 

κατά τη σφαγή του 1821».43 Παρόμοιες πληροφορίες επαναλαμβάνουν και οι Conze 

(1860), Tozer (1890) και Heisenberg (1918), στους οποίους οφείλουμε και τις πρώτες 

γλωσσικές μαρτυρίες του ιδιώματος.  

1.3 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

Η βιβλιογραφία που αφορά το ιδίωμα της Σαμοθράκης μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο 

κατηγορίες: 1.3.1. στις μη γλωσσολογικές εργασίες και 1.3.2. στις γλωσσολογικές 

εργασίες.  

1.3.1 Μη γλωσσολογικές εργασίες 

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν διάφορες μελέτες:  

1.3.1.1 Ιστορικού ενδιαφέροντος πληροφοριακού χαρακτήρα44 εργασίες 

Για τις ιστορικού περισσότερο ενδιαφέροντος εργασίες, χρήσιμες στη μελέτη αυτή 

για τις πληροφορίες που αφορούν την πληθυσμιακή σύνθεση, τον αριθμό και τη 

γλώσσα των κατοίκων βλ. 1.2 Ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο. 

Στην κατηγορία αυτή από τις ιστορικού ενδιαφέροντος πηγές αναφέρονται 

κυρίως οι εργασίες του 19ου αι. που δίνουν τις πρώτες μαρτυρίες του ιδιώματος: 1. 

Conze A. 1860. Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres, Hannover και 2. Tozer. 

1890. The Islands of the Aegean, Oxford. (βλ. και 1.4.1).  

                                                
41 Με παρόμοια ενδυμασία εικονίζονται και οι πέντε Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης που μαρτύρησαν 

το 1837 στη Μάκρη Έβρου. Για το βίο των Αγίων, βλ. Μαλτέζου (1998) όπου και η παλιότερη εικόνα 

των Αγίων. 
42 «…meinte, dass sie n’ offre aucun intérêt à la philologie», Deville G. (1867 :  256). 
43 Deville G. (1867 :  256) μτφρ. Παπαγεωργίου (1982 : 166-7). 
44 Για την ιστορία της Σαμοθράκης και σχετική βιβλιογραφία βλ. μεταξύ άλλων Lehmann (1978) και 

Παπαγεωργίου (1982).  



39 

 

Στον αυστριακό αρχαιολόγο Conze, που επισκέφτηκε το νησί τρεις φορές, 

1858, 1873 και 1875, ως φοιτητής αρχικά και ως επικεφαλής της αυστριακής 

αρχαιολογικής αποστολής αργότερα, οφείλουμε τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες του 

ιδιώματος. Στο έργο του Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres, Hannover, 

1860,  δίνει πληροφορίες για την πληθυσμιακή σύνθεση, περιγράφει το ιδίωμα των 

βοσκών και δίνει τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες, τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια 

σε φωτοτυπική ανατύπωση. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι βοσκοί … είναι οι 

μοναδικοί Σαμοθρακίτες που κατάγονται από την παλιά ράτσα. Ο υπόλοιπος 

πληθυσμός που συναντά κανείς στο χωριό συμπληρώθηκε μετά την πληθυσμιακή 

απογύμνωση του νησιού, την εποχή του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. 

Εκείνοι οι βοσκοί διαφυλάσσουν την ιδιάζουσα σ’ ολόκληρο το νησί διάλεκτο, στης 

οποίας τους μακρόσυρτους τόνους φωνάζουν ο ένας τον άλλο βοσκό από βουνό σε 

βουνό. Αυτή η μακρόσυρτη προφορά, που μπορώ να τη χαρακτηρίσω μόνο ως ένρινο 

τραγούδισμα, επιτρέπει στα φωνήεντα να προηχούν τελείως μπροστά από σύμφωνα». 

Στη συνέχεια δίνει πληροφορίες για τον τρόπο καταγραφής του υλικού, λέγοντας πως 

τα έχει καταγράψει όπως τα άκουσε. «Τη μακρόσυρτη προφορά ορισμένων 

συλλαβών σε ιδιαίτερα χτυπητές θέσεις την έχω με ένα μακρό (-) πάνω από το 

φωνήεν. Την κατά τα άλλα μη περιοριζόμενη μόνο στη Σαμοθράκη προφορά των σ, ψ 

και ξ ως sch, psch, ksch τη σημειώνω με δύο τελείες πάνω από τα γράμματα (σ, ψ, ξ). 

Κατά τα άλλα διαβάζονται σύμφωνα με τη νεοελληνική κοινή προφορά».45  

Δίνονται παρακάτω, δείγματα από το ιδίωμα της Σαμοθράκης, όπως τα 

παραδίδει ο Conze στις σελ. 52-54:  

σ. 52 

          

 

 

 

 

 

      

                                                
45 Conze (1860 : 52-54), μτφρ. Παπαγεωργίου (1982 : 135-6). 
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Για τις τροπές των ρ, λ, δ, και θ παραθέτει ορισμένα επιπρόσθετα παραδείγματα:  
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Το παραπάνω υλικό του Conze αμφισβητείται μερικώς, τριάντα χρόνια αργότερα από 

τον άγγλο κληρικό Tozer, που επισκέπτεται το νησί στα 1889. Στο βιβλίο του The Islands 

of the Aegean, (1890 : 334-335) ο Tozer σχολιάζοντας το υλικό του Conze (1860 : 54), 

αναφέρει: «Μερικές … αλλαγές που ο Conze έχει αναφέρει (Reise, σελ. 54), όπως η 

παράλειψη του δ και του λ, και η αλλαγή του θ σε φ στο μέσο των λέξεων, οι 

πληροφοριοδότες μου δεν τις παραδέχονται».46 Ο ίδιος δίνει την πληροφορία ότι η 

πλειοψηφία των κατοίκων έχει έρθει πρόσφατα στο νησί λόγω της καταστροφής του 1821, 

για αυτό ακριβώς το λόγο η πλειοψηφία μιλά νέα ελληνικά, ενώ αντίθετα παρατηρεί ότι η 

γλώσσα των βοσκών «που πιθανόν η καταγωγή τους ανάγεται σε πολύ παλιά χρόνια, είναι 

η πιο αξιοπρόσεκτη από τις άλλες νεοελληνικές διαλέκτους και διατηρεί μερικές ελληνικές 

λέξεις που δεν υπάρχουν πια πουθενά αλλού».47 Στη συνέχεια (ό.π. : 335, σημ. 1), 

σχολιάζοντας το ιδίωμα, δίνει ορισμένα δείγματα από τη γλώσσα των βοσκών: «Το 

αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιδιώματος είναι η παράλειψη του ρ στο μέσο 

των λέξεων, το οποίο φεύγοντας αφήνει πίσω του μια μακρόσυρτη προφορά του γειτονικού 

φωνήεντος: έτσι αντί Πέτρος λένε Πέτ(y)os, αντί κρασί λένε καασί, αντί σήμερα έβρεξε λένε 

σήμι(y)α έβε(h)ξε. Το Γ προτίθεται αρχικού φωνήεντος, όπως γήκουσα αντί ήκουσα· και 

επίσης εισάγεται ανάμεσα σε φωνήεντα, όπως θεγός αντί θεός· επίσης αντικαθιστά αρχικό 

δ, όπως για αντί διά: αλλά αυτές οι ιδιαιτερότητες απαντούν και αλλού»48 και 

αναφερόμενος στη συντηρητικότητα και αρχαϊκότητα του ιδιώματος γράφει: «Μια 

εντυπωσιακή περίπτωση διατήρησης μιας αρχαίας λέξης είναι το φαυλίζω αντί του κοινού 

κακολογώ, το λαλώ χρησιμοποιείται επίσης αντί του ομιλώ, αλλά αυτό, αν και γενικά 

απαρχαιωμένο, χρησιμοποιείται κανονικά και στη Λήμνο. Ένα ρήμα παφλουκιάζω49 

χρησιμοποιείται με την έννοια του ζέω (‘to be scadling hot’ of liquids), προκειμένου για 

υγρά. Για τα σωθικά υιοθετούν την περίεργη λέξη ζκάθλα».50   

                                                
46 Η μτφρ. δική μου. 
47 Tozer (1890 : 334-5) μτφρ. Παπαγεωργίου (1982 : 147-8) 
48 Η μτφρ. δική μου. 
49 Η λέξη προφέρεται σήμερα παφλακιάζου και χρησιμοποιείται με τη σημασία ‘ξεματίζομαι από ζεστό 

υγρό’, π.χ. έ ντ ουργ’ή παφλακιάσ’κ’ις πλια, απάντιξι μη ντου πίν’ς ζουματστό ντου γκαφέ ‘κρίμα 

ζεματίστηκες, περίμενε πια μην τον πίνεις καυτό τον καφέ’.  
50 Η μτφρ. δική μου. Για ετυμολογία της λ. ζγκάθλα βλ.  Ανδριώτης (1940 : 60). η λέξη προφέρεται 

σήμερα τζ’γκάθλα. 
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Ιστορικό ενδιαφέρον έχουν, και δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα 

εργασία, και τα δημοσιεύματα του ‘ιατροφιλόσοφου’ Φαρδύ: 1. «Περί του 

γλωσσικού ιδιώματος των Σαμοθράκων και της προφοράς αυτών», Ανατολή 1(5), 

1880, 147-148, 2. «Περί των εν Σαμοθράκη μυρολογίων», αυτόθι, 1(6), 1880, 179-

183, 3. «Τα Ζγόραφα», Θρακική Επετηρίς, 1897, 49 και 4. «Νομισματικά 

Σαμοθράκης», Journal International d’ archéologie mumismatique, 1898 (Head-

Σβορώνου, Ιστορία νομισμάτων, τομ. Α΄) (βλ. και Κατσάνης (2002-3 : 84). 

1.3.1.2 Λεξιλογικού ενδιαφέροντος εργασίες 

Λεξιλογικό ενδιαφέρον έχουν τα παρακάτω δημοσιεύματα:  

1. Α. Κ. Χρηστομάνος (1899) «Η νήσος Σαμοθράκη», Επετηρίς Φιλολογικού 

Συλλόγου Παρνασσός, 3, 193-237, χρήσιμο για το τοπωνυμικό του υλικό.  

2. Ι. Κατσικόπουλος (1936) «Συμβολή εις την μελέτην της χλωρίδος της νήσου 

Σαμοθράκης», Δελτίον Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας, τ. 6, 225-227, 264-267, 301-

304, χρήσιμο για το φυτωνυμικό του υλικό.  

3. Γ. Ν. Αικατερινίδη (1988) «Τα αϊτσένια σπίτια της Σαμοθράκης», Πρακτικά 

Συμποσίου: Η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη, 

Θεσσαλονίκη,  385-429, χρήσιμο για την ονοματολογία του σαμοθρακίτικου σπιτιού.  

4. Η λαογραφική μελέτη των Δ. Αγγελώνια & Γ. Πετρούδα & Α. Ατζανού & Δ. 

Στεργίου (1980, 21993) «Η Ακριτική Σαμοθράκη», Δήμος Σαμοθράκης, διαθέτει 

λεξιλογικό υλικό, αλλά και δείγματα σαμοθρακίτικου λόγου.  

5. Μ. Παρασκευαΐδης (1983) «Η παραδοσιακή Σαμοθράκη με λαογραφικές εικόνες 

του 1983» Θρακική Επετηρίδα, τ. 4ος, 159-229. 

6. Μ. Παρασκευαΐδης «Το γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης», Θρακική Επετηρίδα, 

τ. 4ος, 287-295.  

Τα δημοσιεύματα του Παρασκευαΐδη είναι χρήσιμα ως λαογραφικό υλικό, ως 

γλωσσικό υλικό όμως πρέπει να χρησιμοποιηθούν με επιφύλαξη, καθώς ελάχιστα 

αποδίδουν την προφορά του ιδιώματος.  

Βασικό μειονέκτημα γενικότερα των περισσότερων από τις παραπάνω εργασίες είναι 

η έλλειψη ακριβούς φωνητικής καταγραφής.  

7. Το συλλογικό βιβλίο των Π. Αποστολούδια & Ν. Κατσάνη & Θ. Πολίτη (2008) 

Σαμοθράκη: Παραδοσιακά Επαγγέλματα, Π.Α.Κ.Θ, Ξάνθη, χρήσιμο για λεξιλόγιο 

σχετικό με τα παραδοσιακά επαγγέλματα. 
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8. Δημοσιευμένα κείμενα του ιδιώματος σε τοπικές εφημερίδες της Σαμοθράκης: 

"Νέα της Σαμοθράκης" & "Φωνή της Σαμοθράκης", φύλλα 1994 -1998. Τα κείμενα 

αυτά παρουσιάζουν αδυναμίες φωνητικής καταγραφής. Ωστόσο αν αποκατασταθούν 

φωνητικά μπορεί να αποτελέσουν βασική πηγή γλωσσικού υλικού για το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης.  

1.3.2 Γλωσσολογικές εργασίες 

Η επιστημονική μελέτη του ιδιώματος αρχίζει με τις εργασίες του γλωσσολόγου A. 

Ηeisenberg, που χρονολογούνται στις αρχές του 20 αι. (βλ. παρακάτω).  

Οι επιστημονικές μελέτες που έχουν αντικείμενο το ιδίωμα της Σαμοθράκης μπορούν 

να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: 

1.3.2.1 Μελέτες που περιγράφουν όλα τα γλωσσικά επίπεδα του ιδιώματος  

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται: 

(α) Η αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή του S. Kamaroudis. 1982-3. Le 

Samothracien, Paris. Η εργασία αυτή έχει αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη ως προς την 

αξιοπιστία των δεδομένων της από τον κατεξοχήν μελετητή του ιδιώματος της 

Σαμοθράκης, Ν. Κατσάνη, με τον οποίο και συμφωνούμε. Για κριτική βλ. Κατσάνης 

(1996).  

(β) Η μελέτη του Κατσάνη (1996) Το Ιδίωμα της Σαμοθράκης, Θεσσαλονίκη, η οποία 

αποτελεί καρπό πολυετούς επιτόπιας έρευνας, είναι γραμμένη κατά το παραδοσιακό 

και δομικό μοντέλο51 και ασχολείται με τη φωνητική, τη φωνολογία, τη μορφολογία 

(μερικώς), κυρίως όμως περιέχει πλούσιο ανθρωπωνυμικό, τοπωνυμικό, φυτωνυμικό 

και ζωωνυμικό λεξιλογικό υλικό του ιδιώματος. 

1.3.2.2 Μελέτες και άρθρα που ασχολούνται με συγκεκριμένα επίπεδα του 

ιδιώματος 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εργασίες του 20ου και 21ου αι., που αφορούν 

ιδιαίτερα τη φωνητική – φωνολογία και το λεξιλόγιο του ιδιώματος. Οι εργασίες 

παρατίθενται παρακάτω κατά συγγραφέα και χρονολογική σειρά:  

                                                
51 Τζιτζιλής (2000 : 18). 
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(α) Ο A. Ηeisenberg σε τρεις εργασίες του (1918, 1921 και 1934) ασχολείται 

με το γλωσσικό ιδίωμα της Σαμοθράκης. Στην εργασία του: «Die Liquida ρ im 

Dialekt von Samothrake», στο Αφιέρωμα εις Γ. Χατζιδάκιν, Αθήνα, 1921, ασχολείται 

αποκλειστικά με το ρ της Σαμοθράκης. Στις άλλες δύο (1918 και 1934) που περιέχουν 

διαλεκτικό υλικό από διάφορες νεοελληνικές διαλέκτους, περιλαμβάνονται κείμενα 

και από το ιδίωμα της Σαμοθράκης. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη που δημοσιεύεται 

από τον ίδιο στα 1918: Dialekte und Umgangssprache im Neugriechischen στο 

Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der Wissenschaften zur Feier des 159 

Stiftungstages am 29 Mai 1918, στις σσ. 39-41 περιέχει από το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης το κείμενο Gespräch zweier Hirten in der Mundart von Samothrake, η 

δεύτερη, που δημοσιεύτηκε στα 1934, μετά τον θάνατό του, από τους E. Schwyzer & 

J. Kalitsunakis: Neugriechische Dialekttexte, Berlin, περιέχει τα εξής πέντε 

διαλεκτικά κείμενα από το ιδίωμα της Σαμοθράκης: 1. Dialog und Geschichten im 

Hirtendialekt von Samothrake, σσ. 57-59, 2. Die Geschichte vom Ursprung der 

samothrakischen Wildziegen, σσ. 60-62, 3. Eine Vampirgeschichte, σσ. 63-64, 4. Die 

Vampirhöhle, σσ. 65-66, 5. Die beiden Schmiede, σσ. 67-68. Το υλικό του είναι 

καταγεγραμμένο φωνητικά και τα κείμενα μεταφράζονται στα ελληνικά και στα 

γερμανικά. Το υλικό αυτό αποτέλεσε μέχρι σήμερα βασική πηγή για τις 

μεταγενέστερες εργασίες που αφορούν το ιδίωμα της Σαμοθράκης. Την αξιοπιστία 

του γλωσσικού του υλικού εξαίρει ο Andriotis (1939-40 : 155).  

(β) Ακολουθούν οι πολύ σημαντικές για το ιδίωμα της Σαμοθράκης εργασίες 

του N. Ανδριώτη, που αφορούν τη φωνητική και το λεξιλόγιο του ιδιώματος. Ο ίδιος, 

γόνος προσφυγικής οικογένειας από την Ίμβρο και μετέπειτα καθηγητής 

γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ., έζησε για μερικά χρόνια στη Σαμοθράκη, όπου κατέφυγε 

η οικογένειά του μετά το 1922. Στις λεξιλογικές του εργασίες που αφορούν τη 

Σαμοθράκη συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων: τα τρία γλωσσάρια52 που κατάρτισε 

μαζί με την αδελφή του Ελένη για το ιδίωμα της Σαμοθράκης, στα 1928, 1929 και 

1930, και αποτελούν τα υπ. αριθμό 449, 454 και 497 (σσ. 113-114) χειρόγραφα που 

ανήκουν στο Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών (βλ. 

και Β. Φάβη (1930 : 235-237 & 1931: 89-92) και Βαγιακάκος (1977 : 126). Tα άρθρα 

του: «Etymologische Erklärungen neu-griechischer Dialektwörter aus den Inseln des 

                                                
52 Andriotis (1939-40 : 156). 
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ägäischen Meeres», Glotta 25, 1936, σσ. 11-20 και «Beiträge zur neugriechischen 

Wortforschung», Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 65, 1938, 163-176, 

καθώς επίσης και ενενήντα εφτά (97) αρχαϊσμοί53 από το ιδίωμα της Σαμοθράκης που 

καταγράφονται στο Lexicon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien, 

1974. Στις φωνητικές εργασίες του ανήκει: «De quelques faits phonétiques du dialect 

de Samothrace» Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού54 6, 

1939-40, σσ. 153-208, στην οποία εξετάζει διάφορα φωνητικά φαινόμενα του 

ιδιώματος της Σαμοθράκης, μεταξύ των οποίων την ανομοίωση βαθμού ανοίγματος 

των ακολουθιών éa και óa που τρέπονται σε ía και úa, στην οποία αφιερώνει μεγάλο 

μέρος. Το φαινόμενο αυτό συνεξετάζεται με δεδομένα και από άλλα ιδιώματα. Το 

1974 αναδημοσιεύει, εμπλουτισμένο με κάποια καινούργια παραδείγματα και 

νεότερη βιβλιογραφία, το τμήμα της παραπάνω εργασίας που αφορά την ανομοίωση 

ύψους των φωνηέντων, ονομάζοντάς το «La loi de prophylaxie dans le vocalisme 

néo-grec», δηλ. νόμο της προφύλαξης. 

(γ) Στους λεξιλογικούς αρχαϊσμούς του ιδιώματος αναφέρονται δυο άρθρα 

του Κρεκούκια (1983) «Αρχαιοπινή τοπωνύμια από τη Σαμοθράκη» και «Αρχαιοπινή 

στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Σαμοθράκης», Β΄ Συμπόσιο 

Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, σσ. 133-139 & 141-156 αντίστοιχα.  

(δ) Ο Κατσάνης, πέρα από την εκτεταμένη μελέτη του (1996) (βλ. παραπάνω), 

δημοσιεύει από το 1981 μια σειρά από άρθρα που αφορούν κατά κύριο λόγο τη 

φωνητική - φωνολογία και το λεξιλόγιο του Ιδιώματος: 1. «Σαμοθρακίτικα 

Επώνυμα», Εφημ. Σαμοθράκη, φ. 5-6, Μαΐου – Ιουνίου, 1981, 2. «Βαφτιστικά 

Σαμοθράκης», Ελληνική Διαλεκτολογία 1, 1989, σσ. 65-67, 3. «Διαλεκτικά IV. 

Φωνολογικά Σαμοθράκης». ΜΕΓ 12, 1992, σσ. 105-113, 4. «Διαλεκτικά V. 

Ποιμενικά Σαμοθράκης Ι». ΜΕΓ 15, 1995, 554-560. Σε δύο εργασίες του: 5. «Μεταξύ 

Βορρά και Νότου», Νεοελληνική Διαλεκτολογία 2, 1998 και 6. «Μεταξύ Ίμβρου και 

Σαμοθράκης» Νεοελληνική Διαλεκτολογία 4, 2003, εξετάζει την κατάταξη του 

ιδιώματος της Σαμοθράκης στο πλαίσιο της νεοελληνικής διαλεκτολογίας.  
                                                
53 Σημειώνεται ότι οι αρχαϊσμοί του ιδιώματος της Σαμοθράκης, οι οποίοι είναι κατά πολύ 

περισσότεροι  από αυτούς που αναφέρει o Andr. LA (πβ. και Κρεκούκιας 1983) και οι οποίοι είναι 

σκόπιμο να συνεξεταστούν με αυτούς των γειτονικών περιοχών, δεν εξετάζονται στην παρούσα 

εργασία αλλά ευελπιστούμε να αποτελέσουν αντικείμενο μεταγενέστερης εργασίας. 
54 Σύμφωνα με τον Κατσάνη (1996 : 25) αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εργασία του Ανδριώτη. 
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Τέλος, με τη φωνολογία του /r/ ειδικότερα ασχολήθηκαν από τους νεότερους 

ερευνητές, οι:  

Β. Newton (1972a) “Loss of /r/ in a modern Greek dialect”. Language 48(3), 566-572 

και (1972b) The Generative Interpretation of Dialect. A study of Modern Greek 

Phonology.  Cambridge: University Press, 76-81. 

Hayes, B. 1989. “Compensatory lengthening in moraic phonology”. Linguistic 

Inquiry 20, 253-306. 

Kavitskaya, D. 2002. Compensatory Lengthening: Phonetics, Phonology, Diachrony. 

Routledge: Outstanding Dissertations in Linguistics. 

Topintzi, N. 2006. Moraic onsets. Doctoral Dissertation, UCL.  

Topintzi, Ν. 2010. Onsets: Suprasegmental and Prosodic Behaviour. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Kiparsky, P. 2008. Compensatory lengthening στην προσωπική του ιστοσελίδα:  

http://www.stanford.edu/~kiparsky/Papers/newyork.syll.pdf 

Malikouti-Drachman A. & G. Drachman. (2010) “Metathesis or Epenthesis in 

Samothraki Greek?” ΜΕΓ 30. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. 

για τις απόψεις των οποίων βλ. 2.2.1.3. 

1.4 Το ιδίωμα της Σαμοθράκης 

1.4.1 Οι πρώτες μαρτυρίες 

Ο Heisenberg (1918 : 39-40), στον οποίο, όπως προαναφέρθηκε, οφείλουμε την 

πρώτη επιστημονική ενασχόληση με το ιδίωμα της Σαμοθράκης (βλ. 1.3.2.2), 

σχολιάζοντας το γλωσσικό υλικό του Conze (1860) παρατηρεί ότι παρά την ύπαρξη 

κάποιων ανακριβειών, τα δείγματά του δίνουν μια γενικά ακριβή εικόνα του 

ιδιώματος. Ο ίδιος στις μελέτες του (1918, 1921 και 1934) δίνει ακριβέστερα την 

εικόνα του ιδιώματος (για διαφοροποιήσεις από τη σημερινή μορφή βλ. 2.2.1 και 

2.1.2.1.3). Οι Conze, Tozer και Heisenberg κάνουν λόγο για διάλεκτο των βοσκών 

που την θεωρούν αρχαιότερη από το βόρειο ιδίωμα που μιλιέται στην πρωτεύουσα 

του νησιού. Ο Heisenberg συγκεκριμένα αναφέρει (1918 : 12-13) ότι η διάλεκτος των 

βοσκών είναι μεσαιωνικής προέλευσης, εδράζεται στη βυζαντινή δημώδη γλώσσα και 

οι σημαντικές ιδιαιτερότητές της πρωτοσχηματίστηκαν στον ύστερο μεσαίωνα. Η 

άποψη αυτή του Heisenberg ενισχύεται από την πολιτική και δημογραφική ιστορία 
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της Σαμοθράκης (πβ. Browning, 1995 : 96 και Τζιτζιλής, 2000 : 16). Το νησί από το 

1204 αποκόπτεται βασικά από την κεντρική εξουσία και μόνο για μικρά χρονικά 

διαστήματα επανέρχεται στο βυζαντινό κράτος. Από τη στιγμή λοιπόν που η 

ενοποιητική δύναμη του κέντρου χαλαρώνει, το ιδίωμα αρχίζει να διαμορφώνει τα 

δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Υιοθετούμε την κριτική του Heisenberg (1918 : 39-40) για το γλωσσικό υλικό 

του Conze (1860) και θεωρούμε το γλωσσικό υλικό, το οποίο διαφοροποιείται σε 

περισσότερα ή λιγότερα σημεία από το σημερινό ιδίωμα των επαρκών ομιλητών της 

Σαμοθράκης ως ποικιλία του Conze, του Tozer, του Heisenberg. Οι διαφορές από το 

σημερινό ιδίωμα μεγαλώνουν όσο απομακρυνόμαστε από την σημερινή εποχή. Αυτό 

που αξίζει να παρατηρηθεί είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθούν με ακρίβεια οι 

διαφορές των δύο πρώτων ποικιλιών λόγω των μειονεκτημάτων που οφείλονται στην 

έλλειψη ακριβούς φωνητικής καταγραφής. Η ποικιλία του Heisenberg, την οποία 

εγκρίνει και ο Andriotis (1939-40 : 159), βρίσκεται πολύ κοντά στην σημερινή μορφή 

των επαρκών ομιλητών του ιδιώματος, την οποία και περιγράφουμε. Σημειώνουμε ότι 

στο υλικό του Heisenberg και του Ανδριώτη στηρίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, η 

επόμενη γλωσσολογική έρευνα για το ιδίωμα. Το πρώτο ηχητικό υλικό του ιδιώματος 

(ηχογραφήσεις Ηeisenberg, για τις οποίες βλ. 1.5.2) των αρχών του 20ου αι. βρίσκεται 

πολύ κοντά στη σημερινή μορφή του ιδιώματος.  

1.4.2 Η σημερινή κατάσταση του ιδιώματος  

Η σημερινή μορφή του ιδιώματος εμφανίζεται ενιαία και είναι κοινή σε όλους τους 

επαρκείς ομιλητές της διαλέκτου. Στη σημερινή γλωσσική ομοιογένεια έχει συμβάλει 

αφενός η έλλειψη εποικισμού στο νησί μετά τα τελευταία κύματα προσφύγων της 

μικρασιατικής καταστροφής και αφετέρου, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα του 

19ου αι., η συγκέντρωση του πληθυσμού μέχρι και το 2ο μισό του 19ου αι. στο 

μοναδικό χωριό του νησιού, τη Χώρα,55 που ονομάζεται μέχρι και σήμερα στη 

                                                
55 Την πληροφορία αυτή αναφέρουν μεταξύ άλλων: ο Conze (1860) «Το μοναδικό χωριό του νησιού –

που ονομάζεται απλώς η Χώρα– έχει μόνο χριστιανικό πληθυσμό» (μτφρ. Παπαγεωργίου,1982 : 130). 

ο γιατρός Μ. Μελίρρυτος (1871) «Οι κάτοικοι εισί χριστιανοί όλοι του ανατολικού δόγματος. 

κατοικούσι σήμερον μόνον εις εν χωρίον όλοι, συγκροτούμενον εκ 500 οικιών, μιας εκκλησίας και 

ενός σχολείου αλληλοδιδακτικού» (Παπαγεωργίου, 1982 : 167). o Tozer (1890) «Ο δρόμος ως το 

χωριό, που είναι το μόνο κατοικημένο μέρος του νησιού, είναι αρκετά μακρύς» (Παπαγεωργίου, ό.π. : 
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γλώσσα των ντόπιων ‘του Χουριό’. Οι υπόλοιποι οικισμοί σύμφωνα με τον Andriotis 

(1939-40, 155) δημιουργήθηκαν όχι νωρίτερα από το 2ο μισό του 19ου αι. Τα 

σπουδαιότερα σημερινά χωριά μόνιμης διαμονής των κατοίκων, εκτός από τη Χώρα 

είναι: η Καμαριώτισσα, τα Αλώνια, το Λάκκωμα, ο Ξηροπόταμος και ο Προφήτης 

Ηλίας με τον οικισμό Καστέλλι. Σημειώνεται ότι η βόρεια πλευρά του νησιού 

(Παλιάπολη, Καριώτες, Θέρμα, Άνω Μεριά κ.λπ.) αποτελεί και σήμερα τόπο 

εργασίας και θερινής κατοικίας για ορισμένους από τους κατοίκους της Χώρας. 

Η δυναμική φάση που διέρχεται σήμερα το ιδίωμα – παρόμοια με την εικόνα 

που εμφανίζουν και τα περισσότερα νεοελληνικά ιδιώματα – συνδέεται με τον 

στιγματισμό του ιδιωματικού λόγου και την ενοποιητική δράση της ΚΝΕ. Παρά την 

επίδραση56 που ασκεί η ΚΝΕ στο ιδίωμα, μέσω των ΜΜΕ, του σχολείου, των 

εύκολων μετακινήσεων, του τουρισμού, της μετανάστευσης εσωτερικού και 

εξωτερικού κ.λπ. (βλ. και Κατσάνης 1996 : 27) το ιδίωμα εξακολουθεί και σήμερα να 

διατηρεί τα βασικά του χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από την ΚΝΕ και τα 

υπόλοιπα ιδιώματα και αποτελεί τον βασικό γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας για τους 

κατοίκους της Σαμοθράκης και τους Σαμοθρακίτες μετανάστες – εσωτερικού και 

εξωτερικού – στην μεταξύ τους επικοινωνία. 

1.4.3 Κατάταξη του ιδιώματος της Σαμοθράκης 

Η πιο γνωστή μέχρι τώρα πρόταση για τη διαίρεση των νεοελληνικών ιδιωμάτων 

(Hatzidakis 1975 [1892] : 342) κατέτασσε το ιδίωμα της Σαμοθράκης στα ΒΙ. 

Ωστόσο το ιδίωμα παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα ΒΙ, 

που το διαφοροποιούν από αυτά και το συνδέουν με άλλες διαλεκτικές ομάδες της 

ελληνικής ή αποτελούν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του.  

                                                                                                                                       
144). ο Kern (1912), ο οποίος επισκέφτηκε τη Σαμοθράκη στα 1892 «Όλοι (οι κάτοικοι) το χειμώνα 

κατοικούν στο μοναδικό χωριό του νησιού, που είναι γνωστό σαν Χώρα. Το καλοκαίρι οι κάτοικοι 

είναι διασκορπισμένοι στα βουνά, έχοντας για στέγη φτωχικές καλύβες ή τη σκιά από ψηλά και ωραία 

πλατάνια»  (Παπαγεωργίου, ό.π. : 153). 
56 Η επίδραση εμφανίζεται, σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως μορφωμένους, νεότερους, 

μετανάστες εσωτερικού και εξωτερικού κ.λπ.,  με τη χρήση ‘μεσοδιαλέκτου’ (πβ. Τζιτζιλής, 

Εισαγωγή). η ‘μεσοδιάλεκτος’ διατηρεί ορισμένα από τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά, απορρίπτει όμως 

τα πιο στιγματισμένα. Η περιγραφή της ‘μεσοδιαλέκτου’ αποτελεί αντικείμενο 

κοινωνιογλωσσολογικής μελέτης και είναι έξω από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 
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Ήδη ο Κατσάνης (1996 : 29-30) με βάση τα γλωσσολογικά δεδομένα της 

έρευνάς του παρατηρεί ότι το νησί μετά τον εξανδραποδισμό του 1821 τροφοδοτείται 

πληθυσμιακά: (α) από τα γειτονικά νησιά του Αιγαίου με τις μικρασιατικές ακτές και 

(β) από την Ανατολική και Δυτική Θράκη. Από τις μεταγενέστερες εργασίες του 

(1998 και 2003) επιβεβαιώνονται οι σχέσεις της Σαμοθράκης με τα γειτονικά νησιά. 

Επιπλέον ο ίδιος (1998 : 136), λαμβάνοντας υπόψη λεξιλογικά ισόγλωσσα 

(ποιμενικούς όρους, φυτωνύμια κ.λπ.) και άλλα στοιχεία πολιτισμού συμπεραίνει ότι 

η Σαμοθράκη «πολιτιστικά57 ανήκει ή ταυτίζεται με το χώρο του κεντρικού και 

νότιου Αιγαίου και διαφέρει από το θρακομακεδονικό, στον οποίο ανήκει φωνητικά». 

Στη συνέχεια με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα του Τζιτζιλή (ΘΒ & ΒΙ) για 

τη διαλεκτική διαίρεση της ελληνικής εξετάζονται: (α) η θέση του ιδιώματος της 

Σαμοθράκης και (β) οι σχέσεις του με τις όμορες διαλεκτικές ομάδες. 

1.4.3.1 Η θέση του ιδιώματος της Σαμοθράκης στα πλαίσια των νεοελληνικών 

ιδιωμάτων. 

Με βάση τα εικοσιτέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που προτείνει ο Τζιτζιλής 

(Εισαγωγή) για τη διαλεκτική διαίρεση της Ελληνικής, το ιδίωμα της Σαμοθράκης 

ανήκει σε αυτά που:  

1. μεταβάλλουν τα άτονα /e/ και /o/ σε /i/ και /u/ αντίστοιχα και αποβάλλουν τα άτονα 

/i/ και /u/ (βόρειος φωνηεντισμός). 

2. δεν διατηρούν τη ρινική προφορά των συμπλεγμάτων [mb], [nd], [ŋg]. 

3. κάνουν διάκριση ανάμεσα σε φατνιακά και ουρανοφατνιακά φωνήματα. 

4. δεν διακρίνουν φωνολογικά τα απλά από τα διπλά σύμφωνα. 

5. αγνοούν τον τσιτακισμό.  

6. παρουσιάζουν συνίζηση στις ακολουθίες /ía/ /éa/ με κοινή εξέλιξη του ημιφώνου. 

7. δεν καταστρατηγούν, κατά κανόνα, τον νόμο της τρισυλλαβίας. για 

καταστρατήγηση του τρισυλλαβικού τονισμού και εμφάνιση δεύτερου τόνου βλ. 

τονισμός 2.3.3.  

8. δεν εμφανίζουν τάση για ανοιχτές συλλαβές. για εξαιρέσεις βλ. 2.2.5.1 (γ). 

9. δεν διατηρούν το ληκτικό -ν των ουδετέρων. 

                                                
57 Πβ. και Kontossopoulos (1983-4) για τα κριτήρια διαίρεσης των νεοελληνικών διαλέκτων με βάση 

δέσμη φωνητικών, λεξιλογικών, ακόμη και πολιτιστικών ισογλώσσων.  
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10. δεν διατηρούν τη μορφολογική διάκριση ανάμεσα στην ονομαστική και στην 

αιτιατική πληθυντικού των αρσενικών σε -ος. 

11. χρησιμοποιούν την ερωτηματική αντωνυμία τι. 

12. διαθέτουν τριπλό λειτουργικό δεικτικό σύστημα, βλ. 7.5. 

13. δεν αναπτύσσουν /γ/ στη ρηματική κατάληξη -εύω. (ανάπτυξη /γ/ στην ακολουθία 

ευ+Φ εμφανίζεται μόνο στις ομόρριζες λέξεις: βγαγγ’έλιου, Βγαγγ’έλ’ς, Βγαγγ’ιλ’ν’ή, 

Βγαγγ’ιλ’σμού). 

14. χρησιμοποιούν τις ρηματικές καταλήξεις -ουν και -αν. για σποραδικές εμφανίσεις 

σε -ασι (βλ. 10.2.2.2.1). 

15. χρησιμοποιούν την κατάληξη -ετε για το 2ο πληθ. του ενεργητικού παρατατικού 

και αορίστου.  

16. σχηματίζουν τον παθητικό αόριστο σε -ηκα. 

17. σχηματίζουν τον ενικό των οξύτονων ρημάτων χωρίς φωνηεντικές επεκτάσεις. 

18. εμφανίζουν μεικτό κλιτικό παράδειγμα στον παρατατικό των οξύτονων σε -έω και 

-άω, με αρχαϊκό ενικό και σιγματικό πληθ.. 

19. αποβάλλουν την άτονη συλλαβική αύξηση. 

20. εμφανίζουν στερητικά επίθετα σε -τος / -στος (>-τους / -στους) π.χ. αξούρστους 

και σπανιότερα σε -γος (> -γους), π.χ. αζούλ’γους. 

21. εμφανίζουν κατά κανόνα τον υποκορισμένο τύπο στη θέση του πρωτότυπου, 

όπως και η ΚΝΕ, π.χ. του κ’ιφάλ’, του πουδάρ  πβ. όμως και ι μήλ’γγας ‘το μηλίγγι’. 

22. εκφέρουν το έμμεσο αντικείμενο σε αιτιατική. 

23. προτάσσουν τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας. 

24. δηλώνουν τη χρονική βαθμίδα στις αντιγεγονοτικές δομές στον δείκτη που 

αποτελεί γραμματικοποιημένη μορφή του παρατατικού του θέλω (βλ. 10.6.1.1). 

Με βάση τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά αναζητείται η θέση του σε 

σχέση με άλλες διαλεκτικές ομάδες και επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητές του.  

1.4.3.2 Σχέση του ιδιώματος της Σαμοθράκης με τα ΒΙ 

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης, με βάση τον βόρειο φωνηεντισμό και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά που μοιράζεται με τα ΒΙ, ανήκει στην ομάδα των ΒΙ.  

 Ο Τζιτζιλής (ΒΙ), χρησιμοποιώντας μια σειρά από μορφοσυντακτικά κριτήρια 

διακρίνει τα ΒΙ σε δύο βασικές ομάδες: (α) μια νοτιοδυτική (Στερ. Ελλάδα και 

Ήπειρο, τα οποία χαρακτηρίζει ως νότια ιδιώματα με βόρειο φωνηεντισμό) με 
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χαρακτηριστικά: 1. τήρηση του κανόνα της τρισυλλαβίας στο ρηματικό παράδειγμα, 

2. εκφορά του έμμεσου αντικειμένου σε γενική, 3. χρήση της κατάληξης -ατε ή -ετε 

στο β΄ πληθ. των παρελθοντικών χρόνων, 4. σχηματισμό μη σιγματικού παρατατικού 

των οξύτονων ρημάτων, 5. διάκριση της ονομ. και της αιτ. πληθ. των αρσ. σε -ος 6. 

σχηματισμός στερητικών επιθέτων σε -γος και (β) μια βορειοανατολική 

(περιλαμβάνει τα υπόλοιπα ΒΙ) με χαρακτηριστικά: 1. παραβίαση του κανόνα της 

τρισυλλαβίας στο ρηματικό παράδειγμα, 2. εκφορά του έμμεσου αντικειμένου σε αιτ., 

3. χρήση κατάληξης -ετε στο β΄ πληθ. των παρελθοντικών χρόνων, 4. σχηματισμό 

σιγματικού πρτ. των οξύτονων ρημάτων, 5. έλλειψη διάκρισης ονομ. και αιτ. πληθ. 

των αρσ. σε -ος και 6. σχηματισμό στερητικών επιθέτων σε -στος. Η βορειοανατολική 

ομάδα υποδιαιρείται σε μια βορειοανατολική ζώνη, που χαρακτηρίζεται από τα 1. μη 

ρινικά συμπλέγμα (b, d, g), 2. ανομοίωση του συμπλέγματος rθ σε rt και 3. γενίκευση 

των οξύτονων πληθ. σε -(αρ)οί για αρσ. σε -άρης και προπαροξύτονα σε -ας και μια 

δυτική ζώνη, που χαρακτηρίζεται από 1. τα ρινικά συμπλέγματα που διατηρούν το 

ρινικό στοιχείο, 2. το σύμπλεγμα rθ δεν ανομοιώνεται και 3. γενίκευση πληθ. σε 

-(αρ)αίοι.  

Με βάση την παραπάνω τυπολογία το ιδίωμα της Σαμοθράκης, ενώ 

εντάσσεται ως προς τα περισσότερα χαρακτηριστικά στη βορειοανατολική ομάδα και 

πιο συγκεκριμένα στην βορειοανατολική ζώνη, διαφοροποιείται απ’ αυτήν καθώς 

εμφανίζει σε τρία χαρακτηριστικά μεικτούς σχηματισμούς και από τις δυο υποομάδες 

(νοτιοδυτική και βορειοανατολική): 1. ενώ κατά βάση τηρείται ο νόμος της 

τρισυλλαβίας, σε μεμονωμένα περιβάλλοντα παραβιάζεται χάρη του 

παραδειγματικού τονισμού του ρήματος (βλ. 2.3.3), 2. σχηματίζει στερητικά επίθετα 

σε -στος / -τος  και -γος 3. σχηματίζει μεικτό παρατατικό στα οξύτονα (αρχαϊκό ενικό 

και σιγματικό πληθ.). 

1.4.3.3 Το ιδίωμα της Σαμοθράκης και η σχέση του με τη θρακοβιθυνιακή ομάδα 

Πέρα όμως από τα χαρακτηριστικά που εντάσσουν το ιδίωμα στα ΒΙ, διαθέτει και 

εφτά από τα δεκατρία τυπικά γνωρίσματα της όμορής του θρακοβιθυνιακής ομάδας. η 

ομάδα προτάθηκε από τον Τζιτζιλή (ΘΒ) και ορίζεται ως ιδιαίτερη διαλεκτική ομάδα, 

μεταβατική μεταξύ των βορείων, των μικρασιατιατικών και των νοτιοανατολικών 

ιδιωμάτων. ο πυρήνας της βρίσκεται στην Α. Θράκη και Βιθυνία και περιλαμβάνει 

ιδιώματα με βόρειο, ημιβόρειο και νότιο φωνηεντισμό. Πέρα από τα εικοσιτέσσερα 



53 

 

βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν την ομάδα στο πλαίσιο των νεοελληνικών 

ιδιωμάτων, τα μέλη της ομάδας συνδέονται μεταξύ τους με μια σειρά από δεκατρία 

τυπικά γνωρίσματα. Πρόκειται για γνωρίσματα που μεμονωμένα απαντούν και σε 

άλλα ιδιώματα, όχι όμως στο σύνολό τους. Στο σύνολό τους τα γνωρίσματα αυτά 

απαντούν στον πυρήνα της ομάδας (Ανατολική Θράκη, π.χ. Σαράντα Εκκλησιές58 και 

Βιθυνία, π.χ. Ντεμίρντεσι,59 Κουβούκλια60) και μειώνονται όσο τα ιδιώματα 

απομακρύνονται από τον πυρήνα.  

1.4.3.3.1 Τυπικά γνωρίσματα της θρακοβιθυνιακής ομάδας 

Τα τυπικά γνωρίσματα της θρακοβιθυνιακής ομάδας, όπως δίνονται από τον Τζιτζιλή 

(Θρακοβιθυνιακά) είναι: 

1. Η έλλειψη διάκρισης ανάμεσα σε φατνιακά και ουρανοφατνιακά φωνήματα. το 

φαινόμενο απαντά στην ΚΝΕ και σε νότια ιδιώματα (Πελοπόννησος, Κρήτη, 

Κυκλάδες, Μάνη, Μέγαρα και Κύμη). Το φαινόμενο αυτό διαφοροποιεί τα 

θρακοβιθυνιακά από τα ΒΙ61 και τα μικρασιατικά.62  

2. Η ανομοίωση του συμπλέγματος ρχ σε ρκ. το ισόγλωσσο συνεχίζεται προς Ν και 

καλύπτει το Λιβίσι, τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο. 

3. Η αποβολή του ληκτικού /e/ στις ενεργ. καταλήξεις του 1ου πληθ. των ρημάτων σε 

-ο(υ)με και -αμε  και 1ο εν. της μσπθ. φωνής -ουμαι. στο Ντεμίρντεσι η αποβολή 

εκτείνεται και στην ενεργ. κατάληξη του 2ου πληθ.  Σημειώνεται ότι το φαινόμενο 

απαντά τόσο σε βόρεια όσο και σε ημιβόρεια ιδιώματα και εμφανίζεται σε 

προπαροξύτονους ρηματικούς τύπους που λήγουν σε -me ή επεκτείνεται και στους 

παροξύτονους σε -me ρηματικούς σχηματισμούς.  

4. Η χρήση του επεκτατικού -α στο 3ο πληθ. του ενεργ. ενεστ. παρατηρείται σε 

ημιβόρεια και βόρεια ιδιώματα της περιοχής. 

5. Η αποβολή του θ στο μόριο θα όταν προηγούνται τα  ερωτηματικά τί, πού και το 

αρν. δεν, με αφομοίωση των προηγούμενων φωνηέντων προς το α και σε ορισμένα 

ιδιώματα και με απλοποίηση τι θα > τα, πού θα > πα, δε θα > δα.  

                                                
58 βλ. Ψάλτης (1905). 
59 βλ. Danguistis (1943). 
60 βλ. Δεληγιάννης (2002). 
61 βλ. Παπαδόπουλος (1926). 
62 βλ. Dawkins (1916). 
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6. Η χρήση του άρθρου τι στη γενική ενικού του αρσενικού και ουδετέρου. ο τύπος 

αυτός χρησιμοποιείται και στον Πόντο. 

7. Κοινός τύπος άρθρου στην αιτιατική πληθυντικού αρσενικών και θηλυκών με 

επικράτηση του θηλυκού. απαντά και σε μέρος των ποντιακών ιδιωμάτων.  

8. Κοινός τύπος στην αιτιατική πληθυντικού των τριτοπρόσωπων αρσενικών και 

θηλυκών αντωνυμιών με επικράτηση του θηλυκού. 

9. Ο σχηματισμός του β΄ ενικού της μεσοπαθητικής προστ. με την κατάληξη -θησε 

και σπανιότερα -θηκε. το φαινόμενο έχει ως πυρήνα τα θρακοβιθυνιακά ιδιώματα και 

απλώνεται και στα γειτονικά ιδιώματα του ευρύτερου θρακοβιθυνιακού χώρου, όπως 

Δ. Θράκη, Ίμβρο, Σαμοθράκη, Λέσβο, Κυδωνιές κ.α.  

10. Η χρήση της πολυλειτουργικής πρόθεσης πε που καλύπτει τις λειτουργίες των 

προθέσεων από και με της ΚΝΕ. η πρόθεση απαντά κυρίως στα θρακικά ιδιώματα. 

απαντά επίσης στη Λέσβο, στην Κύπρο, στην Κρήτη, στην Κ. Ιταλία. 

11. Η απουσία της συντακτικής αντίθεσης ότι /πως – που, με γενική επικράτηση του 

που.  

12. οι ενισχυμένοι ως προς τη δήλωση της επιμεριστικότητας τύποι των αόριστων 

αντωνυμιών καθανείς, καθανένας.  

13. Μια σειρά λεξιλογικά ισόγλωσσα που απαντούν αποκλειστικά ή με συγκριτικά 

υψηλότερη συχνότητα στην περιοχή, π.χ. κάτσινος, άμια, βράβυλο, τσιμπλίδα, 

τσαχείλα.  

Με τη θρακοβιθυνιακή ομάδα το ιδίωμα της Σαμοθράκης, μοιράζεται εφτά (7) από τα 

δεκατρία (13) τυπικά γνωρίσματα της ομάδας 

1.4.3.3.2 Γνωρίσματα που συνδέουν το ιδίωμα της Σαμοθράκης με τη 

θρακοβιθυνιακή ομάδα 

1. Η αποβολή του ληκτικού /e/ σε προπαροξύτονους ρηματικούς τύπους που λήγουν 

σε -me και πιο συγκεκριμένα στις ενεργ. καταλήξεις του 1ου πληθ. των ρημάτων 

-ο(υ)με και -αμε  και 1ο εν. μσπθ. φωνής -ουμαι (βλ. 2.2.2.3.3). 

2. Η αποβολή του θ στο μόριο θα ύστερα από τα  ερωτηματικά τί, πού και το 

αρνητικό δεν, με αφομοίωση των προηγούμενων φωνηέντων προς το α  και 

δημιουργία μακρού φωνήεντος, π.χ. τι θα > τάα, πού θα > πάα, δε θα > δάα (βλ. 

2.1.1.1.2.2). 
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3. Κοινός τύπος άρθρου στην αιτιατική πληθυντικού αρσενικών και θηλυκών με 

επικράτηση του θηλυκού. (βλ. 3.1). 

4. Κοινός τύπος στην αιτιατική πληθυντικού των τριτοπρόσωπων αρσενικών και 

θηλυκών αντωνυμιών με επικράτηση του θηλυκού, όταν συνεκφέρεται με άλλο 

κλιτικό (βλ. 7.1.2.3.2.2). 

5. Ο σχηματισμός του 2ου ενικού της μεσοπαθητικής προστ. με την κατάληξη -θηκε. 

(βλ. 10.3.2.2). 

6. Η απουσία της συντακτικής αντίθεσης ότι /πως – που· ως δείκτης συμπληρώματος 

χρησιμοποιείται γενικά το που (βλ. και 7.7 [Α]). 

7. Οι ενισχυμένοι ως προς επιμεριστικότητα τύποι της αόριστης αντωνυμίας 

κάθαγ’είς, κάθαγ’ένας (βλ. 7.6.1.2.4). 

1.4.3.3.3 Γνωρίσματα της θρακοβιθυνιακής ομάδας που τη διαφοροποιούν 

από το ιδίωμα της Σαμοθράκης  

1. Η έλλειψη ουρανοφατνιακών φωνημάτων στα ΘΒ· αντίθετα το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης διαθέτει ουρανοφατνιακά φωνήματα για τα οποία βλ. 2.3.2.  

2. Η ανομοίωση του συμπλέγματος ρχ σε ρκ.  

3. Η χρήση του επεκτατικού -α στο 3ο πληθ.  

4. Η χρήση του άρθρου τι στη γενική ενικού του αρσενικού και ουδετέρου.  

5. Η χρήση της πολυλειτουργικής πρόθεσης πε, που καλύπτει τις λειτουργίες των 

προθέσεων από και με της κοινής.  

6. Λεξιλογικά ισόγλωσσα, όπως π.χ. κάτσινος, άμια, βράβυλο, τσιμπλίδα, τσαχείλα 

κ.λπ. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το βόρειο ιδίωμα της Σαμοθράκης, που 

εντάσσεται στην περιφέρεια του ευρύτερου θρακοβιθυνιακού χώρου, ανήκει, 

σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΒΙ), μαζί με τα ιδιώματα της Ίμβρου, της Λέσβου, της 

Τενέδου, της Λήμνου και της Θάσου σε μια μεταβατική ζώνη των βορείων 

ιδιώματων, την οποία αποτελούν τα νησιά του Β. Αιγαίου, όπου συναντώνται 

στοιχεία από τα βόρεια, τα θρακοβιθυνιακά, τα μικρασιατικά, τα νοτιοανατολικά και 

νότια ιδιώματα. 
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1.4.3.4  Σχέσεις του ιδιώματος με τα μικρασιατικά, τα νότια και τα 

νοτιανατολικά ιδιώματα: 

Το ιδίωμα διαθέτει επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στα μικρασιατικά, τα νότια και νοτιοανατολικά· 

πολλά από αυτά απαντούν επίσης και στα θρακοβιθυνιακά, τα οποία, όπως 

αναφέρθηκε, αποτελούν, μεταβατική ζώνη που συνδέει τα βόρεια ιδιώματα με τα 

μικρασιατικά και τα νοτιοανατολικά. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: 

 Η χρήση της κατάληξης -ιού και σε άλλες κατηγορίες πέρα από τα ουδ. σε -ι/ί, 

π.χ. αλουγ-γιού, καναπιδιού, τζ’ιτζ’ιριού  κ.λπ.· αποτελεί τυπικό μικρασιατικό 

χαρακτηριστικό (βλ. 4.6.4).  

 Η χρήση του παραγωγικού επιθήματος -ισσα στη θέση του κλιτικού για το 

σχηματισμό του θηλ. των βαρύτονων σε -(η)ς και -(ι)κους επιθέτων αποτελεί κυρίως 

μικρασιατικό χαρακτηριστικό, το οποίο απαντά και σε άλλα, όπως νησιωτικά 

ιδιώματα (βλ. 5.2.1.2.2 και 5.2.2.2.3). 

 Η μετακίνηση του τόνου στην παραλήγουσα στον ενεργητικό αόριστο, χάσα, 

μάσα, πιάσα, κάτσα κλπ παράλληλα με τα έχασα, έμασα, έπιασα, έκατσα κ.λπ.· Κατά 

τον Τζιτζιλή (ΒΙ & ΘΒ) αποτελεί χαρακτηριστικό που συνδέει τα θρακοβιθυνιακά με 

τα ανατολικά ιδιώματα  (βλ. 8.3.6).  

 Ανάπτυξη μεσοσυμφωνικού /i/ στην ακολουθία Σri/eΦ > ΣirjΦ, π.χ. γιργιά, 

άβιργιου· απαντά σε θρακοβιθυνιακά, νησιά του Β Αιγαίου, μικρασιατικά και 

νοτιοανατολικά ιδιώματα (βλ. 2.2.1.2.1 και 2.2.5.1 [β]). 

 Χρήση των αντωνυμιών ατόζ-ι-μ, απατόζ-ι-μ και η εμφατική ατόζ-ιμ κ’ι 

απατόζ-ι-μ· απαντούν στα θρακοβιθυνιακά, νησιά Β Αιγαίου, μικρασιατικά, νότια, 

νοτιοανατολικά (βλ. 7.3.3).  

 Χρήση αναπτυκτικού φωνήεντος (ευφωνικού ή εγκλωβισμένου φωνήεντος) 

για αποσυμπλοκή συμφωνικών συμπλεγμάτων στα όρια λέξεων (φαινόμενο που 

εξυπηρετεί την τάση για ανοιχτές συλλαβές, π.χ. δεν-ι-γ’ήρτα· αποτελεί 

χαρακτηριστικό των νοτιοανατολικών ιδιωμάτων (βλ.2.2.5.1 [γ]).  

 Η εξέλιξη του συμφωνικού συμπλέγματος /sf/ > /sv/ απαντά κανονικά στο 

Λιβίσι, και σποραδικά στην Κρήτη, Τριφυλία και Ρόδο (Ανδριώτης 1961 : 49) (βλ. 

2.2.6.2.5).  
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Τη σχέση, κυρίως σε στοιχεία πολιτισμού και λεξιλογικά ισόγλωσσα, με τα ΝΙ 

έχει επισημάνει ήδη ο Κατσάνης (1998).  

Τέλος, εξετάζεται το ιδίωμα ως προς τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του. 

1.4.3.5 Ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του ιδιώματος 

Ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του ιδιώματος αποτελούν:  

(α) Η συμπεριφορά του /r/ 63 (και εν μέρει του /l/64). 

Ήδη ο Κατσάνης (1996 : 29) αναφέρει για το ιδίωμα: «μερικές ιδιαιτερότητες του 

συμφωνισμού του, όπως η αποβολή ή ο μετασχηματισμός του [r] σε φωνηεντικούς 

φθόγγους και πιθανόν παλιότερα και η αποβολή του [l], το τοποθετούν σε μια 

ξεχωριστή θέση στα νεοελληνικά ιδιώματα». 

(βλ. και Φωνητική – φωνολογία: 2.1.2.1.3 [l] και 2.2.1 Το υγρό /r/ στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης).  

(β) Η δημιουργία πλήρους σειράς μακρών φωνηέντων που διακρίνονται φωνολογικά 

από τα αντίστοιχά τους βραχέα, βλ. φωνολογία: 2.1.1.1.4 (μακρά ή διαδοχή δύο 

φωνηέντων) και 2.3.1 (φωνηεντικά φωνήματα). 

1.5 Μεθοδολογικά 

Στην ενότητα αυτή οριοθετείται το θέμα, συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο που 

χρησιμοποιήθηκε και γίνεται σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε για τη συλλογή του γλωσσικού υλικού, την κατάρτιση του corpus και 

της επεξεργασίας του. 

1.5.1 Οριοθέτηση του θέματος – θεωρητικό πλαίσιο 

Όπως αναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της κλιτικής 

μορφολογίας του ονοματικού και ρηματικού συστήματος του ιδιώματος. Βασικός 
                                                
63 Μαρτυρίες για ιδιάζουσα προφορά ή αποβολή των υγρών υπάρχουν και για άλλα γειτονικά με τη 

Σαμοθράκη ιδιώματα, π.χ. Ταϊφίρι (η πληροφορία του Οικονομίδη, 1933 : 344 για γενική αποβολή του 

λ και του ρ, αμφισβητείται αργότερα από τον Λουΐζο, 1934 : 344), Κάπη Λέσβου (Kretschmer 1905 : 

159), Προύσα (Κωσταντινίδου, 2005 : 343 κάνει λόγο για ιδιάζουσα προφορά υγρών, ιδιαίτερα του λ 

αλλά και του ρ), σε ΝΙ: Κρήτης (Πάγκαλος, 1955 : 217κ.ε.), Φιλώτι και Ανωμέρι Νάξου (Σιγάλας, 

1949 :  207κ.ε.). 
64 βλ. Κοντοσόπουλος (1977 : 193κ.ε.), Προμπονάς (1963 : 515) Μηνάς (2003 : 321-330) όπου και 

σχετική βιβλιογραφία. 
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στόχος είναι η συγχρονική περιγραφή και ανάλυση της κλιτικής μορφολογίας του 

ονοματικού και ρηματικού συστήματος· παράλληλα γίνονται αναφορές στη 

διαχρονική εξέλιξη του ιδιώματος με σκοπό την ερμηνεία των φαινομένων και την 

επισήμανση των σχέσεων με άλλα ιδιώματα. Στην κλιτική μορφολογία περιγράφεται 

η μορφή και οι λειτουργίες που έχουν μορφολογική εκπροσώπηση. Ορίζεται ως 

αντικείμενο μελέτης το ιδίωμα των επαρκών ομιλητών στην πιο γνήσια μορφή του. 

την επάρκεια στην περίπτωση αυτή την ορίζουμε σε σχέση με τις επιδράσεις που 

έχουν δεχτεί οι ομιλητές του ιδιώματος.65 Με βάση το κριτήριο αυτό επαρκείς 

ομιλητές θεωρούνται οι μεγαλύτεροι ηλικιακά ομιλητές και όσοι, λόγω κοινωνικής 

θέσης και επαγγέλματος, δέχονται τις λιγότερες εξωτερικές επιδράσεις (πβ. και 

Κατσάνης 1996 : 27). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ως πληροφοριοδότες 

μου κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, που ασκούν 

αγροτοποιμενικά επαγγέλματα και δέχονται τις μικρότερες δυνατές επιδράσεις από 

την ΚΝΕ (βλ. 1.5.2). 

Φαινόμενα διείσδυσης της ΚΝΕ, λόγω της μεταβατικής φάσης που διέρχεται 

το ιδίωμα, όπως επαναφορά του /r/ κ.λπ., ή χρήσεις ‘μεσοδιαλέκτου’ (βλ. 1.4.2) δεν 

εξετάζονται εδώ, αλλά μένουν ανοιχτά για μια ειδικότερη, μελλοντικά, εργασία στο 

πλαίσιο της υποχώρησης ή του γλωσσικού θανάτου των διαλέκτων.66 

Στην εργασία αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό 

μοντέλο, αλλά υπήρξε συνδυασμός του παραδοσιακού θεωρητικού μοντέλου με 

σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφή και ανάλυση 

έγινε κυρίως στο πλαίσιο της παραδοσιακής γλωσσολογίας με αξιοποίηση όμως και 

των νεότερων ερμηνευτικών μοντέλων.  Η αντιπροσώπευση των διάφoρων μοντέλων 

είναι άνιση στα επιμέρους κεφάλαια. Υπερισχύει η τυπολογία γλωσσών (Haspelmath 

1997, Diessel 1999, Τζιτζιλής (Εισαγωγή) κ.ά.) που χρησιμοποιείται σε όλα τα 

κεφάλαια παράλληλα με το παραδοσιακό μοντέλο, και κατά κεφάλαιο αξιοποιούνται 

τα δομικά μοντέλα για το ονοματικό (Seiler 1958, Ruge 1969, Dressler 1966, 

Τζιτζιλής [Εισαγωγή, ΒΙ, ΘΒ, ΜΑ]) και το ρηματικό σύστημα (Μπαμπινιώτης 1972, 

Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 2005, Ράλλη 1987 κ.ά.), καθώς και η θεωρία της 

                                                
65 Πβ. Chambers & Trudgill (1998 : 29). 
66 Βλ. Μαλικούτη (1996) όπου σσ. 112-115 αναφορά στη Σαμοθράκη.  
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γραμματικοποίησης (Hopper & Traugott 2003, Bybee & Perkins & Pagliuca 1994, 

Lehmann 2002, Τsangalidis 1999, Markopoulos 2009).  

Ειδικότερα, για την περιγραφή και ανάλυση των ουσιαστικών 

χρησιμοποιήθηκε η τριμερής κατά γένος διάκριση της παραδοσιακής γραμματικής με 

την παράλληλη όμως αξιοποίηση στοιχείων από τα δομικά μοντέλα (Seiler 1958, 

Ruge 1969, Τζιτζιλής [Εισαγωγή]. τα επίθετα, οι μετοχές, τα αριθμητικά που 

ακολουθούν τα κλιτικά παραδείγματα των ουσιαστικών αξιοποιούν τα ίδια μοντέλα. 

Στο κεφ. 7 των αντωνυμιών η αξιοποίηση στοιχείων από διάφορα μοντέλα, όπως π.χ. 

δομικών (Dressler 1966), τυπολογικών (Haspelmath 1997, Diessel 1999, Falzt 1985  

–όπως το χρησιμοποίησε η Manney (2000) για τις αυτοπαθητικές δομές της 

ελληνικής – Τζιτζιλή, Εισαγωγή), γραμματικοποίησης (Lehmann 2002), παράλληλα 

με την παραδοσιακού τύπου περιγραφή των επιμέρους αντωνυμιών, συνέβαλε στην 

περιγραφή και ανάλυση του αντωνυμικού συστήματος και παράλληλα έδωσε τη 

δυνατότητα της κατάταξης του ιδιώματος και της ερμηνείας διάφορων σχηματισμών.  

Στο ρηματικό σύστημα η παραδοσιακού τύπου περιγραφή συνδυάζεται με 

στοιχεία σύγχρονων δομικών αναλύσεων (πβ. Μπαμπινιώτης 1972, Κλαίρης & 

Μπαμπινιώτης 2005, Ράλλη 2005). Η βασική μορφολογική διάκριση όψης και χρόνου 

(πβ. Comrie 1976), που εκφράζεται με τα δομικά στοιχεία του ρήματος, αξιοποιείται 

για την οργάνωση του ρηματικού παραδείγματος. Η θεωρία της γραμματικοποίησης, 

όπως εφαρμόστηκε στην ελληνική, αξιοποιήθηκε για την ερμηνεία τόσο των δομών 

του μέλλοντα (Τsangalidis 1999, Markopoulos 2009) όσο και των περιφραστικών 

δομών (Moser 1988, Μόζερ 1989 & 2007 κ.α.).  

Η αξιοποίηση των διαφόρων μοντέλων βοήθησε στην πληρέστερη ανάλυση 

των δεδομένων μας. Τα τυπολογικά μοντέλα μάς έδωσαν τη δυνατότητα να 

εντάξουμε το ιδίωμα σε ευρύτερες διαλεκτικές ομάδες και να μελετήσουμε τις 

σχέσεις του με τις όμορες διαλέκτους (βλ. 1.4.3).   

1.5.2 Πηγές και μέθοδος συλλογής γλωσσικού υλικού 

Βασική πηγή για την άντληση γλωσσικού υλικού και τον έλεγχο του υπάρχοντος 

υπήρξε η προσωπική μου γνώση του ιδιώματος της Σαμοθράκης ως μητρικής 

γλώσσας. Γεννήθηκα στη Χώρα Σαμοθράκης από γονείς Σαμοθρακίτες (βασικής 

εκπαίδευσης που ασκούσαν αγροτοποιμενικά επαγγέλματα) όπου και τελείωσα την 

εγκύκλιο εκπαίδευση. Μετά τις σπουδές μου εργάστηκα στο νησί για μια τετραετία 
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ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου είχα την ευκαιρία να έρθω 

σε επαφή, καθημερινή και άμεση, και με νεότερους ομιλητές του ιδιώματος. 

Επισκέπτομαι το νησί κάθε χρόνο. Έτσι, τα γλωσσικά μου ακούσματα προέρχονται 

από ομιλητές γεννημένους από το τέλος του 19ου αι. και εξής. Το υλικό μου, που 

προέρχεται, κυρίως, λόγω της καταγωγής μου, από τη Χώρα, και εμπλουτίζεται με 

υλικό από τα υπόλοιπα χωριά (βλ. παρακάτω), επιβεβαιώνει ότι το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης είναι ενιαίο. Οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις συζητούνται κατά την 

πραγμάτευση της όλης εργασίας. 

Οι γλωσσικές πηγές που αξιοποιήθηκαν για την μελέτη της παρούσας 

εργασίας είναι γραπτές και προφορικές. Τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές 

διακρίνονται σε παλιότερες και νεότερες. Για τις γραπτές πηγές βλ. 1.3. Στις 

προφορικές πηγές συγκαταλέγονται: (α) στις παλιότερες: το πρώτο ηχητικό υλικό του 

Heisenberg και (β) στις νεότερες: ηχογραφήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας έρευνας.  

Πιο συγκεκριμένα,  

(α) το πρώτο ηχητικό υλικό για το ιδίωμα της Σαμοθράκης ηχογραφήθηκε στη 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από τον γερμανό γλωσσολόγο Ηeisenberg και 

βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο στο "Phonogramm-Archiv bzw. im 

Musikwissenschaftlichen Institut του "Humboldt-Universität". Από το 

φωνογραφημένο αυτό υλικό είχα στη διάθεσή μου και χρησιμοποίησα τα υπ’ αριθμόν 

PK 986-1, PK 986-2 φωνογραφημένα αρχεία, δημοσιευμένα και στο Heisenberg 

(1934) Neugriechische Dialekttexte: 1. Dialog und Geschichten im Hirtendialekt von 

Samothrake, σσ. 57-59 και 2. Die Geschichte vom Ursprung der samothrakischen 

Wildziegen, σσ. 60-62.  

(β) Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας, ηχογραφήθηκαν διάφοροι ομιλητές του 

ιδιώματος από τη Χώρα και από τα χωριά: Αλώνια, Προφήτης Ηλίας και Λάκκωμα. 

Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν φυσικό λόγο, συζητήσεις, αφηγήσεις κ.λπ. 

διάρκειας είκοσι περίπου ωρών. Από τη Χώρα ηχογραφήθηκαν οι Ε.Λ. ετών 93, Κ.Τ. 

ετών 83, Ε.Τ. ετών 75, Ε.Σ. ετών 55, Α.Μ. ετών 18, Α.Σ. ετών 77, Α.Β, ετών 65, Ε.Β. 

ετών 75, Κ.Κ., ετών 75, από τα Αλώνια οι Φ.Φ. ετών 80, Μ.Β. ετών 78, Ε.Γ. ετών 90, 

Α.Κ. ετών 78, Μ.Κ. ετών 60, Π.Τ. ετών 70 από το Λάκκωμα η Χ.Σ ετών 50, από τον 
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Προφήτη Ηλία οι Κ.Σ. ετών 65, Χ.Χ. ετών 80. Από τους 18 ηχογραφηθέντες οι 10 

είναι άνδρες και οι 8 γυναίκες.  

Το ηχητικό υλικό αξιοποιήθηκε ποικιλοτρόπως (φωνητική καταγραφή, 

καταγραφή πρωτότυπων λέξεων και φράσεων μετά από προσεκτική ακρόαση, 

έλεγχος υπάρχοντος υλικού κ.λπ.).  

Η μέθοδος της χειρόγραφης καταγραφής ιδιαίτερων γραμματικών τύπων, 

σπάνιων λέξεων και φράσεων κ.λπ. χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή γλωσσικού 

υλικού. 

Η γνώση του ιδιώματος μού έδωσε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλω σε 

έλεγχο πιστότητας το υπάρχον γλωσσικό υλικό, να αποκαθιστώ τις αδυναμίες 

φωνητικής καταγραφής (κυρίως για υλικό που δημοσιεύτηκε στο 2ο μισό του 20ου αι.) 

κ.λπ. και να εμπλουτίζω συνεχώς το corpus μου.  

Η εντοπιότητά μου με βοήθησε να επιτύχω τη συλλογή γνήσιου και 

αυθεντικού γλωσσικού υλικού, αφού ως μέλος της κοινότητας εξασφάλιζα 

αυθόρμητη και φυσική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη (απουσία των παραγόντων 

που δημιουργούν το παράδοξο του παρατηρητή (observers’s paradox).67 

Από το υλικό των παραπάνω πηγών (γραπτών και προφορικών) και την 

ποικιλότροπη αξιοποίηση τους καταρτίστηκε η προσωπική μου συλλογή, η οποία 

αποτελείται από 7000 περίπου λεξικά λήμματα. Τα λήμματα καταχωρήθηκαν σε 

Βάση Δεδομένων (Access 2003), με την οποία έγινε και η τελική αξιοποίησή τους.  

Ουσιαστική υπήρξε καθόλη τη διάρκεια αυτής της εργασίας η συμβολή της 

μητέρας μου, Πηνελόπης Τσολάκη, γνήσιας ομιλήτριας του ιδιώματος, τόσο για τη 

συλλογή όσο και για τον έλεγχο του υπάρχοντος γλωσσικού υλικού, ιδιαίτερα του 

παλιότερου, όταν δεν υπήρχε στο δικό μου ενεργητικό λεξιλόγιο. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ – ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η πρόταξη του κεφ. αυτού κρίθηκε απαραίτητη αφενός γιατί το ιδίωμα είναι πλούσιο 

σε μορφοφωνηματικές εναλλαγές, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά την 

κλίση, και αφετέρου για να παρουσιαστεί η νεότερη έρευνα που αφορά, κυρίως τη 

συμπεριφορά του /r/. Σημειώνεται ότι από την παρούσα έρευνα έχουν προκύψει 

                                                
67 πβ. Labov (1972 : 209). 
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πρόσθετα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τη φωνητική και φωνολογία του 

ιδιώματος. 

Το κεφ. είναι οργανωμένο σε τρεις υποενότητες: 2.1. Φωνητική, 2.2. 

Φωνολογικές διαδικασίες και 2.3. Φωνολογία. 

2.1 ΦΩΝΗΤΙΚΗ 

Οι φθόγγοι στο ιδίωμα της Σαμοθράκης αρθρώνονται πιο χαλαρά από αυτούς της 

ΚΝΕ. περιγράφονται και ταξινομούνται68 κατά την αρθρωτική φωνητική. Εξετάζονται 

στη συνέχεια πρώτα τα φωνήεντα και κατόπιν τα σύμφωνα.  

2.1.1 Φωνήεντα 

1. Τα Φωνήεντα μπορούν να ταξινομηθούν και να περιγραφούν, κατά την 

αρθρωτική φωνητική, με βάση τρεις παραμέτρους: (α) το άνοιγμα της στοματικής 

κοιλότητας (κάθετος άξονας) σε κλειστά, μεσαία και ανοιχτά, (β) τη θέση της 

γλώσσας στη στοματική κοιλότητα (οριζόντιος άξονας) σε μπροστινά, κεντρικά και 

πισινά και (γ) το σχήμα των χειλιών κατά την προφορά (±στρογγύλωση) σε 

στρογγυλά και μη στρογγυλά. Το ιδίωμα, πέρα από τους πέντε φωνηεντικούς 

φθόγγους της ΚΝΕ, διαθέτει δύο επιπλέον κεντρικoποιημένα φωνήεντα, ένα κλειστό 

κεντρικοποιημένο [i] και ένα μεσαίο κεντρικοποιημένο [e], που συμβατικά τα 

δηλώνουμε ως [ɨ] και [ə] αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η πραγμάτωση των 

συγκεκριμένων φθόγγων δεν συμπίπτει με αυτή των συμβόλων του ΙΡΑ. 

Φωνήεντα 

ΙΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ελληνικό 
Αλφάβητο  

[i] μπροστινό, κλειστό (τονισμένο ή άτονο) ι 

[ɨ] κεντρικοποιημένο [i] (τονισμένο ή άτονο) ι 

[u] πισινό, κλειστό, χείλη στρογγυλεμένα  (τονισμένο ή άτονο) ου 

[e] μπροστινό, μεσαίο (τονισμένο) έ 

[ə] κεντρικοποιημένο [e] (τονισμένο) έ 

[o] πισινό, μεσαίο, χείλη στρογγυλεμένα  (τονισμένο) ό 

[a] κεντρικό, χαμηλό/ανοιχτό, χείλη ημιτεταμένα  (τονισμένο ή άτονο) α 

Πίνακας 1: Φωνηεντικοί φθόγγοι 

                                                
68 Βλ. και Πετρούνιας (2002 : 281-388). 
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Τα παραπάνω φωνήεντα του ιδιώματος διαθέτουν διπλή ποσότητα, είναι 

βραχέα ή μακρά. Η σειρά των τονισμένων διαθέτει επτά φθόγγους διπλής ποσότητας 

και η σειρά των άτονων τέσσερις, όπως δίνονται στους παρακάτω πίνακες:  

Τονισμένα 
 μπροστινά κεντρικοποιημένα πισινά 
κλειστά/ 
υψηλά  

 
i 

 
 ɨ 

 
    u 

μεσαία e           ə    o 

ανοιχτά/ 
χαμηλά 

 
a 

Πίνακας 2: Βραχέα  

 
 μπροστινά κεντρικοποιημένα πισινά 
κλειστά/ 
υψηλά 

i: ɨ: u: 
 

μεσαία e:           ə:    o: 

ανοιχτά/ 
χαμηλά 

 
a: 

Πίνακας 3: Μακρά 

Άτονα 
 μπροστινό κεντρικοποιημένο πισινό 
κλειστά/ 
υψηλά 

 
i 

 
     ɨ 

 
u 

ανοιχτά/ 
χαμηλά 

 
a 

Πίνακας 4: Βραχέα 

 

 μπροστινό κεντρικοποιημένο πισινό 
κλειστά/ 
υψηλά 

 
i: 

 
     ɨ: 

 
u: 

ανοιχτά/ 
χαμηλά 

 
a: 

Πίνακας 5: Μακρά  
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2.1.1.1 Παρατηρήσεις στους φωνηεντικούς φθόγγους 

2.1.1.1.1 Οι φθόγοι [ɨ], [ǝ́], [ɨ:], [ǝ́:]  

Η ύπαρξη των φθόγγων ɨ, ǝ́, ɨ:, ǝ́: διαπιστώνεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία 

από τον Κατσάνη (1992 & 1996),69 ενώ οι προηγούμενοι μελετητές Heisenberg και 

Andriotis δεν αναφέρουν την ύπαρξή τους.  

Τα φωνήεντα αυτά εμφανίζονται πάντα μετά από υπερωικό και: (α) είναι 

αναπτυκτικά που εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα αποσυμπλοκής συμφωνικών 

συμπλεγμάτων συμφώνου υπερωικού + rj ή συμφώνου υπερωικού + ɲ που έγινε 

τελικό μετά την αποβολή επόμενου [i] (βλ. 2.2.1.2.1 & 2.2.5.1), π.χ. 

άγιργιους<άγριος, πάχιν’<πάχνη·  

(β) εμφανίζονται και σε ξένες λέξεις, π.χ. κιιμάς, κίνα· 

(γ) εμφανίζονται (τα μακρά) ως αποτέλεσμα αναπληρωματικής έκτασης (ή 

συναίρεσης;) σε περιβάλλον Συπερ.rΦ (βλ. 2.1.1.1.2.1). 

Όπως φαίνεται η παρουσία προηγούμενου υπερωικού συντελεί στη 

δημιουργία της εντύπωσης ότι πρόκειται για κεντρικοποιημένα [i], [e]. Το φαινόμενο 

είναι ευρύτερα γνωστό στη θρακοβιθυνιακή ομάδα, (βλ. Τζιτζιλής, ΘB). 

Για τη φωνολογική ερμηνεία των φθόγγων αυτών βλ. 2.3.1. 

2.1.1.1.2 Μακρά φωνήεντα 

Τα μακρά φωνήεντα δεν αποτελούν συνέχεια των ΑΕ. εμφανίζονται στους 

φωνούμενους τύπους:  

2.1.1.1.2.1 Ως αποτέλεσμα φωνολογικών διαδικασιών λόγω αποβολής του /r/ 

στην έμβαση (onset): 

1. σε μεσοφωνηεντική θέση, με αποτέλεσμα συναίρεση70 δύο γειτονικών όμοιων 

φωνηέντων, πρωτογενών ή δευτερογενών μετά από αφομοίωση ή στένωση, π.χ. πάας 

[pá:s]< παράς,  ξέε [kse:]<ξέου <ξέρω, κ'ιι [ci:] < κ'ιρί < κερί·  

                                                
69 Για τους φθόγγους ɨ και ə ο Κατσάνης (1996 : 35, 70-74, 76) χρησιμοποιεί τα φωνητικά σύμβολα: î, 

ê. Για το φθόγγο ɨ αναφέρει  (1996 : 35-36). «εμφανίζεται μετά την αποβολή ενός r σε διαδοχές κ, g, γ, 

χ + ρ + e, i, χωρίς να ουρανώνει τα σύμφωνα κ, g, γ, χ, αλλά εξακολουθεί να τα διατηρεί υπερωικά».  

Για ύπαρξη κεντρικών φωνηέντων σε βαλκανικές γλώσσες βλ. Sawicka (1997). 
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2. σε σύνθετη έμβαση, με αποτέλεσμα αναπληρωματική έκταση (compensatory 

lengthening) του επόμενου φωνήεντος (ή και εδώ συναίρεση; πβ. Hayes στο 2.2.1.3):   

ΣrΦ>ΣΦΦ, δηλ. rΦ1 /Σ-Φ1, π.χ. πάασου [pá:su]< πράσο, τέεχου [té:xu] <τρέχω 

3. σε αρχική θέση, με αποτέλεσμα αναπληρωματική έκταση:  

#r Φ1 Φ1Φ1, π.χ. άαβου [á:vu]<ράβω· 

2.1.1.1.2.2 Ως αποτέλεσμα άλλων φωνολογικών διαδικασιών 

Το εξαγόμενο των διαδικασιών αυτών έχει παγιωθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις 

δεν είναι εύκολο να ανιχνευθεί με ασφάλεια η προέλευση των τύπων:  

(α) /a:/ ‘θα’: ο δείκτης για την περιφραστική δήλωση του μέλλοντα μπορεί να 

προέκυψε από θα ή δα ή το πιθανότερο θαλά (πβ. θέλα, έλα 10.6.1.1 και θέλ', έλ’ 

10.6.2)· ο δείκτης του μέλλοντα απαντά ως /a/ στα ΘΒ κ.α. 

Μακρό /a:/ επίσης προκύπτει και στις συνεκφορές τι θα>τάα, πού θα > πάα, δε 

θα>δάα· το φαινόμενα απαντά και στα θρακοβιθυνιακά, π.χ. παα πας, ταα το κάνω 

κ.α. (Σαράντα Εκκλ. Ψάλτης 1905 : 40) κ.α. 

 (β) από αποβολή μεσοφωνηεντικού  /δ/:  

i. στις δεικτικές αντωνυμίες και επιρρήματα, όπου προτάσσεται το δεικτικό μόριο έδε 

> έε, π.χ. έεφτους [é:ftus], έεκειους [é:cus], έετουσους [é:tusus], έεφτ [é:ft], έεκ’ [é:c]. 

Το έδε έχει ευρεία κατανομή στις νεοελληνικές διαλέκτους, π.χ. έδαυτος Ίμβρος 

(Ανδριώτης 1930 : 167)· έετούος, έευτος, έετσείνος, Πυργί Χίου (Τσικής, 2002 : 33).  

ii. δεικτικό επίρ. oυουνά [u:ná] ‘εδώ’· παράλληλοι τύποι στο ιδίωμα της Σαμοθράκης: 

ιδνά, ιδουνά, δουνά, έδουνα, πβ. και οδωνά (Κάρπαθος· Μηνάς, 1970 : 112]) 

(γ) Τύποι με εναλλαγές μακρού [i:] σε άτονη θέση ~ [jí] σε τονισμένη:  

η γ’ υυναίκα, ντ υυναίκα αλλά μσουγ’ύνικου 

η γ’ειειτόν’σσα, ντ ειειτόν’σσα, οι γ’ ειειτόν’σσις, τς ειειτόν’σσις 

οι γ’ ειειτόν’, τς ειειτόν’ αλλά ι γ’είτουνας. 

Οι τύποι υναίκα  και είτονας, ειτονεύω έχουν ευρύτερη κατανομή, για την οποία βλ. 

ΙΛ, λ. γυναίκα, γείτονας, γειτονεύω.  

(δ) [i:] από συναίρεση δύο γειτονικών όμοιων φωνηέντων, που το ένα προήλθε από 

στένωση, όπως πίισ’ [pi:ʃ] < πίεση. 

2.1.1.1.2.3 Σε ξένες λέξεις 
                                                                                                                                       
70 Βλ. Σακελλαριάδης (1979) για απουσία συναίρεσης στη δημοτική. 
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Ορισμένες φορές τουρκικά δάνεια εμφανίζουν στο ιδίωμα μακρό φωνήεν αντί του 

βραχέος ή μακρού ή διφθόγγου που υπάρχει στην τουρκ. xίισ’ ‘φόρα’ <τουρκ. hız 

‘ταχύτητα, φόρα, ορμή’, ουουσούλ’ ‘αργά – αργά’< τουρκ. usul 'σιγά, σιγανά', 

ουουκά & ουκά < τουρκ. okka, ιινάτ < τουρκ. inat, Διντάατσ' < Dedeağaç 

‘Αλεξανδρούπολη’, μιιντάν’ < τουρκ. meydan ‘πλατεία, ξέφωτο’, κιιμάς <τουρκ. 

kιyma ‘κιμάς’, πίι ‘πάρα πολύ’ <τουρκ. epey ‘αρκετά’ (Τ-ΕΛ).  

2.1.1.1.3 Ανασκόπηση απόψεων για μακρά φωνήεντα ή για διαδοχή δύο 

φωνηέντων 

Από τους ερευνητές που ασχολήθηκαν με την εξέλιξη του /r/ στη Σαμοθράκη, ο 

Heisenberg (1921 : 9071 & 93 & 94) αντιλαμβάνεται τα φωνήεντα που προκύπτουν 

μετά την αποβολή του /r/ ως ακολουθίες δύο όμοιων φωνηέντων και όχι ως μακρά. 

Αντίθετα ο Newton (1972a : 567)72 θεωρεί τα φωνήεντα αυτά μακρά τόσο στην 

περίπτωση ανοδικού τονισμού (crescendo stress) π.χ. [psaáðis] όσο και στην 

περίπτωση καθοδικού (diminuendo stress), π.χ. [ū́xa].73 Ως μακρά αντιμετωπίζονται 

και από τους ερευνητές (Hayes, Kavitskaya, Topinzi, Kiparsky, Drachman & 

Malikouti-Drachman,  βλ. 2.2.1.3)  που ασχολήθηκαν με τη φωνολογία του /r/ της 

Σαμοθράκης, ενώ o Κατσάνης (1996 : 59, 74-76) εκφράζει τον προβληματισμό του, 

αν μετά την αποβολή του [r] το φωνήεν που προκύπτει είναι ένα μακρό ή ένα διπλό. 

2.1.1.1.4 Μακρά ή διαδοχή δύο όμοιων φωνηέντων;  

Είναι προτιμότερο να θεωρήσουμε τα φωνήεντα αυτά μακρά και όχι ακολουθίες δύο 

φωνηέντων, διότι: 

(α) αν δεχτούμε ακολουθία δύο φωνηέντων τότε τύποι, όπως: ούουφακας, άθιιπους, 

αγιργιουπίιστι.ου, ανικέεμασ’, αχαρτόγααφους, ασπόομαβουους, άχααγους & 

άχααχτους ‘αχάραχτος’ θα εμφανίζουν τόνο στην 4η ή 5η από το τέλος συλλαβή· κατ’ 

                                                
71 Heisenberg, (1921: 90) «τα φωνήεντα δεν συγχωνεύονται σε ένα μοναδικό μακρό φωνήεν, αλλά 

μένουν χωρισμένα, έτσι ώστε μετά την εκφώνηση του πρώτου φωνήεντος ως μακρού εκφωνείται το 

δεύτερο μόνο ως αδύναμη ηχώ. Όταν το ένα από τα δύο φωνήεντα ήταν τονισμένο ο τόνος πέφτει 

πάντα στο α΄ μακρόσυρτο ήμισυ του διπλού φωνήεντος. 
 σε αυτήν την περίπτωση ιδίως στην γρήγορη 

ομιλία το δεύτερο φωνήεν μόλις που ακούγεται». (μτφρ. δική μου). 
72 Newton, 1972, 567, σημείωση 3.  
73 πβ. όμως και Newton (1972b : 79) όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα του, δεν προκύπτει συναίρεση 

μετά την αποβολή μεσοφωνηεντικού /r/.  
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αυτόν τον τρόπο όμως παραβιάζεται ο νόμος της τρισυλλαβίας που δεν επιτρέπεται 

στο ιδίωμα εκτός από τις περιπτώσεις εμφάνισης και 2ου τόνου, π.χ. α΄ πληθ. μσπθ. 

φωνής ενεστ. και πρτ. λ’ύνουμάστι – λ’ύνουμάσταν, επιρ. κάμπουμπίτα, αντων. 

κάντιμπούτα  κ.λπ. (βλ. 2.3.3). 

(β) Σε ακολουθία δύο όμοιων φωνηέντων ο τόνος μετακινείται από το δεύτερο στο 

πρώτο φωνήεν, επομένως στην α΄ μόρα της συλλαβής: τύι [tí:] < τυ.ί < τυρί. 

(γ) Το 2ο άτονο στη διαδοχή Φ΄Φ, όπως σωστά επισημαίνει ο Κατσάνης (1996 :76), 

δεν υφίσταται στένωση, ενώ αν ήταν ετεροσυλλαβικά τα φωνήεντα το 2ο θα είχε 

υποστεί στένωση, π.χ.  

αθώωπ, τώωγου, γκέεμνους 

ανικέεμασ’, γ’έεβου < γ’ερεύω < γυρεύω  

(δ) είναι ποικίλη η προέλευση των μακρών (δηλ. δεν προέρχονται όλα τα μακρά από 

αποβολή του /r/, βλ. 2.1.1.1.2)  

Η ύπαρξη παράλληλων σχηματισμών, όπως αυτοί που αναφέρει και ο 

Κατσάνης (1996 : 59) για τις λέξεις katsaá  & katsáa, katuúsan & katúusan, καθώς 

επίσης και τα μακρά που προέρχονται από αφομοίωση και μετά συναίρεση, όπως 

νι.ουμπούλ’ - νιιμπούλ, Ξι.ουπόταμους - Ξιιπόταμους, ξέου - ξέε κ.λπ.  μπορούν  να 

θεωρηθούν ως μια μετάβαση από την ακολουθία των δύο φωνηέντων στην 

μονοφθογγική προφορά ενός μακρού. Σημειώνουμε όμως ότι ο μονοφθογγισμός δύο 

ανόμοιων γειτονικών φωνηέντων σε ένα μακρό, με τη διαδικασία της αφομοίωσης 

και μετά συναίρεσης, είναι σχετικά περιορισμένος σήμερα στο ιδίωμα. Σώζεται σε 

περιορισμένο αριθμό λέξεων και σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται και ο παράλληλος 

σχηματισμός με ακολουθία Φ1.Φ2, π.χ. γ'ιικουμώ – γ’ι.ουκουμώ,  μιικάματου - 

μι.ουκάματου,  μοιοιλουγώ - μοι.ουλουγώ,  μυυδιά - μυ.ουδιά,  νιικόπους - νι.ουκόπους,  

νιιμπούλ’ - νι.ουμπούλ’,  νιιχ’ύτς -νι.ουχ’ύτς,  ξέε - ξέ.ου,  ξιινουμή - ξι.ουνουμή, 

τυυγάλ’ - τυ.ουγάλ’,  τυυγαλιασμένους - τυ.ουγαλιασμένους, ώω - ώα – ώρα, πάα / 

πάαμ - πάου / πάουμ 'πάρω - πάρουμε'.  Ένας μικρός αριθμός λέξεων εμφανίζει 

αποκλειστικά τον σχηματισμό με μακρό φωνήεν, όπως πυυμάτσα, πυυματσούλα, 

πυυμάτς, χ'ιιβουλιά, ενώ αντίθετα συχνοί είναι οι σχηματισμοί, μόνο με 

ετεροσυλλαβική προφορά των δύο φωνηέντων, όπως γ’ι.ουτκό,  γ’ι.ουσ’ύν’,  

γ’ι.ουφέρνου,  κ’ι.ουλιάζου,  κου.ιλιάζου,  μαχ’ι.ουπί.ουνα,  μι.ουμήνια,  νι.ουφαγ’ίδα,  

νι.ουφίδα, πλ’η.ουμή. 
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2.1.1.1.5 Δίφθογγοι 

Οι δίφθογγοι, όπως και τα μακρά φωνήεντα, δεν συνεχίζουν τις ΑΕ διφθόγγους. 

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι και νεότερες δίφθογγοι μονοφθογγίστηκαν, έτσι 

Μάης > Μας,74 χαϊδεμένος > χαδιμένους, καημός75 > καμός. Οι δίφθογγοι του 

ιδιώματος, κατά κύριο λόγο,  είναι: 

(α) Κατερχόμενες και προέκυψαν: (1) από διαδικασίες ημιφωνοποίησης (1α) 

συμφώνου: έι̯ς < έχ’ς < έχεις, σβαι̯στός < σφραγιστός, Αθανάι̯ς < Αθανάσης,  να 

ακούι̯ς < να ακούσεις,  να χ'ύι̯ς < να χύσεις, Βούι̯ζς < Βούζης, ανιγνώιτ̯ς < 

ανεγνώστης, αζ’βέι̯τς  < ασβέστης, μπαμπάι̯ τς < μπαμπάς της, καλ’ύτι.ουι̯ τς < 

καλύτερός της,  (βλ. 2.2.4)·  (1β) φωνήεντος /i/: ουουλόι̯, μοιοιλόι,̯ αγώι,̯ χαμώι,̯ αξάι,̯ 

καλουφάι,̯ λ’ίι̯ 'λίγη' (πβ. και Newton 1972b : 75-76). (2) από ανομοιωτική αποβολή 

του /s/ και ημιφωνοποίηση του /i/: μας-ι-σών’ / μαι̯ σών’· σπάνια από αποβολή ρ:  

αι̯βώνα < αρριβώνα < αρρεβώνα (ΙΛ), αι̯βουνιάζουμ, αι̯βουνιασμένους που 

χρησιμοποιείται παράλληλα με τους σχηματισμούς αρβώνα, αρβουνιάζουμ, 

αρβουνιασμένους· αφουισ̯μένους (παλιότερο) < αφορισμένος, αφουισ̯μός (παλιότερο) 

< αφορισμός, σήμερα αφουρσμένους, αφουρσμός. 

(β) Ανερχόμενες, οι οποίες δεν διατηρούν τη διφθογγική προφορά, αλλά καταλήγουν 

σε συμφωνοποίηση του ημιφώνου. Είναι αποτέλεσμα: (1) Συνίζησης: κατά τη 

συνίζηση λαμβάνουν χώρα δύο διαδικασίες: (1α) η ημιφωνοποίηση του κλειστού 

φωνήεντος και (1β) η συμφωνοποίηση του ημιφώνου, π.χ. ποιος [pjós], ρυάκ’ [rjác]. 

(2) Ανάπτυξης j: φωνητικές διαδικασίες που οδηγούν στη διφθογγοποίηση 

λαμβάνουν χώρα με την ανάπτυξη ημιφώνου ως ισχυροποίηση76 τονισμένου 

μπροστινού φωνήεντος, κυρίως του [i], και κατόπιν συμφωνοποίηση του ημιφώνου 

(βλ. 2.2.6.2.7). 

2.1.2 Σύμφωνα77 

Τα σύμφωνα ταξινομούνται με βάση τρεις παραμέτρους: (α) τον τόπο άρθρωσης σε 

διχειλικά, χειλοδοντικά, μεσοδοντικά, οδοντοφατνιακά, φατνιακά, ουρανοφατνιακά, 

                                                
74 πβ. και Pernot (1907 : 185) για Χίο.  
75 ΛΜΕ-Κρ. καημός ο· καμός [< αόρ. του καίομαι + κατάλ. -μός. H λ. και σήμ.]. 
76 Βλ. Nespor (1999 : 103). 
77 Για περιγραφή συμφωνικών φθόγγων βλ. Πετρούνιας (2002 : 281 κ.ε.). 
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ουρανικά, υπερωικά, (β) τον τρόπο άρθρωσης σε κλειστά ή στιγμιαία, τριβόμενα ή 

εξακολουθητικά, προστριβόμενα, ρινικά και υγρά (πλευρικά και παλλόμενα) και (γ) 

την ηχηρότητα σε άηχα και ηχηρά.  
 

IPA  Ελληνικό 

αλφάφητο 

p κλειστό, διχειλικό, άηχο π 

b κλειστό, διχειλικό, ηχηρό μπ 

m ρινικό, διχειλικό, ηχηρό μ 

f τριβόμενο, χειλοδοντικό, άηχο φ 

v τριβόμενο, χειλοδοντικό, ηχηρό β 

θ τριβόμενο, μεσοδοντικό, άηχο θ 

δ τριβόμενο, μεσοδοντικό, ηχηρό δ 

t κλειστό, οδοντοφατνιακό,78 άηχο τ 

d κλειστό, οδοντοφατνιακό, ηχηρό ντ 

s τριβόμενο συριστικό ή φαντιακό άηχο σ 

z τριβόμενο συριστικό ή φαντιακό, ηχηρό ζ 

ts προστριβόμενο, συριστικό ή φατνιακό, άηχο τς 

dz προστριβόμενο, συριστικό ή φατνιακό, ηχηρό τζ 

n ρινικό, οδοντοφατνιακό, ηχηρό ν 

l πλευρικό, οδοντοφατνιακό, ηχηρό λ 

r παλλόμενο, φατνιακό, ηχηρό ρ 
l προσεγγιστικό (approximant79), φατνιακό, ηχηρό λ  

ʃ τριβόμενο παχύ συριστικό ή ουρανοφαντιακό80 άηχο σ’ 

ʒ τριβόμενο ουρανο-φαντιακό, ηχηρό ζ’ 

tʃ προστριβόμενο, ουρανοφαντιακό, άηχο τσ’ 

dʒ προστριβόμενο, ουρανοφαντιακό, ηχηρό τζ’ 

c κλειστό, ουρανικό, άηχο κ’ 

ɉ κλειστό, ουρανικό, ηχηρό γκ’ 

ç τριβόμενο, ουρανικό, άηχο χ’ 

j τριβόμενο, oυρανικό, ηχηρό γ’ 

                                                
78 Για τον όρο  οδοντοφφατνιακό  (denti-alveolar) βλ.  Ladefoged & Maddieson (1996 : 14, 21-22).  
79 Katamba (1989 : 7), approximant:  the articulators are brought near each other but a large enough 

gap is left between them for air to escape without causing turbulence. Πχ. |r, l, w, j| στα read, lead, 

weed, yield, βλ. και Ladefoged (2006 : 37, 360).  
80 Για τον όρο ουρανοφατνιακό (palato-alveolar) βλ.  Ladefoged & Maddieson (1996 : 14-15, 28). 
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ɲ ρινικό, ουρανικό, ηχηρό ν’ 

ʎ πλευρικό, ουρανικό, ηχηρό λ’ 

k κλειστό, υπερωικό, άηχο κ 

g κλειστό, υπερωικό, ηχηρό γκ 

x τριβόμενο, υπερωικό, άηχο χ 

γ τριβόμενο, υπερωικό, ηχηρό γ 

Πίνακας 6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΩΝ 
ΤΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΩΣΗΣ 

Διχειλικά Χειλοδοντικά Μεσοδοντικά 
Οδοντο- 

φατνιακά 
Φατνιακά Ουρανοφατνιακά Ουρανικά Υπερωικά 

άηχα ηχηρά άηχα ηχηρά άηχα ηχηρά άηχα ηχηρά άηχα ηχηρά άηχα ηχηρά άηχα ηχηρά άηχα ηχηρά 

Κλειστά p b     t d     c ɉ k g 

Τριβόμενα   f v θ δ   s z ʃ ʒ ç j x γ 

προστριβόμενα         ts dz tʃ dʒ     

Ρινικά  m      n      ɲ   

Πλευρικά        l      ʎ   

Παλλόμενα          r       

Προσεγγιστικό          l       
Πίνακας 7 

2.1.2.1 Παρατηρήσεις στους συμφωνικούς φθόγγους 

Το ιδίωμα διαθέτει 31 συμφωνικούς φθόγγους. Ιδιαίτερος σχολιασμός αξίζει να γίνει 

για τα: 

2.1.2.1.1 Ουρανικά - ουρανοφατνιακά 

Πέρα από τα απλά σύμφωνα που απαντούν και στην ΚΝΕ, το ιδίωμα διαθέτει και μια 

σειρά από ουρανικά και ουρανοφατνιακά σύμφωνα, τα οποία προέκυψαν από: 

(α) τα υπερωικά, όταν ακολουθούσε το ημίφωνο i̯ ή τα μπροστινά φωνήεντα [i], [e]  

(β) το υγρό l, το ρινικό n, όταν ακολουθούσε ημίφωνο i̯ ή πρωτογενές [i]  

(γ) τα συριστικά s, z, ts, tz, όταν ακολουθούσε ημίφωνο i̯ ή πρωτογενές [i], αλλά και 

σε μεγάλο ποσοστό από δάνεια.  

Για την ουράνωση και την φωνολογική αξία των ουρανικών βλ. 2.2.6.2.1 & 2.3.2. 
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2.1.2.1.2 b, d, dz, dʒ, ɉ, g 

Τα b, d, dz, dʒ, ɉ, g δεν προφέρονται προρινικοποιημένα, αποβάλλουν το ρινικό 

στοιχείο στην προφορά, όπως αμπέλ' [abéʎ], άνταας [áda:s] ‘άντρας’, άτζα [ádza] 

‘γάμπα’, τζ'έτζ'ιρς [dʒédʒirs] 'τέντζερης', αγγειό [aɉó] 'δοχείο', αγκα.ίζου [agaízu] 

‘γκαρίζω’,  

Εξαιρέσεις: (α) προφέρονται προρινικοποιημένα τα: (i)  άν'γγιλους [áɲɉilus], παν'τζάρ 

[paɲdzár], παν'τζούρ [paɲdzúr], όσ’ιν.ντι, [óʃindi] 'πείσμα',  ουργάν.τζα [urγándza], 

ουρτάν.τζα [urtándza], παακ’ιν.ντές [pa:cindés],  (ii) τα ν.ντ στη καταλήξεις 3ου πληθ. 

φαίνονται φαίν.ντιν [féndin] < φαίνονται, φαίν.νταν [féndan] < φαίνονταν (βλ. 

2.2.2.3.3).   

(β) διατηρούν την αρχική τους προφορά, προφέρονται δηλ. ξεχωριστά τα δύο 

σύμφωνα χωρίς αφομοίωση ηχηρότητας: 

(i) τα ρινικά συμφωνικά συμπλέγματα σε δάνειες λέξεις:  

μέν.τα, τσ'ιμέν.του, αγάν.τα, αβάν.τα, αβαν.τέρνου, αγαν.τέρνου, Στάν.τσ’ους, 

Στάν.τσ’ινα, λιβάν.τα81, βίντσ’82, τσ'άν.τα83, παμ.πόρ 

 (ii) τα δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα μετά την αποβολή των κλειστών 

φωνηέντων (πρωτογενών ή δευτερογενών):  

κάν.τι 'κάνετε', βάν.τι 'βάλετε', φάν’κ’ι 'φάνηκε', άν’ξι 'άνοιξε', Αλιβάν.τσα84 

(iii) στα όρια λέξεων αμ παν 'από πάνω' (βλ. 2.2.6.2.3). 

2.1.2.1.3 [l]85  

Το [l] είναι σήμερα πραγμάτωση του πλευρικού /l/ ως προσεγγιστικού φατνιακού σε 

περιβάλλον πριν από a, o, u. Οι παλιότερες πηγές δίνουν τις εξής πληροφορίες: στα 

παραδείγματα της ποικιλία του Conze (1860 : 52-54) το /l/ αποβάλλεται (άογο < 

άλογο, θέω < θέλω) ή τρέπεται σε j (ούγοι < όλοι, γήγιος < ήλιος), ο Tozer (1890 : 

335, σημ. 1) αμφισβητεί τα δεδομένα του Conze και δίνει παραδείγματα διατήρησης 

του /l/ (φαυλίζω, λαλώ, παφλουκιάζω, ζγκάθλα), ο Heisenberg (1921 : 89-90) 

                                                
81 ΛΚΝΕ-Τρ. λεβάντα < [ιταλ. lavanda, levanda]. 
82 ΛΚΝΕ-Τρ. βίντσι < [αγγλ. winch -ι· λόγ. < αγγλ. winch]. 
83 ΛΚΝΕ-Τρ. τσάντα [τουρκ. çanta]. 
84 Τοπωνύμιο Σαμοθράκης, βλ. Κατσάνης (1996 : 179).  
85 Πβ. μεταξύ άλλων για ιδιαίτερη προφορά του λ Μηνάς (2003 : 321-330), Κοντοσόπουλος  (1978-9 : 

193 κ.ε.). 
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διορθώνει τα δεδομένα του Conze με την παρατήρηση ότι το /l/ αποβάλλεται ή 

αντικαθίσταται σε ορισμένες περιοχές του νησιού και σε ορισμένα φωνητικά 

περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Wärend l in der Tat nur in einzelnen 

Bezirken unter bestimmten lautlichen Voraussetzungen ausgefallen oder in 

verschiedener Weise erzetzt worden ist, im Dialekt der übrigen Bewohner aber 

gesprochen wird». Ο Andriotis (1939-40 : 159) περιγράφει τον τρόπο άρθρωσης του 

συμφώνου στη γλώσσα των κατοίκων της Χώρας ως εξής: «Ici cette consonne ne s’ 

amuit pas, mais elle se prononce avec une nuance bien perceptible: Pendant son 

articulation le bout de la langue effleure légèrement le palais, mais il ne le touche pas 

réellement, et le son produit est un ρ rétroflexe faiblement articulé. Les étrangers qui 

l’ entendent croient percevoir vraiment un ρ, p.ex. καρά au lieu de καλά, μιράν’ au 

lieu de μελάνι, Πιραγία au lieu de Πελαγία». Παρατηρεί, επίσης, ότι η αποβολή του 

/l/ δεν εμφανίζεται στην προφορά των κατοίκων της πρωτεύουσας, την θεωρεί 

μεταγενέστερη της αποβολής του /r/ και αναφέρει ότι σημειώθηκε στη γλώσσα των 

τεσσάρων μικρών χωριών, τα οποία ιδρύθηκαν όχι νωρίτερα από το δεύτερο μισό του 

19ου αι. και αποτελεί εξέλιξη της ιδιόρρυθμης προφοράς του /l/ που πλησίαζε την 

προφορά του /r/ (για σχετική επιχειρηματολογία και χρονολόγηση του φαινομένου 

βλ. και ό.π. : 162-163· και Κατσάνης 1996 : 49-50).  

 Σημειώνουμε, επίσης, ότι (α) οι Schwyzer & Kalitsunakis (1934) γράφουν 

αρκετές φορές l εκεί όπου ο Heisenberg γράφει φωνήεν ή v π.χ.  

 

Kalitsunakis 

& Schwyzer 

Heisenberg  

σ. 57 lȩ́mẹ 

σ. 58 γlitósum86 

σ. 58 alá 

σ. 59 éemi 

σ. 59 γiitósum 

σ. 59 avá  

 

και (β) σε ηχητικό υλικό του Ηeisenberg που διαθέτουμε ακούμε /l/ εκεί όπου οι 

Schwyzer & Kalitsunakis καταγράφουν /l/.  

                                                
86 O Heisenberg (1934) χρησιμοποιεί το γράφημα ʒ για να δηλώσει το υπερωικό γ, γράφει δηλ. 

ʒlitósum, όπως δηλώνει στην εισαγωγή του (ό.π.: 5). 
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2.2 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

Εξετάζουμε στη συνέχεια τις σημαντικότερες φωνολογικές διαδικασίες στην εξέλιξη 

του σαμοθρακίτικου ιδιώματος, οι οποίες είχαν σημαντικές συνέπειες στην όλη 

εξέλιξη και διαμόρφωση της μορφοφωνολογίας του. Ξεκινούμε από το ιδιαίτερο 

φωνητικό χαρακτηριστικό του ιδιώματος, την αποβολή του /r/. 

2.2.1 Το υγρό /r/ στο ιδίωμα της Σαμοθράκης 

Η πρώτη επιστημονική εργασία που ασχολείται με το /r/ στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, 

όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τιτλοφορείται ‘Die liquida ρ im Dialekt von Samothrake’ 

και δημοσιεύτηκε το 1921 από τον Heisenberg. Τόσο στην παραπάνω εργασία του 

(1921 : 89-99) όσο και στο γλωσσικό υλικό που δημοσιεύτηκε από τον ίδιο (1918 : 

39) και, μετά το θάνατό του, από τους Schwyzer - Kalitsunakis (1934)87 φαίνεται ότι 

υπάρχει μια γενικευμένη απώλεια του /r/ σε όλες τις θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

ο ίδιος υποστηρίζει (1921: 96-98), υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην ομιλία των 

βοσκών (αποβάλλουν το r σε όλες τις θέσεις και ή παραμένει η χασμωδία ή 

προφέρουν στη θέση του ένα ημίφωνο ι̯)88 και στην ομιλία των κατοίκων της Χώρας. 

Εξαίρεση στην προφορά των βοσκών αποτελούν κάποιες διπλοτυπίες στο τέλος της 

λέξης (star  & stái, figár & figái, putir & putíi, αλλά μόνο θmái, x’éi…). Αντίθετα, οι 

κάτοικοι της Χώρας προφέρουν πάντα το /r/ στο τέλος της λέξης και στη συνεκφορά 

r+Σ(Φ).  

Όλες οι επόμενες εργασίες για το /r/ λαμβάνουν υπόψη τους τον Heisenberg 

(1918, 1921, 1934): Ο Andriotis (1939-40 : 159) δέχεται τις απόψεις του Heisenberg 

για το /r/, o Newton (1972a) στηρίζεται στο υλικό των Heisenberg και Ανδριώτη, και 

εξετάζει το φαινόμενο στα πλαίσια της γενετικής φωνολογίας. Οι Kamaroudis (1982-

3 : 156, 162) και Κατσάνης (1996 : 48-9, 57-8) διαπιστώνουν τη διατήρηση του /r/ 

στα περιβάλλοντα που ο Heisenberg ανέφερε μόνο για τους κατοίκους της Χώρας.  

                                                
87 Σημειώνουμε ότι  υπάρχει διαφορά στην προφορά σε πολλούς από τους τύπους του Heisenberg και 

των εκδοτών.  
88 Βλ. και Παπαδόπουλος (1926 : 29). Ο Heisenberg (1918 : 39) καταγράφει ημίφωνο π.χ. αδέιφ και 

αργότερα (1921) i, το οποίο προφανώς δηλώνει ημίφωνο (πβ. 1921 : 95 "Folgt auf einen unbetonten 

Vokal + ρ ein Konsonant, so hat sich ρ zu einem schwachen i entwickelt"), π.χ. xaiti, aini, xuijo· στον 

Heisenberg (1934 : 5) δηλώνεται η ημιφωνική πραγμάτωση του i στα ai, ei, oi, ui, τα οποία "sind 

einsilbige Diphthonge". 
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Αν τα δεδομένα του Heisenberg είναι σωστά, πρέπει να υποθέσουμε ότι η 

προφορά των κατοίκων της Χώρας γενικεύτηκε στο ιδίωμα και σήμερα ηχούν ως 

ξένοι στον ντόπιο ομιλητή τύποι της ομιλίας των βοσκών όπως φιγγάι, πουδάι, 

αφουϊέμι, gαϊεύου. Σημειώνουμε ότι σε τμήμα του ηχητικού υλικού του Ηeisenberg, 

που έχουμε στη διάθεσή μας89 ακούγεται [r], π.χ. μαντιργιά [madirjá], γνώρσι [γnórsi],  

εκεί όπου ο Ηeisenberg καταγράφει [i] (βλ. Heisenberg 1934 : 62 madiijá,  γnóisi)· 

επιπλέον αναφέρουμε ότι κανείς από τους ηλικιωμένους ομιλητές του ιδιώματος δεν 

θυμάται τέτοιες πραγματώσεις. 

Στο σημερινό σαμοθρακίτικο ιδίωμα το ιστορικό /r/ αντιπροσωπεύεται από: 

(α) Ø σε μεσοφωνηεντική θέση, (β) αναπληρωματική έκταση (ή πιθανόν συναίρεση) 

του επόμενου φωνήεντος, όταν το /r/ είναι αρχικό ή στη συλλαβική δομή ΣrΦ 

(σύνθετη έμβαση), αποτελεί δηλαδή μέλος της έμβασης (onset), (γ) /r/ στο τέλος 

λέξης (μετά από την αποβολή φωνήεντος /i/, /u/) ή στην ακολουθία rΣ(Φ), ανήκει 

δηλ. στην έξοδο (coda) της συλλαβής. Ειδικότερα:  

2.2.1.1 Το /r/ στην έμβαση της συλλαβής 

2.2.1.1.1 Αποβολή του /r/ σε μεσοφωνηεντική θέση 

rØ / Φ-Φ 

Το /r/ αποβάλλεται, χωρίς να αφήσει ίχνη σε μεσοφωνηεντική θέση. Στη θέση 

αποβολής του /r/ δεν σημειώνεται ανάπτυξη ευφωνικού φθόγγου90 ούτε συνίζηση των 

δύο γειτονικών φωνηέντων, αλλά στα φωνήεντα αυτά: (α) παρέμεινε η προφορά ως 

ακολουθία δύο φωνηέντων, με ανοχή της χασμωδίας ή (β) επήλθε μονοφθογγισμός 

και δημιουργία μακρού φωνήεντος. Πιο συγκεκριμένα:   

2.2.1.1.1.1 Η τάση για διατήρηση των δύο συλλαβών 

Μετά την αποβολή του /r/ υπάρχει η τάση για διατήρηση των δύο συλλαβών, δηλ. 

τα δύο γειτονικά φωνήεντα, όμοια ή ανόμοια, προφέρονται ως ακολουθία δύο Φ στις 

εξής περιπτώσεις:  

                                                
89 Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους Schwyzer & Kalitsunakis (βλ. Ηeisenberg 1934).  
90 Αντίθετα ο Heisenberg (1921: 93), τις ακολουθίες are, ore, ure καταγράφει ως aie, uie αντίστοιχα 

π.χ. psaievu ‘ψαρεύω’, xuievu ‘χορεύω’, uies ‘ουρές’.   
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2.2.1.1.1.1.1  Όταν αποβάλλεται το /r/ της λήγουσας και τονίζεται η  

προπαραλήγουσα  

π.χ. άκου.ους, αλλ’ήθου.ους, άμου.ους, αν’ήμπου.ους, ασ’ύφου.ους, κακουμούσου.ους 

‘άσχημος’, κούτσου.ου, μιλ’ίχλου.ους, ξέθου.ους, πλ’ύχου.ους ‘ευρύχωρος’, 

ταλαίπου.ους, σίγου.ους, ψιακάγγου.ου ‘πικράγγουρο’, κατασάμα.α, χ’ι.ουπόδα.α & 

χ’ιιπόδα.α, γλ’υκουχόρτα.α, στααβουπόδα.α, ψιακουχόρτα.α, γ’ήφι.ι. κ.λπ. 

2.2.1.1.1.1.2 Σε ακολουθία δύο ανόμοιων φωνηέντων με τόνο στο 2ο 

Όταν, μετά την αποβολή μεσοφωνηεντικού /r/, δημιουργείται ακολουθία δύο 

ανόμοιων Φ με τόνο στο 2ο, π.χ. αθουτυ.όπτα, ασ’κ’ι.ώνου, αστι.όμπαρζ’, αχ’ι.ένιους, 

αχ’ι.ώνας, θαώ,  νι.έσσα, ξι.αίνου, τυ.όγαλας  (ενώ πληθ. τυυγάλ’ [ti:γáʎ]). 

2.2.1.1.1.1.3 Σε διαφορά ανοίγματος: προϋπάρχουσα ή από ανομοίωση ύψους  

Όταν υπάρχει διαφορά ανοίγματος ανάμεσα στα Φ (κλειστά - ανοιχτά), π.χ. α.ίδα, 

αστι.άδα, ή όταν δημιουργείται ανομοίωση βαθμού ανοίγματος, με την εφαρμογή 

του νόμου της προφύλαξης. Ο Andriotis (1939-40 : 159 κ.ε.) πρώτος παρατήρησε 

την ανομοίωση βαθμού ανοίγματος ή ύψους (height dissimilation) που συνέβη μετά 

την αποβολή μεσοφωνηεντικού r στις φωνηεντικές ακολουθίες [éa] < [éra] και [óa] < 

[óra] που τράπηκαν σε [ía] και [úa] (βλ. και Κατσάνης 1996 : 37-38).  

Π.χ.  

Andriotis (1939-40) 

σ. 159   δώρα > δώα > δούα  

  χώρα > χώα > χούα 

  ώρα > ώα > ούα  

σ. 163   μέρα > μέα > μία  

  αγέρας > αγέας > αγίας  

  κέρατο > κέατο > κίατου  

Τη φωνητική αυτή αλλαγή την ονόμασε νόμο της προφύλαξης (la loi de prophylaxie) 

και την ερμήνευσε ως προσπάθεια να διαφυλαχτεί η συλλαβική οικονομία της λέξης, 

δηλ. ο αριθμός των συλλαβών, και να μην υπάρξει κίνδυνος αφομοίωσης και 

συναίρεσης των δύο φωνηέντων σε ένα μακρό.  
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 Με την άποψη του Andriotis συμφωνεί ο Newton (1972b : 78)91 και 

παριστάνει τη διαδικασία παραγωγής ως εξής:      

   méra   óra  

αποβολή του /r/ méa   óa     
(/r/ deletion)        

ανομοίωση ύψους mía   úa  
(height dissimilation) 

Οι ακολουθίες αυτές δεν υφίστανται συνίζηση. Όπως επισημαίνει και ο Newton 

(1972b : 78), οι ακολουθίες υψηλού Φ+Φ (high vowel + vowel) δεν τράπηκαν σε 

[yV], [wV], διότι όταν το /r/ χάθηκε ιστορικά, η συνίζηση (glide formation) είχε 

πάψει να είναι ενεργός φωνολογικός κανόνας.  

Με την ερμηνεία του Andriotis διαφωνεί ο Méndez-Dosuna (2002 : 104-5), ο 

οποίος, αντίθετα, αποδίδει σε συνίζηση το φαινόμενο, με την εξής διαδικασία: τροπή 

των /éa/, /óa/ που προκύπτουν από αποβολή του /r/ σε [e̯á], [o̯á] με συνίζηση, κατόπιν 

τροπή σε [já], [wá] με ημιφωνοποίηση των μη συλλαβικών [e̯],[o̯], και τέλος τροπή σε 

[ía] και [úa] με διαίρεση, δηλ. τροπή του ημιφώνου σε πλήρες φωνήεν με 

οπισθοχώρηση του τόνου. 

Από τα δεδομένα του ιδιώματος φαίνεται ότι ενισχύεται η άποψη του 

Andriotis, αλλά το φαινόμενο απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.  

Το φαινόμενο της ανομοίωσης ύψους εμφανίζει σήμερα την εξής εικόνα: ως 

προς την ακολουθία éra > ía έχει γενική ισχύ, π.χ. αγ’ίας, γ’ίασα, Διφτία, ζ’μπιθία, 

θυγατία, καλ’ησπία, λία, μία, κτσουχ’ία, αλατία, σιαπία, ξίασα, πιτουουκ’ίασου, 

σκλαβουκ’ίασου· ως προς την ακολουθία óra > úa έχει γενική ισχύ στα 

προπαροξύτονα, μερική στα παροξύτονα.  

προπαροξύτονα  

αγούασα, αφούασ’,92 ξιμούανα < ξεμώρανα (πβ. ωστόσο και κόοκας < κόρακας) 

παροξύτονα 

                                                
91 Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Newton εκ παραδρομής συμπεριλαμβάνει για το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης και την ακολουθία /e/+/o/ σε αυτές που υφίστανται ανομοίωση ύψους. Προφανώς, έχει 

παρερμηνεύσει δεδομένα που δίνει ο Andriotis (1939-40 : 165 κ.ε. ) για άλλες νεοελληνικές 

διαλέκτους, ενώ ο ίδιος ο Andriotis (ό.π. : 164, 184) δηλώνει ρητά ότι στο ιδίωμα της Σαμοθράκης 

πρόκειται για τονισμένα  ο και ε ακολουθούμενα από άτονο α.  
92 υφόρασις>αφόασ’>αφούασ’ βλ. Andriotis (1939-40 : 161). 
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Η ανομοίωση ύψους σε παροξύτονα σε óra > úa φαίνεται ότι δεν είναι σε ισχύ 

σήμερα. Τα παραδείγματα που δίνονται από τον Andriotis (1939-40 & 1974), π.χ. 

δούα, Θουδούα, ξούας, ούα, κατά ντ ούα δεν ακούγονται σήμερα και δεν γίνονται 

αποδεκτά από τους σημερινούς ομιλητές. Για τις λέξεις τώρα93, ώρα και τα σύνθετά 

τους χρησιμοποιούνται σήμερα οι τύποι με αφομοίωση και συναίρεση ώω, τώω, 

ξώως, κατά ντ ώω και σπανιότερα ώα, τώα, ξώας κ.ά.94 ή έχουν επανεισαχθεί οι 

πλήρεις τύποι της ΚΝΕ ώρα, τώρα, ξώρας. 

 Η ύπαρξη του τύπου ούα παλιότερα βεβαιώνεται από μαρτυρία ηλικιωμένου 

ομιλητή και από τον Heisenberg (1934 : 59) στη φρ. úa kalí šídikni, όπως επίσης και 

το ηχητικό του υλικό (PK 986-1) (βλ. 1.5.2). Η λέξη επίσης γνούα < γνώρα, 95 που 

άκουσα από επαρκή ομιλήτρια του ιδιώματος, και η οποία δεν ανήκει στο καθημερινό 

λεξιλόγιο των νεότερων ομιλητών, ενισχύει την άποψη για ύπαρξη του φαινομένου 

παλιότερα και υποχώρηση σε αυτό το περιβάλλον σήμερα.  

2.2.1.1.1.1.4 Όταν συντρέχουν μορφολογικοί λόγοι 

Η διατήρηση δύο φωνηέντων εμφανίζεται ως τάση, όταν συντρέχουν μορφολογικοί 

λόγοι (διάκρισης μορφημάτων ή διατήρησης της εικόνας της λέξης). Η τάση αυτή 

συχνά καταστρατηγείται, κυρίως σε λέξεις συχνής χρήσης, στις οποίες εμφανίζονται 

παράλληλοι σχηματισμοί (διατήρηση δύο συλλαβών ή μονοφθογγισμός) ή και μόνο 

με μονοφθογγισμό, π.χ. χου.ιφτα.άς,  ψιφτα.άς, ξινι.ίζου & ξινίιζου, πιπίιζου 

<πιπερίζω. 

2.2.1.1.1.2 Μονοφθογγισμός και δημιουργία μακρού φωνήεντος 

Παρακάτω εξετάζονται τα περιβάλλοντα που μετά την μεσοφωνηεντική αποβολή του 

/r/ επιτρέπουν μονοφθογγισμό των δύο γειτονικών φωνηέντων σε ένα μακρό96 

φωνήεν με τη διαδικασία της συναίρεσης (2.2.1.1.1.2.1 ) ή της αφομοίωσης των 

γειτονικών φωνηέντων και στη συνέχεια της συναίρεσης (2.2.1.1.1.2.2) 
                                                
93 Η λ. τώρα που αναφέρεται ως [túa] από τον Newton (1972a : 568-569 & 1972b : 77),  με ανομοίωση 

ύψους (height dissimilation), δεν σώζεται με τη μορφή αυτή σήμερα ούτε και επιβεβαιώνεται ως 

παλιότερη προφορά. Αντίθετα η προφορά τώω [to:] πιστοποιείται και από τον Andriotis (1939-40 : 

160, σημ. 1 & 1974 : 8, σημ. 1).  
94 Για την ύπαρξη τέτοιων τύπων βλ. και Κατσάνης (1996 : 37). 
95 ΛΜΕ-Κρ. λ. γνώρα. 
96 βλ. Newton (1972a :  567, σημ. 3). 
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Ο μονοφθογγισμός εμφανίζεται ως έντονη τάση στα περιβάλλοντα που 

περιγράφονται παρακάτω. Υπό την επίδραση της ΚΝΕ συχνά εμφανίζονται 

παράλληλοι σχηματισμοί, ιδιαίτερα στις ακολουθίες ανόμοιων φωνηέντων. 

2.2.1.1.1.2.1 δύο όμοια γειτονικά φωνήεντα 

Δύο όμοια γειτονικά φωνήεντα, συναιρούνται σε ένα μακρό της ίδιας ποιότητας97 

(για εξαιρέσεις βλ. 2.2.1.1.1.1.1 & 2.2.1.1.1.1.4) 

πάας  < παάς < παράς  

χάα < χαρά, ψάας < ψαάς < ψαράς,  ψάαδις <ψαάδις < ψαράδες,  σαμάας < σαμαάς 

< σαμαράς 

πααπουνιμένους < παραπονεμένος 

 κάα < κάρα  

πααμάτς < παραμάτης 'αλλήθωρος',  

πααστουλιάζου < παραστολιάζω 'παρατηρώ',  

τύι [tí:] < τυί < τυρί,  σ’βύι < σ’βυρί  

ντόος < ντορός 

κ’ίι < κ’ι.ί< κερί , απουσπίι < απουσπι.ί < αποσπερί, απουσπίιτς < απουσπι.ίτς < 

αποσπερίτης 

Σημειώνεται ότι είναι ελλιπή τα δεδομένα του Newton (1972b : 79), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι δεν σημειώνεται συναίρεση φωνηέντων μετά την αποβολή του /r/ 

καταγράφοντας τους τύπους [psaáδis], [tií] από /psaráδes/, /tirí/ αντίστοιχα, καθώς 

όπως προαναφέραμε οι τύποι [psá:δις], [tí:] είναι οι τύποι που χρησιμοποιούνται 

σήμερα. Επίσης και η διαδικασία /kurúna/ >[krúna] > [kū́na] ‘κουρούνα’ (ό.π. : σημ. 

1) που προτείνει δεν είναι σωστή. Ο ενδιάμεσος τύπος [krúna] δεν ήταν δυνατόν να 

υπάρξει, γιατί, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω (βλ. 2.2.2.3.2.2), τα άτονα /i/, /u/ δεν 

αποβάλλονται, όταν ακολουθεί /r/.  

  

                                                
97 Για τη  διαδικασία βλ. Grammont (1933 : 225) «Quand les deux voyelles en présence ont le même 

timbre la contraction est précédée d’ une seul phénomène: la suppression, par moindre-action, du 

ressaut de tension que demandait le début de la seconde voyelle. Les deux voyelles articulées avec une 

tension unique constituent alors une monophtonque; cette monophtongue est naturellement longue, et 

elle garde le timbre de deux voyelles qui l’ ont constituée». 
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2.2.1.1.1.2.2 δύο ανόμοια γειτονικά φωνήεντα 

Δύο ανόμοια γειτονικά φωνήεντα, από τα οποία το 2ο είναι άτονο, αφομοιώνονται 

αρχικά προς το πρώτο και στη συνέχεια συναιρούνται σε ένα.98 Είναι αξιοσημείωτο 

ότι σε αντίθεση με το αναμενόμενο δεν λαμβάνεται υπόψη η αρθρωτική ισχύς των 

φωνηέντων:99  

é-o>é-u>é:  

ξέε < ξέου < ξέρω 

καλουξέε < καλουξέου < καλοξέρω 

πουλιουξέε < πουλιουξέου < πολυξέρω 

ξέεμ < ξέουμ < ξέρουμε  

καλουξέεμ < καλουξέουμ < καλοξέρουμε 

πουλιουξέεμ < πουλιουξέουμ < πολυξέρουμε 

φέε< φέου < φέρω 

 (αα τ) αποφέε <  (αα τ) αποφέου < θα το υποφέρω 

σ’ν’ιφέε < σ’νιφέου < συνεφέρω 

φέεμ < φέουμ < φέρουμε 

απουφέεμ < απουφέουμ < υποφέρουμε 

σ’νιφέεμ < σ’νιφέουμ < συνεφέρουμε 

αλλά  

χαίουμ < χαίρομαι 

e-o> i-u> i:  

μι.ουκάματου & μιικάματου [mi:kámatu] < μεροκάματο 

νι.ουμπούλ’ και νιιμπούλ’ < νερομπούλι 

νι.ουχ’ύτς  & νιιχ’ύτς < νεροχύτης 

ξι.ουγλ’ύφουμ & ξιιγλ’ύφουμ < ξερογλύφομαι 

                                                
98 Για τη διακασία βλ. Grammont (1933 : 225) «Quand les deux voyelles sont de timbres différents la 

constraction est précédée d’ une ou plusierss assimilations partielles qui amènent les deux voyelles au 

même  timbre ou  à peu près: elles peuvent alors rester un certain temps côte à côte avant de se 

contracter en une seule;» 
99 H αρθρωτική ισχύς των φωνηέντων στην ΚΝΕ, όπως τη δίνει ο Χατζιδάκις (1905 : 211) είναι η εξής: 

a>o>u>e>i. 
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ξι.ουνουμή &  ξιινουμή < ξερονομή 

χ’ιιβόλ’ / χ’ιιβουλιά <  *χ’ι.ουβόλ’/*χ’ι.ουβουλιά < χεροβόλι / χεροβολιά 

χ’ι.ουπόδα.α & χ’ιιπόδα.α < χεροπόδαρα 

χ’ι.ουπαίρνου & χ’ιιπαίρνου ‘μαλώνω’ < *χεροπαίρνω 

αλλά  

χ’ι.ουδύναμους < χεροδύναμος 

μι.ουμήνια < μερομήνια  

i-o>i-u>i:  

μυ.ουλουγώ &  μυυλουγώ < μυρολογώ 

σ’υ.ουμαλλώ & σ’υυμαλλώ < συρομαλλώ 

πυυμάτσα < *πυουμάτσα < πυρομάτισσα 

τυ.ουγάλ’ & τυυγάλ’ [tiuγáʎ] & [ti:γáʎ] (πληθ. του τυ.όγαλας) < τυρογάλοι  

μυ.ουδιά & μυυδιά  < μυρωδιά 

á-ο> a-u> a:  

να πάα < να πάου < να πάρω  

ó-a> ó-o > ο:  

τώω < *τώα  < τώρα  

ώω < ώα < ώρα  (τη λέξη καταγράφει ο Andriotis 1939-40 : 159 ως ούα)  

κόοκας < κόρακας 

(για εξαιρέσεις βλ. 2.2.1.1.1.1.2 & 2.2.1.1.1.1.3). 

Στις περιπτώσεις που τα δύο γειτονικά φωνήεντα επιτρέπεται να 

συναρθρωθούν / συναιρεθούν σε ένα μακρό, παρόλο που δεν απορρίπτεται η 

προφορά ως ακολουθία δύο Φ, προτιμάται η μονοφθογγική προφορά. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις παρατηρείται μόνο η μακρόχρονη προφορά, η οποία έχει παγιωθεί από 

τη συχνή χρήση, όπως πυυμάτσα ‘προβατίνα με κόκκινους κύκλους γύρω από τα 

μάτια’, χ’ιιβόλ’ /χ’ιιβουλιά ‘χεροβόλι’.  

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι μετά την αποβολή του 

μεσοφωνηεντικού /r/, δύο τάσεις ανταγωνίζονται. από τη μια η τάση για τη διατήρηση 

των συλλαβών της λέξης, με την προφορά ως ακολουθία δύο Φ και ανοχή της 

χασμωδίας, κι από την άλλη η τάση συνάρθρωσης των δύο γειτονικών Φ σε ένα 

μακρό. Αυτές ακριβώς οι δύο τάσεις εκφράζονται αφενός με τον ανοδικό τονισμό 
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(crescendo stress)100 [psaáðis] (ακολουθία δύο φωνηέντων) και αφετέρου τον 

καθοδικό τονισμό (diminuendo stress) [psáaðis] (μακρό φωνήεν). 

Προς την κατεύθυνση της διατήρησης των δύο φωνηέντων, όπως 

αναφέρθηκε, λειτούργησε ο νόμος της προφύλαξης. 

2.2.1.1.2  αποβολή και αναπληρωματική έκταση του επόμενου φωνήεντος 

2.2.1.1.2.1 σε αρχική θέση 

#r Φ1 /-Φ1 άτονο u,i 

Το ρ στην έμβαση αρκτικής συλλαβής αποβάλλεται με αναπληρωματική έκταση του 

φωνήεντος που ακολουθεί, εκτός κι αν το Φ είναι κλειστό άτονο (i, u), στο οποίο 

επενεργεί προηγουμένως ο νόμος της αποβολής (βλ. 2.2.1.2) 

άαβου, άασου, άαφτς, άαψ’μου, άαχ’, ααχουκουκαλιά, ααγ’ίζου, αακ’ί, ααβδί,  

 όογους, όογα, όοζους, όοδ, όοβ, ώωτμα, όομπα 

ουουδάκ’νου, ουουδιά, ουουγουβύζ’, ουουδάν’, ουουλόγ’/ι̯, ουουκαν’ίδια, 

ουουφός, ουουζιάρς, ουουζιάζου, ουουδαλός, ουουφός, 

 έεβουμ, έεψ’μου, έεχα,  

 ιιχάτ, ιιχατλής, ιιβύθ, ιιματιά, ιιζίλ', ιιζ’ιγ’έρνου,  

 ήηχ’, ίιχνου, ίιξ’μου, ίιγαν’ 

 ούουφακας, ούουπ, ούουχου.   

2.2.1.1.2.2  στην ακολουθία Σ r Φ>ΣΦΦ 

rΦ1 /Σ-Φ1  

Το /r/ αποβάλλεται, όταν βρίσκεται σε σύνθετη έμβαση, είναι δηλ. δεύτερο μέλος 

ενός συμφωνικού συμπλέγματος σε αρχική, εσωτερική ή τελική συλλαβή, με 

αναπληρωματική έκταση του φωνήεντος που ακολουθεί. Όταν το σύμφωνο που 

προηγείται του [r] είναι υπερωικό, τότε το κλειστό μπροστινό τρέπεται σε κλειστό 

κεντρικοποιημένο [ɨ:] και όταν είναι μεσαίο μπροστινό τονούμενο τρέπεται σε μεσαίο 

κεντρικοποιημένο τονούμενο [ǝ́:].  

άνταας, βάαχους, βόομκους, πάασ’νους, Φάαγκους, βάακα, βίισκου, βιικόλακας, 

καατούνα 'νεροκολοκύθα που χρησιμοποιήται ως κανάτα', πουουσώπατα, 

γκίινια, κιιβατίνα 'κρεβατίνα', χηηματώ ‘υπολογίζω’,  

                                                
100 Για τον όρο βλ. Newton (1972a : 567, σημ. 3). 
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κέεμασ’, κέεμνους, αξικέεμαστους. 

Για την ακολουθία Σ + r + i/e + Φ βλ. 2.2.1.2.1. 

2.2.1.2 το  /r/ στην έξοδο (coda) της συλλαβής 

Δεν αποβάλλεται το /r/, όταν βρίσκεται στην έξοδο της συλλαβής, δηλ. ακολουθείται 

από Σ, ή είναι στο τέλος της λέξης μετά από αποβολή άτονου /i/, /u/, π.χ.  αρπάζου, 

πουρπατώ, αρχότσα, μάρμαου, ξιρζώνου,  

 ρυάκ’ (συνίζηση και συμφωνοποίηση) > [rjac] 

φανάρ, φιγγάρ, χέρ, πουδάρ 

Όταν αρχικό /r/ ακουλουθείται από άτονο /i/, /u/ + Σ, δεν αποβάλλεται, γιατί 

έχει εφαρμοστεί προηγουμένως ο φωνητικός νόμος της αποβολής των άτονων 

κλειστών Φ, έτσι το r ακολουθείται από Σ που είναι περιβάλλον διατήρησής του. Δηλ. 

ο κανόνας είναι:  

 #rΦάτονο u,i ΣrΣ  

π.χ. ρχός, ρμάδ, ρσούνα, ρζόγαλα 

Σημειώνεται παράλληλα χρήση τύπων ρχός & ιρχός, πιθανόν από 

επανανάλυση συνεκφορών, όπως /dun -i- rxo/, όπου το /i/ είναι αναπτυκτικό φωνήεν. 

Το ίδιο και στα ρφω & ιρφώ από επανανάλυση συνεκφορών, όπως /dun -i- rfa du 

gafé/ (πβ. όμως και Newton, 1972a : 568, i:fό) 

2.2.1.2.1 στην ακολουθία: Σ + r + i/e + Φ 

Στην ακολουθία: Σ + r + i/e + Φ σημειώθηκε η εξής διαδικασία:  ΣrjΦ (συνίζηση > 

συμφωνοποίηση)  ΣirjΦ (ανάπτυξη φωνήεντος).101   

Το αναπτυκτικό φωνήεν είναι το /i/ και εμφανίζει τις εξής πραγματώσεις:  

(α) [ɨ], όταν προηγείται υπερωικό σύμφωνο: άγιρjoυς [áγɨrjus] < άγριος, άκιρjα 

[ákɨrja] < άκρια, απουκιρjά [apukɨrjá] < αποκρεά, ουλόκιρjα [ulókɨrja] < ολόκρεα, 

μακιρjά [makɨrjá] < μακριά, φαγκιρjά [fagɨrjá] < φαγκριά, γιρjά [γɨrjá] < γριά, 

κιρjώνου [kɨrjónu] < κρυώνω, κιρjουμένους [kɨrjumémus] < κρυωμένος, κιρjάσ’ 

[kɨrjáʃ] < κρέας/ κρεάσι, και  

(β) [i] σε όλα τα άλλα περιβάλλοντα: 102 Λαμπιρjά [labirjá] < Λαμπριά, μητιρjά 

[mitirjá] < μητριά, ζιβιργιά [zivirjá] <ζεβριά. 
                                                
101 Ο Heisenberg  (1921 : 97) αναφέρει ότι η ακολουθία εξελίχτηκε, σε ΣiijΦ στη διαλεκτική ποικιλία 

των βοσκών και σε ΣirjΦ στη Χώρα Σαμοθράκης, π.χ. kiijáš  & kirjáš αντίστοιχα. 
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Για την εμφάνιση τονισμένου [ǝ́] σε αλλόμορφα από τύπους που προέκυψαν από την 

εξέλιξη της ακολουθίας αυτής και οφείλεται σε μορφολογικούς λόγους βλ. 2.2.2.2.  

Η ανάπτυξη απαντά στα θρακοβιθυνιακά, στα νησιά του Β. Αιγαίου, στα 

μικρασιατικά και στα νοτιοανατολικά ιδιώματα, π.χ. Θράκη (Σαράντα Εκκλ.): 

βυζάστιργια, άφτιργια (Παπαδόπουλος 1926, 23)· στη Θράκη (Αυδήμι): γιργιά (ΙΛ)· 

Κουβούκλια γιργιά (Δεληγιάννης 2002 : 86)· Ντεμίρντεσι: άβιργιο Danguitsis (1943 : 

55)·  στη Λήμνο: χουρεύτιργια, προυξινήτιργια· στη Χίο: άβεργιο (ΙΛ)· στη Λέσβο 

(Αγιάσος) xuréftirja 'χορεύτρια' (Kretschmer : 110)· στα Δωδεκάνησα 

(Kαστελλόριζο): κιργιάς (Pernot 1907 : 130)· Κάλυμνο: αύιρζο· Αστυπάλαια: 

αύιρτζον· Λιβίσι: γιργιά (ΙΛ)· στα Καππαδοκικά (Μιστί): alétirja (Janse 2001 : 87)· 

Ανακού: γιρjές (Costakis : 46)· Κύπρος: κρικάς (με μετάθεση από κιρκάς) (Pernot 

1907 : 131).  

Για τη διαδικασία βλ. 2.2.5.1 (α).  

2.2.1.3 Ερμηνείες της αποβολής του /r/ και των συνεπειών της 

O Newton (1972b : 80) αποδίδει τη μακρότητα του φωνήεντος που προκύπτει, μετά 

την αποβολή του /r/ της έμβασης, σε αντικατάστασή του από φωνηεντικό στοιχείο 

ποιότητας ίδιας με του επόμενου φωνήεντος.103 Τη διαδικασία παραβάλλει προς την 

αντικατάσταση του /r/ της βρετανικής αγγλικής από μακρότητα του προηγούμενου 

φωνήεντος, π.χ. [art] > [āt]. Με βάση τα δεδομένα του Heisenberg (1921) δέχεται την 

ύπαρξη τύπων (1972b : 81) [xaití] < /xartí/, [īfó] < /rufó/, τους οποίους ερμηνεύει με 

ανάπτυξη [i] ως εξής: 

 

rufó  xartí  

rfó   αποβολή (high vowel loss) 

rifó  xarití ανάπτυξη (vowel epenthesis) 

                                                                                                                                       
102 Ο Κατσάνης (1996 : 43) και σε αυτές τις περιπτώσεις καταγράφει î (= ɨ), π.χ.  Labîrγ́á, mitîrγ́á, 

zivîrγ́á. 
103 Newton (1972b : 80) «We note first of all that before another vowel /r/ drops if a vowel  precedes, 

and if not, is reflected in the lengthening of the following vowel. Thus /karávi/ ‘boat’ goes to [kaávi], 

while /kráta/ ‘hold!’ yields [kā́ta]. It is possible, however, to relate these apparently disparate outcomes 

by supposing that in both cases /r/ was first replaced by a vocalic element of a quantity indentical to 

that of the following vowel». 
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īfó  xaītí αποβολή /r/ (deletion) 

xaití βράχυνση (vowel shortening) 

 Σημειώνουμε ότι σήμερα στο ιδίωμα είναι άγνωστοι τέτοιοι τύποι, όπως 

πιστοποιεί και ο Κατσάνης (1996 : 57-58), αντιπαραβάλλοντας τους τύπους του 

Heisenberg (1921) με τους σημερινούς.  

 O Hayes στο άρθρο του (1989) για την αναπληρωματική έκταση στα πλαίσια 

της μοραϊκής φωνολογικής θεωρίας υποστηρίζει ότι τυπικά η αναπληρωματική 

έκταση προκύπτει από αποβολή συμφώνων της εξόδου (coda consonants), τα οποία 

ως φορείς μόρας προσδίδουν βάρος (weight) στη συλλαβή. Η διαδικασία αυτή είναι 

πολύ διαδομένη στις γλώσσες, ενώ, αντίθετα, η αναπληρωματική έκταση από 

αποβολή συμφώνων της έμβασης (onset consonants) φαίνεται ότι δεν απαντάται. 

Ωστόσο αντιπαραδείγματα (ό.π.: 281-283) με αναπληρωματική έκταση από αποβολή 

/r/ στην έμβαση εμφανίζουν η γλώσσα Onondaga104 και το ιδίωμα της Σαμοθράκης. 

Την αναπληρωματική έκταση σε συμπλέγματα ΣrΦ > ΣΦΦ στην Onondaga ερμηνεύει 

με ανάπτυξη φωνήεντος [e], το οποίο διέσπασε το σύμπλεγμα C+/r/, δηλ. 

[CrV]CerV και κατόπιν αποβολή του [r] και συναίρεση της ακολουθίας [e + V] σε 

[V:]. Την ίδια ερμηνεία, δηλ. ανάπτυξη με τη μορφή αντιγραφής του μετά το /r/ 

φωνήεντος (vowel copying), αποβολή του μεσοφωνηεντικού /r/ και κατόπιν 

συγχώνευση των δύο φωνηέντων σε ένα μακρό, προτείνει και για το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα η διαδικασία κατά τον Hayes θα ήταν [CrVi]  [CVirVi] 

 [CVi:]. O Hayes δεν εξετάζει την αναπληρωματική έκταση από αποβολή αρχικού 

/r/ ούτε την περίπτωση της ακολουθίας Cri/eV. 

 H Kavitskaya (2002 : 96-102), με βάση τα δεδομένα του Newton για τη 

Σαμοθράκη,  συνεξετάζοντας την αποβολή του /r/ της έμβασης στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης και στην Onondaga, προτείνει την ερμηνεία της ιδιαίτερης 

συμπεριφοράς του /r/ ως αποτέλεσμα των ακουστικών χαρακτηριστικών των ρωτικών 

φθόγγων (rhotics). Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι ένα προσεγγιστικό r είναι αρκετά 

φωνηεντικό ώστε να εκλαμβάνεται από τον ακροατή ως πρόσθετη φωνηεντική 

μακρότητα προηγούμενου ή επόμενου φωνήεντος. Τις ιδιότητες δηλ. αυτές τις έχει 

είτε είναι στην έξοδο είτε στην έμβαση. Η αποβολή του, λοιπόν, μπορεί να 

προκαλέσει αναπληρωματική έκταση του επόμενου φωνήεντος, που σημαίνει ότι δεν 

                                                
104 Πρόκειται για Ινδιάνικη γλώσσα της Βορείου Αμερικής.  
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εξαρτάται από τη μοραϊκή κατάσταση του αποβλημένου τεμαχίου. Η Kavitskaya δεν 

εξετάζει την περίπτωση της ακολουθίας Cri/eV.  

 H Topintzi (2006 : 185-229)105 με βάση θεωρίες αναπληρωματικής έκτασης 

που παίρνουν υπόψη τα τεμάχια (segments) που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες 

θέσεις στη συλλαβή, υποστηρίζει ότι το r στερείται τόπου άρθρωσης (placeless) και 

ως τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό ως έμβαση· προτείνει έναν περιορισμό, σύμφωνα με 

τον οποίο ένα εισαγόμενο τεμάχιο (input segment) πρέπει να έχει αντίστοιχό του 

εξαγόμενο είτε τεμάχιο (output segment) είτε προσωδιακό στοιχείο, δηλ. την 

προσθήκη μιας μόρας, η οποία συνάπτεται στο επόμενο Φ και το κάνει μακρό. Την 

εξέλιξη της ακολουθίας Σri/eΦ ερμηνεύει ως περίπτωση μετάθεσης και 

ημιφωνοποίησης (glide formation) (ό.π. : 198-9, 204-8)106 ως εξής: C+r+i/e+V  

C+i+rjV όπου το r+i/ei/e+r. Την ίδια ερμηνεία, δηλ. με μετάθεση και 

ημιφωνοποίηση, δίνει και στην μεταγενέστερη εργασία της Ν. Τopinzi & M. Van 

Oostendorp (2009). Έτσι τo r συλλαβίζεται στην έξοδο και δεν αποβάλλεται. Επειδή 

όμως στερείται τόπου άρθρωσης, το i/e μπορεί να επεκταθεί προς τα δεξιά, 

παρακάμπτοντας το /r/, και να σχηματίσει έμβαση (j) για την επόμενη συλλαβή.  

 O  Kiparsky (2008 : 20-28),107 εξετάζοντας την περίπτωση του /r/ της 

Σαμοθράκης επισημαίνει ότι σε αρκετές γλώσσες το /r/, ως τεμάχιο με υψηλή 

ηχητικότητα (high-sonority segment), αποκλείεται από την αρχική θέση συλλαβής, 

δηλ. από την έμβαση. Στην περίπτωση αυτή το /r/ ως φορέας μόρας ενσωματώνεται 

στον συλλαβικό πυρήνα (syllabic nucleus) και έτσι ο πυρήνας έχει τη μορφή rΦ, 

αποτελείται δηλαδή από μια ανοδική δίφθογγο (rising diphthog). Αυτό πρέπει να 

συνέβη στο ιδίωμα της Σαμοθράκης και σε επόμενο στάδιο αποβλήθηκε το r με 

αναπληρωματική έκταση του επόμενου φωνήεντος.  

 Οι Malikouti-Drachman & Drachman (2010) προτείνουν (α) ερμηνεία των 

τύπων, όπως γιrjá, kιrjós, xιrjázum (που προέρχονται από Cri/eV) ως εξαγόμενα 

ανάπτυξης (vowel epenthesis) κι όχι μετάθεσης και (β) ότι το r της ομιλίας των 

βοσκών ήταν ουρανικό, που στην ποικιλία της Χώρας έχασε την ουρανικότητά του.  

 

                                                
105 (= Topintzi, 2010 : 102 κ.ε.). 
106 (= Topintzi, 2010 : 116-119). 
107 (=Kiparsky, 2011 : 56-66). 
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Συζήτηση των απόψεων  

Στη μελέτη αυτή, χωρίς να φιλοδοξούμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της 

εξέλιξης του /r/ στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, σχολιάζοντας τις παραπάνω απόψεις θα 

μπορούσαμε να πούμε:  

Η άποψη των Newton και Kavitskaya για φωνηεντοποίηση του /r/ φαίνεται 

πιθανή, δεν ερμηνεύει όμως τη διατήρησή του στην έξοδο, το κατ’ εξοχήν 

περιβάλλον για φωνηεντοποίηση· θυμίζουμε ότι έχουν στα δεδομένα τους i αντί r 

στην έξοδο και δεν ασχολούνται με τους σημερινούς τύπους που έχουν r στη θέση 

αυτή. Επιπλέον και οι δύο δεν συζητούν την περίπτωση Cri/eV.   

Η άποψη του Hayes για ανάπτυξη φωνήεντος φαίνεται πειστική, δεν 

ερμηνεύει όμως την αναπληρωματική έκταση από αποβολή αρχικού /r/ ούτε 

αντιμετωπίζει την περίπτωση Cri/eV.  

Για την πρόταση της Topintzi δεχόμαστε την κριτική του Kiparsky (2008 : 

23)108 ότι το θεωρητικό μοντέλο που υιοθετεί η ερευνήτρια έχει το μειονέκτημα ότι 

προβλέπει μια σειρά από μη μαρτυρημένους τύπους αναπληρωματικής έκτασης. 

Υιοθετεί ωστόσο ο Kiparsky τη θέση της ότι το /r/ προκαλεί αναπληρωματική 

έκταση, επειδή δεν είναι επιτρεπτό στην έμβαση. Την εξέλιξη της ακολουθίας Cri/eV 

με μετάθεση που προτείνει η Topintzi θεωρούμε λιγότερο πιθανή από αυτήν με 

ανάπτυξη. 

Η πρόταση του Kiparsky είναι ενδιαφέρουσα. Ωστόσο τα δεδομένα στα οποία 

στηρίζεται δεν είναι όλα ακριβή. Την κριτική του στην άποψη του Hayes για 

ανάπτυξη φωνήεντος την βασίζει στο επιχείρημα ότι υπάρχει αντίθεση τονική στα 

εξαγόμενα των φωνολογικών διαδικασιών, δηλ. το αποτέλεσμα της αποβολής 

μεσοφωνηεντικού r έχει πάντα τόνο στο δεύτερο φωνήεν: VrV́VV́, π.χ. xaráxaá, 

ενώ το από rV́V́V έχει πάντα τόνο στο 1ο φωνήεν, π.χ. θrimi109θíim. Δεν έχει 

όμως υπόψη του τα δεδομένα του Heisenberg (1921) όπου πιστοποιείται, μετά την 

αποβολή του /r/, μεταβίβαση τόνου από το 2ο στο 1ο φωνήεν. Στην πραγματικότητα 

αυτό που ίσχυσε στο παρελθόν και σώζεται μέχρι σήμερα ήταν συναίρεση των δύο 

                                                
108 (=Kiparsky, 2011 : 59). 
109 Ερωτήματα προκαλεί η παραγωγή της υπαρκτής στο ιδίωμα λέξης θíim -χρησιμοποιείται με τη 

σημασία θυμάρι-  από τύπο  θrími (;). πβ. Κατσάνης (1996 : 255-256), λ. θύυμ για υποθετικό τύπο 

*θρύμη. 
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όμοιων φωνηέντων και τονισμός της 1ης μόρας. Συγκεκριμένα, η λέξη χαρά 

εξελίχτηκε ως εξής: xaráxaáxáa, δηλ. [xá:], η λέξη τυρί: [tirí][tií][tíi], δηλ. 

[tí:]. 

 Τέλος, την άποψη των Malikouti-Drachman & Drachman (2010) για ερμηνεία 

της εξέλιξης Cri/eV με ανάπτυξη (άποψη που έχει διατυπωθεί προηγουμένως από 

τους Pernot, 1907 και Danguistis, 1943) έχουμε ήδη υιοθετήσει (βλ. 2.2.1.2.1). Η ιδέα 

επίσης ότι το /r/ μπορεί να είχε ουρανική προφορά φαίνεται αρκετά πιθανή.  

2.2.2 Βόρειος φωνηεντισμός  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φωνηεντισμού των ΒΙ είναι η κώφωση, δηλ. η 

στένωση των άτονων /e/, /o/ σε /i/, /u/ αντίστοιχα και η αποβολή των άτονων /i/ /u/.  

2.2.2.1 Στένωση 

Η στένωση για την οποία βλ. και Κατσάνης (1996 : 37) είναι γενικευμένη στο ιδίωμα 

σε όλα τα άτονα /e/, /o/.  

2.2.2.2 Αντικώφωση 

Αντικώφωση110 είναι το φαινόμενο της εμφάνισης τονισμένων /é/ ή /ό/ αντί των 

ετυμολογικά ορθών /i/, /u/ και οφείλεται σε μορφολογικούς λόγους. Όπως 

επισημαίνει και ο Ανδριώτης (1933 : 261), η εναλλαγή άτονου /i/ με τονισμένο /é/, 

π.χ. πιδί – παλιουπαίδ δημιούργησε την εντύπωση ότι κάθε άτονο /i/ αντιστοιχεί σε 

τονισμένο /é/, με αποτέλεσμα τη χρήση /e/ αντί του ετυμολογικά ορθού /i/· στο 

ιδίωμα της Σαμοθράκης πιλάφ [piláf] – ρζουπέλαφου [rzupélafu] 'ρυζοπίλαφο', 

παατη.ώ [pa:ti.ó] 'παρατηρώ' – παατέρσα [pa:térsa] 'παρατήρησα' . Το φαινόμενο 

επεκτείνεται και στην περίπτωση αναπτυκτικών φωνηέντων [i] ή [ɨ], τα οποία 

εναλλάσσονται με τονισμένα [é], [ǝ́] αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στις ακολουθίες 

Σrí/eΦ που, όπως προαναφέρθηκε, εξελίχτηκαν σε ΣirjΦ ή, αν το σύμφωνο ήταν 

υπερωικό, σε ΣɨrjΦ, εμφανίζονται εναλλαγές με ΣérjΦ και Σǝ́rjΦ αντίστοιχα:  

pirjoɲ ‘πριόνι’     pérjunus (μεγεθυντικό) ‘μεγάλο πριόνι’ 

xɨrjazúminus ‘χρειαζούμενος’  axǝ́rjastus ‘αχρείαστος’ 

kɨrjónu ‘κρυώνω’    kǝ́rjusa ‘κρύωσα’ 

                                                
110 Για το φαινόμενο βλ. Μάνεσης (1966-7). 
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γɨrjá ‘γριά’     γǝ́rjaδus (μεγεθυντικό) 

Η λειτουργία του φαινομένου (εναλλαγή άτονου /i/ - τονισμένου /é/) 

προκάλεσε και αναλογική εμφάνιση /é/, ως φορέα του τόνου, στον τύπο /érjakas/ 

(μεγεθυντικό για το /rjác/ ‘ρυάκι’), δηλ. τονισμένο /é/ πριν από σύμπλεγμα /rj/, πβ. 

pirjóɲ - pérjunus. 

Παρόμοια, η εναλλαγή άτονου /u/ με τονισμένο /ό/, π.χ. χουριό – παλιουχώρ 

δημιούργησε την εντύπωση ότι κάθε άτονο /u/ αντιστοιχεί σε τονισμένο /ό/, με 

αποτέλεσμα τη χρήση /o/ αντί του ετυμολογικά ορθού /u/, π.χ. λουλούδ - 

κλουκ’θουλόλουδου.  

2.2.2.3 Αποβολή  

Την αποβολή θα εξετάσουμε ως προς Α. τα μορφολογικά περιβάλλοντα και Β. τα 

φωνολογικά περιβάλλοντα. 

2.2.2.3.1 Μορφολογικά περιβάλλοντα 

Η αποβολή των άτονων δεν είναι καθολική σε όλα τα ιδιώματα. Το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης ανήκει στα αυστηρά ιδιώματα όπου εφαρμόζεται η αποβολή σε κλιτικά, 

παραγωγικά και λεξικά μορφήματα:111  

(α) στα όρια κλιτικών και παραγωγικών μορφημάτων: βέεχ’, βάζ’, χουάφ, λάδ, φέσ’, 

γάζ’, σ’κ’λούδ, καπάκ’, μπουκάλ’,  τουρκμέν’ς, αθώωπ, μαδτής, ξάσ’μου, λαγδός, 

κουάκ 

(β) σε λεξικά μορφήματα: χ’μώνας, ξι.όβχας, λ’πούμι, λ’πήθκα, κατκώ, σ’κ’λιάζου, 

σ’κ’λουφάι,̯ σ’κ’λούδ, κλός, κτσός,  

Σημειώνουμε ότι στους παράγωγους τύπους και στα σύνθετα 

χρησιμοποιούνται ως βάση οι τύποι με αποβολή, ανεξάρτητα από την απόσταση του 

αποβλημένου φωνήεντος από τον τόνο στον τύπο προέλευσης, π.χ. χ’μώνας-

χ’μουνιάτκους, ψ'χός - ψ'χουπαίδ, κβάρ - κβαριάζου, κβέντα - κβιντιάζου, κδούν’- 

κδουν’ίζου - κδουνόγ’υ.ους, μγάδ - μγαδένιους, κφός - κφουσέλ’νου - κφουπιτνός, μλάρ 

                                                
111 Βλ. και Τζιτζιλής (ΒΙ) Τα ιδιώματα ανάλογα με το πού εφαρμόζουν την αποβολή διακρίνονται σε α. 

ήπια: όσα εφαρμόζουν την αποβολή μόνο στα κλιτικά μορφήματα β. αυστηρά: όσα εφαρμόζουν την 

αποβολή σε κλιτικά και ριζικά μορφήματα.  
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- μλαΐνα, κν’ήι ̯- κν’ηγώ - κν’ηγός, κτσός - κτσουδούλ’ - κτσουκ’έφαλους, ενώ σε άλλα 

ιδιώματα το φωνήεν στη θέση αυτή διατηρείται.112 

2.2.2.3.2 Φωνολογικά περιβάλλοντα 

2.2.2.3.2.1 Περιβάλλοντα όπου γίνεται αποβολή 

Κατά τον Παπαδόπουλο (1926 : 16) θεμελιώδης νόμος της αποβολής των κλειστών 

φωνηέντων είναι «η ύπαρξις προηγουμένου συμφώνου».  

Η αποβολή στο ιδίωμα γίνεται μεταξύ ποικίλων συμφώνων113 (για εξαιρέσεις βλ. 

2.2.2.3.2.2) και εξαρτάται από τον αριθμό των συμφώνων που περιβάλλουν το άτονο 

φωνήεν. 

1. ΣΦΣ>ΣΣ 

πτίζου, σ’μαζεύου, ακ’οινών’τους, κμάσ’, κβανώ, κδούν’, κλόπανου, κουκλώνου, κτάβ, 

μλιάζου, ν.νός, πμώνου, γλιά, πλώ, βνό,  

Αξιοσημείωτη είναι η αποβολή σε αρχική συλλαβή μετά από ένηχο:  

λ’πούμι, λ’μόσ’μου 'μνημόσυνο', λ’πουσιά, λ’μάζου, λ’τανεύου, μγάδ, μγαδένιους, 

μκέελιας, μνώ 'μηνών', μτούδ, μτζούα, μχάν’, Ν’κόλας, ν’κουκ’ύρς, ν’μόρ, ν’φουστόλ’, 

ν’χάς, ρζόγαλα, ρζώνου, ρχός, ρθούν’, ρμάζου, ρσούνα, ρφηξιά, ρφώ. 

2. ΣΦΣΣ > ΣΣΣ ή ΣΣΦΣ > ΣΣΣ 

Όταν το συμφωνικό σύμπλεγμα που προκύπτει είναι τρισυμφωνικό, μειώνεται η 

πιθανότητα αποβολής του φωνήεντος.  

Συνηθέστερα γίνεται αποβολή στην ακολουθία: ΣένηχοΦΣΣ > ΣένηχοΣΣ, κυρίως 

όταν το δεύτερο ή τρίτο σύμφωνο είναι συριστικό.  

π.χ. αδιάλ’στους, λιαν'σμένους, αβαρσάν’στους, αν’ξιάτκους, αρχαλ'χτός,   

αλλά και στην ακολουθία: ΣΣΦΣένηχο/Σ > ΣΣΣένηχο/ Σ, όπου το πρώτο ή το δεύτερο 

σύμφωνο είναι συριστικό: ψωνίζω > ψν’ίζου, ψιλιάζομαι > ψ’λιάζουμ, οψιμάρνι > 

ψ’μάρν’, στιμέρνω > σ’τμέρνου, στυλώνω>σ’τλώνου, σκουλαρικάτος > σκλαρκάτους, 

ξιπάζω > ξ’πάζου, ψυχομαχώ > ψ’χουμαχώ, ψηφώ > ψ’φώ, σπιτότοπος > 

σ’πτότουπους. 

  

                                                
112 Για τη διατήρηση στη Σιάτιστα και σε άλλα βόρεια ιδιώματα, βλ. Μαργαρίτη (1977 : 53 κ.ε.), π.χ. 

x΄mónas - x΄imun΄ts΄kus, pšxós - pšixupéδ. 
113 Για λεπτομερή εξέταση αποβολής σε ΒΙ (σιατιστινό) βλ. Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985 : 163κ.ε.).  
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3. ΣΣΦΣΣ > ΣΣΣΣ>ΣΣΣ 

Mοναδικό παράδειγμα αποτελεί η ακολουθία xrΦst > kst, π.χ. Κστός < Χριστός, 

κστιανός < χριστιανός, κστώ114 < χρουστώ< χρωστώ. 

2.2.2.3.2.2 Περιβάλλοντα όπου εμποδίζεται η αποβολή  

1. Όταν έπεται r 115 

αχ’υ.ώνας < αχ’υρώνας, ν’κουκ’υ.ά < νοικοκυρά, χ’οι.ουμέρ < χοιρομέρι,  

μάγ’ει.ας < μάγειρας, χ’οιρνό <χοιρινό, πει.άζου < πειράζω, πι.όν’ < πιρόνι, 

κουάζου < κουράζω, λου.ί < λουρί.   

2. Στις ακολουθίες Σri/u, σε αρχική, εσωτερική και τελική θέση.116 

τιιφύλ', ξιτυυπώνου, αλέτιι, κουουστάλ’, σ’βίχτουοου (γεν. ενικ.), μάλαθουου 

(γεν. εν.). 

3. Στις φωνολογικές συνεκφορές, όνομα σε -i + κλιτικό, όπως του κ’ιφάλ’ι μ, του 

του καπάκ’ι τ, η μέσ'η μ,  δεν αποβάλλεται το /i/ της κατάληξης (βλ. 2.2.5.1), 

καθώς συμπροφέρεται με την εγκλιτική αντωνυμία, η οποία έχει υποστεί 

αποβολή. Οι ίδιες λέξεις χωρίς κλιτικό εμφανίζουν αποβολή του -i: κ’ιφάλ’, 

πουδάρ, καπάκ’, μέσ’. 

Ο Newton (1972b : 184) αναφέρει ότι σε πολλά ΒΙ υπάρχει η τάση να 

αποφεύγονται τα τελικά συμφωνικά συμπλέγματα, που θα προέκυπταν από 

αποβολή άτονου φωνήεντος.  Η τάση αυτή στο ιδίωμα εκφράζεται με τη 

διατήρηση των τελικών άτονων /i/ και /u/ σε συμφωνικά συμπλέγματα ΣrΦ 

και στις συνεκφορές όνομα σε -i + κλιτικό, όπως προαναφέραμε. 

4. Όταν υπάρχει διαδοχή δύο άτονων κλειστών φωνηέντων, αποβάλλεται αυτό 

που είναι πιο κοντά στην τονισμένη συλλαβή,117 π.χ. ανιτσ'ιτσ'δώνουμ, 

πουλ'μένους, πισ’νός, βυσ’νιά, θηλ’κός, ανιπουπλώνου, χουχλουμαχώ, 

κουκλώνου,  κουκβάλα, μπουμπν’ίζ’, σ'υτχ'αίνου, δυσ'τχώ, θυμσμένους, 

κατοικ’μένους, κατοικ’τός, γ’ιδνός, βασ’ιλ’κάρ, ν’ησ’κός, ν’ησ’κάδα, σ’κ’υλ’κό 

‘σκύλος ως βρισιά', τυλ'μένους, μιλ’μένους. 

                                                
114 Ο τύπος και στη Λέσβο βλ. Kretschmer (1905 :  209). 
115 Βλ. Heisenberg (1921 : 90)· Πβ. και Μαργαρίτη (1977 : 52), Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985 : 168). 

116 Το φαινόμενο απαντά και στις Σαρ. Εκκλ. fkendri (Newton 1972b : 184). 
117 Παπαδόπουλος (1926 : 16). 
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5. Κάποιες φορές διατηρείται το φωνήεν, όταν ακολουθεί συλλαβή που αρχίζει 

από το ίδιο σύμφωνο: κουκούλ’ αλλά και κούλ’ ‘κάτι πολύ μαλακό’, χουχούλα, 

χουχλουμαχώ, βουβάλ’, πουπουλένιους, λουλούδ, πιπέρ, τζ’ιτζ’ίιζ’ 'ηχεί όπως ο 

τζίτζικας', τσ'ιτσ’ίιζ’ 'τσιτσιρίζει'· άλλες φορές εκπίπτει όλη η συλλαβή, όπως 

βός <μσν. βουβός <βωβός, βαίνουμ.  

6. Όταν μετά την αποβολή θα σχηματιστεί τρισυμφωνικό σύμπλεγμα όπου:  

6.1 το 2ο σύμφωνο είναι ένηχο118 λ, ν, μ (για το r ήδη έχουμε πει ότι 

αποτρέπει την αποβολή), π.χ. άπλ’υτους, απλ’υσιά, γλ’ιτζιάρς, γλ’ιτζιάζου, 

γλ’ισ’τίιδα, Γλ’ηγόρς, Γλ’ηνάτ, γλ'ιτώνου, γλ’υκουγ'αίματους, γλ’υκ’αίνου, 

καλουπλ’υμένα, κλ’ειδουστουμιαίνου, κλ’ηματσ’ίδα, ξακκλ’ησιάζου, μπούγλ’ιζα 

‘μεγάλο παγούρι’, ξ’υπν’ητούργια, πν’ιμένους, αδείπν’ητους. 

εξαιρείται: κθάρ: κριθάρι (χρήση του γενικευμένου στα περισσότερα ΒΙ 

τύπου ή μήπως ανομοιωτική αποβολή όλης της συλλαβής ρι; 119). 

Γενικότερα τα τρισυμφωνικά συμπλέγματα αποτρέπονται: 

6.2  στην ακολουθία [ʎ/m/ɲi,uΣΣ], ενώ σημειώνεται αποβολή στην 

ακολουθία [ʎ/m/ɲi,uΣ] (βλ. 2.2.2.3.2.1, 1)· 

[ʎiΣΣ]: αλ’ηχνός, λ'ιγδάς, λ'ιγδιάζου,  λ'ιχν'ίζου & λ'ιχνώ, λ'υχνιέμι, λ'ημνιάδ, 

λ’ημνιός· 

[mi/uΣΣ]: αμυγδαλώνας, αμυγλαδέλ' & αμυγδαλέλ', αμυγλαδιά & αμυγδαλιά, 

μυξιάρς, μουσκάρ, μουστάρ, μουστάκ’, μουσ’τήης ‘μουστερής’·  

[ɲiΣΣ(Σ)]: άν’ιφτους, αν’οιχτός, ν’υδιάζου, αν’οιχτουμάτς, αν’οιχτουχ’έρς, 

ν’υφκάτκους, ν’υχτέρ, ν’υχτουλουλουδιά·  

6.3  Στα συμφωνικά συμπλέγματα όπου το 2ο σύμφωνο ακολουθείται από 

συμφωνοποιημένο ημίφωνο j, ɲ, π.χ. τζ’ιμπιέμι [dʒibjémi] αλλά τζ'μπώ [dʒbó], 

απουκ’οιμιέμι [apucimɲémi] αλλά απουκ’μούμι [apucmúmi].  

6.4  Τετρασυμφωνικό σύμπλεγμα:  

                                                
118 Newton (1972b : 186).  
119 Η διαδικασία παραγωγής, που δίνει ο Newton (1972b : 186) είναι: /kriθári/ > [krθár] > [kθár]. 

Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι στο ιδίωμα συνέβη πρώτα η ανομοιωτική αποβολή του ri,  καθώς 

δεν αποβάλλεται το κλειστό Φ στην ακολουθία Σri/u, πβ. και κγ’άρ [kjár] < /kriári/, με πιθανή 

διαδικασία > krjári (συνίζηση) > krjár (αποβολή -i)> kjár (ανομοιωτική αποβολή /r/), πβ. και 

καβουτσ’τήρ: καβουρντιστήρι > καβουρντισ’τήρ > καβουντσ’τήρ (ανομοιωτική αποβολή ρ) > 

καβουτσ’τήρ (αφομοίωση ηχηρότητας). 
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Όταν σχηματίζεται τετρασυμφωνικό ή και μεγαλύτερο συμφωνικό σύμπλεγμα 

δεν επιτρέπεται αποβολή. εξαίρεση αποτελεί η λ. Κστός120 (βλ. 2.2.2.3.2.1 [3]) 

αρπαξ’ιμνιός, ασ’τοιβjά, αλλά ασ'τβουτή, σ’τοιβιάζου, σ’τυψιάζου 

σ’βιχτός, βουρτσ’ίζου, έσκουξα, διαρμισμένους, ξιγλ’ιστώω, πλ’υσ’τή.ας,  

2.2.2.3.3 Αποβολή δευτερογενών i, u 

Η αποβολή μπορεί να επεκταθεί σε κάποιες περιπτώσεις και στα δευτερογενή κλειστά 

φωνήεντα (βλ. και Ανδριώτης (1931). Η αποβολή σε δευτερογενή κλειστά είναι 

περιορισμένη στο ιδίωμα της Σαμοθράκης. Στα παραδείγματα που αναφέρει 

γενικότερα ο Ανδριώτης από διάφορες διαλέκτους στο ιδίωμα της Σαμοθράκης 

απαντούν: (α) από αποβολή δευτερογενούς i: καναπλίκ’121(< καναπιλίκι 

<καναπελίκι), πουλμώ122 (< πουλιμώ < πολεμώ), μσουδόκ’123 (< μισουδόκ’ < 

μεσοδόκι). Προσθέτουμε και το επίθ. μλός ‘ξανθός’: μλός < μιλός < μελός. (β) από 

αποβολή δευτερογενούς u: κλουκ’ύθια124 (< κουλουκύθια < κολοκύθια), χνί 125(< 

χουνί <χωνί), απάν126(< απάνου), κάτ (< κάτου), μόν127  & μό128 < μόνο.  Ο τύπος  

π’σκέφαλου129 που αναφέρει για τη Σαμοθράκη απαντά σήμερα ως απουσ’κ’έφαλου 

(< υποσκέφαλο) ή πουουσ’κ’έφαλου < προσκέφαλο. 

Αποβολές σε ρηματικές καταλήξεις και κλιτικά 

Α. Συνδέονται με το βόρειο φωνηεντισμό 

Αποβολή /u/ σε ρηματικές καταλήξεις 

Ως αποβολή δευτερογενούς /u/ μπορεί να θεωρηθεί η αποβολή στο 3ο πληθ. ενεστ. 

και πρτ.: -Σdin < -Σudin <-Σodin & -Σdan < -Σudan <-Σodan 

φαίν.ντιν, φαίν.νταν, ξ’λών.ντιν, ξ’λών.νταν, πίν.τιν, πίν.νταν, γάαβντιν, γάαβνταν, 

τώωγντιν, τώωγνταν. 

                                                
120 Βλ. και Newton (1972b : 184). 
121 Ανδριώτης (1931 : 174)  Ήπ. 
122 Ανδριώτης (1931 : 175)  Σαμοθρ. 
123 Ανδριώτης (1931 : 179) Ίμβρ. 
124 Ανδριώτης (1931 : 175) Λέσβ. 
125 Ανδριώτης (1931 : 177) Ήπ. (Ζαγόρι). 
126 Ανδριώτης (1931 : 177) Ίμβρος 
127 Ανδριώτης (1931 : 178) Λέσβ. 
128 Ανδριώτης (1931 : 178) Ίμβρ. 
129 Ανδριώτης (1931 : 176) Θράκ., Σαμοθρ. 
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Β. Δεν συνδέονται με τον βόρειο φωνηεντισμό 

1. Ως ανομοιωτική αποβολή ή ως συγκοπή του άτονου [e] θεωρείται η αποβολή 

του /e/ στους παρακάτω ρηματικούς τύπους: 

(α) προστακτικές ενεστώτα και αορίστου,130 π.χ.  

δέν.τι, δέστι, δίν.τι, δώστι, τέεξτι, ζ’μώστι   

(β) Σπάνια αποβάλλεται το 3ο ενικό μεσοπαθητικής φωνής βαρύτονων ρημάτων 

ενεστ. στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, πχ. φαίνιτι & φαίν.τι, πίνιτι & πίν.τι, 

Πρώτος ο Κretschmer (1905 : 109-111) ερμήνευσε το φαινόμενο ως 

ανομοιωτική αποβολή (Dissimilierender Vokalausfall) του e, λόγω της ύπαρξης 

και δεύτερου e, ερμηνεία που υιοθέτησαν αργότερα ο Παπαδόπουλος (1926 : 19) 

και ο Ανδριώτης (1931 : 179).  

Παρόμοια ο Newton (1972b : 191) παρατηρεί ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται 

με το βόρειο φωνηεντισμό, αλλά πρόκειται για το φαινόμενο της συγκοπής του e 

που απαντά και σε ΝΙ (π.χ. Πελοπόννησος).  

(γ) αποκοπή τελ. /e/ προστακτικής131 

Αναλογικά προς την αποβολή του e στις παραπάνω προστατικές (α) μπορεί να 

ερμηνευτεί και η αποκοπή του τελικού e στις μονοσύλλαβες προστακτικές αορ., 

που λήγουν σε έρρινο ή υγρό, π.χ. πάρ, φέρ, ξ’βάλ, βάν κ.λπ. κυρίως όταν 

συνεκφέρονται με κλιτικά, π.χ. πάρ του, βάν του κ.λπ. (βλ. και 10.3.1.1).  

2. Προστακτική + κλιτικό με 

δώστι μ, φέρτι μ, πάρτι μ,  γάαψτι μ  

Ο Παπαδόπουλος (1926 : 19-20) ερμηνεύει την αποβολή του /e/ της 

προσωπικής αντωνυμίας με, στις ακολουθίες προστατική + κλιτικό με, ως 

ανομοιωτική αποβολή προς το προηγούμενο e της ρηματικής κατάληξης, «διότι 

ως άτονον συναποτελεί τρόπον τινά μίαν λέξιν δώστεμ, πάρτεμ» και πιστεύει πως 

αναλογικά προς αυτές σημειώθηκαν και η αποβολή του e στους ρηματικούς 

τύπους 1ο εν. μσπθ. φωνής και 1ο πληθ. ενεργ. Αναφέρει χαρακτηριστικά «επειδή 

δε τοιουτρόπως το μ’ προσέπιπτεν εις το γλωσσικόν συναίσθημα ως κατάληξις 

ρηματική, δια τούτο η κατ’ ανομοίωσιν αποβολή του ε ορμηθείσα εντεύθεν 

εξηπλώθη παντού όπου υπήρχε κατάληξις μe και ούτω ελέχθη εν Σαρεκκλ. 

                                                
130 Βλ.. Ανδριώτης (1931 : 179 -180) και Pernot (1907 : 94-97).  
131 Πβ. και Παπαδόπουλος (1926 : 20).  
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μαγιώνουμ(αι), πλογούμ(αι), σειούμ(αι), τρώγουμ(αι), πίνουμ(ε), έτρωγαμ(ε), θα 

πιούμ(ε), Λήμν. βάζουμ(ε), ρωτούσαμ(ε)» 

 Όπως αναφέρθηκε, το φαινόμενο της αποβολής του τελικού /e/ στους 

ρηματικούς τύπους, σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΘΒ), απαντά σε βόρεια και 

ημιβόρεια ιδιώματα, δεν σχετίζεται με τον βόρειο φωνηεντισμό και αποτελεί 

τυπικό γνώρισμα της θρακοβιθυνιακής ομάδας, το οποίο σχετίζεται ή όχι με τη 

θέση του τόνου (βλ.1.4.3.3.1).  

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στα ιδιώματα όπου η αποβολή του τελικού 

e σχετίζεται με τη θέση του τόνου και εμφανίζεται στα εξής περιβάλλοντα:  

(α) προστακτική + κλιτικό με: 

δώστι μ, φέρτι μ, πάρτι μ,  γάαψτι μ κ.λπ. 

(β) Αναλογικά προς το παραπάνω σχήμα (προστακτική + κλιτικό με) επεκτάθηκε 

το φαινόμενο και στους παρακάτω προπαροξύτονους ρηματικούς τύπους:132  

 1ο πληθ. οριστικής ενεστώτα, παρατατικού και αορίστου ενεργητικής 

φωνής των βαρύτονων ρημάτων, π.χ.  

αγου.άζουμ, βλέπουμ, έχουμ, δίνουμ,  

θέλαμ, γ’είχαμ, κιργιώναμ, βλέπαμ,  

αγουάσαμ, γ’είδαμ, δώσαμ, θιλ’ήσαμ … 

 1ο ενικό ενεστώτα μεσοπαθητικής φωνής  των βαρύτονων133 ρημάτων, π.χ. 

στέκουμ, πλ’ύνουμ, κάθουμ, ντέεπουμ. 

(Για τη γεωγραφική κατανομή και ερμηνεία του φαινομένου βλ. Τζιτζιλής ΘΒ).  

2.2.2.3.4 Συνέπειες της αποβολής 

1. Εμφανίζονται ως τελικά όλα τα σύμφωνα, απλά ή ουρανωμένα. 

2. Δισυμφωνικά συμπλέγματα αποφεύγονται ως τελικά με: 

(α) απλοποίηση του συμφωνικού συμπλέγματος στο 3ο πληθ. ρημάτων: 

 (έχουν > έχν) > έχ, (παίζουν > παίζν) > παίζ. 

(β) με την ανάπτυξη φωνήεντος σε ονοματικούς τύπους: δάφιν’, τέχιν’, πάχιν’ 

στέγιν’ , λ’σάχιν’, άχιν’ (βλ. 2.2.5). 
                                                
132 Πβ. και Ανδριώτης (1931 : 180 κ.ε.) για παρόμοια παραδείγμα στην Ίμβρο. 
133 Ο Παπαδόπουλος (1926 : 15) αναφέρει και τον τύπο θουούμ < θωρούμε, για το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης. Ο τύπος αυτός δεν απαντά σήμερα, αντ’ αυτού χρησιμοποιείται ο τύπος θουούμι, όπου το 

άτονο /e/ έχει τραπεί σε /i/ λόγω στένωσης.  
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Εξαίρεση: σ’κ’ιπάρν’, ψ'μάρν' 

Ωστόσο γίνονται ανεκτά τα συμφωνικά συμπλέγματα σε συγκεκριμένα 

μορφολογικά περιβάλλοντα (γ΄ ενικό και πληθ.), όταν σε συμφωνικό σύμπλεγμα 

λήγει το θέμα του ρήματος: 

ίιχν’,  ίιχν (< ίιχνν), δείχν’, δείχν (< δείχνν), παίρν’, παίρν (< παίρνν). 

3. Δημιουργία νέων φωνημάτων (φωνηματοποίηση) 

Γίνονται ανεξάρτητα φωνήματα τα αλλόφωνα των υπερωικών [c], [ɉ], [ç], [j], των 

συριστικών [ʃ], [ʒ], ([tʃ], [dʒ],134 του οδοντοφαντιακού ρινικού [ɲ] και πλευρικού [ʎ] 

(βλ. 2.3.2).  

4. Δημιουργία νέων συμφωνικών συμπλεγμάτων, τα οποία δεν εμφανίζονται 

στην ΚΝΕ.135 Ειδικότερα:  

4.1 Δισυμφωνικά συμπλέγματα, π.χ. με α΄ μέλος:  

(α) ουρανικό σύμφωνο: γ’έν’κα, φάν’κα, κ’τάρ (πβ. κταβούδ). 

(β) παχύ συριστικό: σ’μαζώνου, σ’μαδεύου, σ’νουδειά, σ’κουμός, σ’κουσιά 

(γ) ένηχο σύμφωνο: [ʎΣ]: λ’πούμι, λ’πουσιά, λ’γουθμώ, λ’γουστός, λ’γουστεύου, 

λ’γουδέκατους, λ’γόφαγους, λ’γώ, ξιλ’γώνουμ, αλ'πανάβατους, άλ'μμα, 

αλ'μματουμένους, αλ'μματώνου, αλ'μούρστους, λ’μου.ίζου, λ’μουρσμένους, ανιλ'βάζου, 

αζούλ’γους, αξ'πόλ'τους, απόλ'κ'ι, απόλ'σ', απουδέλ'πα, ζαλ'κώνου, ζγουουμάλλ'ς, 

ζιβουουμέλ'σσα, λ’σιασμένους 

[mΣ]: αμμδάς, βόομκους,  

[ɲΣ]: ν’κουκυ.ά, αν’κουκυ.ιψιά, αν’μένους, απανουγών’δου, αρχουντουγιάνν’ς, 

αχιργιάν’ς, γέν’μα, Γιάν’κ’ινα, γιαν’τούρ, ινιν’ντάρς, κβαν’τής, ν’φάνταα, ν’φουστόλ’, 

ν’χάς, ν’κιάζου, φουν’κό, ξιν’κός 

(δ) όμοιο με το 2ο σύμφωνο: πατ.τή, αζνταγιάτ.τους [& αζνταγιάτ.γους], ν.νός, ν.νά 

κ.κ’ί, κ.κ’ίσταα, κ.κ’ίζου. 

                                                
134  Κατά Τζιτζιλή (2003-4) το πιθανότερο είναι ότι η εμφάνιση των φθόγγων [ʃ], [ʒ], [tʃ], [dʒ] 

συνδέεται με την απώλεια της συλλαβικής αξίας του [i] στις ακολουθίες πριν από φωνήεν, όπως 

κεράσια [keráʃa]. Οι φθόγγοι αυτοί πιθανότατα αρχικά ήταν αλλόφωνα των αντίστοιχων φατνιακών 

[s],[z], [ts], [dz], φωνηματοποιούνται όμως κάτω από την επίδραση άλλων βαλκανικών γλωσσών και 

σήμερα με κριτήριο τη φωνολογική αξία των ουρανοφατνιακών οι νεοελληνικές διάλεκτοι χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες: α. σε αυτές που οι φθόγγοι αυτοί έχουν φωνολογική αξία και β. σε αυτές που ή δεν 

υπάρχουν ή έχουν αξία αλλοφώνου. 
135 Για τα συμπλέγματα της ΚΝΕ βλ. Σετάτος (1974 : 39-44). 
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4.2 Ακολουθία δύο στιγμικών ή δύο εξακολουθητικών χωρίς ανομοίωση τρόπου 

άρθρωσης 

(α) δύο άηχα στιγμικά (κλειστά): πτίζου, κλουκ’θόπτα, κταλ’ίδα, κτάβ, κόπκ’ι, 

χασάπκους, απκατνός· 

(β) δύο εξακολουθητικά (τριβόμενα):  χ’θώ, φδέλ’, σκαφδώνου, ζουγάαφζα, μάδσα, 

χουιλ̯ίδσσα, σουματώδς, λαγούδς, φσώ, ζα.ίφς, ζα.ίφσσα, ζ’ντόοφσσα, κατσούφς,  

σγουρνώ, σγώριου, αρίβσσα 'αρχόντισσα', ανιβθώ.  

4.3 Ακολουθία άηχου (Α) και ηχηρού (Η)  (εκτός από στιγμικό) χωρίς 

αφομοίωση ηχηρότητας 

πγάδ, τγάν’, τγαν’ίτς, απδέλ’, κουκ’νάπδου, απδώνας, απδάλ’136, αγαπδέλιας,  κβανώ, 

κδικώ, κδίκ’ησ’, ανιτσ’ιτσ’δώνουμ, τσ'γάαδα, τσ'γα.ίζου, έφγα,  σκαφδώνου, 

ζουγάαφζα, σ’δέρς. 

4.4 Ακολουθία Ηεξακ Αεξακ/στιγμ  

Διπλή πραγμάτωση: με αφομοίωση και χωρίς αφομοίωση ηχηρότητας 

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: η αφομοίωση ηχηρότητας εξαρτάται από τη θέση του 

τόνου σε σχέση με το συμφωνικό σύμπλεγμα:  

(α) Όταν ο τόνος βρίσκεται πριν από το συμφωνικό σύμπλεγμα, δεν σημειώνεται 

αφομοίωση ηχηρότητας (το ηχηρό σύμφωνο βρίσκεται στην έξοδο συλλαβής): 

καμπάδς, καμπάδκους, άδκους, καμπάδσσα, μάδσα, ανέβκα.  

(β) Τάση προς υποχωρητική αφομοίωση ηχηρότητας, όταν ο τόνος βρίσκεται μετά το 

σύμπλεγμα (λόγω συλλαβισμού και των δύο συμφώνων στην έμβαση;): δκός & θκός, 

θκέλ’ <δικέλι, Θκ’ινέλα, Θκ’ινέττα, βτυ.έλιας & φτυ.έλιας, φουβθώ & φουφθώ, βτώ & 

φτώ, ανιβθώ & ανιφθώ. 

4.5 Αφομοίωση ηχηρότητας 

Υποχρεωτικά γίνεται η αφομοίωση ηχηρότητας, όταν στην ακολουθία υπάρχει ηχηρό 

στιγμικό σύμφωνο: 

Αεξακ/στιγμΗστιγμ > ΗΗστιγμ  

υποχωρητική 

ζ’μπέθι.ους, αζ’μπάθστους,  ζ’ντουουφιά, ζ’ντόοφ (ενικός: σ’ύντουουφους) 

αγκμπίζου <ακουμπίζω, γκμπά.ους < κουμπάρος, 

προχωρητική 

                                                
136 Ανδρ.(1955), Ίμβ,  σ. 226 απδάλ' <πήδαλους (=είδος σκουληκιών που πηδούν).  
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Ηστιγμ Αστιγμ > ΗΗστιγμ 

μπγκώνου < μπουκώνω, μπγκιά < μπουκιά, σέμπγκα < σέμπηκα ‘μπήκα’. 

 Προχωρητική αφορμοίωση σημειώνεται επίσης και στα ζ’ντιάνους <ζητιάνος, 

ανιζ’ντώ <αναζητώ όπου προηγείται ηχηρό εξακολουθητικό. 

4.6 Σπανιότερα αφομοίωση τρόπου άρθρωσης  

υποχωρητική  

Η ηχηροποίηση του s σε z και στη συνέχεια η προστριβοποίηση του z σε dz, (δηλ. dz 

< z < s) στα παρακάτω παραδείγματα αποτελεί φαινόμενο αφομοίωσης τρόπου 

άρθρωσης. 

τζ’γκάφτου < συγκάφτω, τζ’γκ’ι.άζου < συγκεράζω, τζ’γκαλόκ’ι.ου < συγκαλόκαιρο, 

τζ’μπίν’137 <συμπίνει ‘ποτίζεται σιγά σιγά και εισχωρεί το νερό βαθιά στο χώμα’, 

τζ’γκάτσι < συγκάθισε. 

προχωρητική 

ΗστιγμΗστιγμ < ΗστιγμΗεξακ 

χουουμπντώ <χουουμπδώ,  

μπντω < μπδω < πδω < πηδώ.  

4.7 Ανομοίωση τρόπου άρθρωσης  

Σπάνια στα όρια λέξεων: αμ παν <απ παν <απου πάνου 

 4.8. Τρισυμφωνικά συμπλέγματα138 

Σχηματίζονται ποικίλοι συνδυασμοί από τους οποίους αναφέρουμε ενδεικτικά: 

(α) Σ+Σσυριστικό+Σ 

πιρσ’νός, μιθσμένους/ μιδσμένους,  

(β) Σ+Σκλειστό+Σσυριστικό/ υγρό/έρρινο   

έσ’τλα, άν’κσα, δάχτλας (αλλά όμως δαχλ’ίδ) έρξα 

φτνός, φτν’ύνου, αυτνού (γεν. εν. αντων.) 

σ’τλουτάρ, σ’τλώνου, σ’τμέρνου, σ’τμόν’ 

(γ) ένηχο + Σ + Σ 

μιρτκό 

                                                
137 άμα του βάν’ς του νι.ό μουνουφιρτκό αα τα ξιρζώσ’ τα σπαρκά, μου να του διαμοι.άι̯ς -ι-ς τς δέσις, να 

κατβαίν’ γούλ’η νύχτα μέσα, να τζ’ιμπγεί του χουάφ. 
138 Βλ. και Newton (1972b : 184) για τρισυμφωνικά συμπλέγματα που δεν απλοποιούνται: α. 

Σ+Σσυριστικό+Σ, β. Σ+Σκλειστό+Σσυριστικό/ υγρό/έρρινο, γ. Σ+Σ+Σουρανικό τριβόμενο 
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Στα παραπάνω παραδείγματα παρατηρείται διατήρηση του /t/ και /k/. Σημειώνουμε 

όμως ότι αρκετά συχνή είναι η απλοποίηση139 τρισυμφωνικών συμπλεγμάτων, 

συνηθέστερα όταν β΄ και γ΄ μέλος είναι κλειστά:  

ΣΣοδοντΣ > ΣΣ (αποβάλλεται το οδοντικό) 

χπώ, στουπί>σπί, βέεχκα/ βάαχκα, τααβήχκα, βάλκα ‘βάλθ/τηκα’, παντέεφκα, βιάσ’κα, 

διαλέχκα 

στα όρια λέξεων: ζ ντ γΚαμαριώτσα & ζ γΚαμαριώτσα, ζ ντ μπάντα & ζ μπάντα 

αλλά και  

/ʃcn/>/ʃn/ σ'κ’ν>σ’ν: δαμάσ’νου, σ’ν’ί 

/xtl/>/xl/: δαχλ’ίδ, δαχλ’ίθαα  

αλλά δάχτλας, (τόνος σε συλλαβή πριν από το συμφων. σύμπλεγμα) 

/vγm/ > /vm/: τααβμένους 

2.2.3 Η εξέλιξη των ακολουθιών ΣiΦ και ΣeΦ  

Οι ακολουθίες ΣiΦ και ΣeΦ εξελίχθηκαν με συνίζηση των iΦ και eΦ σε ακολουθίες 

Σi̯Φ στη μεσαιωνική ελληνική κοινή, γι' αυτό και εμφανίζουν κοινή εξέλιξη στην 

ΚΝΕ.140 Στις ΝΕ διαλέκτους όμως εμφανίζονται ποικίλες εξελίξεις.141  

 Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Τζιτζιλή (ΒΙ) ως προς την εξέλιξη της 

ακολουθίας Σi̯Φ στα ΒΙ διακρίνουμε δύο ομάδες: (1) Αυτά που διατηρούν 

αμετάβλητο το προηγούμενο σύμφωνο και ανάλογα με την εξέλιξη του ημιφώνου 

διακρίνονται σε: (α) αυτά που το διατηρούν αμετάβλητο, (β) αυτά που το τρέπουν σε 

[j] ανεξάρτητα από το περιβάλλον (όπου ανήκει και το σαμοθρακίτικο ιδίωμα) (γ) 

αυτά που το τρέπουν σε [j] μετά από ηχηρό και σε [ç] μετά από άηχο (παρόμοια 

συμπεριφορά εμφανίζει και η ΚΝΕ).  (2) Αυτά που μεταβάλλουν το προηγούμενο 

σύμφωνο.  

 Ως προς την εξέλιξη της ακολουθίας Σ + ημίφ. (< /e/) + Φ στα ΒΙ ο Τζιτζιλής 

(ό.π.) διακρίνει δύο ομάδες:  (1) Αυτά στα οποία η εξέλιξη συνέπεσε με της 

                                                
139 Βλ. και Newton (1972b : 186, 117), Newton (1972a : 113-119, 200-210). 
140 Βλ. Χατζιδάκις (1907 :  142-6), Browning (1995 : 106), Μηνάς (1983).  
141 Πβ. Μαργαρίτη-Ρόγκα (1986). 
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ακολουθίας Σi̯Φ. (2) Αυτά στα οποία η εξέλιξη, τουλάχιστον ύστερα από ορισμένα 

σύμφωνα, διαφοροποιείται.142  

 Το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στην 1η ομάδα, όπου συνέπεσε η εξέλιξη 

των δύο ακολουθιών, π.χ. παιδία > παιδιά [piδjá], λουριά > [lurjá], ποιος > ποιος 

[pjós], χωράφια > χουάφια [xuáfja], θεία > θειά [θjá]·  

ποδέα > πουδιά [puδjá], απιδέα > απιδιά [apiδjá], καρέα > καριά [karjá]. 

2.2.4 Η εξέλιξη των ακολουθιών Φ[ʃis], Φ[ʒis], Φ[çis], Φ[jis]  

Πρόκειται για φαινόμενο που οφείλεται στην αποβολή του /i/ μεταξύ συριστικού ή 

ουρανικού τριβόμενου και συριστικού,143 η οποία οδήγησε σε δημιουργία ημιφώνου 

στη θέση του προϋπάρχοντος συμφώνου. Το φαινόμενο στο εξής αναφέρουμε ως 

ημιφωνοποίηση συμφώνου. Ως προς την εξέλιξη των ακολουθιών τα ΒΙ 

κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΒΙ) σε δύο ομάδες:  

1. Αυτά στα οποία το φωνητικό εξαγόμενο είναι σε όλες τις περιπτώσεις όμοιο 

και συγκεκριμένα: (α) Φ[i̯s], (β) Φ[çs].144 

2. Αυτά στα οποία το φωνητικό εξαγόμενο είναι Φ[i̯s], αλλα Φ[i̯z(s)] για την 

ακολουθία Φ[zis].  

Το σαμοθρακίτικο ιδίωμα ανήκει στη δεύτερη ομάδα.  

Ο Newton (1972b : 86-87) ερμηνεύει την εμφάνιση του ημιφώνου ως ανομοίωση 

συμφωνικότητας, ενώ οι Α. Μαλικούτη-Drachman & G. Drachman (1977 : 38-40) 

ως αποσύνθεση ουράνωσης. Η παραγωγή των τύπων που προκύπτουν έχει ως 

εξής:  

  

                                                
142 Βλ. Χατζιδάκις (1905 : 340-1), Καψωμένος (1939 : 59, σημ. 2), Newton (1972b : 33), Κατσάνης 

(1984), Μαργαρίτη-Ρόγκα (1986). 
143 Βλ. Newton (1972b : 83-87). 
144 Βλ. Kretschmer (1905: 80-1). 
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Newton (1972b :  87)   Α. Μαλικούτη (σ. 40) 

 

 
Ουράνωση 

Αποβολή /i/, /u/ 

Αφ. ηχηρότητας 

 

 

 

Ανομ. μαλακότ. 

Ανομ. 

συμφωνικότητας  

 

pézis 

 

péʒis 

péʒs 

péʒz 

 

 

péγ’s 

péyz 

 

éxisa 

 

éx’isa 

éx’sa 

 

 

 

 

éysa 

θalúsis 

 

θalúʃis 

θalúʃs 

 

 

 

θalúx’s 

θalúys 

 

 

 

 

 

 

 

αποσύνθεση ουρ. 

απλ. όμοιων συμφ. 

 

 

 

xásis 

 

xáʃis 

xáʃs 

 

xái̯ss 

xái̯s 

 

 

 

aγorázis 

 

aγoráʒis 

aγoráʒs 

aγoráʒz 

aγorái̯zz 

aγorái̯z 

 

 

  

Ο Τζιτζιλής συνδυάζει διαδικασίες των προτάσεων των δύο παραπάνω ερμηνευτών, 

λαμβάνοντας υπόψη και ερμηνεύοντας την προέλευση όλων των υπαρκτών 

διαλεκτικών τύπων που φαίνεται να αντιπροσωπεύουν ενδιάμεσα στάδια στην 

εξελικτική πορεία των ακολουθιών προς την τελική τους μορφή. Για τη διαδικασία 

βλ. Τζιτζιλής (ΒΙ). 

Παραδείγματα από το ιδίωμα:  

Φʃis:  πι.άι̯ς [piái̯s] <περάσεις, Ανιστάι̯ς [anistái̯s] < Ανεστάσης, ακούι̯ς [akúi̯s] < 

ακούσεις,  πέι̯ς [péi̯s] < πέσεις, λ’ύι̯ς [ʎíi̯s] < λύσεις, βύυις̯ [ví:i̯s] < βρύσης·  

Φʒis: παασ’ν’ίιζ̯(ς) [pa:ʃɲíi̯z(s)] < πρασινίζεις, κααγκ'όι̯ζ(ς) [ka:ɉói̯z(s)] < 

καραγκιόζης, γουρσούι̯ζ(ς) [γursúi̯z(s)] < γρουσούζης,  Βούι̯ζ(ς) [vúi̯z(s)] Βούζης· 

Φçis:  πήχ’ς [píçs] & πήι̯ς [píi̯s] < πήχης, έχ’ς [éçs] & έις̯ [éi̯s] < έχεις, βέεχ’ς [vé:çs] 

& βέει̯ς [vé:i̯s] < βρέχεις, λέχ’ς [léçs] & λέι̯ς [léi̯s] < λέχεις ‘ελέγχεις’, ξιψ’υχ'σμένους 

[ksipʃiçzménus] & ξιψ’υι̯σμένους [ksipʃii̯zménus] < ξεψυχισμένος, 

Φjis:  λ’ύγ’σι [ʎíjsi] & λ’ύι̯σι [ʎíi̯si] < λύγησε, ααγ’σματάδα [a:jzmatáδa] & 

ααι̯σματάδα [a:i̯zmatáδa] < ραγισματάδα,  θιρμουλόγ’σα [θirmulójsa] & θιρμουλόι̯σα 

[θirmulói̯sa] < θερμολόγησα, βλόγ’σα [vlójsa] & βλόι̯σα [vlójsa] < βλόγησα, 

παντουουλόγ’σι [padu:lójsi] & παντουουλόισ̯ι [padu:lói̯si] < παντρολόγησε, 

κιργιουλόγ’σα [kɨrjulójsa] & κιργιουλόι̯σα [kɨrjulói̯sa] < κρυολόγησα, μοιοιλόγ’σα 



101 

 

[mi:lójsa] & μοιοιλόι̯σα [mi:lói̯sa] < μοιρολόγησα, να φύγ’ς [fíjs] & να φύι̯ς [fíi̯s] < να 

φύγεις. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοιες εξελίξεις παρατηρούνται και σε 

ακολουθίες συριστικού + προστριβόμενου που προκύπτουν από αποβολή του /i/. 

Συγκεκριμένα: 

(α) μέσα στη λέξη 

ΦstisΦʃtsΦi̯ts: αζ’βέι̯τς < αζ’βέισ’τς < ασβέστης, ανιγνώι̯τς < ανεγνώστης, 

ξ’ύι̯τς [kʃíi̯ts] < ξύστης, Ανέι̯τς < Ανέσ’τς < Ανέστης, φκα.ίι̯τσα < φκαρίι̯τσα < 

φκαρίσ’τσα < φκαρίστησα, χιργιώι̯τς (< χρεώστης) 'οφειλέτης', λουρτουχ’έι̯τς  (< 

ολορθοχέστης) 'ο βιαστικός'   

ΦʒdisΦʒdzΦi̯dz:   

ντουι̯τζμένους < ντουζ’τζμένους < ντουζ’ντισμένος  'ετοιμασμένος' 

 (β) στα όρια λέξεων σε συνεκφορά με κλιτικό 

ι γ’ άντααι̯ τς [i j áda:i̯ ts] < ι γ’ άνταας τς 'ο άντρας της'   

Διε δα να μάθς σαν αι̯βουνιάσ’κ’ι ι παίδουι̯ τς (<παίδους της<<παίδος της)  

ι μπαμπάι̯ τς  

ι θειόι̯ τς   

ι θκόι̯ τς   

ι καλ’ύτι.ουι̯ τς [<καλύτερoς της]  

δε ντου χηηματούσαν ‘υπολόγιζαν’ντιπ στου μάτι τς, μου κειος γ’έν’κ’ι καλ’ύτι.ουι̯ τς . 

καλώι̯ τς < καλώς τις 

ατέι̯ τς γ’ήρταν <ατές τις 

μάι̯ τς έφαγ’ι < μας τις έφαγε  

σάι̯ τσ-ι- δώκ’ι < σας τις δώκε 

 Παρόμοια εξέλιξη εμφανίζεται σε ακολουθίες μη συριστικών τριβόμενων που 

προκύπτουν από αποβολή του /i/, π.χ.  αα ι̯θεί < αα χ’θεί < θα χυθεί 

2.2.5 Ανάπτυξη Φωνήεντος 

Η ανάπτυξη φωνήεντος αποτελεί μια εκτεταμένη διαδικασία στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης. Διακρίνουμε δύο είδη: 1. Την φωνολογικά καθορισμένη και 2. Τη 

μορφολογικά καθορισμένη. Συγκεκριμένα: 
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2.2.5.1 Φωνολογικά καθορισμένη 

(α) όταν μετά την αποβολή τελικού i προκύψει τελικό πρωτογενές σύμπλεγμα Σ + 

ɲ, τότε εμφανίζεται ένα αναπτυκτικό φωνήεν i για αποσυμπλοκή του συμφωνικού 

συμπλέγματος: στάφιν’, δάφιν’. Στην περίπτωση που προηγείται υπερωικό το φωνήεν 

που αναπτύσσεται είναι κεντρικοποιημένο [ɨ]: τέχιν’, πάχιν’, στέγιν’, άχιν’, λ’σάχιν’145 

Το φαινόμενο δεν παρατηρείται σε ρηματικούς τύπους, όπου το σύμπλεγμα 

διατηρείται, π.χ. ίιχν’, φέρν’. 

Η ίδια διαδικασία συμβαίνει και μετά την αποβολή τελικού u σε συνεκφορές 

με κλιτική κτητική αντωνυμία α΄ προσώπου: ι μπαμπάς μου >ι μπαμπάς μ (αποβολή) 

> ι μπαμπάζ μ (ηχηροποίηση) > ι μπαμπάζ -ι- μ (ανάπτυξη).146 Παρόμοια και τα: ι 

θειόζ -ι- μ, ατόζ -ι- μ, οι γ’ αμασκάλιζ -ι-  μ,  ι γ’ άντααζ -ι- μ, αλλά και στο τελικό zmu 

της γεν. του κόσμου > τ κόζ-ι-μ  

και στις συνεκφορές: απάν-ι-μ, απάν-ι-σ, απάν-ι-τ, απάν-ι-τς (αλλά απάν μας),  

(β) στην ακολουθία ΣriΦ, η οποία, όπως ήδη αναφέραμε (2.2.1.2.1), εξελίχθηκε ως 

εξής: ΣriΦ > ΣrjΦ (συνίζηση και συμφωνοποίηση) > ΣirjΦ (ανάπτυξη [i] για 

αποσυμπλοκή του τρισυμφωνικού συμπλέγματος, αν το σύμφωνο δεν ήταν υπερωικό) 

και Σ ɨ r j Φ (ανάπτυξη [ɨ], αν το σύμφωνο ήταν υπερωικό), π.χ.  

tria > trjá > tirjá,   prióni > prjóɲ > pirjóɲ 

γréa > γriá > γrjá> γɨrjá,  kréas > kriáʃi > krjáʃ > kɨrjáʃ 

 Την προτεινόμενη διαδικασία με ημιφωνοποίηση λόγω συνίζησης του /i/ 

και κατόπιν ανάπτυξη [i] ή [ɨ] για αποσυμπλοκή του τρισυμφωνικού συμπλέγματος 

υπαγορεύει η μετακίνηση του τόνου από το i στο επόμενο φωνήεν (tría > tirjá), δηλ. η 

συνίζηση. Την ερμηνεία αυτή προτείνει ο Newton (1972b : 175) για τη Λεσβιακή και 

άλλες νεοελληνικές διαλέκτους και οι A. Malikouti-Drachman & G. Drachman 

(2010) για το ιδίωμα της Σαμοθράκης, και παλιότερα, όπως έχουμε προαναφέρει ο 

Pernot (1907) για τη Χίο και ο Danguitsis (1943) για το Ντεμίρντεσι. Για δύο 

διαφορετικές απόπειρες ερμηνείας βλ. και Κατσάνης (1996 : 56-7).  

(γ) Ανάπτυξη στα όρια λέξεων μεταξύ τελικού ν ή ς (ή και άλλου συμφώνου) και 

αρχικού Σ(Σ). Πρόκειται για το ευφωνικό i της παραδοσιακής ορολογίας που δεν 

                                                
145 Ανδριώτης (1931 : 176) αλ’τσάχν’ Θεσσ., αλ’τσάχιν’ Ίμβρ. 
146 Για τη διαδικασία βλ. Newton (1972b : 207-8) και Α. Μαλικούτη-Drachman  & G. Drachman (1977 

:  46-49). 
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ανήκει οργανικά ούτε στη μια ούτε στην άλλη λέξη, γιατί δεν διατηρείται, όταν οι 

λέξεις αυτές προφέρονται μόνες τους ή σε συνεκφορά με φωνήεντα.147 

Την παρουσία του φαινομένου στη Σαμοθράκη έχει επισημάνει ο Ανδριώτης 

(1939 : 206-7, 1961 : 22-3) και φαίνεται ότι ήταν εκτεταμένο μέχρι τη δεκαετία του 

1960. Σήμερα όμως έχει ατονήσει αρκετά, αφού από τα παραδείγματα του Ανδριώτη, 

α) άλλα δεν γίνονται καθόλου αποδεκτά από τους ομιλητές του ιδιώματος (τουν-ι-

μ’κρό, τουν-ι-’θκό, δεν-ι-βλέπου, δεν-ι-θέλου, δεν-ι-τρώγου, δεν-ι-πίνου, να μην-ι-πας), 

β) άλλα δύσκολα γίνονται αποδεκτά και μάλιστα απαιτούν συγκεκριμένη επιτόνιση, 

π.χ.  (να μην-ι-βγ’είς (να μην-ι-βγ’είς κ’ι σι διούμι καμιά βουλά, μό(ν) μέσα κάθισι! 

'μήπως βγείς να σε δούμε καμιά φορά, όλο μέσα στο σπίτι κάθεσαι!'), να μην-ι-δγ’εις 

(να μην-ι-δγ’εις του χάλι σ, τς άλλ’ ανιγ’ιλάς 'μήπως βλέπεις το χάλι σου, (μόνο) τους 

άλλους κοροϊδεύεις!'), να μας-ι-φέρς (να μας-ι-φέρς κανέ τσβάλ' αλέβιι), να σας-ι-

σ'κώσουμ’ (να σας-ι-σ'κώσουμ θέλαμ, μου δεν αδειάσαμ 'να σας μετακομίσουμε 

θέλαμε, αλλά δεν βρήκαμε ευκαιρία'), τσ'-ι-λιές-ι-βγάλι (τσ-ι-λιες-ι-βγάλι απ του 

τσβάλ’ 'τις ελιές βγάλε από το τσουβάλι')· τέτοια παραδείγματα μπορεί να ακούσει 

κανείς σήμερα από άτομα μεγάλης ηλικίας, και τέλος γ) παραδείγματα αποδεκτά, και 

μάλιστα ιδιαίτερα παραγωγικά, που και αυτά όμως εμφανίζονται σήμερα παράλληλα 

με σχηματισμούς χωρίς ι (δεν-ι-μιταφάν’κ’ι / δε μιταφάν’κ’ι, δεν-ι-χάρκα / δε χάρκα, 

κατ απ-ι-βγ’εί / κατ απ βγ’εί, κατ απ’-ι-δγ’εί /κατ απ δγ’εί, να πας -ι-ζ γΚαμαριώτσα / 

να πας ζ γΚαμαριώτσα.  

Ο Τζιτζιλής (2004), θεωρεί ότι ο όρος ‘ευφωνικό ι’ δεν εξηγεί ικανοποιητικά 

το φαινόμενο, και προτείνει τον όρο ‘εγκλωβισμένα φωνήεντα’, για να περιγράψει 

κυρίως το φαινόμενο της εκμετάλλευσης κάποιου παλιότερου μορφολογικού 

στοιχείου και να ερμηνεύσει παράλληλα με την εμφάνιση και την προέλευση του 

φωνήεντος. Η εμφάνιση αυτού του ι, όπως σημειώνει δεν έχει ούτε φωνολογική ούτε 

μορφολογική αξία, αλλά εξυπηρετεί μόνο την άρση του αρθρωτικού αδιεξόδου, που 

δημιουργείται κατά τη συνεκφορά, εξυπηρετεί δηλαδή την ανάγκη στήριξης του 

εξωσυλλαβικού συμφώνου ν ή ς, (ή άλλου), ή, με άλλα λόγια, ενισχύει την τάση για 

δημιουργία ανοικτών συλλαβών. Η εξυπηρέτηση αυτής της τάσης γίνεται είτε με την 

εκμετάλλευση προϋπάρχοντος μορφολογικού στοιχείου, όπως για παράδειγμα είναι η 

συλλαβική αύξηση του αορίστου, είτε με την ανάπτυξη ενός φωνήεντος ι. 

                                                
147 Για απόπειρες ερμηνείας του φαινομένου βλ. Ανδριώτης Ν. Π. (1961 : 20-23). 
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Παραδείγματα από τη σημερινή κατάσταση του ιδιώματος της Σαμοθράκης 

(Σημειώνουμε ότι χρησιμοποιούνται παράλληλοι σχηματισμοί ως ελεύθερα 

εναλλασσόμενες ποικιλίες.)  

o Μιάν -ι- ρξιά / μια ρξιά, μιαν -ι- ρφιξιά, μια ρφιξιά,  

o γ’ήνταν ιρχουμένους  &  γ’ήνταν ρχουμένους 

o άλλ'ς -ι- φλ’ής άθιιπους / άλλ’ς φλ'ής άθιιπους 

o Ντιπ -ι-  φτνά / ντιπ φτνά 

o Σαν -ι-  τ ιμένα  / σαν τ ιμένα / σα τ ιμένα 

o Δεν -ι-  γ’ήθιλα/ δεν’ ήθιλα / δε γ’ήθιλα 

o δεν -ι-  γ'ήξι.α / δεν’ ήξι.α /  δε γ’ήξι.α 

o δεν -ι-  κ’μούμαν / δε γκ’μούμαν 

o  δεν -ι- σ’ύτχα / δε σ’ύτχα  

o δεν -ι-  γ'ήμαν / δέν’ ήμαν/ δέ  γ’ήμαν 

o ααν -ι-  γ’είσι / ααν’ είσι  κουασμένους 

o να μας-ι-δγ’είς / να μας δγ’εις  

Ως περίπτωση ανάπτυξης θα πρέπει ίσως να θεωρήσουμε και την παρουσία i στην 

εκφορά μας-ι-σών’ που χρησιμοποιείται παράλληλα με την μάι̯ σών’ (βλ. 2.2.6.2.6) 

Σημειώνουμε ότι το αναπτυκτικό i148 δεν ουρανώνει το προηγούμενο 

σύμφωνο σε αντίθεση με το πρωτογενές i: δεν -ι- γ’είμι, δεν’ είμι, δεν -ι- γ’ήμαν, δεν’ 

ήμαν. 

Το φαινόμενο είναι αρκετά εκτεταμένο στα νοτιοανατολικά ιδιώματα, π.χ για 

το Λιβίσι: τουν-ι-δρόμουν, τις-ι-σκλάβις (Ανδριώτης, 1961 : 1), Δωδεκάνησα: έν-ι-

βρέχει (Μεγίστη), έν-ι-σκάβγει (Σύμη), έν-ε-σκοτίζομαι (Ρόδος), έν-ε-στάζω 

(Κάλυμνος ), Κύπρος: έν -ι- ξέρω, έν-ε-ξερανίσκει (Παντελίδης 1929 : 20-21). 

2.2.5.2  Μορφολογικά καθορισμένη 

(α) Η μορφολογική εναλλαγή άτονου κλειστού Φ με Ø, όπως επισημαίνει και ο 

Newton (1972b : 188) για το Ζαγόρι, είναι χαρακτηριστική του ρηματικού 

παραδείγματος και οδήγησε στην εσφαλμένη αποκατάσταση ενός τέτοιου φωνήεντος 

στον υποκείμενο τύπο, με αποτέλεσμα τη διάσπαση πρωτογενούς συμπλέγματος. 

Έτσι το [kapɲízu] ερμηνεύεται στο σαμοθρακίτικο ιδίωμα ότι εκπροσωπεί όχι το 

                                                
148 Newton (1972b : 207-9). 
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[kapɲízu] όπως στην ΚΝΕ αλλά το /*kapinízu/ με αόρ. /*kapíɲisa/ που 

πραγματώνεται ως [kapíɲsa]. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο εναλλαγής που 

προσφέρουν τα ρήματα, όπως το [flo] ‘φιλώ’, αόρ. [fíʎsa] και το [vto] / [fto], αόρ. 

[vútksa] έχει γενικευθεί, π.χ. ζ’βώ [ʒvo] ‘σβήνω’ – ζ’ίβσα [ʒívsa], φτώ [fto] ‘φτύνω’ – 

φίτσα [fítsa],149 ζ’μίγου [ʒmíγu] – ζ’ίμξα [ʒímksa], σταφν’ίζου [stafɲízu] – σταφίν’ξα 

[stafíɲksa], αθν’ίζ’ [aθɲíʒ] – αθίν’σι [aθíɲsi], ξουφλώ [ksufló] – ξουφίλ’σ’α [ksufíʎsa], 

ξώ [kso] ‘ξύνω’ – κούι̯σα [kúi̯sa]. 

Το ίδιο μοντέλο εναλλαγής εφαρμόζεται και σε παράγωγους ονοματικούς 

τύπους, δηλ. κατά το κτάβ [ktav] ‘κουτάβι’ – κούταβους [kútavus] (μεγεθυντικό), 

μλάρ [mlar] – μούλαους [múlaus] (μεγεθυντικό), σχηματίστηκαν και τα μεγεθυντικά 

από τα: ψάρ [psar] ‘ψάρι’, κγιάρ [kjar] ‘κριάρι’, φκιάρ [fcar] ‘φτυάρι’ púsaus, kújaus, 

fúcaus αντίστοιχα. Για παρόμοιους τύπους: κθαρ – κούθαους, φούκιαους, πούσαους  

και στην Ίμβρο βλ. Ανδριώτης 1930 : 149. 

2.2.6 Άλλα φωνολογικά φαινόμενα 

2.2.6.1 Φωνήεντα 

2.2.6.1.1 Αλλαγές φωνηέντων στην αρχή της λέξης 

Τα αρκτικά φωνήεντα κατά τη μεσαιωνική περίοδο υπέστησαν ποικίλες αλλαγές, για 

τις οποίες βλ. Χατζιδάκις (1905 : 210 κε.). Ειδικότερα:  

2.2.6.1.1.1 Το αρκτικό α- 

Τάση για ανάπτυξη προθετικού α- παρατηρείται σε πολλά νεοελληνικά ιδιώματα. 

Σύμφωνα με την τυπολογία Τζιτζιλή (ΒΙ) τα ιδιώματα, όσον αφορά την ανάπτυξη 

προθετικού α-, χωρίζονται σε τρεις ομάδες: (α) ιδιώματα που αναπτύσσουν προθετικό 

α- (π.χ. Δ. Μακεδονίας) (β) ιδιώματα που αποβάλλουν το αρκτικό α- (π.χ. Πυλαίας, 

Ρόδου κ.ά.) και γ) ιδιώματα που διατηρούν το αρκτικό α- (π.χ. ΚΝΕ) ή μετατρέπουν 

ασθενή αρκτικά φωνήεντα σε α- (βλ. 2.2.6.1.1.2.2). 

Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης εμφανίζεται ήπια τάση για ανάπτυξη προθετικού 

α-, κυρίως στα ονόματα και λιγότερο στα ρήματα και επιρρήματα. 

                                                
149 Πβ. και Χατζιδάκις (1915 : 178). 
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Σε ονόματα: αχ’λώνα, αχ’λιά, αχ’λώνι.ου, αχ’λουνέρ, απούρνου, απουρνιά, αχ’λός, 

αχ’είλια, αχ’λουπούτς 'σταχτοπούτης', αβατσ'νιά, αβάτσ'νου, αθανατκό,  ανιφόο, 

αστάχ’, ασ’τήθ. 

Σε ρήματα: απιθαίνου, αχ’λώνου, αρχαλ’ίζου. 

Σε επιρρήματα: ακυυφά.  

Ελάχιστα είναι τα παραδείγματα αφαίρεσης αρκτικού α-, π.χ. κουρκ’ίαμα 

‘ακροκέραμα’, σ’ιρν’ικός. 

2.2.6.1.1.2 Άλλα αρκτικά φωνήεντα 

2.2.6.1.1.2.1 Αφαίρεση 

Στη μεσαιωνική ελληνική εμφανίζεται η τάση για αφαίρεση των αρκτικών άτονων 

φωνηέντων /o/, /e/, /i/. Με βάση την τάση αυτή τα ιδιώματα, σύμφωνα με τον 

Τζιτζιλή (Εισαγωγή) χωρίζονται σε: (α) ιδιώματα συντηρητικά που διατηρούν τα 

αρκτικά /o/, /e/, /i/, π.χ. ποντιακά, κριμαιοαζοφικά, καππαδοκικά. Η τάση αυτή 

φαίνεται ότι χαρακτηρίζει τα μικρασιατικά ιδιώματα. (β) ιδιώματα που τρέπουν τα 

αρκτικά /o/, /e/, /i/ στο ισχυρότερο α-. Οι λόγοι της τροπής δεν είναι πάντα 

ευδιάκριτοι, καθώς μπορεί να οφείλονται σε αφομοίωση, διατήρηση συλλαβικής 

ακεραιότητας κ.λπ. και (γ) ιδιώματα που αποβάλλουν τα φωνήεντα αυτά.  

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στην τρίτη ομάδα, όπου η αφαίρεση των 

αρκτικών /i/, /e/ είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη (εμφανίζει τη μορφή κανονικότητας), ενώ 

περιορισμένη είναι του /ο/: 

/i/ > Ø: γόος ‘υγρός’, γαίαινου ‘υγραίνω’, γάαδα ‘υγράδα’, φατός ‘υφαντός’, 

φαίνου ‘υφαντός’, δώωνου ‘ιδρώνω’, δουουτήρ ‘ιδρωτήρι’. 

/e/ > Ø: Βδουκιά ‘Ευδοκία’, φτυχ’σμένους & φτυισ̯μένους ‘ευτυχισμένος’, ξόψ’ 

‘ελαφρά’, Βγαγγιλ'σμού ‘Ευαγγελισμού’, Βγαγγέλ’ς ‘Ευάγγελος’, βουδιάζ’ ‘σταματά η 

βροχή’ <ΑΕ ευδιάζω, βιργ’έτς ‘ευεργέτης’, βιργ’ιτώ ‘ευεργετώ’, φακ’ίιζου150 / 

φακ’έρσα αόρ., φκ’οίλια ‘ευκοίλια’, φκουλιά ‘ευκολία’, φκουλ’ύνου ‘ευκολύνω’,  

βλουι̯τός ‘ευλογητός’, βλουγιά ‘η ασθένεια ευλογιά’, βλουγώ ‘ευλογώ’, φαίαινουμ 

‘ευφραίνομαι’, φκα.ιστώ ‘ευχαριστώ’, φκ’έλι.ου ‘ευχέλαιο’, φκ’ή ‘ευχή’, φαρμόζου 

‘εφαρμόζω’, θημίιδα ‘εφημερίδα’.  

                                                
150 ‘γεύομαι τους πρώτους καρπούς της χρονιάς’ από μσν. ευκαιρίζω βλ. και Κατσάνης φακî́îζου(1996 : 

113). 
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/o/ > Ø: χτουμέρσ’ ‘η διάρκεια οκτώ ημερών’, γκώνου <ΑΕ ογκώνω, λόγαλους 

‘ολόγαλος’, λάκ’ι.ους ‘ολάκερος’. 

2.2.6.1.1.2.2 Τροπές αρκτικών φωνηέντων 

Στις περιπτώσεις που για διάφορους λόγους, π.χ. διατήρηρη συλλαβικής 

ακεραιότητας, εμποδίζεται η αποβολή των αρκτικών /o/, /e/, /i/, εμφανίζεται τροπή 

προς το αρθρωτικά ισχυρότερο, συνήθως προς το α-, ενώ σπανιότερα σημειώνεται 

τροπή του /e/ > /o/ > /u/. 

/e/ > /a/: αγγόν’, αγγουν'ή, ανιργώ, αγκαλνώ, απάν, αξαγιάζου, αλαφιάζουμ, 

άντι.ου, αντίισιους, αξάδιρφους, αξαπουδίτς, απουχ’ή, αγγάσ'τιι, αγκόρφ, ακκλησιά, 

ανουχλώ, αργάζου, αχ’νιός, αρφάδ <εριφάδι. 

/i/ > /a/:  ακόν’σμα, απουδέλ’πα 

/o/ > /a/: αλόρτους, αρμαθιά, αφαλός, αμαλιά (< ομαλός) 'πεδιάδα', αρφανός, 

ας ‘ως, μέχρι’ (π.χ. ας πότι αα σ’ απαντέχουμ;), αρμάζου ‘ωριμάζω’ 

Σπανιότερα σημειώνεται τροπή σε /u/:  

/e/ > /o/ > /u/: ουρμηνεύου <ορμηνεύω,  Ουβιργιός ‘Εβραίος’, ουρνός<ορνός, 

ουχτόος<εχθρός151 

Εξίσου πιθανή είναι και η ερμηνεία της αφομοίωσης στις παρακάτω λέξεις: 

αγκαλνώ, απάν, αξαγιάζου, αξαβουγ’ή, αλαφιάζουμ, αξάδιρφους, αξαπουδίτς, 

αγγάσ'τιι, αγκαστουουμένους, αργάζου, αρφάδ.  

αρμάζου ‘ωριμάζω’, αμαλιά, αρφανός, αρμαθιά, αφαλός.  

2.2.6.1.2  Αφομοίωση φωνηέντων 

Η αφομοίωση κατά κανόνα γίνεται προς το ισχυρότερο φωνήεν:152 

/a/ - /a/ < /ο/ - /a/:  Σαμαθάακ’<Σαμοθράκη, ασιά < οσία (Ασιά Μαριά) 

/a/ - /a/ < /a/ - /o/: κατάλαγος < κατάλογος 

/a/ - /a/ < /i/ - /a/:  τάα153 κάν’ς; < τι θα κάνεις, ζαζάνιου <ζιζάνιο 

/a/ - /a/ < /u/ - /a/: πάα154  πας; < πού θα πάς;  

                                                
151 Ο Χατζιδάκις (1905 : 237) θεωρεί πιθανή την αφομοίωση λόγω συνεκφοράς.  
152 Για την κλίμακα ισχύος των φωνηέντων στη ΝΕ βλ. Χατζιδάκις (1905 : 211). 
153 Τυπικό γνώρισμα της Θρακοβιθυνιακής ομάδας, βλ. Τζιτζιλής (Θρακοβιθυνιακά). 
154 Τυπικό γνώρισμα της Θρακοβιθυνιακής ομάδας, βλ. Τζιτζιλής (Θρακοβιθυνιακά). 
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/a/ - /a/ < /e/ - /a/: δάαν155 έρτς; < δε θαν έρθεις, Σααφείμς < Σεραφείμης, 

ανάμσ’<ενάμισι 

/a/ - /a/ < /a/ - /e/:  κάθα μία 'κάθε μέρα', κάθαμιά 

/u/- /u/ < /i/ - /u/: τούργιους < τούλουγιος (Λέσβος) < τι λουγιός   

/i/ - /i/ < /u/- /i/: τίτην’ < τούτην’ 

2.2.6.1.3 Χείλωση 

Υιοθετούμε τον όρο χείλωση156 του Συμεωνίδη (1972 : 239-252), για να 

περιγράψουμε φαινόμενα τροπής μη στρογγυλών φωνηέντων (a, i, e) σε στρογγυλά 

(o, u) από επίδραση γειτονικών συμφώνων. Ο Συμεωνίδης (ό.π. : 239) αποδίδει με 

τον όρο χείλωση ό,τι στις ευρωπαϊκές γλώσσες περιγράφεται ως labialization, 

Labialisierung κ.λπ.. ορίζει ως περιβάλλον τροπής τα χειλικά b, p, m, v, f και αναφέρει 

(ό.π. : 246) ότι «εκτός από τα χειλικά ασκούν σημαντική επίδραση στην ποιότητα των 

γειτονικών φωνηέντων και άλλα σύμφωνα, ιδίως υγρά ρ, λ, το έρρινο ν, τα ουρανικά 

κ, γ, λιγότερο το χ, το συριστικό ζ». Ο Χατζιδάκις (1907 : 279) εντάσσει το 

φαινόμενο στην αλλοίωση γενικά της ποιότητας των φωνηέντων από επίδραση 

γειτονικών συμφώνων και ορίζει το περιβάλλον που εμφανίζονται οι τροπές μη 

στρογγυλών σε στρογγυλά, αναφέροντας: «πάντοτε επί τοις αυτοίς όροις συμβαίνει η 

κώφωσις αύτη πάντων των φωνηέντων εις ου, ήτοι παρά τα χειλικά π, β, φ, μ, τα 

υπερωικά κ, γ, χ, λ, σπανίως παρά τα συριστικά s, z». Το φαινόμενο, όπως φαίνεται, 

είχε ήδη επισημανθεί από το τέλος 19ου αι.157 και αρχές του 20ου αι.158 Ο Συμεωνίδης 

το επανεξετάζει,159 καθώς, όπως παρατηρεί (ό.π. : 329), η ελληνική γλωσσολογική 

επιστήμη «δεν του έχει δώσει την οικεία θέση στην νεοελληνική βιβλιογραφία, ώστε 

να γίνει το φαινόμενο ευρύτερα γνωστό και να μη συγχέεται με άλλα παράλληλα 

γλωσσικά φαινόμενα».  
                                                
155 Τυπικό γνώρισμα της Θρακοβιθυνιακής ομάδας, βλ. Τζιτζιλής (Θρακοβιθυνιακά). 
156 Τον όρο χείλωση είχε χρησιμοποιήσει ο Χατζιδάκις (1928 : 4) για να δηλώσει φαινόμενα τροπής 

του ΙΕ λαρυγγοχειλικού qu σε π.  
157 Dieterich (1898 : 27 κ.ε.). 
158 Kretschmer (1905 : 95 κ.ε.), Χατζιδάκις (1907)  & Pernot, 1907 : 80 κ.ε., 88 κ.ε., 107 κ.ε., Φιλήντας 

(1924, 2 : 89-91 & 3 : 154-159). (1924 : 2, Mirambel, 1929 : 118 κ.ε., Παντελίδης, 1929 : 15 κ.ε., 

Τsopanakis, 1940 : 7, 10, 13-14). 
159 Για μια συνολική εξέταση του φαινομένου, όπου και οι βιβλιογραφικές αναφορές σε 

προηγούμενους μελετητές βλ. Συμεωνίδης (1972 : 239-252). 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ως φαινόμενα χείλωσης στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης εμφανίζονται: 

(α) δίπλα σε χειλικό, π.χ. μουστάρ <μαστάρι, πουρπατώ <περπατώ, πουπόν’ <πεπόνι, 

σούφνους <σίφουνας,  χ’οι.όλουμους<χοιρόλαιμος·160 

(β) δίπλα σε υπερωικό, πχ. γιουμστά, γιουφύρ, κουουκ’έλ’, δουχάζου· 

γ. δίπλα σε συριστικό, πχ. ζουματώ, τσ'ουφούτς, τσ’ουράκ’, σουντόν’.  

 

Διατήρηση αρχαίας προφοράς του υ 

Η προφορά του υ ως [u] σε τύπους, όπως τούφλα, τουφλώνου, κουουστάλ’, ξουάφ, 

ξουίζουμ, τλούπα μπορεί να αποτελεί διατήρηση της αρχικής προφοράς του υ. Για 

διαχρονική και διατοπική εξέταση της εξέλιξης του υ βλ. Παπαδάμου (2009), όπου 

επιβεβαιώνεται (ό.π. : 224) η υπόθεση Τζιτζιλή (Εισαγωγή) για τη διαίρεση των 

νεοελληνικών διαλέκτων με βάση τη συχνότητα της αντιπροσώπευσης του υ ως 

[u]/[ju] σε τέσσερες ομάδες: (α) διάλεκτοι υψηλής συχνότητας (τσακώνικα. 

μεγαροκουμιώτικα, μανιάτικα), (β) διάλεκτοι μεσαίας συχνότητας (δωδεκανησιακά, 

κατω-ιταλικά, ποντιακά, και σε μικρότερο βαθμό επτανησιακά, κρητικά, κυκλαδικά, 

πελοποννησιακά, καππαδοκικά και κυπριακά), (γ) διάλεκτοι χαμηλής συχνότητας 

(κριμαιοζοφικά, θρακοβιθυνιακά, και τα περισσότερα βόρεια ιδιώματα), όπου ανήκει 

και το ιδίωμα της Σαμοθράκης, και (δ) διάλεκτοι που έχουν ίδια αντιπροσώπευση με 

την ΚΝΕ, όπου δηλ. η προφορά του υ ως [u]/[ju] περιορίζεται σε συγκεκριμένες 

λέξεις με πανελλήνια εξάπλωση που ανήκουν στο λαϊκότροπο και υφολογικά 

μαρκαρισμένο λεξιλόγιο της ΚΝΕ (στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υπόλοιπες 

διάλεκτοι, όπως π.χ. το ιδίωμα της Σμύρνης).   

2.2.6.2 Σύμφωνα 

2.2.6.2.1 Ουράνωση  

Η ουράνωση είναι μια μορφή υποχωρητικής αφομοίωσης, που γίνεται με την 

προσθίωση ενός υπερωικού συμφώνου, την οπισθίωση ενός χειλικού, την ανύψωση 

οδοντικού ή φατνιακού στον οριζόντιο άξονα, υπό την επίδραση των 

ουρανοποιητικών τεμαχίων (i̯, i, e), έτσι ώστε το σημείο άρθρωσης να είναι ο 

                                                
160 Βλ. και Κατσάνης (1996 : 113). 
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ουρανίσκος.161 Η φωνολογική αυτή διαδικασία, κατά τον Τζιτζιλή (Εισαγωγή), 

περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες: η 1η περιλαμβάνει την απλή ουράνωση, η 2η και η 3η 

διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσμα δημιουργία φωνημάτων που αποδίδονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως strident.162 Η διαδικασίες αυτές είναι γνωστές στην ελληνική 

βιβλιογραφία ως συριστικοποίηση και τσιτακισμός. Για τη διαδικασία της ουράνωσης 

δύο παράγοντες παίζουν ρόλο: (α) η κλίμακα ευαισθησίας των συμφώνων που 

ουρανώνονται (υπερωικά, οδοντικά, χειλικά) και (β) η κλίμακα δραστικότητας των 

ουρανοποιητικών στοιχείων (ημίφωνο i̯, i, e).163  

Tο ιδίωμα της Σαμοθράκης εμφανίζει απλή ουράνωση, η οποία εκτείνεται (α) 

στα υπερωικά, τα οποία ουρανικοποιήθηκαν, όταν βρέθηκαν πριν και απο τα τρία 

ουρανοποιητικά τεμάχια (ημίφωνο i̯, i, e) και (β) στα οδοντοφατνιακά{l, n,} και τα 

φατνιακά {s, z, ts, dz} που ουρανικοποιήθηκαν πριν από τα δύο πρώτα 

ουρανικοποιητικά στοιχεία (ημίφωνο i̯, iπρωτογενές). 

Υπόθεση για πιθανή ύπαρξη τσιτακισμού στο παρελθόν στο ιδίωμα 

βρίσκουμε στον Γεωργακά (Georgacas, 1982 : 200, 203), ο οποίος στηρίζεται στον 

Παπαδόπουλο (1926 : 26), (κι αυτός μάλλον στον Heisenberg, 1921). Ο Γεωργακάς 

κάνει λόγο για τσιτακισμό και στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, με βάση τον τύπο 

adziʃtii=αγγίστρι, ενώ ο Παπαδόπουλος αναφέρει ως φαινόμενο τσιτακισμού τη λ. 

αντζίσ’τιι και προσθέτει «επειδή όμως λείπει πολύ υλικόν εντεύθεν, δεν είναι γνωστόν 

αν το φαινόμενον είναι καθολικόν». Η υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται από το γλωσσικό 

υλικό του ιδιώματος σήμερα, η λέξη προφέρεται ως αγκ’ίστιι και επίσης μαρτυρείται 

τοπωνύμιο ι γ’ Άγκ’ιστουους.164  

                                                
161 Για την ουράνωση στις νεοελληνικές διαλέκτους βλ. Newton (1972b : 126-153), για μια συνολική 

εξέταση του φαινομένου σε διάφορες γλώσσες βλ. Bhat (1978 : 47-92).  
162 Για τον όρο βλ. Newton (1972b : 8-9). 
163 Οι A. Μαλικούτη-Drachman & G. Drachman (1977 :  41) αναφέρουν «εφόσον η ουράνωση είναι 

διαδικασία αφομοίωσης απαιτεί α) την ιεραρχία του πάσχοντος (patient), η οποία δίνει το μέτρο του 

βαθμού αντιστάσεως ή μη ενός τεμαχίου στην εφαρμογή της διαδικασίας, β) την ιεραρχία του 

ενεργούντος (agent), η οποία δίνει το μέτρο της ισχύος ενός τεμαχίου για την πρόκληση της 

διαδικασίας και γ) την ιεραρχία του περιβάλλοντος, η οποία δίνει το μέτρο της βοηθείας του 

περιβάλλοντος για την εφαρμογή της διαδικασίας».  
164 Βλ. και Κατσάνης (1996 : 174). 
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Τα αλλόφωνα των υπερωικών και των οδοντοφατνιακών και φατνιακών μετά 

την ουράνωση και την αποβολή του /i/ έγιναν ανεξάρτητα φωνήματα165, π.χ. χ’μώνας, 

λ’μάζου, Ν’κόλας, σ’μαζώνου, ζ’μώνου. 

2.2.6.2.1.1 Αφομοίωση ουράνωσης (σε πρωτογενή συμπλέγματα) 

Υποχωρητική αφομοίωση ουράνωσης σημειώνεται σε δισυμφωνικά συμπλέγματα, με 

α΄ μέλος συριστικό, ακολουθούμενα από μπροστινό φωνήεν. Η ουράνωση είναι 

υποχρεωτική πριν από /i/ και με εξαιρέσεις πριν από /e/ ή δευτερογενές /i/. 

(α) /s/ + /k/ + /i, e/ > ʃc (πάντοτε) 

σ’κ’ύλους, σ’κ’ιπάρν’, σ’κ’έβουμ, απουσ’κ’έφαλου, σ’κ’ιβώωνου 

(β) /s/ + /t, p, v/   

sp + /i/ (πρωτογενές) > ʃp (υποχρεωτικά): σ’πίτ, σ’πύι, ασ’πίιζου   

sp + /é/ > ʃp: σ’πέρνου αλλά απουσπίι<αποσπερί  

st + /i/ (πρωτογενές) > ʃt (υποχρεωτικά): σ’τήνου, ασ'τήθ, σ’τίμα.α 

st + /é/ > ʃt: σ’τέεβου 'στερεύω', αλλά του στένου(ς), αστένεια, στέψ’, στέκουμ 

sv + /i/ (πρωτογενές) > ʃv: σ’βήδα 'μεγάλο σφηνοειδές πήλινο αγγείο', σ’βιχτός 

sv + /i/ (δευτερογενές) ή /é/> sv: σβιντάμ<σβεντάμι  

(γ) zv + /i/ > ʒv : ζ’βήνου  

zv + /i/ (δευτερογενές) ή /é/ > ʒv: αζ’βιστώνου, αζ’βέιτ̯ς ή zv: ζβέλτους, ζβιλτουσ’ύν’. 

2.2.6.2.2 Απλοποίηση  

Σημειώνεται πάντοτε στο σύμπλεγμα γμ >μ, π.χ. πάαμα < πράγμα, φλαμένους 

<φυλαγμένος,  διαλιμένους < διαλεγμένος, αλλά σπουδαγμένους. 

2.2.6.2.3 Ανομοίωση τρόπου άρθρωσης  

Ανομοίωση τρόπου άρθρωσης σημειώθηκε στη μεσαιωνική ελληνική166 σε άηχα 

συμπλέγματα αποτελούμενα από δύο κλειστά ή δύο τριβόμενα, έτσι ώστε να 

προκύψει ακολουθία τριβόμενο + κλειστό, π.χ.  

κτ > χτ: χτύπσα, χτουμέρσ’, χτισ’νός,  ουχτόος,  

πτ ή φθ >φτ: φτουχός, φταίβου, φτάνου, ζουλουφτόνια 

φχ > φχ: φκ’ή,  

                                                
165 Βλ. φωνολογία 2.3.2. 
166 Browning (1995 : 105-6). 
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σθ > στ, αστένεια, αναίσ’τητους 

σχ > σκ, σκουλειό, σκόλ’, σκάα, σκουλνώ, σκουλ’νός, μουσκουβλώ, μουσκόχ’ι.α, 

σ’κ’ισματάδα, σ’κ’ίζου,  άσ’κ’ημους, ασ’κ’ημιά.  

Η ανομοίωση τρόπου άρθρωσης επεκτάθηκε και στο σύμπλεγμα ρθ > ρτ, π.χ. 

να ρτου, ααν έρτου, αα σ’νουπαρτούμι, αλόρτους, λουρτουχ’έιτ̯ς, νάρτηκας < 

νάρθηκας.  

Το σύμπλεγμα ρχ δεν υφίσταται ανομοίωση: ρχουμός, αρχ’ινώ, αρχ’εύου. 

2.2.6.2.4 Προχωρητική αφομοίωση ηχηρότητας 

Η αφομοίωση ηχηρότητας αφορά τη φωνολογική φράση και γίνεται στα όρια λέξεων 

σε συμφωνικά συμπλέγματα τελικού ρινικού (π.χ. τον, την, μιαν, έναν, δεν, μην) με 

αρχικό σύμφωνο, π.χ. τον τενεκέ > ντου ντινικέ. Σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτει 

παγίωση του ηχηρού και όταν απουσιάζει το ηχηροποιητικό περιβάλλον: νταγκ’ύς167, 

νταγκάδα, νταγκ’ίλα, ντινικ’ές, τζαγκώνου. 

2.2.6.2.5 Ανομοίωση ηχηρότητας 

σφ [sf]>σβ [sv] 

Το πρωτογενές συμφωνικό σύμπλεγμα σφ, που δεν υπέστη στη μεσαιωνική ελληνική 

ανομοίωση τρόπου άρθρωσης, στο σαμοθρακίτικο ιδίωμα εμφάνισε ανομοίωση ως 

προς την ηχηρότητα, καθώς το σφ τρέπεται σε σβ.168 Σημειώνουμε ότι σήμερα, κάτω 

από την επίδραση της ΚΝΕ, μπορούν να ακουστούν προφορές και ως σφ. Παρακάτω 

δίνονται μόνο οι παλιότερες πραγματώσεις ως σβ ή σ’β, π.χ. σ’βήνα, σ'βηνώνου, 

σ’βήδα 'σφηνοειδές αγγείο προς αποθήκευση ελαιόλαδου', σ’βίγγουμ, σ’βίξ’μου, 

σ’βιχταχ’είλ’ς, -α, -κου, σ’βίχτου(ς), σ’βίχτουους, σ’βιχτουσ’ύν’, σ’βύι, σ’βυ.ουκουπώ, 

σ’βύιζου, σβάαγγ’,169 σβααγγιά,  σβααγγουζούμ, σβαγ’ή, σβάζου, σβαι̯στός, 

σβαλ’μένους, σβάλαγγας, σβαλαγγιά,170 σβάλμα, σβαλώ, σβαχτό, σβιντάμ, 

σβινταμήσιους, σβιντίλ’, σβιντλιάζου, σβιντλιασμένους, σ’βιχταχ’είλ’ς, σβουγγαόπανου 

                                                
167 ΛΚΝΕ-Τρ. ταγκός [ελνστ. ταγγός (ορθογρ. απλοπ.)]. 
168 Για την αφομοίωση ουράνωσης στο σύμπλεγμα βλ. 2.2. 6.2.1.1). 
169 ΛΚΝΕ-Τρ. σπαράγγι <μσν. σπαράγγι < σπαράγγιον < αρχ. ἀσπάραγος με αποβ. του αρχικού άτονου 

φωνήεντος.  
170 ΛΚΝΕ-Τρ. σφαλάγγι το: είδος δηλητηριώδους αράχνης  [μσν. σφαλάγγι < αρχ. φαλάγγιον (ανάπτ. 

προτακτ. [s] ;)]. 
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& σβουγγαουπάν’, σβουγγάτους, σβούγγια, σβουγγ’ίζου, σβουγγάρ, σβουγγούν’, 

πουουσβυγ’ίτκους, πουουσβάγ’, απουσ’βίγγουμ.  

Το φαινόμενο το περιγράφει ο Andriotis (1939-40 : 204-5) ως ένα ασυνήθιστο 

χαρακτηριστικό στο ιδίωμα της Σαμοθράκης. Παρόμοιο φαινόμενο αναφέρει ότι 

παρατηρείται και στο ιδίωμα του Λιβισιού και σποραδικά στην Κρήτη και στην 

Τριφυλία της Πελοποννήσου.  

2.2.6.2.6 Ανομοιωτική αποβολή συμφώνου 

Σε ανομοιωτική αποβολή του πρώτου από δύο s πρέπει μάλλον να αποδώσουμε τις 

εκφορές: μαι̯ σών’/ σαι̯ σών’171 που χρησιμοποιούνται παράλληλα με τις μας-ι-σών’ / 

σας-ι-σών’ αντίστοιχα. 

2.2.6.2.7 Ανάπτυξη γ / γ’  

(α) Για θεραπεία της χασμωδίας σημειώνεται ανάπτυξη ευφωνικών172 γ [γ] και γ’ [j], 

π.χ. κλαίγου, Θιγός, απανουγότι.ους, νουγώ, αγ’ί.ας, η γ’ ώω, ι γ’ άνταας· 

(β) ανάπτυξη γ’ [j] πριν από τονισμένο αρχικό /í/. 

Η ανάπτυξη γ’ [j] πριν από τονισμένο αρχικό /í/, με διφθογγοποίηση 

(ισχυροποίηση, για την οποία βλ. Nespor 1999 : 103) και κατόπιν συμφωνοποίηση 

του ημιφώνου, έχει καθολική εφαρμογή στο ιδίωμα, π.χ. γ’ήθιλα, γ’είμι, γ’είσι, 

γ’είμαστι, γ’ήμαν, γ’είχα, γ’ήβιισκα, γ’ήβαα, γ’ήξι.α,  γ’ήφι.α, καταγ’ήφι.α (αλλά 

καταφίαμ ‘καταφέραμε’),  γ’ήλιους, γ’ήπατα, γ’ήμι.ους,  γ’ύπνους (αλλά και γ’υπναάς), 

γ’ίδιους, γ’ίσιους (αλλά και γ’ισ’ύνου), ακγ'ή 'ακοή', ανιχλουβαγ'ή, πουλιουγ’ήθιλα, 

καλουγ’είδα, πουλιουγ’ήρχουμαν, γ’ήρτα, γ’ήρταμ, πουουμουγ’ήρτα, καλουγ’ήρτι, 

γ’ύστι.α (αλλά και γ’υστιρνά), γ’ή ‘ή’ (διαζευκτικό). 

Οι σχηματισμοί γ’ούκγα,  γ’ούκσα / αγ’ούκγα, αγ’ούκσα  προϋποθέτουν 

ανάπτυξη γ’ [j] και ίσως προέκυψαν ως εξής:  

      ήκουγα  ήκουσα 
                                                
171 Μάσα καμιά κατουσ’τή αυγά για ντ Λαμπιργιά. (Κεια) μαι̯ σών & μας-ι-σών ‘μας σώνουν, 

επαρκούν’. 
172 βλ. Krumbacher (1886 : 387-8) για διάκριση των νεοελληνικών διαλέκτων με βάση τα 

περιβάλλοντα ανάπτυξης του γ. Στο φαινόμενο αναφέρονται επίσης Tonnet (1995 : 83), 

Κοντοσόπουλος (1994 : 78, 97). 
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ανάπτυξη     γ’ήκουγα  γ’ήκουσα   

αφομοίωση υποχωρ.    γ’ούκουγα γ’ούκουσα 

αποβολή κλειστού φωνήεντος  γ’ούκγα γ’ούκσα  

Το α- στους τύπους αγ’ούκγα, αγ’ούκσα πιθανόν με επίδραση του ενεστώτα ακούω.  

Οι τύποι αυτοί θεωρούνται αρχαιότεροι σχηματισμοί. Σήμερα φαίνεται πως έχει 

υποχωρήσει αυτός ο τρόπος σχηματισμού, αφού είναι μεγαλύτερη η συχνότητα 

χρήσης των: άκουμαν, άκγα, άκσα. 

2.2.6.2.8 Μετάθεση  

Η μετάθεση είναι ιδιαίτερα συχνή διαδικασία και αφορά: 

(α) μετακίνηση ενήχου σε θέση εξόδου συλλαβής κατά το σχήμα  

ΣrΦΣ > ΣΦrΣ:  

κουρκ'ί.αμα < ακροκέραμον173  

φουρτιέρα < φρουτιέρα 

μπιρζόλα < μπριζόλα  

μπιργιόλ’ < μπριγιόλ 

μπιργιάντια < μπριγιάντια  

διρπάν’ < δρεπάνι 

διρπανουτός < δρεπανωτός 

φρεγάδα > φιργάδα 

ΣmΦΣ > ΣΦmΣ:  

ζ'ιμλάρ < ζ'μιλάρ [σμίλη] (μετάθεση ή ανάπτυξη;) 

(β) μετακίνηση διάφορων συμφώνων μέσα στη λέξη:  

p – f < f – p 

αδιρπουφτός <αδερφοποιτός  

l - γ < γ – l  

ζιβλουγιάτς  < ζευγολάτης (Κατσάνης, 1996: 48)  

l-δ < δ-l  

αμυγλαδέλ’< αμυγδαλέλι,  Αμυγλαδιά< Αμυγδαλιά 

k-p < p-k  

ασκάλπας < ασπάλακας ‘τυφλοπόντικας’ 

                                                
173 Βλ. Andriotis (1974), Κατσάνης (1996 : 90). 
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2.3  ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ  

2.3.1 Φωνηεντικά Φωνήματα 

Το φωνολογικό σύστημα του ιδιώματος περιλαμβάνει πέντε βραχέα φωνηεντικά 

φωνήματα ( /a/, /o/, /e/, /u/, /i/), όμοια με αυτά της ΚΝΕ, και πέντε μακρά ( /a:/, /o:/, 

/e:/, /u:/, /i:/).  

 

Πίνακας φωνηεντικών φωνημάτων  
 μπροστινά κεντρικά πισινά 

κλειστά/ 
υψηλά  

 
i 

  
    u 

μεσαία e     o 

ανοιχτά/ 
χαμηλά 

 
a 

Πίνακας 1: Βραχέα  
Για τη φωνολογική ανεξαρτησία των βραχέων βλ. Κατσάνης (1996 : 70).  

 
 μπροστινά κεντρικά πισινά 
κλειστά/ 
υψηλά 

i:  u: 
 

μεσαία e:     o: 

ανοιχτά/ 
χαμηλά 

 
a: 

Πίνακας 2: Μακρά 

Για την ύπαρξη μακρών στο ιδίωμα ο Κατσάνης (1996 : 76)174 εκφράζει τον 

προβληματισμό του. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι είναι δυνατό να αποδοθεί στα 

φωνήεντα αυτά μονοφωνηματική ερμηνεία. Η φωνολογική ανεξαρτησία των μακρών 

                                                
174 Συγκεκριμένα ο Κατσάνης λέει ότι από την ύπαρξη ελάχιστων ζευγών φαίνεται ότι "τα διπλά /aa, 

oo, uu κλπ./ πρέπει να αποτελούν δύο διαδοχικά φωνήματα", παράλληλα όμως η μη κώφωση των 

άτονων e, o στις διαδοχές /ée, óo/, "π.χ. τρώγω > tóoγu και όχι *tóuγu" τον οδηγούν στο ερώτημα: 

"Μήπως λοιπόν τα άτονα φωνήεντα στις διαδοχές αποτελούν χαρακτηριστικά ενός μακρού φωνήεντος 

/ο:, a: /;" 
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συνάγεται από τα παρακάτω ελάχιστα ζεύγη,175 τα οποία προσθέτουμε στα 

παρατιθέμενα από τον Κατσάνη (ό.π. : 75).  

ελάχιστα ζεύγη 

/a/ – /a:/  

xaménus – xa:ménus  χαμένους ‘χαμένος’– χααμένους ‘χαραγμένος’  

faménus – fa:ménus  φαμένους ‘υφασμένος’ – φααμένους ‘φραγμένος’ 

áfaγus – áfa:γus  άφαγους ‘ανόρεχτος’ – άφααγους ‘ άφραχτος’  

pas – pa:s   πας ‘πας’– παας ‘παράς’ 

pʎísta – pʎísta:  πλ’ήστα 176 ‘πούλησέ τα’ – πλ’ύσταα ‘πλύστρα’ 

vázu – vá:zu    βάζου – βάαζου ‘βράζω’ 

/ο/ – /ο:/ 

ftos – fto:s   φτος ‘φυτεία’ – φτοος ‘φύτρα’ 

tópus – tó:pus   τόπους ‘τόπος’– τόοπους ‘τρόπος’ 

xóma – xó:ma   χώμα ‘χώμα’ – χώωμα ‘χρώμα’ 

mitó – mitó:   μιτό ‘εμετό’ – μιτώω ‘μετρώ’  

pós – po:s   πώς – ποος ‘πόρος’ 

xos – xo:s   χως ‘χωρίς’ – χοος ‘χορός’ 

Το φώνημα απαντά πάντα σε τονισμένη συλλαβή. 

/u/ – /u:/   

ástu – ástu:    άς του ‘ας το’ – άστουου ‘άστρο’ 

ʃínifu – ʃínifu:   σ'ύννιφου ‘σύννεφο’– σ’ύννιφουου ‘σύννεφρο’ 

ʃvíxtus – ʃvíxtu:s  σ’βίχτους ‘σφίχτος (ουδ.) η ιδιότητα του σφιχτού’ – 

σ’βίχτουους ‘σφίχτρος, εξάρτημα του αργαλειού’ 

kúna – kú:na   κούνα ‘κούνα’ – κούουνα ‘κουρούνα’ 

γúna – γú:na   γούνα ‘σακκάκι’ – γούουνα ‘γουρούνα’  

/e/ – /e:/ 

fénu – fé:nu   φαίνου ‘υφαίνω’ – φαίαινου ‘ευφραίνω’ 

fénum – fé:num  φαίνουμ ‘φαίνομαι’ – φαίαινουμ ‘ευφραίνομαι’ 

majévu – majé:vu  μαγ’εύου – μαγ’έεβου ‘μαγειρεύω’  

                                                
175 Για τη διαδικασία αναγνώρισης των φωνημάτων μιας γλώσσας με την εξεύρεση ελάχιστων ζευγών 

βλ. Martinet 1976 [1970] & 1955. 
176 Υπάρχει και παράλληλος τύπος συνοπτικής προστακτικής: πούλ’σι τα. 



117 

 

Το φώνημα απαντά πάντα σε τονισμένη συλλαβή. 

/i/ – /i:/  

miδ – mi:δ   μυδ ‘μύδι’ – μίιδ ‘μερίδι’ 

ʃtívu – ʃtí:vu   σ’τύβου ‘στύβω, βάφω’ – σ’τίιβου ‘στρίβω’ 

fiδ – fi:δ   φιδ ‘φίδι’ – φύυδ ‘φρύδι’ 

ci – ci:    κ’ι ‘και’ – κ'ίι ‘κερί’  

pi – pi:    πει ‘(να) πει’ – πίι ‘ υπερβολικά, πάρα πολύ’ 

ti – ti:    τι – τύι ‘τυρί’ 

éʃtipsi – éʃti:psi   έσ’τυψι ‘έστυψε’ – έσ’τιιψι ‘έστριψε’  

éviksi – évi:ksi  έβηξι ‘έβηξε’ – έβιιξι ‘έβρεξε’ 

vi – vi:    βη ‘βουβή’ – να βείει ‘να βρεί’ 

jatí – jatí:   γιατί – γιατοίοι ‘γιατροί’ 

 

Φωνολογική ερμηνεία των [ɨ], [ɨ:] και [ǝ́], [ǝ́:] 

Πρόβλημα παρουσιάζεται ως προς τη φωνολογική ερμηνεία των [ɨ], [ɨ:] και [ǝ́], [ǝ́:]. 

Τα φωνήεντα αυτά απαντούν πάντοτε μετά από υπερωικό (βλ. και 2.1.1.1.1 Οι 

φθόγγοι ɨ, ǝ́, ɨ:, ǝ́:), τονισμένα όλα, ενώ άτονα μόνο τα [ɨ], [ɨ:],  με την εξής κατανομή:  

Το βραχύ [ɨ] 

(α) τονισμένο: σε δάνειες λέξεις, κυρίως από την τουρκική: μπακίρ [bak ŕ] ‘χάλκινο 

σκεύος’, σακίν.τζα [sak ńdza] ‘ντρεπόμουνα’ και σακίν.τσα [sak ńtsa] ‘ντράπηκα’, 

τακίμ [tak ḿ] ‘ίδιος’, σακίν [sak ń] ‘καθόλου’, κίνα [k ńa] ‘φάρμακο δυναμωτικό’, 

(β) άτονο  

Το άτονο [ɨ] / Συπερ.-rj ή ɲ#: άγιργιους [áγɨrjus], κιργιός [kɨrjós], κιργιώνου [kɨrjόnu], 

πάχιν’ [páxɨɲ], στέγιν’ [stéγɨɲ], άχιν’ [áxɨɲ], λ’σάχιν’ [ʎsáxɨɲ] 

ή σε ξένες λέξεις, κυρίως από την τουρκική: σακιν.ντίζου [sakɨndízu], μπακι.ένιους 

[bakɨéɲus].  

Το βραχύ [ǝ́] 

Πάντα τονισμένο [ǝ́] /Συπερ. - rj: κέργιουσα [kə́rjusa] ‘κρύωσα’, γέργιαδους [γə́rjaδus] 

‘μεγεθυντικό του γιργιά ως υβριστική έκφραση, παλιόγρια’, αχέργιαστους [axə́rjastus] 

‘αχρείαστος’ 

Το μακρό [ɨ:] 

(α) τονισμένο [ :́]: γκίινια [g :́ɲa], κίινα [k :́na] ‘κονσερβοκούτι’, φαγγίι [fag :́] 
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(β) άτονο: γκιινιάζου  [gɨ:ɲázu] ‘γκρινιάζω’, γκιισμένους [gɨ:zménus] ‘αγγρισμένος’, 

κιιν’ί [kɨ:ɲí] ‘μικρό τενεκεδένιο κουτί’, κιιμάς [kɨ:más], γκιιντίζου  [gɨ:dizu] 

'χαλαλίζω', γ’ένα γκιιμέ [jéna gɨ:mé] ‘συνέχεια’.  

το μακρό [ǝ́:]  

Πάντα τονισμένο: γκέεμνους [gǝ́:mnus], κέεμασa [kǝ́:masa]  

Όπως προκύπτει από την εξέταση της κατανομής των φωνηέντων, δεν 

εμφανίζονται μετά από Συπερ. τα φωνήεντα [i], [i:] [e] [e:]. Μπορούμε, λοιπόν, να 

θεωρήσουμε ότι τα φωνήεντα αυτά βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή με τα 

[ɨ], [ɨ:], [ə́], [ə́:] αντίστοιχα, που είναι τα μόνα μη στρογγυλά φωνήεντα 1ου και 2ου 

βαθμού ανοίγματος, που απαντούν στο συγκεκριμένο περιβάλλον (δηλ. μετά από 

υπερωικό).  

Εφόσον έχουμε δεχτεί για τα άλλα φωνήεντα διάκριση μακρών και βραχέων 

φωνημάτων, θα θεωρήσουμε και τα  [ɨ:] και [ǝ́:] ως πραγματώσεις μακρών 

φωνημάτων, των /i:/, /e:/: 

/i/– /i:/  

κίνα [k ńa] ‘κίνα’– κίινα [k :́na] ‘κονσερβοκούτι’ 

Ανακεφαλαιώντας, διακρίνουμε τα εξής μπροστινά φωνηεντικά φωνήματα και 

τα αλλόφωνά τους:  

/i/, με αλλόφωνο το [ɨ]  μετά από υπερ. και [i] οπουδήποτε αλλού. 

/e/, με αλλόφωνο το [ǝ] μετά από υπερ. και [e] οπουδήποτε αλλού. 

/i:/, με αλλόφωνο το [ɨ:] μετά από υπερ. και [i:] οπουδήποτε αλλού. 

/e:/, με αλλόφωνο το [ǝ:]  μετά από υπερ. και [e:] οπουδήποτε αλλού. 

Η διάκριση των /i/ – /e/, /u/ – /o/, /i:/ – /e:/, /o:/ – /u:/ ουδετεροποιείται σε 

άτονη θέση και το αρχιφώνημα πραγματώνεται ως [i], [u], [i:], [u:] αντίστοιχα. Στην 

ουδετεροποίηση αυτή εμπλέκονται και τα [ɨ]–[ǝ́], [ɨ:]–[ǝ́:] που πραγματώνονται ως [ɨ] 

και [ɨ:] αντίστοιχα. 
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2.3.2 Συμφωνικά Φωνήματα 

Το ιδίωμα διαθέτει 30 συμφωνικά φωνήματα. 

Πίνακας συμφωνικών φωνημάτων  

  Χειλικά Οδοντικά 
Συριστικά/ 

φατνιακά 

Παχιά συριστικά/ 

ουρανοφατνιακά 
Ουρανικά Υπερωικά 

κλειστά 
άηχα p t ts tʃ c k 

ηχηρά b d dz dʒ ɉ g 

τριβόμενα 
άηχα f θ s ʃ ç x 

ηχηρά v δ z ʒ j γ 

έρρινα  m n   ɲ  

πλευρικά   l   ʎ  

παλλόμενα    r    

 

Για τη φωνολογική ανεξαρτησία των συμφωνικών φωνημάτων του ιδιώματος βλ. 

Κατσάνης (1996 : 61-69).  

Η φωνολογική ανεξαρτησία (α) των ουρανικών και (β) ουρανοφατνιακών ή παχιών 

συριστικών (για τα οποία βλ. και Κατσάνης (1996 : 61-69 & 1984α :  9 & 61) και 

Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985 : 38-39) προκύπτει από τα παρακάτω ζεύγη, τα οποία 

προσθέτουμε στα παρατιθέμενα από τον Κατσάνη.  

/c/–/k 

/kuác/ – /kuák/   κουάκ’ ‘κοράκοι’ – κουάκ ‘κοράκου’ 

/anicirjónu/ – /kirjónu/ ανικ’ιργιώνου ‘ανανεώνω’ – κιργιώνου ‘κρυώνω’ 

[anicirjónu] – [kɨrjónu] 

/anicérjusa/ – /kérjusa/  ανικ’έργιουσα ‘ανανέωσα’ – κέργιουσα ‘κρύωσα’ 

[anicérjusa] – [kǝ́rjusa] 

/ɉ/ – /g/ 

/ɉóʎ/ – /gónu/    γκ’όλ’ ‘λιμνάζοντα ύδατα’ – γκώνου ‘παραχορταίνω’ 

/ç/ – /x/ 

/çirjá/ – /xirjá/   χ’ιργιά ‘χεριά’ – χιργιά ‘αντικείμενο που χρειάζεται’ 

[çirjá] – [xɨrjá] 

/kataçí:zu/ – /xí:zu/  καταχ’ίιζου ‘αρχίζω κάτι’ – χίιζου ‘χρίζω’ 

[kataçí:zu] – [x :́zu]  
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/açlás/ – /axláδ/   αχ’λάς ‘χειλάς’ – αχλάδ ‘αχλάδι’ 

/j/ – /γ/  

/jí:zu/ – /γí:zu/   γ’ύυζου ‘γυρίζω’ – γίιζου ‘γρίζο’ 

[jí:zu] – [γ :́zu] 

/jérkus/ – /γérjaδus/   γ’έρκους ‘γέρικος’ – γέργιαδους ‘γριά μεγάλη’ 

[jérkus] – [γǝ́rjaδus] 

/ʎ/ – /l/ 

/ʎía/ – /lía/    λ’ύα ‘λύρα’ – λία ‘λέρα’ 

[ʎía] – [lía] 

/ʎémi/ – /lémi/   λιέμι177 'τριγυρνώ, γυρίζω εδώ κι εκεί' – λέμι 'λέμε' 

[ʎémi] – [lémi] 

Το φώνημα /l/ έχει δύο αλλόφωνα: [l] πριν από /i/, /e/ και [l] πριν από /a/, /o/, /u/. 

/ɲ/ – /n/ 

/aɲixtós/ – /aniγós/   αν’οιχτός – ανιγός ‘νεραγωγός’ 

/tʃ/ – /ts/178 

/tʃalim/ – /tsalavtó/   τσ’αλίμ ‘τσαλίμι’ – τσαλαβτώ ‘τσαλαβουτώ’ 

/dʒ/ –/dz/ 

/dʒakupáɲ/ – /dzacitónum/ τζ’ακουπάν’ ‘τζακοπάνι’– τζακ’ιτώνουμ ‘ζακετώνομαι’ 

/ʃ/ – /s/ 

/θéʎʃ / – /θéʎs/   θέλ’σ’ ‘θέληση’ – θέλ’ς ‘θέλεις’ 

/ʒ/ –/z/ 

/pi.áʒ/ – /pi.áz/   πει.άζ' 'πειράζει' – πει.άζ 'πειράζουν' 

 Το φώνημα /r/, για το οποίο βλ. και Κατσάνης (1996 : 64), έχει ελλειπτική 

κατανομή. Εμφανίζεται, όπως προαναφέραμε, στο τέλος της λέξης ή πριν από Σ 

ακόμα και σε αρχική θέση, π.χ. ψάρ, φιργάδα, σουφέρς, ρυάκ’, ρφώ, ρχουμός. 

Σημειώνουμε ότι είναι ζωντανό στο γλωσσικό αίσθημα των ομιλητών λόγω των 

μορφοφωνολογικών εναλλαγών Φ.Φ(<ΦrΦ) με Φr: π.χ. καλόγ’ι.ους - καλουγ’έρ 

(πληθ. ή γεν. ενικ.)· σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σε ακολουθία Φ.Φ υπάρχει η 

αίσθηση ότι έχει αποβληθεί /r/, το οποίο εμφανίζεται, όταν σε άλλο τύπο γίνεται 
                                                
177 Πβ. και Kretschmer (1905 : 326) για εμφάνιση του ρήματος στη Λέσβο (Πέτρα· Αγιάσσο) και Αίνο.  
178 Για μονοφωνηματική ερμηνεία των προστριβόμενων βλ. ενδεικτικά: Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985 : 

35-8) για Σιάτιστα, Xατζησαββίδης (1985 : 56–64) για το ποντιακό ιδίωμα της Ματσούκας.  
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τελικό μετά από αποβολή επόμενου /i/ ή /u/. Η εναλλαγή αυτή προκάλεσε και την 

εμφάνιση μη ετυμολογικού /r/, λόγω υπερδιόρθωσης, στα πλούσ’ι.ους [plúʃius] - 

πληθ. πλούσ’ιρ αντί του πλούσιοι.  

2.3.3 Τονισμός  

Ως προς τον τονισμό του ιδιώματος επισημαίνουμε τα εξής:  

1. Στους περισσότερους μορφολογικούς σχηματισμούς ισχύει ο νόμος της 

τρισυλλαβίας, όπως και στην ΚΝΕ.  

2. Σε ορισμένους σχηματισμούς παρατηρείται καταστρατήγηση του τρισυλλαβικού 

νόμου με τονισμό της τέταρτης από το τέλος της λέξης συλλαβής και εμφάνιση 

δεύτερου τόνου στη δεύτερη μετά τον τόνο συλλαβή. Το φαινόμενο εμφανίζεται: 

(α) σε μεσοπαθητικά ρήματα στο 1ο πληθ. ενεστ. και πρτ.: 

 λ'ύνουμάστι, λ'ύνουμάσταν  

(β) σε αντωνυμικούς τύπους: 

τούτουνούνα, ότουργιούνα, κάθαγ’ένα, κάντιμπούτα ‘τίποτα’, όπου και τύποι με τόνο 

στην προπαραλήγουσα και προαιρετικά στη λήγουσα: κάθαγ’είς,  κάντμπουτά 

(γ) σε επιρρήματα 

κάμπουμπίτα ‘πουθενά’ 

Αναπτύσσεται δεύτερος τόνος (πβ. και ΚΝΕ) στα συντάγματα: 

(δ) προστακτική + δύο κλιτικά  

Ζ'ύμουσ τού μας του ψουμί 

(ε) όνομα +κτητική αντωνυμία  

ι δάσκαλούζ -ι-μ  ι δάσκαλούζ μας  

Σημειώνεται ότι ο 2ος τόνος τοποθετείται στο Φ μετά την εφαρμογή της στένωσης. 

Ο Τζιτζιλής (ΒΙ) ως προς τον τονισμό στο ρηματικό παράδειγμα διακρίνει τα 

ΒΙ σε δυο ομάδες: (α) νοτιοδυτική ομάδα, που περιλαμβάνει τα ιδιώματα της Στερεάς 

Ελλάδας και της Ηπείρου, όπου θεωρεί ότι μιλιούνται νότια ιδιώματα με βόρειο 

φωνηεντισμό, στα οποία παρατηρείται τήρηση του κανόνα της τρισυλλαβίας και (β) 

μια βορειο-ανατολική ομάδα που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα βόρεια ιδιώματα και 

χαρακτηρίζεται από την παραβίαση του κανόνα της τρισυλλαβίας. 

Το σαμοθρακίτικο ιδίωμα παρουσιάζει ένα μεικτό τονικό σύστημα με 

σχηματισμούς κυρίως κατά την (α) και μερικώς κατά την (β) ομάδα.  
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Τον τονισμό της ΚΝΕ με τον νόμο της τρισυλλαβίας οι Α. 

Μαλικούτη-Drachman & G. Drachman (1989) & G. Drachman & Α. 

Malikouti-Drachman (1999) ερμηνεύουν στα πλαίσια της μετρικής φωνολογίας ως 

δισύλλαβο μετρικό τροχαϊκό πόδα και εξωμετρικότητα της ληκτικής συλλαβής.  

 Στους ρηματικούς τονισμούς των βορείων ιδιωμάτων οι ίδιοι ερευνητές 

(1992b) τυποποιούν την ακινησία του τόνου με παραβίαση της τρισυλλαβίας και την 

εμφάνιση ή απουσία 2ου τόνου διακρίνοντας τρία σχήματα ριζοτονικού τονισμού: 

Α: τονισμός μόνο στο ρηματικό θέμα, π.χ. tarázumasti·  

B: κύριος τόνος στο ρηματικό θέμα και δευτερεύων στην κατάληξη, π.χ. tarázumàsti· 

Γ: κύριος τόνος στην κατάληξη και δευτερεύων ή απουσία του στο ρηματικό θέμα, 

π.χ. taràzumásti, tarazumásti. 

Την παρουσία δευτερεύοντος τόνου στους ρηματικούς τύπους ερμηνεύουν ως 

επέκταση του τονισμού των κλιτικών στο επίπεδο των καταλήξεων, οι οποίες 

υπόκεινται σε νέα μετακυκλική μετρικοποίηση.  

Σε επόμενη εργασία της η Α. Μαλικούτη-Drachman (1993) εξετάζει τα μεικτά 

τονικά σχήματα όπου οι ρηματικοί τονισμοί δημιουργούνται με ανάμειξη και των δύο 

τύπων (νόμου της τρισυλλαβίας και ριζοτονικού τονισμού) των μετρικών 

συστημάτων.  

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης, όπως προανάφεραμε, ανήκει στα ιδιώματα με 

μεικτό τονικό σύστημα.  

Για τον τονισμό των κλιτικών στην ΚΝΕ βλ. Α. Μαλικούτη-Drachman & G. 

Drachman (1992a)  

Θεωρούμε ότι με τον ίδιο τρόπο, όπως στα κλιτικά, μπορεί να ερμηνευθεί η 

παρουσία δεύτερου τόνου στους αντωνυμικούς και επιρρηματικούς τύπους.  



123 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΙΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Όπως αναφέρει ο Mirambel (1988 : 64) στο ονοματικό μορφολογικό σύστημα 

«υπάγονται τα άρθρα, τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυμίες και τα αριθμητικά. 

Αν μερικοί τύποι είναι άκλιτοι, το σύνολο των λέξεων αυτών έχει γνώρισμα την 

κλίση…» Σύμφωνα με τους Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (2005) με τα ουσιαστικά179 

γίνεται η αναφορά στον κόσμο της πραγματικότητας, με τα υπόλοιπα ονοματικά 

στοιχεία το επίθετο, τα άρθρα και τις επιθετικές αντωνυμίες γίνεται ‘η εξειδίκευση της 

αναφοράς’. Οι ονοματικές αντωνυμίες λειτουργικά ανήκουν στο όνομα (ουσιαστικό). 

Οι κατηγορίες αυτές διαθέτουν τα χαρακτηριστικά γένους, αριθμού, πτώσης, 

τα οποία υποκατηγοριοποιούνται σε:  

(α) γένη: αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο.  

(β) αριθμούς: ενικός – πληθυντικός και  

(γ) πτώσεις: ονομαστική, γενική, αιτιατική (και κλητική)  

Tα ουσιαστικά φέρουν ως εγγενές χαρακτηριστικό την τιμή του γένους, αρσενικό, 

θηλυκό ή ουδέτερο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ονοματικές κατηγορίες –άρθρα, 

επίθετα, μετοχές, αντωνυμίες – εκτός των προσωπικών αντωνυμιών α΄ και β΄ 

προσώπου – που το γένος μπορεί να εμφανιστεί και με τις τρεις τιμές (αρσενικό, 

θηλυκό, ουδέτερο) συμφωνώντας με το ουσιαστικό με το οποίο συνεκφέρονται.  

 

Ουσιαστικά, επίθετα, μετοχές, αντωνυμίες διαθέτουν, εν πολλοίς, κοινά κλιτικά 

παραδείγματα. Πιο πλούσια μορφολογικά είναι η σειρά των ουσιαστικών. Τα κλιτικά 

παραδείγματα των επιθέτων, εκτός από τα αρχαιόκλιτα σε -ύς και τα ομόηχά τους 

δηλωτικά χρώματος -ής, έχουν το αντίστοιχό τους στα ουσιαστικά. Οι μετοχές, όπως 

και τα περισσότερα επίθετα, συμμορφώνονται απόλυτα προς τα τριγενή και 

τρικατάληκτα παλιά δευτερόκλιτα ως προς την κλίση. Επίθετα και μετοχές διατηρούν 
                                                
179 Οι Κλαίρης - Μπαμπινιώτης (2005 : 3) διευκρινίζουν ότι χρησιμοποιούν τον όρο όνομα για να 

αναφερθούν στο ‘κατεξοχήν όνομα’ το ουσιαστικό. Αντίθετα, σε αυτή την εργασία ο όρος όνομα όταν 

χρησιμοποιείται, αναφέρεται στο γενικότερο ονοματικό σύστημα, στο οποίο υπάγονται άρθρα, 

ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυμίες.  
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τον τόνο όπου στην ονομαστική ενικού, αντίθετα σε πολλά από τα προπαροξύτονα 

ουσιαστικά παρατηρείται κάθοδος του τόνου (πβ. κόοκας – κουάκ –κουάκ’,  βούργαρς 

–βούργαρ - βουργάρ, άθιιπους – αθώωπ  κ.λπ.) (βλ. προπαροξύτονα ουσιαστικά). Οι 

αντωνυμίες, πέρα από τις προσωπικές α΄ και β΄ προσώπου που είναι ιδιόκλιτες, αν και 

παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς τον σχηματισμό τους, σε γενικές 

γραμμές ακολουθούν το μοντέλο κλίσης των παλιών δευτερόκλιτων επιθέτων (βλ. 

κεφ. 7). 

2. Το πρόβλημα της διάκρισης των επιθέτων από τα ουσιαστικά  

Ορισμένες κατηγορίες ανισοσύλλαβων ουσιαστικών και επιθέτων διαθέτουν 

περισσότερα του ενός γένη, συνήθως αρσ. και θηλ., πολλές φορές και ουδ., π.χ. 

αχ’λάς -ού, μυλουνάς -ού /μυλών’σσα, σακάτς σακάτ.σσα σακάτ.κου, ζλιάρς 

ζλιάρσσα/-ιά /-ού ζλιάρκου  κ.λπ. και λειτουργούν άλλοτε ως ουσιαστικά κι άλλοτε ως 

επίθετα.  

Ο Σετάτος (1984 : 394) κατατάσσει το ζηλιάρης -α -ικο και το φωνακλάς -ού 

-άδικο στα επίθετα. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1997 : 161-6) εντάσσει όλα τα 

παράγωγα σε -άς (χειλάς, φρυδάς) στην κατηγορία των επιθέτων και προτείνει τη 

διαδικασία της μετατροπής (conversion) για την παραγωγή των ουσιαστικών. Σε 

ουσιαστικοποίηση αποδίδεται από πολλούς η διπλή λειτουργία αυτών των λέξεων. Ο 

Θαβώρης (1969 : 2) αναφέρει: «Το φαινόμενο της ουσιαστικοποιήσεως είναι 

συγχρονικό, όταν έχουμε παράλληλη χρήση ενός επιθέτου και ως ουσιαστικού, και 

ιστορικό (διαχρονικό), όταν έχουμε στάδια μετατροπής ή τελειωτική μετατροπή ενός 

επιθέτου σε ουσιαστικό (τέλειο ουσιαστικό)». Ο Κυρανούδης (2009 : 158 κε.), στη 

μελέτη του για τη μορφολογική προσαρμογή των τουρκικών δανείων στην ελληνική, 

εξετάζει συστηματικά σε γραμματικές, λεξικά και μελέτες την κατηγοριοποίηση 

αυτής της ομάδας των προσηγορικών ονομάτων, όπως π.χ. τα σε -άς: φαγάς, σε -ής: 

χωρατατζής και -ης: ζηλιάρης, και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ομοφωνία στις πηγές 

του για την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται αυτοί οι σχηματισμοί. Από την 

έρευνά του προκύπτει ότι στην ομάδα αυτή εντάσσονται, μετά την προσαρμογή τους, 

και αρκετά τουρκικά ονόματα. Οι δάνειες από την τουρκική λέξεις αυτής της 

κατηγορίας, όπως σε -άς, π.χ. μπουνταλάς, σε -ης, π.χ. κιμπάρης, τεμπέλης  και σε -ής, 

π.χ. μερακλής ανάλογα με τη χρήση τους, άλλοτε λειτουργούν ως επίθετα και άλλοτε 

ως ουσιαστικά τόσο στη γλώσσα προέλευσης όσο και στη γλώσσα δανεισμού. Ο ίδιος 

προτείνει τη χρήση κοινής ονομασίας ‘ονόματα’ για προβληματικές περιπτώσεις ως 
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ευρύτερο χαρακτηρισμό της κατηγορίας αυτής, που ανάλογα με τη λειτουργία που 

κάθε φορά επιτελούν εξειδικεύονται ως ουσιαστικά ή επίθετα. Απορρίπτει τη 

διαδικασία της ουσιαστικοποίησης και εκφράζει την άποψη ότι τα ονόματα αυτής της 

κατηγορίας (π.χ. ζηλιάρης, φαγάς) δεν είναι ούτε τυπικά ουσιαστικά ούτε τυπικά 

επίθετα, αλλά παρουσιάζουν στη βαθιά δομή χαρακτηριστικά και των δυο 

κατηγοριών.  

3. ΑΡΘΡΑ 

Το ιδίωμα, όπως και η ΚΝΕ, διαθέτει οριστικό και αόριστο άρθρο.180  

Έναρθρη εκφορά διαθέτουν ουσιαστικά, επίθετα και ορισμένες επιθετικού τύπου 

αντωνυμίες.  

3.1 Οριστικό άρθρο 

 Ενικός Πληθυντικός 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσ. – θηλ.  Ουδέτερο 

Ονομ. ι η του/ τ οι τα / τ 

Γεν. τ /ντ / του τς /τση τ /ντ / του   

Αιτ. ντου / ντουν ντη/ ντ /τ  του/ τ τς/τσι τα / τ 

Κλητ. έ     

 

Αρσενικό  

Ονομαστική ενικού /i/ 

Χαρακτηριστικό του ιδιώματος αποτελεί η εμφάνιση του αρσενικού άρθρου ως /i/. Το 

ιδίωμα κατ’ αυτόν τον τρόπο κατατάσσεται στο ισόγλωσσο181 των ιδιωμάτων που 

χρησιμοποιούν ως οριστικό αρσενικό άρθρο το /i/, ομόηχο με το αντίστοιχο θηλ. η  

του ενικού και οι του πληθ. Ο τύπος αυτός συνδέεται με το άρθρο e που εμφανίζεται 

ή εμφανίστηκε παλιότερα σε ορισμένες περιοχές.  

Γεωγραφική κατανομή  και απόψεις  

                                                
180 Για ιστορική εξέταση της ανάπτυξης και της χρήσης του άρθρου στην ελληνική (αρχαία και νέα) 

βλ. Αναγνωστόπουλος (1922). 
181 Για το ισόγλωσσο βλ. μεταξύ άλλων Kretschmer (1905 : 218-219),  Φιλήντας (1907 : 174-176) και 

(1924 : 198κ.ε.), Παπαδόπουλος (1926 :  50-51), Φόρης (1956), Θαβώρης (1994 : 160-161). 
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Συγκεκριμένα, το ισόγλωσσο καταλαμβάνει έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο βορείων, 

ημιβορείων και νοτίων ιδιωμάτων:  

α. άρθρο /i/ 

Αρσενικό άρθρο i στην ονομ. του ενικού, σύμφωνα με πληροφορίες του 

Παπαδόπουλου (1926 : 50-51),  εμφανίζεται στις περιοχές: Στερ. Ελλάδα (Λοκρίδα, 

Άμφισσα, Βιτρινίτσα), Θεσσαλία (Λάρισσα, Πήλιο, Τύρναβος, Καλαμπάκα), Β. 

Εύβοια, Μακεδονία (Βελβεντό, Κοζάνη, Νιγρίτα Σερρών, Χαλκιδική κ.α.), Θράκη 

(Αδριανούπολη, Αίνος, περίχωρα Καλλίπολης, Κομοτηνή, Μάδυτος, Ξάνθη, Σουφλί 

κ.α.), στους Σαρακατσάνους, Αν. Ρουμελία (Στενήμαχος, Φιλιππούπολη, Καρυαί), 

Δαρδανέλια, Ίμβρος, Μυτιλήνη, Μικρασιατικές περιοχές (Κυδωνιές, Μοσχονήσια, 

Μάκρη, Λιβίσι). Στις παραπάνω περιοχές προστίθενται οι: Αν. Ρουμελία (Μικρό και 

Μεγάλο Μοναστήρι),182 Τένεδος183 και Αγκαστίνα, Άσσια και Βατιλή της Μεσαριάς 

Κύπρου.184 

Σε ορισμένες περιοχές όπως Σουφλί, Αίνο, Καρυές, Μοσχονήσια, Λοκρίδα, 

χρησιμοποιούνται και οι δύο τύποι άρθρου /i/ και /u/,185 ενώ στα σαρακατσάνικα το 

άρθρο ι λέγεται μόνο για τα κύρια ονόματα.186 Η πληροφορία του Kretschmer (1905 : 

218) ότι στην Κοζάνη χρησιμοποιείται άρθρο ι με τα κύρια ονόματα (i N’kόlas, i 

kόt’as)187 δεν επιβεβαιώνεται από τον Β. Φόρη (1956 : 4, 10) ούτε επαληθεύεται από 

την επιτόπια έρευνα του Κ. Ντίνα (2005 : 106).  

β. άρθρο /i/ και /e/,  

Αρσενικό άρθρο i ή e στην ονομ. ενικού χρησιμοποιείται, όπως αναφέρει ο 

Παπαδόπουλος (1926 : 51) («γίνεται αδιαφόρως χρήσις και των δύο τύπων») στην 

Προποντίδα (Πάνορμο και Αρτάκη). Ωστόσο για την Αρτάκη ο Φιλήντας (1907 : 

175-6 & 1924 : 200-3) αναφέρει ότι στην εποχή του είναι απαρχαιωμένη η χρήση του 
                                                
182 Αλμπανούδης (2009 : 190). 
183Κερκινέογλου (2009) και on line απόσπασμα από το βιβλίο: 

http://users.otenet.gr/~aker/IdiomaEisagogi.htm «Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις για το αρσενικό 

χρησιμοποιείται το ‘ου’ αντί ‘η’, π.χ.  ου Γιάνν^’ς, από άτομα που επιθυμούν κοινωνική 

διαφοροποίηση». Η Παπαμερή (2004-5 : 122) αναφέρει άρθρο ι και ου.  
184 Μενάρδος (1969 : 216-217) «εις άλλας κώμας της Μεσαριάς, την Αγκαστίναν, την Άσσιαν και την 

Βατιλήν λέγεται ι άδρωπος, ι άππαρος … και  ι Γερολαιμίς, ι Γι̯ωρκίς». 
185 Βλ. Παπαδόπουλος (1926 : 50-51).   
186 Ηöeg (1925 - 211). 
187 Την πληροφορία αυτή επαναλαμβάνει ο Παπαδόπουλος (1926 : 51). 



127 

 

ε και είναι συχνότερη η χρήση του ι, μεταφέρει μάλιστα πληροφορία του παππού του 

για παλιότερη ύπαρξη άρθρου ε και στο θηλ.188  

(γ) άρθρο /e/  

Άρθρο ε, στο ίδιο περιβάλλον με το άρθρο i (ονομ. αρσ. ενικού) εμφανίζεται σε 

ορισμένες περιοχές στη Μεσαριά της Κύπρου («την Βώνην, τα Γέναγρα, το Νιόχ 

Χωρκόν και την πρωτεύουσαν Πρασκειόν»).189 

Άρθρο ε, σε ενικό και πληθ. αρσενικών και θηλυκών, εμφανίζεται στο Καστελλόριζο 

(Μεγίστη)190 και στο Καλημέρα και στο Μαρτάνο της Κάτω Ιταλίας.191  

Για την παλαιότητα του φαινομένου δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες. Η 

προσπάθεια του Κουμανούδη (1883 : 348-349) να το αναγάγει στο αρχαίο αιολικό υ 

της Παμφυλιακής επιγραφής ‘και υ βολέμενυς’192 απορρίπτεται αρχικά από τον 

Χατζιδάκι ([1915-30] 1991-2) με βασικό επιχείρημα ότι η προφορά του υ στην 

επιγραφή ήταν ου. Με την άποψη αυτή συντάσσεται και η μεταγενέστερη έρευνα. Ο 

Συμεωνίδης (1983 : 331) μάλιστα σχολιάζοντας τις απόψεις του Κουμανούδη 

αναφέρει «η στένωση του /o/ σε /u/ που επικαλείται ο Κουμανούδης … αποδεικνύει 

… ότι μία διαλεκτική ποικιλία εμφανίζει το αρχαίο ελληνικό άρθρο /o/ ως /u/ …(και) 

ότι για τη σημερινή στένωση /o/ > /u/ υπάρχει ένα παράλληλο αρχαίο διαλεκτικό 

φαινόμενο, δεν ερμηνεύει όμως την εμφάνιση του βόρειου αρσενικού άρθρου /i/».  

                                                
188 Φιλήντας (1924 : 202-3) «Ο από μάννα παπούλης μου, ο Νικολής ο Σταθάκης, που πέθανε ίσια με 

120 χρονώ, όταν παιδιά τον κοροϊδεύαμε, γιατί έλεγε πάντα: ε Μενέλαος, μας απαντούσε με χαμόγελο: 

Έτσι κεγώ κορόϊδευα τη γιαγιά μου που έλεγε: ε-Μαρία [...] Αυτός έλεγε πάντα κανονονικά: Ι Μαρία 

κτλ. Ωστόσο οι νέες γενεές στην πατρίδα μου το αγνοούνε το ε και για ταρσενικό πια, ή τουλάχιστο 

δεν το μεταχειρίζονται. λένε δηλ. Ι Γιώργης κανονικά». 
189 Μενάρδος (1969 : 216-217) «εις την Βώνην, τα Γέναγρα, το Νιόχ Χωρκόν και την πρωτεύουσαν 

Πρασκειόν λέγεται: ε αερφός, ε άδρωπος, ε βασιλέας, ε γι̯ωρκός, ε δούλος … επίσης δε τα κύρια 

ονόματα, π.χ. ε Γενεθλίς, ε Νικολίς, ε Πέτρος».  
190 Kretschmer (1905 : 219), Φιλήντας (1907 : 175).  
191 Φιλήντας (1924 : 200).  
192 Κουμανούδης (1883 : 348-349) «Εν δε Επιγρ. Σιλλυέων Παμφυλίας εν Monatsb. d. Berl. Akad. 

1874, σ. 714 εύρηται το υ αντί του αρσεν. άρθρου ο, ούτω.  ‘και υ βολέμενυς’ (=και ο βολήμενος 

=βουλόμενος). Τούτο δε συνηγορεί υπέρ του ότι τοις σήμερον παρ’ ημίν εν Θράκη και Μακεδονία και 

είπου αλλού λεγομένοις. υ Νικόλας, υ άνθρουπους, υ ουρανός κτλ. αυτό τούτο αναγνωριστέον και όχι 

το θηλυκόν άρθρον η, ως εσχάτως επεχείρησε ν’ αποδείξει ο Γ. Ν. Χατζιδάκις εν Αθην. τ. Ι, σ. 25 κ. 

εξ. 210 κ. εξ». 
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Η πρώτη μαρτυρία για χρήση του αρσ. άρθρου /i/  βρίσκεται στον Οικονόμο 

εξ Οικονόμων (1830 : 371, σημ. α)193, ο οποίος αναφέρει το φαινόμενο και δίνει τα 

παραδείγματα ι Νικόλας, ι ουρανός. Περίπου στο 2ο μισό του 18ου αι. ανάγουν το 

φαινόμενο οι αναφορές του Φιλήντα (1924 : 202) για άρθρο ε που το θεωρεί 

αρχαιότερο από το ι, αν υπολογίσουμε χρονικά τις πληροφορίες που δίνει (τη δική 

του μαρτυρία για απαρχαιωμένη στην εποχή του χρήση του ε Μενέλαος από τον 

παππού του, την ηλικία του παππού του (120 χρονών) και τις μνήμες του παππού του: 

η γιαγιά του έλεγε ‘ε Μαρία’). Αν είναι σωστή η παρατήρηση του Φιλήντα (1924 : 

201) ότι «αυτό το ε είναι που έκανε να γράφουνε ακόμα και κατά το ιε΄ και ιστ΄ 

αιώνα αι αντίς οι στα δημοτικά κείμενα. Λέγανε λ.χ. ε γυναίκα, ε γυναίκες»194 η 

μορφή ε του άρθρου μπορεί να ανάγεται στον 15ο-16ο αι.  

Κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αι. πληθαίνουν οι μαρτυρίες και οι 

προσπάθειες ερμηνείας του φαινομένου.195 Για τις ερμηνείες που έχουν προταθεί 

εκτενής αναφορά γίνεται από τον Φόρη (1956) και συμπληρώνεται από τον Θαβώρη 

(1959 & 1994) και τον Συμεωνίδη (1983).  

Οι ερμηνείες αυτές μπορεί να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το περιεχόμενό τους 

σε: Α. Φωνητικές Β. Συντακτικό-φωνητικές και Γ. Μορφολογικές 

Α. Φωνητική ερμηνεία προτείνουν:  

(α) Ο Κουμανούδης (βλ. παραπάνω) 

                                                
193 Οικονόμος εξ Οικονόμων (1830 : 371, σημ. α) «Το του αρσενικού άρθρου ισοδύναμον ι φαίνεται η 

χυδαία συνήθεια πολλαχού της Ελλάδος (οίον εις την Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, Λήμνον, Λέσβον, τας 

αοιδίμους Κυδωνίας και αλλαχού) ότι το συνάπτει μετά των αρσενικών ονομάτων και εμψύχων και 

αψύχων αντί του συνηθεστέρου αρσενικού ο, ι Νικόλας, λέγουσα, και ι ουρανός ονομαστικώς (εις τας 

άλλας πτώσεις μεταχειρίζεται τα του, των, οι, τους) …». 
194 Ο Φιλήντας παραπέμπει στον Jean Psichari (1886-9) Essais de grammaire historique neo-grecque, 

Ι, 84. 
195 Οι σημαντικότερες κατά χρονολογική σειρά: Οικονόμος εξ Οικονόμων (1830 : 371, σημ. α), 

Χατζιδάκις (1905 : 9-10 [1881]), Κουμανούδης (1883 : 348-349), Psichari (1886 : 47-48),  

Μπουντώνας (1892 : 44, 63, 118), Kretschmer (1905 : 219), Φιλήντας (1907 : 174-176) & (1924 : 198-

205),   Τζάρτζανος (1909 : 28-29), Μπούτουρας (1911 : 57), Αναγνωστόπουλος (1922 : 182-183), 

Höeg (1925 : 211-213), Παπαδόπουλος (1926 : 50-51) και (1929 : 26-27), Τριανταφυλλίδης ([1938] 

1993 : 248), Φόρης (1956), Θαβώρης (1959 & 1994), Μπόγκας (1964), Τομπαΐδης (1967), Μενάρδος 

(1969 :  216-217), Συμεωνίδης (1983). 
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(β) Ο Μπούτουρας, (1911 : 57) o οποίος ερμηνεύει την εμφάνιση άρθρου i ως 

φωνητική εξέλιξη στο πλαίσιο της γενικότερης θεωρίας του περί εξασθενώσεως του 

νόθου ου σε ι, ότι δηλ. το αποβλημένο – γνήσιο ή νόθο – ου των βορείων ιδιωμάτων 

πέρασε από τη βαθμίδα ι και κατ’ αυτόν τον τρόπο το άρθρο ι των βορείων 

ιδιωμάτων αποτελεί την ενδιάμεση βαθμίδα εξασθενώσεως του ου πριν από την 

αποβολή του. 

(γ) Ο Συμεωνίδης (1983) κατατάσσει την ερμηνεία του στις φωνητικές ερμηνείες, 

όπως των Κουμανούδη και Μπούτουρα και θεωρεί ότι το αρσ. άρθρο ι προέκυψε, στα 

πλαίσια του βορειοελληνικού φωνηεντισμού, από την φωνητική εξέλιξη του άτονου 

«νόθου /u/» στο «ποιοτικά συγγενικό του /i/», η οποία συνέβη για να μην αποβληθεί 

το άρθρο και προκύψει άναρθρη εκφορά (ό.π. : 337). Όπως χαρακτηριστικά 

υποστηρίζει (ό.π. : 338) «το ιδίωμα αποφεύγει την επίδραση του νόμου της αποβολής 

του άτονου /u/ μεταβάλλοντας το /u/ στο συγγενικό του /i/, που σαν νεώτερο προϊόν 

δεν υπόκειται στην επίδραση του ίδιου νόμου». 

Β. Συντακτικές και φωνητικές παράλληλα ερμηνείες μπορούν να θεωρηθούν οι 

ερμηνείες που προτείνουν:  

(α) Ο Φόρης (1956), ο οποίος υποστηρίζει ότι από μία προγενέστερη φάση άναρθρης 

εκφοράς των ονομάτων σε συνεκφορές του σχήματος: ρήμα (γ΄ ενικό σε -i) + όνομα, 

όπως Εμαθέτι; ήρθι Γιώρς. -Ποιος; -Ι Γιώρς  έγινε το πέρασμα στην έναρθρη εκφορά, 

με επανάλυση του -i του ρήματος ως άρθρου. 

(β) Ο Θαβώρης (1959 & 1994), ο οποίος χαρακτηρίζει τη θεωρία του φωνητική, 

ερμηνεύει την εμφάνιση του άρθρου ι ως αποτέλεσμα αφομοίωσης των 

συνεμφανιζόμενων φωνηέντων -i + u σε ι ι και συναίρεσης σε ι,  σε συνεκφορές του 

σχήματος: ρήμα (γ΄ ενικό σε -i) + άρθρο ου + όνομα, όπως έρχιτι ου Χριστάκς, που 

λέει ου λόγους … > έρχιτι ι Χριστάκς, που λέει ι λόγους κ.λπ. Η πρότασή του είναι μια 

προσπάθεια βελτίωσης της θεωρίας του Φόρη ως προς το σημείο της άναρθρης 

εκφοράς του ονόματος. 

(γ) Ο Μενάρδος (1969)196 ερμηνεύει την εμφάνιση των άρθρων ε ή ι στη Μεσαριά 

της Κύπρου από παρόμοια συντακτική εκφορά με αυτή του Θαβώρη: ρήμα (γ΄ ενικό 

σε -e ή -i) + άρθρο ο + όνομα), όπως έρκεται ο Πέτρος>έρκεται ε Πέτρος, πάει ο 

Κωνσταντής>πάει ι Κωνσταντής.    

                                                
196 Πρόκειται για μελέτη που δημοσιεύτηκε στα 1969 μετά το θάνατό του (1933). 
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Γ. Οι μορφολογικές προτάσεις ερμηνεύουν την εμφάνιση του άρθρου: Γ1. ως 

αναλογικό φαινόμενο και Γ2. ως φαινόμενο επανανάλυσης. 

Γ1. Ως αναλογικό φαινόμενο ερμηνεύουν την εμφάνιση του άρθρου /i/ οι:  

(α) ο Χατζιδάκις ([1881] 1905 : 9-10), ο οποίος το θεωρεί αναλογική επέκταση από 

το θηλ. άρθρο η και στο αρσ., με πιθανή έκφραση προέλευσης η αφεντιά σου ο 

Χρίστος > η Χρίστος. Παρόμοια ερμηνεία δίνουν ο Τζάρτζανος (1909 : 28-29) και ο 

Höeg (1925 : 211-213), ο οποίος συμπληρώνει ότι στα Σαρακατσάνικα εμφανίζεται 

μόνο στα κύρια ονόματα και στις εκφορές i loγ s, i afindiá s, και αποτελεί την 

ενδιάμεση βαθμίδα από την οποία πέρασαν και τα υπόλοιπα ιδιώματα, τα οποία 

χρησιμοποιούν άρθρο i και στα προσηγορικά. 

(β) Ο Psichari (1886 : 47-48) το ερμηνεύει ως αναλογική επέκταση και στον ενικό 

από το αρσ. και θηλ. οι του πληθ. 

γ. Ο Kretschmer (1905 : 219) προτείνει δυο ερμηνείες (α) αναλογική επέκταση κατά 

το σχήμα οι μάνες – η μάνα και οι πατέρες – ι πατέρας  (β) συνδέει το ενικό αρσ. 

άρθρο ι της Λέσβου με το γενικευμένο άρθρο ε σε ενικό και πληθ. στο Καστελλόριζο, 

το οποίο θεωρεί αναλογική επέκταση από το αι του θηλ. 

(δ) Ο Παπαδόπουλος (1929 : 26-27) το θεωρεί αναλογική επέκταση από το κλητικό 

επιφώνημα έ.  

Γ2. ο Φιλήντας (1907-174-176), (1924 : 198-205), ο οποίος δέχεται άρθρο ε, με 

μεταγενέστερη εξέλιξη σε -ι, ερμηνεύει την εμφάνιση του ως φαινόμενο 

επανανάλυσης των προσωπικών αντωνυμιών και απομόνωσης ενός 

προσωποδεικτικού στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει (1924: 200-1) «είναι δίχως 

άλλο … το ε το δειχτικό, της προσωποδειχτικής αντωνυμίας το καθολικό το πρόθεμα. 

Παναπεί επειδής το έναρθρο όνομα είναι ένα τρίτο πρόσωπο, όπως λένε: α΄. πρόσ. 

ε.γώ, (β) πρόσ. ε.σύ, έτσι είπανε και γ΄ πρόσωπο: ε-Χρίστος, ε-Γιώργης, σαν τα: ε-

φτός, ε-τούτος, ε-κείνος, ε-λόγου του. Στις χώρες λοιπόν που το άτονο ε κατάντησε ι, 

όπως είπαν ιγώ ισύ, έτσι είπαν και ι Χρίστους».  

Οι φωνητικές ερμηνείες των Κουμανούδη και Μπούτουρα έχουν απορριφθεί 

από τους Χατζιδάκι (1905 : 9) και Φόρη (1956 : 12-13) αντίστοιχα. Η άποψη του 

Συμεωνίδη δεν μπορεί να υποστηριχτεί, γιατί βασίζεται στην υπόθεση ότι το άτονο 

άρθρο /u/, για να μην αποβληθεί τράπηκε σε /i/. Όπως όμως ορθά επισημαίνει ο 

Παπαδόπουλος (1926 : 14) «Νόμος οργανικός της βορείου ελληνικής είναι η 

αποβολή των κλειστών φθόγγων i και ου, όταν ευρίσκωνται εν ατόνω χώρα της 
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λέξεως και προηγήται αυτών σύμφωνον197». Επομένως το δευτερογενές ου δεν θα 

κινδύνευε με αποβολή. Σε περίπτωση αποβολής φωνηεντικού τύπου του άρθρου 

πρέπει να αναζητηθεί άλλη αιτία κι όχι ο νόμος της αποβολής των βορείων 

ιδιωμάτων. Το αδύνατο σημείο της άποψης των Φόρη, Θαβώρη και Μενάρδου είναι 

ότι απαιτεί συγκεκριμένη σειρά όρων μέσα στην πρόταση. Η άποψη του Φιλήντα 

φαίνεται ενδιαφέρουσα, δεν διαθέτει όμως επαρκή επιχειρηματολογία. Το φαινόμενο 

ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Για μια πληρέστερη ερμηνεία βλ. 

Τζιτζιλής (Εισαγωγή & ΒΙ), ο οποίος έχοντας υπόψη του όλες τις διαλέκτους  που 

εμφανίζουν άρθρο /i/  ή /e/, απορρίπτει τις φωνητικές ερμηνείες, επανεξετάζει με 

βάση ευρύτερα δεδομένα τις συντακτικές – φωνητικές και μορφολογικές ερμηνείες 

και  προτείνει διπλή προέλευση του άρθρου, σε άλλες ως φαινόμενο αναλογικό και σε 

άλλες ως φαινόμενο επανανάλυσης.   

Οι υπόλοιπες πτώσεις του άρθρου 

Πέρα από αυτή τη μορφολογική ιδιαιτερότητα της ονομαστικής ενικού του αρσ., οι 

υπόλοιπες πτώσεις του άρθρου μόνο φωνητικές διαφορές από το άρθρο της ΚΝΕ 

παρουσιάζουν.  

Η κατανομή που εμφανίζουν τα αλλόμορφα στην κάθε πτώση είναι κατά κύριο λόγο 

συμπληρωματική και καθορίζεται από φωνητικούς παράγοντες.  

 

Ανάπτυξη γ’ [j]  

Με δεδομένο ότι το ιδίωμα είναι ευαίσθητο στην πρωτογενή χασμωδία (βλ. φωνητική 

– φωνολογία: 2.2.6.2.7) επιστρατεύονται διάφορες μέθοδοι για τη θεραπεία της, όπως 

συνίζηση και ανάπτυξη ευφωνικού j. Ανάπτυξη j αναφέρει ο Κατσάνης (1996 : 30-1) 

για τη Σαμοθράκη στην ακολουθία άρθρο /i/ και λέξη που αρχίζει από φωνήεν, όπως 

για παράδειγμα ι γ’ άθιιπους - οι γ’ αθώωπ, ι γ’ ουχτόος – οι γ’ ουχτοίοι, η γ’ ώω/ ώα/ 

ούα – οι γ’ ώις,  η γ’ αίγα – οι γ’ αίγ’ις. Για περιγραφή και ερμηνεία του φαινομένου 

βλ. Krumbacher (1886 : 404-405). Παρόμοια ανάπτυξη αναφέρουν για τα γειτονικά 

με τη Σαμοθράκη ιδιώματα ο Ανδριώτης (1930 : 162-3) για την Ίμβρο, ο 

Κοντοσόπουλος (1985 : 70) για τη Λήμνο, ο Τομπαΐδης (1967 : 23) για τη Θάσο, ο 

Ψάλτης (1905 : 38-40) για τις Σαράντα Εκκλησιές. Η εμφάνιση του j χαρακτηρίζεται 

στις παραπάνω μελέτες ως ανάπτυξη ευφωνικού συμφώνου. Ο Παπαδόπουλος (1926 
                                                
197 Η έμφαση δική μου. 
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: 36) αναφέρει γενικότερα για τα βόρεια ιδιώματα «αναπτύσσεται φθόγγος γι μεταξύ 

του άρθρου i και του από φωνήεντος αρχομένου ονόματος … η γι άνδρας, η γι 

Ανέστ’ς (Αίν. Δ. Θράκ.), η γι ώρα, η γι ικκλησιά (Αιτωλ.) η γι άλλους, η γι ένας 

(Ίμβρ.), η γι όφιους, η γι ουρανός (Μάδυτ.), η γι άγιους (Κυδων.), η γι ήλιους, η γι 

όμουρφ’ (Μακεδον.), η γι αυλή, οι γι αθρώπ’ (Σάμ.), η γι άτυχος, η γι αδερφή (Σκύρ.)».  

 

Γενική ενικού αρσενικού και ουδετέρου τ [t], ντ [d]  και του [tu] 

Οι ομώνυμες γενικές ενικού, του αρσενικού και ουδετέρου, έχουν την ίδια 

συμπληρωματική κατανομή που εξαρτάται από το φώνημα της επόμενης λέξης, 

σύμφωνα με το σχήμα:  

(α) τ, όταν έπεται φωνήεν ή οποιοδήποτε σύμφωνο, εκτός από ηχηρό στιγμικό. 

[t] + Φ ή Σ(≠ηχηρό στιγμικό)  

π.χ. τ αθώωπ (ι γ' άθιιπους), τ αγουγιάτ, τ Αθανάσ’, τ ουχτούου 

τ γανουτή, τ βίζ'ι.α, τ Δμητιργιού,   

τ μαδτή, τ μύλ, τ λαναριού,  

τ πιδιού,  τ καναπιδιού, τ κακααγιέ, τ Κιιμασιώτ, τ τζ’ιτζ’ιριού,  τ τουμαριού, τ τυριού  

 

(β) ντ, όταν έπεται σύμφωνο ηχηρό στιγμικό 

[d] + Σ( ηχηρό στιγμικό) < [t] + Σ(ηχηρό στιγμικό) 

π.χ. ντ μπουγιατζ’ή (ι μπουγιατζ’ής), ντ μπαμπά (ι μπαμπάς),  

ντ γκιόν’ (ι γκιόν’ς),  

ντ ντουουβαδιού (ι ντουουβάς), (ντ) ντινικ’ιδιού  

Σε περίπτωση που η επόμενη λέξη αρχίζει από περισσότερα του ενός σύμφωνα, 

χρησιμοποιείται και το αλλόμορφο του ως ελεύθερη ποικιλία, όπως τ / του ν’κουκ’ύρ, 

τ/ του Ν’κόλα,  τ / του τγαν’ίτ, τ / του φλαχτή, τ/ του Γλαή του πιδί, του / ντ γκντούρ   

 

Αιτιατική ενικού αρσενικού ντουν [dun] και ντου [du] 

Στην αιτιατική ενικού εμφανίζονται τα αλλόμορφα ντουν, ντου, τα οποία βρίσκονται 

σε συμπληρωματική κατανομή κατά το εξής σχήμα:  

(α) ντουν, όταν έπεται φωνήεν,  

 [dun] + Φ 

π.χ. ντουν άθιιπου, ντουν αγουγιάτ, ντουν ουχτόο, ντουν όογου  κ.λπ. και  
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(β) ντου, όταν έπεται σύμφωνο, το οποίο  

β1. εάν είναι άηχο στιγμικό, ηχηροποιείται από το ν του άρθρου (βλ. 2.2.6.2.4) 

[du] + Σ(ηχηρό στιγμικό) < [dun] + Σ(άηχο στιγμικό)  

π.χ. ντου γκβά (ι κβάς), ντου γκάτου (ι κάτους), ντου ντάαγου (ι τάαγους), ντου ντααχανό 

(ι τααχανός),  ντου μΠεύκου (ι Πεύκους), ντου μπόοβλου (ι πόοβλους), ντου μπουτκό (ι 

πουτκός) κ.λπ. 

και  

β2. εάν έπεται σύμφωνο εκτός από άηχο  στιγμικό, το σύμφωνο παραμένει ως έχει. 

[du] + Σ((≠άηχο στιγμικό) < [dun] + Σ(≠άηχο στιγμικό)  

ντου μύλου, ντου βήχα, ντου γ’ήλιου, ντου Θιγό, ντου μπάμπουα (ι μπάμπουας) κ.λπ.  

 

Αιτιατική ενικού θηλυκού τ [t], ντ [d], ντη [di] 

Το θηλ. άρθρο στην αιτιατική ενικού εμφανίζεται με τα αλλόμορφα τ,  ντ και ντη, τα 

οποία βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή, ως εξής:  

(α) τ, όταν έπεται άηχο τριβόμενο σύμφωνο 

[t] + Σ(άηχο τριβόμενο)  

π.χ. τ φουλιά (η φουλιά), τ θουουφή (η θουουφή), τ θουριά (η θουριά), τ θέλ’σ’ (η 

θέλ’σ’), τ χ’ιριά (η χ’ιριά), τ χάα (η χάα), τ Σαμαθάακ’ (η Σαμαθάακ’), τ σαγ’ίτα (η 

σαγ’ίτα), τ σ’ιρμιγιά ( η σ’ιρμιγιά), τ τσ'ίτα ‘κόσκινο’ (η τσ’ίτα) κ.λπ. 

 

(β) ντ, όταν έπεται φωνήεν ή απλό σύμφωνο (εκτός από άηχο τριβόμενο) 

[d] + Φ ή Σ(≠άηχο τριβόμενο)  

 

β1. όταν έπεται φωνήεν 

[d] + Φ  

π.χ. ντ αώσ’τια, ντ ααχουκουκαλιά, ντ έχταα,  

 

β2. Όταν έπεται σύμφωνο μη άηχο τριβόμενο 

[d] + Σ(≠άηχο τριβόμενο) 

β2.1 όταν έπεται άηχο στιγμικό ηχηροποιείται το άηχο στιγμικό της λ. που έπεται: 

d+ Σ(ηχηρό στιγμικό) < d+ Σ(άηχο στιγμικό)  

π.χ. ντ γκ’οίτα (η κ’οίτα), ντ μπίττα (η πίττα), (ντ)  ντύυπα (η τύυπα) 
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β2.1 όταν έπεται σύμφωνο ηχηρό (τριβόμενο ή στιγμικό ή ένηχο) παραμένει ως έχει: 

d + Σ(ηχηρό)  

π.χ. ντ γαλιά, ντ γ’ινιά, ντ δαγκασιά, ντ δαχλ’ήθαα, ντ βάαδα, ντ βαακουθηλειά, ντ μία, 

ντ λουίδα, ντ λιμουνιά, ντ νουτιά, ντ μπουγιά, ντ ντουλάπα, ντ γκίινια (η γκίινια) 

 

γ. ντη,  όταν έπονται περισσότερα του ενός σύμφωνα  

[di] + ΣΣ 

 

γ1. εάν το πρώτο σύμφωνο είναι άηχο στιγμικό, τότε ηχηροποιείται το άηχο στιγμικό 

της λ. που έπεται: 

π.χ. ντη μπνακουτή (η πνακουτή), ντη γκλαβανή (η κλαβανή), ντη ντλ’ύχταα (η 

τλ’ύχταα), ντη ντμούσα (η τμούσα) κ.λπ. 

γ2. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρμένει ως έχει. 

π.χ. ντη γκμπάνια (η γκμπάνια), ντη σκλόπιταα (η σκλόπιταα), ντη βλ’ή (βλ’ή) κ.λπ.  

 

Για το πρόβλημα της προέλευσης βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή) 

 

Γενική ενικού θηλ. και αιτιατική πληθυντικού αρσ. και θηλ. /ts/ και /tsi/ 

Η γεν. ενικού του θηλ. και η αιτιατική πληθ. αρσ. και θηλ. του οριστικού άρθρου 

πραγματώνονται με τον ίδιο τρόπο και εμφανίζονται με φωνολογικά καθορισμένα 

αλλόμορφα /ts/ και /tsi/, που βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή, ως εξής:  

(α) /ts/, όταν έπεται φωνήεν ή απλό σύμφωνο, π.χ. τς ακκλησιάς- τς ακκλησιές (η γ’ 

ακκλησιά),  τς Παναγιάς, τς νουμάτ,  

(β) /tsi/, όταν έπονται δύο ή περισσότερα σύμφωνα, π.χ. τση Ξ’ής [kʃis], τση γκμπάας 

– τσι γκμπά.ις, τσι κφοί, τση θειάς – τσι θειάδις [θjáδis]. 

Σημειώνεται ότι γραφηματική διάκριση τση και τσι, για τη γεν. ενικού και την αιτ. 

πληθ. αντίστοιχα, χρησιμοποιείται εντελώς συμβατικά σε αυτήν την εργασία, με 

γραφήματα που παραπέμπουν στην ιστορική ορθογραφία κι όχι στις φωνολογικές 

διαδικασίες.  

Για το πρόβλημα της προέλευσης βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή). 
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Ουδέτερο: Ονομαστική – Αιτιατική (ενικού – πληθυντικού) του / τ  και τα / τ 

Με βάση την κλίμακα ισχύος των φωνηέντων, όπως δίνεται από τον Χατζιδάκι (1905 

: 211) a>o>u>e>i, και τον τονισμό μπορεί να ερμηνευτεί η αποβολή ή διατήρηση των 

φωνηέντων /u/ και /a/ στο ουδ. οριστικό άρθρο, το οποίο πραγματώνεται ως του / τ 

στον ενικό και τα / τ  στον πληθυντικό στα εξής φωνητικά περιβάλλοντα: 

α) [t] εάν ακολουθεί [a], [o], [u]  

β) [tu] ή [ta]), εάν ακολουθεί Σ ή Φ μικρότερης ισχύος,  

Με βάση την ισχύ των φωνηέντων τα /u/, /a/ του άρθρου:  

(α) αποβάλλονται, όταν ακολουθούν φωνήεντα μεγαλύτερης ή ίσης ισχύος, όπως τ 

άλουγου – τ αλόγατα, τ αβάτσ’νου – τ αβάτσ’να, τ αγγούρ - τ αγγούρια, τ αγγειό - τ 

αγγειά, τ όνουμα τα (ου)νόματα,198 ενώ αντίθετα (β) διατηρούνται, όταν ακολουθούν 

φωνήεντα μικρότερης ισχύος, όπως του έχ’ι μ, του έρξ’μου - τα (ι)ρξ’ίματα, του ιστάχ’ 

‘επιθυμία’ κ.λπ.  

Πριν από αρκτικό μακρό φωνήεν, που έχει προκύψει από αποβολή του ρ και 

αναπληρωματική έκταση, εμφανίζεται συνήθως άρθρο του ή τα σε ενικό και πληθ. 

αντίστοιχα, όπως του ίιξ’μου – τα ιιξ’ίματα, του ιιβύθ - τα ιιβύθια, του όοδ – τα όοδια, 

τα ουουδάκ’να, τα ουουδάνια, τα ουουπάκια, τα ουουλόγια κ.λπ. 

Ορισμένες φορές εμφανίζεται ως ελεύθερα εναλλασσόμενη ποικιλία και το 

αλλόμορφο τ, στον ενικό, όταν έπεται λέξη που αρχίζει από ουου- π.χ. του ουουδάν’ 

& τ ουουδάν’, του ουουλόι̯  & τ ουουλόι,̯ του ουουδάκ’νου &  τ ουουδάκ’νου, του 

ουουπάκ’ & τ ουουπάκ’ και στον πληθυντικό όταν έπεται λέξη που αρχίζει από αα- 

π.χ. τα άασα & τ άασα.  

Σημειώνεται ότι στο ουδέτερο σε κάποια περιβάλλοντα, που καθορίζονται από 

την ισχύ της φωνηεντικής ακολουθίας άρθρου και ονόματος, η χασμωδία γίνεται 

ανεκτή.  

 

Κλητική 

Το άρθρο δεν διαθέτει ξεχωριστούς τύπους στην κλητική και κατά συνέπεια τα 

ονόματα χρησιμοποιούνται χωρίς άρθρο. Με δεδομένο ότι υπήρχε η συνήθεια να μην 

αποκαλούνται, ιδιαίτερα οι σύζυγοι, με το κυριώνυμό τους, έχει δημιουργηθεί ένα 

σύστημα κλητικών μορίων, το οποίο κάνει διάκριση αρσενικού και θηλυκού γένους. 

                                                
198 Το άρκτικο άτονο /u/ αποβάλλεται συνήθως. 
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Τα κλητικά μόρια χρησιμοποιούνται ή μόνα τους ή πολλές φορές μαζί με το όνομα, 

κυρίως προσηγορικό αλλά και κυριώνυμο. Έτσι, για το αρσενικό γένος199 

χρησιμοποιούνται τα έμπι, μπε ‘βρε’, βρε (νεότερο), έλει ̯ ‘έ, εσύ’ (συνήθως χωρίς 

όνομα), και ως θωπευτικά τα: μπαμπά μ ‘καλέ μου’, μπαμπέλια μ, μπαμπαδέλια μ 

‘καλούλη μου’, για το θηλ. γένος τα μουή / μουρή, έμο(υ)ρ, μου, μάνα μ ‘καλέ’, 

μανούδαμ, μανέλα μ κ.ά. Ως θωπευτικά, κυρίως για παιδιά, ανάλογα με το γένος τους, 

χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα αρσενικά ή θηλυκά, συνήθως υποκορισμένα ή σε 

ουδέτερο γένος π.χ. μπαμπέλ’ιμ, μπαμπαδέλ’ιμ. Το μάνα μ χρησιμοποιείται τόσο για 

κορίτσια όσο και για αγόρια, το ίδιο και το ουδέτερο μανέλιμ. Αδιακρίτως γένους 

χρησιμοποιούνται τα κλητικά έ, έι και ούι (κλήση από απόσταση) πριν ή μετά από το 

όνομα, ούι Αθανασιά, έι Ανιστασιά, Γιώρ-ι- βρε κ.λπ. Στα κλητικά μάνα και μπαμπά 

χρησιμοποιείται ως επεκτατικό στοιχείο το -ου,  όπως μάναου, μπαμπάου.  

 Κλητικό μόριο με τη μορφή έλε απαντά και στην Τένεδο, π.χ. έλε πού πας; 

Το κλητικό μόριο έλει̯ αποτελεί σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (Εισαγωγή) ένα κλητικό ή 

προτρεπτικό μόριο, με βαλκανική διάσταση, που περιέχει το σλαβικό, κλητικό ή 

προτρεπτικό στοιχείο le.  

Παραδείγματα 

Έμπι Γιώρ, τι κάν’ς;  ‘ε βρε Γιώργη …’ 

Μπε μπαμπά, δε μ ακούς;  

Μπαμπά μπε, δε μ ακούς;  

Έλει̯ σ’κών απ έεφτ κ’ι γιουματσ’τήκαμ. ‘έ εσύ … ‘ 

Τι κάν’ς, μπαμπά μ; (θωπευτικό) 

Έλα, μπαμπαδέλια μ, κ’ι σ’ απαντέχου. (θωπευτικό) 

Έμουρ, τι κάν’ς;  ‘έ εσύ τι κάνεις;’ 

Έμορ Σταατγού, τι κάν’ς; ‘βρε συ, Στρατηγού, τι κάνεις;’ 

Πού γ’είσι μου(ρ/-)ή κ’ι σι ψάχνου; ‘πού είσαι καλέ / μωρέ’ 

Μού μάνα, δε μ ακούς απ σι λαλώ; ‘καλέ/ έ εσύ μάνα δεν μ ακούς που σε φωνάζω’ 

Μάνα μού, δε μ ακούς απ σι λαλώ; ‘καλέ μανα δεν μ ακούς’ 
                                                
199 πβ. και Αλμπανούδης (2009 : 246, σημ. 261), ο οποίος αναφέρει ότι στο Μικρό και Μεγάλο 

Μοναστήρι Αν. Ρωμυλίας "σε ερωτηματικούς ρηματικούς τύπους χρησιμοποιούνται τα 

χαρακτηριστικά επιθήματα προσφώνησης  -έι̯ (προς άντρα) και - ί̤ [=τουρκ. ı] (προς γυναίκα): π.χ. πού 

πααίνς-έι;̯ [...] πού πααίν'ς-ί̤  [...]".  
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Έλα, μάνα μ, κ’ι σ’ απαντέχου. ‘έλα, καλή μου, και σε περιμένω’. 

 

Έμουρ ν’κουκ’υ.ά, πού γ’είσι;  ‘έ εσύ οικοδέσποινα, που είσαι;’ 

Έμπι ν’κουκ’ύρ, δε αα κλώι̯ς μαθέμ; ‘έ εσύ νυκοκύρη, δε θα γυρίσεις, 

επιτέλους/λοιπόν;’ 

 

Πολλές από τις παραπάνω λέξεις, έχουν κι άλλες λειτουργίες, όπως επιρρηματική, 

επιφωνηματική, συνδετική κ.λπ., όπως φαίνεται ενδεικτικά στα παρακάτω 

παραδείγματα:  

Κάτσι μπε καλά. 

Έμπι γ’ήρτι πλια αυτός  (λοιπόν, επιτέλους). 

Έμορ, γ’ήρτι! (θαυμαστικό). 

Έμορ μάνα μ, τι κάν’ς έεφτ! «μα τι είναι αυτό που κάνεις αυτού!’ 

3.2 Αόριστο άρθρο 

Ως αόριστο άρθρο χρησιμοποιείται το αριθμητικό γ’ένας, μια, γ’ένα, το οποίο έχει και 

τη λειτουργία αόριστης επιθετικής αντωνυμίας (βλ. 7.6.2) 

 

 Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

Ονομ. γ'ένας μια γ’ένα 

Γεν. (ι)νούς200 μιας  (ι)νούς 

Αιτ. γ'ένα / γ’έναν μια / μιαν  γ'ένα 

 

Διαθέτει μόνο ενικό, στον πληθυντικό η αόριστη δήλωση γίνεται με την απουσία 

άρθρου. Ανάπτυξη γ’ [j] εμφανίζουν οι τύποι που αρχίζουν από τονισμένο έ. Το ν της 

αιτιατικής του αρσενικού και του θηλυκού διατηρείται, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει 

από φωνήεν ή επαναναλύεται ως αρκτικό της επόμενης λέξης, π.χ. μια ν’μία από το 

μιαν ημέρα, πιθανόν με την εξής διαδικασία: μιαν ημέρα μιαν’μέρα (ουράνωση και 

αποβολή άτονου [i])μια ν’μέρα (επανανάλυση) μια ν’μί.α (αποβολή ρ και 

ανομοίωση βαθμού ανοίγματος) και στη συνέχεια και μιαν -ι- ν’μία (προσθήκη ν και  

ευφωνικό -ι- για αποσυμπλοκή συμφώνων). 

                                                
200 Δεν χρησιμοποιείται σήμερα ο τύπος, αλλά απαντά στο κείμ. Heisenberg (1934 : 60) nus pirvulár. 
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Για την πορεία γραμματικοποίησης του αόριστου άρθρου ένας που προέκυψε 

εμμέσως από το αριθμητικό ένας, μέσω της αόριστης αντωνυμίας ένας βλ. 

Chila-Markopoulou (2000).  

 

4. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Το κλιτικό ονοματικό σύστημα των ουσιαστικών του ιδιώματος φέρει τα 

χαρακτηριστικά του αναδομημένου μεσαιωνικού ονοματικού συστήματος, με 

μορφοποιημένες τις μεταδομήσεις που είχαν αρχίσει ήδη από την κοινή ελληνιστική 

και ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια της μεσαιωνικής περιόδου.201  

Συγκεκριμένα, αξίζει να παρατηρήσουμε:  

1. την ανακατάταξη της α΄ και γ΄ κλίσης σε μια κοινή κλίση, με κατάργηση της 

συμφωνόληκτης γ΄ κλίσης και επικράτηση της κλίσης με φωνηεντικό ΘΦ, π.χ ι 

κόοκας (ΑΕ κόραξ), η φτι.ούγα (ΑΕ πτέρυξ) – οι φτι.ούγ’ις. 

2. τον μεταπλασμό σε -ος (> -ους) των ΑΕ αρσενικών σε -ων, όπως διάκους < 

διάκων, χάους < Χάρων, άρχους < άρχων, γ’έους < γέρων. 

3. την εξάπλωση των ανισοσύλλαβων σχηματισμών του πληθυντικού σε -άδες, 

-΄ιδες,202 που εξυπηρετούν την τάση για διατήρηση του ΘΦ και στον πληθυντικό, 

π.χ. γαλατάς – γαλατάδις. 

4. τον συγκρητισμό των πτώσεων σε ενικό και πληθυντικό, με αποτέλεσμα τα 

ονόματα να εμφανίζονται στον ενικό ως τρίπτωτα ή δίπτωτα και στον πληθυντικό 

ως μονόπτωτα,203 μετά την κατάργηση (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) της γενικής 

                                                
201 βλ. μεταξύ άλλων Browning (1995 : 83-84), Seiler (1958: 65-66), Ruge (1969 – 51-4), Gignac 

(1981 :  4-11), Dieterich (1898 : 149-174), Jannaris (1897 : 101-136), Μπαμπινιώτης (1998 : 144-146, 

160-163), Χόρροκς (2006: 415κ.ε.), Tonnet (1995). 
202 Ο Browning (1995 :  85) ανάγει την καταγωγή των ανισοσύλλαβων σχηματισμών -δες σε ΑΕ 

σχηματισμούς με ανισοσύλλαβο θέμα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «οι καταλήξεις –άδες, -άδας, -άδων 

και ΄-ιδες, ΄-ιδας, ΄-ιδων που απομονώθηκαν από ουσιαστικά όπως π.χ. φυγάς, φυγάδες, δακτυλίς, 

δακτυλίδες επεκτάθηκαν μετέπειτα σε μια μεγαλύτερη ποικιλία ουσιαστικών, παίρνοντας τη θέση των 

πληθυντικών καταλήξεων –ες, -ας, -ων». Ο Χατζιδάκις (1907 : 16κ.ε.) θεωρεί ιωνική την προέλευση 

της κλίσης των ονομάτων σε -ᾶς, -ᾶδος, -ᾶδες, -οῦς, -οῦδος, -οῦδες. Παρόμοια άποψη έχουν και οι 

Dieterich (1898 : 167), Psaltes (1913 : 168κ.ε.), Seiler (1958 : 67). 
203 πβ. Παπαδόπουλος (1926)· Ράλλη (2003 : 572) για μονοπτωτισμό πληθυντικού με παρόμοια 

συμμόρφωση της αιτιατικής προς την ονομαστική «στη Μικρασιατική διάλεκτο των Κυδωνιών 
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πληθυντικού, με επικράτηση του τύπου της ονομαστικής και στην αιτιατική: ι γ’ 

άθιιπους, τ αθώωπ, ντουν άθιιπου – οι γ’/ τς αθώωπ, ι φουρνιάρς, τ φουρνιάρ, ντου 

φουρνιάρ  – οι / τς φουρνιάρδις, η γιργιά, τς γιργιάς, ντ γιργιά – οι / τς γιργιάδις / 

γιργιές κ.ά. Η διάκριση των συγκρητισμένων πτώσεων επιτυγχάνεται με το άρθρο. 

Η αναλυτική δήλωση ορισμένων πτώσεων (όπως π.χ. γενική ενικού και 

πληθυντικού) γίνεται με εμπρόθετες εκφορές.  

5. τους μεταπλασμούς των ΑΕ (α) θηλυκών και (β) ουδετέρων σε -ος, με στόχο να 

επιτευχθεί η κατά γένος διάκριση, συγκεκριμένα:  

(α) τα ΑΕ θηλυκά σε -ος,204 μεταπλάθονται (i). σε αρσενικά, με αλλαγή γένους 

και διατήρηση του κλιτικού επιθήματος -ους < -ος: ι γ’ άμμους, ι  βάτους, ι 

πλάτανους, (i). σε ουδέτερα: τ ααβδί, του ν’ησί, τ αμπέλ’, του σβιντάμ,  (iii). με 

διατήρηση του θηλυκού γένους (με κατάληξη -ο-) και προσαρμογή του κλιτικού 

επιθήματος στο γενικότερο μοντέλο των θηλυκών: ονομ. Ø, γεν. -ς. Στην κατηγορία 

αυτή εντάσσονται ονόματα νησιών,205 όπως η Λ’ήμνου, τς Λ’ήμνους ‘η Λήμνος’, η 

Θάσου τς Θάσους ‘η Θάσος’, η Τένιδου τς Τένιδους ‘η Τένεδος’, η Ν’ίμπουου – τς 

Ν’ίμπουους ‘η Ίμβρος’, η Σάμου, τς Σάμους, και (iv). άλλα σε θηλυκά, με κατάληξη 

-η ή -α, όπως η γ’ Απαρθινιά, η δουουσιά. 

(β) τα ΑΕ γ΄ κλιτα ουδέτερα σιγμόληκτα σε -ος εμφανίζονται (i). με παράλληλους 

σχηματισμούς σε -ου και -ους, δηλ. με αποβολή του τελικού -ς και μορφολογική 

προσαρμογή στα κλιτικά παραδείγματα των ουδετέρων ή διατήρηση του αρχαϊκού 

σχηματισμού με -ς,  όπως για παράδειγμα: του θέου(-/ς), του βάου(-/ς), του λάθου(-/ς), 

του σβίχτου(-/ς) και (ii). με μεταπλασμό τους κατά τα ουδέτερα σε -ι, όπως ασ'τήθ, 

αχ’είλ’ (βλ. 4.6.2.3).  

4.1 Σύντομη επισκόπηση των αναλύσεων του κλιτικού συστήματος της 

νεοελληνικής σε σύγκριση με της παραδοσιακής δημοτικής και των ιδιωμάτων 

Με την κλίση του ουσιαστικού της νέας ελληνικής έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς 

πολλοί μελετητές, από τους οποίους 1. άλλοι συμφωνούν με την κατά γένος 

κατηγοριοποίηση του ουσιαστικού σε κλίσεις, μεταξύ άλλων οι Τhumb 1910, Pernot 
                                                                                                                                       
(Αϊβαλί) και Μοσχονησίων»,  και Μελισσαροπούλου (2007 : 30) «σύμπτωση ονομαστικής και 

αιτιατικής». 
204 πβ. Ruge (1969 : 132), Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου (2003 : 28 κ.ε.). 
205 πβ. Seiler (1958 : 66).  
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1917, ΝΕ Γρ. (1988 [1941]), Seiler (1958 : 59 κ.ε.), Mirambel (1988 : 74) και 

Sotiropoulos (1972), Θωμαδάκη (1994), Holton & Mackridge & 

Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 50 κ.ε.), ενώ 2. άλλοι διαφωνούν, προτείνοντας άλλα 

πρότυπα ανάλυσης, όπως μεταξύ άλλων οι (α) Κουρμούλης (1964-5), Kourmoulis 

(1968), Μπαμπινιώτης & Κοντός (1967), Μπαμπινιώτης (1980) και (1982), Κλαίρης 

& Μπαμπινιώτης (2005 : 69κ.ε.) που προτείνουν οργάνωση με βάση τον αριθμό των 

πτώσεων (δίπτωτα – τρίπτωτα), (β) οι Φιλήντας (1907 : 182κ.ε.), Τσοπανάκης (1950) 

και Τσοπανάκης & Δερβισοπούλου (1957), Κεσίσογλου (1964), που προτείνουν 

οργάνωση με βάση τον αριθμό των συλλαβών (ισοσύλλαβα – περιττοσύλλαβα), γ. η 

Μαλικούτη (1970) που προτείνει την αξιοποίηση της διάκρισης φωνηεντόληκτων – 

συμφωνόληκτων, (δ) η Ralli (2000) και Ράλλη (2005), με βάση δ1. ‘τη συστηματική 

αλλομορφική ποικιλία των θεμάτων’ και δ2. ‘τη μορφή του συνόλου των κλιτικών 

επιθημάτων’ τα οποία συνδέονται με τα θέματα, που προτείνει ένα σύστημα οκτώ 

κλιτικών τάξεων (τέσσερις για τα αρσ. και τα θηλ. και τέσσερις για τα ουδ.) για τα 

ουσιαστικά και δύο επιπλέον για τα επίθετα. O Ruge (1969), ο οποίος διακρίνει ουδ. 

~ μη ουδ. (αρσ. και θηλ.), μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάμεση περίπτωση ανάμεσα 

στην κατά γένος κλίση και σε αυτήν με βάση τον αριθμό των πτώσεων.  

 Στην παρούσα εργασία δεν θα γίνει διεξοδική παρουσίαση των παραπάνω 

αναλύσεων, επισκόπηση των οποίων βλ. Θωμαδάκη (1994 : 88-95), Ράλλη (2005 : 

216 κ.ε.). 

Η προσπάθειά μας στο εξής θα επικεντρωθεί στο να καταδειχτεί η 

διαφορετικότητα του κλιτικού συστήματος της 'παραδοσιακής' δημοτικής και των 

ιδιωμάτων από αυτό της ΚΝΕ. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες εργασίες που 

ασχολούνται με το ονοματικό κλιτικό σύστημα της νεοελληνικής αναλύουν το 

‘διφυές’ κλιτικό σύστημα της ΚΝΕ, το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνύπαρξη της 

δημοτικής με την καθαρεύουσα. Την επίδραση της καθαρεύουσας στη δημοτική 

επισημαίνουν μεταξύ άλλων ο Κουρμούλης (1964-5 : 17),206 ο Ruge (1969 : 23, 

63),207 ο Τσοπανάκης (1950 : 280) και η Μαλικούτη (1970). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

οι περισσότερες από τις παραπάνω προτάσεις προσπαθούν να εντάξουν σε ένα ενιαίο 
                                                
206 "Την εξέλιξιν εν τούτοις του νεοελληνικού συστήματος προς την προοιωνιζομένην εκ της 

κατηγορίας του γένους κατεύθυνσιν ανέστειλεν η επαφή προς την λογίαν παράδοσιν". 
207 "Restauration morphologischer Elemente aus der Katharevusa" (επαναφορά στη νεοελληνική 

μορφολογικών στοιχείων από την καθαρεύουσα). 
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κλιτικό σύστημα μορφολογικούς σχηματισμούς ετερογενείς (δημοτικής και 

καθαρεύουσας) και εδώ ακριβώς συνίσταται η βασική δυσκολία επιλογής μοντέλου 

περιγραφής.  

Την κατά γένος κλίση ακολουθούν όχι μόνο οι περισσότερες παραδοσιακού 

τύπου περιγραφές νεοελληνικών ιδιωμάτων, μεταξύ άλλων Kretschmer (1905), 

Pernot (1946 : 57κ.ε.), Κοντονάτσιου (1989 : 79 κ.ε.), Ντίνας (2005 : 109 κ.ε.) κ.ά. 

αλλά και νεότερες μορφολογικές αναλύσεις, όπως του Newton (1972c : 45 κ.ε. ) στo 

πλαίσιo της γενετικής γραμματικής. Τη διαφορετική δομή των κλιτικών συστημάτων 

ΚΝΕ και ιδιωμάτων καταδεικνύουν οι διαφορετικές προτάσεις ταξινόμησης των 

Ράλλη κ.ά. (2004 : 571 κ.ε.) που για το κλιτικό σύστημα του ιδιώματος των 

Κυδωνιών και Μοσχονησίων διαπιστώνουν σύμπτωση γένους και κλιτικής τάξης,208 

ενώ αντίθετα η Ράλλη (2005 : 119 κ.ε) για την ΚΝΕ  απορρίπτει την κατά γένος 

ταξινόμηση και προτείνει, όπως προαναφέραμε, κατηγοριοποίηση του ονόματος σε 

δέκα κλιτικές τάξεις. 

4.2 Κλιτικό σύστημα του ουσιαστικού στο ιδίωμα της Σαμοθράκης 

Το μορφολογικό κλιτικό σύστημα του ιδιώματος της Σαμοθράκης είναι σε γενικές 

γραμμές παρόμοιο με αυτό της παραδοσιακής δημοτικής και οι βασικές 

διαφοροποιήσεις και η ποικιλομορφία που εμφανίζουν τα κλιτικά μορφήματα 

οφείλεται αφενός στην εφαρμογή των φωνητικών νόμων, όπως του βόρειου 

φωνηεντισμού και των ιδιαίτερων του ιδιώματος (βλ. κεφ. 2), και αφετέρου στις 

μορφολογικές διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στο κλιτικό του σύστημα (βλ. 4.4).  

4.2.1 Κατηγοριοποίηση κατά γένος 

Στην μελέτη αυτή ακολουθείται, όπως υπαγορεύει το γλωσσικό υλικό του ιδιώματος, 

ο παραδοσιακός τρόπος κατηγοριοποίησης του ουσιαστικού σε τρεις κλίσεις, με βάση 

το γένος·209 η τάση για κατά γένος κλίση είναι το χαρακτηριστικό του μεγαλύτερου 

μέρους των νεοελληνικών ιδιωμάτων· οι μεταδομήσεις που έγιναν κατά την εξέλιξη 

της ελληνικής τείνουν στην κατά γένος διάκριση των ονομάτων (βλ. και 4). Η 

                                                
208 Ράλλη κ.ά.  (2004 : 570) «η διαφοροποίηση των κλιτικών τάξεων τείνει να συμπέσει με τη διαφορά 

των τριών τιμών του γένους στον πληθυντικό: -οι για τα αρσενικά, -ες για τα θηλυκά, -α για τα 

ουδέτερα». 
209 Βλ. και Κατσάνης (1996 : 85 κ.ε.). 
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απόδοση γένους210 και οι μεταπλασμοί έγιναν με βάση τους πρωτοτυπικούς τύπους 

(για την πρωτοτυπικότητα και τη σημασία της στην απόδοση του γένους στην 

ελληνική βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου 2003).211  

Στην όλη ανάλυση αυτής της μελέτης λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των:  

(α) Seiler (1958) για τη δυναμική ±/s/· (β) Ruge (1969) για τη δράση των αντίπαλων 

δυναμικών δίπτωτων (s-Dynamik) ~ τρίπτωτων (u-Dynamik) στο εσωτερικό του 

νεοελληνικού κλιτικού συστήματος και κυρίως γ. Τζιτζιλή (Εισαγωγή) για το 

πρωτοτυπικό αντιπαραθετικό μοντέλο ±/s/ στα αρσενικά και τα θηλυκά που 

εφαρμόζεται στον ενικό και στον πληθυντικό.  Ειδικότερα:  

 Ο Seiler (1958) περιγράφει την ‘παραδοσιακή’212 δημοτική και επισημαίνει 

τον βασικό ρόλο που έπαιξε το γένος στην εξέλιξη του νεοελληνικού ονοματικού 

κλιτικού συστήματος από το αντίστοιχο της αρχαίας ελληνικής, μέσω της 

συστηματικής μορφικής αντίθεσης, παρουσία του -ς : απουσία του -ς στην 

ονομαστική και γενική των αρσενικών και θηλυκών. Η δυναμική της μορφικής αυτής 

αντίθεσης, που είχε ήδη αναπτυχθεί ως υποσύστημα από την αρχαιότητα στον ενικό, 

στις κατηγορίες των ουσιαστικών σε -α- / -η- και της πλειοψηφίας των θεματικών σε 

-ο- (δηλ. στα αρσ.), εξαπλώθηκε, σύμφωνα με τον Seiler (1958 : 56) σε ολόκληρο το 

κλιτικό σύστημα του ενικού, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση 

φωνηεντόληκτων ονοματικών θεμάτων, τουλάχιστον για τον ενικό. Ο Seiler στην 

εξέτασή του αφήνει απ’ έξω το ουδέτερο γένος213 και γενικότερα τον πληθυντικό. 

                                                
210 Για τους παράγοντες που υπαγορεύουν την απόδοση γραμματικού γένους στις γλώσσες βλ. Corbett 

(1991, κεφ. 2-4).  
211 Οι Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου (2003), που για την περιγραφή του κλιτικού 

συστήματος της νέας ελληνικής υιοθετούν το μοντέλο της Ράλλη (2005) προσθέτοντας σε αυτό μία 

επιπλέον κατηγορία (των άκλιτων), δέχονται ότι το τριμερές γραμματικό γένος παραμένει βασικό 

χαρακτηριστικό του ονόματος της νέας ελληνικής και θεωρούν την πρωτοτυπικότητα ως αιτία που 

ερμηνεύει την τάση απόδοσης και μεταβολής τους γένους στην ελληνική συγχρονικά και διαχρονικά. 

Ως πρωτοτυπικότητα νοείται η ύπαρξη ομάδων ουσιαστικών που, με τα μορφολογικά ή σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά τους, συνιστούν τον κεντρικό αντιπροσωπευτικό πυρήνα του ονοματικού συστήματος 

και με βάση αυτές γίνεται η απόδοση και η κατανομή των ουσιαστικών στις κλιτικές τάξεις. 
212 Όπως ορίζεται από τον Μackridge (1990 : 54).   
213 Seiler (1958 : 43)  «Το ουδέτερο γένος … δεν έχει εξελιχθεί σχεδόν καθόλου από την Αττική 

διάλεκτο μέχρι και τη Νέα ελληνική… είναι ακόμα μια ζωντανή κατηγορία με την ίδια σχεδόν 

αμετάβλητη μορφή όπως και στην αρχαία ελληνική» (η μτφρ. δική μου). 
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Ο Ruge (1969) στηρίζει την ανάλυσή του στη διχοτομία ουδέτερο : μη 

ουδέτερο· υποστηρίζει ότι το κλιτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από δυο αντίπαλες 

δυναμικές,214 τη δυναμική -ς (s-Dynamik), στην οποία οφείλεται η διάκριση αρσ. ~ 

θηλ. και η διαμόρφωση του δίπτωτου κλιτικού παραδείγματος, και τη δυναμική u 

(χαρακτηριστικό στοιχείο της γενικής ενικού) (u-Dynamik), η οποία εμπόδισε την 

πλήρη επικράτηση του δίπτωτου κλιτικού παραδείγματος και βοήθησε στην 

διατήρηση του τρίπτωτου. Θεωρεί τη διάκριση ως προς το γένος μια από τις 

συστηματικές τάσεις που δρουν μέσα στο νεοελληνικό κλιτικό σύστημα, αλλά όχι το 

κύριο χαρακτηριστικό της νεοελληνικής κλίσης.  

Ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή), παρατηρεί ότι η συστηματική μορφική αντίθεση 

παρουσία του -ς : απουσία του -ς επεκτείνεται και στον πληθυντικό και είναι βασική 

τάση του νεοελληνικού ονοματικού κλιτικού συστήματος, για την ανάλυση του 

οποίου προτείνει ένα πρωτοτυπικό αντιπαραθετικό μοντέλο, μη φιλικό στους λόγιους 

τύπους, κατά το σχήμα:   

 ενικός: αρσ. ονομ.   +/s/   γεν. Ø  

  θηλ. ονομ.   Ø  γεν. +/s/ 

 

πληθ.:  αρσ. ονομ. Ø    

 θηλ. ονομ. +/s/ 

Σημειώνει ότι η διαμόρφωση του πρωτοτυπικού αντιπαραθετικού μοντέλου παρουσία 

του -ς : απουσία του -ς δημιουργήθηκε σταδιακά κατά την εξέλιξη της ελληνικής και 

συνέβαλε στην αναδόμηση του ονοματικού κλιτικού συστήματος. Για 

λεπτομερέστερη περιγραφή του μοντέλου βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή)  

Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, σύμφωνα με το κριτήριο του γένους, έχει 

αναπτυχθεί ένα τριμορφικό κατά γένος σύστημα κλίσης, από τη μια τα αρσενικά και 

τα θηλυκά που λειτουργούν αντιπαραθετικά, με βάση το πρωτοτυπικό 

αντιπαραθετικό μοντέλο παρουσία του -ς : απουσία του –ς σε ενικό και εν πολλοίς και 

στον πληθυντικό, και από την άλλη τα ουδέτερα που μένουν έξω από το προηγούμενο 

αντιπαραθετικό μοντέλο, συνεχίζουν σε γενικές γραμμές τα ΑΕ πρότυπα κλίσης 

(ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα) και τείνουν να προσαρμοστούν στους 

                                                
214 Για μια τρίτη δυναμική, τη Neutra-Dynamik βλ. Ruge (1969 : 146 κ.ε.). 
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πρωτοτυπικούς για τα ουδέτερα τύπους για ενικό και πληθυντικό.215 Η τάση να 

εξασφαλιστούν διαφορετικές τιμές για το κάθε γένος φαίνεται από τους παρακάτω 

πίνακες:           

ενικός αρσ. θηλ.  ουδ. 

ονομ. -ς Ø  Ø 

γεν. Ø -ς  Ø 

Πίνακας: Ενικός 

 

 

 

 

 

Πίνακας: Πληθυντικός 

 

Συγκεκριμένα: Α. Στα αρσενικά, η εφαρμογή του αντιπαραθετικού μοντέλου ±/s/ 

πέρα από τον ενικό, εκδηλώνεται ως ισχυρή τάση και στον πληθυντικό (ονομ. πληθ. 

σε Φ [ή Ø <Φ] με απουσία -ς)· το μοντέλο αυτό στο ιδίωμα εφαρμόζεται στα 

ισοσύλλαβα και απουσιάζει από τα ανισοσύλλαβα. Ειδικότερα, η διάκριση αρσενικών 

και θηλυκών στον πληθυντικό εκπροσωπείται από πληθυντικούς σχηματισμούς σε Φ 

με απουσία /s/ και περιλαμβάνει:    

(α) τα τρίπτωτα αρσενικά με ΘΦ -ο- (τα παλιά δευτερόκλιτα), π.χ. αγκαθός – αγκαθοί, 

νώμους - νωμ, προς τα οποία συμμορφώνονται και τα προπαροξύτονα με ΘΦ -α-, -η-, 

π.χ. κόοκας – κουάκ’, μάστουρς – μαστόρ  (βλ. 4.4.1.3.3 & 4.4.1.2.3). 

(β) το παροξύτονο άνταας, το οποίο σχηματίζει τον πληθυντικό κατά τα παλιά 

δευτερόκλιτα:  άντοιοι (βλ. 4.4.1.3.2)  

(γ) το αρσενικό του αριθμητικού επιθέτου  οι τέσσιρ (<τέσσεροι), ενώ θηλ. οι τέσσι.ις 

(τέσσερες) και ουδ. τα τέσσι.α (βλ. 6.1). 

(δ) τα οξύτονα αρσενικά σε -τής, που πέρασαν στο ιδίωμα από τη λόγια γλώσσα, και 

τα οποία σχηματίζουν την ονομαστική πληθυντικού σε /é/, για να ενταχθούν στο 

παραπάνω μοντέλο, π.χ. μαθητέ, καθηγητέ, βουλιφτέ,  φοιτητέ,  φουρτουτέ, ληστέ, 

κουμμουνιστέ  κ.λπ. (βλ. 4.4.1.2.1 β).  

                                                
215 πβ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου (2003). 

 πληθ. αρσ.  θηλ.   ουδ.  

ισοσύλλ. ονομ. -Φ ή -ις<-ες -ές ή -ις<-ες  -α 

ανισοσύλλ.  -δ-ις <-δ-ες -σ-ις <-σ-ες  

-δ-ις <-δ-ες 

 -τ-α 



145 

 

(ε) τα παροξύτονα – ουσιαστικά και επίθετα – σε -(η)ς, που δηλώνουν επάγγελμα ή 

γενικότερα ιδιότητα, εμφανίζουν παράλληλους σχηματισμούς κατά τα ανισοσύλλαβα 

σε -ις<-ες και κατά τα ισοσύλλαβα σε -οί, π.χ. μπακτσ’αβάν’ς – μπακτσ’αβάν’δις & 

μπακτσ’αβαν’οί, γλιάρς – γλιάρδις & γλιαοί. 

Β΄ Στα θηλυκά ανισοσύλλαβα σε -έ, -ού, η διάκριση αρσενικών και θηλυκών στην 

ονομαστική πληθυντικού των θηλυκών επιτυγχάνεται με την επιλογή της παρέκτασης 

-σ- έναντι -δ- των αρσενικών, π.χ.   

θηλ. καχπέ – καχπέ-σ-ις, τζατζαλού – τζατζαλού-σ-ις, κουιλού – κουιλού-σ-ις, καπιλού 

– καπιλού-σ-ις. 

ενώ αρσ. αμιλέ-ς – αμιλέ-δ-ις, ντινικέ-ς – ντινικέ-δ-ις,  

παππούς – παππού-δ-ις  

(βλ. 4.5.5.1, 4.5.5.2 & 4.4.1.4, 4.4.1.5). 

Γ΄ Στα ουδέτερα αρχαιόκλιτα σε -ος ή ανώμαλα, είναι εμφανής η τάση για 

προσαρμογή στους πρωτοτυπικούς τύπους των ουδετέρων, η οποία για παράδειγμα  

στον ενικό των σιγμολήκτων σε -ος επιτυγχάνεται, με την εμφάνιση παράλληλων 

σχηματισμών -ου (<ο) και -ους (<-ος) ή μεταπλασμούς (βλ. 4.6.2.3) και στον 

πληθυντικό με γενίκευση της χαρακτηριστικής κατάληξης του πληθυντικού των 

ουδετέρων -α ή -τα, π.χ. μέου(ς) – μέρια, λάθου(ς) – λάθια, βάου(ς) – βάητα κ.λπ. (βλ. 

4.6.2.3).  

4.2.2 Οι δυναμικές στο εσωτερικό του συστήματος  

 Από την οργάνωση των κλιτικών παραδειγμάτων προκύπτει η ανάπτυξη δύο 

αντίρροπων και ανταγωνιστικών δυναμικών μέσα στο ονοματικό κλιτικό σύστημα. 

Από τη μια, η δυναμική της ισοσυλλαβίας που εκπροσωπείται: 

 (α) από τα τρίπτωτα αρσενικά με ΘΦ -ο-, δηλ. τα παλιά δευτερόκλιτα· η δυναμική 

που δημιουργείται από την κατηγορία αυτή είναι τόσο ισχυρή που επιβάλλει τις 

καταλήξεις της γενικής ενικού και, κυρίως, της ονομαστικής πληθυντικού και σε 

άλλες κατηγορίες, όπως στα προπαροξύτονα αρσενικά, με ΘΦ -α- και -η-, που, όπως 

αναφέρθηκε, συμμορφώνονται προς τα σε -ος και εντάσσονται στο κλιτικό τους 

παράδειγμα·216 αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα βαρύτονα τρίπτωτα ονόματα 

                                                
216 Πβ. δυναμική -u του Ruge (1969 : 134, 142) που ξεκινά από τα σε -ος και ως ‘Πρωτέας’ της 

μορφολογίας επεκτείνεται και στις κατηγορίες των ΑΕ -ας, -ης. 
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εμφανίζουν παράλληλους σχηματισμούς 1. στη γενική ενικού σε -(ου) κατά το 

μοντέλο των τρίπτωτων ή απλά με απουσία -ς κατά τα δίπτωτα, π.χ. ι κόοκας, τ κουάκ 

& τ κόοκα  (4.4.1.1.3.1)·   τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά των τάσεων και των 

ανταγωνισμών που επικρατούν στο εσωτερικό του συστήματος (δυναμική -ου, 

στηλοειδής τονισμός και σχηματισμός κατά το σχήμα ±/s/). 2. Ανταγωνιστικές 

τάσεις, με παράλληλους σχηματισμούς και στην ονομαστική πληθυντικού των 

προπαροξύτονων σε -ους (<-ος), -ας, -(η)ς (κάθοδος του τόνου ή διατήρηση του 

στηλοειδούς τονισμού, ή στα σε -ας και πληθ. σε -ις <-ες) εμφανίζουν μια 

διασάλευση του κλιτικού συστήματος, π.χ. οι καλουγ’έρ & καλόγ’ιρ, οι γ’ αγιργιαγκάθ 

& αγιργιάγκαθ, οι γ’ αρχόντ’ & άρχουντις, οι διμόν’ & δαίμουν’ & δαίμουνις κλπ. (βλ. 

4.4.1.1.3.1 & 4.4.1.3.3).  

(β) από τα θηλυκά σε -α ,-η-,-ο (βλ. 4.5.2.1. & 4.5.2.2· 4.5.1.1.1 & 4.5.1.1.2· 4.5.3) 

και  

(γ) από τα ουδέτερα σε -ι, -ο, που συνεχίζουν, όπως αναφέρθηκε, το ΑΕ πρότυπο των 

ισοσύλλαβων (ΑΕ -ον > ΝΕ -ο ή -ι)  (βλ. 4.6.1.1 & 4.6.1.2). 

Η ισχύς του μοντέλου αυτού της ισοσυλλαβίας καταδεικνύεται και από την 

έκταση που καταλαμβάνουν οι ισοσύλλαβοι σχηματισμοί σε ολόκληρο το ονοματικό 

κλιτικό σύστημα, καθώς κατά το πρότυπο των ισοσύλλαβων (αρσ. και ουδ. με ΘΦ 

-ο-, θηλ. με ΘΦ  -α-, -η-) κλίνονται οι μετοχές και ένας μεγάλος αριθμός επιθέτων και 

αντωνυμιών (βλ. αντίστοιχα κεφάλαια). 

Από την άλλη η δυναμική της ανισοσυλλαβίας217 εκπροσωπείται από δίπτωτα 

ονόματα, δηλ. από νεότερους  κυρίως σχηματισμούς, οξύτονους και παροξύτονους 

(αρσ. σε -ές, -ούς, -ής /(η)ς, -άς/ας  και θηλ. -έ, -ού, με τάση επέκτασης και σε 

αρχαιότερες κατηγορίες), όπου με τη διατήρηση του ΘΦ και στον πληθυντικό 

επιτυγχάνεται η άρση της μορφικής απόκλισης μεταξύ θεμάτων ενικού και 

πληθυντικού.218 Το ανισοσύλλαβο μοντέλο, που κατά το Ruge (1969 : 136-7) 

ισχυροποιεί τη διαφορά ενικού και πληθυντικού, επεκτάθηκε αναλογικά και σε 

ισοσύλλαβους σχηματισμούς, με την εμφάνιση πολλές φορές παράλληλων 

σχηματισμών: (α) αρσενικών: οξύτονα σε -τής, π.χ. καθηγητέ & καθηγητάδις, 
                                                
217 Βλ. και Ράλλη & Μελισσαροπούλου & Τσιάμας (2004 : 568 κ.ε.) και Μελισσαροπούλου (2007 : 

31) για παρόμοιες παρατηρήσεις αναδιάρθρωσης του ονοματικού κλιτικού συστήματος στο 

Μικρασιατικό ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων.  
218 Seiler (1958 : 63, 66). 
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παροξύτονα σε -(η)ς, όπως μπακτσ’αβaν’οί & μπακτσ’αβάν’δις (βλ. 4.2.1 & 4.4.1.2.2 

[γ]), (β) θηλυκών δηλωτικών συγγένειας, με υφολογική διαφορά μεταξύ των 

σχηματισμών, π.χ. αδιρφές & αδιρφάδις, αγγουνές & αγγουνάδις, γιργιές & γιργιάδις 

κ.ά. (βλ. 4.5.4.1) και (γ) ορισμένων προπαροξύτονων ουδετέρων σε -ου, π.χ. άλουγου 

– άλουγα & αλόγατα  (βλ. 4.6.1.1.2).   

Η εμφάνιση παράλληλων σχηματισμών καταδεικνύει την ανταγωνιστικότητα 

των δύο δυναμικών (ισοσυλλαβία – ανισοσυλλαβία) στο εσωτερικό του συστήματος. 

Όπως φαίνεται από την εικόνα που παρέχει το υλικό του ιδιώματος, τάση προς τα 

ισοσύλλαβα πρότυπα επιδεικνύουν οι αρχαιότεροι σχηματισμοί, ενώ τάση προς τα 

ανισοσύλλαβα οι νεότεροι σχηματισμοί. 

Ονόματα που στηρίζονται στη δυναμική -ου κλίνονται κατά το μοντέλο των 

ισοσύλλαβων, ενώ, αντίθετα, αυτά που στηρίζονται στη δυναμική ±/s/, επιλέγουν 

άλλα ισοσύλλαβους, άλλα ανισοσύλλαβους κι άλλα παράλληλους σχηματισμούς, 

κατά τα δύο πρότυπα ισοσύλλαβων και ανισοσύλλαβων.  

4.3 Μορφολογικά συστατικά του ονόματος 

4.3.1 Γενικότερη προβληματική ως προς την οριοθέτηση των μορφολογικών 

συστατικών του ονόματος  

Παρά την απλοποίηση του ονοματικού κλιτικού συστήματος, με τη γενίκευση των 

φωνηεντόληκτων ονοματικών θεμάτων που επήλθε από την αναδόμηση και 

ανακατάταξη των ΑΕ κλίσεων (κυρίως α΄ και γ΄), η οριοθέτηση των συστατικών του 

ονόματος σε θέμα (στο εξής Θ), θεματικό φωνήεν (στο εξής ΘΦ) και κατάληξη (στο 

εξής Κ) αποτελεί ένα από τα θέματα που δεν έχουν δεχτεί ενιαία αντιμετώπιση από 

την επιστημονική έρευνα. Το ληκτικό φωνηεντικό τεμάχιο (ΘΦ) των ονομάτων έχει 

δεχτεί διαφορετικές προτάσεις ως προς την οριοθέτησή του (ανήκει στο θέμα (Θ), 

στο κλιτικό επίθημα (ΚΕ) ή είναι ανεξάρτητο στοιχείο που λειτουργεί ως δείκτης του 

κλιτικού παραδείγματος). Οι κατατμήσεις που κατά καιρούς έχουν προταθεί, στα 

πλαίσια διαφορετικών αναλύσεων, έχουν σαν στόχο να επιτύχουν μια ενιαία και 

οικονομική περιγραφή του συστήματος, και κινούνται (α) στην ενιαία αντιμετώπιση 

του φωνηεντικού στοιχείου α1. ως μέρος του Θ (πβ. μεταξύ άλλων Seiler (1958 : 59 

κ.ε.), Μαλικούτη (1970 : 98, 128), Sotiropoulos (1972 : 46-47), Drachman & 
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Malicouti-Drachman (1999 : 901)219 κ.ά.), α2 «ως διακριτικό χαρακτηριστικό 

καταγραμμένο στο λήμμα του θέματος» το αντιμετωπίζει η Θωμαδάκη (1994 : 162)· 

(β) ως μέρος του ΚΕ220 (πβ. μεταξύ άλλων ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 226), 

Μπαμπινιώτης & Κοντός (1967 : 55 κ.ε.)· (γ) άλλοτε ως μέρος του θέματος κι άλλοτε 

ως μέρος του ΚΕ (πβ. μεταξύ άλλων Ruge (1969 : 44, 46), Ράλλη (2005 : 119-121).  

Ιδιαίτερα προβληματική φαίνεται να είναι η κατάτμηση των ονομάτων με 

ληκτικό τεμάχιο -ο-, καθώς η κλιτική τους συμπεριφορά αντιδιαστέλλεται από τα 

κλιτικά παραδείγματα των υπόλοιπων ονομάτων (-ο- ~ -α-, -η-, -ε-, -ου-).  

Διαφορετικές προτάσεις κατάτμησης έχουν γίνει κατά καιρούς από τους μελετητές, 

από τους οποίους άλλοι το υπολογίζουν στο Θ κι άλλοι στο ΚΕ. Η πρώτη κατάτμηση 

έχει το πλεονέκτημα της οικονομικότερης περιγραφής της κλίσης των αρσενικών, με 

την ενότητα των καταληκτικών επιθημάτων (Κ) των αρσενικών, η δεύτερη προσφέρει 

ενιαίο συμφωνικό Θ στα σε -ο-ς σε ενικό και πληθυντικό, αλλά συσκοτίζει την 

ενότητα των καταληκτικών επιθημάτων (Κ) στο σύνολο της κλίσης. 

Κι ενώ για τους περισσότερους ερευνητές το ληκτικό τεμάχιο της γενικής 

ενικού -ου αποτελεί κατάληξη (πβ. Ruge 1969 : 31, 44· Θωμαδάκη 1994· Ράλλη 2005 

: 119), ο Seiler (1958) στο πλαίσιο του δικού του μοντέλου το εντάσσει στο Θ, όπως 

προαναφέρθηκε, και το αντιμετωπίζει ως αλλομορφική ποικιλία του Θ, 

επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την μέγιστη οικονομική περιγραφή των 

ονοματικών κλιτικών επιθημάτων/καταλήξεων, με τις αντιθέσεις της δυναμικής -ς, 

που αναπτύσσονται (βλ. παραπάνω). Ο Ruge (1969 : 130) αντίθετα το θεωρεί 

κατάληξη και σε αυτό στηρίζει τη δυναμική -ου, υποστηρίζοντας ότι η δυναμική -ου 

αντιστρατεύεται την δυναμική -ς, για αυτό διατηρήθηκε το -ου-  μέχρι σήμερα.  

Στην εργασία αυτή το -ου θεωρείται κατάληξη, χαρακτηριστικό στοιχείο των 

τρίπτωτων ουσιαστικών που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους δίπτωτους 

σχηματισμούς  (βλ. 4.2.2). 

  

                                                
219 (stem + class-marker) + inflection marker. 
220 Το περιεχόμενο του όρου ΚΕ ή Κ διαφοροποιείται από ανάλυση σε ανάλυση. Στην παρούσα 

ανάλυση χρησιμοποιούμε τον όρο ΚΕ, όταν αναφερόμαστε στο ληκτικό τεμάχιο [ΘΦ+Κ].  
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4.3.2 Οριοθέτηση μορφολογικών συστατικών του ονόματος στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης 

Στην παρούσα ανάλυση θα ονομάσουμε το ληκτικό φωνηεντικό τεμάχιο ΘΦ και θα 

το θεωρήσουμε ότι αποτελεί μέρος του Θ σε όλες τις κατηγορίες.221  

Έτσι, λοιπόν, η κατάτμηση του ονόματος γίνεται ως εξής:  

[(Θ - ΘΦ ) + Κ] 

Το Θ είναι φορέας της λεξικής σημασίας, το ΘΦ λειτουργεί ως μορφολογικός 

δείκτης, που σε συνδυασμό με το γένος, τον τόνο και την κληρονομικότητα, 

παραπέμπει στον τύπο του κλιτικού παραδείγματος. Τέλος, η Κ, που δηλώνει από 

κοινού την πτώση, τον αριθμό και το γένος (αμάλγαμα), λειτουργεί ως φορέας των 

μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών του ονόματος.222 

4.3.3 Κατάτμηση σε μορφήματα: αλλομορφικές πραγματώσεις φωνολογικά ή 

μορφολογικά καθορισμένες 

Παρά τη δομική απλότητα του μορφολογικού κλιτικού συστήματος του ιδιώματος της 

Σαμοθράκης, η κατάτμηση σε μορφήματα, λόγω της δράσης των φωνολογικών 

κανόνων του ιδιώματος καθίσταται δύσκολη, καθώς τα ληκτικά τεμάχια, και κυρίως 

το ΘΦ και η Κ, που ενδιαφέρουν περισσότερο την παρούσα μελέτη, τροποποιούνται 

φωνολογικά, με αποτέλεσμα το κάθε κλιτικό παράδειγμα να εμφανίζει ποικιλία 

πραγματώσεων στην επιφανειακή δομή. Οι πραγματώσεις αυτές δεν είναι όμως πάντα 

προβλέψιμες, καθώς μερικοί από τους φωνολογικούς κανόνες είναι ανενεργοί σήμερα 

(πβ. τροπή ρο/ορ > ρε/ερ, π.χ. άθρωπος > άθρεπος > Σαμοθρ. άθιιπους) ή 

εμφανίζονται ως γενικότερες τάσεις (π.χ. αποβολή άτονων κλειστών φωνηέντων).  

Ακριβώς, εξ αιτίας αυτής της διάσπασης και ποικιλομορφίας στο εσωτερικό 

του κλιτικού παραδείγματος, ο σχηματισμός των κλιτικών παραδειγμάτων δεν είναι 

απόλυτα προβλέψιμος σε όλες τις περιπτώσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στην 

παρούσα μελέτη θα δοθούν τα κλιτικά παραδείγματα των φωνούμενων τύπων του 

ιδιώματος, με τη γενικότερη αρχή να εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία 
                                                
221 πβ. class marker: Drachman & Malicouti-Drachman 1999 : 906),  Sotiropoulos (1972), Θωμαδάκη 

(1994)]. 
222 Για το γένος και τη συμφωνία στη νέα ελληνική βλ. Χειλά-Μαρκοπούλου (2003). 
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προέλευσης ως προς το ΘΦ και τον τονισμό. Έτσι π.χ. η κατηγορία των σε -ο-ς  

περιλαμβάνει υποκατηγορίες οξύτονων σε -ό-ς: σταατό-ς, -όο-ς: γιατόο-ς 'γιατρός' 

χόο-ς "χορός" κ.λπ. καθώς και παροξύτονων σε -όο-ς: σπόο-ς σπόρος’, -ους: 

βόοντου-ς 'βρόντος', προπαροξύτονων σε: -ους καλόγ’ι.ου-ς 'καλόγερος'  ή –ουου-ς: 

κ’ύλ’δουου-ς 'κύλινδρος', μάλαθουου-ς (<μάλαθρος) 'μάραθος' κ.λπ. Με βάση αυτή 

την αρχή η προπαροξυτονία, παροξυτονία και οξυτονία υπολογίζεται στους τύπους 

προέλευσης, παρόλο που δεν είναι πάντα εμφανής συγχρονικά.  

Με δεδομένη την καθοριστική σημασία που παίζει η θέση του τόνου στη 

διαμόρφωση του κλιτικού παραδείγματος γενικότερα στην Ελληνική223 

(υποκατηγοριοποίηση σε οξύτονα και βαρύτονα: προπαροξύτονα και παροξύτονα) 

και την φωνολογικά (λόγω τρισυλλαβίας) ή ιστορικά καθορισμένη μετακίνηση του 

τόνου σε ορισμένα κλιτικά παραδείγματα, τη δράση των φωνολογικών κανόνων: (α) 

του βόρειου φωνηεντισμού, σε συνδυασμό με (β) τους φωνολογικούς κανόνες 

αποβολής ή μετασχηματισμού του /r/ και (γ) τους άλλους φωνολογικούς κανόνες του 

ιδιώματος, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, η, με βάση την επιφανειακή δομή, 

εκπροσώπηση και ένταξη όλων των υποκατηγοριών σε μια ευρύτερη κατηγορία.  

Έτσι, στο υπό εξέταση ιδίωμα, όπως γενικότερα στα βόρεια ιδιώματα, μια 

απλή μετακίνηση του τόνου σε συνδυασμό με τη δράση των κανόνων που 

προαναφέραμε έχει γενικότερες συνέπειες στην όλη διαμόρφωση και φωνολογική 

αναπαράσταση της λέξης.  

Στην εξέταση της κλίσης του ονόματος που ακολουθεί οι αλλομορφικές 

πραγματώσεις του Θ ή των ΚΕ θα θεωρούνται φωνολογικά καθορισμένες, όταν 

βασίζονται σε ενεργούς φωνολογικούς κανόνες, π.χ. γ’έου-ς ~ γ’έρ. Αντίθετα, αν το 

αλλόμορφο έχει προκύψει από μη ενεργούς φωνολογικούς κανόνες, οι οποίοι 

λειτούργησαν στο παρελθόν (όπως κάθοδος του τόνου στον πληθυντικό, π.χ. στο 

άν'γγιλους [áɲɉilus] – αν'γγέλ' [aɲɉéʎ] – διαφορετικός τρόπος σήμανσης ενικού ~ 

πληθυντικού από αυτόν της ΚΝΕ), θα αντιμετωπίζεται ως μορφολογικά καθορισμένη 

αλλομορφία, όπως και τα υπόλοιπα μορφολογικά καθορισμένα αλλόμορφα, π.χ. 

καφέ- ~ καφέδ- κ.λπ. 

                                                
223 Πβ. και Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 53-4) για εναλλακτικά σχήματα 

κλίσης στην ΚΝΕ των προπαροξύτονων ανάλογα με το αν μετακινείται (άνθρωπος - ανθρώπου) ή 

παραμένει ο τόνος στην ίδια θέση κατά την κλίση (καλόγερος). 



151 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μορφοφωνητική ομωνυμία των ληκτικών τεμαχίων 

πολλές φορές είναι αποτέλεσμα διαφορετικών φωνολογικών διαδικασιών και η 

διαφορετικότητά τους αυτή αντικατοπτρίζεται στα κλιτικά τους παραδείγματα.  

Έτσι για παράδειγμα τα μακρά ΘΦ -όο-, -ήη- & -ηη-, -άα-, -αα- των 

αρσενικών έχουν διαφορετική προέλευση. 
 

(α) -όος  μπορεί να προέρχεται από:  

1. -Σρός, όπως γιατόος ‘γιατρός’: γιατόο-ς ~ γιατ-οίοι 

2. -ορός, όπως σώος ‘σωρός’, χόος ‘χορός’, σώο-ς ~ σου-οί, χόο-ς ~ χου-οί 

3. -όρος, όπως σπόος : σπόο-ς ~ σπόρ, πόο-ς ~ πόρ  

 

(β) -ήης ή -ηης  μπορεί να προέρχεται από:  

1. Σρής, όπως Σταβήης ‘Σταβρής’: Σταβήη-ς ~  Σταβήη-δ-ις  

2. ερής, όπως Θουδήης ‘Θοδερής’: Θουδήη-ς ~ Θουδήη-δ-ις & -άα-δ-ις 

3. Σρης, όπως Δμήτηης ‘Δημήτρης’: Δμήτηης ~  Δμήτηη-δ-ις  & άα-δ-ις 

 

γ. -άας ή -αας μπορεί να προέρχεται από:  

1. -αράς, όπως πάας ‘παράς’, πάα-δ-ις 

2. -Σράς, όπως σουφάας ‘σοφράς’: σουφάα-ς ~ σουφάα-δ-ις 

3. -Σρας, όπως άνταας  ‘άντρας’: άνταα-ς ~ άντ-οιοι 

 Στην παρούσα εργασία η υποκατηγοριοποίηση των ουσιαστικών της κάθε 

κλίσης/γένους γίνεται με βάση το ΘΦ, τη θέση του τόνου, τον αριθμό των πτώσεων 

και την αρχαιότητα της λέξης. Από τις παραμέτρους αυτές εξαρτάται εν πολλοίς το 

μοντέλο κλίσης, ισοσύλλαβο ή ανισοσύλλαβο πρότυπο, που επιλέγεται κάθε φορά για 

τον σχηματισμό των κλιτικών παραδειγμάτων του κάθε γένους. Στη συνέχεια, τα 

αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα υποκατηγοριοποιούνται, βάσει μορφολογικών ή 

μορφοφωνολογικών κριτηρίων, σε μια σειρά από υποκατηγορίες. Προτάσσονται κάθε 

φορά τα πιο αντιπροσωπευτικά κλιτικά παραδείγματα της κάθε κατηγορίας και στη 

συνέχεια υποκατηγοριοποιούνται τα υπόλοιπα, με τη δήλωση, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, φωνολογικά ή μορφολογικά καθορισμένο αλλόμορφο, και συχνά με 

παραπομπή στο αντίστοιχο κεφάλαιο της φωνητικής – φωνολογίας.  
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4.4 Κλιτικά παραδείγματα  

Το ονοματικό κλιτικό σύστημα του ιδιώματος εμφανίζει παράλληλα με τις 

φωνολογικές αποκλίσεις από τη νεοελληνική (βόρειος φωνηεντισμός, αποβολή ή 

μετασχηματισμός του /r/ κ.ά.) και ορισμένες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, οι 

οποίες απαντούν και σε άλλα ιδιώματα,224 όπως:  

(α) Άρση της διάκρισης ονομαστικής – αιτιατικής στον πληθυντικό.225  

(β) Απουσία της γενικής πληθυντικού, με εξαίρεση μικρό αριθμό στερεότυπων 

εκφράσεων, ονομάτων περιορισμένης λειτουργικότητας, δηλωτικών κυρίως χρόνου, 

μέτρου, ηλικίας, ποσού κ.λπ., όπως χουουνώ, μι.ώ, μνω, τιργιώ, τισσάου, κ’λώ, 

μιτώω, πθαμώ, αδιρφώ, λουγιώ, που συνήθως απαντούν σε στερεότυπες εκφράσεις, 

όπως πόσου χουουνώ / μι.ώ / μνω; τιργιώ / τισσάου χουουνώ / μι.ώ / μνω· πόσου κ’λώ 

χουάφ; τιργιώ /τισσάου κ’λώ / πνακιώ· πόσου πθαμώ; πέντι πθαμώ· λουγιώ λουγιώ 

νουμάτ· γ’ένα λουγιώ ούουχα ‘ίδια ρούχα’· δυο λουγιώ ούουχα  ‘διαφορετικά ρούχα’· 

δυων αδιρφών πιδιά.  

γ. Μειωμένη λειτουργικότητα της γενικής ενικού.226 Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

γενική ενικού χρησιμοποιείται ως κτητική, που προτάσσεται του ονόματος, όταν το 

ουσιαστικό διαθέτει το χαρακτηριστικό [+έμψ.], όπως τ Γιώρ του πιδί, τ πιδιού του 

φαγ’ί, τ αλουγ-γιού [aluγjú] του φαγ’ί ή η γ’ ουά κ.λπ., ενώ προτίμηση στην εμπρόθετη 

εκφορά δείχνουν τα [-έμψ.], όπως τα ξέφτια απ του κ’λ'ίμ, του παναθύρ αμπ ντου 

γκαμπινέ με παράλληλες όμως εκφορές σε ορισμένες κατηγορίες ουσιαστικών και 

μονολεκτικά, π.χ.  τ καμπινιδιού του παναθύρ.  

Καθοριστική σημασία για τον σχηματισμό της γενικής ενικού παίζει η θέση 

του τόνου:227  Σχηματίζουν γενική ενικού, ανεξαρτήτως γένους, όλα τα οξύτονα· από 

τα βαρύτονα δεν σχηματίζουν γενική ενικού τα ουδέτερα σε -ι, τα σύνθετα, τα 

παράγωγα και πολλά από τα τουρκικά δάνεια (βλ. 4.6.1.2.2), σε -ου (βλ. 4.6.1.1.2 και 

εξαιρέσεις), όσα λήγουν σε -σ(ι)μου  (βλ. 4.6.2.2), τα σιγμόληκτα σε -ος >-ου(ς) (βλ. 

4.6.2.3)  και από τα σε -μα αυτά που δηλώνουν το αποτέλεσμα ενέργειας  (βλ. 

4.6.2.1). 

                                                
224 πβ. και  Παπαδόπουλος (1926 : 55κ.ε.). 
225 πβ. και Παπαδόπουλος (1926 : 61). 
226 πβ. και Παπαδόπουλος (1926 : 56-57) γενικά για τα ΒΙ, Τζαβάρας (2008) για το ιδίωμα της Ίμβρου. 
227 πβ. και Τζαβάρας (2008 : 125) για το ιδίωμα της Ίμβρου. 
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(δ) Σχηματισμό της γενικής ενικού πολλών ονομάτων, ουδετέρων και αρσενικών 

[-ανθρώπινο], με την μικρασιατικού τύπου επέκταση -ιού (βλ. 4.6.3 [το ΚΕ -ιού]). 

(ε) Εκτεταμένη εφαρμογή στην κλίση των αρσενικών του μοντέλου ονομαστική  

ενικού +/s/ και ονομαστική πληθυντικού -/s/ (βλ. 4.2.1). 

(στ) Χρήση της κατάληξης του πληθυντικού των θηλυκών -σις < -σες στα θηλυκά 

ανισοσύλλαβα -ού, -έ (βλ. 4.2.1 & 4.5.5.1, 4.5.5.2). 

4.4.1 Αρσενικά  

Θα κατατάξουμε τα αρσενικά ουσιαστικά στις εξής πέντε ευρύτερες κατηγορίες 

σύμφωνα με το ΘΦ228 -ο-ς, -η-ς, -α-ς, -έ-ς,229 -ού-ς.  

Τα κλιτικά παραδείγματα των πέντε αυτών ευρύτερων κατηγοριών 

υποκατηγοριοποιούνται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με βάση το ΘΦ, τη θέση του 

τόνου, την προέλευση (αρχαιότερο ή νεότερο) τον τρόπο σχηματισμού των λέξεων 

και τους φωνολογικούς κανόνες σε περισσότερες υποκατηγορίες (μορφολογικά ή 

φωνολογικά καθορισμένες).  

4.4.1.1 Αρσ. σε -ο-ς 

Η ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 231 κ.ε.) κατηγοριοποιεί τα αρσενικά σε δύο κατηγορίες: (α) 

σε -ος  και (β) σε -ας, -ης, -ές, -ούς. Η κατηγοριοποίηση αυτή, καθώς και η όλη 

προβληματική για τη μορφολογική κατάτμηση των ονομάτων της κατηγορίας σε -ος, 

δείχνει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η κατηγορία αυτή μέσα στο κλιτικό σύστημα 

των αρσενικών, που την κάνει να αντιδιαστέλλεται από τις υπόλοιπες κατηγορίες: (α) 

ως προς το σχηματισμό του πληθυντικού -οι έναντι -ες, (β) ως προς τον αριθμό των 

πτώσεων: τρίπτωτα έναντι δίπτωτων230 (χωρίς να συνυπολογίζεται η κλητική) στον 

ενικό (ο πληθυντικός στο ιδίωμα έχει μονοπτωτιστεί) γ. ισοσύλλαβο πρότυπο 

ανεξάρτητα από τη θέση του τόνου.  

Τα ουσιαστικά αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν μορφολογικά καθορισμένη, 

και σε μεγάλο βαθμό και φωνολογικά καθορισμένη αλλομορφία. Με βάση τη θέση 

του τόνου στους τύπους προέλευσης διακρίνονται σε: οξύτονα -ός, παροξύτονα και 

                                                
228 Δίνεται ο τύπος προέλευσης του ΘΦ ως η ευρύτερη κατηγορία των κλιτικών παραδειγμάτων.  
229Πρόκειται για ενσωμάτωση δάνειων, στην πλειοψηφία τους τουρκικής προέλευσης, στο κλιτικό 

σύστημα της ελληνικής. 
230 Καβουκόπουλος (1996) κάνει λόγο για τρικατάληκτα και δικατάληκτα. 
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προπαροξύτονα σε -ους < -ος, τα οποία υποκατηγοριοποιούνται με βάση το φωνητικό 

περιβάλλον του ληκτικού τεμαχίου του θέματος (ληκτικό/ά Σ ή Φ του θέματος και 

ΘΦ) σε:  

4.4.1.1.1 Οξύτονα 

Η κατηγορία με ληκτικό τεμάχιο του θέματος σύμφωνο μη επιδεκτικό ουράνωσης 

βρίσκεται πιο κοντά στους τύπους προέλευσης και για αυτό προτάσσεται.  

(α) -Σμη επιδ. ουρ.-ό- ~ Σμη επιδ. ουρ.-:  

     αγκαθός 'απότομος μεγάλος βράχος' 

     αγκαθό- ~ αγκαθ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι γ’ αγκαθό-ς 'μεγάλος βράχος'  οι γ’ αγκαθ-οί 

τ  αγκαθ-ού 

ντουν  αγκαθό 

 (αγκαθ-έ)231  

Παρόμοια κλίνονται τα: μιτός ‘εμετός’, απιθαμός κ.ά. 

Υποκατηγοριοποίηση της ίδιας κατηγορίας αποτελούν τα παρακάτω κλιτικά 

παραδείγματα με τροποποιημένα φωνολογικά τα ληκτικά τους τεμάχια. 

(β) –Σιό- ~ -Σουρ.-:    

    ανδιξιμιός  'βαφτιστικός' 

ανδιξ’ιμιό- [anδikʃimɲó] ~ ανδιξ’ιμι- [anδikʃimɲ-] ~  

Ενικός        Πληθυντικός 

ι  γ’ ανδιξ’ιμιό-ς  [anδikʃimɲó-s]  οι  γ’ ανδιξ’ιμι-οί  [anδikʃimɲ-í]  

τ  ανδιξ’ιμι-ού [anδikʃimɲ-ú] 

ντουν  ανδιξ’ιμιό [anδikʃimɲó] 

 ανδιξ’ιμι-έ  [anδiksimɲ-é] 

  

γουνιό- [γuɲó-] ~  γουνι- [γuɲ-] 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   γουνιό-ς  [γuɲó-s]  οι  γουνι-οί  [γuɲ-í] 

                                                
231 Με τη χρήση παρενθέσεων στα κλιτικά παραδείγματα δηλώνουμε το δυνητικό σχηματισμό αλλά τη 

σπανιότητα στη χρήσης της πτώσης. 
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τ  γουνι-ού [γuɲ-ú] 

ντου  γουνιό  [γuɲó] 

 (γουνι-έ)  [γuɲ-é] 

γ. -Σ επιδ. ουρ -ό- ~ -Σ επιδ. ουρ ~ -Σουρ.:  

     γιαλό- ~ γιaλ ~ γιaλ’  

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γιαλό-ς    οι  γιαλ’-οί 

τ  γιαλ-ού 

ντουν  γιαλό 

 (γιαλ-έ)  

Παρόμοια κλίνονται ανιγός ‘νεραγωγός’, βαθαακός ‘βάτραχος’, πουτκός 'ποντικός' 

(βλ. 2.2.6.2.1). 

-Σ επιδ. ουρΣ -ό- ~ -Σ επιδ. ουρΣ ~ -Σουρ.Σ:  

    σβαι̯στός 'σφραγιστός, σφραγίδα για πρόσφορο' 

    σβαι̯στό- ~ σβαι̯στ- ~ σβαισ̯’τ-  

Ενικός       Πληθυντικός    

ι  σβαι̯στό-ς [svai̯stós]   οι  σβαισ̯’τ-οί [svai̯ʃtí] 

τ  σβαι̯στ-ού 

ντου  σβαι̯στό 

 (σβαι̯στ-έ ) 

Παρόμοια κλίνεται μπαστός < ΜΕ παστός ‘κλινοσκεπάσματα με όμορφο τρόπο 

στοιβαγμένα’. 

(βλ. 2.2.6.2.1.1 ) 

(δ) -Σόο- (<-Σρό-) ~ Σ:    

     γιατόος 'γιατρός' 

     γιατόο- ~ γιατ-  

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γιατόο-ς   οι  γιατ-οίοι 

τ  γιατ-ούου    

ντου  γιατόο     

γιατ-έε   



156 

 

Παρόμοια κλίνονται τα: γαμπόος [γabó:s] ‘γαμπρός’, ουχτόος [uxtó:s] ‘εχθρός’, 

σταβόος [stavó:s] ‘σταυρός’, φτόος [ftó:s] <*φυτρός ‘το φύτρο & η φύτρα’ (χωρίς 

πληθυντικό) 

(ε) -όο (<ορό-) ~ -ου-:     

     χόος 'χορός' 

     χόο- ~ χου- ~ χ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  χόο-ς    οι  χου-οί 

τ  χ-ούου & χου-ού 

ντου  χόο  

 (χου-έ ) 

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα: σώο-ς232 [só:s] ‘σωρός’ (δεν εμφανίζει γενική 

ενικού), ντόος233 [dó:s]  ‘ντορός (εμφανίζει μόνο ονομ. και αιτ. ενικού). 

4.4.1.1.2 Παροξύτονα  

(α) -Σμη επιδ. ουρ. ου- ~ -Σ μη επιδ. ουρ. :    

     νώμους 'ώμος' 

     νώμου- ~ νώμ   

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  νώμου-ς    οι  νώμ 

τ  νώμ & νώμου 

ντου νώμου 

 (νώμ-ι) 

Παρόμοια κλίνονται τα: κάτους 'γάτος', πάτους 'πάτος', βάτους 'βάτος' 

 

Υποκατηγοριοποίηση της ίδιας κατηγορίας αποτελούν τα παρακάτω κλιτικά 

παραδείγματα: 

(β) -Σεπιδ. ουρ. ου- ~-Σεπιδ. ουρ.  ~ -Σ ουρ:  

     βάαχους 'βράχος' 

                                                
232 Γ’ένα σώο πάαματα γ’είχαμ να κβανήσουμ. 

Ό,τ γ’ίσουνι έλιγ’ι, αμπ ντου σώο κι ζντη γκβάα   ‘ασυνάρτητα λόγια’.  
233 Mι ντου ντόο του πιάσι του ζό ι σ’κ’ύλους.  

Mι ντου ντόο  έκλουσι η κάτα απ του Γιάλ’ (τοπων.) βλ. και Κατσάνης (1996 : 188). 



157 

 

   βάαχου- ~ βάαχ- ~   βάαχ’ (φωνολογικά καθορισμένο) 

 

Ενικός      Πληθυντικός 

ι  βάαχου-ς  [vá:xu-s]  οι  βάαχ’  [vá:ç]  

τ  βάαχ & βάαχ-ου [vá:x] & [vá:x-u],   

ντου  βάαχου   [váaxu] 

(βάαχ’-ι)  [vá:ç-i] 

Παρόμοια κλίνονται τα: σπάγγους,  τάαγους 'τράγος', λάκκους 'αργαλειός' κλπ.  

γ. -Σ ουρ. ου- ~ -Σ ουρ:    

     χούλιους 'μεγάλος κουτάλι' 

     χούλιου- ~ χούλ’ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  χούλιου-ς   [xúʎu-s]  οι  χούλ’  [xúʎ] 

τ  χούλι-ου  [xúʎ-u] 

ντου χούλιου  [xúʎu]  

 (χούλ’-ι)  [xúʎ-i] 

(δ) -Σιου- ~ Σj:    

    όφιους 'όφις, φίδι' 

    όφιου- ~ όφγ’ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γ’ όφιου-ς   [ófju-s] οι  γ’ όφγ’  [ófj] 

τ  όφι-ου   [ófj-u] 

ντουν όφιου   [ófju]  

 (όφγ’-ι)  [ófj-i] 

Παρόμοια κλίνεται το: όμπυους. 

(ε) -Σουου- (<-Σρο-) ~ Σ- (& Σιρ):    

    σ’κ’λ’ήθουους 'σκλήθρος' 

     σ’κ’λ’ήθουου- ~ σ’κ’λ’ήθ-    

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  σ’κ’λ’ήθουου -ς   οι  σ’κ’λ’ήθ-οιοι 

τ  σ’κ’λ’ήθ-ουου    

ντου  σ’κ’λ’ήθουου     

(σ’κ’λ’ήθ-ιι)   
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Παρόμοια κλίνονται τα: τλ’ίχτουους, γ’ίδουους  

 

     καλαμίθουους 'καλαμίθρα' 

     καλαμίθουου- ~ καλαμίθ- ~ καλαμίθιρ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  καλαμίθουου -ς   οι  καλαμίθ-οιοι  

 & καμαμίθι.ους234   &  καλαμίθιρ  

τ  καλαμίθ-ουου    

ντου  γκαλαμίθουου    

(καλαμίθ-ιι)   

(στ) -όο ή -όου (<όρο-) ~ -όρ:  

    σπόος 'σπόρος'   

    σπόο- & σπόου- ~ σπόρ & σπό- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  σπόο-ς & σπόου-ς  οι  σπόρ  

τ  σπόρ & σπό-ου 

ντου  σπόο  & σπόου 

 (σπό-ι ) 

Παρόμοια κλίνεται και το πόος (<πόρος) ‘πορώδης βράχος’.  

Οι σχηματισμοί με μακρό φωνήεν σπόος, πόος εμφανίζονται παράλληλα με 

τους σχηματισμούς σπόους, πόους· τους τελευταίους πρέπει μάλλον να τους 

θεωρήσουμε νεότερους, δηλ. ότι ξαναδημιουργήθηκαν στο ιδίωμα από επίδραση της 

ΚΝΕ, επειδή ο σχηματισμός μακρών φωνηέντων από συναίρεση βρίσκεται σήμερα 

σε υποχώρηση στα περιβάλλοντα όπου επιδρά η ΚΝΕ.  Η άποψη αυτή μπορεί να 

στηριχθεί στο ότι οι σχηματισμοί με μακρό φωνήεν χρησιμοποιούνται από τους πιο 

ηλικιωμένους ομιλητές του ιδιώματος, και επιπλέον στο σύνθετο η σπόοβλια < 

*σπορόβουλια ‘σακκίδιο σποράς’ χρησιμοποιείται μόνο ο συνηρημένος τύπος.  

(ζ). -Φ΄εκτός ο/ου ου (< -Φ΄ρο-) ~ Φ΄ρ:   

     γλάους 'γλάρος' 

     γλάου- ~ γλάρ  

                                                
234 Ακούγεται σπάνια και ο τύπος καλαμίθι.ους, από τον οποίο πιθανόν να προήλθε ο πληθυντικός 

καλαμίθιρ ή η πορεία μπορεί να είναι αντίστροφη, δηλ. ο πληθ. να παρήγαγε τον ενικό σε –ι.ους. 
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Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γλάου-ς    οι  γλάρ  

τ(ου)  γλάρ & γλάου 

ντου γλάου 

 (γλά-ι) 

  

4.4.1.1.3 Προπαροξύτονα 

(α) -Σμη επιδ. ουρ. ου- ~ Σ μη επιδ. ουρ. :    

    σ'ύντουουφους 'σύντροφος, συνάδελφος, σύζυγος'  

     σ'ύντουουφου- ~ σύντουουφ- ~ ζ’ντόοφ-  

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   σ'ύντουουφου-ς    οι  ζ’ντόοφ 

τ σ'ύντουουφ-ου & ζ’ντόοφ  

ντου σ'ύντουουφου  

 σ'ύντουουφ-ι 

 Τα απόπατους 'τουαλέτα', σ'πτόγατους 'σπιτόγατος', δηλ. τα 

προθηματοποιημένα ή σύνθετα, δεν κατεβάζουν τον τόνο στην ονομαστική 

πληθυντικού.  

 Το ουσιαστικό άθιιπους235 εμφανίζει αλλομορφία. Η ονομαστική προέρχεται 

από το άθρεπος, το οποίο σχηματίστηκε από τον ανεργό σήμερα φωνολογικό κανόνα 

της τροπής του άτονου ρο ή ορ σε ρε ή ερ236  

     άθιιπους 'άνθρωπος'   

     άθιιπου- ~ αθώωπ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γ’  άθιιπου-ς  οι  γ' αθώωπ 

τ αθώωπ & άθιιπ-ου 

                                                
235 Η λέξη άνθρωπος απαντά με παρόμοια τροπή και σε άλλα γειτονικά ιδιώματα όπως: άθριπους 

Ίμβρος (Τζαβάρας 2011), Λέσβος (Kretschmer 1905 : 99), Κυδωνιές, Θράκη: Αίνος· άνθριπους 

Θράκη: Μάδυτος· άνθρεπος Προποντίδα: Αρτάκη, Πάνορμος· άθρεπος Μακεδονία: Άσσηρος· Πόντος: 

Κερασούντα· Μύκονος  κ.α. (ΙΛ). 
236 Πβ. Χατζιδάκις (1905 : 238- 240)·  και Φιλήντας (1924-7 [2] : 205-6)· Kapsomenakis (1938 : 18-

19)· Andriotis (1939-40 : 170)· Μάνεσης (1966-67 : 24, υποσ. 2)· Μηνάς (1970 : 34, σημ. 7). 
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ντουν άθιιπου  

 άθιιπ-ι 

Στον ίδιο ιστορικά φωνολογικό κανόνα υπόκεινται και τα ζ’γόλι-ους < ζ’υγόλερος < 

ζυγόλωρος,  Θόδι.ους < Θόδερος < Θόδωρος. 

 Ο τύπος νουμάτ < ονομάτοι ‘άνθρωποι’ απαντά μόνο στον πληθυντικό και 

εμφανίζει παράλληλο σχηματισμό με κάθοδο του τόνου νουματοί. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι  ο τύπος νουματοί χρησιμοποιείται αποκλειστικά με αριθμητικά ή 

ερωτηματικές ποσοτικές αντωνυμίες, όπως: πόσ’οιν’ νουματοί γ’ήρταν στου γιαρντίμ; 

-πέντι νουματοί γ’ήρταν, ο τύπος νουμάτ έχει ευρύτερη χρήση, π.χ. ν’κουκ’υ.οί νουμάτ 

γ’είνι αλλά και πόσ’οιν’ νουμάτ γ’ήρταν κ.λπ.  (βλ. 4.4.1.2.2 γ). 

(β) -Σεπιδ. ουρ. ου- ~ Σ ουρ:    

   δάσκαλου-  ~ δασκάλ- ~ δάσκαλ- ~ δασκάλ’ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   δάσκαλου-ς    οι  δασκάλ’  

τ δασκάλ & δάσκαλ-ου 

ντου δάσκαλου  

 δάσκαλ-ι 

Παρόμοια, με κάθοδο του τόνου, κλίνονται τα άν’γγ’ιλους, μάνταλους, κατάλαγους 

     αντίμαχους ‘εχθρός’ 

     αντίμαχου-  ~ αντίμαχ- ~ αντίμαχ’ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γ’  αντίμαχου-ς    οι  γ’ αντίμαχ’ 

τ αντίμαχ-ου 

ντουν αντίμαχου  

αντίμαχ’ι 

Ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο διαθέτει στηλοειδή τονισμό.  

 

γ. ΄-Φ.ου (<-Φρο-) ~ Φ΄ρ:     

     αθότυ.ου-ς 'ανθότυρος' 

      αθότυ.ου  ~ αθουτύρ  

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γ’  αθότυ.ου-ς    οι  γ’ αθουτύρ   

τ αθότυ.ου 
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ντουν αθότυ.ου  

(αθότυ-ι) 

 Με παρόμοια κάθοδο του τόνου στον πληθ. κλίνεται το ουσ. βούτυ.ους. 

 Τα σύνθετα: κιιβατόγ’υ.ους, ζ’γόλι.ους, αν’ήφου.ους, κατήφου.ους δεν 

κατεβάζουν τον τόνο.  

 Το γάδα.ους σχηματίζει τη γενική ενικού και με την Κ -ιού: τ γαδαριού  (βλ. 

4.6.4).  

 

(δ) -Σουου- (<-Σρο-) ~ Σ-:    

     μάλαθουους 'μάραθος'  

     μάλαθουου- ~ μάλαθ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι μάλαθουου-ς   οι  μάλαθ-οιοι 

τ  μάλαθ-ουου    

ντου  μάλαθουου    

(μάλαθ-ιι) 

Παρόμοια κλίνεται και το: κ’ύλ’δουους. 

4.4.1.1.3.1 Τονισμός  και σχηματισμός γεν. ενικ. και ονομ. πληθ. 

Τα προπαροξύτονα ουσιαστικά σε -ους<-ος παρουσιάζουν ρευστότητα ως προς τη 

θέση του τόνου, στη γενική ενικού και στην ονομαστική πληθυντικού, κατά τον 

σχηματισμό των κλιτικών τους παραδειγμάτων, με δυο εναλλακτικά τονικά σχήματα 

κλίσης,237 διατήρηση του τόνου όπου στην ονομαστική ενικού (στηλοειδής τονισμός) 

ή μετακίνηση του τόνου κατά την κλίση στη γενική ενικού και την ονομαστική 

πληθυντικού. Η διατήρηση ή μετακίνηση του τόνου κατά την κλίση σχετίζεται 

συνήθως με την προέλευση (αρχαιότερος ή νεότερος σχηματισμός), τη συχνότητα 

χρήσης και τον τρόπο σχηματισμού (δηλ. απλή, παράγωγη, σύνθετη) της λέξης.  

Σχηματισμός γενικής ενικού  

Τάση για διατήρηση του τόνου, που συνοδεύεται συνήθως και με διατήρηση 

της κατάληξης -ου, συνηθέστερα εμφανίζουν νεότεροι σχηματισμοί, σύνθετες λέξεις, 

κύρια ονόματα και επώνυμα, ουσιαστικοποιημένα επίθετα, όπως Μάνταλ (π.χ. η 

                                                
237 Πβ. και Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 :  53-4).  
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Παναγιά τ Μάνταλ),  τ Μπάμπαλου, τ αντίμαχου, ενώ μετακινούν τον τόνο 

αρχαιότεροι σχηματισμοί υψηλής συχνότητας, όπως ι γ’ άθιιπους – τ αθώωπ, ι 

δάσκαλους – τ δασκάλ, τ Αγιού Θουδώρ (αγιολογικό)· συχνή ωστόσο και στην 

κατηγορία αυτή είναι η εμφάνιση παράλληλων σχηματισμών, π.χ. τ άθιιπου, τ 

δάσκαλου, τ Άι Θόδι.ου. Παράλληλους σχηματισμούς στη γεν. ενικού εμφανίζουν και 

άλλα ονόματα, όπως ι καλόγ’ι.ους – τ καλουγ’έρ & τ καλόγ’ι.ου, ι κατσ’ίβιλους τ 

κατσ’βέλ & τ κατσ’ίβιλου κ.ά.  

Για μια τυπολογική διαίρεση των ΒΙ με βάση την αποβολή ή διατήρηση του 

-ου της γεν. ενικού των βαρύτονων αρσενικών σε -ους <-ος βλ. Τζιτζιλής (ΒΙ). 

Σχηματισμός ονομαστικής πληθυντικού 

Αστάθεια επίσης παρατηρείται ως προς την κάθοδο του τόνου και στην ονομαστική 

πληθ.· κατεβάζουν τον τόνο οι αρχαιότεροι σχηματισμοί υψηλής συχνότητας: 

δασκάλ’, αθώωπ κ.λπ., αγιολογικά: οι γ’ Αγιοί Θουδώρ κλπ.·  διατηρούν τον 

στηλοειδή τονισμό νεότεροι σχηματισμοί, σύνθετες λέξεις κ.λπ. ανήφουρ, κατήφουρ, 

απόπατ, γδόχ’ιρ, κιιβατόγ’υρ κλπ., ενώ κάποια ονόματα εμφανίζουν παράλληλους 

σχηματισμούς με κάθοδο ή διατήρηση του τόνου, π.χ. ι καλόγ’ι.ους  οι καλουγ’έρ & 

καλόγ’ιρ, ι κατσ’ίβιλους, οι κατσ’βέλ’ & κατσ’ίβιλ’ κ.ά.  

Κάθοδο του τόνου στην ονομ. πληθ. εμφανίζουν και τα προπαροξύτονα σε -ας 

και -(η)ς, π.χ. κουάκ', καβούρ, σαλιάκ', αρχόντ, μαστόρ, βουργάρ· λιγότερο συχνός 

εναλλακτικός τρόπος σχηματισμού της ονομ. πληθ. στα σε -ας, πιθανόν από  

επίδραση της ΚΝΕ, είναι αυτός με την Κ -ις < -ες, π.χ. οι γ’ Έλλην’ & Έλληνις, οι γ’ 

αρχόντ & άρχουντις (βλ.4.4.1.3.3).  

4.4.1.2  Αρσ. σε -ης  

Διακρίνονται σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ανάλογα με τη θέση του τόνου και 

την προέλευσή τους. Οι αρχαιότεροι σχηματισμοί διαθέτουν ισοσύλλαβα πρότυπα, 

ενώ οι νεότεροι ανισοσύλλαβα. Με βάση τη θέση του τόνου διακρίνονται σε:  

4.4.1.2.1 Οξύτονα  

Τα οξύτονα σε -ής  διακρίνονται σε (α) νεότερους σχηματισμούς σε -ής και (β) σε 

σχηματισμούς από επίδραση της ΚΝΕ 

(α) νεότεροι σχηματισμοί σε -ής  κλίνονται κατά τα ανισοσύλλαβα, σχηματίζουν τον 

πληθ. σε -ήδις ή -άδις και -ήηδις ή -άαδις (βλ. φωνητική φωνολογία: 2.2.1). 
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Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τρόπο σχηματισμού τους (απλές, 

παράγωγες, σύνθετες) λέξεις με ΘΦ -ή- ή -ήη- , όπως για παράδειγμα:  

α1. Παράγωγα σε -τής,  

Λέξεις του καθημερινού λεξιλογίου που λήγουν σε -τής σχηματίζουν τον πληθ. οι 

περισσότερες σε -άδις < -άδες και μερικές σε -ήδις < -ήδες ή παράλληλα και τους 

δυο, διατηρώντας το ανεπίσημο και καθημερινό ύφος. Δηλώνουν:  

α1.1 το πρόσωπο που ενεργεί: αλουν’τής, δλιφτής, αρμιχτής, γανουτής, θιρσ’τής, 

φααχτής, φλαχτής,  κβαν'τής, μαδτής, μαζουχτής, σταχουλουιτ̯ής κλπ. 

α1.2 [–ανθρώπινο]: στιγνουτής ‘ο καιρός που στεγνώνει τα ρούχα’, σ'υρτής (χορός) 

(χωρίς πληθ.) 

-τή- ~ τά-δ-  ή -τη-δ-   

σταχουλουι̯τής ‘σταχολογητής’ 

σταχουλουι̯τή-  ~ σταχουλουι̯τά-δ- ~ σταχουλουι̯τή-δ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  σταχουλουι̯τή-ς  οι  σταχουλουι̯τά-δ-ις  & -ή-δ-ις 

τ  σταχουλουι̯τή   

ντου σταχουλουι̯τή   

 σταχουλουι̯τή   

α2. Προσαρμοσμένα τουρκικά δάνεια σε -τσ’ής /-τζ’ής, -ξ’ής,  κ.λπ.  

-τζ’ή- ~ τζ’ή-δ-     

διουλατζ’ής ‘βιολιστής’ 

διουλατζ’ή- ~ διουλατζ’ή-δ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  διουλατζ’ή-ς   οι  διουλατζ’ή -δ-ις 

τ  διουλατζ’ή   

ντου διουλατζ’ή   

 διουλατζ’ή 

Παρόμοια κλίνονται τα μιικαματσ’ής, παπτσ’ής, μπαντακτσ’ής,  αβτζ’ής, διουλατζ’ής, 

κ’ιιστιτζ’ής, καφιτζ’ής, σαματατζ’ής, σουρμπατζ’ής, χαμπαρτζ’ής, ματιαξ’ής, μπιξ’ής 

κ.ά. 

α3.  -ήη- (<-ερή) ~ ήη-δ- 

μουσ’τήης ‘μουστερής’ 

     μουσ’τήη- ~ μουσ’τήη -δ 
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Ενικός     Πληθυντικός 

ι  μουσ’τήη-ς   οι  μουσ’τήη-δ-ις 

τ  μουσ’τήη   

ντου μουσ’τήη  

 μουσ’τήη 

Παρόμοια κλίνεται και το Θουδήης.  

-ήη- (<-Σρή) ~ ήη-δ-  

μπικήης ‘μπεκρής’ 

    μπικήη- ~ μπικήη-δ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  μπικήη-ς [bik :́s] οι  μπικήη-δ-ις 

τ  μπικήη   

ντου μπικήη   

 μπικήη  

Παρόμοια κλίνεται και το Σταβήης. 

 

(β)  -τής: σχηματισμοί με επίδραση της ΚΝΕ  

Πρόκειται για μια ολιγομελή ομάδα λόγιων λέξεων που μπήκαν στο ιδίωμα από την 

ΚΝΕ· κλίνονται κατά το πρότυπο των ισοσύλλαβων και σχηματίζουν τον πληθυντικό 

σε -é < -ές, κατά το σχήμα ονομ. ενικού παρουσία του -ς και ονομ. πληθ. Φ με 

απουσία του -ς, ικανοποιώντας έτσι την τάση για διάκριση γένους στον πληθυντικό.  

-τή- ~ τ-     

μαθητή- ~ μαθητ-    

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  μαθητή-ς    οι  μαθητ-έ 

τ  μαθητή   

ντου μαθητή   

 μαθητή   

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα: καθηγητής, βουλιφτής, δικασ’τής, φοιτητής,  

φουρτουτής, ληστής, κουμμουνιστής, πιθι.ουρητής κ.ά. με πληθ. σε /é/ μαθητέ, 

καθηγητέ, βουλιφτέ, δικαστέ, φοιτητέ,  φουρτουτέ, ληστέ, κουμμουνιστέ, πιθι.ουρητέ 

κ.λπ. Σύμφωνη με το μοντέλο αυτό είναι και η μορφολογική προσαρμογή των πιο 
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πρόσφατων δανείων από την ΚΝΕ, όπως κτυπουτέ ‘εκτυπωτές’, απουχ’υμουτέ 

‘αποχυμωτές’, καταναλουτέ ‘καταναλωτές’ κ.λπ. 

Με την αποβολή του -ς επιτυγχάνεται η τριμορφική διάκριση γένους στον 

πληθ., ισχυρή τάση στο ιδίωμα, ενώ παράλληλα διατηρείται το επίσημο επίπεδο 

ύφους της λέξης. Αντίθετα η μορφολογική τους προσαρμογή στον πληθ. με κλιτικό 

επίθημα -άδις<-άδες χρησιμοποιείται με υφολογικό σημάδεμα,238 π.χ.  

Τα γ’είδαμ τα καλά κ’ι απ τς βουλιφτάδις, μόν όντας θέλ ψ’ήφου μάς θμούντιν.  

Δεν έχ’  γούλ’ τς καθηγητέ του σκουλειό φέτου.  

Οι λαϊκοί σχηματισμοί π.χ. αλουν’τάδις, σταχουλουι̯τάδις κ.λπ. είναι ουδέτερα 

σημαδεμένοι. 

4.4.1.2.2 Παροξύτονα 

Τα παροξύτονα σε -(η)ς διακρίνονται σε (α) ισοσύλλαβα και (β) ανισοσύλλαβα. 

 (α) ισοσύλλαβα  

Πρόκειται για λέξεις σε -τ(η)ς σχηματισμένες με τα επιθήματα, π.χ. σε -της, -ίτης, 

-ιάτης, -ιώτης, όπως άαφτς ‘ράφτης’, αχλαδουτνάχτς ‘βέργα που χρησιμοποιείται για 

τίναγμα των καρπών της αχλαδιάς’, καντλανάφτς ‘κανδηλανάφτης, νεωκόρος’, κλέφτς 

‘κλέφτης’, κουκδουτίιφτς ‘κουκουδοτρίφτης’, λαιν̯ουστάτς ‘χώρος όπου φυλάσσεται η 

λαγήνα’, νιιχ’ύτς & νι.ουχ’ύτς ‘νεροχ’ύτης’, λ’μουίτς ‘μνημορίτης’, πιτουουκατιλ’ύτς 

‘ο πολύ γερός’, λαφιριάτς ‘είδος φιδιού, ο ελαφιάτης’, μαβουουγαν’ίτς ‘άριστη 

ποικιλία σταριού’, Ν’ιμπιριώτς ‘Ιμβριώτης’, ουχ’ιντίιτς ‘οχεντρίτης’, ασ’τίιτς 

‘αστρίτης’, ξ’ύι̯τς ‘ξύστης’, κλώι̯τς ‘κλώστης’ κ.ά. που διασώζουν το ισοσύλλαβο 

κλιτικό τους πρότυπο.  

-τ-(η)- ~ τ- :      ασ'τίιτς ‘αστρίτης’     

ασ'τίιτ-   

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γ’ ασ'τίιτ -ς    οι γ’  ασ'τίιτ-ις  

τ  ασ'τίιτ  

ντουν ασ'τίιτ  

                                                
238 Πβ. και Μαλικούτη (1970 : 45), η οποία για παρόμοια χρήση τύπων όπως καθηγητάδες, αφεντάδες, 

δεσποτάδες στην ΚΝΕ αναφέρει «οι τύποι ούτοι δυνατόν να ενέχουν σημασιολογικήν τινά διαφοράν ή 

να χρησιμοποιούνται εις διάφορον υφολογικόν περιβάλλον». 
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 (ασ'τίιτ)  

 (β) ανισοσύλλαβα 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν παροξύτονα ουσιαστικά σε -(η)ς ποικίλης προέλευσης, 

όπως για παράδειγμα κύρια ονόματα (από ΑΕ β΄κλιτα) με συγκοπή του ο, 

υποκοριστικά σε -άκης, ενσωματωμένα στο ιδίωμα δάνεια κ.ά.: Βασ’ίλ’ς, Πατίικ’ς, 

Γιάνν’ς, Γιαννάκ’ς, Δημτάακ’ς & Δμητάακ’ς, γκντούρς ‘μεγάλο ραβδί’, σουφέρς, 

φακ’ίρς, χασάπς, χαχάμ’ς, καντίρς, τζ’γκούν’ς, τσ’όπς, καντλασ’κ’έρς κ.ά.   

 (η)ς       

γκντούρς ‘το μπαστούνι του τσομπάνη’ 

γκντούρ - ~ γκντούρ-δ- 

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   γκντούρ-ς    οι γκντούρ-δ-ις   

ντ γκντούρ  

ντου γκντούρ  

(γκντούρ)  

Υποκατηγοριοποίηση της ίδιας κατηγορίας αποτελούν οι επόμενες δύο κατηγορίες, 

με τροποποιημένα φωνολογικά τα ληκτικά τους τεμάχια:  

 

β1. -ΦιΣ̯συρ. τριβ/προστρ (<ΦΣσυρ/ουρ. τριβ. /στης, βλ. 2.2.4) ~ - Φ΄Σσυρ τριβ./ουρ. τριβ./σ’τ ~   

        Φ΄Σσυρ τριβ/ουρ. τριβ./σ’τ-δ-  

Αθανάι-̯ ~ Αθανάσ’ ~ Αθανάσ’δ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γ’ Αθανάι-̯ς    οι Αθανάσ’-δ-ις   

τ Αθανάσ’  

ντουν Αθανάσ’  

Αθανάσ’  

καραγκ’όι̯ζ- ~ καραγκ’όζ’ ~ καραγκ’όζ’δ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   καραγκ’όι̯ζ-ς    οι καραγκ’όζ’-δ-ις   

τ καραγκ’όζ’  

ντου γκαραγκ’όζ’  

καραγκ’όζ’ 
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Παρόμοια κλίνονται τα: Ανιστάι̯ς ‘Αναστάσης’, Βούι̯ζς ‘Βούζης’, ανιγνώι̯τς 

‘αναγνώστης’, κουντουζ’ν’ίι̯ς (& κουντουζ’ν’ίχ’ς)239 <*κοντοζνίχης ‘ο έχων κοντό 

σβέρκο’ κ.ά. 

 

β2. -Σηης <-Σρης (βλ. 2.2.1.1.2.2) 

-ηη- ~ άα-δ-       

Δμήτηης ‘Δημήτρης’ 

Δμήτηη- ~ Δμητάα-δ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   Δμήτηη-ς    οι Δμητάα-δ-ις   

ντ Δμήτηη  

ντου Δμήτηη  

Δμήτηη  

Η τροπή του ΘΦ -ηη- στον πληθ. σε -άα οφείλεται στην ιδιότητα [+ανθρώπινο] (πβ. 

τίιφτς πληθ. τίιφτις (εργαλείο τρίφτης) τιιφτάδις ‘πρόσωπα που τρίβουν κάτι’, 

αλουν’τάδις, βουλιφτάδις κ.λπ. )  

γ. Παράλληλοι σχηματισμοί 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παροξύτονα ονόματα σε -(η)ς που διαθέτουν 

παράλληλους σχηματισμούς κατά τα ισοσύλλαβα και τα ανισοσύλλαβα:  

1. ισοσύλλαβους και ανισοσύλλαβους σε -ις < -ες, π.χ. αζ’βέι̯τς – αζ’βέσ’τις & 

αζ’βέσ’τδις, τίιφτς – τίιφτις και τιφτάδις (βλ. παραπάνω για -άδες πληθ.), μόρτς  – 

μόρτις και μόρτδις, Κουρμπέτς –  Κουρμπέτις & Κουρμπέτδις κ.ά. 

2. ισοσύλλαβους σε -οί και ανισοσύλλαβους σε -ις <-ες, με παρέκταση -δ- 

σχηματίζουν τα προσηγορικά –ουσιαστικά και επιθέτα– που δηλώνουν ιδιότητα 

(επαγγελματική ή άλλη), π.χ. τζ'ουμπάν'ς – τζ’ουμπάν’δις & τζ’ουμπανοί, 

μπακτσ’αβάν’ς – μπακτσ’αβάν’δις & μπακτσ’αβανοί, αγγ’ιλάρς ‘γελαδάρης’ – 

αγγ’ιλάρδις & αγγ’ιλαοί, ν’κουκ’ύρς – ν’κουκ’ύρδις & ν’κουκ’υ.οί, γλιάρς 

(<γουλιάρης) ‘λαίμαργος’ – γλιάρδις & γλιαοί, ζλιάρς – ζλιάρδις & ζλιαοί, κασ’ιδιάρς 

– κασ’ιδιάρδις & κασ’ιδιαοί, κατβουλάρς – κατβουλάρδις & κατβουλαοί κ.ά.  

                                                
239 Πβ. κουντουζνίχ'ς Ίμβρος, Ανδριώτης (1955 : 242). 
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3. ισοσύλλαβους σε -οί & -ις <-ες  και ανισοσύλλαβους σε -ις <-ες  σχηματίζουν τα:  

αγουγιάτς – αγουγιάτις & αγουγιατοί – αγουγιάτδις, ζιβλουγιάτς – ζιβλουγιάτις & 

ζιβλουγιατοί – ζιβλουγιάτδις  πβ. και  Παπαδόπουλος (1926 : 59). 

Λέξεις αυτής της κατηγορίας, όταν δηλώνουν τα αντικείμενα αναφοράς, 

προτιμούν ή χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ανισοσύλλαβους πληθυντικούς, όπως:  

Του χουριό έχ’ ανιβουλάρδις κ’ι κατβουλάρδις ‘Το χωριό έχει ανηφορικούς και 

κατηφορικούς δρόμους’, αντίθετα οι πληθυντικοί σε -οί προτιμώνται, όταν δίνεται 

έμφαση στις ιδιότητες του προσηγορικού ονόματος και βρίσκονται σε θέση 

κατηγορουμένου, όπως: Ν’κουκ’υ.οί γ’είνι αυτοίν’. || Ανιβουλαοί / κατβουλαοί κάναν 

έεφτοιν’ αμπ γ’ύυβις ‘Προς τα πάνω / προς τα κάτω πήγαν αυτοί που έψαχνες’. Οι 

σχηματισμοί σε –οί, όπως αναφέρθηκε, ικανοποιούν την τάση για διάκριση γένους 

και στον πληθυντικό.  

Ο Τζιτζιλής, με κριτήριο τον τρόπο σχηματισμού του πληθυντικού των 

ονομάτων σε –άρης, υποδιαιρεί τα ΒΙ σε δύο ομάδες: 1. ΒΑ ζώνη (Κ. και Α. 

Μακεδονία, Δ. Θράκη και νησιά του Αιγαίου) σχηματίζουν τον πληθ. σε –αροί, ενώ 

2. στη ΝΔ ζώνη (Κ. και Δ. Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία) σε -αραίοι και 

σπανιότερα σε αραί· η -αραίοι  χρησιμοποιείται και σε ορισμένα ιδιώματα της 

Θράκης (Καβακλί, Μοναστήρι κ.ά.). Και στις δύο ζώνες χρησιμοποιούνται 

παράλληλα και οι ανισοσύλλαβοι σχηματισμοί σε -αρδις < -άρηδες. Το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης σύμφωνα με την παραπάνω τυπολογία εντάσσεται στην ΒΑ ζώνη με 

σχηματισμούς σε -αροί & -άρδις, όπως φαίνεται και από τα παραπάνω παραδείγματα. 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (1926 : 59), στους σχηματισμούς σε -αροί, 

«σώζεται η αρχαιοτέρα κατάληξις -άροι προελθούσα εκ συστολής της έτι 

αρχαιοτέρας -άριοι, η δε του τόνου μετακίνησις έγινε προφανώς πριν αρχίση η 

ενέργεια του νόμου της αποβολής του ατόνου i. Επομένως δεν πρόκειται ακριβώς 

περί μεταπλασμού. Κατά τα εις -αροί έληξαν και άλλα ομοίως εν Χαλκιδ.: ως 

τζ́αμάλ’ς – τζ́αμαλαροί … Τινά των εις -ας -ης υπεροξυτόνων λήξαντα εις οξύτονα, 

οίον εν Αίν. τσουπάν'ς – τσουπανοί … σάλιαγκας – σαλιαγκοί…». Η πορεία εξέλιξης, 

σύμφωνα με την Μαργαρίτη-Ρόγκα (προφορική συζήτηση), έχει ως εξής: κατά την 

γεν. και αιτ. πληθ.  -αρίων και -αρίους  αντίστοιχα, προέκυψε, με μετακίνηση του 

τόνου, η πληθ. ονομ. -αρίοι και στη συνέχεια, με μονοφθογγισμό της ακολουθίας 
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-ίοι>[i]240, προέκυψε ο τύπος -αροί. Αναλογικά προς αυτά και οι υπόλοιποι 

σχηματισμοί σε -οί.   

 

Κλίση αγιολογικών ονομάτων  

Τα αγιολογικά ονόματα σχηματίζουν τη γενική κατά το αρχαϊκό μορφολογικό 

πρότυπο κλίσης. Στον τύπο αυτόν επιδρά ο φωνολογικός κανόνας της συνίζησης των 

δύο γειτονικών φωνηέντων, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τον τονισμό στη λήγουσα. 

Τ αγιού  Βασ’λειού, τ αγιού Θανασιού, τ αγιού Ντουνιού ‘Αντωνίου’, τ αγιού 

Δμητιργιού, τ αγιού Γιαννιού, τ αγιού Γιουργιού κ.λπ. Παρόμοια τ αγιού Σπυριδών < 

Σπυριδών(ου), τ αγιού Ν’κουλά < Νικολάου κ.ά. Αντίθετα στα κυριώνυμα η γεν. 

σχηματίζεται κανονικά κατά τα κλιτικά παραδείγματα του ιδιώματος: τ Βασ’ίλ’, τ 

Αθανάσ’, τ Αντών’, τ Δμήτηη, τ Γιάνν’, τ Γιώρ, τ(ου) Σ’πύ.ου, τ(ου) Ν’κόλα. 

4.4.1.2.3 Προπαροξύτονα 

Ο αριθμός των προπαροξύτονων αρσ. σε -(η)ς είναι περιορισμένος. Τα ονόματα ι 

μάστουρς και ι βούργαρς ακολουθούν το ισοσύλλαβο πρότυπο των προπαροξύτονων 

σε -ους<-ος, με κάθοδο του τόνου στον πληθυντικό, ενώ στη γενική ενικού 

προτιμάται ο στηλοειδής τονισμός.  

(η) - ~  (οι)     

μάστουρς ‘μάστορης’ 

μάστουρ - ~ μαστόρ- 

   

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   μάστουρ -ς    οι  μαστόρ    

τ μάστουρ  

ντου μάστουρ 

μάστουρ  

Παρόμοια κλίνεται και ι βούργαρς. 

 

Τα υπόλοιπα προπαροξύτονα σε -(η)ς κλίνονται κατά τα ανισοσύλλαβα: 

                                                
240 Βλ. και Hatzidakis ([1892] 1975 : 308). 
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ι τζ’έτζ’ιρς: πρόκειται για μορφολογική προσαρμογή τουρκικού δανείου. Διαθέτει 

ανισοσύλλαβο πληθυντικό και διπλό σχηματισμό γενικής ενικού, με στηλοειδή 

τονισμό ή προσθήκη της Κ -ιού.  

 

(η)- ~ (η)δ-    τζ’έτζ’ιρ- ~ τζ’ιτζ’ιρ- ~ τζ’ιτζ’έρδ- 

 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   τζ’έτζ’ιρ-ς    οι τζ’ιτζ’έρδις  

ντ   τζ’ιτζ’ιρ-ιού & τζ’έτζ’ιρ  

ντου  τζ’έτζ’ιρ 

 τζ’έτζ’ιρ  

Παρόμοια κλίνεται και το αρσενικό ουσιαστικό ι ζάχαρς στον ενικό, το οποίο 

μαρτυρείται ως αρσενικό ο ζάχαρης στον Μαχαιρά.241 Στον πληθυντικό όμως διαθέτει 

τρεις σχηματισμούς: (α) τον ανισοσύλλαβο σχηματισμό, κατά τα αρσ. σε -(η)δις<-

ηδες: ζαχάρδις. (β) τον ήδη γνωστό στη μεσαιωνική ανισοσύλλαβο παράλληλο 

σχηματισμό κατά τα ουδέτερα με την προσθήκη του ληκτικού τεμαχίου –(ι)τα: 

ζαχάρτα <ζαχάριτα.242 Αναφέρεται επίσης ο σχηματισμός γεν. ενικού ζαχαρίου που 

στο ιδίωμα με συνίζηση γίνεται ζαχαριού.   (γ). Από το θέμα του πληθυντικού των 

ουδετέρων προέρχεται και ο ανισοσύλλαβος σχηματισμός αρσ.: οι ζαχάρτις. Το 

κλιτικό παράδειγμα στο ιδίωμα έχει ως εξής:  

 

(η)- ~ (η)δ- ή (ι)τα-    ζάχαρ- ~ ζαχάρ-τ-  ~ ζαχάρ-δ- 

 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   ζάχαρ-ς    τα ζαχάρ-τα  & οι ζαχάρ-τ-ις & ζαχάρ-δ-ις 

τ  ζάχαρ & ζαχαρ-ιού 

ντου  ζάχαρ  

ζάχαρ 

                                                
241 Βλ. ΛΜΕ-Κρ. ζάχαρης ο.: έψηννεν τον ζάχαρην (Μαχ. 65619) [<ουσ. ζάχαριν.  
242 Στο ΛΜΕ-Κρ. απαντά και ως ουδ. ζάχαριν το· ζάχαρ· ισάχαριν· σάχαρ· σάχαριν· γεν. εν. ζαχαρίου· 

ζαχάριτος· αιτιατ. πληθ. ζαχάριτα. 
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4.4.1.3  Αρσ. σε -ας  

Τα ουσιαστικά της κατηγορίας αυτής (ονόματα ποικίλης πρόλευσης, όπως από 

ονόματα ΑΕ α΄ κλιτα, γ΄ κλιτα μεταπλασμένα σε -ας, ενσωματωμένα τουρκικά δάνεια 

κ.ά.) διαθέτουν ισοσύλλαβους και ανισοσύλλαβους σχηματισμούς. 

Υποκατηγοριοποιούνται, με βάση το κριτήριο τόνου, σε οξύτονα, παροξύτονα και 

προπαροξύτονα. Από αυτά τα οξύτονα διαθέτουν μόνο ανισοσύλλαβους 

σχηματισμούς, τα παροξύτονα ισοσύλλαβους τα αρχαιότερα, ανισοσύλλαβους τα 

νεότερα, τα προπαροξύτονα μόνο ισοσύλλαβους.  

4.4.1.3.1 Οξύτονα 

-ά- ~ άδ-    μυλουνά- ~ μυλουνάδ-  

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   μυλουνά -ς    οι μυλουνά -δ-ις   

τ μυλουνά  

ντου μυλουνά  

μυλουνά 

 Παρόμοια κλίνονται τα: αλουγάς, κιαχαγιάς, σκαφτιάς, παπάς, σ’κουφάς,  Φουνιάς, 

χααμουφάς, χαβάς, μπγάς (<μπουγάς 'χοντρός'), Λιάς, κιιμάς, κατσ’κάς, αχ’λάς, 

κουλάς, ματάς, υυνικάς κ.λπ.    

ντουουβά-ς ‘τορβάς’ 

ντουουβά-  ~ ντουουβά-δ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   ντουουβά-ς   οι ντουουβά-δ-ις   

ντ ντουουβά & ντουουβαδ-ιού  

ντου ντουουβά  

ντουουβά 

Παρόμοια κλίνονται τα [-έμψ.] κασμάς, μπασμάς ‘κεφαλόδεσμος’, χαλκάς, χασ’λαμάς 

‘είδος γλυκού’ κ.ά.·το όνομα ι Μάς σχηματίζει τη γεν. ενικού τ Μαγιού. 

Υποκατηγοριοποίηση της ίδιας κατηγορίας αποτελούν τα επόμενα τρία 

κλιτικά παραδείγματα, με τροποποιημένα φωνολογικά τα ληκτικά τους τεμάχια, λόγω 

των φωνολογικών κανόνων του /r/.  

  

 



172 

 

-άας   

Ο σχηματισμός του μακρού ΘΦ -άα- έχει διαφορετική προέλευση στα δύο παρακάτω 

κλιτικά παραδείγματα, όπως φαίνεται από τα ληκτικά τεμάχια προέλευσης. 

 

-άα- < Φρά- ή Σρά ~ άαδ-      

ψάας   ‘ψαράς’  σουφάα-ς  ‘σοφράς’ 

ψάα- ~ ψάαδ-   

       σουφάα- ~ σουφάαδ-    

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   ψάα-ς    σουφάα-ς    οι ψάα-δ-ις  σουφάα-δ-ις  

τ ψάα  σουφάα & σουφαα-δ-ιού 

ντου ψάα  σουφάα 

ψάα  σουφάα 

Παρόμοια κλίνονται τα πάας < παράς, σαμάας < σαμαράς, μαρμάας < μαρμαράς, 

σβουγγάας < σφουγγαράς, παλιουσουφάας < παλιοσοφράς. 

   Όπως φαίνεται από τα παραπάνω κλιτικά παραδείγματα τα ονόματα που 

φέρουν το χαρακτηριστικό [-ανθρώπινο] διαθέτουν και δεύτερο σχηματισμό γενικής 

ενικού με το παρεκτεταμένο με το -δ- Θ και την Κ -ιού.   

τ κασμαδιού / κασμά του σαπλίκ’243 ‘ξύλινη λαβή γεωργικών εργαλίων’ ~ του σαπλίκ’ 

αμπ ντου μπαλτά· 

τ σουφααδιού / σουφάα του πουδάρ ~ του πουδάρ αμπ ντου σουφάα. 

 Στα ονόματα που φέρουν το ληκτικό τεμάχιο -αρα- η αποβολή του 

μεσοφωνηεντικού /r/ είναι δυνατό να ακολουθήσει τις εξής δύο κατευθύνσεις:  

(α) συναίρεση σε μακρόχρονο αα ή (β) διατήρηση της ακολουθίας των δύο 

φωνηέντων.   

 Προτίμηση στο μακρό αα δείχνουν τα ονόματα που το /r/ανήκει στο θέμα 

τους, όπως π.χ. ψάας < ψαρά-ς, πάας < παράς και είναι πιο ασυνήθιστοι οι 

σχηματισμοί σε ακολουθία α.άς, π.χ. ψα.άς. Αντίθετα προτίμηση στην ακολουθία δύο 

φωνηέντων δείχνουν οι σχηματισμοί που το /r/ βρίσκεται στο μεγεθυντικό επίθημα -

αράς>-α.άς, όπως για παράδειγμα:  χου.ιφτα.άς ‘χορευτ-αράς’, δλιφτα.άς ‘δουλευτ-

                                                
243 η λ. και στην Ίμβρο βλ. Τζαβάρας 2011 (λ. σαπλίκ'). 
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αράς’, γ’υπνα.άς ‘υπν-αράς’, ψιφτα.άς ‘ψευτ-αράς’, κλιφτα.άς ‘κλευτ-αράς’, ντιγλα.άς 

κ.λπ.  

 Τα ονόματα της κατηγορίας σε α.άς κλίνονται κανονικά όπως τα υπόλοιπα σε 

-άς. 

-α.ά- ~ α.άδ-  

ψιφτα.άς ‘ψευταράς’ 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   ψιφτα.ά-ς    οι ψιφτα.ά -δ-ις   

τ ψιφτα.ά  

ντου ψιφτα.ά  

ψιφτα.ά  

4.4.1.3.2 Παροξύτονα  

Ακολουθούν το ανισοσύλλαβο πρότυπο κλίσης οι νεότεροι σχηματισμοί, παράγωγα 

κλπ., όπως αγ’ί.ας, μανταλέλιας, τγαν’τέλιας,  πιζβίκιας,  Δμητέελιας κ.ά.  

-α-  ~ (η)δ-      

    πιδέλιας  ‘παλικαράκι’ 

πιδέλια- ~ πιδέλ’δ-     

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   πιδέλια-ς      οι πιδέλ’-δ-ις   

τ πιδέλια   

ντου μπιδέλια   

πιδέλια  

    αγ’ίας244  ‘αγέρας’ 

    αγ'ία- ~ αγ’έρδ-  

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι γ’  αγ’ία-ς     οι  γ’  αγ’έρ-δ-ις 

τ  αγ’ία 

ντουν  αγ’ία 

αγ’ία 

Παρόμοια κλίνεται το αθί.ας. 

                                                
244 Για ανομοίωση βαθμού ανοίγματος βλ. 2.2.1.1.1.1.3. 
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Ακολουθούν το ισοσύλλαβο πρότυπο λέξεις, όπως αχ’ι.ώνας, μήνας, λιώνας, 

πουνών.ντας ‘ο συμπονετικός’, κλ’ητήας, νιπτήας κ.ά. μεταπλασμένες από τα 

παλιότερα τριτόκλιτα. 

-α-  ~ - 

     αχ’ι.ώνας   ‘αχερώνας’ 

      αχ'ι.ώνα- ~ αχ’ι.ών- 

Ενικός     Πληθυντικός 

ι   αχ’ι.ώνα-ς      οι αχ’ι.ών-ις  

τ αχ’ι.ώνα       

ντουν αχ’ι.ώνα   

αχ’ι.ώνα 

 Διαθέτει γενική πληθυντικού η λέξη ι μήνας, μνω σε παγιωμένες εκφράσεις 

όπως δυο μνω αλλά και γ’ένα μνω πιδί (βλ. 4.4 [β]) 

άνταας  

Το παροξύτονο αρσ. ι γ’ άνταας αποτελεί παράδειγμα συγκρητισμού των ΑΕ 

κλίσεων και δημιουργίας μεικτού κλιτικού παραδείγματος. Διαθέτει έναν ιδιαίτερο 

ισοσύλλαβο τρόπο κλίσης, με στοιχεία και των τριών ΑΕ κλίσεων. Η ονομ. ενικού 

έχει μεταπλαστεί κατά την α΄ κλίση, η γενική ενικού αποτελεί συνδυασμό στοιχείων 

της γ΄ και β΄ κλίσης (τόνος στη λήγουσα από το πρότυπο ανδρός και Κ -ου  κατά τη 

β΄ κλ.) και η ονομ. πληθ. προσαρμόζεται προς το φωνηεντικό ΚΕ της ΑΕ β΄ κλίσης, 

εξυπηρετώντας έτσι την τάση για διάκριση γένους και στον πληθ. σύμφωνα με το 

προαναφερόμενο μοντέλο ±/s/.  

-αα-  ~ -       

      άνταα- ~ αντ- ~ άντ-    

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι γ’  άνταας 245    οι γ’  άντοιοι246  

τ  αντούου247 / άνταα  

ντουν  άνταα 

άνταα   
                                                
245 πβ. και Browning (1995 :  19) για την εξέλιξη της ευρύτερης κατηγορίας στην ελληνική και Ruge 

(1969 : 62-63) για /andras/ και /minas/. 
246 Πβ. άντροι απαντά επίσης στην Προύσσα Βιθυνίας (Κωνσταντινίδου, 2005 : 128). 
247  Πβ. και Παπαδόπουλος (1926 :  56).  
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4.4.1.3.3 Προπαροξύτονα  

Ακολουθούν το ίδιο πρότυπο κλίσης με τα υπόλοιπα προπαροξύτονα σε -ους <-ος και 

-ης <-(η)ς (βλ. αντίστοιχες κατηγορίες). Αποτελούν παραδείγματα συγκρητισμού των 

ΑΕ κλίσεων (α΄, β΄ και γ΄ κλίσης), με τη δημιουργία μεικτών κλιτικών 

παραδειγμάτων. Ο τρόπος αυτός σχηματισμού μεικτών κλιτικών παραδειγμάτων, με 

συνεμφάνιση τύπων από διαφορετικές κλίσεις, είναι ιδιαίτερα εμφανής στα βαρύτονα 

σε -ας.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ουσ. ι γ’ άρχους & άρχουντας,248 

το κλιτικό παράδειγμα του οποίου έχει ως εξής: 

-ου- & -α-  ~ -       

     άρχου- ~ άρχουντα- ~ αρχόντ- ~ άρχουντ’   

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   γ’  άρχου-ς   & άρχουντα-ς οι  γ’  αρχόντ’  & άρχουντ-ις  

τ άρχουντα  & αρχόντ       

ντουν άρχου  &  άρχουντα    

άρχουντα 

Ο μεταπλασμένος στον ενικό από την γ΄ κλίση τύπος: ι γ’ άρχους (< άρχων) στη β΄ 

εμφανίζει παράλληλο σχηματισμό και κατά την α΄ κλίση, ι γ’ άρχουντας. Στον πληθ. 

εμφανίζει επίσης παράλληλους σχηματισμούς οι γ’ άρχουντις (κατά τα παλιότερα 

τριτόκλιτα) και αρχόντ (κατά τα παλιά δευτερόκλιτα) (πβ. και γέρος & γέροντας της 

ΚΝΕ).  

Παρόμοια στο ιδίωμα κλίνονται τα: ι γ’έους & γ’έουντας  – γ’έρ, ι Χάους, γεν. τ Χάου 

& τ Χάουντα (π.χ. τ Χάουντα του ρυάκ’) κ.ά.   

-α-  ~ -       

      σάλιακα- ~ σαλιάκ- ~ σαλιάκ’  

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   σάλιακα -ς      οι σαλιάκ’  

τ σάλιακα       

ντου σάλιακα    

σάλιακα 

        

 
                                                
248 Βλ. και Χατζιδάκις (1907 : 8-9). 
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κόοκα- ~ κουάκ- ~ κουάκ’       

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   κόοκα -ς      οι κουάκ’  

τ κουάκ & κόοκα       

ντου γκόοκα  [du góoka]  

κόοκα  

Στον τύπο κόοκας έχουν συμπέσει οι λέξεις ο κόρακας  και ο κρόκος.  

-Φ.α- < -Φρα     

      τζ'ίτζ’ι.α- ~ τζ’ιτζίρ    

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   τζ’ίτζ’ι.α-  -ς      οι τζ’ιτζ’ίρ 

τ τζ’ίτζ’ι.α       

ντου τζ’ίτζ’ι.α  

τζ’ίτζ’ι.α 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω κλιτικά παραδείγματα, τα προπαροξύτονα 

σε -ας κλίνονται ως εξής: στη γενική ενικού η τάση για κάθοδο του τόνου 

περιορίζεται σήμερα σε παροιμιακές φράσεις, όπως κόοκας κουάκ μάτ δε ξ'βάζ', ενώ 

πιο συχνός είναι ο τρόπος σχηματισμού κατά το αντιπαραθετικό μοντέλο ±/s/, ι 

τζ’ίτζ’ι.ας τ τζ’ίτζ’ι.α· στην ονομαστική πληθυντικού η κάθοδος ή διατήρηση του 

τόνου εξαρτάται, όπως προαναφέρθηκε και για τα προπαροξύτονα σε -ους < -ος, από 

την αρχαιότητα, τη συχνότητα χρήσης και τον τρόπο σχηματισμού της λέξης. Έτσι 

σχηματίζονται με κάθοδο του τόνου απλές λέξεις υψηλής συχνότητας, ενώ προτιμούν 

τον στηλοειδή τονισμό οι σύνθετες και νεότερες. Εναλλακτικοί παράλληλοι 

σχηματισμοί, με πιθανή επίδραση της ΚΝΕ, εμφανίζονται και σε -ις<-ες. Η εικόνα ως 

προς την γεν. εν. και ονομ. πληθ., που επικρατεί στο ιδίωμα, αποτυπώνεται και στους 

παρακάτω σχηματισμούς:  

ι γ'  άρχουντας & άρχους, τ άρχουντα & τ αρχόντ, οι γ’ αρχόντ & άρχουντις 

ι βίζ’ι.ας249 ‘κότσι αστραγάλου’ τ βίζ’ι.α, οι βιζ’ίρ  

ι γ’ άτζουνας ‘γάμπα’, τ άτζουνα, οι γ’ άτζουν’ & άτζουνις 

ι μήλ’γγας ‘μηνίγγι’, (τ μήλ’γγα), οι μλ’ίγγ’ 

ι δαίμουνας, τ δαίμουνα, οι διμόν’ &  δαίμουν’ & δαίμουνις 

                                                
249 Βλ. ΙΛ. *βέζιρας  > βίζιρας ‘1. αστράγαλος 2. το παιγνίδι του αστράγαλου, Στερελλ. (Καλοσκοπ.).    
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ι κότσ’νας ‘πουρνάρι’, τ κότσ’να, οι κότσ’ιν’ 

ι κάβουας ‘κάβουρας’, τ κάβουα, οι καβούρ  

ι μπάμπουας ‘χρυσόμυγα’, ντ μπάμπουα, οι μπαμπούρ 

ι γ’ Έλληνας, τ Έλληνα,  οι γ’ Έλλην’ 

ι τζα.ύγκουας ‘λάρυγγας’, τ τζα.ύγκουα, οι τζα.ύγκουρ & τζα.ύγκου.ις  

ι τυ.όγαλας ‘τυρόγαλο’, τ τυ.όγαλα, οι τυυγάλ’ & τυ.ουγάλ’ 

ι γ’ αν’θόκουλας ‘μυρμηκίαση’, τ αν’θόκουλα, οι γ’ αν’θόκουλ’ 

4.4.1.4 Η κατηγορία των σε -ές  

Πρόκειται για μια ολιγομελή ομάδα λέξεων, στην πλειοψηφία τους δάνεια από την 

τουρκική, που προσαρμόζονται μορφολογικά στην κλίση αρσενικών και φέρουν ΘΦ 

-έ-, όπως για παράδειγμα τα: αμιλές 'βοηθός χτίστη', βαντές 'καιρός', καναπές 

(αντιδ.<γαλλ.), κουρσές (< γαλλ.), μισές ‘δρύινο ξύλο’, παακ’ιν.ντές ‘παρακεντές’, 

πιλτές, σ’κ’ιμπές, χαβαλές κ.ά.  

  

-έ- ~ έδ-       αμιλέ- ~ αμιλέ-δ-    

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι  γ’ αμιλέ-ς      οι γ’ αμιλέ-δ-ις 

τ αμιλέ       

ντουν αμιλέ   

αμιλέ 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα: γ’υγ’ές250 ‘πολύ ηλικιωμένος’, κακααγ’ές 

‘πάρα πολύ ηλικιωμένος’.  

Μερικά ονόματα της κατηγορίας αυτής που φέρουν το χαρακτηριστικό 

[-πρόσ.], και διαθέτουν γεν. κτητική, σχηματίζουν τη γεν. ενικού με το 

παρεκτεταμένο θέμα σε -δ- και το ΚΕ -ιού.  Τέτοια είναι: γκ’ισ’μές, καναπές, καφές, 

καφινές, μπακτσ’ές, μπιρντές, ντινικές, σιλτές,251 τζ’ιτζ’βές252  κ.ά.  

                                                
250 Για την προέλευση βλ. Andr. LA γυγαί οι (Hesych γυγαί· πάπποι): γυγές ο Imbr u.a. steinalter 

Mann. 
251 Για την προέλευση βλ. ΛΚΝΕ-Τρ. σιλτές [τουρκ. şilte `λεπτό στρώμα΄ -ς]. 
252 π.χ. Ντ γκ’ισ’μιδιού του νι.ό έχ’ βδέλις.  

Πού ένι τ ντινικ’ιδιού του καπάκ’; || Τ καφιδιού του φιλ’τζ’άν'.  

Έχασα τ μπακτσ’ιδιού του κλειδί  (ισοδύναμό του του μπακ’τσ'ιδίσιου του κλειδί). 
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      ι γκ’ισ’μές ‘βρύση με τρεχούμενο νερό’ 

-έ- ~ έδ-      γκ’ισ’μέ- ~ γκ’ισ’μι-δ- ~ γκ’ισ’μέ-δ-   

        

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   γκ’ισ’μέ-ς      οι γκ’ισ’μέ-δ-ις 

τ γκ’ισ’μέ  & γκ’ισ’μι-δ-ιού       

ντου γκ’ισ’μέ   

(γκ’ισ’μέ) 

4.4.1.5 Η κατηγορία των σε -ούς  

Στην κατηγορία αυτή απαντούν τα ονόματα παππούς, με ανισοσύλλαβο πρότυπο 

κλίσης και το νους που διαθέτει μόνο ενικό. Τα ονόματα αυτά κλίνονται όπως και τα 

αντίστοιχα της ΚΝΕ.  

 

-ού- ~ ούδ-       παππού- ~ παππού-δ-     

 Ενικός     Πληθυντικός 

ι   παππού- ς      οι παππού -δ-ις 

τ παππού       

ντου μ παππού   

παππού 

4.5 Θηλυκά 

Σε αντιστοιχία με τις παραπάνω κατηγορίες των αρσενικών βρίσκονται και οι 

κατηγορίες των θηλυκών, με ΘΦ: -ου < -ο, -η, -α, -έ, -ού, και τα κυριώνυμα σε -ιώ· 

τα θηλυκά, με βάση το κριτήριο προέλευσης, αρχαιότεροι ή νεότεροι σχηματισμοί, 

κλίνονται κατά τα ισοσύλλαβα ή τα ανισοσύλλαβα αντίστοιχα.  

Τις πολυπληθέστερες ομάδες αποτελούν τα θηλ. σε -α και -η, αρχαιότερα ή 

μεταπλασμένα από άλλες κατηγορίες, τα οποία κλίνονται κατά τα ισοσύλλαβα. 

Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα προσηγορικά253 ονόματα των δύο παραπάνω 

                                                
253 Για παρατήρηση W. Schulze ότι η κατάληξη -άδες εμφανίζεται στα προσηγορικά κι όχι στα 

αφηρημένα ονόματα βλ. Χατζιδάκις (1907 : 16).  
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κατηγοριών που διαθέτουν (α) παράλληλα με τους ισοσύλλαβους σχηματισμούς και 

ανισοσύλλαβους, οι οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το επίπεδο ύφους. 

ή (β) μόνο ανισοσύλλαβους σχηματισμούς (βλ. Ανισοσύλλαβα θηλ. -ή και -ά)  

4.5.1 Ισοσύλλαβα 

4.5.1.1 Θηλ. σε -η  

4.5.1.1.1 Οξύτονα  

      αγκλαβή ‘προικοσύμφωνο’ 

-ή ~ -       αγκλαβή-  ~ αγκλαβ-   

 Ενικός     Πληθυντικός 

η γ’   αγκλαβή      οι γ’ αγκλαβ-ές 

τς αγκλαβή-ς      

ντ αγκλαβή  

αγκλαβή 

Παρόμοια κλίνονται τα: απουγααφή, απουλαβή, αστααπή 'αστραπή', γουργ’ή 

'ρεβυθομαγιά για εφτάζυμα', δααχμή, ζουγ’ή, κλαβαν’ή 'καταπακτή', κλουν’ή 'κλωστή', 

κουρφή, μουδικ’ή 'μοδιστρική', πθαμή, πουουγουν’ή, σ’τιιμή 'στιγμή', ψ’ή 'ψυχή' κ.ά. 

Μερικά ουσιαστικά, αφηρημένα κυρίως ή κύρια ονόματα, δεν συνηθίζονται στον 

πληθυντικό. Τέτοια είναι: ακγ’ή ‘ακοή’, ανιφαν’ή254 ‘φανέρωμα, εμφάνιση’, 

ανιχλουβαγ’ή ‘αναστάτωση μεγάλη από συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων με θόρυβο 

και φωνές’,  βλ’ή ‘θέληση’, θουουφή (<τροφή) ‘λέρα’, κααβουγ’ή ‘φασαρία’, 

κακουμουν’ή ‘κακοπέραση’, πατ.τή ‘συνήθεια, τακτική’, αγιά Μπατή ‘Αγία 

Υπαπαντή’, Γιουματν’ή (τοπων.), Ξ’ή ‘Χρυσή’ κ.ά. 

4.5.1.1.2 Βαρύτονα  

Υποκατηγοριοποίηση της ίδιας κατηγορίας αποτελούν τα παρακάτω κλιτικά 

παραδείγματα παροξύτονων και προπαραξύτονων, που εμφανίζονται με 

φωνολογικά τροποποιημένα τα ληκτικά τους τεμάχια, λόγω των φωνολογικών 

κανόνων του ιδιώματος.  

(βλ. 2.2.2.3) 

 
                                                
254 Βλ. ΙΛ αναφανή. 
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η κιικούτ ‘το κουρκούτι: τριμμένο στάρι, χυλός’   

Σμη επιδ.ουρ. (< Σμη επιδ.ουρ. η)      κιικούτ-    

   

 Ενικός     Πληθυντικός 

η κιικούτ    οι  κιικούτ-ις 

τς κιικούτ-ς      

ντ       γκιικούτ  

κιικούτ 

Παρόμοια κλίνονται τα: αγιργιουβόομ, αθαασκούφ ‘στάχτη’, θέρμ, ανέμ, Πέφτ, πλάτ, 

σκάφ, Τίιτ, Τιτάαδ, τσάπ  

     η κάμαρ ‘το δωμάτιο’ 

-ρ (<-ρη)      κάμαρ ~ κάμα-    

 

Ενικός     Πληθυντικός 

η κάμαρ    οι  κάμα-ις 

τς κάμαρ -ς      

ντ       γκάμαρ   

κάμαρ 

Παρόμοια κλίνονται τα: αλιτόοχ’ειρ, λ’ίγ’ιρ ‘ιλαρά’, 

   

η γ’ αγκάλ'  ‘η στροφή’ (< αγκάλη) 

Σεπιδ.ουρ. (<Σεπιδ.ουρ. η)      αγκάλ’-  ~ αγκάλ-   

       

 Ενικός     Πληθυντικός 

η  γ’   αγκάλ’      οι  γ’ αγκάλ-ις 

τς αγκάλ’-ς      

ντ αγκάλ’  

αγκάλ’ 

Παρόμοια κλίνονται τα: αγκ’έλ’ 'αγέλη',  βιασ’ύν’, γ’ι.ουσ’ύν’, ζβιλτουσ’ύν’, 

κουκουσ’ύν’ 'κακοκαιρία', καλουσ’ύν’ ‘καλοσύνη, καλοκαιρία’, μπιρδιξουσ’ύν’, 

πστουσ’ύν’, χουλιουσκασ’ύν’, αρκάν’ 'γεωργικό εργαλείο', ίιγαν’, μυρσ’ίν’, πασπάλ’ 

‘πολύ λεπτό αλεύρι’, πόοπουλ’ ‘πρόπολη’, πιατουθήκ’, ψουμουθήκ’, σ’ίκαλ’ κ.ά.  
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Στη γεν. ενικού εμφανίζουν ημιφωνοποίηση συμφώνου (βλ. 2.2.4) λέξεις που 

το ληκτικό συμφωνικό τεμάχιο του θέματος είναι χ’, σ’, ζ’, σ’τ,  όπως:  

(α)  αλιβουουδόχ’ – αλιβουουδόι̯ς, άαχ’ ‘ράχη’ – άαι̯ς, λόχ’ ‘πνιγηρή ζέστη, κάψα’ – 

λόι̯ς, πήχ’ – πήι̯ς κ.ά.  

(β) στάσ’- στάι̯ς, κλ’είδουσ’- κλ’είδουι̯ς, βύυσ’-βύυι̯ς, ένισ’-ένιι̯ς, πίισ’-πίι̯ς,  τηλι.όρασ’ 

– τηλι.όραι̯ς, κ’ιφάλουσ’-κ’ιφάλουι̯ς κ.ά. 

(γ) γλ’υκόζ’- γλ’υκόι̯ζ-ς 

(δ) ζέσ’τ-ζέι̯τς ‘ζέστης’,  άουσ’τ - άουιτ̯ς ‘άρρωστης’ 

 

ΦΣΣ: ανέγκαψ’ 

Όταν υπάρχουν δύο σύμφωνα πριν το ΘΦ -η- αποφεύγεται κατά κανόνα ο 

σχηματισμός μονολεκτικής γενικής σε λέξεις όπως: ανέγκαψ’, Άν’ξ’, απόλ’σ’255 ‘η 

βλάστηση’, απουγ’ύρσ’ ‘στροφή’, καρδάρσ’ ‘βράσιμο’, καταχ’έρσ’ ‘αρχίνημα 

πλεκτού’, λάσ’π, μάλαξ’ ‘χρηματικό απόθεμα’, μπλέξ’ ‘πλέξη’, πααθέρσ’ 

‘παραθέριση’, πόοσουψ’ ‘πρόσοψη’. 

Τα μεταπλασμένα ΑΕ θηλ. γ΄ κλιτα σε -ις έχουν στο ιδίωμα μορφολογικά 

προσαρμοστεί στον ενικό στο κλιτικό παράδειγμα των βαρύτονων θηλ. σε η. Ο 

σχηματισμός του πληθ., με Κ -ις<-ες256 και κάθοδο του τόνου των προπαροξύτονων 

στην παραλήγουσα, δείχνει έναν συγκρητισμό ανάμεσα στο καινούργιο μορφολογικό 

πρότυπο και το παλιό κλιτικό παράδειγμα, όπως φαίνεται από το παρακάτω κλιτικό 

παράδειγμα:  

η θλ’ύκουσ’ ‘η άρθρωση’    

Σσυρ. (<Σσυρ. η)      θλ’ύκουσ’-  ~ θλ’ύκουι̯ ~ θλ’υκώσ- 

 Ενικός     Πληθυντικός 

η θλ’ύκουσ’    οι  θλ’υκώσ-ις (<θηλυκώσες) 

τσ(η) θλ’ύκουι-̯ς ( < θηλύκωσης)      

ντ(η)     θλ’ύκουσ’    τσι  θλ’υκώσ-ις 

θλ’ύκουσ’    

                                                
255 Π.χ. Έβιιξι κ’ι γ’έν’κ’ι η γ’ απόλ’σ’ ‘βλάστηση’, ας φαν τώω τα ζα να ζ’ήσ. 
256 Χατζιδάκις (1907 :  8) «ο  πληθυντικός των οψιγενών τούτων πρωτοκλίτων ηκολούθησε τω νέω 

σχηματισμώ των αρχαιόθεν πρωτοκλίτων, και δη  κατά το τιμές, δίκες, νίκες κτλ. ελέχθη και οι χάρες 

και οι πράξες και οι ράπες, οι πήχες, οι δόσες, οι εκατοστές κτλ.». 
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Παρόμοια κλίνονται σε ενικό και πληθυντικό τα: στάσ’, κλ’είδουσ’, βύυσ’, ένισ’, 

μιτάγγ’σ’, πίισ’,  τιλι.όρασ’, κ’ιφάλουσ’ ‘σχέδιο στις άκρες υφαντών (σεντονιών, 

τραπεζομάντιλων κ.λπ.)’ αλλά σε ορισμένα και χωρίς κάθοδο του τόνου πληθ. 

κ’ιφάλουσις. 

Δεν συνηθίζονται στον πληθυντικό τα αφηρημένα ονόματα που δηλώνουν 

ρηματική ενέργεια, όπως ανέγκασ’, ανιγάλλιασ’, ανικέεμασ’, κούασ’, απουκούασ’, 

βιάσ’, μιτάδουσ’ ‘η θεία Κοινωνία’, μπόλιασ’, φλόγουσ’, φάασ’ ( < φράση)257 

‘σταθερότητα συμπεριφοράς’. 

 Με ανάπτυξη φωνήεντος (βλ. 2.2.5.1) σχηματίζονται τα: 

     η δάφιν’ ‘η δάφνη’ 

Σιν’ (< Σν’η)    δάφιν’ ~ δάφν-   

 

Ενικός     Πληθυντικός 

η δάφιν’   οι  δάφν -ις 

τς δάφιν’-ς      

ντ      δάφιν’  

δάφιν’ 

Παρόμοια κλίνονται τα: στάφιν’, πάχιν’, άχιν’, τέχιν’, στέγιν’, λ’σάχιν’.  

  

ανισοσύλλαβα 

Για το σχηματισμό των ανισοσύλλαβων της κατηγορίας αυτής βλ. 4.5.4.1. 

4.5.2 Θηλ. σε -α  

4.5.2.1 Οξύτονα 

Πέρα από μια μειοψηφία οξύτονων σε -ά (για τα οποία βλ. 4.5.4.1), παρόμοια με την 

ΚΝΕ,  τα υπόλοιπα ουσιαστικά της κατηγορίας αυτής κλίνονται κατά τα ισοσύλλαβα, 

και οι διαφοροποιήσεις στα κλιτικά παραδείγματα είναι αποτέλεσμα φωνολογικών 

διαδικασιών.  

 

 

 
                                                
257 Βλ. και Κατσάνης (1996 : 113). 
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-ά  

η κουκουδιά  ‘αγριοχουρμαδιά’ 

       κουκουδιά  ~ κουκουδι- 

 Ενικός     Πληθυντικός 

η κουκουδιά    οι  κουκουδι- ές [kukuδjés] 

τς κουκουδιά -ς     

ντ      γκουκουδιά258    τς κουκουδι-ές  

κουκουδιά    

Παρόμοια κλίνονται τα: λ’ειτιργιά, Παναγιά, Αθανασιά, Ανιστασιά, Γαουφαλιά, 

Λιφτιριά, αν’υδιργιά ( < ανυδρία) κ.ά.  

Δεν συνηθίζεται στον πληθ. το: πααβλιά259 ‘τεμπελιά’.   

η γ’ αγουά ‘η αγορά, το αγοράζειν’ 

     

       αγουά  ~ αγου- 

 Ενικός     Πληθυντικός 

η  γ’  αγουά    οι  αγου-ές 

τς αγουά -ς     

ντ      αγουά    τς αγου-ές  

αγουά   

Παρόμοια κλίνονται τα φουά, σπουά.  

 

-άα < αρά 

η χάα-  ‘η χαρά’    

       χάα  ~ χα- 

Ενικός     Πληθυντικός 

η  χάα    οι  χα-ές 

τς χάα-ς     

τ      χάα    τς χα-ές  

χάα   

 

                                                
258 Για αφομοίωση ως προς το σημείο άρθρωσης βλ. και Χατζησαββίδης (2009 : 86). 
259 Andr. LA, παραβουλία η mgr.  
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-Σάα < Σρά 

η πλιβάα   ‘η πλευρά’   

       πλιβάα ~ πλιβ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

η  πλιβάα    οι  πλιβ-έες 

τς πλιβάα-ς     

ντη      μπλιβάα   τσι πλιβ-έες 

πλιβάα   

 

ανισοσύλλαβα 

Για το σχηματισμό των ανισοσύλλαβων της κατηγορίας αυτής βλ. 4.5.4.1. 

4.5.2.2 Βαρύτονα: παροξύτονα & προπαροξύτονα 

Θηλ. σε -α 

η γ’ ααγ’ίδα ‘νεράιδα’ 

ααγ’ίδα ~ ααγ’ίδ- 

Ενικός     Πληθυντικός 

η γ’  ααγ’ίδα   οι  γ’ ααγ’ίδ-ις 

τς ααγ’ίδα-ς     

ντ ααγ’ίδα   τς ααγ’ίδ-ις 

ααγ’ίδα  

Παρόμοια κλίνονται: αγκ’ίδα, αγγ’ιλάδα ‘γελάδα’, αίγα, ατααγ’ίδα,260 δασκάλα, 

αχ’λώνα, πλάδα, αφουάδα, ειειτόν’σσα, ζ’ντόοφσσα, Ασανούδα, Ζαφει.ούδα, 

ζιβλουγιάτινα, Καμπού.ινα, μαγαζά.ινα,  άκιργια, θυγατία κλπ. 

 

-άα  < -άρα  

η λαγάα  ‘δερμάτινο κορδόνι, κλωστή / ίνα φασολιών’   

       λαγάα- ~ λαγά- 

Ενικός     Πληθυντικός 

η λαγάα   οι   λαγά- ις 

                                                
260 Andr. LA, ατρακίς η sgr. eine dornige Pflanze: ατραγίδα Imbr, ατααγίδα Samoth. 
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τς λαγάα-ς     

ντ λαγάα   τς λαγά- ις 

λαγάα  

Παρόμοια κλίνονται τα: λάα ‘ορμητικό ρεύμα νερού, χείμαρρος’, μαγάα 

‘ακαθαρσία’, βουδάα ‘βοδάρα’, κάα ‘κάρα’ (Αγιά Κάα ‘Αγία Κάρα’), γκμπάα 

‘κουμπάρα’, Καμάα ‘Καμάρα’, κβάα ‘κουβάρα’, μπουζνάα ‘τσέπη’, πλατανάα 

‘πλατανάρα’, σκάα ‘σκάρα’, σουλ’νάα ‘σωληνάρα’, φκιάα ‘φτυάρι’, χλιάα ‘κουτάλα’ 

κ.λπ.  

Δεν συνηθίζονται στον πληθ. αφηρημένα ουσιαστικά, όπως ανιχλαντάα (< 

'μεγάλη λαχτάρα’, ανιβατζάα ‘επιπλέον ποσότητα’ κ.λπ.  

 

-Σαα < -Σρα  

η σκλόπιταα ‘δηλητηριώδες σκουλήκι’  

       σκλόπιταα- ~ σκλόπιτ- 

 

Ενικός     Πληθυντικός 

η σκλόπιταα  οι   σκλόπιτ-ιις 

τση σκλόπιταα-ς     

ντη σκλόπιταα  τσι σκλόπιτ-ιις 

σκλόπιταα 

Παρόμοια κλίνονται τα αμμδόπιταα, αρκανόπιταα, γαλαζόπιταα, λαφόοπιταα, 

κατώπιταα, απανώπιταα, βάθαα, γαδαουκ’λ’ήσταα, δαχλ’ήθαα, έχταα, κ.κ’ίσταα, 

κ’λ’ήσταα, κλέφταα, λόθαα, ν’φάνταα, μουδίσταα, όχ’ινταα, πατήταα, πλ’ύσταα, 

ξινουπλ’ύσταα, τλ’ίχταα, χουχλ’ήθαα. 

 

4.5.3 Βαρύτονα θηλ. σε -ου < ο  

Φέρει ΘΦ -ου- < -ο,261 μια ολιγομελής ομάδα από ονόματα νησιών, προερχόμενα από 

τα παλιά β΄ κλιτα ονόματα νησιών σε -ος, που μεταπλάστηκαν σε -ο στις 

                                                
261 βλ. και Browning (1995 :  84) για τον μεταπλασμό της κατηγορίας των ΑΕ θηλ. σε –ος κατά τους 

πρώιμους χρόνους του μεσαίωνα.  
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περισσότερες ελληνικές διαλέκτους262, όπως επίσης και στη δημοτική263, αφού μετά 

την αναδόμηση του κλιτικού συστήματος το -ς της ονομ. ενικού θεωρήθηκε 

αποκλειστικό διακριτικό χαρακτηριστικό των αρσ. με αποτέλεσμα τον μεταπλασμό 

των ονομάτων αυτών. Έτσι τα κληρονομημένα ονόματα νησιών, όπως προαναφέραμε 

(βλ. 4), που προέρχονταν από θηλ. της β΄ κλίσης, για να ενταχθούν στο κλιτικό 

παράδειγμα των θηλ., απέβαλαν το -ς της ονομαστικής, το οποίο στη συνέχεια πήραν 

στη γεν. και κατ’ αυτόν τον τρόπο εντάχθηκαν στην κλίση των θηλ.: η Ν’ίμπουου – τς 

Ν’ίμπουους, η Λ’ήμνου – τς Λ’ήμνους, η Λέσβου – τς Λέσβους, η Θάσου – τς Θάσους, η 

Σάμου- τς Σάμους, η Τένιδου – τς Τένιδους, η Τήνου – τς Τήνους, η Σκόπιλου – τς 

Σκόπιλους  κ.ά. 

Τα ονόματα αυτά κλίνονται μόνο στον ενικό. 

      Τένιδου-, Σκόπιλου-, Ν’ίμπουου- 

Ενικός  

η   Τένιδου η Σκόπιλου  η  Ν’ίμπουου 

τς    Τένιδου-ς  τς  Σκόπιλου-ς  τς  Ν’ίμπουου-ς 

ντ    νΤένιδου ντη  Σκόπιλου   ντ  Ν’ίμπουου 

4.5.4 Παράλληλοι σχηματισμοί (ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα) 

4.5.4.1 Θηλ. σε -ή & -ά  

Πρόκειται για οξύτονα ονόματα παλιότερα ή νεότερα, τα οποία σχηματίζονται με την 

προσθήκη του ΚΕ -άδις < -άδες. Από τα ονόματα αυτά (α) ορισμένα εμφανίζουν 

παράλληλα με τους ισοσύλλαβους σχηματισμούς και ανισοσύλλαβους, με υφολογική 

διαφοροποίηση, τα συγγενικά, π.χ. αδερφή – αδιρφές & αδιρφάδις, αγγουν’ή – 

αγγουνές & αγγουνάδις, αν’ιψιά – αν’ιψιές & αν’ιψιάδις, γιργιά – γιργιές & γιργιάδις, 

θειά – θειές & θειάδις, ν.νά – ν.νές & ν.νάδις, πιθι.ά – πιθι.ές & πιθι.άδις, (β) τα 

νεότερα κλίνονται μόνο κατά τα ανισοσύλλαβα, π.χ. γιαγιά – γιαγιάδις, κ’υ.ά – 

κ’υ.άδις, ν’κουκ’υ.ά – ν’κουκ’υ.άδις, απουν’κουκ’υ.ά – απουν’κουκυ.άδις, ουκά – 

ουκάδις, τσ'ατσ’ά ‘κουνιάδα ηλικιακά μεγαλύτερη από τη νύφη’ – τσ'ατσ’άδις. 

  

                                                
262 βλ. και Kretschmer (1905 : 240) και Browning (1995 : 19) για την εξέλιξη της ευρύτερης 

κατηγορίας στην ελληνική. 
263 Seiler (1958). 
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       αδιρφή ~ αδιρφ- ~ αδιρφά-δ- 

Ενικός   Πληθυντικός  

η γ’  αδιρφή  οι γ’ αδιρφ-ές &  αδιρφά-δ -ις 

τς  αδιρφή -ς    

ντ  αδιρφή  τς  αδιρφ-ές &  αδιρφά-δ -ις 

 αδιρφή 

 

η πιθι.ά ‘η πεθερά’ 

πιθι.ά ~ πιθι.- ~ πιθι.άδ- 

Ενικός   Πληθυντικός  

η πιθι.ά  οι πιθι.-ές  & πιθι.άδ -ις 

τς  πιθι.ά -ς    

ντ    μπιθι.ά  τς  πιθι.-ές & πιθι.άδ-ις 

 πιθι.ά 

4.5.5 Ανισοσύλλαβα  

      ουκά ~ ουκάδ- 

Ενικός   Πληθυντικός  

η γ’  ουκά  οι γ’ ουκάδ-ις  

τς  ουκά -ς    

ντ  ουκά  τς ουκάδ-ις  

 (ουκά) 

4.5.5.1  σε -έ   

Πρόκειται για μια μικρή ομάδα δάνειων λέξεων από την τουρκική, που 

προσαρμόζονται στην κατηγορία των ανισοσύλλαβων θηλ. και κλίνονται σε ενικό και 

πληθ. ως εξής: 

καχπέ  ~  καχπέ-σ- 

Ενικός   Πληθυντικός  

η  καχπέ   οι  καχπέ-σ-ις 

τς  καχπέ-ς   

ντ  γκαχπέ   τς  καχπέ-σ-ις 
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Όμοια κλίνεται και η φατμέ.  

4.5.5.2  σε -ού 

Πρόκειται για νεότερους σχηματισμούς, που κλίνονται κατά τα ανισοσύλλαβα, ως 

εξής:  

      η  τζατζαλού ‘χαλί από κουρέλια’ 

τζατζαλού  ~  τζατζαλούσ- 

Ενικός   Πληθυντικός  

η τζατζαλού   οι  τζατζαλού-σ-ις  

τς  τζατζαλού-ς    

ντ  τζατζαλού   τς τζατζαλού-σ-ις  

 (τζατζαλού) 

 

Παρόμοια κλίνονται τα: αλιπού, κου.ιλού, μπακλαβού, ζ’μαουπατού κ.ά. Επίσης, τα 

κυριώνυμα ή τοπωνύμια θηλ., όπως Ααλλού, Παασ’κ’ιβού, Σταατγού, 

Κουκκ’νουφουστανού, καθώς επίσης και το θηλ. των αρσ. μεγεθυντικών σε -άς ή α.άς 

< -αράς, όπως αχ’λάς – αχ’λού, ματάς – ματού, γ’υπνα.άς – γ’υπνα.ού κ.λπ.  

Πληθυντικοί σε -ούσις απαντούν, επίσης, στο Καταφύγι, Ορ. Πιερία (Τζιτζιλής, ΒΙ). 

4.5.6 Κυριώνυμα σε -ιώ  

Το επίθημα -ιώ χρησιμοποιείται για το σχηματισμό θηλυκών κυριώνυμων, που είναι 

πάντα οξύτονα. Το τεμάχιο αυτό έχει προκύψει από την συνεκφορά της κατάληξης 

των θηλ. -η και του -ό των υποκοριστικών ουδετέρων. όπως αναφέρει και ο 

Kretchmer (1905 : 238),264 προέρχονται μέσω υποκορισμού από τα ουδέτερα σε -ό. Η 

παρατήρησή του αυτή μπορεί να επιβεβαιωθεί και από το γλωσσικό υλικό του 

ιδιώματος, όπου οι σχηματισμοί αυτοί, ουδετέρων και θηλυκών, χρησιμοποιούνται 

παράλληλα, και η επικράτηση του θηλυκού καθορίζεται από την ηλικία και άλλους 

πραγματοσημασιολογικούς παράγοντες.265 Στο θηλυκό ουδετεροποιείται η 

υποκοριστική λειτουργία αλλά παραμένει η θωπευτική σημασία. Η Λέν’ ‘Ελένη’, η 

Κσ’ή ‘Χρυσή’ υποκορίζεται αρχικά ως του Λινιό, του Κσιό και στη συνέχεια γίνεται η 
                                                
264 Βλ. επίσης και  Hatzidakis ([1892]/1975 : 360-1. 
265 Βλ. και Κουτίτα (1984 : 7κ.ε., 67κ.ε.) για τη μικρυντική ή συναισθηματική λειτουργία των 

υποκοριστικών και γενικότερα για τη σημασία των υποκοριστικών.  
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Λινιώ, η Κσιώ κ.λπ. Το ουδέτερο εξάλλου λειτουργεί ως το μικρυντικό που 

επανενισχύει και σε άλλες περιπτώσεις τον υποκορισμό, όπως η Πινιλούδα γίνεται 

του Πινιλούδ, η Μαργ’έλα του Μαργ’έλ’ κ.λπ.  

Το επίθημα -ιώ προέκυψε από το ΘΦ των θηλ. -η και των ουδετέρων -ό, με 

επανανάλυση και μετακίνηση των ορίων του επιθήματος προς τα αριστερά. Τα 

ουδέτερα υποκοριστικά σε -ιό συνέπεσαν στην κλίση με τα αρχαιότερα θηλ. ουσ. -ώ 

και έτσι το επίθημα χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό θηλ σε -ιώ. 

Τα ονόματα αυτά κλίνονται όπως και στην ΚΝΕ στον ενικό, δεν σχηματίζουν 

πληθ. Για σχηματισμό πληθ., όπου χρειαστεί δανείζονται από τα υποκοριστικά σε -

ούδα, όπως για παράδειγμα η Λινιώ & Λινούδα πληθ. οι Λινούδις κ.λπ.  

 Ενικός  

η  Λινιώ  

τς  Λινιώ-ς  

ντ  Λινιώ  

 Λινιώ  

Παρόμοια κλίνονται τα: Αγγιλ'νιώ, Αμιρσιώ, Ασανιώ, Ατουμσιώ, Βαανιώ, Δισ'πνιώ, 

Ζαφειρνιώ, Ζαχαρνιώ, Θκ'ινιλιώ, Καλλιώ, Καντινιώ, Κσιώ, Κ’υ.αννιώ, Μαργιώ, 

Ξινιώ, Πηνιλιώ, Ργ'ινιώ, Ταανταφλλιώ, Φυλλιώ  (νεότ.) κ.ά. 

4.6  Ουδέτερα 

Διακρίνονται σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα. Ισοσύλλαβους σχηματισμούς 

διαθέτουν τα ουδ. σε -ο και -ι, που στο ιδίωμα πραγματώνονται ως -ό, -όο, -ου, -ουου 

και ί, (-ι), -ιι  αντίστοιχα. Ανισοσύλλαβα είναι τα: σε -(ι)μου, -μα, τα παλιότερα 

σιγμόληκτα σε -ου(-/ς) < -ος και τα ανώμαλα άλας, φως, κιργιάσ’.  

4.6.1 Ισοσύλλαβα 

Οι πιο πολυπληθείς κατηγορίες είναι τα ισοσύλλαβα – οξύτονα και βαρύτονα – σε -ο 

και -ι, τα οποία, με την επίδραση των φωνολογικών κανόνων του ιδιώματος, 

πραγματώνονται ως εξής: 

4.6.1.1 Ουδ. σε -ο 

Η μορφολογική κατάτμηση των τεμαχίων των ουδ. σε -ο ακολουθεί τον ίδιο τρόπο 

κατάτμησης με τα αρσ. σε -ος. Το -ο- αποτελεί το ΘΦ ή class marker, κατά την 
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Μαλικούτη (1999), το οποίο, όπου απαντά, υπολογίζεται στο θέμα. Σύμφωνα με 

αυτήν την κατάτμηση, τα ονόματα αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν θεματική 

αλλομορφία, με θέματα που φέρουν το ΘΦ -ο- και θέματα που δεν το φέρουν. 

4.6.1.1.1 Οξύτονα 

ουδ. σε -ό 

του σταρκό ‘κόσκινο για σιτάρι’ 

σταρκό ~ σταρκ- 

Ενικός      Πληθυντικός  

του σταρκό     τα σταρκ-ά 

τ σταρκ-ού    

του  σταρκό     

 (σταρκό) 

Παρόμοια κλίνονται τα: αγγειό, αρπιτό, βνό, γ’ι.ουντκό, γ’ουμ.στό & γ’ιμουστό, 

γαδουρκό, διτό, ζό, θιριό, κ’λό, λιανουζό, χουντουουζό,  μαγ’ειριό, μιρτκό, μουγκιιχτό, 

μπλιχτό, μσουρκό, μυυδκό & μυ.ουδκό, ν’κουκ’υριό, πιουτό, σβαχτό, φατό, χασαπλειό, 

χουατό, χουρχουλ’χτό, χουριό κ.ά. 

Δεν συνηθίζονται στον πληθ. τα αρκό ‘αερικό, σατανικό πνεύμα’, σ’νιργιό 

‘ρίγος’ (Μ έφαγι του σ’νιργιό· ενώ πληθ. Μι φάγαν τα σ’νίιγια ‘ρίγη’, ενικός: 

σ'νίιγιου), φιβγιό, κ.ά.  

Χρησιμοποιείται μόνο στον πληθ. τα  πααστατά ‘τα κουφώματα’ 

Υποκατηγορίες των οξύτονων φωνολογικά τροποποιημένες είναι οι επόμενες:  

-Φ.ό < -Φρό 

του λαγα.ό, συνήθως τα λαγα.ά ‘τα μαλακά μέρη 

του σώματος που βρίσκονται κάτω από τα 

πλευρά’  

λαγα.ό ~ λαγα- 

Ενικός      Πληθυντικός  

του λαγα.ό     τα λαγα.ά  

τ λαγα-ού    

του  λαγα.ό      

 (λαγα.ό) 
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Παρόμοια κλίνεται τα: νι.ό, φτι.ό κ.ά. 

-Σόο < -Σρό 

τ   ανιφόο ‘το νεφρό’ 

ανιφόο  ~ ανιφ- 

Ενικός      Πληθυντικός  

τ ανιφόο     τ ανιφ-άα 

τ ανιφ-ούου   

τ ανιφόο    

 (ανιφόο) 

Παρόμοια κλίνεται το πλιβόο κ.ά. 

4.6.1.1.2 Παροξύτονα και προπαροξύτονα 

Ουδ. σε -ου < -ο 

    δαμάσ’νου ‘δαμάσκηνο’: δαμάσ’νου  ~ δαμάσ’ν-    

    βάρσανου266 ‘βάσανο’ : βάρσανου ~ βάρσαν- 

     

Ενικός      Πληθυντικός  

του δαμάσ’νου  βάρσανου  τα δαμάσ’ν-α βάρσαν-α  

τ δαμασ’ν-ιού - 

του δαμάσ’νου βάρσανου 

 (δαμάσ’νου) βάρσανου 

Κατά το δαμάσ’νου κλίνονται όσα σχηματίζουν γεν. ενικού (βλ. 4.6.4), τα υπόλοιπα 

κλίνονται κατά το βάρσανου 

-Φ.ου  < -Φρο 

αντίδι.ου ‘αντίδωρο’ 

αντίδι.ου ~ αντίδι.-    

Ενικός      Πληθυντικός  

τ αντίδι.ου    τ αντίδι.α 

τ - 

τ   αντίδι.ου 

 αντίδι.ου 

                                                
266 Για ανάπτυξη ρ στον τύπο βλ.  Κουκουλές (1917 : 87). 
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Παρόμοια κλίνονται τα: άντι.ου, γουρνάντι.ου, απόνι.ου, άχ’υ.ου, τζ’άνι.ου, 

ν’φουπάζα.ου, απουτσ’ίγα.ου.  

Υποκατηγοριοποίηση της ίδιας κατηγορίας αποτελεί και το επόμενο κλιτικό 

παράδειγμα, με τροποποιημένο φωνολογικά το ληκτικό της τεμάχιο και εμφάνιση 

μακρού φωνήεντος.  

-Σουου < Σρο        τ  άστουου ‘άστρο’ 

άστουου ~ άστ-  

Ενικός      Πληθυντικός  

τ άστουου    τ άστ-αα   

τ - 

τ άστουου 

 (άστουου)  

Παρόμοια κλίνονται τα: δέντουου, λιόδιντουου, σκιάχτουου, φύτουου κ.ά. 

Ο μονολεκτικός σχηματισμός της γενικής ενικού των βαρύτονων ουδετέρων 

που λήγουν σε -ου  < -ο έχει υποχωρήσει σημαντικά.267 Όσα απ’ τα ουδέτερα της 

κατηγορίας αυτής σχηματίζουν τη γενική ενικού, χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό 

κλιτικό επίθημα γενικής ενικού σε -ιού, το οποίο αποτελεί μικρασιατικό 

χαρακτηριστικό (Τζιτζιλής, Εισαγωγή) (βλ. 4.6.4).  

Από την κατηγορία των βαρύτονων ουδ. σε -ου  < -ο, σχηματίζουν γεν. 

ενικού σε -ιού μερικά ονόματα δηλωτικά καρπών, λουλουδιών: ασκάμνιου – 

ασκαμνιού, δαμάσ’νου – δαμασ’νιού, ουουδάκ’νου – ουουδακ’νιού, τζ’άνι-ου – 

τζ’ανιριού, τααντάφλλου – ταανταφλλιού, σκόρδου – σκουρδιού αλλά και τα σ’ίδι-ου – 

σ’ιδιριού, γόνατου – γουνατιού, πκάμσου – πκαμσιού κ..α., όπως και η παγιωμένη 

έκφραση γενικής ενικού απου γ’ιν’σ’ιμνιού + αντωνυμία: μ, σ, τ  ‘από τη γέννησή 

μου, σου, του  κ.λπ. 

Χαρακτηριστικός είναι ο σχηματισμός της γεν. ενικού τ αλουγ-γιού [aluγjú] 

και (ονομ. τ άλουγου), με την προσθήκη της Κ -ιού [jú] χωρίς ουράνωση του 

προηγούμενου επιδεκτικού ουράνωσης συμφώνου και διατήρηση της επέκτασης -ιού 

                                                
267 Ο Παπαδόπουλος (1926 : 56) αναφέρει «Μερικά ονόματα καθώς τα σύνθετα και τα προπαροξύτονα 

ουδέτερα δευτερόκλιτα στερούνται γενικ., οίον παλαιοκόρ’τσου, κρασόξ’δου, βάσανου κττ.». 
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[jú]· σπανιότερα απαντά ο τύπος με ουράνωση του ληκτικού συμφώνου του θέματος: 

τ αλουγ-ιού [alujú] (βλ. αντίστοιχες κατηγορίες). 

Τα ονόματα της κατηγορίας αυτής, κανονικά, σχηματίζουν ισοσύλλαβο 

πληθυντικό με την προσθήκη της κατάληξης -α.  Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα 

προπαροξύτονα και εμφανίζουν παράλληλους σχηματισμούς (ισοσύλλαβο και 

ανισοσύλλαβο) ή μόνο ανισοσύλλαβο: άλουγου, πληθ. άλουγα & αλόγατα,  του 

πόοσουπου ‘άνθρωπος’- πουουσώπατα. (π.χ. όξου απ τα πουουσώπατα ‘συγγνώμη για 

αυτά που θα πώ ή εξαιρούνται οι παρόντες’),  έθιμου – ιθίματα, Ξιιπόταμου – 

Ξιιπουτάματα ‘ευρύτερη περιοχή Ξεροποτάμου’ κ.ά. Με μεταπλασμό σε –ατου < -ατο 

σχηματίζεται το ουσιαστικό: του ν'εί.ατου < νείρατο268 ‘όνειρο’· πρόκειται για 

αναδρομικό σχηματισμό με βάση τον τύπο της ονομαστικής πληθυντικού ν’εί.ατα < 

ονείρατα ‘όνειρα’. 

4.6.1.2  Ουδ. σε -ι  

4.6.1.2.1 οξύτονα  

σε -ί 

      καπουτί ‘κάπα’ 

καπουτί ~ καπουτι-  

Ενικός      Πληθυντικός  

του καπουτί    τα καπουτι-ά [kaputjá]   

τ καπουτι-ού [kaputjú] 

του καπουτί 

 (καπουτί)  

Παρόμοια κλίνονται τα: κατί, τσαπί, χαρτί, ααβδί, αντί ‘εργαλείο, μέρος του 

αργαλειού’, κουιτ̯ί ‘υπήνεμο μέρος’.  

 

Φ.ί  < Φρί 

του μχα.ί ‘μπουχαρί’ 

μχα.ί ~ μχαρι- [mxarj-] 

Ενικός      Πληθυντικός  

του μχα.ί    τα μχαρι-ά [mxarjá]   

                                                
268 Ο τύπος απαντά και στη Στενήμαχο βλ. Τζιτζιλής (ΘΒ). 
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του μχαρι-ού [mxarjú] 

του μχα.ί  

 (μχα.ί)  

Παρόμοια κλίνεται το: λου.ί.  

 

-Σεπιδ. ουρ.ί  

σαγλ'ί  ‘σχοινί λεπτό’ 

σαγλ'ί ~ σαγλι- [saγʎ-]  

Ενικός      Πληθυντικός  

του σαγλ'ί    τα σαγλι-ά  [saγʎá]  

του σαγλ'ι-ού [saγʎú] 

του σαγλ'ί 

 (σαγλ'ί)  

 

σε -ίι  < Φε/ιρί ή Σρί  

Οι κατηγορίες αυτές φέρουν στην ονομ. ενικού μακρό φωνήεν, το οποίο προέρχεται 

από διαφορετικές φωνολογικές διαδικασίες: (α) erí/irí (αποβολή μεσοφωνηεντικού ρ 

και συναίρεση σε μακρό), (β) -Σρί (αποβολή και αναπλ. έκταση). 

 (α) -ίι  < -Φε/ιρί 

κ'ίι ‘κερί’ 

κ'ίι ~ κ’ιρι- [cirj-]  

 Ενικός      Πληθυντικός  

του κ’ίι    τα κ’ιρι-ά [cirjá]  

τ κ’ιρι-ού [cirjú]  

του κ’ίι 

 (κ’ίι)  

Παρόμοια κλίνονται τα: τύι ‘τυρί’, σ’βύι,  Φτίι269 ‘Φτερί, συνοικισμός στη Χώρα, με 

ομώνυμη βρύση’, απουσπίι ‘αποσπερί’. 

  

                                                
269 Πβ. και Κατσάνης (1996 : 243), με την παρατήρηση ότι είναι ουδ.  του Φτίι και όχι θηλ. Φτίη, η.  
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(β) -ίι < -Σρί 

μαντίι ‘μαντρί’ 

μαντίι ~ μαντιρι- [madirj]  

Ενικός      Πληθυντικός  

του μαντίι    τα μαντιρι-ά [madirjá]  

τ μαντιρι-ού [madirjú]     

του μαντίι 

 (μαντίι)  

Παρόμοια κλίνονται τα: καπίι, μαντίι, σταβίι κλπ.   

Για το σχηματισμό της γεν. εν. και ονομ. πληθ. βλ. 2.2.5.1 (β) και 2.2.1.2.1. 

4.6.1.2.2 Βαρύτονα 

Τα βαρύτονα διαφοροποιούνται από τα οξύτονα μόνο φωνολογικά. 

-(ι) 

στιγάδ ‘στεγάδι’ 

στιγάδ ~ στιγαδι- ~ στιγάδι- 

Ενικός      Πληθυντικός  

του στιγάδ     τα στιγάδι-α [stiγáδja]  

τ στιγαδι-ού [stiγaδjú]  

του στιγάδ 

 (στιγάδ)  

Παρόμοια σχηματίζονται τα: αδάαχτ, απίδ, αχταπόδ, βαέλ’, βαλάν’, βόδ, γάζ’, 

γιαγούρτ, γιαπάακ’, ιιπάν’, καζάν’, κβάρ, κουουκ’έλ’, ντουβάρ, ψαλ’ίδ  κ.ά.  

Ο σχηματισμός της γεν. ενικού των βαρύτονων σε (ι) έχει υποχωρήσει 

σημαντικά. Δεν σχηματίζεται (α) στα σύνθετα, τα παράγωγα, π.χ. απουδουχάρ, 

απανουθέλ’, απουδαύλ’, απουκουσ’νίδ, απουτικνάδ, απουπλ’υσ’ίδ, αρνάδ, βιρνάδ, 

βυυσάρ, γιαν’τούρ,  αρμιγάδ, κανατούδ, κουλάν’, κουθών’, κουνουστάσ’, κουντλουφόρ, 

κουρτσαδέλ’, μσουδόκ’, μχαουπάν’, μσουκ’ίλ, μγάδ, μαβουουκούκ’, μανάρ, μαξούλ’, 

πνόμ, παανόμ, παρτσ’άδ, παρτσ’αδέλ’, ουουγουβύζ’, πααδούρ, σουφααλίκ’, 

χιργιουφέλ’, ψ’μάρν’ κ.ά.  και (β) σε πολλά τουρκικά δάνεια  χούι,̯ χαούπ 'χαρούπι', 

χάαμ 'χράμι', γούρ ‘γούρι’ κ.ά.  
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Η κατηγορία των βαρύτονων Σιι < Σρι συμπίπτει ως προς το κλιτικό 

παράδειγμα με την αντίστοιχη των οξύτονων Σιι < ΣΦε/ιρί, που αναφέρονται 

παραπάνω, όπως δείχνει το κλιτικό τους παράδειγμα. 

-Σιι  < Σρι 

αλέτιι ‘αλέτρι’ 

αλέτιι ~ αλέτιρι- [alitirj]  

 Ενικός      Πληθυντικός  

τ αλέτιι    τ αλέτιρι-α [alétirja] (βλ. 2.2.1.1.2.2) 

τ αλιτιρι-ού [alitirjú]     

τ αλέτιι 

 (αλέτιι)  

Παρόμοια κλίνονται τα: αγκάσ’τιι, αλέβιι, καπίσ’τιι, κτσουμάντιι, 

μιλ’σουμάντιι, ξιμάντιι, σ’τει.ατουμάντιι 

Σχηματίζουν γεν. ενικού μόνο τα απλά: αλιβιριού, καπισ’τιριού, αλιτιριού, 

αντίθετα τα σύνθετα διαθέτουν μόνο περιφραστικό σχηματισμό. τόσο η γεν. ενικού 

όσο και ο πληθ. της κατηγορίας σχηματίζεται με ανάπτυξη (βλ. 2.2.5.1) και 2.2.1.2.1. 

 

Φι ̯ < Φ γι 

Κατερχόμενη δίφθογγο Φι̯  εμφανίζουν τα ουδέτερα βαρύτονα με ληκτικό τεμάχιο 

Φγι από ημιφωνοποίηση του τελικού /i/ (βλ. 2.1.1.1.5), παράλληλα με τους τύπους 

που διατηρούν το γ’, όπως κ’/κν’ήι̯ & κ’/κν’ήγ’, ζ’ύι̯ & ζ’ύγ’, αξάγ’ & αξάι,̯ καλουφάι̯ 

& καλουφάγ’, κουμπουλόι̯  κουμπουλόγ’, ουουλόι̯ & ουουλόγ’ , μοιοιλόι̯ & μοιοιλόγ’, 

χαμώι,̯ αγώι.̯ Στα ονόματα αυτά, πέρα από τις τρεις ομώνυμες πτώσεις του ενικού 

(ονομ. αιτ. κλητ.) οι υπόλοιποι τύποι σχηματίζονται κατά τα άλλα βαρύτονα.  

κ'/κν'ήι ̯‘κυνήγι’ 

κ’/κν’ήι ̯~ κ’/κν’ήγι- [c/kɲíj]  

 Ενικός      Πληθυντικός  

του κ’/κν'ήι ̯    τα κ’/κν’ήγι-α [k/cɲíja]  

τ (κ’ν'ηγι-ού [k/cɲijú])     

του κ’ν'ήι ̯

 (κ’ν'ήι)̯  

κουμπουλόι̯ / γ’ ‘κομπολόι’ 
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κουμπουλόι̯ / γ’ ~ κουμπουλουγι-κουμπουλόγι- 

 Ενικός      Πληθυντικός  

του κουμπουλόι̯ / γ’   τα κουμπουλόγι-α  [kubulója]  

τ κουμπουλουγι-ού [kubulujú]     

του κουμπουλόι̯ / γ’ 

 (κουμπουλόι̯ / γ’)  

4.6.2 Ανισοσύλλαβα 

4.6.2.1 σε -μα  

άλ’μμα ‘σκέπη, λεπτή μεμβράνη που καλύπτει τα εντόσθια των ζώων’ 

άλ’μμα ~ αλ’μματι ~ αλ’είμματ- 

 Ενικός      Πληθυντικός  

τ άλ’μμα    τ αλ’είμματ- α   

τ αλ’μματι-ού [aʎmatjú] 

τ άλ’μμα  

 (άλ’μμα)  

Σχηματίζουν γενική ενικού σε -ιού όσα από τα ρηματικά ουσ. δηλώνουν 

συγκεκριμένα αντικείμενα αναφοράς, όπως αλ’μματιού, γ’ιματιού, κ’ιντματιού, 

πααματιού, παπλουματιού κ.ά. Δεν σχηματίζουν γεν. όσα δηλώνουν το αποτέλεσμα 

της ρηματικής ενέργειας, όπως χούχτσμα, χ’ύμσμα 'το κούνημα συνήθως δέντρου για 

να πέσουν οι καρποί', φουουκάλ’μα 'σκούπισμα'.  

4.6.2.2  σε -σ’μου  < -σιμου 

φάσ’μου ‘βράσιμο’ 

φάσ’μου ~ φασ’ίματ 

Ενικός      Πληθυντικός  

του φάσ’μου   τα φασ’ίματ- α   

-  

του φάσ’μου 

 (φάσ’μου)  

Παρόμοια κλίνονται τα: ανιδέξ’μου, γκ’ίξ’μου, διάσ’μου, έρξ’μου, ζ’μίξ’μου, 

ίιξ’μου, λ’μόσ’μου ‘μνημόσυνο’, λιέσ’μου ‘το περιτριγύρισμα’, μπάσ’μου, μπδήξ’μου, 

νιώσ’μου, ξ’βάλ’σ’μου, ξάσ’μου 'φάση επεξεργασίας του μαλλιού πριν το λανάρισμα', 
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σ’βίξ’μου, σιάξ’μου, σ’κιάξ’μου, σκούξ’μου, τέεξ’μου, φέρσ’μου, χ’μιξ’μου,  βάασ’μου, 

γάαψ’μου κ.ά.  

Τα ρ. ουσιαστικά σε -σ’μου σχηματίζουν ανισοσύλλαβο πληθυντικό και δεν 

σχηματίζουν γενική ενικού. 

4.6.2.3 σε -ου(-/ς) < ος 

Πρόκειται για ολιγομελή ομάδα ουδετέρων, που προέρχονται από ΑΕ σιγμόληκτα σε 

-ος. Τα ουδέτερα της κατηγορίας αυτής συνυπάρχουν ή μεταπλάθονται σε τύπους σε 

–ι ή –ου. Συγκεκριμένα, εμφανίζουν στον ενικό: (α) παράλληλους σχηματισμούς με 

μεταπλασμό σε -ου  και με διατήρηση της κατάληξης -ος > -ους, π.χ. βά-ου(ς), 

λάθου(ς), πάχου(ς). Η αποβολή του -ς ικανοποιεί την ένταξή τους στην 

αντιπροσωπευτική πρωτοτυπική ομάδα των ουδ. σε -ο (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

& Χειλά-Μαρκοπούλου 2003), ενώ η διατήρηση του -ς συνεχίζει το ΑΕ πρότυπο 

κλίσης.  

(β) μεταπλασμένους κατά τα ουδέτερα σε -(ι), π.χ. τ αχ’είλ', τ ασ’τήθ.  

(γ) με μεταπλασμό σε -(η)του < -ητο, δηλ. αναδρομικό σχηματισμό του τύπου της 

ονομαστικής ενικού με βάση την ονομαστική πληθυντικού: του θέρτου από την 

ονομαστική πληθυντικού  τα θέρτα.   

Τα ουσιαστικά της κατηγορίας αυτής δεν σχηματίζουν γενική ενικού.  

 Ο αρχαϊκός σχηματισμός του πληθυντικού σε -η, που αντιβαίνει στον 

αντιπροσωπευτικό σχηματισμό του πληθυντικού των ουδετέρων σε -α,  υποχωρεί και 

τη θέση του παίρνουν πληθυντικοί, που σχηματίζονται με την προσθήκη στην 

κατάληξη -η της κατάληξης των ισοσύλλαβων ουδετέρων σε -α ή με παρέκταση, 

κατά τα ανισοσύλλαβα σε -τ-α.  

 Ελάχιστα διατηρούν τον αρχαϊκό σχηματισμό σε -η>-(η), π.χ. δάσ', όρ. 

Πρόκειται για σχηματισμούς που οφείλονται σε λόγια επίδραση ή διασώζονται σε 

παροιμιακές φράσεις, όπως στα όρ στα βνα κ’ι στ άκαρπα τα δένταα (ευχή για την 

απομάκρυνση συμφορών).  

 Τα ονόματα αυτά ως προς τον τρόπο σχηματισμού του πληθυντικού, πέρα από 

τα ελάχιστα αρχαιόκλιτα που αναφέραμε, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά 

που διαθέτουν:  

(α) παράλληλους σχηματισμούς: π.χ. βάη & βάητα, θάη & θάητα  

(β) ανισοσύλλαβους πληθυντικούς με παρέκταση -τ-:  
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χόντηητα,  φάρδητα, πάχ’τα, θέρτα.  

Παρόμοια σχηματίζεται και το προερχόμενο από την ΚΝΕ άγχους / άχους [áŋxus / 

áxus]  –άν'χ’ητα [áɲçita]. 

 Με παρέκταση -τ-α σχηματίζεται και ο μόνο στον πληθ. απαντών τύπος άουτα 

'ελπίδα' < θάρρουτα, π.χ. στ ισένα έχου τ άουτά  μ·   

(γ) ισοσύλλαβους σχηματισμούς, με προσθήκη στην Κ -η, της Κ του πληθ. -α, 270 π.χ. 

τα μέρια, τα λάθια, τα πάθια. 

4.6.3 Ανώμαλα 

Μια ολιγομελής ομάδα ουδετέρων που λήγουν σε -ας -α, και το μοναδικό σε -ώς 

σχηματίζονται ανώμαλα, με εμφάνιση παράλληλα μεταπλασμένων ή αρχαϊκών 

τύπων, π.χ.   

άλας, αλατιού, αλάτια & άλατα 

κιργιάσ’ (< κρέασι < κρέας), κιργιατιού, κιργιάτα & κιργιάσια 

Ο τύπος κιργιάσ’ είναι μεταπλασμένος στην ονομ. ενικού κατά τα ουδ. σε -(ι) που 

μετά την αποβολή του -ι εμφανίζεται με ουρανωμένο σ’ [ʃ]· με βάση τον τύπο αυτόν 

του ενικού σχηματίζεται ο πληθ. κιργιάσια· οι άλλοι τύποι βασίζονται στο αρχαϊκό 

θέμα κρέατ- > κιργιάτ- (βλ. 2.2.5.1 β).  

Το γάλα και τα σύνθετά του ξ’νόγαλα, πουουτόγαλα. Γενική σχηματίζει μόνο το απλό: 

τ γαλατιού, ανισοσύλλαβο πληθυντικό και τα τρία: γάλατα, ξ’νουγάλατα, 

πουουτουγάλατα. 

φώς -  φώτα  

άκλιτα: σέβας, σχηματίζει μόνο τις ορθές πτώσεις ενικού. Σχηματίζεται και ως θηλ. η 

σέβασ’, εκφέρεται συνήθως άναρθρα ή με αόριστο άρθρο, π.χ. Γ’είχαν πιρσ’ή σέβασ’ /  

σέβας οι παλιοί τς γουνιοί τς, παν τωω έεφτα. ‘Είχαν πολύ σεβασμό οι παλιοί στους 

γονείς τους, τώρα πια τέλειωσαν αυτά.’ 

Του ψ’χός: των ψυχών > τω ψυχώ > του ψ’χός 

4.6.4 Το ΚΕ –ιού  

Το κλιτικό αυτό επίθημα -ιού271 είναι κατά τον Τζιτζιλή (ΜΑ) χαρακτηριστικό των 

μικρασιατικών ιδιωμάτων που προστίθεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

                                                
270 Βλ. και Ράλλη κ.ά. (2004 :  568) 
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ουσιαστικών. Σύμφωνα με τον ίδιο τα μικρασιατικού τύπου ιδιώματα διακρίνονται 

(α) σε μικρασιατικά, (β) μικρασιατικού χώρου και (γ) με μικρασιατικά στοιχεία, όπου 

εντάσσεται και το ιδίωμα της Σαμοθράκης.  

 Ο Τζιτζιλής (ΒΙ) αναφέρει επίσης ότι η επέκταση -ιού  εμφανίζεται και σε 

ιδιώματα που βρίσκονται στην περιφέρεια των βορείων ιδιωμάτων και γειτονεύουν με 

τα μικρασιατικά, όπως Ίμβρο, Λέσβο, Σαμοθράκη, Κυδωνιές, Τένεδο, Σάμο αλλά και 

ορισμένα ηπειρωτικά όπως Ζαγόρι, Σαρακατσάνικα.  

 Είναι το κατεξοχήν ΚΕ γενικής ενικού που προέκυψε από τα ουδ. σε -ι. με 

επανανάλυση του ΘΦ της γενικής ενικού των ουδετέρων σε -ί / -ι ως μέρος του ΚΕ, 

και επεκτάθηκε από τα ουδ. σε -ι / -ί  στις υπόλοιπες κατηγορίες των ουδ. αλλά και σε 

αρσ. με το χαρακτηριστικό (-ανθρώπινο).  

Συγκεκριμένα, στο ιδίωμα της Σαμοθράκης σχηματίζουν τη γενική ενικού με το ΚΕ 

-ιού, εκτός από τα ουδέτερα που λήγουν σε -ι/-ί, και οι εξής κατηγορίες:272  

1. ουδετέρα 

(α) βαρύτονα ουδ. σε -ο, π.χ. του δαμάσ’νου   –  τ δαμασ’ν-ιού (βλ. 4.6.1.1.2). 

(β) ουδ. σε -μα, π.χ. κ’ιντματ-ιού  (βλ. 4.6.2.1) και ανώμαλα, π.χ.  γαλατ-ιού, (βλ. 

4.3.6). 

2. αρσενικά που δηλώνουν [-ανθρώπινο]  

σε -ος, π.χ. ι γάδα.ους -  τ’ γαδαριού & τ γαδάρ / τ γάδαου (4.4.1.1.3)·  

σε (η)ς: ι τζ’έτζ’ιρς - τ’ τζ’ιτζ’ιριού, ι ζάχαρς - τ ζαχαριού (4.4.1.2.3)· 

σε –ας & -αας: ι ντουουβάς – ντ ντουουβαδιού, ι σουφάας – τα σουφααδιού (βλ. 

4.4.1.3.1)· 

σε -ές: ι καφές, ι τζ’ιτζ’βές, ι καφινές – τ καφιδιού, τ τζ’ιτζ’βιδιού, τ καφινιδιού  

αντίστοιχα (βλ. 4.4.1.4). 

  

                                                                                                                                       
271 (πβ. Dawkins 1916 : 47, 97 κ.ε., Μαυροχαλυβίδης & Κεσόσογλου 1960 : 33 κ.ε.). 
272 Παπαδόπουλος (1926 : 57) αναφέρει «Των δευτεροκλίτων αρσενικών και ουδετέρων εις –ο η γενικ. 

παρά τον κανονικόν σχηματισμόν μεταπλάσσεται ενιαχού και κατά την γενικ. των εις –ι ουδετέρων, 

ήτις εκφέρεται πάντοτε εν συνιζήσει καταβιβασθέντος δια ταύτην και του τόνου επί του δευτέρου 

φωνήεντος της διφθόγγου …». 
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5. ΕΠΙΘΕΤΑ 

Τα κλιτικά παραδείγματα των επιθέτων στο ιδίωμα δεν διαφοροποιούνται 

μορφολογικά από τα αντίστοιχα των ουσιαστικών. Εξάλλου, η στενή μορφολογική 

και συντακτική συνάφεια ουσιαστικών και επιθέτων σε όλη τη διαδρομή της 

ελληνικής έχει επισημανθεί από την επιστημονική έρευνα.273  Τα ουσιαστικά φέρουν 

ως εγγενές χαρακτηριστικό το γένος, ενώ τα επίθετα διαθέτουν και τις τρεις τιμές 

(αρσ. θηλ. ουδ.). Είναι τριγενή και τρικατάληκτα και διακρίνονται κατά την κλίση 

τους σε Α. ισοσύλλαβα και Β. ανισοσύλλαβα.  

Α.  Στα κλιτικά πρότυπα των ισοσύλλαβων εντάσσονται274 τα σε:  

1. -ός / -ους (<-ος), -ή / -(η) ή -ιά/ -ια, -ό /  -ου (<-ο) 

1.1 οξύτονα:  

(α) -ός, -ή -ό, όσα πριν το ΘΦ φέρουν σύμφωνο (Σ) πλην /k/, /x/ (βλ. 5.1 [Πίνακας])·  

(β) -ός, -ιά, -ό, όσα πριν το ΘΦ φέρουν  σύμφωνο /k/, /x/ ή φωνήεν (Φ) στους τύπους 

προέλευσης (βλ. Ε2α & Ε3). 

1.2. βαρύτονα:  

(α) -ους < -ος, -(η), -ου < -ο: όσα πριν το ΘΦ στους τύπους προέλευσης φέρουν 

σύμφωνο (βλ. Ε1[β και β1, β2])· τα σε -[ικ]ους διαθέτουν θηλ. και σε -(ι)σσα (βλ. Ε4) 

(β) -ους < -ος, -ιά,  -ου < -ο: όσα πριν το ΘΦ φέρουν φωνήεν στους τύπους 

προέλευσης (βλ. Ε2β)  

2. -ύς, -ιά, -ύ (< ΑΕ -ύς, -εία, -ύ) (βλ. Ε5[α &1])  και -ής,275 -ιά, -ί (βλ. Ε5β). 

Εντάσσονται τα παλαιά επίθετα σε -ύς που στο ιδίωμα της Σαμοθράκης δεν 

μεταπλάστηκαν σε -ός, π.χ. πλατύς, -ιά, -ύ· στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν 

ορισμένες φορές και τα αντώνυμά τους, π.χ. κατά το βα.ύς σχηματίστηκε το λαφύυς < 

ΑΕ ελαφρός.  

 Με την κατηγορία αυτή συνέπεσαν και τα ομώνυμά τους δηλωτικά χρώματος 

που λήγουν σε -ής, -ιά, -ί (καφιδής, -ιά, -ί).  

Β. Ανισοσύλλαβους σχηματισμούς διαθέτει το αρσενικό των οξύτονων και 

βαρύτονων επιθέτων (βλ. Ε6-Ε12), με ΘΦ: -ή-/-(η)- και -ά-/-α- και τα θηλυκά με ΘΦ 

-ού. Στη συνέχεια δίνονται τα τέρματα στα τρία γένη των κατηγοριών αυτών:   

                                                
273 βλ. Mackridge P. (1990 : 220), Θαβώρης (1969 : 7) όπου και παραπομπές σε σχετική βιβλιογραφία. 
274 βλ. και Παπαδόπουλος (1926 : 70). 
275 Βλ. Κυρανούδης (2009 : 466κ.ε.) για συζήτηση επί του θέματος και βιβλιογραφικές παραπομπές. 
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1. οξύτονα 

1.1 -[λ]ής, -ήδ(ι)σσα & -ού, -ήδ(ι)κου (βλ. Ε6) 

1.2 -[τζ]ής, -ού, -ήδ(ι)κου (βλ. Ε7) 

1.3 -άς, -ού, -άδ(ι)κου (βλ. Ε11) 

2. βαρύτονα 

2.1 -ας, -α, -(ι)κου (βλ. Ε12) 

2.2 -(η)ς, -α & (ι)σσα & ού, -(ι)κου (βλ. Ε10) 

2.3 -(η)ς, -(ι)σσα, -(ι)κου (βλ. Ε8) 

2.4. -ιάρ(η)ς, -(ι)σσα & -ιά & -ού, -(ι)κου (βλ. Ε9) 

 Τα ανισοσύλλαβα κλιτικά παραδείγματα έχουν τα ακριβή αντίστοιχά τους στα 

ουσιαστικά (πβ. αρσ. διουλατζής, γκντούρς, μυλουνάς, πιδέλιας και θηλ. τζατζαλού).  

Στους σχηματισμούς αυτούς εντάσσονται παράγωγα, σύνθετα από την ελληνική και 

πολλά προσαρμοσμένα στην ελληνική τουρκικά δάνεια. Για την προσαρμογή των 

τουρκικών δανείων (βλ. και Α΄μέρ. [2]) χρησιμοποιήσαμε την μελέτη του Κυρανούδη 

(2009 : 152 κ.ε.), όπου υπάρχει λεπτομερής παρουσίαση της μορφολογικής 

προσαρμογής των τουρκικών δανείων στην ελληνική και η σχετική βιβλιογραφία.  

 

Προσαρμογή των τουρκικών δανείων 

Τα δάνεια από την τουρκική, σύμφωνα με τον Κυρανούδη (2009 : 172 κ.ε.), 

προσαρμόζονται στην ελληνική, με βάση τα κριτήρια: (α) ληκτικό τεμάχιο του 

δανείου, Σ ή Φ, και (β) αντικείμενο αναφοράς (AA) [±προσωπικό] ως εξής:  

1. Δάνεια που αναφέρονται σε [-προσωπικά] ΑΑ προσαρμόζονται στην 

ελληνική, 1.1 αν λήγουν σε Σ, με την προσθήκη του επιθήματος -ικος: τουρκ. 

bayatKNE μπαγιάτικος, Σαμοθράκη μπαγιάτκους,  1.2 αν λήγουν σε Φ, με την 

προσθήκη του επιθήματος -δικος: τουρκ. kabaKNE καμπάδικος, Σαμοθράκη 

καμπάδκους.  

2. Δάνεια που αναφέρονται σε [+προσωπικά] ΑΑ προσαρμόζονται: 2.1 αν 

λήγουν σε Σ, με την προσθήκη της κατάληξης -ης: τουρκ. kibar  KNE κιμπάρης, 

Σαμοθράκη κ’ιμπάρς 2.2 αν λήγουν σε Φ, με την προσθήκη της κατάληξης -ς: τουρκ. 

batakçi  KNE μπαταξής, Σαμοθράκη μπατακτσ’ής, τουρκ. budala  KNE 

μπουνταλάς,  Σαμοθράκη μπουνταλάς κ.ά.  

3. Δάνεια με διπλή ιδιότητα [±προσωπικό] ΑΑ προσαρμόζονται με διπλό 

τρόπο, ανάλογα με το ληκτικό τους τέρμα: τουρκ. uğursuz  ΚΝΕ γουρσούζης και 
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γουρσούζικος, Σαμοθράκη γουρσούι̯ζς και γουρσούζ’κους, τουρκ. belali  KNE 

μπελαλής και μπελαλίδικος, Σαμοθράκη μπιλαλής και μπιλαλίδκους.  

Η προσαρμογή αυτή φαίνεται σχηματικά στον παρακάτω πίνακα:  

 -προσ    +προσ    

 τουρκ. προσαρμογή ΚΝΕ Σαμοθράκη τουρκ. προσαρμογή ΚΝΕ Σαμοθράκη 

Σ bayat 

boş 

bol 

uğursuz 

 

-ικος μπαγιάτικος 

μπόσικος 

μπόλικος 

γουρσούζικος 

 

μπαγιάτκους 

μπόσ’κους 

μπόλ’κους 

γουρσούζ’κους 

sakat 

kibar 

tembel 

uğursuz 

-ης σακάτης 

κιμπάρης 

τεμπέλης 

γουρσούζης 

σακάτς 

κ’ιμπάρς 

τιμπέλ’ς 

γουρσούι̯ζς  

καμπάδς* 

Φ kaba -δικος καμπάδικος καμπάδκους  

 

 

budala 

batakçi 

-ς  

μπουνταλάς 

μπαταξής 

 

μπουνταλάς 

μπαντακ.τσ’ής 

*Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι το πρότυπο αυτό -(η)ς [+προσωπικά] και -ικους 

[-προσωπικά] λειτουργεί παραγωγικά και μέσα στο ίδιο το ιδίωμα, όπου παράγονται 

σχηματισμοί, π.χ. καμπάδς ‘ο τρυφερός, ο αφράτος, ο μη ψημένος στη δουλειά’ 

(Καμπάδς γ’ήνταν ι καμένους κ’ι ξιφουσκαλ’διάναν τα χ’έρια τ απ του σκάψ’μου), που 

προέκυψε με επανανάλυση από το kaba+δικους σε καμπάδ + ικους.  

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, όσα από τα τουρκικά δάνεια αναφέρονται σε 

[-προσωπικά] ΑΑ εντάσσονται στο ιδίωμα στα κλιτικά παραδείγματα των 

ισοσύλλαβων σε -(ι)κους / -δ(ι)κους, όσα αναφέρονται σε [+προσωπικά] ΑΑ 

εντάσσονται στα κλιτικά παραδείγματα των ανισοσύλλαβων σε -ής/-(η)ς ή -άς. 

Δάνεια με διπλή ιδιότητα, εντάσσονται ανάλογα με το χαρακτηριστικό που φέρουν 

στα ισοσύλλαβα ή ανισοσύλλαβα πρότυπα κλίσης (βλ. τις αντίστοιχες κατηγορίες για 

το σχηματισμό των υπόλοιπων γενών).  

 

5.1  Πίνακας σχηματισμού επιθέτων 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται αρχικά το κλιτικό παράδειγμα που βρίσκεται πιο 

κοντά στους τύπους προέλευσης και στη συνέχεια υποκατηγοριοποιούνται οι 

υπόλοιποι σχηματισμοί που έχουν υποστεί φωνολογικές αλλαγές.  
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ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ κατηγορία ΛΗΚΤΙΚΟΤΕΜΑΧΙΟ ΘΦ & Κλ. Επ. ΑΡΣ. ΘΗΛ. ΟΥΔ. 
Οξύτονα Ε1α:  

-ός, -ή, -ό 
-Σ(ός, - ή, -ό) -ός -ή -ό  αλ'ηχνός αλ'ηχν'ή αλ'ηχνό 

 Ε1α.1 -[Φ]ός -ή -ό 
(< -[Φρ]ός -ή -ό) 

 καθα.ός καθαή καθαό 

 Ε1α.2 -όος-, -ήη, -όο 
(< -[Σ[-υπερ.]ρ]ός, ή, ό) 

-όος -ήη -όο λιβόος 
μκόος 

λιβήη 
μκήη [mk :́] 

λιβόο 
μκόο 

 Ε2α -[Φ]ός, -ά, -ό  -ός -ιά -ό ζιβιργιός  
(< ζεβριός) 

ζιβιργιά 
(< ζεβριά) 

ζιβιργιό 
(< ζεβριό) 

 Ε3 -[Σκ,χ̯]̯ός -ιά –ό -ός -ιά -ό φτουχός φτουχιά φτουχό 

Βαρύτονα Ε1β:  
-ους -(η) -ου 

-[Σ]ους -(η) -ου -ους -(η) -ου ασαμάουτους 
μπάρζους 
λ’ίγους 

ασαμάουτ 
μπάρζ' 
λ’ίγ' /λ’ίι̯ 

ασαμάουτου 
μπάρζου 
λ’ίγου 

 Ε1β.1 -[Φ].ους -ρ(η) -.ου 
<-[Φρ]ος, -η, -ο 

-ους -(η) -ου άκου.ους 
άσπου.ους 

άκουρ 
άσπουρ 

άκου.ου 
άσπου.ου 

    σ'τεί.ους σ'τείρ σ'τεί.ου 
 Ε1β.2 -[Σ]ουους, -ηη, -ουου 

(< [Σρ]ους, η, ου) 
-ουους -ηη -ουου άσπουους άσπηη άσπουου 

 Ε2β -[Φ]ους -α -ου -ους -α -ου πόοβιους πόοβια πόοβιου 
    τιλιφταίους τιλιφταία τιλιφταίου 
 Ε4 -(ι)κους -(ι)κ’/ (ι)σσα  

-(ι)κου 
-ους -(η)/-(ι)σσα 
-ου 

βόομκους βόομκ'/ 
βόομσσα 

βόομκου 

Οξύτονα Ε5α:  
-ύς, -ιά, - ύ -[Σ]ύς, -ιά, -ύ 

-ύς - ιά -ύ  τααχ’ύς τααχιά τααχ’ύ 

 Ε5α.1 -[Σ]ύυς, -ιργιά, -ύυ 
(<[Σρ]ύς -ιά -ύ 

-ύυς -ιργιά -ύυ λαφύυς 
μακύυς 

λαφιργιά 
μακιργιά 

λαφύυ 
μακύυ 

 Ε5β:  
-ής, -ιά, -ί 

-[Σ]ής, -ιά, -ί -ής -ιά -ί κ'ι.αμδής κ’ι.αμδιά κ’ι.αμδί 

ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑ
ΒΑ 

  
 

   

οξύτονα Ε6 -[λ]ής, -ήδ(ι)σσα / ού, 
-ήδ(ι)κου 

-ής -ήδσσα / -ού -
ήδκου 

χουιλής χουιλήδσσα/ 
χουιλού 

χουιλήδκου 

 Ε7 -[τζ]’ής -ού –’ήδκου) ής -ού -ήδκου καυγατζ’ής καυγατζού καυγατζ’ίδκου 
Βαρύτονα 

παροξύτονα 
Ε8 -[άρ](η)ς -(ι)σσα (ι)κου 

-[άδ](η)ς -(ι)σσα (ι)κου 
-(η)ς -(ι)σσα –
(ι)κου 

πισ’τμάρς 
κασ’τλάδς 

πισ’τμάρσσα 
κασ’τλάδσσα 

πισ’τμάρκου 
κασ’τλάδκου 

 Ε9 [-ιάρ](η)ς, -ιά / -(ι)σσα / 
-ού, -(ι)κου 

-(η)ς  
-ιά / -(ι)σσα / -ού 
-(ι)κου 

ζλιάρς ζλιαριά & 
ζλιάρσσα & 
ζλιαού 

ζλιάρκου 

 Ε10 [-Φ΄ν/λ]’(η)ς   
-ά/ '(ι)σσα  (& ού) 
-'(ι)κου 

-(η)ς  
-α /- (ι)σσα 
 -(ι)κου 

αχιργιάν’ς 
 

αχιργιάνα & 
αχιργιάν’σσα 

αχιργιάν’κου 

οξύτονα Ε11 
-άς -ού  
-άδκου 

[Σ]άς -ού -άδ(ι)κου -άς -ού -άδκου χουβαρντάς χουβαρντού χουβαρντάδκου 

παροξύτονα Ε12 
-ας -α -ικου  

[-έλ]ιας, -α, -’(ι)κου -ας -α -(ι)κου λιανέλιας λιανέλα λιανέλ’κου 
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5.2 Κλιτικά παραδείγματα επιθέτων 

5.2.1 Ισοσύλλαβα -ος -η/(η)  -α/ιά -ό 

5.2.1.1  Οξύτονα 

5.2.1.1.1 -[Σ]ός -ή -ό  

Ε1α  

Όσα φέρουν πριν από το ΘΦ σύμφωνο εκτός από άηχο υπερωικό /k/, /x/. 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -[Σ]ός -ή -ό  

Θεματικά αλλόμορφα: αλ’ηχνό- ~ αλ’ηχν- ~  αλ’ηχν’ή ~ αλ’ηχν’- 

αρσ.: αλ’ηχνό- ~ αλ’ηχν- ~ αλ’ηχν’-  

θηλ.: αλ’ηχν’ή ~ αλ’ηχν- 

ουδ.: αλ’ηχνό ~ αλ’ηχν- 

  αλ’ηχνός -ή -ό ‘αληθινός -ή -ό’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι γ’ 

τ 

ντουν 

αλ’ηχνό-ς 

αλ’ηχν-ού  

αλ’ηχνό 

αλ’ηχν-έ 

η γ’ 

τς 

ντ 

αλ’ηχν’ή 

αλ’ηχν’ή-ς 

αλ’ηχν’ή 

αλ’ηχν’ή 

τ 

τ 

τ 

αλ’ηχνό 

αλ’ηχν-ού 

αλ’ηχνό 

αλ’ηχνό 

οι γ’ 

- 

τς  

αλ’ηχν’-οί 

 

αλ’ηχν’-οί 

αλ’ηχν-ές 

 

αλ’ηχν-ές 

τ 

- 

τ 

αλ’ηχν-ά 

 

αλ’ηχν-ά 

 Παρόμοια κλίνονται τα: παλαβός,  μσός, ακιιβός, φαγανός, γ’ιδνός, αγκ’ιλαδνός, ξός, 

καλός, κφός, τα επιθ. σε -τός, λιουτός, κατασκιαχτός, ζουρνός, βουρνός, νουτνός,  

ακιργιανός,  ζμπαντιανός,   μλός (<μελός) ‘ξανθός’ κ.ά. 

 Υποκατηγορίες φωνολογικά τροποποιημένες της ίδιας κατηγορίας (Ε1α) αποτελούν 

τα επόμενα κλιτικά παραδείγματα:  

Ε1α.1  

Ληκτικό τεμάχιο: 

-[Φ]ός -ή -ό (< -[Φρ]ός -ή -ό)  

Θεματικά αλλόμορφα: καθαό- ~ καθα- ~ καθαή  

αρσ.: καθαό- ~ καθα-   

θηλ. : καθαή ~ καθα- 

ουδ. : καθαό ~ καθα.- 

καθα.ός 'καθαρός' καθα.ή καθαό 
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 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

καθαό-ς 

καθα-ού  

γκαθαό 

καθα-έ 

η  

τς 

ντ 

καθαή 

καθαή-ς 

γκαθαή  

καθαή 

του 

τ 

του 

καθαό  

καθα-ού 

καθαό  

καθαό 

οι  

- 

τς  

 

καθα-οί 

 

καθα-οί 

καθα-ές 

 

καθα-ές 

 

τα 

- 

τα 

καθα-ά 

 

καθα-ά 

(Για φωνολογικές διαδικασίες βλ. 2.2.1.1.1) 

 Παρόμοια κλίνονται τα: λαγα.ός, λαδι.ός, ασπουουδι.ός 'ασπροδερός', μαυουουδι.ός, 

σκαμι.ός, γαλατι.ός, ξι.ός, καρπι.ός,  φανταχτι.ός, φανι.ός, φιξι.ός 'φωτεινός',  κ.ά. 

Ε1α.2  

Ληκτικό τεμάχιο: 

-Σ[-υπερ.] όος -ήη -όο <-Σ[-υπερ.]ρ(ός -ή -ό)  

Θεματικά αλλόμορφα: λ’ιβόο- ~ λ’ιβήη- ~ λ’ιβ- 

αρσ.:  λ’ιβόο- ~ λ’ιβ-   

θηλ. : λ’ιβήη ~ λ’ιβ- 

ουδ. : λ’ιβόο ~ λιβ- 

λ’ιβόος276 λ’ιβήη λ’ιβόο ‘αδύνατος, μη μεστωμένος’ 
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

λ’ιβόο-ς 

λ’ιβ-ούου 

λ’ιβόο  

λ’ιβ-έε 

η  

τς 

ντ 

λ’ιβήη  

λ’ιβήη -ς 

λ’ιβήη  

λ’ιβήη 

του 

τ 

του 

λ’ιβόο  

λ’ιβ-ούου 

λ’ιβόο  

λ’ιβόο 

οι  

- 

τς  

 

λ’ιβ-οίοι 

 

λ’ιβ-οίοι 

 

λ’ιβ-έες 

 

λ’ιβ-έες 

 

τα 

- 

τα 

λ’ιβ-άα 

 

λ’ιβ-άα 

 

Παρόμοια κλίνονται τα σ’κ’ιβόος ‘σκεβρός, κυρτωμένος, καμπουριασμένος’, 

χουντόος 'χοντρός' κ.λπ.· όσα πριν την Κ -όος φέρουν σύμφωνο υπερωικό, όπως  

μκόος, γόος ‘υγρός’, σ'υγόος κ.ά σχηματίζουν  το θηλ. και την ονομ. πληθ. του αρσ. 

με τροπή του του μακρού [i:] σε κεντρικοποιημένο [ɨ:]. 

(Για φωνολογικές διαδικασίες βλ. 2.2.1.1.2.2). 

 

Ληκτικό τεμάχιο:   

- Σ[υπερ.]όoς -ήη -όο) < -Σ[υπερ.]ρός -ή -ό)  

                                                
276 Του στάρ ένι λ’ιβόο ‘το στάρι δεν είναι μεστό’ // Του πιδί ένι λ’ιβόο ‘το παιδί είναι αδύνατο’ (πβ. 

και λιβρός στο  Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2002) και  on line: www.komvos.edu.gr). 
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Θεματικά αλλόμορφα: μκόο- ~ μκήη [mk :́] ~ μκ- 

αρσ.: μκόο- ~ μκ-   

θηλ.: μκήη- ~ μκ- 

ουδ.: μκόο ~ μκ- 

  μκόος μκήη[mk :́] μκόο ‘μικρός -ή -ό’  
  Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

του 

ντου 

μκόο -ς 

μκ-ούου 

μκόο  

μκ-έε 

η  

τς 

ντη 

μκήη  

μκήη-ς 

μκήη  

μκήη 

του 

του 

του 

μκόο  

μκ-ούου 

μκόο  

μκόο 

οι  

- 

τσι  

 

μκ-οίοι 

 

μκ-οίοι 

 

μκ-έες 

 

μκ-έες 

 

τα 

- 

τα 

μκ-άα 

 

μκ-άα 

 

 

5.2.1.1.2 -[Φ]ός -ά -ό  

Ε2α 

 Σχηματίζουν το θηλυκό σε -ιά όσα πριν το ΘΦ φέρουν Φ στον τύπο προέλευσης. 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -[Φ]ός -ά -ό   

Θεματικά αλλόμορφα: ζιβιργιό- ~ ζιβιργι- ~ ζιβιργιά 

αρσ.: ζιβιργιό- ~ ζιβιργι-   

θηλ.: ζιβιργιά ~ ζιβιργι- 

ουδ.: ζιβιργιό ~ ζιβιργι- 

  ζιβιργιός (<ζεβριός) -ά -ό ‘αριστερός -ή -ό’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

ζιβιργιό-ς 

ζιβιργι-ού  

ζιβιργιό  

ζιβιργι-έ 

η  

τς 

ντ 

ζιβιργιά  

ζιβιργιά-ς 

ζιβιργιά  

ζιβιργιά 

του 

τ 

του 

ζιβιργιό  

ζιβιργι-ού 

ζιβιργιό  

ζιβιργιό  

οι  

- 

τς  

ζιβιργι-οί  

 

ζιβιργι-οί 

ζιβιργι-ές 

 

ζιβιργι-ές 

τα 

- 

τα 

ζιβιργι-ά 

 

ζιβιργι-ά 

  

 Παρόμοια κλίνονται τα: νιός,  μουρφουνιός, αρπαξ’ιμνιός,  λ’ημνιός, κιργιός κ.ά.  

Για διαδικασία ανάπτυξης στα ζιβιργιός (<ζεβριός) 'αριστερός', κιργιός (κρύος)  κ.ά. βλ. 

2.2.1.2.1 και  ουράνωσης 2.2.6.2.1. 
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5.2.1.1.3 -[Σκ,χ]ός -ιά -ό 

Ε3 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -[Σκ,χ]ός -ιά -ό   

Θεματικά αλλόμορφα: φτουχό- ~ φτουχιά- ~ φτουχ- ~ φτουχ’- 

αρσ.: φτουχό- ~φτουχ- ~ φτουχ’ 

θηλ.: φτουχιά ~ φτουχι- 

ουδ.: φτουχό ~ φτουχ- 

  φτουχός - φτουχιά - φτουχό   
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

του 

ντου 

φτουχό-ς 

φτουχ-ού  

φτουχό  

φτουχ-έ 

η  

τσι 

ντη 

φτουχιά  

φτουχιά-ς 

φτουχιά  

φτουχιά  

του 

του 

του 

φτουχό 

φτουχ-ού 

φτουχό 

φτουχό 

οι  

- 

τσι 

φτουχ'-οί 

- 

φτουχ'-οί 

φτουχ'-οί 

φτουχι-ές 

 

φτουχι-ές 

 

τα 

- 

τα 

φτουχ-ά 

 

φτουχ-ά 

 

Παρόμοια κλίνονται τα: αγιουτκός, ανιμκός, βαρκός ‘υγρός, ευκατάστατος’, βιασ’κός, 

γααμματκός, γλ’υκός, γνουσ’κός, διαβουλ’κός, ζ’μουτκός, θηλ’κός, κακός (σε τοπωνύμιο 

απαντά ως κακ’ή, π.χ. ζ γΚακή Μιργιά), μαλακός, μουνασ’τηρκός, μουνουφιρτκός, ν’ησ’κός, 

ξιν’κός, πασ’τιικός, πι.ασ’κός, πι.ατκός, σ’ιρν’ικός, φθισ’ικός ‘φυματικός’, ψιακός ‘πικρός’, 

μουναχός κ.ά. 

  Οι σχηματισμοί αυτοί των θηλ. σε -ιά προέκυψαν, σύμφωνα με τους μελετητές,277 

αναλογικά προς τα μεταπλασμένα γλυκός, -ιά, -ό (< ΑΕ γλυκύς, -εία, -ύ). Ο τρόπος 

σχηματισμού των θηλ. σε -ιά  < -εία, σύμφωνα με τον Χόρροκς (2006: 424-5), εμπόδισε 

την πλήρη ομαλοποίηση των αρχαιόκλιτων σε -ύς -εία -ύ επιθέτων. 

                                                
277 Πβ. Φιλήντας (1907 : 220).  Ο Χόρροκς (2006: 424-5) αναφέρεται στη διαδικασία εξομοίωσης και 

ενσωμάτωσης των επιθέτων σε –ύς, -εία, ύ (γλυκύς, εία, ύ) στο γενικότερο σύστημα κλίσης των 

επιθέτων:  «ο ενικός του θηλυκού παραμένει γλυκιά (<αρχαίο γλυκεῖα), εμποδίζοντας έτσι την πλήρη 

ομαλοποίηση του παραδείγματος. Παραδείγματα αυτού του τύπου οδήγησαν στη δημιουργία θηλυκών 

σε –ιά [-ja] σε κανονικά δευτερόκλιτα και πρωτόκλιτα επίθετα όταν το θέμα τους έληγε σε υπερωικό 

σύμφωνο». 
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5.2.1.2 Βαρύτονα 

Δίνονται παρακάτω οι αντίστοιχες με τα οξύτονα κατηγορίες, με τροποποιημένα 

φωνολογικά τα ληκτικά τους τεμάχια: 

5.2.1.2.1 -[Σμη επιδ ουρ]ους -(η) -ου  

Ε1β 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -[Σμη επιδ ουρ]ους -(η) -ου   

Θεματικά αλλόμορφα: ασαμάουτου- ~ ασαμάουτ-  

αρσ.: ασαμάουτου- ~ ασαμάουτ-  

θηλ.: ασαμάουτ-  

ουδ.: ασαμάουτου ~ ασαμάτουτ- 
 

ασαμάουτους, -(η) , ου ‘ασαμάρωτος -η -ο’     

 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι γ’ 

τ 

ντουν 

ασαμάουτου-ς 

ασαμάουτ-ου 

ασαμάουτου 

ασαμάουτ-ι 

η γ’ 

τς 

ντ 

ασαμάουτ 

ασαμάουτ-ς 

ασαμάουτ 

ασαμάουτ 

τ 

 

τ 

ασαμάουτου 

- 

ασαμάουτου 

ασαμάουτου 

οι γ’ 

- 

τς  

ασαμάουτ 

 

ασαμάουτ 

 

ασαμάουτ-ις 

 

ασαμάουτ-ις 

 

τ 

- 

τ 

ασαμάουτ-α 

 

ασαμάουτ-α 

 

  

Παρόμοια κλίνονται τα επίθετα που το ληκτικό σύμφωνο ή συμφωνικό σύμπλεγμα δεν 

επιδέχεται ουράνωση, όπως αβέρτους, αβγανάτους, αβαρτίμτους, αδείπν’ητους, άβλαβους, 

ακουνούσ’λιφτους, ασ’κ’ήν’στους, γ’έρμους, ασαμάουτους, ανέγγ’ιχτους, αλόρτους, 

ακάλιστους, αδούλιφτους, αχαρτόγααφτους, ντιλ’ικάτους, αλ’πανάβατους, αλ’ειτίιτους / 

αλ’ειτίιγ’τους κ.ά. 

 Υποκατηγορίες φωνητικά τροποποιημένες της ίδιας κατηγορίας (Ε1β) αποτελούν τα 

επόμενα κλιτικά παραδείγματα:  

Ε1βα 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 [-Σεπιδ ουρ]ους -(η) -ου)   

Θεματικά αλλόμορφα: μπάρζου- ~ μπάρζ- ~ μπάρζ’ 

αρσ.: μπάρζου- ~ μπάρζ- ~ μπάρζ’ 
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θηλ.: μπάρζ’ ~ μπάρζ- 

ουδ.: μπάρζου ~ μπάρζ- 

μπάρζους  ‘γκρίζος’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

μπάρζου-ς 

μπάρζ-ου  

μπάρζου 

μπάρζ-ι 

η  

τς 

ντ 

μπάρζ’ 

(μπάρζ’ς) 

μπάρζ’ 

μπάρζ’ 

του 

του 

του 

μπάρζου 

- 

μπάρζου 

οι  

- 

τς  

μπάρζ’ 

 

μπάρζ’ 

 

μπάρζ-ις 

 

μπάρζ-ις 

τα 

- 

τα 

μπάρζ-α 

 

μπάρζ-α 

 

(βλ. 2.2.6.2.1) 

 Παρόμοια κλίνονται τα επίθετα που το ληκτικό σύμφωνο ή συμφωνικό σύμπλεγμά 

τους επιδέχεται ουράνωση, όπως αν’ήλιαγους, άμπλικους, πάασ’νους (θηλ.πάασ'ιν'), 

αμάλαγους, σ’ίβους, ‘ο έχων χρώμα γκρι, ασημί’, καμένους, μουνάλλαγους, ασ'ύτχους, 

άνουστους, άφαγους, βέεμκους (< βερέμικος) ‘λοξός’, γ’έρκους, λασπόχτιστους, 

πιτνουκαύκαλους, άρπαγας/ους, ανάλλαγους, απούουκ’στους, αζούλ’γους, αζ’ύγιαγους, 

αμάζουγους, αμάλαγους, αμοί.αγους, ανάν’γους, ανάφαγους, αν’ήλιαγους, αξιτύλ’γους, 

ασπούδαγους, ατύλ’γους, άφααγους, άφαγους, αφύλαγους, αχόρταγους, λ’γόφαγους  κ.ά. 

 Σύμφωνα με την κατηγορία αυτή κλίνονται και οι μετοχές σε -μένους -(η) -ου 

(<-μένος, -η, -ο), όπως βουλουμένους -(η) -ου.  
 

Ε1ββ 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -Σεπιδ ουρ(ους -(η) -ου)   

Θεματικά αλλόμορφα: λ’ίγου- ~ λ’ίγ- ~ λ’ίγ’/ λ’ίι̯ 

αρσ.: λ’ίγου- ~ λ’ίγ- ~ λ’ίγ’ / λ’ίι̯  

θηλ.: λ’ίγ’/ λ’ίι̯  

ουδ.: λ’ίγου ~ λ’ίγ- 

  λ’ίγους λ’ίγ’ & λ’ίι̯  λ’ίγου ‘λίγος, η, ο’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

λ’ίγου-ς 

λ’ίγ-ου  

λ’ίγου  

λ’ίγ’-ι 

η  

τς 

ντ 

λ’ίγ’ / λ’ίι̯ 

λ’ίγ’-ς / λ’ίι̯-ς 

λ’ίγ’ / λ’ίι̯ 

λ’ίγ’ / λ’ίι̯ 

του 

του 

του 

λ’ίγου 

- 

λ’ίγου 

οι  

- 

τς  

λ’ίγ’ / λ’ίι̯ 

 

λ’ίγ’ / λ’ίι̯ 

 

λ’ίγ’-ις 

 

λ’ίγ’-ις 

 

τα 

- 

τα 

λ’ίγ-α 

 

λ’ίγ-α 

 

(2.2.6.2.1 και 2.2.4) 
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Υποκατηγορίες φωνολογικά τροποποιημένες της Ε1β αποτελούν τα παρακάτω κλιτικά 

παραδείγματα: 

Ε1β.1 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -[Φ].ους -ρ(η) -ου <-Φρ(ος, -η, -ο)   

Θεματικά αλλόμορφα: άκου.ου- ~ άκουρ ~ άκου. 

αρσ.: άκου.ου- ~ άκουρ ~ άκου. 

θηλ.: άκουρ ~ άκου.- 

ουδ.: άκου.ου ~ άκου.- 

 

άκου.ους, άκουρ, άκου.ου  ‘ακούρευτος -η -ο’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι γ’ 

τ 

ντουν 

ακου.ου-ς 

ακου.-ου  

ακου.ου  

άκου.ι 

η γ’ 

τς 

ντ 

άκουρ 

άκουρ-ς 

άκουρ 

άκουρ 

τ 

- 

τ 

άκου.ου 

- 

άκου.ου 

οι γ’ 

- 

τς  

άκουρ 

 

άκουρ 

 

άκου-ις 

 

άκου-ις 

 

τ 

- 

τ 

άκου-α 

 

άκου-α 

 

(βλ. 2.2.2.1 και 2.2.2.3 και 2.2.1.1.1) 

 Παρόμοια κλίνονται τα αν’ήμι.ους, άμου.ους, γ’ήμι.ους, λάκ’ι.ους, 

στααβουπόδαους, χουντουουπόδαους, σ’τεί.ους κ.ά.  

 Στο επίθετο πλούσ’ι.ους πλούσ’ιρ πλούσ’ι.ου που εντάχθηκε στο ιδίωμα από 

την ΚΝΕ,  –  παλιότερα στο ιδίωμα χρησιμοποιούνταν η λέξη ι γ’ άρχους & 

άρχουντας – η, χωρίς συνίζηση, ακολουθία -ι.ους -ι.α -ι.ο επαναναλύθηκε ως 

ακολουθία με αποβολή μεσοφωνηεντικού ρ: *πλούσ’ιρος, *πλούσ’ιρη *πλούσ’ιρο, κι 

έτσι σχηματίστηκε για ονομ. εν. του θηλ. και ονομ. αρσ. πληθ. του αρσ. μετά την 

αποβολή του [i] ο τύπος πλούσ'ιρ.   

Έτσι το επίθετο κλίνεται ως εξής: 

Θεματικά αλλόμορφα: πλούσ’ι.ου- ~ πλούσ’ιρ ~ πλούσ’ι. 

αρσ.: πλούσ’ι.ου- ~ πλούσ’ιρ ~ πλούσ’ι. 

θηλ.: πλούσ’ιρ ~ πλούσ’ι.- 

ουδ.: πλούσ’ι.ου ~ πλούσ’ι.- 

πλούσ’ι.ους, πλούσ’ιρ, πλούσ’ι.ου  ‘πλούσιος -α -ο’ 
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 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

πλούσ’ι.ου-ς 

πλούσ’ι.-ου  

πλούσ’ι.ου  

πλούσ’ι.-ι 

η  

τς 

ντη 

πλούσ'ιρ 

πλούσ'ιρ-ς 

πλούσ'ιρ 

πλούσ'ιρ 

του 

- 

του 

πλούσ'ι.ου  

- 

πλούσ'ι.ου 

οι  

- 

τσι 

πλούσ'ιρ 

 

πλούσ'ιρ 

 

πλούσ'ι.-ις 

 

πλούσ'ι.-ις 

 

τα 

- 

τα 

πλούσ'ι.-α 

 

πλούσ'ι.-α 

 

 Ε1β.2 

Ληκτικό τεμάχιο: 

[-Σ]ουους, -ηη, -ουου < [-Σρ]ους, η, ου   

Θεματικά αλλόμορφα: άσπουου ~ άσπ- ~ άσ’π- άσ'πηη 

αρσ.: άσπουου- ~ άσπ- ~ άσ’π-. 

θηλ.: άσ’πηη ~ άσπ- 

ουδ.: άσπουου ~ άσπ- 

άσπουους, άσ’πηη, άσπουου  ‘άσπρος -η -ο’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι γ 

τ 

ντουν 

άσπουου-ς 

άσπ-ουου  

άσπουου 

άσπ-ιι 

η γ’ 

τς 

ντ 

άσ’πηη 

άσ’πηη-ς 

άσ’πηη  

άσ’πηη 

τ 

- 

τ 

άσπουου 

- 

άσπουου 

 

οι γ’ 

- 

τς  

άσ’π-οιοι 

 

άσ’π-οιοι 

 

άσπ-ιις 

 

άσπ-ιις 

 

τ 

- 

τ 

άσπ-αα 

 

άσπ-αα 

 

 Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται μια ομάδα επιθέτων που για φωνητικούς λόγους  

(βλ. 2.2.1.1.2.2) δεν αποβάλλει το τελικό [i:] στην ονομ. ενικού του θηλ. -ηη και στην ονομ. 

πληθ. του αρσ. -οιοι, όπως απόλαφουους, άν’υδουους, αν’ίφαντουους278‘ο απρόβλεπτος στο 

χαρακτήρα’. 

5.2.1.2.2 -[(ι)κ]ους -(η) / (ι)σσα, -ου 

Ε4 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -[(ι)κ]ους -(η) / (ι)σσα, -ου 

Θεματικά αλλόμορφα: βόομκου- ~ βόομκ- ~ βόομκ’- / βόομσσα ~ βόομσσ-  

αρσ.: βόομκου- ~ βόομκ- ~ βόομκ’ 

θηλ.: βόομκ’ ~ βόομσσα ~ βόομσσ- 

ουδ.: βόομκου ~ βόομκ- 

                                                
278 βλ. και ΙΛ ανέφραντος.  
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  βόομκους – βόομκ’ & βόομσσα – βόομκου ‘βρόμικος -η -ο’  
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

βόομκου-ς 

βόομκ-(-/ου)  

βόομκου  

βόομκ’-ι 

η  

τσι 

ντη 

βόομκ' / βόομσσα  

βόομκ'-ς / βόομσσα-ς  

βόομκ' / βόομσσα  

βόομκ' / βόομσσα  

του 

- 

του 

βόομκου  

 

βόομκου 

βόομκου 

οι  

- 

τς 

βόομκ' 

 

βόομκ' 

 

βόομκ'-ις /βόομσσ-ις 

 

βόομκ'-ις /βόομσσ-ις 

 

τα 

- 

τα 

βόομκ-α 

 

βόομκ-α 

 

 Παρόμοια κλίνονται τα: (α) μετονοματικά παράγωγα που λήγουν σε -(ι)κους < -ικος 

όπως χιώτκους  χιώτ.σσα / χιώτσα (χιώτσα μας’τίχα) & χιώτκ'  χιώτκου, πουουσβυγ’ίτκους 

πουσβυγ’ίτκ’ & πουουσβυγ'ίτ.σσα / πουουσβυγ’ίτσα (πουουσβυγ’ίτσα πιτσ’έτα) 

πουουσβυγ’ίτκου, τούρκ’κους – τούρκ’.κ’ & τούρκ’σσα (τούρκ'σσα σημαία) τούρκ’.κου, 

βουργάρκους βουργάρκ’ & βουργάρσσα βουργάρκου (βουργάρκου κ’ιφάλ’ ‘αγύριστο 

κεφάλι’) κ.ά. (β) τουρκικά δάνεια που αναφέρονται σε [-προσωπικό] ΑΑ, λήγουν σε Σ ή Φ 

και προσαρμόζονται στο ιδίωμα με τα επιθήματα -ικους και -δικους αντίστοιχα, όπως 

ζόρκους -  ζόρκ’ & ζόρσσα – ζόρκου, μπιλαλίδκους – μπιλαλίδκ’ & μπιλαλίδσσα – 

μπιλαλίδκου.  

 Το -(ι)σσα προστίθεται απευθείας στο Θ χωρίς να παρεμβάλλεται το επίθημα -(ι)κους 

(-ικος). 

5.2.1.2.3 [ι]ους (<ος)  -α -ου (<ο)  

Ε2β 

Σχηματίζουν το θηλ. σε -α όσα στους τύπους προέλευσης πριν το ΘΦ φέρουν Φ: 

Ληκτικό τεμάχιο: 

- [Σεπιδ. ουρ. ι]ους -α -ου >[ Σουρ.] ους -α -ου   

Θεματικά αλλόμορφα: δέενιου- ~ δέενι-/δέεν’ [δé:ɲ]~ δέενια 

αρσ.: δέενιου- ~ δέενι-  / δέεν’  

θηλ.: δέενια ~ δέεν’- 

ουδ.: δέενιου ~ δέενι- 

  δέενιους -α -ου ‘δρύινος -η-ο’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

ι  

τ 

ντου 

δέενιου-ς 

δέενι-ου  

δέενιου  

η  

τς 

ντ 

δέενια  

δέενια-ς 

δέενια  

του 

τ 

του 

δέενιου  

- 

δέενιου  

οι  

- 

τς  

δέεν' 

- 

δέεν’ 

δέεν’-ις 

- 

δέεν’-ις 

τα 

- 

τα 

δέενι-α 

[dé:ɲa] 

δέενι-α 
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Κλητ. δέεν’-ι δέενια  δέενιου    

 Παρόμοια κλίνονται τα επίθετα που το ληκτικό τους σύμφωνο επιδέχεται ουράνωση, 

π.χ. άξιους, γαλάζιους,  κ’ινούργιους, γ'ίσιους, Παλ’πουδίσιους,  ξουμι.ίσιους, ζαχαένιους, 

ξ’λένιους, σ’ιδι.ένιους, αλμινένιους, τσ’ιν’γκένιους, αχ’ι.ένιους, απουσταένιους, 

σιμιγδαλένιους σταένιους, κθαένιους, χουρταένιους, χαρτουνένιους, χαρτένιους, πλένιους, 

πιδιακ’ίσιους, Χουργ’ίσιους,  Θιρμίσιους, Απανουμι.ίσιους,  Αλουν’ίσιους, Κουρμπιτίσιους, 

Λακκουματίσιους, Ξιιπουταμίσιους,  Καργιουτίσιους κ.ά. 

 

-[Σμη επιδ. ουρ. -ι]ους -α -ου > -[Σj]ους -α -ου  

Θεματικά αλλόμορφα: πόοβιου- ~ πόοβγ’- ~ πόοβια [pó:vju] ~ [pó:vj] ~ [pó:vja] 

αρσ.: πόοβιου- ~ πόοβι-  

θηλ.: πόοβια ~ πόοβγ’- 

ουδ.: πόοβιου ~ πόοβι- 

  πόοβιους -α -ου ‘πρόβειος279 -α -ο’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

πόοβιου-ς 

πόοβι-ου 

μπόοβιου 

πόοβγ’-ι 

η  

τς 

ντ 

πόοβια 

πόοβια-ς 

μπόοβια 

πόοβια 

του 

τ 

του 

πόοβιου  

- 

πόοβιου  

πόοβιου  

οι  

- 

τς  

πόοβγ' 

- 

πόοβγ' 

 

πόοβγ'-ις 

- 

πόοβγ'-ις 

 

τα 

- 

τα 

πόοβι-α 

[pó:vja] 

πόοβι-α 

 

Παρόμοια κλίνονται τα: σάπιους, τύυπιους, άδειους, καθάργιους, ανάργιους  κ.ά. 

Θηλυκό σε -α  απαντά και σε λέξεις που μπήκαν στο ιδίωμα από την ΚΝΕ, π.χ. 

τιλιφταί.ους, γ’ινναί.ους αρχ’αίους -α -ου,  αθώους -α -ου, ουραίους  -α -ου   κ.ά. κ.λπ. 

5.2.1.3   Οξύτονα σε -ύς -ιά -ύ  & -ής,  -ιά, -ί   

5.2.1.3.1  -ύς -ιά -ύ  

Ε5α  

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -Σ(ύς -ιά -ύ)  

Θεματικά αλλόμορφα: τααχ’ύ- ~ τααχι- ~ τααχιά 

                                                
279 Το ΛΚΝΕ-Τρ. ορθογραφεί το επίθετο, με –ει- πρόβειος –εια –ειο. Το Λεξικό Τ-Φ ορθογραφεί με –ι- 

δίνοντας παράλληλα και την ορθογράφηση με –ει-. Εδώ προτιμήσαμε την ορθογράφηση με –ι- ως πιο 

οικονομική.  
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αρσ.: τααχ’ύ- ~ τααχι-  

θηλ.: τααχιά ~ τααχι- 

ουδ.: τααχ’ύ ~ τααχι- 

 τααχ’ύ-ς τααχιά τααχ’ύ ‘τραχύς -ιά -ύ’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

τααχ'ύ-ς 

τααχ'ύ  

ντααχ'ύ  

τααχ'ύ 

η  

τς 

ντ 

τααχιά 

τααχιά-ς 

ντααχιά 

τααχιά 

του 

τ 

του 

τααχ’ύ  

- 

τααχ’ύ  

τααχ’ύ 

οι  

- 

τς  

(τααχι-οί) 

- 

(τααχι-οί) 

 

τααχι-ές 

- 

τααχι-ές 

 

τα 

- 

τα 

τααχι-ά 

 

τααχι-ά 

 

  

Παρόμοια κλίνονται και τα: βαθύς, βα.ύς, παχ’ύς, πλατύς, νταγκ’ύς ‘ταγκός’, φαρδύς κ.ά. Οι 

ονομ. πληθ. της κατηγορίας αυτής και ιδιαιτέρως των επιθ. παχ’ύς, τααχ’ύς, νταγκ’ύς δεν 

είναι εύχρηστοι. 

 Υποκατηγοριοποίηση φωνολογικά τροποποιημένη αποτελεί το επόμενο κλιτικό 

παράδειγμα. 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -Φύς -ιά -ύ (<-Φρύς -ιά -ύ) 

Θεματικά αλλόμορφα: βα.ύ- ~ βαριά- ~ βαργ’/ βαρι-  ([vaí] ~ [varjá] ~ [varj]) 

αρσ.: βα.ύ- ~ βαργ’-   

θηλ.: βαριά ~ βαρι- [varj] 

ουδ.: βα.ύ ~ βαργ’-  

βα.ύ-ς βαριά βα.ύ ‘βαρύς -ιά -ύ’   
   Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

βα.ύ-ς 

βα.ύ  

βα.ύ  

βα.ύ 

η  

τς 

ντ 

βαριά 

βαριά-ς 

βαριά 

βαριά 

του 

τ 

του 

βα.ύ  

- 

βα.ύ  

βα.ύ 

οι  

- 

τς  

βαργ’-οί 

- 

βαργ’-οί 

 

βαρι-ές 

- 

βαρι-ές 

 

τα 

- 

τα 

βαρι-ά 

 

βαρι-ά 

 

Εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, αλλά είναι φωνολογικά τροποποιημένα τα 

επόμενα κλιτικά παραδείγματα, τα οποία βρίσκονται μεταξύ τους σε συμπληρωματική 

κατανομή. 
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Ε5α1 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 [-Σ]ύυς -ιργιά -ύυ) < [Σρ/Φρ]ύς -ιά -ύ 

Θεματικά αλλόμορφα: λαφύυ- ~ λαφιργι- ~ λαφιργιά 

αρσ.: λαφύυ- ~ λαφιργ’-  

θηλ.: λαφυργιά ~ λαφιργι- 

ουδ.: λαφύυ ~ λαφιργι- 

  λαφύυς λαφιργιά λαφύυ ‘λαφρύς - λαφριά - λαφρύ’     
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

λαφύυ-ς 

λαφύυ 

λαφύυ 

λαφύυ 

η  

τς 

ντ 

λαφιργιά 

λαφιργιά-ς 

λαφιργιά  

λαφιργιά 

του 

τ 

του 

λαφύυ  

- 

λαφύυ  

λαφύυ 

οι  

- 

τς  

λαφιργι-οί 

[lafirjí] 

λαφιργι-οί 

 

λαφιργι-ές 

- 

λαφιργι-ές 

 

τα 

- 

τα 

λαφιργι-ά 

 

λαφιργι-ά 

 

(βλ. 2.2.1.2.1) 

 Παρόμοια κλίνονται τα αδύυς (αδύυς ένι ι γίιζους) αδιργιά (αδιργιά γ’έν’κ’ι η φανέλα 

κ’ι μι τζ’μπά) αδύυ ‘αδρύς, σκληρός’, αρμύυς αρμυργιά αρμύυ. 
 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -Συπερύυς -ιργιά -ύυ ( <Συπερρύς -ιά -ύ), δηλ. -Συπερ :́s - :́rja - :́ 

Θεματικά αλλόμορφα: μακύυ- ~ μακιργι- ~ μακιργιά 

αρσ.: μακύυ- ~ μακιργι-  

θηλ.: μακιργιά ~ μακιργι- 

ουδ.: μακύυ ~ μακιργι- 

  μακύυς [mak :́s] μακιργιά [makɨ:rja]  μακύυ [mak :́] ‘μακρύς –μακριά –μακρύ’ 
 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

μακύυ-ς 

μακύυ  

μακύυ 

μακύυ 

η  

τς 

ντ 

μακιργιά 

μακιργιά-ς 

μακιργιά 

μακιργιά 

του 

τ 

του 

μακύυ  

- 

μακύυ 

μακύυ 

οι  

- 

τς  

μακιργι-οί 

- 

μακιργι-οί 

 

μακιργι-ές 

- 

μακιργι-ές 

 

τα 

- 

τα 

μακιργι-ά 

 

μακιργι-ά 
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5.2.1.3.2 -ής,  -ιά, -ί   

Ε5β 

Τα δηλωτικά χρώματος σε -ής,  -ιά, -ί  έχουν συμπέσει ως προς την κλίση με τα ομώνυμα 

κλιτικά παραδείγματα των αρχαιόκλιτων επιθέτων σε -ύς -ιά -ύ.  

 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 [-Σ]ής -ιά -ί  

Θεματικά αλλόμορφα: καφιδή- ~ καφιδι- ~ καφιδιά 

αρσ.: καφιδή- ~ καφιδι-  

θηλ.: καφιδιά~ καφιδι- 

ουδ.: καφιδί ~ καφιδι- 

  καφιδής -ιά -ί  ‘ο η το καφέ’     

 Ενικός Πληθυντικός 

  ΑΡΣ.  ΘΗΛ.  ΟΥΔ.  ΑΡΣ. ΘΗΛ.  ΟΥΔ. 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

καφιδή-ς 

καφιδή  

καφιδή  

καφιδή 

η  

τς 

ντ 

καφιδιά 

καφιδιά-ς 

καφιδιά 

καφιδιά 

του 

τ 

του 

καφιδί 

- 

καφιδί  

καφιδί  

οι  

- 

τς  

καφιδγ'-οί 

- 

καφιδγ'-οί 

 

καφιδι-ές 

- 

καφιδι-ές 

 

τα 

- 

τα 

καφιδι-ά 

 

καφιδι-ά 

 

 Παρόμοια κλίνονται τα: λιμουν’ής, πουουτουκαλ’ής, μιλαν’ής, βυσσ’ιν'ής  κ.ά.  

5.2.2 Ανισοσύλλαβα 

Όπως αναφέρθηκε στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οξύτονοι και παροξύτονοι 

σχηματισμοί αρσ. σε -άς / -ας και -ής / -(η)ς280 που το αρσ. κλίνεται κατά τα 

ανισοσύλλαβα αρσ. ουσιαστικά διουλατζ’ής, γκντούρς, μυλουνάς, πιδέλιας αντίστοιχα. 

Τα ονόματα αυτά σχηματίζουν θηλ. ισοσύλλαβα σε -α / -ιά / -(ι)σσα ή ανισοσύλλαβα 

σε -ού.   

5.2.2.1 οξύτονα   

5.2.2.1.1 -άς (βλ. Ε11) 

Τα σε -άς, πολλά από τα οποία είναι τουρκικής προέλευσης, σχηματίζουν το θηλυκό 

σε -ού και ουδ. -άδ(ι)κου, π.χ.  χουβαρντάς -ού -άδ(ι)κου. Παρόμοια σχηματίζονται τα 

                                                
280 Για το πρόβλημα της διάκρισης των επιθέτων από τα ουσιαστικά στην ελληνική βλ. Α΄μέρ. (2). 
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μεγεθυντικά τεμπελχανάς281 ‘μεγάλος τεμπέλης’, αχ’λάς, ματάς, πουλιουλουγάς, 

γ’υπνουφάς, χουιφτα.άς κ.ά. 

Ορισμένα μεγεθυντικά διαθέτουν για το θηλ. και δεύτερο σχηματισμό σε 

-ούσα, όπως  κουλάς, -ού & -ούσα (πιθανόν με αναδρομικό σχηματισμό από τον πληθ. 

–ούσις <-ούσες). Το κ’ιφαλάς πέρα από τον σχηματισμό σε -ού κ’ιφαλού διαθέτει 

μόνο αυτό και σχηματισμό σε -ούχα: κ’ιφαλούχα. Το κ’ι.ατάς σχηματίζει από επίθ. 

*κερατένης282 (> *κι.ατέν’ς), θηλ. κ’ι.ατέν’σσα και ουδ. κ’ι.ατέν’κου. 

5.2.2.1.2 -ής (βλ. Ε6 & Ε7) 

Τα επίθετα με ληκτικό τεμάχιο -λής283 σχηματίζουν το θηλ. (α) σε -ήδ(ι)σσα και -ού,  

π.χ. γουρλής -ίδσσα & -ού· παρόμοια και τα  σιβνταλής, χουιλής ‘κακομαθημένος, 

ιδιότροπος’, σουιλής κ.ά. και (β) ορισμένα κατά προτίμηση ή μόνο σε –ού, π.χ. 

μαχμουρλής -ού, θιριακλής –ού, μουστακαλής284 -ού, χασ’ακλής -ού,  κου.ιλ’ής -ού, 

κατουρλ’ής -ού κ.ά. Σημειώνουμε ότι το ληκτικό τεμάχιο -λής, όταν συνδέεται με το 

τουρκ. επίθ. -li πραγματώνεται φωνητικά ως [li], δηλ. χωρίς ουράνωση, σε αντίθετη 

περίπτωση, πραγματώνεται με ουράνωση, δηλ. ως [ʎi], όπως κουιλ’ής,285 

κατουρλ’ής.286 

Τα ονόματα σε -τζ’ής287 (<-çi),  κυρίως δάνεια από την τουρκ. αλλά και 

παράγωγα στην ελληνική, σχηματίζουν το θηλ. σε –ού, π.χ. καβγατζ’ής -ού, 

καταφιρτζ’ής -ού κ.ά.  

Το ουδ. σχηματίζεται πάντα σε -ίδ(ι)κου.   

  

                                                
281 Πβ. Κυρανούδης (2009 : 510 κ.ε.). 
282 Τύπος κερατένιος απαντά στη Λήμνο, π.χ. βρε κερατένιε (η πληροφορία από Ειρήνη Κρίκη). 
283 Βλ. Κυρανούδης (2009 : 437κ.ε.). 
284 Πβ. Κυρανούδης (2009 : 448, 446).  
285 Πβ. Κυρανούδης (2009 : 447).  
286 Πβ. Κυρανούδης (2009 : 446-447).  
287 Για την γραμματική κατηγορία των ονομάτων σε -τζής βλ. Κυρανούδης (2009 : 278 κ.ε.).  
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5.2.2.2 βαρύτονα 

5.2.2.2.1 -ας (βλ. Ε12) 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πολλά επιθηματοποιημένα επίθετα με παραγωγικά 

επιθήματα, όπως -έλιας288 -έλα -έλ’κου, π.χ. λιαν-έλιας -έλα, -έλ’(ι)κου κ.ά. (πβ. 

4.4.1.3.2).   

5.2.2.2.2 -(η)ς  

Τα βαρύτονα σε -(η)ς, πολλά από τα οποία είναι τουρκ. δάνεια που λήγουν σε 

σύμφωνο και προσαρμόζονται με την κατάληξη -(η)ς, σχηματίζουν το θηλ. (α) σε -α 

(βλ. Ε8), π.χ. μπαμπούλ’ς -α· παρόμοια και τα σουρτούκ’ς, γιουρούκ’ς, γουρσούιζ̯’ς, 

τσ'ακπίν’ς, τζ’γκούν’ς, καθαουκ’οίλ’ς, σπαζουκ’οίλ’ς, βουδουκ’οίλ’ς, ζγουουμάλλ’ς, 

μακουουμάλλ’ς, στααβαχ’είλ’ς, ματσ’ίν’ς, καστάν’ς,  σταβουουμύτς, γκουρλουμάτς, 

πααμάτς ‘αυτός που έχει στραβισμό’, κτσουχ’έρ’ς κ.ά. (πβ. 4.4.1.2.2)· (β) σε -(ι)σσα 

(βλ. Ε10), π.χ. ζαμπούν’ς  -(ι)σσα· παρόμοια και τα: σουματώδς ‘μεγαλόσωμος’,  

καμπάδς, κασ’τλάδ’ς ‘ταιριαστός, κατάλληλος’, φόν’ς ‘δύστυχος’, κανακάρς, 

κ’ιμπάρς,  κατσ’άκ’ς 'δραπέτης', χαζίρς 'έτοιμος', σιρσέμς, σ’ισ’κ’ίν’ς, ζα.ίφς, 

κουντουλαίμς, μακουουλαίμς, στααβουλαίμς, πισ’τμάρς ‘ειδικός, γνώστης’, σέρτς, 

τζ’αναμπέτς, καρδιουκάφτς 'τεμπέλης', αν’οιχτουμάτς,  φταμν’ίτς,  μσουδααμνιώτς, 

βδουμαδιάτς, μακα.ίτς, γ’ιναργιάτς, φλιβαριάτς,  μαρτιάτς,  απιιλιάτς,  μαγιάτς κ.ά.  

Σημειώνεται ότι σε ονόματα με ληκτικό τεμάχιο -ιτισσα υπάρχει η δυνατότητα διπλής 

φωνητικής πραγμάτωσης της ακολουθίας τ+σ, δηλ. σακάτ.σσα & σακάτσα· (γ) με 

παράλληλους σχηματισμούς σε -α & -(ι)σσα (βλ. Ε8), π.χ. αχιριάν’ς -α & -(ι)σσα· 

παρόμοια και τα χουιφτάν'ς, μπιζιβέν’ς, τιβικ’έλ’ς, τιμπέλ’ς, κουντουστούπς, κατσούφς 

κ.ά. 

Το ουδ. σχηματίζεται πάντα σε -(ι)κου.   

  

                                                
288 Πρόκειται για σύνθετο επίθημα που παράγεται από το ουδ. υποκορ. επίθημα -έλλι, για το οποίο βλ. 

Ανδριώτης, ΕΛ, (19903 : 98) και ΛΚΝΕ-Τρ. -έλι [éli] + το επίθ. αρσ. -ας. Το επίθημα (με την 

απλοποιημένη γραφή -έλι, όπως και στο ΛΚΝΕ-Τρ) απαντά και στην Ορεινή  Πιερία (βλ. 

Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006 : 121). 
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5.2.2.2.3 -ιάρ(η)ς289, -(ι)σσα290 / -ιά / -ού, -(ι)κου  

Τα μετονοματικά επίθετα σε -ιάρ(η)ς σχηματίζουν συστηματικά το θηλ. σε  -(ι)σσα  

-ιά και -ού, όπως φαίνεται από το παρακάτω κλιτικό παράδειγμα:  

Ε9 

Ληκτικό τεμάχιο: 

 -[ιάρ(η)]ς -ιά / -σσα / -ού -κου (<-ιάρης, -ισσα/ιά/ού -ικο) 

Θεματικά αλλόμορφα 

αρσ.: ζλιάρ- ~ ζλια-  

θηλ.: ζλιαριά ~ ζλιαρι- & ζλιάρσσα ~ ζλιάρσσ- & ζλιαού- ~ ζλιαούσ- 

ουδ.: ζλιάρκου ~ ζλιάρκ- 

 

  ζλιάρς - ζλιαριά291 / ζλιάρσσα / ζλιαού  ζλιάρκου  ‘ο ζηλιάρης -α - ικο’  
  ΑΡΣ.   ΘΗΛ. ΟΥΔ  

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

ι  

τ 

ντου 

ζλιάρ-ς 

ζλιάρ  

ζλιάρ  

ζλιάρ 

 η  

τς 

ντη 

ζλιαριά 

ζλιαριά-ς 

ζλιαριά 

ζλιαριά 

ζλιάρσσα 

ζλιάρσσα-ς 

ζλιάρσσα 

ζλιάρσσα 

ζλιαού 

ζλιαού-ς 

ζλιαού 

ζλιαού  

του  

- 

του 

ζλιάρκου 

- 

ζλιάρκου 

 

Ονομ. 

Γεν. 

Αιτ. 

Κλητ. 

οι 

 

τσι 

ζλιάρ-δ-ις 

- 

ζλιάρ-δ-ις 

ζλιάρ-δ-ις 

ζλια-οί 

- 

ζλια-οί 

ζλια-οί 

οι 

 

τσι 

ζλιαρι-ές 

- 

ζλιαρι-ές 

ζλιαρι-ές 

ζλιάρσσ-ις 

- 

ζλιάρσσ-ις 

ζλιάρσσ-ις 

ζλιαού-σ-ις 

- 

ζλιαού-σ-ις 

ζλιαού-σ-ις 

τα  

- 

τα 

ζλιάρκ-α 

- 

ζλιάρκ-α 

ζλιάρκ-α 

  

Παρόμοια κλίνονται τα: γλιάρς ‘λαίμαργος’, ανιμαλλιάρς, αουστιάρς,  γαζιάρς 

‘καχεκτικός’, βαγιάρς ‘άγριος’, αλανιάρς, ναζιάρς, ζαμπνιάρς 'άρρωστος',  

χλουμπουνιάρς 'κιτρινιάρης', βουουμιάρς, γκιινιάρς, δαγκανιάρς, κασ’ιδιάρς, 

καυκ’ισιάρς, κτικιάρς ‘φυματικός’, ξικουτκιάρς, σαλιάρς,  τζατζαλιάρς ‘κουρελιάρης’, 

χουζμικιάρς  κ.ά.  

                                                
289 πβ. μεταξύ άλλων Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2000 : 67), Τσοπανάκης (1994 : 668), ΝΕ Γρ. (1988 

[1941] : 131, 138). 
290 Σύμφωνα με το ΛΚΝΕ-Τρ., χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του θηλ. ουσιαστικών που 

δηλώνουν επάγγελμα (με αντίστοιχο παράλληλο στην ΚΝΕ -τρια / τρα, που βρίσκεται κοντά στη 

λειτουργία επιθέτου) ή γενικότερα ιδιότητα.  
291 Τύπους σε -αριά, όπως ζουλαριά, ζηλαριά και ζηλιαριά καταγράφει ο Somavera (1709 : 132). 
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 1. Σχηματισμοί σε -αριά (ή -αρε̯ά, -αρέ, -αρκά, -αρία ή -αρέα) απαντούν σε 

μικρασιατικά, νότια, νοτιοανατολικά και επτανησιακά ιδιώματα, π.χ. αναμαλλαρε̯ά 

Χίος, Πελοπ. (Μάν.), Σύμ., ανεμαλλαρε̯ά Θήρ., Νάξ. (Γαλανάδ.) και αλεμανερε̯ά Χίος 

(ΙΛ, λ. αναμαλλιάρις)·  ανεμαλλαριά Μύκονος (Μάνεσης : 1997,  λ. ανεμαλλιάρης)· 

ζουλιαριά Χίος (Βολισσός) (Pernot 1946 : 143)· αζουλαρκά Κύπρος (Χατζιδάκις 1901 

: 130)· αρρωσταρε̯ά Κρήτη, Μεγίστη, αρρωσταρέ Κρήτη, αρρωσταρά Κάρπαθος, 

Κρήτη (ΙΛ, λ. αρρωστάρις)· δακανιαρέ & δαγκανιαρέ Δ. Κρήτη (ΙΛ, λ. δαγκανιάρις)· 

βρωμαρε̯ά Ήπ. (Κόνιτσα) (ΙΛ, λ. *βρωμάρις), βρωμιαρέ Δ. Κρήτη (ΙΛ, λ. βρωμιάρις)· 

γουλερία Πόντος (Κοτύωρ.) και γουλäρία Πόντος (Τραπεζούντα) (ΙΛ, λ. γουλιάρης)· 

γουλαρκά Κύπρος (ΙΛ λ. γουλάρης)· φτειρäρία, σκωλεκιäρία, μυξäρία κ.ά. Πόντος 

(Οικονομίδης 1958 : 213)· αναμαλλιαρέα Κύθηρα (Κόμης 1996 : 42)·  επίθετα σε 

-άρης -αριά -άρικο (διακονάρης, χαδιάρης, καβαλλάρης) Κέρκυρα (Χυτήρης 1992 : 

226) κ.α. Ως ουσιαστικοποιημένα επίθετα απαντούν στη Σάμο:  βρουχαργιά 

(<βρουχάρ'ς κιρός) (Ζαφειρίου 1995 : 369), βουρκαριά ‘βαλτότοπος’, ζ’μουταριά 

‘ζημώτρα’ (Δημητρίου 1993 : 255, 365)· στην Ίμβρο, απαντά η λ. κακαναρε̯ά ‘η 

κακκάζουσα όρνις’ (Χατζιδάκις 1901 : 130)· ακριβώς με την ίδια σημασία η λ. 

κακαναριά και στη Σαμοθράκη. 

Το ληκτικό τέρμα -αριά προέρχεται από τους μσν. σχηματισμούς σε -αρέα, οι 

οποίοι  συνέπεσαν στο ιδίωμα με τους -ία>-ιά. Για τους σχηματισμούς σε -αρέα, που 

προέκυψαν αναλογικά προς τους σε -έα, ο Χατζιδάκις (1907 : 263) συγκεκριμένα 

αναφέρει «Κατ’ αναλογίαν των εις -έα … από των εις -ύς -έα -ύ επιθέτων, 

ανεπτύχθησαν από των μτγν. και Βυζαντινών χρόνων και άλλοι τοιούτοι τύποι του 

θηλ. εις -έα από των εις -άρις ξενικών επιθέτων. πβ. αναμαλλι̯άρις -ρέα Κυθήροις 

[...]».  

 2. Σχηματισμοί σε -(ι)σσα292 απαντούν στα μικρασιατικά, θρακοβιθυνιακά, σε 

νησιά του Β Αιγαίου, σε βόρεια ιδιώματα κ.α., π.χ. ανεμαλλιάρ’σσα Σαράντα 

Εκκλησιές (Παπαδόπουλος 1926 : 71)· ζηλιάρισσα Τρίγλια (Παπαδοπούλου 2010 : 

119)· γλιάρ'σσα Θράκη (Αίνος) (ΙΛ, λ. γουλιάρης)· δαgανιάρισσα Α. Ρουμελία 

(Φιλιππούπολη) (ΙΛ, λ. δαγκανιάρις)· Θηλυκά σε -ισσα σχηματίζουν, πλην των σε 

                                                
292 Για την προέλευση του –ισσα βλ. Χατζιδάκις (1907 : 73)· για τον χαρακτηρισμό του ως κλιτικού ή 

παραγωγικού μορφήματος βλ. μεταξύ άλλων Βαβατζάνη (1997 : 137), Blass & Debrunner (1961 : 60), 

Αναστασιάδη–Συμεωνίδη (2004 : 45). 
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-ιάρης, και άλλες κατηγορίες ονομάτων π.χ. καημέν'σσα Α. Θράκη, ακαμάτ'σσα 

Λέσβος, φίλ’σσα Σάμος (Παπαδόπουλος 1926 : 71)· σουγλουμύτσσα, δμάρσσα, 

δναμάρσσα  Ίμβρος (Τζαβάρας 2011)· παραλίτσα, σεβdαλίτσα  Ντεμίρντεσι 

(Danguitsis 1943 : 83-84)· άσπρισσα, μεγάλισσα Πόντος (Οικονομίδης : 213)· 

gαινούρισσα Σίλλη (Dawkins 1916 : 48) κ.α.  

 Πρόκειται για την βασική μικρασιατικού τύπου κατάληξη για το σχηματισμό 

του θηλ. των επιθέτων και ορισμένες φορές και μετοχών (βλ. Παπαδόπουλος 1958) 

και αποτελεί, σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΜΑ) τυπικό χαρακτηριστικό των 

μικρασιατικών ιδιωμάτων. Το -ισσα στο ιδίωμα της Σαμοθράκης εμφανίζει μεγάλη 

επίδοση και χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του θηλ. ονομάτων (ουσιαστικών και 

επιθέτων)· συγκεκριμένα,  χρησιμοποιείται,293 όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. 

5.2.1.2.2 ), ως κατάληξη για το σχηματισμό του θηλ. βαρύτονων επιθέτων σε -[ικ]ους 

(<-ικος), -(η)ς και οξύτονων με το επίθ. -λής· στα βαρύτονα η κατάληξη -(ι)σσα 

προστίθεται κατ’ ευθείαν στο θέμα (βόομ-σσα, χαζίρ-σσα), ενώ στα οξύτονα στο 

παρεκτεταμένο με -δ- θέμα του πληθ. (σουιλή-δ-σσα). 

3. Σχηματισμοί σε -ού απαντούν σε μικρασιατικά, νησιωτικά και νότια 

ιδιώματα: ζ’λιαρού Σάμος Παπαδόπουλος (1926 : 71)· βρωμιαρού Α. Κρήτη (ΙΛ, λ. 

βρωμιάρις)· μυξού (μυξάρις), φτειρού (φτειράρις), Πόντος (Τραπ.) (Οικονομίδης 1958 

: 213) κ.α.  

Θηλυκά σε -ού, όπως αναφέρθηκε, σχηματίζουν κι άλλες, πλην των σε -ιάρης, 

κατηγορίες ονομάτων (βλ. 5.2.2.1.2, 5.2.2.2.1)· μάλιστα σε ορισμένες κατηγορίες 

χρησιμοποιείται ως δεύτερος ή τρίτος τύπος θηλυκού. 

 Σύμφωνα με τον Ανδριώτη (1990, λ. ού1 και ού2) το -ού απαντά στην ελληνική 

ως κλιτικό (αλεπού, γλωσσού κλπ.)  ή παραγωγικό επίθημα ανδρωνυμικών και 

επαγγελματικών σε -ού (Βασιλού, μυλωνού). Η επικράτηση του -ού για τον 

σχηματισμό του θηλ., κατά την προσαρμογή των τουρκικών δανείων στην ελληνική, 

σύμφωνα με τον Κυρανούδη (2009 : 103), οφείλεται σε καθαρά μορφολογικά αίτια, 

στην υποστήριξη δηλ. που είχε στην ελληνική το θηλ. γένος από το ήδη υπάρχον μσν. 

κλιτικό παράδειγμα θηλ. σε -ού.  

                                                
293 Για λειτουργίες του -ισσα στην ΚΝΕ βλ. μεταξύ άλλων ΛΚΝΕ-Τρ. & Ανδριώτης 1990, λ. –ισσα. 
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Το ιδίωμα φαίνεται ότι κάνει μια λεπτή σημασιολογική διάκριση στους 

σχηματισμούς του θηλ. σε -(ι)σσα, -αριά και -ού και του αρσ. στον πληθ. σε -δ-ις 

(<-δ-ες) και -οί. Συγκεκριμένα, οι σχηματισμοί σε:   

(α) -(ι)σσα είναι οι πιο αμαρκάριστοι και δηλώνουν απλά την ιδιότητα του ονόματος, 

π.χ. ανιμαλλιάρσσα ‘αυτή που έχει ανακατωμένα μαλλιά’, π.χ. Λιένταν ανιμαλλιάρσσα 

σι γούλου του Χουριό.  

(β) -ιαριά είναι εκφραστικά μαρκαρισμένοι (πβ. και ΛΚΝΕ-Τρ. για "μειωτική 

σημασία" των επιθέτων σε -ιάρης), π.χ. Λιένταν ανιμαλλιαριά σι γούλου του Χουριό, 

δηλ. πέρα από την ιδιότητα ‘με ανακατεμένα μαλλιά’ το ληκτικό τέρμα -ιαριά 

δηλώνει και μια αρνητική, μειωτική σημασία, κριτική του λέγοντα για την εικόνα που 

εμφανίζει το πρόσωπο που φέρει αυτήν την ιδιότητα. 

(γ) -ού διαθέτουν μια πιο έντονη επιτατική λειτουργία, π.χ. Δεν αφήκ’ι τίπουτα 

αλόρτου τά σπασι γούλα η ζημιαού | ζημιαού κάτα ένι αυτήν’ (=μεγάλη ζημιάρω).  

Στους σε -δ-ις σχηματισμούς του πληθ., τους πιο αμαρκάριστους 

σημασιολογικά υπερισχύει η δήλωση της ιδιότητας του ονόματος, π.χ. οι γλιάρδις ‘οι 

λαίμαργοι’ κ’ι χουρτάτ να γ’είνι  ξανατώων, ενώ οι σχηματισμοί σε -οί έχουν κυρίως 

τη θέση κατηγορουμένου, π.χ. ζλιαοί γ’είνι αυτοίν’ μη τσι κουνουσ’τίι̯ζς (βλ. και 

4.4.1.2.2, γ). 

Η εμφάνιση παράλληλων σχηματισμών στο θηλ. των επιθέτων σε -ιάρης: 

-αριά, -(ι)σσα, -ού,  που όπως διαπιστώσαμε αποτελούν ισόγλωσσα διαφορετικών 

διαλεκτικών περιοχών (θρακοβιθυνιακών, μικρασιατικών, νοτιοανατολικών, νότιων, 

επτανησιακών) είναι ένα από τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πολυσυλλεκτικότητα 

του ιδιώματος της Σαμοθράκης·  το ιδίωμα της Σαμοθράκης, σύμφωνα με τον 

Τζιτζιλή, όπως προαναφέραμε, ανήκει, σε μια μεταβατική ζώνη, όπου συναντώνται 

χαρακτηριστικά διάφορων διαλεκτικών περιοχών (βόρεια, θρακοβιθυνιακά, 

μικρασιατικά, νοτιοανατολικά, νότια κλπ.) (βλ. και 1.4.3). 

5.3 Σχηματική παρουσίαση του κλιτικού συστήματος των επιθέτων 

Αν εξαιρέσουμε τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στους φωνούμενους τύπους 

από την εφαρμογή των φωνολογικών κανόνων μπορούμε να αναχθούμε στο εξής 

γενικότερο σχήμα του κλιτικού συστήματος των επιθέτων, το οποίο είναι απλούστερο 

από αυτό των ουσιαστικών. 
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5.3.1 Ισοσύλλαβα 

Διαθέτουν θεματική αλλομορφία: Θ1~ Θ2, κατά τα πρότυπα της κλίσης των παλιών 

δευτερόκλιτων επιθέτων. 

 

  Αρσενικά  Θηλυκά  Ουδέτερα   
 Ενικός  Πληθ. Ενικός Πληθ. Ενικός Πληθ.  
Ον.  Θ1-ς Θ2-οί/(οι) Θ1 Θ2-ές ή ις 

<-ες 
Θ1 Θ2-α 

Γεν. Θ2-ού/(ου)  Θ1-ς   -  
Αιτ.  Θ1  Θ1  Θ1  
Κλητ.  Θ2-έ/ι<-ε  Θ1  Θ1  

 

5.3.2 Ανισοσύλλαβα 

Τα ανισοσύλλαβα διατηρούν σταθερό το ΘΦ σε ενικό και πληθυντικό και για τον 

σχηματισμό του πληθ. χρησιμοποιούν την παρέκταση -δ- ή -σ-. 

 

 Αρσενικά  Θηλυκά  

 Ενικός  Πληθ. Ενικός Πληθ. 

Ον.  Θ1-ς Θ1-δ-ις<-

ες 

Θ1 Θ1- ις<ες 

-σ-ις<-σ-ες 

Γεν. Θ1  Θ1-ς   

Αιτ.  Θ1  Θ1  

Κλητ.  Θ1  Θ1  

 

Τα κλιτικά παραδείγματα των ουδ. είναι αντίστοιχα με των ισοσύλλαβων ουδ. 

Σημειώνουμε ότι τα ουδ. σχηματίζονται με την προσθήκη του επιθήματος -ικου <-ικο 

στο θέμα του αρσ., δεν διαθέτουν όμως ανισοσύλλαβο κλιτικό παράδειγμα. π.χ. 

λιανέλιας (αρσ.) λιανέλ’κου (εν. ουδ.) 294 – λιανέλ’κα (πληθ. ουδ.).  

                                                
294 Για τους σχηματισμούς των ουδετέρων σε -ικο υπάρχουν διάφορες απόψεις: Οι Christofidou κά. 

(1994 : 73) αναφέρουν ότι για το σχηματισμό του ουδετέρου γένους ορισμένων επιθέτων και 

ουσιαστικών επιστρατεύεται το παραγωγικό επίθημα -ικο, π.χ. τεμπέλης, -α, -ικο. Παρόμοια και ο 

Τριανταφυλλίδης (1963 : 147-171) πιστεύει ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά μορφήματα -ικος και -ικο. 

Αντίθετα η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1997 & 2004 : 52) θεωρεί ότι προέκυψαν με μετατροπή, δηλ. 

αναλύει τους τύπους αυτούς ως εξής: [[[τεμπέλ(ης)]Ε]Ο (ικ(ος)επ]Ε. 
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5.4 Σύγκριση κλιτικών συστημάτων επιθέτων και ουσιαστικών 

Από τα παραπάνω κλιτικά παραδείγματα φαίνεται ότι το μορφολογικό σύστημα των 

επιθέτων είναι παρόμοιο και απλούστερο από αυτό των ουσιαστικών· τα κλιτικά 

παραδείγματα όμως, παρόλο που διαθέτουν μορφολογική απλότητα και 

συμμετρικότητα, ανάλογα με το φωνολογικό περιβάλλον του ληκτικού τεμαχίου τους, 

όπως και τα αντίστοιχα των ουσιαστικών,  εμφανίζουν στους φωνούμενους τύπους 

μια ποικιλία φωνολογικά τροποποιημένων σχηματισμών που, με τη βοήθεια των 

φωνολογικών κανόνων του ιδιώματος, εύκολα μπορούν να αναχθούν στους αρχικούς 

σχηματισμούς προέλευσης. Διαφοροποιούνται από τα επίθετα και διαθέτουν σειρές 

που δεν υπάρχουν στα ουσιαστικά μόνο οι σχηματισμοί του αρσ. των αρχαιόκλιτων 

επιθέτων σε -ύς/-ής· αντίθετα, τα ουσιαστικά διαθέτουν περισσότερες σειρές 

αντίστοιχες των οποίων δεν υπάρχουν στα επίθετα και οι οποίες δημιουργούνται με 

τη μετακίνηση του τόνου στα ουσιαστικά (πβ. αρσ. με ΘΦ: -ου-<-ο-, -α- και -η-, με 

κάθοδο του τόνου στη γενική ενικού και στον πληθ., όπως δάσκαλους - δασκάλ - 

δασκάλ', άθιιπους – αθώωπ, κόοκας – κουάκ – κουάκ’). Ο τόνος στα επίθετα 

διατηρείται κανονικά όπου βρίσκεται στην ονομ. ενικού. Με κάθοδο του τόνου στον 

ενικό του θηλ. και στη γεν. εν. και στον πληθ. του αρσ. εμφανίζονται (α) τα επίθετα 

σε -ιάρ(ης),  στους σχηματισμούς του θηλ. -ιαριά / -ια.ού (<-ιαρού) και στον πληθ. 

-ια.οί (<-ιαροί), (β) τα αγιολογικά αγιά295 < αγία (Αγιά Παασ’κ’ιβή), Ασιά < οσία 

(Ασιά Μαργιά) και Αγιοί < αγίοι από αιτ. αγίους (Αγιοί Θουδώρ).  

Οι μορφολογικές ιδιαιτερότητες των επιθέτων εντοπίζονται κυρίως στον 

τρόπο σχηματισμού του θηλυκού, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί κριτήριο 

κατηγοριοποίησης των ιδιωμάτων. Για μια τυπολογική διαίρεση των ΒΙ με κριτήριο 

τον σχηματισμό του θηλ. σε -ιά / -ια βλ. Τζιτζιλής (ΒΙ). Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης  

από τα ισοσύλλαβα σχηματίζουν το θηλ. σε -ιά: (α) τα αρχαιόκλιτα οξύτονα σε -ύς 

και τα σε -ής δηλωτικά χρώματος που συνέπεσαν ως προς το κλιτικό τους παράδειγμα 

με τα σε -ύς (βλ. 5.2.1.3)· (β)  από σε -ός όσα φέρουν σύμφωνο /k/ ή /x/ πριν το ΘΦ ή 

άλλο Φ (βλ. 5.2.1.1.3, 5.2.1.1.2)· (γ) παρόμοια σε -ια ή -α λήγουν όσα από τα 

βαρύτονα σε -ους < -ος φέρουν πριν το ΘΦ άλλο φωνήεν (βλ. 5.2.1.2.3).  

                                                
295 Πβ. Kretschmer (1905 : 250) για παρόμοιους σχηματισμούς με κάθοδο του τόνου στη Λέσβο και σε 

άλλα νότια ιδιώματα. 
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5.5 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ 

Τα περισσότερα επίθετα επιδέχονται διαβάθμιση της έννοιάς τους. Δεν υπάρχει 

ωστόσο συμφωνία στους διάφορους μελετητές ως προς τους βαθμούς σύγκρισης. 

Πολλές γραμματικές διακρίνουν τρεις βαθμούς:296 τον θετικό, τον συγκριτικό και τον 

υπερθετικό. Συγκριτικός και υπερθετικός αποτελούν τα παραθετικά297 του επιθέτου.  

Για τον Φιλήντα (1907 : 226-7) οι βαθμοί του επιθέτου είναι: ο θετικός, ο ισωτικός, ο 

περισσεφτικός, ο λιγοστεφτικός, ο υπερθετικός και ο υπερβολικός. Η 

Χειλά-Μαρκοπούλου (1986 : 3-4) αναφέρεται σε σύγκριση ισότητας, υπεροχής, 

μειονεκτικότητας, σύγκριση με ή χωρίς εκπεφρασμένο μέτρο διαβάθμισης και ασκεί 

κριτική (ό.π.: 11) στον Τζάρτζανο, γιατί παραλείπει τη σύγκριση ισότητας. Ο 

Τζιτζιλής (Εισαγωγή) κάνει διάκριση ανάμεσα στον συγκριτικό ισότητας και 

ανισότητας.  

Διατηρώντας τη γενικότερη διάκριση σε συγκριτικό και υπερθετικό, με βάση 

την προβληματική που τίθεται, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός μπορεί να διαιρεθούν 

σε υποκατηγορίες: για το συγκριτικό υιοθετείται η υποκατηγοριοποίηση σε 

συγκριτικό ισότητας και ανισότητας298 και για τον υπερθετικό η διάκριση299 σε 

σχετικό και απόλυτο.  

Σύμφωνα με τη Χειλά – Μαρκοπούλου (1986 : 2) «Ως γλωσσικό φαινόμενο η 

σύγκριση εμφανίζεται στις διάφορες γλώσσες είτε λεξικοποιημένη (δηλ. με μονάδες 

του λεξικού, ονόματα, επίθετα, ρήματα, που ‘σημαίνουν’ σύγκριση) είτε 

γραμματικοποιημένη με ειδικά μορφήματα, ανεξάρτητα ή συναπτόμενα σε επίθετα 

και επιρρήματα, καθώς και με προτάσεις που συμπληρώνουν την όλη δομή της … σε 

πολλές γλώσσες (και στην Ελληνική) η σύγκριση είναι δυνατόν να εκφράζεται και με 

απλό ρήμα … και με συνδυασμό ρήματος και ουσιαστικού … ό,τι έχει επικρατήσει 

να θεωρείται βασική έκφραση της είναι η γραμματικοποιημένη μορφή, δηλ. 

επίθ./επίρρ. + ειδική συγκριτική κατάληξη, ή ειδικό ανεξάρτητο μόρφημα που 

                                                
296 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 268). 
297 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 269) «Το συγκριτικό και το υπερθετικό ενός επιθέτου μαζί λέγονται μ’ ένα 

όνομα παραθετικά του επιθέτου». 
298 Βλ. Χειλά-Μαρκοπούλου (1986 : 11). 
299 Βλ. μεταξύ άλλων ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 269), Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton 

(2004 : 89).  
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δηλώνουν διαβάθμιση στην ιδιότητά τους … η χρήση ειδικών καταλήξεων ή μορίων 

στα επίθετα και επιρρήματα δεν ήταν και δεν είναι υποχρεωτική για όλες τις 

γλώσσες». 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται κυρίως η γραμματικοποιημένη μορφή 

σύγκρισης στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, που εκφέρεται περιφραστικά με: 

Περιφραστικό συγκριτικό επίθ./επίρρ. + β΄ όρος σύγκρισης.  

5.5.1 Συγκριτικός 

Η σύγκριση διακρίνεται σε σύγκριση ισότητας και ανισότητας.  

5.5.1.1 Σύγκριση ισότητας  

Η σύγκριση ισότητας συγκρίνει ή παραβάλλει τις ιδιότητες δύο ίδιων, ίσων ή 

παρόμοιων αντικειμένων αναφοράς. Αποτελείται από τρία στοιχεία: α΄ όρος, λέξη 

ισότητας ή παραβολής και β΄ όρος. Εκφέρεται με:  

1. επίθετο ή επίρρημα ομοιότητας ή ισότητας και εμπρόθετη (πρόθ. με) έναρθρη 

εκφορά, π.χ. Του πιδί ένι γ’ίδιου μι ντου μπαμπά τ στα χα.ίσματα, δεν ι ξουφύλ’σι. ‘Το 

παιδί είναι ίδιο με τον μπαμπά του στα χαρίσματα…’. 

2. Αντί της εμπρόθετης εκφοράς μπορεί να ακολουθεί απρόθετη έναρθρη εκφορά 

ομοιόπτωτη με τον α΄ όρο σύγκρισης, π.χ. Ι Γιώρς ένι φτυστός η μάνα τ  ‘Ο Γιώργος 

είναι ίδιος κι απαράλλαχτος με τη μάνα του’. 

3. Σε περίπτωση απλά ‘παραβολής’ του α΄ με τον β΄ όρο σύγκρισης, τη θέση του 

επιθέτου/ επιρρ. μπορεί να καταλάβει κάθε επίθετο/ επίρρημα και ο β΄ όρος εισάγεται 

με το συγκριτικό ή παραβολικό μόριο σα/σαν, που ακολουθείται από έναρθρη 

αιτιατική,  Μπόν’ς σα ντ μάνα τ ένι κ’ι αυτός ‘Αυτός είναι ήπιος χαρακτήρας όπως και 

η μάνα του’. 

Σχηματικά:  

1. Επίθ./επίρρ. ‘ίσος, όμοιος’  +  πρόθ. με + έναρθρη αιτιατική /  

2. Επίθ./επίρρ. ‘ίσος, όμοιος’ απρόθ. έναρθρη ομοιόπτωτη εκφορά  

3. κάθε επίθ./επίρρ.   +  σαν + έναρθρη αιτιατική  

Επίθετα του ιδιώματος που χρησιμοποιούνται με την έννοια του ‘όμοιος, ίσος’ 

είναι: γ’ίδιους, γ’ίσιους, φτυστός, γ’ένα μι ‘ίδιος’ κλπ. 
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5.5.1.2 Σύγκριση ανισότητας 

Παρόμοια με τη σύγκριση ισότητας, τρία στοιχεία απαρτίζουν τη σύγκριση 

ανισότητας: 1. α΄ όρος σύγκρισης, 2. συγκριτική λέξη, που μπορεί να είναι επίθετο ή 

επίρρημα συγκριτικού βαθμού ή άλλη λεξικοποιημένη μορφή σύγκρισης, όπως 

ξιχουίζου, άλλους, διάφουους κ.ά και 3. β΄ όρος σύγκρισης.  

Τα ιδιώματα, κατά τον τρόπο σχηματισμού της συγκριτικής λέξης, σύμφωνα 

με τον Τζιτζιλή (Εισαγωγή) διακρίνονται σε 1. αυστηρά: όσα επιλέγουν έναν τρόπο 

σχηματισμού της συγκριτικής λέξης (συνθετικό ή αναλυτικό) και 2. ήπια, αν υπάρχει 

προτίμηση στον ένα τρόπο σχηματισμού, χρησιμοποιείται όμως και ο άλλος.  

Με βάση την παραπάνω τυπολογική διαίρεση του Τζιτζιλή το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης ανήκει στα αυστηρά ιδιώματα που επιλέγουν κατά κανόνα τον 

αναλυτικό τρόπο σχηματισμού του συγκριτικού βαθμού επιθέτων (και επιρρημάτων), 

δηλ. με το συγκριτικό μόριο πιο και τον θετικό βαθμό του επιθέτου, π.χ. πιο αψ’λός, 

πιο ντουουπαλός, πιο ζλιάρς, πιο μουρφουνιός, πιο ντιντίμς ‘πιο ανόητος’, πιο χαμλός, 

πιο χουντόος, πιο πλατύς κ.λπ., καθώς ο μονολεκτικός τρόπος σχηματισμού 

σύγκρισης δεν είναι πλέον παραγωγικός στο ιδίωμα και οι μεμονωμένοι μονολεκτικοί 

σχηματισμοί καλ’ύτι.ους, χ’ει.ότι.ους, κάλλιου (επίρρ.) απαντούν παράλληλα με τους 

αναλυτικούς σχηματισμούς πιο καλός, πιο κακός. Τον περιφραστικό τρόπο 

σχηματισμού του συγκριτικού βαθμού των επιθέτων προτιμούν κατά κύριο λόγο τα 

ιδιώματα των νησιών του Β Αιγαίου, της Θράκης, Α και Κ Μακεδονίας  ενώ οι 

μονολεκτικοί σχηματισμοί είναι συνηθισμένοι στην Δ Μακεδονία, Ήπειρο, 

Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα. Μονολεκτικοί σχηματισμοί μικρού αριθμού επιθέτων, όπως 

καλύτιρους, μιγαλύτιρους κλπ., απαντούν και στα ιδιώματα της πρώτης ομάδας.300  

Στις συγκριτικές λέξεις μπορεί να υπολογιστεί και το επίθετο ι γ’ 

απανουγότι.ους ‘ο πιο καπάτσος’, το οποίο πιθανόν σχηματίστηκε αντί του ανώτερος 

με βάση το επίρρημα  απάνω και την προσθήκη σε αυτό του συγκριτικού επιθήματος 

-ότερος. Από τον σχηματισμό απανω-ότερους, με προσθήκη ευφωνικού γ προέκυψε 

τύπος *απανωγότερος που έδωσε στο ιδίωμα τον σχηματισμό απανουγότι.ους· το 

επίθετο συνοδεύεται πάντα από μια γενική συγκριτική, π.χ. αυτός για να σ’υχάσ’ θέλ’ 

να βείει ντουν απανουγότι.ού τ. 

                                                
300 Για λεπτομερέστερη ανάλυση του θέματος βλ. Τζιτζιλής (ΒΙ). 
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Το πλια < μσν. πλέα (ΛΜΕ-Κρ.) ‘ήδη, πια’ και το πιο < μσν. πλιο < ΑΕ πλέον 

(ΛΚΝΕ-Τρ.) παρά την κοινή τους προέλευση έχουν διαφορετικές λειτουργίες· το 

πλια λειτουργεί ως χρονικό επίρρημα, π.χ. Δεν -ι- γ’ήρτι πλια κ’ι αυτός απ απάντιχα να 

μι σιάσ’ τα κ’ι.αμίδια, ενώ το πιο αποτελεί το βασικό μόριο περιφραστικής σύγκρισης 

στην ΚΝΕ και σε πολλά ιδιώματα (πβ. τις λειτουργίες των πιο και πια στην ΚΝΕ).301  

Η πρόταξη του επιρρήματος ακόμα στο συγκριτικό μόριο πιο, όπως: καλός ένι 

αυτός, μού ακόμα πιο καλ’ή  (απ τ αυτόνα) ένι η γ’ αδιρφή τ επιτείνει την έννοια της 

σύγκρισης.  

Ο σχηματισμός του συγκριτικού ορισμένες φορές πραγματώνεται με επίθετα 

θετικού302 βαθμού που δηλώνουν ποσότητα, μέγεθος κλπ., όπως μιγάλους, μκόος, 

αψ’λός, κουντός κλπ., χωρίς συγκριτικό μόριο ή άλλο συγκριτικό μόρφημα, με τη 

μορφή: ο εμπρόθετος β΄ όρος σύγκρισης ακολουθεί τον θετικό βαθμό των επιθέτων 

που δηλώνουν ηλικία, ποσότητα, μέγεθος κλπ., τα οποία λειτουργούν ως δείκτες 

σύγκρισης,   π.χ.  

Αυτήν’ ένι μιγάλ’ απ τ ιμένα. 

Αυτήν’ γ΄ήνταν μιγάλ’/ μκήη αμπ ντου Γιώρ. 

Ι μπαρμπα Κιιμασιώτς  ένι μιγάλους / μκόος  απ  ντου μπαμπά σ. 

Η  θεια σ η Ζαφει.ούδα  γ’ήνταν, μάνα μ, μιγάλ’ απ τ ιμένα. 

Κουντός απ τ αυτόνα ένι ι γ’ Ανιστάις̯. 

Αυτός γ’ήνταν αψ’λός αμπ ντου Γιώρ.  

Ο β΄ όρος σύγκρισης, αν δεν συντρέχει λόγος έμφασης, έπεται του α΄ και 

εκφέρεται κατά κύριο λόγο με την πρόθεση από + όνομα, ι Γιάνν’ς ένι πιο αψλός αμπ 

ντου Γιώρ· όταν ο β΄ όρος είναι αντωνυμία εκφέρεται με πρόταξη ενός τ, π.χ.  απ τ 

ιμένα, για τ ιμένα, απ τ ισένα, απ τ ικειόνα κλπ. (βλ. και 7.1.1.4). 

Το παρά303 εισάγει τον β΄ όρο σύγκρισης μόνο σε παροιμίες και 

πραγματώνεται συνήθως χωρίς αποβολή του /r/, όπως:  

κάλλιου του μάτι σ παρά τ  όνουμα σ·  

                                                
301 Για μια τυπολογική διαίρεση των νεοελληνικών ιδιωμάτων με βάση τον τρόπο εκφοράς των δύο 

παραπάνω λειτουργιών βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή). 
302 πβ. Παπαδόπουλος (1955 : 161-2), Tzitzilis (1989 : 195), Κυρανούδης (2009 : 31). 
303 πβ. και Χειλά-Μαρκοπούλου (1986 : 48, 138 κ.ε.) για χαρακτηρισμό και λειτουργία του παρά στην 

νεοελληνική. 
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κάλλιου στου μάλ'ι μ παρά στου κ’ιφάλ’ι μ ‘καλύτερα στην περιουσία μου παρά στο 

κεφάλι μου’. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο β΄ όρος σύγκρισης μπορεί να εννοείται και να μην 

εκφέρεται, όπως ξ’ήβκ’ι ζαμπούν’ς όξου κ’ι γ’έν’κ’ι χ’ει.ότι.α.  

5.5.2 Υπερθετικός 

Ο υπερθετικός διακρίνεται σε 1. σχετικό και 2. απόλυτο.  

5.5.2.1 Σχετικός υπερθετικός 

Ο σχετικός υπερθετικός δηλώνει την ιδιότητα ή ποιότητα μιας οντότητας στον 

ανώτατο βαθμό σε σχέση με όλα τα όμοια. 

Σχηματίζεται: με πρόταξη του οριστικού άρθρου στον συγκριτικό βαθμό, π.χ.  

Ι  πιο αψ’λός·  

Γ’ήνταν ι  πιο λ’ιβόος απ τσ(ι) σ’νουμίλ’κ’ τ·  

Ι  πιο καλός – ι καλ’ύτι.ους· 

Ι  πιο κακός – ι χ’ει.ότι.ους· 

χωρίς ιδιαίτερο μόρφημα αλλά με το άρθρο + θετικό + κτητική αντωνυμία,  π.χ.: 

τούτην’ γ’ήνταν η μκήη μας· η κτητική αντωνυμία μπορεί να παραλείπεται π.χ. τούτος 

ένι ι μιγάλους. 

5.5.2.2 Απόλυτος υπερθετικός 

Ο απόλυτος υπερθετικός δηλώνει πως μια οντότητα έχει ένα γνώρισμα σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλα ουσιαστικά. Σχηματίζεται με την 

πρόταξη ενός ποσοτικού επιρρήματος ή ποσοτικής έκφρασης στον θετικό βαθμό του 

επιθέτου. Επιρρήματα ή επιρρηματικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται: ντιπ, 

πουλ’ύ, ντιπ πουλ’ύ, πααπάν απου κ.λπ.  

Το ποσοτικό επίρρημα ντιπ με σημασίες ‘τελείως, πάρα πολύ’ σε καταφατικές 

προτάσεις και ‘καθόλου’ σε αρνητικές.  

Συνηθίζεται το ντιπ:  

α) σε καταφατικές προτάσεις πριν από επίθετο που έχει αρνητική σημασία:  

Ντίπ αξ’ήβασ’τ γ’ήνταν, ντιπ ζλιαριά, ντιπ χαμλ’ή, ντιπ ντιντίμς, ντιπ κακός·  

β) σε αποφατικές προτάσεις πριν από επίθετο που έχει θετική σημασία: 

Δεν-ι- γ’ήνταν ντιπ αψ’λ’ή.  Δεν-ι- γ’ήταν ντιπ όμουρφ. 
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Τα επιρρήματα ή οι επιρρηματικές εκφράσεις πουλ’ύ, πααπάν απου κ.λπ. 

χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό του απόλυτου υπερθετικού.  

Πουλ’ύ καλός 

Πουλ’ύ κακός, ανάπουδους κ.λπ. 

Πααπάν απου καλ’ή κ.ά.  

Ο απόλυτος υπερθετικός, σε επίθετα και επιρρήματα, μπορεί ακόμα να 

σχηματιστεί:  

α) Περιφραστικά  

1. με δίπλωση του θετικού,304 κιργιός – κιργιός, ζιστός – ζιστός, καλός – καλός, μκοος 

– μκοος κ.λπ., π.χ.  

Γ’ήπγια  κουμάτ κιργιό - κιργιό νι.ούδ κ’ι κιργιουλόι̯σι η ψ’η μ ‘η ψυχή μου’ . 

Γ’ήνταν ζιστά - ζιστά τα κουλούρια κατ απ ξ’βήκαν αμπ ντου φούρνου. 

Ντου βήηκ’ι καλό - καλό κ’ι ντου γκάν’ ό,τ θέλ’. 

Του βήηκαν μκόο - μκόο του πιδί κ’ι του χπουν γούλ’. 

Μκόος - μκόος παντέεφκ’ι.  

2. με προσθήκη των προθέσεων305 κατά, για ανάμεσα στο σύνταγμα του 

αναδιπλωμένου θετικού, π.χ. Νιος κατά νιος  χάθκ’ι.  

Έεφτην’ η κάτα ένι κν’ηγιαριά δεν αφήν’ πουτκό για πουτκό.  

Έπισι αώσ’τια κ’ι δεν μας απόμνι πλάδα για πλάδα. 

Άσουτου ξ’ήβκ’ι του πιδί τς, δε τς αφήκ’ι τς καμέν’ πάαδα για πάαδα ‘παράδα’.  

3. με παράθεση θετικού και υπερθετικού 

Αυτός ένι καλός καλότατους ‘αυτός είναι πάρα πολύ καλός’. 

4. με διπλασιασμό της αρκτικής συλλαβής της λέξης (επιθέτου ή επιρρήματος) για 

δήλωση επίτασης, όπως χ’είρ - χ’ει.ότι.ους (επίρρ. χ’είρ - χ’ει.ότι.α306), επίρρ. ζόρ 

ζουρνά ‘με το ζόρι’, τσ’ίτσ’ιπλάκ’307 (άκλ.) ‘ολόγυμνος’, π.χ.  

Κειος αυτός ένι χ'είρ χ'ει.ότι.ους, τι θέλ’ κ’ι ανιγιλά τς άλλ’.  

Χ’είρ χ’ει.ότι.α ένι σ’ήμι.α ι ζαμπούν’ς.  

                                                
304 Βλ. και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 271). 
305 Πβ. και στην ΚΝΕ πανί με πανί έμεινα ‘ξόδεψα τα πάντα’. 
306 Ο τύπος χ’είρ – χ’ειρότερα (επίρρ. της Οινόης) αναφέρεται στο ΙΛΠ 2, 507. 
307 Η λ. απαντά στα ποντιακά ως τσ'ιρ-τσ’ιπλάγους ‘ολόγυμνος’ που προέρχεται από τον τουρκ. 

αναδιπλωμένο τύπο çιr çιrplak ‘ολόγυμνος’, διαλεκτικά çir çirplak του επιθ. çιrplak ‘γυμνός’ 

διαλεκτικά çiplak (Συμεωνίδης, 1977-8 : 250). 
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Ζόρ ζουρνά στου τάι̯σα του πιδί γούλου του φαγ’ί.   

Το φαινόμενο του επιτατικού διπλασιασμού με δίπλωση της αρχικής 

συλλαβής απαντά σε ποντιακά και άλλα μικρασιατικά ιδιώματα308 και αποδίδεται σε 

τουρκική επίδραση.309 Ο Συμεωνίδης (1971-2 : 172 & 1977-8, 249) ερμηνεύει τον 

σχηματισμό του ποντιακού επιρρήματος της Κερασούντας σίρσιμα και σούρσουμα 

‘πάρα πολύ κοντά’, με βάση τον κανόνα της τουρκικής με τον οποίο πολύ συχνά 

σχηματίζεται ο τουρκικός απόλυτος υπερθετικός. Για το φαινόμενο γενικότερα της 

επίτασης με διπλασιασμό (ό.π.) αναφέρει: «Ο επιτατικός αναδιπλασιασμός 

(Intensivreduplikation) χρησιμοποιείται για να ενισχύση τη σημασία επιθέτων και 

επιρρημάτων και επιτυγχάνεται με την επανάληψη της αρκτικής συλλαβής της λέξης 

της οποίας η σημασία πρόκειται να αυξηθή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ανάμεσα στη 

συλλαβή που επαναλαμβάνεται και την αρχή της λέξης αναπτύσσεται ένα σύμφωνο. 

το σύμφωνο που αναπτύσσεται μπορεί να είναι μόνον το p, το m, το s ή το r …». Στο 

ιδίωμα της Σαμοθράκης το φαινόμενο της επίτασης με διπλασιασμό της αρχικής 

συλλαβής – ήδη το συνδετικό σύμφωνο r ανήκει στο θέμα της λέξης – εμφανίζεται σε 

μεμονωμένα παραδείγματα και δεν αποτελεί λειτουργικό τρόπο σχηματισμού του 

υπερθετικού ή της επίτασης γενικότερα. Σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΘΒ), ο τρόπος 

αυτός σχηματισμού του επιτατικού διπλασιασμού αποτελεί έναν δομικό βαλκανισμό 

και η ύπαρξη ανάλογων παραδειγμάτων και σε άλλα ελληνικά ιδιώματα, π.χ. 

σίμψιλος ‘πολύ λεπτός (Πόντος),310 μανμοναχός (Αραβανί Καππαδοκίας) και μόν-

μόναχος ‘ολομόναχος’ (Κύζικος)311 φανερώνει ότι, με επίδραση της τουρκικής, 

δημιουργήθηκε παρόμοιο επιτατικό μοντέλο και στην ελληνική.  

β) Με σύνθεση312 ή προθηματοποίηση από τον θετικό, με πρώτο συνθετικό (ή 

πρόθημα) το επίθετο όλος, την πρόθεση κατά, ξε->ξι-, το  ουσιαστικό θεός (ίσως από 

                                                
308 Για την κατανομή και έκταση του φαινομένου, με παραδείγματα από διάφορες ελληνικές 

διαλέκτους και λεπτομερέστερη εξέταση, όπως επίσης και σχετική βιβλιογραφία, βλ. Συμεωνίδης 

(1977-1978), Symeonidis (1971-2), Τζιτζιλής (Εισαγωγή), Κυρανούδης (2009 : 31). 
309 Για τη δόμηση του αντίστοιχου απόλυτου υπερθετικού στα τουρκ. βλ. μεταξύ άλλων και Lewis 

(1986 : 56) π.χ.  yemyeşil ‘καταπράσινο’, kιpkιrmιzι ‘κατακόκκινος’) και Ζεγκίνης & Χιδίρογλου (1995 

: 102). 
310 Παπαδόπουλος (1949 : 20-21).  
311 Ανδριώτης (1941 : 31). 
312 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 271-2). 
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επίδραση της ΚΝΕ), τα προθήματα από αριθμητικά313  τετρα-, εφτα-, πιντα-, π.χ. 

τιτάαπαχους, ιφτάψ’χους, πιντάρφανους, πιντάμουρφους, πιντακάθαους. 

Ουλουχούν’στους ‘μονορούφι’: ουλουχούν'στου ντου γ’ήπγ'ι ντου γκαφέ τς. 

Ουλουστόογγ’λους ‘τελείως στρογγυλός’: ουλουστόογγ’λου ένι του φιγγάρ.  

Θι.όν’ησ’κους: θι-όν’ησ’κους  ένι,  αμπ ντ αυγή δεν έβαλι σκανταλαμίδα στου στόμα τ. 

Θι.όφτουχ’: Θι.όφτουχ’ γ'ήνταν δεν -ι- γ’είχαν σντου γ’ήλιου μία. 

Θιόν’ησ’κους γ’ήνταν, κάντιμπούτα δεν -ι- γ’είχ’ι βάλ’ στου στόμα τ. 

Ξιθι.ουμένους: Ξιθι.ουμένους γ’ήρτι, δεν -ι- ζνταγιάτσι αμπ ντ αυγή. 

Κατάξι.ους: Κατάξι.ους ένι ι τόπους, δεν έβιιξι.  

Τιτάαπαχους γ’ήνταν η τάαγους απ σβάξαμ. 

Πιντακάθαου ένι του νι.ό. 

Ιφτάψ’χ’ις γ’είνι οι κάτις. 

Επίσης, σημασία υπερθετικού απόλυτου έχουν και μερικά σύνθετα επίθετα 

δανεισμένα από τη λόγια συνήθως γλώσσα, με πρώτο συνθετικό το παν-,314 

πανάκιιβους, πανάρχ’ι.ους.  

Με την πρόθεση κατά, με σημασία ‘τελείως’, συντίθενται πολλά επίθετα και 

παθητικές μετοχές,315 όπως κατακουασμένους, καταπουν’μένους, καταπιμένους 

‘τελείως ήσυχος’, κατάξι.ους, καταγάλαζους, καταμούγκουους ‘εντελώς 

συννεφιασμένος, κατάμαυρος’, κατάγ’ι.ους ‘τελείως γερός’, καταδουουμένους, 

καταλέμουνους ‘κατακίτρινος’, καταμιλαγγιασμένους, καταμόναχους κ.ά.  

Κατάξι.ους ένι ι τόπους αμπ ντ αν’υδιργιά. 

Καταγάλαζου ένι του παντιλόν’ι τ.  

5.5.3 Ελλειπτικά παραθετικά  

Παραθετικά χωρίς θετικό ή υπερθετικό είναι μερικά επίθετα σχηματισμένα από 

επιρρήματα ή προθέσεις αρχαίες,316 όπως:  

Κάτ – κατώτι.ους 

Απάν - απανουγότι.ους  (βλ. 5.5.1.2). 

                                                
313 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 272). 
314 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 272). 
315 Βλ. και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 272). 
316 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 272). 
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Δεν σχηματίζουν παραθετικά, όπως και στην ΚΝΕ, πολλά επίθετα που 

σημαίνουν ιδιότητα ή ποιότητα που δεν παρουσιάζουν βαθμούς. Τέτοια επίθετα 

φανερώνουν: α) ύλη: ξ’λένιους, δέενιους, β) καταγωγή ή συγγένεια γ) τόπο ή χρόνο, 

όπως χτισ’νός, πιρσ’νός κ.ά. δ) επίθετα που περιέχουν στην έννοια τους την 

διαβάθμιση, καθώς προέρχονται από συγκριτικά επίθετα, όπως τα πιρσσός -ή -ό. 

5.5.4 Παραθετικά μετοχών 

Σχηματίζουν παραθετικά και πολλές μετοχές παθητικές, που επιδέχονται 

σύγκριση.317  

Θετικός: Πουουκουμένους  

Συγκριτικός: Πιο πουουκουμένους 

Υπερθετικός: Ι πιο πουουκουμένους – πουλ’ύ πουουκουμένους/ ντιπ πουλ’ύ 

πουουκουμένους /  ντιπ πουουκουμένους 

5.5.5 Παραθετικά επιρρημάτων 

Ο θετικός σχηματίζεται από τα επίθετα με την προσθήκη της κατάληξης -α στο 

θέμα του επιθέτου, ο συγκριτικός με την προσθήκη του ποσοτικού επιρρήματος 

πιο και ο υπερθετικός, με την προσθήκη των ποσοτικών επιρρημάτων ή 

εκφράσεων: πουλ’ύ, ντιπ, ντιπ πουλ’ύ, πααπάν απου κλπ. 

Ο συγκριτικός των επιρρημάτων, που προέρχεται από τα επίθετα καλός, κακός 

σχηματίζεται ως εξής:  

Πιο καλά, καλ’ύτι.α, κάλλιου, χ’ει.ότι.α ή χρησιμοποιούνται περιφραστικοί 

σχηματισμοί συνώνυμων επιθέτων όπως πιο άσ’κημα, π.χ. Χ’ει.ότι.α ζούσαμ πιο 

παλιά, έδια ζούμι καλ’ύτι.α.  

  

                                                
317 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 273). 
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6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  

Όπως και στην ΚΝΕ, τα αριθμητικά318 είναι επίθετα και ουσιαστικά. Δηλώνουν 

αριθμό, σειρά, μέγεθος ή ποσότητα. Κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Είναι 

επίθετα τα απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά, και ουσιαστικά τα 

ομαδικά ή περιληπτικά.319  

6.1 Αριθμητικά επίθετα 

Τα επίθετα διακρίνονται σε:  

1. Απόλυτα: γ’ένας –μια – γ’ένα, δυο, τιργιά, τέσσι.α, πέντι, έξ’, ιφτά, ουχτώ, ιννιά, 

δέκα κ.λπ. Από τα απόλυτα αριθμητικά, όπως και στην ΚΝΕ, κλίνονται μόνο τα ένας 

–μια – γ’ένα, τείεις - τιργιά και τέσσιρ, τέσσι.ις τέσσι.α και όσα κατά το σχηματισμό 

τους έχουν αυτά τα αριθμητικά ως δεύτερο συνθετικό. Από το διακόσια και πέρα 

κλίνονται μόνο στον πληθυντικό στα τρία γένη, όπως διακόσ’ - διακόσ’ις - διακόσια,  

κατά την αντίστοιχη κατηγορία των βαρύτονων επιθέτων.  

Τα απόλυτα αριθμητικά μέχρι το είκοσι αποτελούν μια λέξη, π.χ. έντικα, δώδικα κ.λπ. 

Από το εικοσιένα και πάνω οι μονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες κτλ. προφέρονται 

ως ξεχωριστές λέξεις,320 π.χ. ικατό τιργιάντα πέντι 

Τα τέσσερα πρώτα κλίνονται ως εξής:  

  

                                                
318 Οι Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 106) αναφέρου: Τα αριθμητικά 

«Δηλώνουν αριθμό, σειρά, μέγεθος ή ποσότητα. Κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: απόλυτα (ένα, 

δύο, τρία κ.λπ.), τακτικά (πρώτος, δεύτερος, τρίτος κ.λπ.), πολλαπλασιαστικά (απλός, διπλός, τριπλός 

κτλ.),  αναλογικά (διπλάσιος, τριπλάσιος κτλ.) και ομαδικά (δυάδα, τριάδα)». 
319 Η ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 274) ονομάζει τα ομαδικά περιληπτικά. Ο Φιλήντας (1907 : 236) διακρίνει 

τα αριθμητικά «απόλυτα, ταχτικά, πολλαπλασιαστικά, κι αφερημένα».  
320 Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 108) «Τα απόλυτα αριθμητικά μέχρι το 

είκοσι αποτελούν μια λέξη. Από το 21 και πάνω οι μονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες κτλ. γράφονται 

ως ξεχωριστές λέξεις…». 
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Πίνακας κλίσης απόλυτων αριθμητικών 

Αξίζει να παρατηρηθεί ο σχηματισμός της γενικής πληθ. και η μορφολογική 

πραγμάτωση με διάκριση γένους στον πληθ., κατά το μοντέλο Τζιτζιλή, (αρσ. -(οι), 

θηλ. -ις<ες, ουδ. -α): τέσσιρ – τέσσι.ις – τέσσι.α  

Το δύο δεν κάνει διάκριση στα τρία γένη, σχηματίζει γεν. πληθ. σε φράσεις 

όπως δυών αδιρφών πιδιά κ.λπ. 

2. Τακτικά:323 πώωτους, δέφτι.ους, τίιτους κ.λπ.  

3. Πολλαπλασιαστικά:324 μουνός, διπλός, τίιδιπλους, τιτάαδιπλους, πιντάδιπλους, 

(ι)ξιάδιπλους κτλ. Στη σειρά αυτή πιο συχνά είναι τα τρία πρώτα. Αξίζει να 

παρατηρηθεί ότι ως βάση της σειράς αυτής χρησιμοποιείται το -διπλους<-διπλος, με 

τη σημασία ‘-απλος’. Αντί απλός λέγεται και μουνός. Για το φαινόμενο αυτό η ΝΕ 

Γρ. (1988 [1941] : 281) αναφέρει: «…συνηθίζονται στη λαϊκότερη ιδίως γλώσσα και 

πολλαπλασιαστικά σύνθετα από το διπλός: διπλός, τρίδιπλος δηλ. τριπλός, 

τετράδιπλος, εφτάδιπλος κτλ., εκατοντάδιπλος.  Αντί απλός λέγεται και μονός».  

Τακτικά, πολλαπλασιαστικά επίθετα κλίνονται κατά τις αντίστοιχες κατηγορίες των 

βαρύτονων ή οξύτονων επιθέτων.  

  

                                                
321 Παρόμοια η χρήση της γενικής του αριθμητικού με αυτήν του αορίστου άρθρου. 
322 Από τις ελάχιστες χρήσεις της γεν. πληθ. που απαντούν στο ιδίωμα βλ. και ουσ. γεν. πληθ. 
323 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 279) «φανερώνουν την τάξη, την κατάταξη, την αριθμητική σειρά». 
324 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 281) «φανερώνουν από πόσα μέρη απαρτίζεται κάτι». 

 Ονομαστική Γενική Αιτιατική 

αρσ. γ’ένας (ι)νούς321 γ’ένα 

θηλ. μια μιας μια(ν) 

ουδ. γ’ένα (ι)νούς γ’ένα 

 δυο δυών δυο 

αρσ. τείεις τιργιώ322 τείεις 

θηλ. τείεις τιργιώ τείεις 

ουδ. τιργιά τιργιώ τιργιά 

αρσ. τέσσιρ τισσάου τέσσιρ 

θηλ. τέσσι.ις τισσάου τέσσι.ις 

ουδ. τέσσι.α τισσάου τέσσι.α 



237 

 

4. Αναλογικά 

Τα αναλογικά επίθετα ισότητας και ανισότητας παραπέμπουν στα αντίστοιχα 

παραθετικά συγκριτικού βαθμού (βλ. 5.5.1). 

Για τη δήλωση της αναλογίας στο ιδίωμα δεν χρησιμοποιείται το επίθημα -πλάσιος 

αλλά χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις:   

(α) αναλογία ισότητας, με τις φράσεις:  

απόλυτο αριθμητικό + βουλά + γ’ίσια μι ή σαν + έναρθρη πτώση  

π.χ. δυο βουλές γ’ίσια μι τ αυτόνα γ’έν’κ’ι.   

Τείεις βουλές σαν -ι- τ ισένα ένι.  

Χρησιμοποιείται επίσης η φράση άλλους τόσους, με τη σημασία ‘διπλάσιος’, όπως: 

Άλλους τόσους γ’έν’κ’ι απ του φαγ’ί.  

(β) αναλογία ανισότητας, με τα πολλασιαστικά 

 διπλός, τίιδιπλους + απ + έναρθρη πτώση:  

Διπλός απ τ ιμένα/ ντου Γιώρ.  

Διπλό ένι του σ’πίτ σας απ του θκό μας κ.λπ.  

Παρόμοιες παρατηρήσεις βρίσκουμε και στη ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 281) «Αντί 

διπλάσιος, τριπλάσιος κτλ. λέγεται και δύο, τρεις κτλ. φορές μεγαλύτερος. Αντί 

διπλάσιος λέγεται και διπλός σε φράσεις καθώς το σπίτι μου είναι διπλό από το δικό 

σου. Επίσης αντί διπλάσιος λέγεται κι άλλος τόσος κ.λπ.». 

6.2 Αριθμητικά ουσιαστικά 

Ως αριθμητικά ουσιαστικά χρησιμεύουν: 

1. όσα σχηματίζονται με απόλυτα ή τακτικά325 αριθμητικά και το επίθημα      

(α) -αριά (ομαδικά ή περιληπτικά), τα οποία συνηθίζονται στους στρογγυλούς 

αριθμούς και συνοδεύονται από το καμιά, π.χ. δικαριά, δικαπινταριά, κουσιαριά, 

τιργιανταριά, σαανταριά, πιν’νταριά, διακουσιαριά κ.λπ. αλλά κατουστή· 

(β) -άδα (προσεγγιστικά326), π.χ. τιργιάδα, δικάδα, κουσιάδα κ.λπ. 

2. Οι παράγωγες και σύνθετες λέξεις, που αποτελούν:   

                                                
325 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 280). 
326 Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 108)  και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 282) 

«φανερώνουν πλήθος μονάδες που συναπαρτίζουν κάτι». 
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(α) τα ονόματα εορτών: Κουσ'πινταούσα (Μισοπεντηκοστή), Πιν'νταούσα 

(Πεντηκοστή)·  

(β) οι περίοδοι της νηστείας: Σαακουστή (<Σαρακοστή, περίοδος νηστείας), 

Σααντάμι.ου, Δικαπινταύγουστους·  

(γ) τα μνημόσυνα: τίιμι.α, νιάμι.α, είκουσ’, σάαντα, τιιμήνια, ξ’μήνια/ξιαμήνια, 

νιαμήνια, χόονια, δίχουουνα, τίιχουνα. 

3. Οι ημέρες της εβδομάδας, που σχηματίζονται μάλιστα, με τους τύπους των 

αριθμητικών, όπως: Διφτία, Τίιτ, Τιτάαδ (<Τετράς, -δος), Πέφτ.  

4. Ονόματα μέτρων, που εκφράζονται με παράγωγα ή σύνθετα αριθμητικά. 

Συχνά ορισμένες παραγωγικές καταλήξεις χρησιμεύουν για να δηλωθούν 

έννοιες σχετικές με χρήμα, βάρος, χωρητικότητα, ηλικία, απόσταση, χρονική 

διάρκεια κτλ.,327 όπως -άα<-άρα, για δήλωση νομισματικής μονάδας, π.χ. πιντάα, 

δικάα, κουσιάα, -άρ < -άρι, για δήλωση νομισματικής μονάδας, π.χ. πιντάρ, δικάρ, 

κουσιάρ, πιν’ντάρ, κατουστάρ, -άρκου <-άρικο, για δήλωση μονάδας μέτρησης υγρών, 

π.χ. κατουστάρκου, διακουσιάρκου, ταακουσιάρκου, μσιουκαδιάρκου, 

πιντακουσιάρκου, ουουκαδιάρκου κ.λπ., -άρς<-άρης, για δήλωση ηλικίας, π.χ. 

δικαπιντάρς, κουσιάρς, κουσ’πιντάρς, τιργιαντάρς, σααντάρς, πιν’τάρς κ.λπ., 

-ούδ<-ούδι  για δήλωση νομισματικής μονάδας χωρίς μεγάλη αξία, όπως πινταούδ, 

δικαούδ, κουσιαούδ, πιν’νταούδ, κατουσταούδ κ.λπ.  

Στον παρακάτω πίνακα αριθμητικών αναφέρονται μόνο οι εύχρηστοι στο 

ιδίωμα σχηματισμοί. 

  

                                                
327 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 282-3).  
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ΕΠΙΘΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Απόλυτα Τακτικά Πολλαπλασιαστικά Αναλογικά 

Ομαδικά ή περιεκτικά 

περιληπτικ

ά 
προσεγγιστικά 

γ'ένας, μια, γ'ένα πώωτους μουνός    

δυό  δέφτι.ους διπλός 

διπλός απ τ  

 άλλους τόσους  

δυο βουλές γ’ίσια μι  

δυάδα  

τείεις, τιργιά τίιτους τίιδιπλους 
τίιδιπλους απ’ τ  

τείεις βουλές γ’ίσια μι /σαν τ  
τιργιάδα  

τέσσιρ, τέσσι.ις, τέσσι.α τέταρτους τιτάαδιπλους    

πέντι  πέμτους πιντάδιπλους    

έξ’  ιξιάδιπλους  ιξ’άδα  

ιφτά  ιφτάδιπλους    

ουχτώ      

ιννιά      

δέκα     δικαριά 

έντικα      

δώδικα    ντουζ’ίνα   

δικατείεις       

δικατέσσιρ      

δικαπέντι     δικαπινταριά 

δικάξ’      

δικα.ιφτά      

δικα.ουχτώ      

δικα.ιννιά      

γ’/είκουσ’    κουσιάδα κουσιαριά 

κουσ’ι.ένα      

κουσ’ιδυό      

κουσ’τιργιά      

κουσ’τέσσι.α       

τιργιάντα     τιργιανταριά 

σάαντα     σαανταριά  

     κατουστή  

     διακουσιαριά   

Πίνακας  αριθμητικών επιθέτων και ουσιαστικών  
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7. ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

Οι αντωνυμίες είναι μια κλειστή γραμματική κατηγορία που διαθέτει κοινά 

χαρακτηριστικά με το όνομα: τον αριθμό, την πτώση και το γένος, και με το ρήμα: το 

πρόσωπο.328 διαιρούνται με γραμματικο-σημασιολογικά κριτήρια σε προσωπικές και 

απρόσωπες.329 προσωπικές είναι όσες διαθέτουν το σημασιογραμματικό 

χαρακτηριστικό ‘πρόσωπο’ και διακρίνονται στις: 1. κυρίως προσωπικές, 2. κτητικές 

3. αυτοπαθητικές, 4. οριστικές και 5. αλληλοπαθητικές. Το πρόσωπο δηλώνεται με 

ενιαίο τρόπο σε ρήματα και αντωνυμίες. Τα χαρακτηριστικά των τριών προσώπων 

/m, s, t/ εμφανίζονται εξίσου είτε στα κλιτικά επιθήματα μεσοπαθητικών ρημάτων 

(έρχουμ, έρχ’ισι, έρχ’ιτι, αρχόμαστι, έρχ’ιστι, αρχόντιν) είτε στο θέμα των 

αντωνυμιών330 (εμένα, μου, εσένα, σου, αυτόνα, του κ.λπ.) αντίστοιχα. Με τις μη 

εμφατικές εγκλιτικές κτητικές αντωνυμίες ως δεύτερο μέλος, εκφράζεται με ενιαίο, 

επίσης, τρόπο το πρόσωπο στις εγκλιτικού τύπου προσωπικές αντωνυμίες (εμφατικές 

κτητικές: θκόζ-ι-μ, σ κ.λπ., αυτοπαθητικές: του νι.αυτό μ, σ κ.λπ., αλληλοπαθητικές: 

σ’νατοί μας, σας κ.λπ. και οριστικές αντωνυμίες: ατόζ-ι-μ, σ κ.λπ. Αντίθετα, οι 

απρόσωπες «δεν εκφράζουν τη γραμματική έννοια ‘πρόσωπο’ μήτε σαν σημασιο-

λεξικό μήτε σαν σημασιο-γραμματικό γνώρισμα».331 στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

1. οι ερωτηματικές 2. οι δεικτικές, 3. οι αναφορικές και 4. οι αόριστες. Οι μη 

προσωπικές διαθέτουν μόνο τα χαρακτηριστικά του γένους, του αριθμού και της 

πτώσης. Η κάθε κατηγορία διαθέτει αντωνυμίες ταυτότητας, ποιότητας και 

ποσότητας, που συσχετίζονται μεταξύ τους σημασιολογικά και γι’ αυτό λέγονται 

συσχετικές αντωνυμίες332 (βλ. Β΄ συσχετικές αντωνυμίες).  

 

 

                                                
328 Πβ. Bubenik (2003 : 73). 
329 Πβ. Μπουσμπούκης (2000 : 24-25, 69). ΝΕ Γρ. (1988 [1941], η οποία με σημασιο-συντακτικά 

κριτήρια διακρίνει σε δύο ευρύτερες κατηγορίες τις αντωνυμίες της ΚΝΕ σε απόλυτες και επιθετικές· 

Τσοπανάκης (1994 : 297), ο οποίος τις διακρίνει σε απόλυτες και συσχετικές. Ο Bhat (2004 : 4) 

διακρίνει δύο γενικότερους τύπους αντωνυμιών (personal και proform). 
330 Πβ. και Dressler (1966 : 43). 
331 Πβ. και Μπουσμπούκης (2000 : 69).  
332 Στη ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 303) αναφέρεται «… οι ερωτηματικές, οι αόριστες, οι δειχτικές και οι 

αναφορικές, έχουν μεταξύ τους κάποια σχέση. Γι’ αυτό λέγονται και συσχετικές αντωνυμίες». 
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Γενικές παρατηρήσεις στο κλιτικό αντωνυμικό σύστημα 

Πέρα από τις προσωπικές αντωνυμίες του α΄ και β΄ προσώπου, που είναι ιδιόκλιτες, 

οι περισσότερες από τις υπόλοιπες αντωνυμίες ακολουθούν το ονοματικό μοντέλο 

κλίσης, με ΘΦ -ο-/-ου-<-ο- (αρσ. και ουδ.) και -(η) ή -α (θηλυκών).  

Ενταγμένο στο ονοματικό κλιτικό σύστημα είναι το πρώτο μέλος από τις 

κλιτές εγκλιτικού τύπου προσωπικές αντωνυμίες, π.χ. δ/θκόζ -ι-μ - δ/θκιά μ - δ/θκό μ, 

ατόζ-ι-μ  ατή μ ατό μ, σ’νατοί μας κ.λπ.  Για την ηχηροποίηση του -ς και την 

ανάπτυξη -ι- στο τελικό σύμπλεγμα sm > zm > zim στην ονομαστική ενικού αρσ. που 

δημιουργείται μετά την αποβολή του /u/ – φαινόμενο που παρατηρείται ευρύτερα στα 

ΒΙ333 –  και την ημιφωνοποίηση συριστικού στο γ΄ πρόσ. στον πληθ. του θηλ., π.χ. 

θκ’έι̯ τς, ατέι̯ τς, μουχαχ’έι̯ τς κ.λπ. βλ. 2.2.4, 2.2.5. 

Οι μη προσωπικές αντωνυμίες παρουσιάζουν σε σχέση με το υπόλοιπο 

ονοματικό σύστημα κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες αφορούν τη μορφή του θέματος 

(ισοσύλλαβο ή ανισοσύλλαβο) και τον τονισμό. Ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή) για τον 

τρόπο που σχηματίζονται οι αντωνυμίες (δεικτικές κ.ά.) δέχεται την αλληλεπίδραση 

των αντωνυμιών αυτός και εκείνος334 και επισημαίνει ότι οι αλληλεπιδράσεις σπάνια 

είναι ισοβαρείς (π.χ. αυτείνος – εκειός), συνηθέστερη είναι η επίδραση από πλευράς 

της εκείνος που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία, τουλάχιστον στη βαθιά δομή, 

σειράς ανισοσύλλαβων τύπων. Διακρίνει τα ιδιώματα με βάση: 

1. τις πτώσεις, στις οποίες εμφανίζονται ανισοσύλλαβοι τύποι σε: (α) αυτά που δεν 

γνωρίζουν ανισοσύλλαβους τύπους, (β) αυτά στα οποία οι ανισοσύλλαβοι τύποι 

απαντούν στη γενική ενικού, (γ) αυτά στα οποία οι ανισοσύλλαβοι τύποι απαντούν 

και στην αιτιατική πληθυντικού των αρσενικών και (δ) αυτά στα οποία οι 

ανισοσύλλαβοι τύποι απαντούν και στην ονομαστική του πληθυντικού των 

αρσενικών· (ε) αυτά στα οποία το παράδειγμα της αντωνυμίας αυτός αναμορφώνεται 

πλήρως από επίδραση του εκείνος.  

2. τη θέση του τόνου των ανισοσύλλαβων τύπων του πληθυντικού σε (α) ιδιώματα με 

οξύτονους ανισοσύλλαβους τύπους, π.χ. αυτνοί < αυτεινοί Πυλαία, Κομοτηνή, Ξάνθη 

                                                
333 Πβ. Παπαδόπουλος (1926 : 78). 
334 Πβ. και Χατζιδάκις  (1907 : 155-6 =Einleitung 1892 : 439),  Ανδριώτης (1930 : 167-8), Τομπαΐδης 

(1967 : 32-33). 
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κ.ά. και (β) ιδιώματα με παροξύτονους ανισοσύλλαβους τύπους, π.χ. αυτείν’, 

αυτείνους Θάσος, Άγραφα·  

3. τον τρόπο σχηματισμού της ονομαστικής ενικού του θηλ. σε (α) αυτά που η 

ονομαστική του θηλυκού συμπίπτει με την αιτιατική, όπου ανήκουν τα περισσότερα 

ΒΙ και (β) αυτά που η ονομαστική διαφοροποιείται από την αιτιατική. 

Σύμφωνα με την παραπάνω τυπολογία του Τζιτζιλή το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης ανήκει: (α) στα ιδιώματα που σχηματίζουν με ανισοσύλλαβο θέμα τη 

γεν. ενικού και την ονομ./αιτ. πληθ. του αρσ.. κατ’ αυτόν τον τρόπο εντάσσεται στην 

1(δ) κατηγορία, με την επισήμανση ότι δεν σχηματίζεται διαφορετικός τύπος 

αιτιατικής πληθυντικού, καθώς στο ιδίωμα υπάρχει συγκρητισμός των πτώσεων στον 

πληθ. (βλ. και 4.2), (β) στα ιδιώματα που διαθέτουν ανισοσύλλαβους παροξύτονους 

τύπους στον πληθ. του αρσ. (ονομ. / αιτ.) και κατ’ αυτόν τον τρόπο εντάσσεται στην 

2(β) κατηγορία και (γ) στα ιδιώματα που η ονομαστική ενικού του θηλ. έχει συμπέσει 

με την αιτιατική και κατ’ αυτόν τον τρόπο εντάσσεται στην 3(α).  

 

Μοντέλο κλίσης των μη προσωπικών αντωνυμιών 

Οι αλληλεπιδράσεις των αντωνυμιών αυτός και εκείνος στον σχηματισμό του θέματος 

και στον τονισμό, η διατήρηση του ληκτικού -ν στην αιτ. ενικού και η ανάπτυξη 

επεκτατικού -α (πβ. και εμένα, εσένα) είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός 

μεικτού μοντέλου κλίσης των συσχετικών αντωνυμιών, με σχηματισμούς 

ισοσύλλαβους (ενικ.: ονομ. [αρσ., πληθ.: θηλ. και ουδ.) και ανισοσύλλαβους, με την 

ανάπτυξη ενός επεκτατικού –ν-335  (ενικ.: γεν. [αρσ. θηλ. ουδ.], ονομ. / αιτ. [θηλ.], 

πληθ.: ονομ./ αιτ. [αρσ.]) που το διαφοροποιούν από το ονοματικό κλιτικό 

παράδειγμα, όπως φαίνεται από τα παρακάτω κλιτικά παραδείγματα.336 

  

                                                
335 Για μια τυπολογία των ιδιωμάτων με βάση την ανάπτυξη επεκτατικού -ν- στις δεικτικές αντωνυμίες 

βλ. Τζιτζιλής (ΘΒ). 
336 Για μια τυπολογία των επιδράσεων των αντωνυμιών αυτός και εκείνος στο υπόλοιπο αντωνυμικό 

και ονοματικό σύστημα βλ. Τζιτζιλής (ΒΙ· Εισαγωγή). 
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Ενδεικτικά παραδείγματα κλίσης κατά το μοντέλο των συσχετικών αντωνυμιών  

 Ενικός Πληθυντικός 

αρσεν. αυτός, αυτνού, αυτόνα 
έεφτους, έεφτνου, έεφτουνα 
ικειός, ικ’νού, ικειόνα,  
έεκειους, έεκ’νου, έεκειουνα 
 
ποιος, ποιανού, ποιόνα 
 
άλλους, αλλνού, άλλουνα/ άλλου 

αυτοίν’ 
έεφτοιν’ 
ικείν’ 
έεκειν’ 
 
πγ’οίν’  
 
άλλ’ 

θηλ. αυτήν’, αυτν’ής/ αυτήν’ς 
έεφτην’, έεφτν’ης/ έεφτην’ς 
ικ’είν’, ικ’ν’ής 
έεκ’ειν’, έεκ’ειν’ς 
 
πγ’ήν’, πγ’ήν’ς/ ποιανής 
 
άλλ’, αλλ’ν’ής & αλλ’ής,  άλλ’ς 

αυτές 
έεφτις 
ικειές 
έεκ’ις <έεκειες 
 
ποιες 
 
άλλις 

ουδ. αυτό, αυτνού 
έεφτου, έεφτνου 
ικειό, ικ’νού 
 
ποιο, ποιανού 
 
άλλους, αλλνού 

αυτά 
έεφτα 
ικειά 
 
ποια  
 
άλλα 

 

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι:  

(α) Σχηματίζονται αναλογικά προς το εκείνος, με ανισοσύλλαβο θέμα και 

μορφολογική ομωνυμία, η ονομ./αιτ. εν. του θηλ. και ο πληθ. του αρσ.: αυτήν’ –

αυτοίν’,  έεφτην’ – έεφτοιν’, ικ’είν’, έεκ’ειν’, τούτην’ – τούτοιν’, τέτοιην’ – τέτοιοιν’ 

[tétjiɲ], τόσ’ην’ – τόσ’οιν’, όπγ’ην’ – όπγ’οιν’ [ópjiɲ] κ.λπ., ενώ από το ισοσύλλαβο 

θέμα η ονομ. ενικού αρσ. και ο πληθ. θηλ. αυτός – αυτές, έεφτους – έεφτις, πόσους – 

πόσις κ.λπ. 
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(β) Σχηματίζεται με επίδραση της αυτός η αντωνυμία ικειός337 και αναλογικά προς 

τον τύπο αυτό και ο σχηματισμός έεκειους, με πρόταξη του δεικτικού μορίου έδε-. Η 

αντωνυμία έεφτους φαίνεται ότι σχηματίστηκε από το δεικτικό μόριο έε < έδε  + 

αυτός, με επικράτηση του τόνου του δεικτικού μορίου. 

(γ) Σχηματίζεται με επέκταση -α, αναλογικά προς το εμένα, εσένα η αιτιατική ενικού 

του αρσενικού,338 π.χ. αυτόνα, ικειόνα, έεκειουνα, τούτουνα, τέτοιουνα, τόσουνα, 

ποιόνα, όποιουνα, όσουνα κ.λπ.  

(δ) στην επεκταμένη γενική ενικού και στον οξύτονο ή παροξύτονο τονισμό φαίνεται 

ότι υπάρχει διπλή επίδραση, επέκταση κατά την εκείνος και κάθοδο του τόνου κατά 

την αυτός,339 π.χ. αυτνού, ικ’νού, αλλνού, αλλά έεφτνου κ.λπ. και αυτν’ής & αυτήν’ς, 

αλλ’ν’ής κ.λπ.  

Σημειώνεται ότι οι επεκταμένοι τύποι της γενικής ενικού απαντούν σε 

απόλυτη χρήση, ενώ με επιθετική σημασία χρησιμοποιούνται οι σχηματισμοί χωρίς 

επέκταση, π.χ. αλλ’ν'ής  ένι του σ’πίτ αλλά  αλλής γινιάς νουμάτ, άλλ’ς ι φλ'ής νουμάτ 

γ’είνι αυτοίν’. 

Σε απόλυτη χρήση απαντά ο επεκταμένος τύπος αιτ. εν. του αρσ., π.χ. 

έετουτούνα σα ντου δγ’είς, ενώ με επιθετική χρήση απαντούν σχηματισμοί, με και 

χωρίς επέκταση, π.χ. έετουτούνα ντουν άθιιπου· έετουτου ντου λόγου άκσα· έετουσου 

καρπό· έετουσούνα καρπό αλέσαμ κ’ι πέρσ’. 

                                                
337 Ο Χατζιδάκις (1907 : 155) προτείνει για την ετυμολόγηση του εκειός αναλογικό σχηματισμό κατά 

την αντωνυμία αυτός κι ο Φιλήντας (1907: 257) κατά την αντωνυμία ποιος. 
338 Βλ. Jannaris (1968 : 162, §580,  154, §535). 
339 Ο Ηatzidakis (1892 [1975] : 439) ερμηνεύει το κατέβασμα του τόνου στη γενική των αντωνυμιών 

ως αναλογική επίδραση από τις γενικές αυτού, αυτής, αυτών και αναφέρει για την παρέκταση -νού -νής 

κ.λπ. ότι αποσπάστηκε από τις γεν. εκεινού, εκεινής κ.λπ. σε επόμενη φάση και χρησιμοποιήθηκε ως 

κατάληξη /προσκόλλημα στις υπόλοιπες αντωνυμίες. Ο Rohlfs (1977 : 90-95, §121-2, 101-2 §135)  

ερμηνεύει το κατέβασμα του τόνου στις ελληνικές διαλέκτους της Κ. Ιταλίας επίσης ως αναλογική 

επίδραση των τύπων αυτού, αυτής, αυτών. Ο Henrich (1996 : 11κ.ε.), χωρίς να απορρίπτει την 

παραπάνω ερμηνεία, θεωρεί ότι για το κατέβασμα του τόνου μόνο στη γενική πρέπει να έπαιξαν ρόλο 

και οι δωρικές γενικές τουτών, τηνών/ * κηνών και αλλών, όπως υποστηρίζει ο Kapsomenos (1953 : 

322). Το κατέβασμα του τόνου στην γεν. πληθ., υποστηρίζει ο Henrich, που κατ’ αναλογίαν έγινε και 

στη γεν. ενικού, έδωσε λύση στη μορφολογική ομωνυμία (αιτ. ενικού. αρσ. με τη γεν. πληθ.) που είχε 

προκύψει, μετά την ισοχρονία των ο και ω σε [ο] στις δευτερόκλιτες οξύτονες και παροξύτονες 

αντωνυμίες και τα αντίστοιχα ονόματα.  
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Η μονολεκτική γενική του ουδετέρου είναι σπάνια. αντ' αυτής προτιμώνται οι 

εμπρόθετοι σχηματισμοί. 
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Α΄ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

7.1 Προσωπικές αντωνυμίες 

 

 

  Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΟ 

  δυνατοί αδύνατοι 

α ρ σ .  θ η λ .  ο υ δ .  α ρ σ .  θ η λ .  ο υ δ .  

Εν
ικ

ός
 

ΟΝ. αυτός αυτήν’ αυτό ντους ντην’ του 
ΓΕΝ. αυτνού αυτν’ής/ 

αυτήν’ς 
(αυτνού)    

ΑΙΤ. αυτόνα αυτήν’ αυτό  ντουν/ 
ντου 

ντην' / ντη/ 
ντ 

του 

ΚΛ. - - - - - - 

Π
λη

θυ
 ν

τι
κό

ς ΟΝ. αυτοίν’ αυτές αυτά - - - 
ΓΕΝ. - - - - - - 
ΑΙΤ. αυτοίν’ αυτές αυτά τς/ τσι τς/ τσι /ντις* 

ιι̯ /(ι)ι̯ς / (ι)ι̯ζ 
ι/ (ι)ς/ (ι)ζ 
σις/σιζ 

τα 

* απαντά μόνο στις φράσεις: πού ντις  να / έε/ νά έε ντις  

 Παρατηρήσεις 

Το αντωνυμικό σύστημα των κυρίως προσωπικών αντωνυμιών του ιδιώματος της 

Σαμοθράκης περιλαμβάνει δυνατούς και αδύνατους σχηματισμούς, με διακρίσεις 

  Α΄ ΠΡΟΣΩΠΟ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 δυνατοί αδύνατοι δυνατοί αδύνατοι 

Εν
ικ

ός
 

ΟΝ. ιγώ, γω - ισ'ύ, σ'υ - 
ΑΙΤ. 

ιμένα, μένα  
- 

ισένα, σένα,  
- 

μι / μ σι 
ΚΛ. - - ισ'ύ/ σ'υ - 

Π
λη

θυ
 

ντ
ικ

ός
 

ΟΝ. ιμείς, μεις  ισ'είς, σ'εις  
ΑΙΤ. 

ιμάς μας  ισάς σας 

ΚΛ.   (ι)σ'εις /σ'εις  
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γένους, πτώσης και αριθμού αλλά και με άρσεις των μορφολογικών διακρίσεων στο 

πτωτικό σύστημα. Ακολουθεί την εξέλιξη του αντίστοιχου αντωνυμικού συστήματος 

των προσωπικών αντωνυμιών της ελληνικής από την αρχαιότητα ως σήμερα.340  

Στο σύστημα των προσωπικών αντωνυμιών αναπτύσσονται οι εξής 

μορφολογικές αντιθέσεις:341  

(α) Μια τριμελής αντίθεση μέσω της κατηγορίας του προσώπου, α΄, β΄ και γ΄.342 η 

αντωνυμία του γ΄ προσώπου, σε αντίθεση με τις αντωνυμίες α΄ και β΄ προσώπου 

(ιγώ/γω, ισ’ύ/ σ’υ) που δεν κάνουν διάκριση γένους, διαθέτει την ονοματική 

κατηγορία του γένους, η οποία δηλώνεται με τα αντίστοιχα γραμματικά μορφήματα 

διάκρισης του αρσ. θηλ. ουδ. (αυτός, αυτήν’, αυτό) και  

(β) δύο διμελείς αντιθέσεις, μέσω της κατηγορίας του αριθμού από τη μια (ενικός – 

πληθυντικός) και της έμφασης και τονισμού (δυνατοί – αδύνατοι σχηματισμοί) από 

την άλλη. Για κάθε πρόσωπό της η προσωπική αντωνυμία διαθέτει στον κάθε αριθμό 

δυο σειρές τύπων, τους δυνατούς (αντωνυμίες εμφατικές ή διασταλτικές) και τους 

αδύνατους (μη εμφατικές: εγκλιτικές και προκλιτικές).343 Οι τονούμενες σειρές 

διακρίνονται από τις άτονες μέσω: (α) ενός ενιαίου εμφατικού τονισμού και της 

πολυσυλλαβίας, χαρακτηριστικά των δυνατών σχηματισμών έναντι της ατονίας και 

μονοσυλλαβίας των αδύνατων σχηματισμών, και (β) της πρόταξης ενός ι (<ε) στο α΄ 

και β΄ – αν δεν έχει υποστεί αφαίρεση –  ή αυ- στο γ΄ προσωπο.344 

Η αντωνυμία αυτός, αυτήν’, αυτό ανήκει συγχρόνως σε δύο συστήματα, είναι 

δεικτική, αλλά χρησιμεύει και για προσωπική· αυτή μόνο από τις υπόλοιπες δεικτικές 

εντάχθηκε πλήρως στο σύστημα των προσωπικών αντωνυμιών,345 καθώς ανέπτυξε το 

σύστημα της διμελούς αντίθεσης δυνατών - αδύνατων τύπων, κατά το πρότυπο των 

δύο άλλων προσώπων σε ενικό και πληθυντικό. 

                                                
340 Πβ. και Dressler (1966) για αντωνυμικό σύστημα ΚΝΕ. 
341 Ο Mirambel (1988 : 85) αναφέρει «εκφράζουν τις σχέσεις και  τις αντιθέσεις του προσώπου». 
342 Ο Dressler (1966 : 46) δεν συμφωνεί με την άποψη του Benveniste ότι υπάρχουν μόνο δύο 

πρόσωπα, ενώ το γ΄ είναι αναφορικό. Δέχεται ότι και το γ΄ μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο. 
343 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 287), Mackridge (1990 : 228). 
344 βλ. Dressler (1966 : 43) για παρόμοιες αντιθέσεις στο σύστημα των προσωπικών αντωνυμιών της 

ελληνικής στην αυτοκρατορική περίοδο.  
345 Για τη χρήση γενικότερα δεικτικών αντωνυμιών στη θέση της προσωπικής στην ΚΝΕ βλ. ΝΕ Γρ. 

(1988 [1941] : 286),  Mackridge (1990 : 227). 
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Σε λόγους μορφολογικούς (αναλογικά προς τα άλλα μονοσύλλαβα εγκλιτικά) 

αποδίδουν το σχηματισμό των αδύνατων τύπων του γ΄ προσώπου, με την αφαίρεση 

του αυ- από το άτονο αυτου οι Jannaris (1968 [1897] : 153), Dieterich (1898 : 190)· 

την άποψη αυτή δέχεται και ο Dressler (1966 : 56),346 ο οποίος διαφωνεί με τις 

φωνητικές ερμηνείες των Χατζιδάκι (1929 : 13-14) (ἑατόν>ατόν>τον) και Schwyzer 

(1939Α : 199) (το άτονο αυτον>ατον) για την προέλευση του κλιτικού. 

Κατά την τυπολογία του Τζιτζιλή (ΒΙ): 1. με κριτήριο τον αριθμό των 

πτώσεων των προσωπικών αντωνυμιών στον ενικό τα ιδιώματα διακρίνονται σε: (α) 

ιδιώματα που διαθέτουν δύο πτώσεις (ονομαστική και αιτιατική) και (β) ιδιώματα που 

διαθέτουν τρεις πτώσεις (ονομαστική, γενική και αιτιατική), 2. με κριτήριο τη 

φωνητική μορφή των αντωνυμιών των δύο πρώτων προσώπων διακρίνονται σε 

ιδιώματα: (α) που διατηρούν το αρκτικό φωνήεν (ιγώ, ισύ, ιμείς, ισείς), (β) που το 

αποβάλλουν (γω, συ, μεις, σεις) και (γ) σε μεικτά συστήματα που χρησιμοποιούν και 

τις δύο μορφές.  

Με βάση την παραπάνω τυπολογία του Τζιτζιλή το ιδίωμα της Σαμοθράκης,  

σύμφωνα με το 1ο κριτήριο ανήκει στο ισόγλωσσο των ιδιωμάτων που διαθέτουν δύο 

πτώσεις στον ενικό (ονομ. - αιτ.) και με βάση το 2ο στα μεικτά συστήματα, στα οποία 

χρησιμοποιούνται οι πλήρεις τύποι (ιγώ, ισ’ύ κ.λπ.) παράλληλα με τους τύπους που 

έχουν αποβάλει το αρκτικό φωνήεν (γω, σ’υ κ.λπ.). 

7.1.1 Δυνατοί τύποι 

7.1.1.1 α΄ και β΄ πρόσωπο 

Ονομαστική α΄ και β΄ προσώπου 

Η ονομαστική α΄ και β΄ προσ., όπως και στην ΚΝΕ, δεν σχηματίζει αδύνατους 

τύπους. Οι τύποι της ονομ. γω, σ’υ, μεις, σ’εις, – πβ. και αιτ. μένα, σένα – ανήκουν 

στη σειρά των δυνατών τύπων, όπως υποστηρίζει και ο Dressler (1966 : 44) για την 

ΚΝΕ· αποτελούν ελεύθερα εναλλασσόμενες μορφές, με διατήρηση ή αφαίρεση του 

αρκτικού /e/ που στα ΒΙ τράπηκε σε /i/ (ενικός ονομ. ιγώ / γω, ισ’ύ / σ’υ και αιτ. ιμένα 

/ μένα, ισένα / σένα και πληθ. ονομ. ιμείς / μεις, ισ’είς / σ’εις) παρά τη γενική τάση του 

ιδιώματος να εμφανίζει αφαίρεση των αρκτικών άτονων /i/ και /e/ (βλ. 2.2.6.1.1.2.1). 

                                                
346 Για την όλη διαδικασία και συζήτηση του θέματος βλ. Dressler (1966 : 56-59). 
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Η αναλογική επέκταση του /e/ από τους εμφατικούς τονισμένους τύπους της 

αντωνυμίας α΄ προσ. εγώ, εμέ Jannaris (1968 [1897] : 154) στην αντωνυμία β΄ προσ. 

εσύ, εσέ οφείλεται κατά τον Dressler (1966 : 54-55) στην ανάγκη να δηλωθεί η 

έμφαση με την αντίθεση δισύλλαβων δυνατών και μονοσύλλαβων αδύνατων 

σχηματισμών, διότι η διαφορά μόνο στον τονισμό δεν αρκούσε για να εκφράσει την 

έμφαση. 

 

Γενική – Αιτιατική α΄ και β΄ προσώπου  

Άρσεις μορφολογικών διακρίσεων παρατηρούνται στο πτωτικό σύστημα των 

προσωπικών αντωνυμιών: μορφολογικός συγκρητισμός της γενικής και αιτιατικής 

ενικού και πληθ. του α΄ και β΄ προσώπου των δυνατών σχηματισμών,347 π.χ. ιμένα / 

μένα του πιδί μ, ισένα η θυγατί.α σ κλπ., ιμένα / μένα του γ’είπι, ισένα / σένα του δώκ’ι 

ή στ ιμένα / στ ισένα του δώκ’ι κλπ.·  στον πληθ. συνέπεσαν τόσο οι δυνατοί όσο και 

οι αδύνατοι, π.χ. του γ’είπι στ ιμάς,  μας του γ’είπι, ιμάς η θυγατί.α μας  κλπ. 

Η ιστορική εξέλιξη της επεκταμένης αιτιατικής εμένα, εσένα  από τα ΑΕ εμέ, 

εσέ, σύμφωνα με τον Jannaris (1968 [1897] : 154 κ.ε.), ακολούθησε μια τριπλή 

επιμήκυνση με την εξής πορεία: π.χ. εμέ>εμέν>εμένα>εμέναν, ενώ ο Dressler (1966 : 

55-6) προτείνει την αντίστροφη εξέλιξη στα δύο τελευταία στάδια: εμέ > εμέν > 

εμέναν > εμένα.  

 

Κλητική β΄ προσώπου 

Κλητική348 διαθέτει μόνο το β΄ εν. και πληθ. των δυνατών σχηματισμών (ισ'ύ - 

σ'ύ και ι'σείς - σ'εις), η οποία συμπίπτει μορφολογικά με την ονομαστική και στην 

οποία προτάσσονται κλητικά μόρια, όπως έ, έι, έμορ, έμπι, μουρή/ μουή, έλει̯ κ.λπ. 

(βλ. 3.1). 

7.1.1.2  γ΄ πρόσωπο 

Το γ΄ πρόσωπο αυτός, αυτήν’, αυτό εντάσσεται στο μοντέλο κλίσης των συσχετικών 

αντωνυμιών. Στον ενικό διαθέτει σύστημα τριών (3) πτώσεων για το αρσ. π.χ. αυτός, 

                                                
347 Πβ. και Dressler (1966 : 44) για άρσεις μορφικών διακρίσεων στο νεοελληνικό αντωνυμικό 

σύστημα.  
348 Πβ. ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 288) για ΚΝΕ. 
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αυτνού, αυτόνα, δύο (2) πτώσεων για θηλ. αυτήν’ - αυτνής/αυτήν’ς, καθώς ονομ. και 

αιτ. συνέπεσαν, και μία (1) για ουδ., καθώς η μονολεκτική γενική του ουδ. δεν είναι 

εύχρηστη, αλλά αντί αυτής προτιμάται η εμπρόθετη γεν. ενικού (απ τ αυτό)· το θηλ. 

διαθέτει διπλό σχηματισμό στη γεν. ενικού: αυτν’ής/ αυτήν’ς. Ο πληθ., όπως και στο 

υπόλοιπο ονοματικό κλιτικό σύστημα, εμφανίζει έναν πτωτικό τύπο: αρσ. αυτοίν’, 

θηλ. αυτές, ουδ. αυτά.349 (βλ. 7 και 7.1) 

Για μια τυπολογία με βάση την προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου που 

επιλέγουν τα διάφορα ιδιώματα βλ. Τζιτζιλής (ΒΙ) 

7.1.1.3 Χρήσεις και λειτουργίες των δυνατών τύπων των προσωπικών 

αντωνυμιών 

Οι δυνατοί σχηματισμοί χρησιμοποιούνται σε εμφατικό λόγο,350 άλλοτε μεμονωμένοι 

στο λόγο, άλλοτε ενισχύουν τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών κι 

άλλοτε ενισχύονται από τις οριστικές αντωνυμίες με τις οποίες επιτελείται η 

διασταλτική λειτουργία.  

(α) χρησιμοποιούνται για αντιδιαστολή ή για έμφαση, π.χ  

Ιγώ δεν -ι- γ’ήθιλα να πάγου ζντου μπακτσιέ, άμαν -ι- γ’ήθιλις ας πάγ’ινις ισ’ύ.   

Ποιόνα γ’έεβαν; Ιμένα. 

Ποιος ένι έεφτ; Ιγώ. 

Ποιος γ’ήνταν στου Διντάατσ’; Αυτός κ.λπ. 

Έμπι σ’υ, Ανιστάσ’, τι πουλμάς; (κλητ. προσφώνηση) Ισένα σ’υτχαίνου, μη γκάν’ς ντου 

γκφό (έμφαση). 

 (β) ενισχύουν351 τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών, 

εμφανίζεται δηλ. παράλληλη χρήση δυνατών και αδύνατων τύπων:  

Ιμένα μι ξέρς πγ’ην’ γ’είμι ‘εμένα με ξέρεις ποια είμαι;’  

Μι ξέρς ιμένα πγ’ην’ γ’είμι;352 

                                                
349 Για τη μορφολογική ταύτιση των πτώσεων ο Mirambel (1988 : 81) λέει πως δεν αποτελεί πρόβλημα 

στις γλώσσες, γιατί «παίρνουν το λειτουργικό τους ρόλο από τη διάρθρωση της φράσης».  
350 Βλ. μεταξύ άλλων Τσοπανάκης (1994 : 300), ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 287), Φιλήντας (1907 : 248).  
351 Για την έμφαση που επιτυγχάνεται με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας μέσω 

του διπλασιασμού του αντικειμένου, στο πλαίσιο της γενετικής γραμματικής βλ.Σακελλαριάδης (1986 : 

130) όπου και σχετική βιβλιογραφία.   
352 Πβ. και Dressler (1966 : 50) για αντίστοιχες εκφορές στην ΚΝΕ. 
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Ιμένα μι δώκ’ι ντου μπακτσιέ κ’ι αυτόνα του πιρβόλ’ ζ(ντ) μΠαναγιά 

Ντου λάλ’σα αυτόνα κ’ι ντου γ’είπα να μη ξαναμουλάρ ντ αίγα τ μέσ στου Χουριό. 

(γ) ενισχύονται οι δυνατοί τύποι από τις οριστικές αντωνυμίες:353 ατόζ -ι-μ, 

απατόζ -ι-μ ή το επίθετο ι γ’ίδιους (βλ. 7.3.3), π.χ. 

Ισ’ύ  ατός σ κ’ι απατός σ γ’ήσαν απ τσι πήις τς πάαδις. 

Ισ’ύ ι γ’ ατός σ γ’ήσαν απ τσι πήις τς πάαδις. 

Ισένα ντου γ’ίδιου τσι δώκα τς πάαδις. 

Ιγώ ατόζ-ι-μ / ι γ’ ατόζ-ι-μ γ’ήρτα κ’ι σι κάλισα κ’ι σ’υ δεν-ι-καταδέχκ’ις να ρτς ζντου 

γάμου τ πιδιού μ. 

Αυτήν’ ατή τς/ ι γ’ ατή τς γ’ήρτι κ’ι μας κάλισι. 

(δ) χρησιμοποιούνται για ενίσχυση της κτητικής σχέσης (αιτ. και ονομ. κτητική)  

Η κτητική σχέση (η εγκλιτικού τύπου μη εμφατική δήλωση της κτήσης) ενισχύεται 

από τον ισχυρό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας, που προτάσσεται ή επιτάσσεται 

και βρίσκεται: 

Στον ενικό: 

(i) σε πτώση αιτιατική 

Ιμένα του πιδί μ δε του σών'  κάγκανές.  &  Του πιδί μ εμένα …. 

Ιμάς του λιουστάσ' μας ένι μες στου νι.ό.  &  Του λιουστάσ’ μας ιμάς … 

Ισένα του πιδί σ πού δλέβ;    &  Του πιδί σ ισένα … 

Ισάς η θυγατί.α σας  ξ’ήβκ’ι δασκάλα.  &  Η θυγατί.α σας  ισάς … 

Ισένα ι  γ’ άνταας σ πότι αα κλώσ’ απου σιαπία; &  Ι γ’ άνταας σ ισένα ….  

(ii) σε πτώση ονομαστική 

Του πιδί μ ιγώ ένι άφταστου     &  Ιγώ του πιδί μ …  

Του πιδί σ ισ’ύ δάαν έρτ για του Κστού;  &  Ισ’ύ του πιδί σ … 

Ι γιόι̯ τς αυτήν’ γ’έν’κ’ι γιατόος    &  Αυτήν’ ι γιόι̯ τς …  

Ι γαμπόος σ  ισ’ύ τι δλεια καν’;    &  Ισ’ύ ι γαμπόος σ … 

Στον πληθυντικό, καθώς ονομαστική και αιτιατική συμπίπτουν,354 η κτητική σχέση 

ενισχύεται από τον συγκρητισμένο τύπο του πληθυντικού.  

Αυτοίν’ του πιδί τς πού δλέβ;   &  Του πιδί τς αυτοίν’ … 

Αυτοίν’ του πγάδι τς πόσου νι.ό έχ’ ;  &  Του πγάδι τς  αυτοίν’ … 

                                                
353 Πβ. και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 287): ζήτησα εσένα τον ίδιο. 
354 Για ουδετεροποίηση στη διάκριση των πτώσεων στη Δημοτική βλ. Σακελλαριάδης (1988 : 5-12). 
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Αυτές τα πιδιά τς σι τι δλειά τα σ’τείλαν; &  Τα πιδιά τς αυτές … 

Για τη λειτουργία της ονομαστικής και αιτιατικής κτητικής – φαινόμενο που 

συνιστά βαλκανισμό –  βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή). 

(ε) έχουν χρήση επιφωνηματικής ονομαστικής  

Μια από τις χρήσεις της ονομαστικής, κατά τον Τζάρτζανο (1991Α : 88), είναι η 

επιφωνηματική. Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης ως επιφωνηματική μπορεί να 

χαρακτηριστεί η επιφωνηματική έκφραση που δομείται ως εξής:  

Άρθρο ή επιφώνημα έε, ίι, ιιγιά + καμένους + ονομ. προσ. αντων. (α΄, β΄, γ΄), π.χ.  

 Η καμέν’ ιγώ/ Ίι καμέν’ ιγώ /  Έε καμέν’ ιγώ  / Ιιγιά καμέν’ ιγώ αλλά και η καμέν’ 

ισ’ύ, ι καμένους αυτός κ.λπ.   

Η / Έε / Ίι   καμέν’ ιγώ τι έπαθα, μπαμπά μ!  

Ι / Έε / Ίι   καμένους αυτός τι έπαθι! 

Η / Έε / Ίι  καμέν’ αυτήν’ τι έχ’ να τααβήξ’! 

Ιιγιά καμέν’ ιγώ, μπαμπά μ/ μάνα μ, κάμ σι χαώ…  

Μάνα μ θάλασσα, έε/ ίι/ οι καμέν' ιμείς,  πώς αα  μπούμι στου βαπόρ;  

Οι/ ίι / έε καμέν’ ισ’είς τι πάθιτι, μάνα μ … 

Οι/ ίι / έε καμέν’ αυτοίν’ τι πάθαν!  

Εκφράζει συνήθως έκπληξη για απρόσμενο δυσάρεστο ή ευχάριστο γεγονός. 

Τέτοιες επιφωνηματικές ονομαστικές έχουν προκύψει, κατά τον Τζάρτζανο (ό.π.), 

από απόσπασή τους από άλλες πληρέστερες φράσεις, στις οποίες η ονομαστική είχε 

θέση υποκειμένου.  

7.1.1.4 Αναλογική επέκταση τ στις εμπρόθετες αντωνυμικές δομές 

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στο ισόγλωσσο των ιδιωμάτων355 που εμφανίζουν 

αναλογική επέκταση ενός τ στην εμπρόθετη εκφορά των δυνατών τύπων της 

αιτιατικής των προσωπικών, των δεικτικών αντωνυμιών (αυτός, αυτήν’, αυτό και 

ικειός, ικείν’, ικειό) και των ερωτηματικών (ποιος, πγ’ήν’, ποιο) αντωνυμιών, π.χ. μι τ 

ιμένα, για τ ισένα, για τ αυτόνα, απ τ ιμένα, κατά τ ιμένα κ.λπ. Ο Χατζιδάκις (1980 : 

326) ερμηνεύει το φαινόμενο ως εξής: «Κατά το: μετά μένα, μετά σένα, μετά κείνον 

κ.λπ. ελέχθη και: γιατά μένα, γιατά σένα κ.λπ. ήτοι εσχηματίσθη πρόθεσις γιατά». 

                                                
355 Πβ. για παρόμοια χρήση στη θεσσαλική διάλεκτο (κυρίως Τυρνάβου),  Τζάρτζανος (1909 : 65) και 

σε   δημοτικά τραγούδια, Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 199). 
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Πρόκειται για φαινόμενο επανανάλυσης της προθετικής συνεκφοράς μετ εμένα σε με 

τ εμένα, βάσει της οποίας προέκυψε το μοντέλο: πρόθεση + τ(ι<ε) + αιτ. αντων., που 

στο ιδίωμα της Σαμοθράκης αναλογικά επεκτάθηκε και σε όλες τις εμπρόθετες 

εκφορές. συγκεκριμένα στο ιδίωμα εμφανίζεται με τις προθέσεις: για, σι (=σε), απ 

(=από), ως, κατά, χουίς ή χως (=χωρίς), μι, πουους (<προς, αρκετά σπάνια η χρήση 

του), π.χ. 

Σι  τ ιμένα τ αφήκαν οι γουν’οί μας του σ’πίτ. 

Κάγκανές δεν -ι- γ’ήρτι  ούτι απ τ ιμάς ούτι απ τ ισάς ούτι απ  τ αυτοίν’ / απ τ ικείν’.  

Τι γ’έεβς απ τ' ιμένα, μπε καμέν’;  

Για τι ποιόνα μαγ’είειβα, μπάμπα μ, σ’ήμι.α; Για τ ισάς, απ σας απάντιχα νά ρτιτι! 

Για τι ποιόνα χπα η καμπάνα; Ποιος ααν -ι- χάθκ’ι πάλι;  

Σ(ι)τ-ι- ποιόνα νά μοιασι μπε του πιδί;  

Σι  τ ισένα, πιδί μ, βίισκου απουκούμπιου. Όπ αλλού να πάγου δε μι καταλαβαίν. 

Χως ‘χωρίς’ τ αυτόνα δλεια δε γ’ένιτι. 

Ώς τ ιμένα γ’ήρτι κ’ι πίσου. 

Κατά τ αυτόνα παργάτι ‘παρατηρεί’. 

Έχ’ι ντου νου σ, έρχ’ιτι κατά τ ισένα του πιδί. 

7.1.2 Αδύνατοι τύποι 

Με διάφορες ονομασίες: αδύνατοι τύποι,356 κλιτικά357 (προκλιτικά και 

εγκλιτικά), κλιτικοί αντωνυμικοί τύποι358 κ.ά. αναφέρονται στη βιβλιογραφία οι 

μονοσύλλαβοι συμπτυγμένοι359 τύποι των προσωπικών αντωνυμιών. Οι τύποι αυτοί 

είναι συχνότεροι από τους δυνατούς και συνηθίζονται, όταν λέγεται κάτι χωρίς 

έμφαση ή αντιδιαστολή360 ή χρησιμοποιούνται με προληπτική ή επαναληπτική 

λειτουργία·361 δεν απαντούν μόνοι στο λόγο, αλλά είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τις 

λέξεις συνεμφάνισής τους (ονόματα, ρήματα, επιρρήματα κ.λπ.), δίπλα στις οποίες 

πάντα βρίσκονται, άλλοτε προτασσόμενοι και άλλοτε επιτασσόμενοι. Δεν επιτρέπεται 
                                                
356 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 287). 
357 Horrocks (1991 : 38). 
358 Μπουσμπούκης (2000 : 45 κ.ε). 
359 Τσοπανάκης (1994 : 300). 
360 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 287), Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 131). 
361 Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 133). 
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να χωριστούν με την παρεμβολή άλλων γλωσσικών στοιχείων εκτός από κλιτικά 

αντωνυμικά στοιχεία.362 Σύμφωνα με τους Hopper & Traugott (2003 : 142), κατά την 

θεωρία της γραμματικοποίησης, τα κλιτικά βρίσκονται μεταξύ των ελεύθερων λέξεων 

και των κλιτικών επιθημάτων: lexical item > clitic > affix.  

Στις νεοελληνικές διαλέκτους η θέση363 της άτονης αντωνυμίας παρουσιάζει 

ένα φάσμα καταστάσεων που διαφέρουν από το ένα ιδίωμα στο άλλο. Ο Dawkins 

(1940 : 22-3) προτείνει διαίρεση του παραδοσιακού ελληνόφωνου χώρου σε τρεις 

περιοχές με βάση τη θέση της αντωνυμίας. Στη δυτική περιοχή, Κάτω Ιταλία και 

Ηπειρωτική Ελλάδα, η αντωνυμία πάντοτε προτάσσεται του ρήματος. Στην Κρήτη 

και σε όλα τα νησιά μέχρι την Κύπρο, μαζί με την κεντρική Μικρά Ασία η θέση της 

αντωνυμίας εξαρτάται από τα συντακτικά και σημασιολογικά (πραγματολογικά) 

συμφραζόμενα (συνήθως επιτάσσεται σε καταφατικές προτάσεις). Τέλος, στην 

περιοχή του Πόντου η αντωνυμία πάντα επιτάσσεται.  

Σύμφωνα με την παραπάνω τυπολογία του Dawkins, το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης, όπως και η ΚΝΕ, ανήκει στο ισόγλωσσο της δυτικής ομάδας, κατά το 

οποίο τα κλιτικά προτάσσονται των (παρεμφατικών) ρηματικών τύπων· επιτάσσονται 

της προστακτικής και των δομών πού ντους, (νά) έε ντους κλπ.   

7.1.2.1 Ονομαστική 

Η ονομαστική των αδύνατων τύπων δεν είναι συνηθισμένη. Το α΄ και β΄ πρόσωπο 

δεν διαθέτουν ξεχωριστούς αδύνατους τύπους (βλ. και 7.1.1.1). Οι αδύνατοι 

σχηματισμοί ονομαστικής γ΄ προσώπου ντους, ντην’,  του απαντούν ως εγκλιτικά 

(πβ. ΚΝΕ τος, τη, το και τοι, τες, τα).364 Ο Dressler (1966 : 44-45) θεωρεί τους 

σχηματισμούς της ΚΝΕ ένα εντελώς περιφερειακό φαινόμενο, αφού εμφανίζονται 

μόνο μετά τα νά και πού και εναλλάσσονται με τους σχηματισμούς της αιτιατικής.  

 

                                                
362 Μπουσμπούκης (2000 : 46-7). 
363 Για τη συντακτική θέση των κλιτικών στη διαχρονία της Ελληνικής και στις νεοελληνικές 

διαλέκτους βλ. Horrocks (1991). Mackridge (1995). Agouraki (2001) (όπου σ. 1 και τυπολογία για 

διαγλωσσική θέση των κλιτικών και σ. 16 κατευθυντικότητα της γλωσσικής αλλαγής). Condoravdi & 

Kiparsky (2001). Pappas (2004). Για τα μορφοσυντακτικά και φωνολογικά χαρακτηριστικά των 

κλιτικών αντικειμένων της ΚΝΕ βλ. Revithiadou & Spyropoulos (2008). 
364 Βλ. ΝΕ Γρ. (1988 [1941] :  286 κ.ε.), Dressler (1966 : 44, σημ. 22), Jannaris ([1897] 1968 : 156). 
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Η εμφάνιση των δομών που απαντούν ως ζεύγος ερώτηση – απάντηση κατά 

το σχήμα πού ’ν’ τος – νά τος είναι γενικότερο φαινόμενο που απαντά, όπως 

αναφέρει ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή), σε όλες τις ελληνικές διαλέκτους, στις οποίες τα 

κλιτικά εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από διάλεκτο σε διάλεκτο και οι 

οποίες εξαρτώνται από: (α) τη λέξη με την οποία συνδέονται (το ερωτηματικό πού, το 

συνδετικό είναι ή το δεικτικό μόριο), (β) το γένος των κλιτικών (αιτιατική για τα θηλ. 

διαφορετικά ονομαστική), (γ) τον αριθμό του κλιτικού (ονομαστική εάν είναι ενικός, 

αιτιατική εάν είναι πληθ.), (δ) έναν συνδυασμό των παραπάνω. Με βάση τη μορφή 

των κλιτικών οι διάλεκτοι μπορούν να διαιρεθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως (α) 

σε αυτές όπου τα κλιτικά είναι πάντα στην ονομαστική, π.χ. πού ’ν’ τος, πού ’ν’ τη, 

πού ’ν’ το, νάτος, νάτη, νάτο κ.λπ., (β) σε αυτές όπου τα κλιτικά είναι πάντα σε 

αιτιατική και (γ) σε αυτές όπου η πτώση εξαρτάται από τους παράγοντες που 

περιγράφονται παραπάνω· (δ) σε πολλές διαλέκτους τα κλιτικά μπορεί να 

εμφανιστούν και στην ονομαστική και στην αιτιατική, π.χ. νά τος και νά τον.  

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στα ιδιώματα που χρησιμοποιούν (i) την 

ονομαστική, στον ενικό του αρσ., π.χ. πού ντους (αυτός);  – νά (/ έε365 / νά έε) + ντους 

(αυτός) αλλά και (ii) την αιτιατική, π.χ. πού ντουν (αυτόνα); νά (/ έε / νά έε) + ντουν 

(αυτόνα)· (iii) ορισμένες φορές μπορεί να προκύψει μια ανάμειξη τύπων, με ερώτηση 

σε ονομ., απάντηση σε αιτιατική ή και το αντίστροφο, π.χ. Ντου βλέπς αυτόνα; Πού 

ντουν ή πού ντους; Νά ντουν ή νά ντους, έδιου ένι!  

Στο α΄ και β΄ πρόσωπο απαντούν οι δομές: 

Πού (γ'εί)μι;    Νά (/ έε / νά έε) μι.  

Πού (γ'εί)σι;     Νά (/έε / νά έε) σι.  

Πού γ'είμαστι / μας;   Νά (/έε / νά έε) μαστι / μας. 

Πού γ'είστι / σας;   Νά (/έε / νά έε) σαστι / σας. 

Για το γ΄ πρόσ. προσθέτουμε και τα παρακάτω παραδείγματα: 

 Πού τς (αυτοίν' / αυτές);  Νά (/ έε / νά έε) τς (αυτοίν' / αυτές).  

Πού ν τις [dis] (αυτές);  Νά (/ έε / νά έε) ν τις  [dis] (αυτές). 

Πού ν τα [da];    Νά (/ έε / νά έε) ν τα [da] (αυτά). 

                                                
365 Πβ. και Χατζιδάκις (1907 : 132) για προέλευση του δεικτικού ε < έδε σε παρόμοιες δομές όπως jά ε 

το, jά ε τονε. 



256 

 

Επίσης, ερώτηση: ερωτ. επίρρ., κλιτικό και συνδ. Ρ  απάντηση: δεικτικό μόριο,  

κλιτικό και συνδ. Ρ., π.χ. 

Πού τς ειν (αυτοίν' / αυτές);   Νά (/ έε / νά έε) τς ειν.  

7.1.2.2 Επιμερισμός λειτουργιών στις πλάγιες πτώσεις 

Από τον ανταγωνισμό γενικής - αιτιατικής, μετά την απώλεια της δοτικής,366 στο 

ιδίωμα της Σαμοθράκης, όπως στα περισσότερα ΒΙ, έγινε επιμερισμός λειτουργιών 

στις πτώσεις που επικράτησαν.  

(α) Η γενική χρησιμοποιήθηκε για τη δήλωση των προσωπικών αντωνυμικών 

σχέσεων·367 πιο συγκεκριμένα, ο αδύνατος τύπος της γενικής χρησιμοποιείται μόνο 

ως εγκλιτική αντωνυμία, για τη δήλωση του προσώπου στις περιφραστικές εκφορές 

των κτητικών, των αυτοπαθητικών, των αλληλοπαθητικών και των οριστικών 

αντωνυμιών. Ο ενιαίος αυτός τρόπος έκφρασης των προσωπικών σχέσεων επιτρέπει 

τη δήλωση γένους στο γ΄ πρόσωπο, που έρχεται σε συμφωνία με το αντικείμενο 

αναφοράς.368 

(β) Η αιτιατική που είναι η πιο εύχρηστη πτώση, απαντά σε όλα τα πρόσωπα και έχει 

κρατήσει το ρόλο του αντικειμένου: άμεσου (ΑΑ) και έμμεσου (ΕΑ), και της 

προσωπικής πτώσης (ηθικής, χαριστικής κ.λπ.). Η χρήση αιτιατικής αντί γενικής 

απαντά σε πολλά ΒΙ.369 Σημειώνεται ότι στο ιδίωμα εμφανίζεται με παρόμοιο τρόπο, 

όπως και στην ΚΝΕ, ο διπλασιασμός του αντικειμένου, π.χ.  

Ντου γ'είδις αυτόνα αμπ γ'ήρτι; 

                                                
366 βλ. Dressler (1966 :  60) για βιβλιογραφικές αναφορές.  
367 βλ. και Mirambel (1988 : 86) για ΚΝΕ. 
368 Η Χειλά-Μαρκοπούλου (2003 : 140) αναφέρει για την ΚΝΕ ως περιπτώσεις που λειτουργεί η 

συμφωνία γένους τις «δομές με αντωνυμίες-κλιτικά σε ποικίλους ρόλους: συναναφοράς με το 

υποκείμενο ή το αντικείμενο, κτήσης, αλληλοπάθειας και αυτοπάθειας, στις οποίες το κλιτικό 

δεσμεύεται, εκτός των άλλων, και από το γένος του συναναφερόμενου ονόματος», και παραπέμπει για 

σχετική βιβλιογραφία στις D. Theophanopoulou – Kontou (1994) “Transformational grammar and 

modern Greek syntax: an overview and some proplematic cases” στο I. Philippaki-Warburton κ.ά 

(επιμ.) Themes in Greek Linguistics, Amsterdam: John Benjamins, 11-20 και A. Alexiadou & E. 

Anagnostopoulou (2000). “Greek syntax:  a prisciples and parameters perspective”. Journal of Greek 

Linguistics 1, 171-222. 
369 Για  το ισόγλωσσο βλ. Τριανταφυλλίδης (1993 [1938] :  67). 
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Πώωμα370 πώωμα τα πιδιά ις τα κβαν’ήσαν τς γουν’οί τς τα ξ’ύλα.  

‘πρώιμα - πρώιμα τα παιδιά τούς τα κουβάλησαν τους γονείς τους τα ξύλα’ 

Η παράλληλη χρήση κλιτικών με ισχυρούς αντωνυμικούς τύπους ή άλλα 

ονοματικά στοιχεία συνιστά τον συντακτικό βαλκανισμό του κλιτικού διπλασιασμού 

ή της επανάληψης του αντικειμένου, φαινόμενο το οποίο απαντά στα Ελληνικά και 

σε άλλες βαλκανικές γλώσσες, όπως τα Αλβανικά, Βουλγαρικά, Σλαβομακεδονικά, 

Ρουμανικά.371 

7.1.2.3 Μορφολογία των κλιτικών  

Η μορφολογία των κλιτικών στην αιτιατική εξαρτάται (α) από τη συνεμφάνισή τους 

ή όχι με άλλα κλιτικά,  (β) από τη συντακτική τους θέση (προκλιτική ή εγκλιτική) και 

(γ) από το φωνολογικό περιβάλλον. 

7.1.2.3.1 Ένα κλιτικό σε προκλιτική ή εγκλιτική θέση 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Α
ΙΤ

ΙΑ
ΤΙ

Κ
Η

 

πρόσωπο προκλιτικά εγκλιτικά προκλιτικά εγκλιτικά 
α΄ μι / -Σ μι 

(σπάνια) 
μας / -Φ ή Σεκτός 

από συρ. ή προστρ.  μας  
 μ / -Φ μ μαι̯ / -Σ συρ. ή προστρ. 
β΄ σι / -Σ -  σας / - Φ ή Σεκτός 

από συρ. ή προστρ. σας 
 σ / -Φ  σαι̯ / -Σ συρ. ή προστρ. 
γ΄ αρσ. ντου / -Σ 

ντουν / -Φ 
ντουν 
 τς / -Φ  

τσι / -Σ   
 

τς  

 θηλ.  ντη / -Σ 
ντ / -Φ 

ντην 
 

τς ή ντις (βλ. και 7.1) 

 ουδ. του / -Σ ή μακρό Φ  
τ /-Φ  

του τα  τα  

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την κατανομή των φωνολογικά καθορισμένων 

αλλομόρφων σε προκλιτική και εγκλιτική θέση στην αιτιατική.  

Κλιτικά α΄ και β΄ προσ.  

Τα κλιτικά α΄ και β΄ προσ. στην αιτιατική ενικού σε προκλιτική θέση εμφανίζονται  

με τις μορφές μι ή μ < με, σι ή σ < σε, π.χ. μι γ’είπι (ιμένα), μ έσ’τλι, σι δώκ'ι, σ 

έσ’τλι·  σε εγκλιτική θέση, εμφανίζεται μόνο το α΄ πρόσωπο με τις μορφές μ, μι 
                                                
370 πβ. και Ανδριώτης (1953 : 22) για Ίμβρο πρώμα 'πρώιμα'. 
371 Για τον συντακτικό αυτόν βαλκανισμό και για σχετική με το θέμα βιβλιογραφία βλ. Κρίκη (2002). 
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(σπάνια). Συγκεκριμένα, (1) με τη μορφή μ απαντά σε συνεκφορές προστατική (μη 

μονοσύλλαβη) + εγκλιτικό, π.χ. φέρι μ, δώσι μ, γάαψι μ κ.λπ.· το φαινόμενο 

σχετίζεται με τη θέση του τόνου στην συνεκφορά αυτή και αποτελεί τυπικό 

χαρακτηριστικό της θρακοβιθυνιακής ομάδας (βλ. 1.4.3.3.1) που απαντά και στο 

ιδίωμα της Σαμοθράκης, (2) με τη μορφή μι απαντά, όταν το κλιτικό έπεται (α) 

μονοσύλλαβης προστακτικής, π.χ. πέ μι, διέ μι, και (β) δεικτικού μορίου: νά / έε / νά  

έε μι /  σι (στη δομή αυτή το κλιτικό συμπίπτει ως προς τη μορφή με το συνδετικό). 

Στην αιτιατική πληθυντικού τα κλιτικά μας, σας εμφανίζονται με τα 

φωνολογικά καθορισμένα αλλόμορφα μας, μας-ι- ή μάι̯, σας, σας-ι- ή σάι.̯ Για το 

σχηματισμό των αλλομόρφων μάι,̯ σάι ̯βλ. 2.2.6.2.6.  

(α) μας, σας / - Φ ή Σ≠ συρ. ή προστρ. π.χ.  μας γ’είπι, μας-ι- γ’είπι· σας δώκ’ι / σας –ι-

δώκ’ι· μας έσ’τλι· σας έσ’τλι· 

(β) μάι,̯ σάι̯ / -Σσυρ. ή προστρ.  

μάι̯ / σάι̯ σών’  παράλληλα και μας-ι-  / σας-ι- σών’ ή  μας / σας σών'·  

μάι ̯/ σάι̯ τσ'ίν’ξι ι γάδαους παράλληλα και μας-ι-  / σας-ι- τσίν’ξι  ή μας  / σας τσίν’ξι· 

μάι ̯/ σάι̯ τζ’μπήσαν παράλληλα και μας-ι-  / σας-ι- τζ’μπήσαν ή  μας / σας τζ’μπήσαν· 

μάι ̯/ σάι̯ ζόρσι παράλληλα και μας-ι- / σας-ι- ζόρσι ή μας / σας ζόρσι· 

μάι ̯/ σάι̯ ζάλ’σι ι κ’ι.ός παράλληλα και μας-ι-  / σας-ι- ζάλ’σι  ή μας / σας ζάλ’σι. 

Ως εγκλιτικά απαντούν με τη μορφή μας, σας μετά από προστακτική, επιρρήματα ή 

δεικτικά μόρια, π.χ. δώσι μας· πού μας;  νά / (νά) έε μας / σας·  

Στο γ΄ προσ.  γίνεται διάκριση αρσ., θηλ. και ουδ.· στο αρσ. και θηλ. 

γενικεύεται ο τύπος με  ηχηροποιημένο το αρκτικό /t/, και εμφανίζονται με τα εξής 

φωνολογικά καθορισμένα αλλόμορφα: Στην αιτιατική ενικού  (α) του αρσενικού: 

σε προκλιτική θέση εμφανίζονται τα αλλόμορφα ντου, όταν έπεται Σ, και ντουν, όταν 

έπεται Φ., π.χ ντου γ’είδα· ντουν έσ’τλα· σε εγκλιτική θέση απαντά, μετά από 

προστακτική ή επίρρημα (ερωτηματικό ή τροπικό) ή μόριο δεικτικό με τη μορφή 

ντουν:  διέ ντουν· σ’τείλ ντουν· φέρ ντουν ντου γκαφέ κλπ. πού ντουν, (νά) έε ντουν κλπ. 

(βλ. και ονομαστική), καλώς ντουν [kalóz dun]  (β) το  θηλυκό: στον ενικό σε 

προκλιτική θέση εμφανίζονται τα αλλόμορφα ντη, όταν έπεται Σ, και ντ, όταν έπεται 

Φ, π.χ. ντη γ’είδα· ντ έσ’τλα· σε εγκλιτική θέση απαντά, μετά από προστακτική ή 

επίρρημα (ερωτηματικό, τροπικό) ή μόριο δεικτικό, με τη μορφή ντην’, π.χ. παρ 

ντην’· φέρ ντην’· γάαψ(ι) ντην’· πού ντην’ , (νά) έε ντην’, καλώς ντην’ [kalóz diɲ].  
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Στην αιτιατική  του αρσενικού και θηλυκού στον πληθυντικό έχουν κοινούς 

σχηματισμούς: σε προκλιτική θέση εμφανίζονται οι μορφές τσι, όταν έπεται Σ, και 

τς, όταν έπεται Φ, π.χ.  τσι γ’είδα· τς έσ’τλα· σε εγκλιτική θέση απαντούν κανονικά με 

τη μορφή τς, μετά από προστακτική, π.χ. διέ τς· σ’τείλ(ι) τς· ή επίρρημα 

(ερωτηματικό, τροπικό) ή μόριο  δεικτικό,  π.χ. πού τς; - (νά) έε τς, π.χ. πού τς αυτές/ 

αυτοίν’ –  έε τς καρσ’ί μας γ’είνι·  καλώι̯ τς (< καλώς τις) ‘καλώς τους / τις’ (βλ. 

2.2.4)· πιο σπάνια για το θηλ. χρησιμοποιούνται και οι δομές: πού ν τις;  -  (νά) έε 

ντις, π.χ. πού ντις έεφτις; νά έε ντις ικ’νά στικόντιν. Το κλιτικό ντις αποτελείται από το 

βοηθητικό είναι και το κλιτικό και θα μπορούσε να αναλυθεί ως ν τις (πβ. όμως και 

αιτ. ενικού με παγιωμένη τη μορφή ντην)   (βλ. και 7.1 [πίνακα]). 

Αξίζει να παρατηρηθεί πως οι δομές  πού τς ειν; -  (νά) έε τς ειν,  που 

αναλύονται σε  επίρρ. + κλιτικό τς + βοηθ. χρησιμοποιούνταν παλιότερα για το γ΄ 

πληθ. στα χωριά Λάκκωμα και Προφήτης Ηλίας· εξαιτίας αυτού του ιδιωματισμού οι 

υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού αποκαλούσαν τους κατοίκους αυτών των περιοχών τα 

πού τς ειν και τα έε τς ειν. Το φαινόμενο αυτό ήταν αρκετά στιγματισμένο και γι’ αυτό 

σήμερα σχεδόν έχει εκλείψει από τους νεότερους ομιλητές.  

Στο ουδέτερο: στον ενικό σε προκλιτική θέση εμφανίζονται τα αλλόμορφα 

του πριν από Σ ή Φ μακρό, που προέρχεται από αποβολή αρκτικού  /r/: του γ’είδα, του 

πήα, του ώωτσα (<ρώτησα) και τ, πριν από Φ:  τ άισα του φαγ’ί (< το άρεσα το 

φαγητό) ‘μου άρεσε το φαγητό’, τ άρμιξα του ζο κ.λπ. (βλ. και ομώνυμο τύπο 

άρθρου)· στον πληθυντικό ως προκλιτικά εμφανίζονται με τις μορφές τ ή τα, π.χ. τ 

αρμέγου τα ζα· τά βανα· τα χάσαμ·  ως εγκλιτικά, εμφανίζονται με τη μορφή τα: πάρ 

τα, βάν τα, άρμιξ τα κ.λπ.· πού ν τα, (νά) έε ν τα, καλώς τα. 

Προέλευση των μορφών 

τσι: τους ομώνυμους τύπους του άρθρου ερμηνεύουν ο Χατζιδάκις (1905 : 576) με 

ανάπτυξη: tis>ts>tsi (φωνητική ανάπτυξη ι πλάι στο σ, βλ. και Hatzidakis [1975] 

1892 : 150 έξ>έξι) ο Φιλήντας (1924Α : 210) με μετάθεση tis>tsi. 

Το ηχηρό ντ στην αιτιατική αρσ. και θηλ. (ντου/ ντουν, ντ/ ντη/ ντην’) πιθανόν 

να έχει προκύψει από συνεκφορές δεν/ μην τον/ την το οποίο με επανανάλυση 

θεωρήθηκε ως μέρος του λεξήματος (βλ. ομώνυμο τύπο άρθρου).  
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7.1.2.3.2 Σύνταγμα δύο κλιτικών σε προκλιτική ή εγκλιτική θέση 

7.1.2.3.2.1 α΄ και β΄ πρόσωπο 

Στο α΄ και β΄ πρόσωπο, κατά τη συνεκφορά δύο κλιτικών, το ΑΑ βρίσκεται κατά 

κύριο λόγο δίπλα στον ρηματικό τύπο. Έτσι η σειρά που διαμορφώνεται έχει ως εξής:  

(α) σε προκλιτική θέση: ΕΑ –ΑΑ –Ρ  

μας [maz] ντου δώκ’ι  

σας [saz] ντη γ’ήφι.ι 

μάι ̯ (ς) τσι δώκ’ι μας τσι δώκ’ι     'μας τις / τους έδωσε' 

μάι̯  (ς)  τσι γ’ήφιι   μας τσι γ΄ήφι.ι   'μας τις / τους έφερε' 

σάι̯  (ς)  τσι δώκ’ι σας τσι δώκ'ι   'σας τις / τους έδωσε' 

σάι ̯(ς)  τς έσ’τλι τς πάαδις;  / σας τς έσ’τλι τς πάαδις;  'σας τις έστειλες τις παράδες' 

Το κοινό για αρσ. και θηλ. στον πληθ. κλιτικό τς / τσι εξειδικεύεται ως προς το γένος 

από την επανάληψη του αντικειμένου ή το συγκείμενο.  

(β) σε εγκλιτική θέση Ρ –ΑΑ –ΕΑ και σε περιορισμένα ρήματα Ρ–ΕΑ–ΑΑ 

δώσι του μ  αλλά και δό μ του (β΄ εν.),  

δώστι του μ  αλλά και δόμτι του μ (β΄ πληθ.) (βλ. 10.3.3), 

πείτι του μ  /  πέ του μ αλλά και πέ μι του.  

7.1.2.3.2.2 γ΄ πρόσωπο 

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης εντάσσεται στο ισόγλωσσο των ιδιωμάτων, βορείων και 

μη, που στη θέση του ΕΑ, χρησιμοποιούν ως δείκτη προσώπου το ουδετεροποιημένο, 

ως προς το γένος και τον αριθμό, κλιτικό γ  ́προσ. με τη γενικευμένη μορφή τις ‘του, 

της, τους, τις’, 372  το οποίο σε περίπτωση συνεκφοράς, δηλ. επαλληλίας δύο κλιτικών 

εμφανίζεται με τα φωνολογικά καθορισμένα αλλόμορφα ι(ι̯), ι(ι̯)ς, ι(ι̯)ζ,  ςις/ζ· το 

γένος και ο αριθμός του δείκτη προσώπου δηλώνεται από το συγκείμενο. Τόσο σε 

προκλιτική όσο και σε εγκλιτική θέση στη συντακτική ακολουθία επάλληλων 

κλιτικών το ΕΑ προηγείται του ΑΑ, δηλ ΕΑ-ΑΑ-Ρ ή Ρ-ΕΑ-ΑΑ, και η κατανομή των 

φωνολογικά καθορισμένων αλλομόρφων είναι η εξής:373  

                                                
372 Πβ. και Τζιτζιλής (ΒΙ). 

373 Η διαδικασία με την οποία προέκυψαν οι τύποι που δηλώνουν το ΕΑ, που πιθανότατα προέρχονται 

από τύπο τις,  δεν μας είναι διαφανής. 
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(α) Σε προκλιτική θέση:  

1. ι(ι̯)ς, όταν το επόμενο κλιτικό αρχίζει από άηχο, δηλ. τ,  

π.χ. ι(ι̯)ς τα δώκα  ‘του/της/τους/τις τα έδωσα’ 

2. ι(ι̯)ζ, όταν το επόμενο κλιτικό αρχίζει από ηχηρό, δηλ. ντ,  

π.χ. ι(ι̯)ζ ντ έσ’τλα ‘της/του/τους/τις την έστειλα’ 

ι(ι̯)ζ ντουν έσ’τλα ‘της/του/τους/τις τον έστειλα’ 

3. ιι̯(ς)  /ς, όταν έπεται κλιτικό που αρχίζει από τς  

ιι̯ (ς) τς -ι- μάσα τσι λιές  ‘του/της/τους/τις τις μάζεψα τις ελιές’ 

ς τς -ι- μάσα τσι λιές   ‘του/της/τους/τις τις μάζεψα τις ελιές’ 

ιι̯ (ς) τς-ι- γ’ήφι.α τσι λιές  ‘του/της/τους/τις τις έφερα …’ 

ς τς-ι-  γ’ήφι.α  ‘του/της/τους/τις τις έφερα …’ 

4.(ι̯)ς / (ι̯)ζ ή ς ις / ς ιζ, όταν βρίσκεται μετά το να ή αα ‘θα’:   

να /αα(ι̯)ς του πω     ‘να / θα του / της / τους /τις το πω’ 

να / αα  ς ις του πω     ‘να / θα του / της / τους / τις το πω’  

να /αα (ι̯)ς του δώσου    ‘να / θα του/της/τους /τις το πω’ 

να / αα ς ις του δώσου    ‘να / θα του/της/τους /τις το πω’ 

να /αα (ι̯)ζ ντου μαγ’έεψου ντου λαγό  ‘να / θα του/της/τους /τις τον μαγειρέψω 

      τον λαγό’  

να / αα ς ιζ ντου μαγ’έεψου ντου λαγό   

 (β) Σε εγκλιτική θέση 

1. -ς ή ις, όταν το επόμενο κλιτικό αρχίζει από άηχο, δηλ. τ,  

φέρ ς του     ‘φέρε της/του/τους/τις το …’  

φέρτι ς του    ‘φέρτε της/του/τους/τις το  

πέ ς του / πέ ι̯ ς του (<πές τις το) ‘πες της/του/τους/ τις το’ 

πείτι ς του  (< πείτε τις το)  ‘πέστε της/του/τους/τις το’ 

δότι ι̯ τς (< δότε τις τις)  ‘δώστε της/του/ τους/τις τις/τους’ 

δώστι ς του (<δώστε τις το)  ‘δώστε της/του/τους το’ 

2. ζ, όταν το επόμενο κλιτικό αρχίζει από ηχηρό, δηλ. ντ,  

φέρ ζ ντην’      ‘φέρ της/του/τους/τις την’ 

φέρ ζ ντουν ντου γκαφέ   ‘φέρ της/του/τους/τις τον’ 
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Στις περιπτώσεις που ο ρηματικός τύπος που προηγείται λήγει σε -σι<-σε τότε 

με περαιτέρω φωνολογικές διεργασίες εμφανίζονται παράλληλοι σχηματισμοί, π.χ.  

δώσι ς του και  δώι̯ς του  < δώσε τις το  ‘δώσε της/του/τους/τις το …’ 

δώσι ζ ντουν  και  δώι̯ζ ντουν < δώσε τις τον  ‘δώσε της/του/τους/τις τον …’ 

Το φαινόμενο της ουδετεροποίησης (ως προς το γένος και τον αριθμό) του 

ΕΑ, με την εμφάνιση της μορφής [tis], είναι ήδη γνωστό από το 14ο ή 15ο αι.374 και 

έχει επισημανθεί από διάφορους μελετητές375 σε πολλά ιδιώματα, βόρεια και μη. Το 

ιδίωμα της Σαμοθράκης απλώς προστίθεται στη λίστα των βορείων ιδιωμάτων που 

εμφανίζουν το φαινόμενο. 

7.1.3 Περιφραστικές προσωπικές αντωνυμίες 

Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, καθώς ο πληθυντικός ευγενείας απουσιάζει, όπως και 

στη λαϊκότερη376 γλώσσα, συνηθίζονται ως τύποι ευγενείας μερικές άλλες 

περιφραστικές εκφράσεις377 που ως βάση έχουν την έκφραση του λόγου μ, σ, τ κ.λπ.< 

του λόγου μου / σου/ του κ.λπ., όπως απου λόγου μ/ σ/ τ/ μας/ σας/ τς, σι λόγου σ/σας, 

όξου απου λόγου σ/σας (με παρόμοια σημασία και: όξου απ τα πουουσώπατα).  

Ενδεικτικά παραδείγματα  

 του  λόγου + σ, σας:  

-Τι κάν’ς, καλά γ’είσι; -Καλά, του λόγου σ; 

-Τι κάνιτι, καλά γ’είστι; -Καλά, του λόγου σας; 

 ζουή σι λόγου σ/σας: χρησιμοποιείται για έκφραση συλλυπητηρίων378 προς 

τους συγγενείς του νεκρού. 

 όξου απου λόγου + μ, σ, τ, τς, τ, μας, σας, τς. Οι φράσεις όξου απου λόγου 

σ/σας ή αντ’ αυτής όξου απ τα πουουσώπατα χρησιμοποιούνται στον λόγο, όταν 

                                                
374 Βλ. Λεντάρη & Μανωλέσσου (2003 : 395).  
375 Για την έκταση του φαινομένου και ερμηνείες βλ. Λεντάρη & Μανωλέσσου (2003 : 396), για 

συνολική εξέταση του φαινομένου βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή).  
376 Βλ. και NE Γρ. (1988 : 291). 
377 Βλ. Σπυριδάκης (1939 : 43) «Παρά τω ελληνικώ λαώ παλαιότερον και σήμερον ομοίως εν ευρεία 

χρήσει προς δήλωσιν σεβασμού, φιλοφρονήσεως και επί το κομψότερον ευρίσκεται αντί των 

προσωπικών αντωνυμιών εγώ, συ, αυτός κ.λπ. η περίφρασις λόγου μου και ελόγου μου (-σου, -του, -μας, 

-σας, -των) και μετά του άρθρου του λόγου μου (-σου, -του, κ.λπ.)». 
378 Βλ. και Τσοπανάκης (1994 : 303). 
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προηγουμένως έχει αναφερθεί κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή να 

προσβάλει τους παρόντες συνομιλητές.  

-Τι κάνιτι, ζ’μπιθία; Τι κάν’ ι ζ’μπέθιους;  

-Δε μπουλ’εί ντιπ, όξ(ου) απου λόγου σας, στα βαριά τ ένι. 

-Τι κάν’ς, ζ’μπιθία;  

-Ζαμπούν’σα γ’είμι, δε μπουλώ ντιπ να σ’κουθώ, όξου απου λόγου σ.   

Η φράση όξου απου λόγου μ, μας κλπ. χρησιμοποιείται με ειρωνική σημασία σε 

περιστάσεις που ο ομιλητής επικρίνει παρόμοιες συμπεριφορές συγγενών, φίλων, 

πιθανόν και τη δική του,  π.χ.  

Κ’είν’ αυτοίν’ γ’είνι αχόρταγ’, μιαν αίγα θέλ ζ(ντ) γκαθσιά τς, όξου απου λόγου μας!  

 όξου απ τα πουουσώπατα  

Για μούτζα γ’είνι αυτοίν’ αμπ μας κ’βιρνούν, όξ(ου) απ τα πουουσώπατα  

‘εξαιρουμένων των παρόντων’. 

 η γ’ αφιντιά μ / σ / τ / μας/ σας379/ τς 

Η υφολογικά μαρκαρισμένη σήμερα στο ιδίωμα περίφραση η γ’ αφιντιά μ / σ / τ / 

μας/ σας380/ τς χρησιμοποιείται στη θέση των προσωπικών αντωνυμιών σε οικείο και 

φιλικό περιβάλλον, προς χάριν αστεϊσμού ή με ειρωνική διάθεση.  

Η γ’ αφιντιά μ, όπους μι βλέπς, σας του μαγ’είιψι/α του φαγ’ί! (=εγώ) 

-Τι κάν’ς; -Καλά, η γ’ αφιντιά σ; (=εσύ) 

-Τι κάνιτι; -Καλά, η γ’ αφιντιά σας; (=εσείς). 

Οι παραπάνω εκφράσεις, όπως αναφέρει και ο Χατζιδάκις (1915 : 364) για τις 

αντίστοιχες γενικότερα της ελληνικής, δεν είναι δηλωτικές εννοιών αλλά 

χρησιμοποιούνται απλώς ως αντωνυμικά στοιχεία,381 υποκαθιστώντας τις προσωπικές 

αντωνυμίες εγώ, εσύ κ.λπ. 

 Η περιφραστική εκφορά των προσωπικών αντωνυμιών, σύμφωνα με τον 

Σπυριδάκη (1939 : 43 κ.ε.), πολύ διαδεδομένη στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, 

απαντά ήδη από το 12ο αι. στα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα και μεταγενέστερα 

εμφανίζεται στο Χρονικό του Μορέως, στην Αχιληίδα, στα Χρονικά των Μαχαιρά και 

Βουστρωνίου κ.ά.  

                                                
379 Βλ. και Τσοπανάκης (1994 : 303). 
380 Βλ. και Τσοπανάκης (1994 : 303). 
381 Χατζιδάκις (1915 : 364). 
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Για την προέλευση των περιφραστικών προσωπικών αντωνυμιών και μια 

διαχρονική εξέταση βλ. Pernot (1923 : 64-67) και Σπυριδάκη (1939 : 43-51) όπου και 

σχετική βιβλιογραφία.  

7.2 Κτητικές αντωνυμίες 

Οι κτητικές αντωνυμίες ανήκουν στις αντωνυμίες που δηλώνουν πρόσωπο και 

φανερώνουν τον κτήτορα. Απλή και αυτοπαθητική κτήση δηλώνονται στο ιδίωμα, 

όπως και στην ΚΝΕ, με τα ίδια εκφραστικά μέσα. 

Σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΒΙ) οι νεοελληνικές διάλεκτοι διακρίνονται ως 

προς το κτητικό αντωνυμικό σύστημα, σε εκείνες που διατηρούν τον τύπο εμός (π.χ. 

μικρασιατικά ιδιώματα, Χίος κτλ.) και σε εκείνες, ανάμεσα στις οποίες και η κοινή 

νεοελληνική,382 που χρησιμοποιούν τον νεωτερικό τύπο δικός. Παρατηρεί επίσης ότι 

τα βόρεια ιδιώματα διαθέτουν μόνο εγκλιτικού τύπου κτητικές αντωνυμίες. Στα 

ιδιώματα αυτά μαρτυρούνται και οι τρεις τύποι των εγκλιτικών αντωνυμιών στον 

πληθυντικό, όπως: α) αυτές που έχουν κοινό τύπο για τα τρία γένη του 3ου προσ. τους 

ή των ή τως, π.χ. οι μάνες τους /των / τως, τα παδιά τους /των / τως β) αυτές που 

χρησιμοποιούν κοινό τύπο για το αρσ. και το θηλ. και διαφορετικό για το ουδ. τς, τα, 

π.χ. οι μάνις τς, οι μάνις τα (Κοζάνη)· σε ορισμένα ιδιώματα η διάκριση ανάμεσα στο 

αρσ. και το θηλ. από τη μια και το ουδ. από την άλλη επιτυγχάνεται με τη χρήση της 

γενικής ενικού και στον πληθ. του ουδ., π.χ. δικά τς (αρσ. - θηλ.), δικά τ (ουδ., ενικός 

και πληθ.) και γ) αυτές που χρησιμοποιούν διαφορετικό τύπο για το κάθε γένος, π.χ. 

τα παιδιά τς (αρσ.) / τις (θηλ.) / τα (ουδ.).  

Σύμφωνα με την παραπάνω τυπολογία το ιδίωμα ανήκει στα ιδιώματα που 

διαθέτουν μόνο εγκλιτικού τύπου κτητικές αντωνυμίες με κοινό τύπο και για τα τρία 

γένη στον πληθ. του γ΄ προσώπου, π.χ. τα πιδιά τς (για κτήτορες αρσ. θηλ. ουδ.)  

Κατά τον Dressler (1966 : 53) η κτητική σχέση για πρώτη φορά στη 

μετακλασική εποχή εκφράζεται ενιαία: στον άτονο τύπο με τα μου, σου, του, της, μας 

(μων), σας (σων), τους (των) και στον τονισμένο τύπο με τις αντίστοιχες τονισμένες 

γενικές, π.χ. εμάς η αγάπη μας. Ο ενιαίος αυτός τρόπος έκφρασης της κτητικής 
                                                
382 Για τον τρόπο δήλωσης της κτήσης στην ΚΝΕ βλ. μεταξύ άλλων και Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 

(2005 : 295): «Ο κτήτορας δηλώνεται πρωτοτυπικά με όνομα σε γενική. Όταν ο ομιλητής θέλει να 

δηλώσει αντωνυμικά τον κτήτορα χρησιμοποιεί τον εγκλιτικό τύπο της κτητικής αντωνυμίας», ΝΕ Γρ. 

(1988 [1941] : 292). 
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σχέσης, κατά τον Mirambel (1988 : 86), «επιτρέπει τη διάκριση του γένους στο γ΄ 

πρόσ.».  

 Η κτητική σχέση διακρίνεται (α) σε μη εμφατική και (β) σε εμφατική ή 

αντιδιασταλτική ή απόλυτη383 και δηλώνεται:  

(α) μη εμφατική: ουσιαστικό + μη εμφατικό τύπο κτητικής αντωνυμίας, π.χ. του πιδί 

μ, η φλλάδα μ, ι μπαμπάζ- ι-μ κ.λπ. (σχήμα α) 

(β) εμφατική ή αντιδιασταλτική ή απόλυτη:  

β1.  κτητικό επίθετο δ/θκός κ.λπ. + μη εμφατικό τύπο κτητικής αντωνυμίας:  δ/θκόζ -

ι-μ, 384 δ/θκιά μ, δ/θκό μ < δικός μου, δική μου, δικό μου, π.χ. η θκιά μ η φλλάδα κ.λπ.  

Το επίθετο δ/θκός  συνήθως έναρθρο και κατά κύριο λόγο στον πληθ., όταν 

χρησιμοποιείται απόλυτα (συνήθως χωρίς τον μη εμφατικό τύπο της κτητικής 

αντωνυμίας),  είναι ουσιαστικό που σημαίνει συγγενής, π.χ. θκός ‘συγγενής’ένι αυτός· 

τι μαθαίν’ς απ τσι θκοί (σ). Το κτητικό επίθετο δ/θκός κλίνεται κατά τα επίθετα σε 

-ικός -ικιά -ικό. 

β2. αιτ. ισχυρού τύπου προσ. αντ. + σχήμα α (ιμένα του πιδί μ )· 

β3. ονομ. ισχυρού τύπου προσ. αντ . + σχήμα α (ιγώ του πιδί μ). 

Το σύνταγμα: κτητικό επίθετο + κτητική αντωνυμία υφίσταται: 

(α) ηχηροποίηση του -ς πριν το μ <μου, μας 

(β) ανάπτυξη -ι- για αποσυμπλοκή του μη ανεκτού τελικού συμφωνικού 

συμπλέγματος, στην ονομ. σμ>ζμ>ζιμ: θκόζ-ι-μ  

(γ) ημιφωνοποίηση συριστικού: θκόι ̯τς < δικός της, θκιέι̯ τς < δικές της (βλ. 2.2.4). 

Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς  

α΄ προσωπο  

ένας κτήτορας:385 δ/θκόζ-ι-μ, δ/θκιά μ, δ/θκό μ,  

πολλοί κτήτορες:386 δ/θκόζ μας, δ/θκιά μας, δ/θκό μας 

β΄ προσωπο  

ένας κτήτορας:  δ/θκός σ, δ/θκιά σ, δ/θκό σ,  

πολλοί κτήτορες:  δ/θκός σας, δ/θκιά σας, δ/θκό σας 
                                                
383 βλ. ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 292 κ.ε.). 
384 Πιο συνηθισμένος είναι ο τύπος με θ (υποχωρητική αφομοίωση του ηχηρού προς το άηχο), αλλά 

μπορεί να ακουστεί και ο τύπος με δ, γιαυτό παρατίθενται και οι δύο.  
385 δ/θκόζ-ι-μ ένι ι μπαμπάς, δ/θκιά μ ένι η μάνα, δ/θκό μ ένι του πιδί. 
386 δ/θκόζ μας ένι ι μπαμπάς, δ/θκιά μας ένι η μάνα, δ/θκό μας ένι του πιδί. 
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γ΄ προσωπο  

ένας κτήτορας:  αρσ.: δ/θκός τ, δ/θκόι̯ τς,  δ/θκός τ 

θηλ.: δ/θκιά τ, δ/θκιά τς, δ/θκιά τ) 

ουδ.: δ/θκό τ, δ/θκό τς, δ/θκό τ 

πολλοί κτήτορες:  αρσ.: δ/θκόι̯ τς,  

   θηλ.: δ/θκιά τς 

   ουδ.: δ/θκό τς 

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς  

α΄ προσωπο  

ένας κτήτορας:  δ/θκ’οί μ, δ/θκιέζ -ι-μ, δ/θκά μ,  

πολλοί κτήτορες:  δ/θκ’οί μας, δ/θκιέζ  μας, δ/θκά μας 

β΄ προσωπο  

ένας κτήτορας:  δ/θκ’οί σ, δ/θκιές σ, δ/θκά σ,  

πολλοί κτήτορες:  δ/θκ’οί σας, δ/θκιές σας, δ/θκά σας 

γ΄ προσωπο  

ένας κτήτορας:  αρσ.: δ/θκ’οί τ, δ/θκ’οί τς,  δ/θκ’οί τ 

θηλ.: δ/θκιές τ, δ/θκιέι̯ τς, δ/θκιές τ 

ουδ.: δ/θκά τ, δ/θκά τς, δ/θκά τ 

πολλοί κτήτορες:  αρσ.: δ/θκ’οί τς  

θηλ.: δ/θκιέι̯ τς,  

ουδ.: δ/θκά τς 

7.3 Αυτοπάθεια 

Η αυτοπάθεια έχει σημασιοσυντακτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και 

ορίζεται ως η ενέργεια του υποκειμένου που επιστρέφει και πάλι στο υποκείμενο. 

δηλώνεται με αντωνυμικά και μη αντωνυμικά στοιχεία.387  

Στην αυτοπάθεια, μπορούμε να διακρίνουμε, σύμφωνα με τον Τζιτζιλή 

(Εισαγωγή): 

(α) την καθαρή αυτοπάθεια (αυτοπαθείς και αλληλοπαθείς αντωνυμίες) 

(β) την ενισχυτική ή διασταλτική αυτοπάθεια (οριστικές αντωνυμίες) 

(γ) την κτητική αυτοπάθεια (στις κτητικές αντωνυμίες).  

                                                
387 Για ορισμό αυτοπάθειας πβ. και Manney (1994 : 206) & (2000 : 202 κ.ε.). 
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Σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π.), οι γλώσσες του κόσμου, με βάση τα μέσα που 

χρησιμοποιούν για τη δήλωση της αυτοπάθειας χωρίζονται: (α) σε αυτές που 

χρησιμοποιούν κοινό μέσο για να εκφράσουν όλες αυτές τις ιδιότητες και (β) σε 

γλώσσες, όπως η ελληνική ή αγγλική που έχουν διαφορετικά μέσα για να εκφράσουν 

κάθε μια ιδιότητα. 

Η αυτοπάθεια στο ιδίωμα – όπως και στην ΚΝΕ388 – εκφράζεται 

μορφολογικά:  

(α) αντωνυμικά, με τις εγκλιτικού τύπου προσωπικές αντωνυμίες (αυτοπαθητικές, 

αλληλοπαθητικές, οριστικές και κτητικές, για την κτητική αυτοπάθεια),  

(β) ρηματικά, με τη μέση φωνή389 και  

(γ) με διάφορες μη αντωνυμικές περιφράσεις όπως για πάρτη μ, για λόγου μ, απου 

λόγου μ, απ του κ’ιφάλ’ι μ, απου κ’ιφαλιού μ, απου νι.αυτού μ, απ του νι.αυτό μ κ.λπ. 

Στις διάφορες γλώσσες η πραγμάτωση της αντωνυμικής αυτοπάθειας άλλοτε 

εκφράζεται με τα ίδια στοιχεία390 κι άλλοτε με διαφορετικά.391  

Μορφολογικά πολλές φορές στο ιδίωμα οι διάφορες μορφές αυτοπάθειας 

εκφράζονται με τα ίδια στοιχεία, π.χ. αυτοπαθητική και οριστική αυτοπάθεια με την 

αντωνυμική περίφραση του νι.αυτό μ κ.λπ., αλληλοπαθητική και οριστική με την 

αντωνυμία σ’νατοί μας, σας κ.λπ. Η διάκριση σε αυτή την περίπτωση, σε αυτοπάθεια 

/ αλληλοπάθεια – οριστικότητα, επιτελείται βάσει συντακτικών και σημασιολογικών 

κριτηρίων (βλ. αντίστοιχες αντωνυμικές κατηγορίες). 

7.3.1 Αυτοπαθητικές αντωνυμίες 

Ο Lehmann (2002 : 38) διακρίνει τέσσερα στάδια με βάση τη 

γραμματικοποίηση της αυτοπάθειας:  
                                                
388 Στη ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 293)  κάτω από τον ίδιο όρο ιδιόπαθες αντωνυμίες στεγάζονται 

αυτοπαθητικές και αλληλοπαθητικές. Τον ίδιο όρο χρησιμοποιεί και ο Φιλήντας (1907 : 251).  Οι 

Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 94, 305, 455-7) αναφέρονται σε αυτοπαθείς 

τύπους (ο εαυτός) και αλληλοπαθείς δομές, παρόμοια και οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης  (2005 : 308) 

σε αυτοπαθή αντωνυμία και αλληλοπαθητικές εκφράσεις. 
389 Πβ. και Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (2005 : 662-667) για δήλωση αυτοπάθειας.  
390  π.χ. στην αγγλική οι -self σχηματισμοί για τους οποίους βλ. König & Gast (2002). 
391 βλ. Gast & Siemund (2006) όπου και γενική εξέταση της διαδικασίας γραμματικοποίησης στο πεδίο 

της αυτοπάθειας (reflexivity) και της ενισχυτικής αυτοπάθειας (SELF- intentification). Γλώσσες που 

κάνουν μορφολογική διάκριση, π.χ. λατινική (se - ipse),  γερμ. (sich - selbst) κ.λπ. (ό.π. : 347). 
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(α) ‘αυτοφορικά ουσιαστικά’ (autophoric392 nouns), π.χ. Σανσκρ. atmán ‘ψυχή’ 

(β) αυτοπαθητικά ουσιαστικά (reflexive nouns), π.χ. αγγλ. self 

(γ) αυτοπαθητικές αντωνυμίες (reflexive pronouns), π.χ. γερμ. sich  

(δ) αυτοπαθητικά ρήματα (verbal reflexive ), ρωσ. -sja.  

Η Manney (2000 : 202κ.ε.), με βάση την τυπολογία του Faltz (1985)393 για τις 

αυτοπαθητικές δομές διακρίνει δύο στρατηγικές πραγμάτωσης της αυτοπάθειας στην 

ελληνική: (α) η αυτοπάθεια που δηλώνεται με λεξικά μέσα: (α1) ενεργητικό ρήμα και 

αυτοπαθητική ονοματική φράση· (α2) το πρόθημα αυτο- στον μεσοπαθητικό 

ρηματικό τύπο· (β) με γραμματικά μέσα: μέση φωνή. 

 Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης χρησιμοποιούνται και οι δυο στρατηγικές:  

(α) λεξική (εκπροσωπείται από τη αντωνυμική αυτοπάθεια, η οποία πραγματώνεται 

με μία περίφραση που δηλώνει την απροσωποποιημένη αυτοπάθεια,394 η οποία 

αποτελείται συνήθως από το οριστικό άρθρο (αρσ. ή ουδ.) – κάποιες φορές και χωρίς 

άρθρο – ακολουθούμενο από το αντωνυμικό ουσιαστικό στο αντίστοιχο γένος 

νι.αυτός ‘εαυτός’ και τον μη εμφατικό εγκλιτικό τύπο της κτητικής αντωνυμίας· ο 

εγκλιτικός τύπος της κτητικής αντωνυμίας α΄ και β΄ προσ.  εισάγει το πρόσωπο και 

τον αριθμό , στο γ΄ πρόσωπο και το γένος, και βρίσκεται σε συμφωνία με το πρόσωπο 

για το οποίο γίνεται λόγος, π.χ. του/ ντου νι.αυτό μ, σ, τ, τς κ.λπ.. δεν συνηθίζονται στο 

ιδίωμα οι σχηματισμοί με το πρόθημα αυτο-· 

(β) γραμματική (εκπροσωπείται από τη μέση φωνή, π.χ. πουλιμιέμι ακόμα όσου 

μπουλώ, δε πααβαώ τα πιδιά ‘αυτοεξυπηρετούμαι ακόμα όσο μπορώ και δεν 

επιβαρύνω τα παιδιά’), η μάνα μ κ’βιρνιέτι ακόμα, δε θέλ’ πουλέμσμα ‘η μάνα μου 

εξυπηρετείται / βολεύεται ακόμα μόνη, δεν χρειάζεται φροντίδα’.  

                                                
392 Για τον όρο βλ. Lehmann (2002 : 38) «There is a whole set of notions centering around the person, 

as a whole or in part, which are generalized in many languages to comprise the self and which I call 

autophoric. Typical examples are Sanskrit tanu͂  ‘body, person’ and ᾶtmάn ‘breath, soul’ [...] In their 

respective languages, all these nouns are translation equivalents of English self». 
393 Faltz, L. M. (1985). Reflexivization. A Study in Universal Syntax. New York: Garland στο Manney 

(2000). 
394 βλ. και Mirambel (1988 : 86) για ΚΝΕ. 
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Οι δύο αυτές στρατηγικές πραγμάτωσης της αυτοπάθειας, με βάση την 

κλίμακα γραμματικοποίησης του Lehmann τοποθετούνται στις βαθμίδες: (β) 

αυτοπαθητικά ουσιαστικά και (δ) αυτοπαθητικά ρήματα.395 

Το αρχικό ν στο θέμα του αντωνυμικού ουσιαστικού νι.αυτός προήλθε από 

την επανανάλυση της αιτ. τουν ι.αυτό > του νι.αυτό, καθώς το ν θεωρήθηκε ότι ανήκει 

στο θέμα και επαναναλύθηκε ως ουδέτερο: του νι.αυτό  ή και αρσ. ντου νι.αυτό μ· 

αναλογικά προς την αιτιατική σχηματίστηκε και η ονομαστική ι νι.αυτός. Η 

αντωνυμία στο ιδίωμα κλίνεται στον ενικό, κατά τα αρσ. ή ουδ. θεματικά σε -ο. Πιο 

εύχρηστος φαίνεται πως είναι ο σχηματισμός του ουδ.  

Για ερμηνείες που έχουν προταθεί για τη γενίκευση του γ΄ ενικού (εαυτόν) σε 

όλα τα πρόσωπα βλ. Dyroff (1892), Brugmann (1990), Wackernagel (1926), Woodard 

(1990). Για μια συνολικότερη ερμηνεία βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή). 

 Μερικές φορές ως αυτοπαθητικές χρησιμοποιούνται, όπως και στην ΚΝΕ,  οι 

περιφράσεις για πάρτη μ, απου νι.αυτό μ κ.λπ. 

Κλίση αυτοπαθητικών  

αρσενικό 

  α  ́πρόσ. β  ́πρόσ. 
ένας 
κτήτορας 

Ον. ι νι.αυτόζ-ι-μ  ι νι.αυτός σ 
Γεν. (τ νι.ατού μ)396 (τ νι.ατού σ) 
Αιτ. ντου νι.αυτό μ ντου νι.αυτό σ 

πολλοί 
κτήτορες 

Ον. ι νι.αυτόζ μας ι νι.αυτός σας 
Γεν. (τ νι.ατού μας) (τ νι.ατού σας) 
Αιτ. ντου νι.αυτό μας ντου νι.αυτό σας 

 

  γ  ́πρόσ. 
  αρσ. θηλ.  ουδ. 
ένας 
κτήτορας 

Ον. ι νι.αυτός τ ι νι.αυτόι̯ τς ι νι.αυτός τ 
Γεν. (τ νι.ατού τ) (τ νι.ατού τς) (τ νι.ατού τ) 
Αιτ. ντου νι.αυτό τ ντου νι.αυτό τς ντου νι.αυτό τ  

πολλοί 
κτήτορες 

Ον. ι νι.αυτόι̯ τς  
Γεν. (τ νι.ατού τς) 
Αιτ. ντου νι.αυτό τς  

                                                
395 Για την αυτοπάθεια στην ΚΝΕ. βλ. μεταξύ άλλων Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton 

(2004 : 455-7, 305), Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 308).  
396 Η γεν. δεν είναι εύχρηστη χρησιμοποιείται σε περιφραστικούς σχηματισμούς, π.χ. απού νι.αυτού μ 

κ.λπ. παράλληλα με σχηματισμούς σε αιτ. απού νι.ατό μ κ.λπ.  
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ουδέτερο 

  α  ́πρόσ. β  ́πρόσ. γ  ́πρόσωπο 
    αρσ. θηλ. ουδ. 
ένας 
κτήτορας 

Ον. / 
Αιτιατ. 

του νι.αυτό μ  του νι.αυτό σ του νι.αυτό τ του νι.αυτό τς του νι.αυτό τ 

πολλοί 
κτήτορες 

Ον. / 
Αιτιατ. 

του νι.αυτό μας του νι.αυτό σας του νι.αυτό τς  

 

Ενδεικτικά παραδείγματα  

Η μάνα μ ντου γκ’βιρνά ντου νι.αυτό τς / κ’βιρνιέτι ακόμα,  δε θέλ’ πουλέμσμα. 

Ι νι.αυτόζ -ι-μ ιμένα δε μι ξιγιλά καταλαβαίνου τι γ’ένιτι. 

Ιγώ ακόμα του κμαντέρνου του νι.αυτό μ ή ντου γκμαντέρνου ντου νι.αυτό μ. 

Δε σι φταίβ οι γ’ άλλ’ για έεφτα απ παθαίν’ς, μι του νι.αυτό σ να τα βάλ’ς. 

Δε λουγιάζ ντιπ ντου νι.αυτό τς, μόν για τς άλλ’ παλέβ’ γούλ’η μία.  

Μόν για πάρτη τς γ’έεβ αυτοίν’, δε σ’κέβντιν τς άλλ’. 

Μόν για (ντ) πάρτη τ λουγιάζ’, δε ντου διαφέρν’ ντιπ για τς άλλ’. 

7.3.2 Αλληλοπαθητικές αντωνυμίες 

Για την έκφραση της αλληλοπάθειας χρησιμοποιούνται παρόμοιες 

στρατηγικές με αυτές της αυτοπάθειας, με την διαφορά πως ως δράστες εμπλέκονται 

περισσότερα πρόσωπα.397  

Πραγματώνεται δηλ. η αλληλοπάθεια: (α) με λεξικά μέσα (αντωνυμία σ’νατοί 

ή επιρρ. μεταξύ / αναμεταξύ + μη εμφατικό τύπο της κτητικής αντωνυμίας, 

αντωνυμική περίφραση γ’ένας αμπ ντουν άλλου, (β) με γραμματικά μέσα 

(μεσοπαθητικά ρήματα) (γ) με συνδυασμό αλληλοπαθητικής περίφρασης και 

μεσοπαθητικής φωνής. Ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή) παρατηρεί πως υπάρχει μια τάση για 

πλεοναστική δήλωση της αλληλοπάθειας και αναφέρει ότι μερικές φορές φαίνεται 

πως δεν αρκεί η παρουσία της περίφρασης για τη δήλωση της αλληλοπάθειας, γι’ 

αυτό γίνεται χρήση του μεσοπαθητικού ρήματος στη θέση του ενεργητικού. 

Πιο συγκεκριμένα η αλληλοπάθεια εκφράζεται στο ιδίωμα:  

(α) με λεξικά μέσα, όπως:  

                                                
397 βλ. και Frajzyngier & Curl (2000 : ix). 
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α1. με την αλληλοπαθητική αντωνυμία σ’νατοί μας, σας, τς με τη σημασία 

‘αναμεταξύ μας’, π.χ.  

 σ’νατοί τς τα μοι.ασ’τήκαν τα χουάφια.  

 σ’νατοί τς γκμπαριάζαν / ζ’μπιθιριάζαν οι φίλ’. 

 σ’νατοί μας ανταμώναμ οι γ’ Έλλην’ ζ Γ’ιρμανία. 

Η αντωνυμία προέρχεται από το συν + εαυτοί > συνατοί [βλ. ατός 7.3.3]. ο 

σχηματισμός προέκυψε από την άναρθρη αντωνυμία στον πληθ. και την μη εμφατική 

εγκλιτικού τύπου κτητική αντωνυμία. 

Κλίνονται μόνο στον πληθ. κατά τα επίθετα σε -ός -ή -ό ως εξής:  

σ’νατοί μας, σ’νατές μας, σ’νατά μας,  

σ’νατοί σας, σ’νατές σας, σ’νατά σας,  

σ’νατοί τς, σ’νατέι̯ τς, σ’νατά τς.  

α2. με τις αλληλοπαθητικές εκφράσεις, όπως μεταξύ / αναμιταξύ μας, σας, τς κ.λπ., ι 

γ’ένας αμπ ντουν άλλου   

μιταξ’ύ /αναμιταξ’ύ μας, σας, τς: ο σχηματισμός από το ΑΕ επίρρημα αναμεταξύ 

και την μη εμφατική εγκλιτικού τύπου κτητική αντωνυμία.  

 Αναμιταξ’ύ τς γκμπαριάζαν/ ζ’μπιθιριάζαν  οι φίλ’ / οι γ’ ειειτόν’  

 Αναμιταξ’ύ μας βουηθιέμασταν  

 Αναμιταξ’ύ τς πιάν.ντιν / τώωγντιν / φαγών.ντιν τ αδέρφια  

γ’ένας αμπ ντουν άλλου,  μιαν αμπ ντ άλλ’, γ’ένα αμπ ντ άλλου: από τις περιφράσεις ο 

ένας από τον άλλο, η μια από την άλλη, το ένα από το άλλο  προέκυψε η σημασία 

μεταξύ μας, σας κ.λπ. Το πρόσωπο καθορίζεται από τον ρηματικό τύπο που 

ακολουθεί. 

 γ’ένας αμπ ντουν άλλου γκμπαριάζαν  

(β) με γραμματικά μέσα: μεσοπαθητικά ρήματα στον πληθ., όπως 

ατζγκαλιάζουμάσταν, πιάνουμάσταν, τώωγουμάσταν, φαγουριάζουμάσταν, 

φαγώνουμάσταν, τααβουμαλλιέμασταν, τααβουπαλιέμασταν ‘τραβιόμασταν, 

μαλώναμε’, φλιέμασταν κ.λπ., π.χ. 

 ατζγκαλιασ’τήκαν κ’ι κ’ν’ήσαν  

 γούλ’-ι- μία πιάν.νταν / φαγώνταν τ αδέρφια  

 τι τααβουπαλιέστι κ’ι αα ξισ’κ’ισ’τείτι; 
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(γ) με συνδυασμό αλληλοπαθητικής περίφρασης ή αντωνυμίας και 

μεσοπαθητικού ρήματος στη θέση ενεργητικού 

 Μιαν αμπ ντ άλλ’ του μιταγγ’ίζνταν ‘αντάλλαζαν’ του σταρκό ‘κόσκινο για 

σιτάρι’ / του πνάκ’ / τ τσ’ίτα ‘κόσκινο για αλεύρι’.  

 Γ’ένας αμπ ντουν άλλου βουηθιένταν  τσι λιες / στου θέου 'θέρος'.  

 Γ’ένας αμπ ντουν άλλου ανιγ’ιλιένταν. 

 Μιαν αμπ ντ άλλ’ πνουμιάζντιν ‘αλληλοκοροϊδεύονταν’. 

 Για του νι.ό πιάν.νταν ‘μάλωναν’ γ’ένας αμπ ντουν άλλου τα καλουκ’αίρια.  

Με αλληλοπαθητική σημασία χρησιμοποιείται και η φράση: φίλους ντου φίλου 

φίλιβι.  

7.3.3  Οριστικές αντωνυμίες  

Είναι αυτοπαθητικού τύπου αντωνυμίες που ορίζουν και ξεχωρίζουν κάτι από άλλα 

του ίδιου είδους.398 Με τις αντωνυμίες αυτές εκφράζεται ενισχυτική  ή 

αντιδιασταλτική λειτουργία (βλ. και 7.1.1.3 [γ]). Σχηματίζονται από έναν επιθετικό 

τύπο και την εγκλιτικού τύπου κτητική αντωνυμία.  

Ως οριστικές αντωνυμίες στο ιδίωμα της Σαμοθράκης χρησιμοποιούνται: 
1. ατόζ399-ι-μ, ατή μ,  ατό μ, π.χ.  

Ατή τς γ’ήρτι η μάνα τ γαμπούου κ’ι μας κάλισι·  

Αυτός (ι γ’) ατός τ τσι πήι  τς πάαδις, γιατί τ αρνιέτι;  

2. απατόζ400-ι-μ, απατή μ, απατό μ, π.χ. 

Αυτός (ι γ’) απατός τ γ’ήνταν, ντου γνώρσα·  

                                                
398 Βλ. και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 294). 
399 Ι.Λ. λ. αυτός, αναφέρει τον τύπο ατός <αρχ. οριστ. ή διασταλτική και προσ. αυτός. Περί της 

γενέσεως το ατός εκ της αυτοπαθούς αντων. εατού<εαυτού βλ. Χατζιδ.  Εν Αθηνά  41 (1929), 13 κεξ.· 

ο Ζαφειρίου (1995 : 97) την κατατάσσει στις οριστικές, ο Παπαδόπουλος (1926 : 77) και ο Πάγκαλος 

(1955 : 296) στις περιφραστικές προσωπικές αντωνυμίες,  ο Τομπαΐδης (1967 : 33) στις αυτοπαθείς. 
400 Η αντωνυμία απατός στα Κρητικά (Θρόνος Ρεθύμνου) λειτουργεί (α) ως αυτοπαθητική αντωνυμία, 

π.χ. τον απατό σου να ξανοίγεις ‘τον εαυτό σου να βλέπεις’·  του απατού σου να το πεις ‘του εαυτού σου 

να το πεις’ και (β) προσωπική: η απατή σου δεν τ άκουσες;  ‘εσύ δεν το άκουσες’, από το Ρέθεμνος 

είσαι κι απατός σου; ‘Από το Ρέθυμνο είσαι και συ;’ (για τη χρήση της ως προσωπικής βλ. και 

Πάγκαλος (1955 : 292). τα παραδείγματα που αναφέρονται παραπάνω είναι από προφορική συνομιλία 

με τον ομιλητή του ιδιώματος, Νίκο Ζουμπουλάκη, ο οποίος επεσήμανε ότι η χρήση της σήμερα 

μειώνεται και ότι χρησιμοποιείται κυρίως για λόγους υφολογικούς. 
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3. ατόζ-ι-μ κ’ι απατόζ-ι-μ, ατή μ κ’ι απατή μ, ατό μ κ’ι απατό μ, π.χ. 

–Κ’είνουνους ένι ι Γιώρς κ'ι δε λουγιάζου καλά; –Ναι,  (ι γ’) ατός κ’ι  (ι γ’)  απατός τ· 

4. σ’νατοί μας, σας, τς (=μόνοι μας, κλπ), π.χ.  

Σ’νατοί τς γ’είνι, δεν έχ τς καμπόσ’ ‘μόνοι τους είναι, δεν έχουν τους περίσσιους’· 

5. ι γ’ ίδιους,401 -α, -ου  (με προαιρετική εμφάνιση του μη εμφατικού τύπου της 

κτητικής αντωνυμίας), π.χ. 

Δεν -ι- γ’ύρσι να δγ’εί [δji] του γ’ίδιου τς του πιδί κ'ι αα γ’ύυσ’ να δγ’ει ιμάς; 

6. μουναχόζ402 ιμ, μουναχ’ή μ, μουναχό τ, π.χ.  

Κειο μιγάλ’νι τώω του πιδί κ’ι τώωει κ’ι ντύνιτι μουναχό τ· 

(Απου) μουναχός τ τα κατάι̯τσι γούλα, δεν-ι-βήηκ’ι αβάν.τα  απ τς γουνιοί [γuɲi] τ. 

‘(Από) μόνος του τα δημιούργησε όλα, δεν βρήκε βοήθεια από τους γονείς του’. 

7. Μερικές προθετικές περιφράσεις, όπως: απου νι.αυτό μ, απ του νι.αυτό σ, απου 

νι.αυτού μ, απου λόγου μ, απου κ’ιφαλιού τ, για λόγου μ, για πάρτη μ, για του νι.αυτό μ 

κ.λπ., π.χ. 

Απου νι.αυτό τ / νι.αυτού τ ένι έετιτοιους δεν ντου φταίβ (‘φταίνε’)  οι γ’ άλλ’. 

Απου  νι.αυτό τς / απ του νι.αυτό τς / αμπ ντου νι.αυτό τς / απου νι.αυτού τς  τα ξ'ήβανι 

όσα γ’είπι, τίπουτα δεν -ι- γ’ήνταν αλ'ηχνό. 

Για του νι.αυτό μ ιγώ δε γκάνου μόδις, ό,τ βώω βάζου. 

Απου λόγου σ του σ’κέφκ’ις  γιά σι του γ’είπι κανές άλλους;  

Μη ντ υπουλουγ’ίι̯ζ κ'ι πουλ’ύ αυτήν’,  απου λόγου τς τα ξ’βάζ’ όσα λέι̯. 

Απ του  κ’ιφάλ’ι τ τα παθαίν’ γούλα.  

Απου  κ’ιφαλιού τ καν’ τα σ’κ’έδια, δεν ουουτά κάγκανέ. 

Για (ντ) πάρτη τ τα θέλ’ γούλα, δεν λουγαριάζ’ ντιπ τς άλλ’. 

8. Η αντωνυμία αυτός χρησιμοποιείται και ως οριστική,  π.χ.  

Ακόμα κ'ι αυτήν’ η μάνα τ σκάθκ’ι τα καμώματά τ.  

Στις αντωνυμίες ατόζ-ι-μ, απατόζ-ι-μ και στην εμφατική ατόζ-ι-μ κ’ι απατόζ-ι-μ 

εμφανίζεται προαιρετικά το άρθρο για μεγαλύτερη έμφαση, δηλ. και ι γ' ατόζ-ι-μ, ι γ' 

απατόζ-ι-μ, ι γ' ατόζ-ι-μ κ'ι ι γ' απατόζ-ι-μ.  

Οι αντωνυμίες ατόζ-ι-μ, απατόζ-ι-μ και εμφατικά ατόζ-ι-μ κ’ι απατόζ-ι-μ, 

χρησιμοποιούνται ως οριστικές, με τη σημασία ‘μοναχός μου ή ο ίδιος’. το α΄ μέλος 

                                                
401 Για εξέταση των λειτουργιών του ίδιος στην ΚΝΕ βλ. Varlokosta & Hornstein (1993 : 175-195). 
402 Πβ. και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 294). 
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των αντωνυμιών κλίνεται κατά το κλιτικό παράδειγμα των επιθέτων σε -ός -ή -ό: ατόζ 

-ι-μ, ατή μ, ατό μ  & απατόζ -ι-μ  

Ενικός:  α΄ πρόσ.: ατόζ -ι-μ, ατή μ, ατό μ & απατόζ -ι-μ κ.λπ. 

β΄ πρόσ.: ατός σ, ατή σ, ατό σ 

γ΄ πρόσ.: ατός τ, ατή τς, ατό τ 

Πληθ.:  α΄ πρόσ.: ατοί μας, ατές μας, ατά μας 

β΄ πρόσ.: ατοί σας, ατές σας, ατά σας 

γ΄ πρόσ.: ατοί τς, ατέι̯ τς, ατά τς  

Προέλευση των τύπων ατός και απατός  

Οι τύποι ατός και απατός προέκυψαν ως εξής:  

ατός: για την προέλευση της ατός ο Χατζιδάκις (1929 : 13 κ.ε.) προτείνει την εξής 

διαδικασία: από τη γεν. ἑᾱυτοῦ > ἑᾱτοῦ (ανομοιωτική αποβολή του υ της 

μακροδιφθόγ. αυ)  αιτ. εατόν > ατόν και αναλογικά ελέχθη και ατός. 

απατός: 403 την προέλευση της απατός που χρησιμοποιείται στις φράσεις απατός μου / 

σου κ.λπ.  ο Χατζιδάκις (1929 : 13) ανάγει στην εμπρόθετη συνεκφορά ἀπ’ αὑτοῦ  

Αναλυτικότερα δίνει τη διαδικασία ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή) ἀπ ἑᾱυτοῦ σου > ἀπᾱυτοῦ 

σου (συναίρεση) > ἁπᾱτοῦ σου (με αποβολή του υποτακτικού στοιχείου υ της 

μακροδιφθόγγου αυ)· αναλογικά σχηματίστηκε και ἀπατῆς σου > ἀπατή σου 

(απλοποίηση του ς και επανανάλυση ως ονομαστική θηλ.), στη συνέχεια αναλογικά 

προς την ονομαστική του θηλ. σχηματίστηκε και η ονομ. του αρσ. απατός σου. 

Οι αντωνυμίες απαντούν κυρίως σε νότια και νοτιοανατολικά ιδιώματα, 

επίσης στα νησιά του Β. Αιγαίου, θρακοβιθυνιακά, μικρασιατικά κ.α. π.χ. Κρήτη: 

απατός σου κλπ. (Πάγκαλος 1955 : 292) ατός Καππαδοκία, Πόντος (ΙΛ, λ. αυτός), 

Τσακήλι: ατόζιμ κι απατόζ ιμ (Χουρμουζιάδης 19 : 280) Λέσβος: ατός ιμ, απατός, ατός 

τς απατός ιμ (Kretschmer 1905 : 275), Λήμνος: ατός τ (Κοντονάτσιου 1989 : 82), 

Σάμος: ατός ιμ, ατός ιμ κι απατός ιμ (Δημητρίου 1993 : 63-64), Κυδωνιές: ατόζ ιμ, 

απατόζ ιμ, ι γ’ απατόζ ιμ (Σάκκαρης 1940 : 116), Λιβίσι απατός μου (Παπαδόπουλος 

1926 : 82) κ.α.   
                                                
403 βλ. Τσοπανάκης (1948 : 1-16 & 1974 : 183-199) ο οποίος παραθέτει τις διάφορες ερμηνείες που 

έχουν προταθεί ως την εποχή του για την προέλευση της αντωνυμίας απαυτός – απατός. Ο ίδιος στο 

πλαίσιο της προσπάθειας του να αποδείξει την ύπαρξη δωρικών στοιχείων στις νεοελληνικές 

διαλέκτους προτείνει ετυμολόγηση της απαυτός – απατός από τη δωρική αυταυτός.  
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Β΄ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

Οι μη προσωπικές αντωνυμίες, επειδή συσχετίζονται μεταξύ τους, ονομάζονται 

συσχετικές. Σε κάθε δηλ. ερωτηματική αντωνυμία, ταυτότητας, ποιότητας, ποσότητας 

αντιστοιχούν αντωνυμίες δεικτικές, αναφορικές, αόριστες. Κλίνονται κατά το 

ονοματικό κλιτικό σύστημα, με τις ιδιαιτερότητες κλίσης του αντωνυμικού 

συστήματος (βλ. γενικές παρατηρήσεις). 

ΣΥΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα όλες οι συσχετικές διαθέτουν αντωνυμίες ταυτότητας / 
ουσίας, ποιότητας και ποσότητας.  

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 

ταυτότητα/ουσία ποιός  
απαρχ. τις 

τούτους 
έετουτους 
τούτουνους 

γ'ένας απ (=που) 
όποιους 

   κανές  
  αυτός 

έεφτους 
κάθανές  

  ικειός 
έεκειους 
κ'είνουνους 

κάθαγ'είς 
κάθαγ’ένας 

 

   κάγκανές  
   ι τάδις 

ι γ’ άλλους 
 

   όποιους κ’ι να  
 τι   κάτιτί(ς) ό,τ  
   κάθατί(ς)  
   τίπουτα   
   κάντ(ι)μπούτα  
   ό,τ κι να  
     
ποιότητα τούργιους τέτοιους 

έετιτοιους 
τέτγ'οινους 

ότουργιους κ’ι να  ότουργιους 

   όποιους – όποιους 
όποιους κ’ι όποιους 

όποιους 

     
     
 τι λουγ’ής/ιάς &  

τι λουγιώ 
 ό,τ λουγ’ής / ιάς κ’ι να  

& ό,τ λουγιώ κ’ι να  
 

     
ποσότητα πόσους τόσους 

έετουσους 
τόσουνους 

καμπόσους 
κάμπουσους 

όσους 

   μιρκ’οί  
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7.4 Ερωτηματικές αντωνυμίες 

Είναι οι αντωνυμίες «που τις μεταχειριζόμαστε όταν ρωτούμε».404 

Χρησιμοποιούνται ως ονοματικές (πγ’οίν’ γ’είνι κατβασμέν’ απου σιαμέσα;) ή 

επιθετικές (πγ’ήν’/ποιά παατίνα να πιάσου για του λειτίι̯μα;) και διακρίνονται σε: 

(α) ταυτότητας: 

 τις ,405 τι  

 ποιός,406 πγ’ήν’ [pjiɲ] & ποιά, ποιό 

(β) ποιότητας 

 τι λουγ’ής, τι λουγιάς, τι λουγιώ, τι λουγιός  

 τούργιους, τούργ’ην’ & τούργια, τούργιου 

(γ) ποσότητας 

 πόσους, πόσην’, πόσου 

Μορφολογικοί σχηματισμοί και κλίση των ερωτηματικών αντωνυμιών 

Το αντωνυμικό σύστημα των ερωτηματικών αντωνυμιών του ιδιώματος διαθέτει 

ερωτηματικές αντωνυμίες ταυτότητας (τις, ποιος), ποιότητας (τούργιους, τι 

λουγ’ής/ιά(ς)/ιώ) και ποσότητας (πόσους). Αντίθετα, οι επιπλέον διακρίσεις που 

διέθετε το ΑΕ407 αντωνυμικό σύστημα, όπως διάκριση ανάμεσα σε δύο ομοειδή 

(πότερος =ποιος απ’ τους δυο), ηλικίας (πηλίκος=πόσο μεγάλος), καταγωγής 

(ποδαπός=από ποιον τόπο), αριθμητικής σειράς (πόστος =τι θέση σε αριθμητική 

σειρά) και χρόνου (ποσταίος=σε πόσες μέρες) δεν εκφράζονται πια μονολεκτικά στο 

ιδίωμα, αλλά περιφραστικά, όπως και στην ΚΝΕ, χρησιμοποιώντας ως βάση είτε μια 

από τις ερωτηματικές αντωνυμίες που διαθέτει το σημερινό αντωνυμικό σύστημα, ή 

επίρρημα και επιρρηματική έκφραση, όπως ποιος απ τσι δυο; ‘πότερος’, απου πού; 

                                                
404 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 299). 
405 Σπάνιος και απαρχαιωμένος τύπος σήμερα. Τον έχω ακούσει όμως από άτομα μεγάλης ηλικίας σε 

φράσεις, όπως: τις ένι έεφτους;, αντί της αντ. ποιός που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές και 

αναφέρεται πάντα στο αρσ. γένος.  
406 O Mackridge (1990 : 227) αναφέρει για την ΚΝΕ «όταν αναφέρεται σε πρόσωπο ή πρόσωπα (και δε 

συνοδεύει ομοιόπτωτο ουσιαστικό) έχει πολλές φορές γενική ενικού για το αρσενικό: ποιανού; και για 

το θηλυκό: ποιανής; Και οι δυο αυτοί τύποι μπορούν να αναπληρωθούν με την ερωτηματική τίνος;) 
407 Βλ. Οικονόμου Μ. Χ. (2001). 
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‘ποδαπός’, σι πόσις μέ.ις ‘ποσταίος’, τι θέσ' γ'είχ'ι / σι τι σ’ει.ά 'πόστος'  ή τη γεν. 

πληθ. πόσου μι.ώ / μνω / χουουνώ ‘πηλίκος’ κλπ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 

 
ΓΕ

Ν
Ο

Σ 
ΕΝΙΚΟΣ   ΠΛΗΘ.  

  ΟΝ. ΑΙΤ. ΓΕΝ. ΟΝ/ΑΙΤ 
Αριθμός 

καταλήξεων 

ταυτότητα ΑΡΣ. τις  τούν'ς  Ε:2/ 

 ΘΗΛ.   τίν'ς   

 ΟΥΔ. τι     

 ΑΡΣ. ποιός ποιόνα ποιανού (& ποιού) πγ'οίν' Ε:3/Π:1 

 ΘΗΛ. πγ'ήν'/ποιά ποιαν'ής /πγ’ήν’ς (& 

ποιάς) 

ποιές  

 ΟΥΔ. ποιό ποιανού (& ποιού) ποιά  

ποιότητα ΑΡΣ. τούργιους τούργιου & 

τούργιουνα 

- τούργ'/οιν' Ε:2/Π:1 

 ΘΗΛ. τούργ'ην'/ τούργια τούργ'ην’ς/τούργιας τούργ'ις  

 ΟΥΔ. τούργιου - τούργια  

ποσότητα ΑΡΣ. πόσους πόσου /να πόσου πόσ'οιν' Ε:3/Π:1 

 ΘΗΛ. πόσην' πόσην'ς πόσις  

 ΟΥΔ. πόσου πόσου πόσα  

Παρατηρήσεις 

(α) Από την αρχαϊκή ερωτηματική αντωνυμία ταυτότητας, τίς, τί επιβιώνουν στο 

ιδίωμα η ονομ. και η γεν:  

η ενική ονομαστική του αρσ. τις,408 είναι περιορισμένης χρήσης. Πιο εύχρηστη ήταν 

στις προηγούμενες δεκαετίες σε ερωτήσεις ταυτότητας, όπως π.χ.  

Τις ένι απ χπά ντ μπόρτα;  ‘Ποιος είναι αυτός που χτυπάει την πόρτα;’  

Τις ένι, μουρή, έεφτους, κ’ι δε λουγιάζου; ‘ποιος είναι, μωρέ, αυτός και δεν βλέπω;’  

Τις γ’είσι, μπαμπά μ, κ’ι δε σι γνουίζου; ‘Ποιος είσαι, καλέ μου, και δεν σε γνωρίζω;’ 

                                                
408 Η ερωτηματική αντωνυμία τις μαρτυρείται, επίσης, με τη μορφή τις στις: Α. Θράκη, Μ. Ασία 

(Λιβίσι), (Παπαδόπουλος 1926 : 82), Σάμο (Δημητρίου 1993 : 67), στη Λέσβο, με τη μορφή κ’ις 

(Kretschmer 1905 : 271 & Παπαδόπουλος, 1926 : 82) κ.α.  
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Η χρήση της σήμερα είναι περιορισμένη και χρησιμοποιείται από άτομα μεγάλης 

ηλικίας. τη θέση της έχει πάρει, όπως και στην ΚΝΕ, η άλλοτε αντωνυμία ποιότητας 

ποιος.  

Αντίθετα, η γενική ενικού, με διάκριση γένους για το αρσενικό και το 

θηλυκό, τούν’ς και τίν’ς αντίστοιχα, αποτελεί τον βασικότερο τρόπο σχηματισμού 

στις ερωτήσεις ταυτότητας, καταγωγής ή ιδιοκτησίας. προτιμάται έναντι των τύπων 

ποιανού, ποιανής ή πγ’ήν’ς με τους οποίους συνυπάρχει. Σύμφωνα με τον Τζιτζιλή 

(Εισαγωγή) οι τελευταίοι σχηματισμοί φαίνεται να είναι νεότεροι. 

Π.χ. τούν’ς ένι του σπίτ;  

τούν’ς ένι του πιδί, ι μπακτσ’ές, του παλτό, του κιιβάτ; 

Η χρήση της γενικής στο αρσ. τούν’ς είναι ευρύτερη, καθώς χρησιμοποιείται και σε 

ερωτήσεις που το γένος του κτήτορα είναι άγνωστο, ενώ αντίθετα η χρήση του θηλ. 

τίν'ς προϋποθέτει τη γνώση του γένους, όπως για παράδειγμα:  

Τίν’ς ένι ι μπασμάς;  ‘Ποιας είναι η μανδήλα;’ 

Τίν’ς ένι η φούστα / του μσουφόρ; ‘Ποιας είναι η φούστα / το μεσοφόρι;’ 

Τίν’ς ένι του σ’πίτ; ‘Ποιας είναι το σπίτι;’ 

Τίν'ς ένι του πιδί; ‘Ποιας είναι το παιδί;’  

Στα ιδιώματα της ευρύτερης περιοχής απαντούν παρόμοιοι αρχαϊκοί 

σχηματισμοί στη γεν., κάνοντας ή μη διάκριση αρσ. – θηλ. γένους, με διάφορες 

μορφές, όπως π.χ. τούνους (Λιβίσι, Ανδριώτης 1961 : 33· Κύζικος409) και τούνος 

(Αρτάκη, Φιλήντας 1907: 256, 98), τούνς (Λήμνος, Κοντονάτσιου 1989 :  81), τίνς, 

τούντς (Θάσος, Τομπαΐδης 1967 : 32), τίνς (Νιγρίτα, Τομπαΐδης 1967 : 32), τνούς – 

τνής (Λαγκαδάς Μακεδονίας, Κοσμάς 1972 : 326) κ.α. 

Στη Σαμοθράκη οι τύποι απαντούν με ουράνωση του ν’. Ο τύπος τούν’ς 

φαίνεται ότι προέρχεται από τύπο τούνους. το θηλ. πιθανόν σχηματίστηκε κατά το 

πρότυπο των συσχετικών αντωνυμιών (*τίνης>τίν’ς κατά το ικ’είν’ς). Η διάκριση 

αρσ. - θηλ. επιτυγχάνεται με την πρώτη συλλαβή της ερωτηματικής αντωνυμίας (/tu/~ 

/ti/). πιθανόν και η ουράνωση στη γεν. του αρσ. τούν’ς αναλογικά προς το θηλ. τίν’ς.  

Το ουδ. τι είναι πολύ εύχρηστο, όπως και στην ΚΝΕ. χρησιμοποιείται ως 

ονοματική ή επιθετική αντωνυμία. 

                                                
409 Ο Φιλήντας (1907: 256, 98) γράφει «Στην Κύζικο το λέμε τούνους κατά τη φωνοσυρμή: ι+ου: 

ου+ου», «τίνους > τούνους». 
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τι ένι αυτός; τι άθιιπους ένι; (ποιόν) 

τι ουούχα φουείς;  

Χρησιμοποιείται επίσης επιρρηματικά αντί του γιατί για να δηλώσει αιτία ή σκοπό:  

 τι γ’ήρτις; ‘γιατί ήρθες’  

τι στέκ’ισι σα του μανάλ’ κ’ι δε σ’υτ’χαίν’ς;  

Ο ίδιος τύπος τι βρίσκεται και στο επίρρημα γιατιτί ή γιατιτίς 'για ποιο λόγο', 

το οποίο πιθανόν προέρχεται από την εμπρόθετη έκφραση *για τα τι> γιατιτί, 

αναλογικά προς τις άλλες εμπρόθετες αντωνυμικές εκφράσεις μι τ ιμένα, για τ ιμένα, 

για τ -ι- ποιόνα κ.λπ. Το τελικό -ς στον δεύτερο σχηματισμό προστίθεται αναλογικά 

προς το σχηματισμό γενικότερα των επιρρημάτων έετουτις, κάπουτις κ.λπ., π.χ. 

Γιατιτί(ς), μαθέμ, δεν έρχ’ισι; Γιατιτί γ'ήρτι αυτός;  

Η αντωνυμία τις έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό σήμερα, στην ΚΝΕ και 

σε πολλά ιδιώματα, από την ΑΕ αντωνυμία ποιότητας ποίος, με τη μορφή ποιος. Η 

αντικατάσταση της αντωνυμίας τις από την ποιος, κατά τον Τζιτζιλή (Εισαγωγή), 

επήλθε από τη στιγμή που έπαψε να υπάρχει διάκριση της ποιότητας και η ποιος 

μετακινήθηκε στη θέση της τις ως διαφανέστερη μορφολογικά. Η αντωνυμία ποιος 

προσαρμόστηκε στο αντωνυμικό κλιτικό σύστημα και εντάχθηκε στο μοντέλο κλίσης 

των συσχετικών αντωνυμιών: ποιος [pjós], πγ’ήν’ [pjíɲ] & ποια [pja], ποιo [pjo] 

Ο τύπος της γενικής ενικού του αρσ. ποιανού, που τον ερμηνεύει ο 

Χατζιδάκις410 (1977 : 539) ως σχηματισμό κατ’ επίδραση του θηλ. ποια, φαίνεται 

μπήκε στο ιδίωμα από την ΚΝΕ, καθώς ο πιο συνηθισμένος σχηματισμός του 

ιδιώματος είναι τούν’ς. Παρόμοια, με επίδραση από την ΚΝΕ φαίνεται ότι 

σχηματίστηκε και ο τύπος του θηλ. ποια, καθώς ο ιδιωματικός που εντάσσεται στο 

γενικότερο μοντέλο κλίσης των μη προσωπικών αντωνυμιών είναι πγ’ήν’.  

 

(β) Οι αντωνυμίες ποιότητας του ιδιώματος σχηματίζονται (1) περιφραστικά από το 

ουδ. τι411 που συνοδεύεται από όνομα ή τις λέξεις λουγ’ής, λουγιάς, λουγιώ, λουγιός 

και (2) μονολεκτικά με την ερωτηματική αντων. ποιότητας τούργιους.  
                                                
410 Χατζιδάκις (1977 : 539) αναφέρει πώς σχηματίστηκαν κατά τρόπο ασυνήθιστο τα αρσ. από τα θηλ., 

δηλ. κατά το ποια, ποιανής και το ποιου, ποιανού, κοντά στο αυτής και αυτηνής, αυτού αυτουνού, 

άλλης-νής, άλλου-αλλουνού, τούτης –τουτηνής, τούτου –νού. Σαφέστερα φαίνεται η επίδραση αυτή 

στους τύπους καμμιανής, καμμιανού. 
411 Βλ. και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 300). 
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Με βάση τη μορφολογοποίηση του τι λογής ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή) χωρίζει τα 

ιδιώματα σε τρεις ομάδες: (α) αυτά που σχηματίζουν την αντωνυμία ποιότητας 

περιφραστικά, π.χ. τι λογής (β) αυτά που τη σχηματίζουν μονολεκτικά, π.χ. τούλγος 

(γ) αυτά που τη σχηματίζουν και με τους δύο τρόπους, όπως το ιδίωμα της 

Σαμοθράκης, στο οποίο σχηματίζονται τόσο περιφραστικά όσο και μονολεκτικά οι 

αντωνυμίες ποιότητας, με εξειδίκευση της σημασίας. Συγκεκριμένα, ο μονολεκτικός 

σχηματισμός τούργιους ‘τι είδους’ χρησιμοποιείται για τη δήλωση εξωτερικών 

ποιοτικών χαρακτηριστικών (χρώμα, μήκος, ομορφιά κ.λπ.), ενώ για τη δήλωση 

εσωτερικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται οι περιφραστικοί σχηματισμοί: τι 

λουγ’ής, τι λουγιάς και τι λουγιώ/ -ός, π.χ.    

— Τούργια /τούργ’ην’ ένι η φούστα σ;  —πάασ’ιν’, κόκκ’ιν’, χ’μουνιάτσα, 

καλουκ’ιρν’ή, χουντήη, φτιν’ή, κουντή, μακιργιά, φαρδιά, στιν’ή (χρώμα, μήκος, 

ποιότητα κ.λπ.) 

—Τούργιου ένι του γούουν’ απ αγουάσιτι φέτου; —άσπουου, μάβουου, μακύυ,  

φαγάδκου , ντόπιου/ ξιν’κό κ.λπ.  

—Τούργια γ’ήνταν τα πουουκιά τς ν’ύφς; —Άπιαστα / άφταστα, γούλα στου χ'έρ 

κ'ιντμένα κ'ι φατά 'υφαντά'. 

—Τι λουγ’ής/λουγιάς/ λουγιώ/ λουγιός  ένι αυτός;  —ένι καλός / ένι για σ’πίτ  γιά λιέτι 

'περιτριγυρίζει' απου δώ  κ’ι κ’ει κ’ι δε σ’μαζώνιτι;  

—Τι λουγ’ής/ λουγιάς/ λουγιώ άθιιπου έβανις 'έβαλες' στου πιρβόλ'; 

Η αντωνυμία τούργιους φαίνεται ότι ακολούθησε την εξής πορεία: από την 

χωρίς ν γεν. πληθ. τι λογιώ προέκυψε, για το αρσ. ενικού ο σχηματισμός τίλογιος/ 

τίλουγιους,412  μορφολογικά προσαρμοσμένος στο παράδειγμα κλίσης των επιθέτων 

σε -ους<-ος, στη συνέχεια με υποχωρητική αφομοίωση,  *τούλουγιους, *τούλγιους413 

και με αποπλευρικοποίηση του λ προέκυψε ο σχηματισμός τούργιους. 

Για επάγγελμα, εθνικότητα ή γενικότερα ιδιότητα χρησιμοποιείται το ουδ. τι, 

όπως: 

—τι  ένι ι γαμπόος σας; —κιαχαγιάς, ζιβλουγιάτς κ.λπ.  ή  Έλληνας, Βούργαρς κ.λπ. 

Τι χώωμα τα βάψιτι τα γζόφαδα 'υφάδι από πρόβιο μαλλί'; 
                                                
412 Μαρτυρημένοι σχηματισμοί στην ευρύτερη περιοχή: τίλουγιος, Ίμβρος (Ανδριώτης 1930 : 167), 

τίλουγιους, Μ. Ασ.: Κυδωνιές (Παπαδόπουλος 1926 : 82), τίλουγας, τίλια(ς), τίλιου(ς), τίλους  Σάμος 

(Ζαφειρίου 1995 : 97).  
413 τούλγους, Θράκ.:Σαρεκκλησιές (Ψάλτης 1905 : 70). 
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Τι σ’κ’ύλους ένι έεφτους; Κν’ηγόσ’κλους γιά τζ’ουμπανόσ’κ’λους; 

Τι ούουχα δώκ’εις;   

(γ) Ως αντωνυμία ποσότητας χρησιμοποιείται η πόσους, πόσ’ην’, πόσου ακριβώς με 

την ίδια λειτουργία που χρησιμοποιείται και η αντίστοιχη της ΚΝΕ, πόσος, πόση, 

πόσο. Κλίνεται κατά το μοντέλο κλίσης των υπόλοιπων συσχετικών αντωνυμιών. 

Διαθέτει τη γενική πληθ. πόσου < πόσω(ν) με γενικές ουσιαστικών που δηλώνουν 

χρόνο ή ποσό:414 πόσου χουουνώ / μνώ / μι.ώ / πνακιώ / κ’λώ κλπ.  

Σημειώνουμε ότι η συνεκφορά τι λουγιώ σε ερωτηματικές προτάσεις 

χρησιμοποιείται με επιρρηματική σημασία προς ενίσχυση της ερώτησης, π.χ. 

 Τι λουγιώ, μαθέμ, ιμείς σας απαντέχουμ, δάαν έρτιτι; ‘Μα πώς, λοιπόν, εμείς σας 

περιμένουμε, δεν θα έρθετε;’ 

7.5 Δεικτικές αντωνυμίες 

 Το σύστημα των δεικτικών αντωνυμιών του ιδιώματος βρίσκεται σε πλήρη 

αντιστοιχία με το σύστημα των υπόλοιπων συσχετικών αντωνυμιών, καθώς διαθέτει:  

(α) αντωνυμίες ταυτότητας (απαντούν στην ερώτηση ποιος, τις) 

1. τούτους, τούτην’, τούτου  

1.1 τίτους, τίτην’, τίτου  

2. έετουτους, έετουτην’, έετουτου 

2.1 έετιτους, έετιτην’, έετιτου 

3. τούτουνας & τούτουνους, τούτηνια & τούτηνα, τούτουνου 

3.1 τίτουνους, τίτηνια - τίτηνα, τίτουνου 

4. αυτός, αυτήν’, αυτό 

5. έεφτους, έεφτην’, έεφτου 

6. (ι)κειός, (ι)κ’είν’, (ι)κειό 

7. έεκειους, έεκ’ειν’, έεκειου  

8. κ’είνουνας – κ’είνουνους, κ’είν’ηνιά, κ’είνουνου  

8.1 κ’είνινους, κ’είνινα, κ’είνινου < κ’είνενος; 

(β) αντωνυμίες ποιότητας (απαντούν στην ερώτηση τούργιους ‘τι λογής’, τι 

λουγ’ής / -ιάς ή τι λουγιώ;) 

                                                
414 Βλ. και Ανδριώτης (1989 : 14) στο ιδίωμα του Μελένικου. 
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9. τέτοιους415, τέτγ’ην’, τέτοιου 

10. έετιτοιους, έετιτγ’ην’/έετιτοια, έετιτοιου 

10.1 έε τέτοιους, έε τέτγ’ην’/ έε τέτοια, έε τέτοιου 

10.2. έετουτοιους, έετουτγ’ην’ / έετουτοια, έετουτοιου 

10.3 έε τότοιους, έε τότγ’ην’ /έε τότοια, έε τότοιου 

11. τέτοιουνας / τέτοιουνους / τέτγ’οινους, τέτγ’ηνιά – τέτγ’ηνα, τέτοιουνου / 

τέτγ’οινου 

11.1 τότοιουνας /τότοιουνους /τότγ’οινους, τότγ’οινια / τότγ’οινα, τότοιουνου 

/τότγ'οινου 

(γ) αντωνυμίες ποσότητας (απαντούν στην ερώτηση πόσους) 

12. τόσους, τόσην’, τόσου 

13. έετουσους, έετουσ’ην’, έετουσου 

13.1 έε τόσους, έε τόσ’ην’, έε τόσου 

14. τόσουνας / τόσουνους, τόσ’ηνια / τόσ’ηνα, τόσουνου 

14.1 τόσινους, τόσινα, τόσινου < τόσενος; (πβ. αυτένους, απαυτένους Σάμος, 

Δημητρίου 1993 : 218, 177). 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες συσχετικές, οι δεικτικές, ιδιαίτερα οι ταυτότητας, 

εμφανίζουν ένα πιο σύνθετο μορφολογικό σύστημα από αυτό της ΚΝΕ.416 Σύμφωνα 

με τον πίνακα επισκόπησης του Diessel (1999 : 51) τα χαρακτηριστικά των δεικτικών 

οργανώνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: τη σημασιολογική, τη συντακτική και την 

πραγματολογική.  Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης τα πραγματολογικά χαρακτηριστικά 

των δεικτικών αντωνυμιών εκφράζονται με μορφολογικά μέσα, ενώ τα 

σημασιολογικά με ιδιαίτερα λεξήματα. Λειτουργίες, που στο ιδίωμα εκφράζονται 

μορφολογικά, π.χ. τούτουνας (ενισχυμένη, απόλυτα ορισμένη, χειρονομιακή δείξη), 

στην ΚΝΕ εκφράζονται λεξιλογικά ‘αυτός εδώ’. Συγκεκριμένα, από τα 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά εκπροσωπούνται στο ιδίωμα αυτά που αφορούν τη 

                                                
415 βλ. και Pernot (1946 : 225-230) και Tonnet (1995 : 135) «η αόρ. αντων. τέτοιος υπάρχει στη 

γλώσσα τουλάχιστον από το 14ο αι. όπου εμφανίζεται με τη μορφή τίτοιος…». 
416 Ο Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 137κ.ε.) κάνει λόγο για τριμελή δείξη σε σχέση με τον ομιλητή 

(δεικτικό κέντρο) κοντά στον ομιλητή, κοντά στον συνομιλητή και μακρυά και από τους δυο: ετούτος, 

αυτός, εκείνος αντίστοιχα. Ωστόσο, σήμερα, φαίνεται ότι η ΚΝΕ διαθέτει ένα μη λειτουργικό τριμελές 

δεικτικό σύστημα με δύο δεικτικά σημεία κοντά στον ομιλητή και μακρυά: αυτός, τούτος για κοντά και 

εκείνος για μακρυά από το δεικτικό κέντρο-ομιλητή.  
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δείξη (deixis) σε σχέση με την απόσταση (distance) (τοπική ή χρονική) από το 

δεικτικό κέντρο. Από τα πραγματολογικά χαρακτηριστικά417 εκπροσωπούνται 

μορφολογικά, με την προσθήκη δεικτικών προθημάτων και επιθημάτων, αυτά που 

αφορούν την αναφορά (reference), και πιο συγκεκριμένα την υποκατηγορία της 

έμφασης ή οριστικότητας που εκφράζεται ως βαθμιαία ενίσχυση της δείξης (για τη 

διάκριση βλ. Β. διαβάθμιση της δείξης).  

Α. Απόσταση από το δεικτικό κέντρο 

Με βάση την απόσταση από το δεικτικό κέντρο ο Τζιτζιλής (ΒΙ) διακρίνει τρεις 

κατηγορίες δεικτικών συστημάτων:  

(α) διμερή δεικτικά συστήματα (π.χ. αυτός - εκείνος: (α)φτός - (ι)κείνους Πυλαία, 

Λαγκαδάς, Τερπνή, Νιγρίτα, Νάουσα. 

(β) τριμελή μη λειτουργικά, συστήματα δηλ. που διαθέτουν τρεις τύπους δεικτικών 

αντωνυμιών, οι οποίοι όμως δεν αντιστοιχούν σε τριμελές δεικτικό σύστημα, π.χ. 

αυτός, ιτούτους, ικείνους (Καταφύγι, Άγραφα, Θάσος) 

(γ) τριμελή λειτουργικά δεικτικά συστήματα: τα συστήματα αυτά, εκτός από το κοντά 

στον ομιλητή ή μακριά, δείχνουν και το κοντά στον συνομιλητή.  

 Σύμφωνα με την παραπάνω τυπολογία το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στα 

ιδιώματα της τρίτης ομάδας. Οι δεικτικές αντωνυμίες ταυτότητας απαρτίζουν ένα 

συμμετρικό τριμελές δεικτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, η διάκριση γίνεται 

ανάλογα με τη θέση του αντικειμένου αναφοράς στο χώρο (ή στο χρόνο), σε σχέση με 

το δεικτικό κέντρο που βρίκεται κοντά στον ομιλητή. το δεύτερο δεικτικό σημείο 

βρίσκεται κοντά στον ακροατή και το τρίτο βρίσκεται μακριά και από τους δυο 

συνομιλητές. η τριμελής αυτή δείξη, γνωστή ως εγώ, εσύ, αυτός δείξη, εκφράζεται 

λεξιλογικά με τα τρία θέματα των δεικτικών αντωνυμιών τουτ-, αφτ-, κειν- 

αντίστοιχα. Η κοντά στον ομιλητή δείξη – ‘εγώ’ δείξη – αντιπροσωπεύεται από τις 

αντωνυμίες τούτους,418 έετουτους, τούτουνας/νους κ.λπ., η κοντά στον ακροατή δείξη 

                                                
417 Τα πραγματολογικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στη χρήση (use), που περιλαμβάνει (α) την 

εξωφορική δείξη, τη γνωστή από τον Fillmore  ως χειρονομιακή και συμβολική και (β) την αναφορά 

(reference) που περιλαμβάνει την έμφαση, την διάκριση και την ακρίβεια. (Diessel, 1999 : 94-95). 
418 βλ. και ΝΕΓ Τρ. (1988 : 295)· επίσης, οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 299) αναφέρουν «Η 

αντωνυμία τούτος, … δηλώνει τον μετέχοντα που είναι κοντά στο δεικτικό κέντρο (πρωτοτυπικά 

κοντά στον ομιλητή) αλλά είναι επίσης και υφολογικά χαρακτηρισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αντί για την αυτός, ή, ό με μόνο υφολογική λειτουργία». 
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–‘εσύ’ δείξη – από τις αυτός, έεφτους και η δείξη που βρίσκεται μακριά από τους 

συνομιλητές – ‘αυτός’ δείξη – από τις (ι)κειός, έεκειους, κ’είνουνας / νους κ.λπ. 

Σημειώνεται επίσης ότι η τριμελής επιρρηματική δείξη εκφράζεται με τα επιρρήματα:  

(α) η κοντά στον ομιλητή δείξη: ουουνά, δουνά, ιδνά, έδουνα, έδιου  

(β) η κοντά στον συνομιλητή δείξη: έεφτ, σιαφνά, σιάαφτ  

(γ) η μακριά και από τους δυο δείξη: (ι)κ’νά, έεκ’  

Η αντωνυμία αυτός (πβ. και γ΄ πρόσ. προσωπική αντων.) φαίνεται ότι έχει ευρύτερη 

κατανομή· πολλές φορές καλύπτει περισσότερα από ένα σημεία στην τριμελή (‘εγώ’, 

‘εσύ’, ‘αυτός’) δείξη,419  

π.χ.  

–Τι ένι τούτους απ μας έτχ’ι;   –Αυτός / τούτους ένι αγ’ύρστου κ’ιφάλ’. 

–Τι ένι έεφτου απ βαστάς;   –Αυτό / τούτου ένι…  

–Τι ένι κ’είνουνου καρσ’ί μας; –Ικειό / αυτό  ένι… 

Β. Διαβάθμιση της δείξης 

Σύμφωνα με την τυπολογία του Τζιτζιλή (ΒΙ) τα νεοελληνικά ιδιώματα, με κριτήριο 

τη θέση των επιτατικών μορίων, διακρίνονται σε δύο ομάδες: (α) στην πρώτη ομάδα 

τα επιτατικά μόρια εμφανίζονται μόνο ως επιθήματα, (β) στη δεύτερη ομάδα 

εμφανίζονται τόσο ως προθήματα όσο και ως επιθήματα· σε ορισμένα ιδιώματα το 

κλιτικό επίθημα μεταφέρεται μετά το επιτατικό μόριο (π.χ. αυτουνάς, τέτοιουνας, 

τόσουνας (Κομοτηνή), ιτουτνάς (Θάσος) και σε ορισμένα ιδιώματα κλίνεται τόσο η 

αντωνυμία όσο και το μόριο (π.χ. αυτός δας, αυτή δαν’, αυτου δα Σάμος).  

 Το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στη δεύτερη ομάδα όπου τόσο μέσα στο 

τριμελές σύστημα των δεικτικών αντωνυμιών ταυτότητας (‘εγώ’, ‘εσύ’, ‘αυτός’ 

δείξη) όσο και στις αντωνυμίες ποιότητας και ποσότητας αναπτύσσεται μια βαθμιαία 

ενίσχυση της δείξης, που καθορίζεται μορφολογικά με την προσθήκη δεικτικών 

                                                
419 Οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 298) αναφέρουν «Η αντωνυμία αυτός - αυτή - αυτό είναι ο 

βασικός όρος της αντίθεσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δείξη και ανεξάρτητα από την 

απόσταση από το δεικτικό κέντρο: Αυτά τα αστέρια εκεί πέρα θα χαθούν τον άλλον μήνα από τον 

ορίζοντα». Η ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 295) «τη μεταχειριζόμαστε για να δείξουμε ένα πρόσωπο ή 

πράγμα που είναι κοντά μας, τοπικά ή χρονικά, ή που το αναφέραμε λίγο πριν ή γενικά σε νοητό 

δείξιμο, χωρίς να πρόκειται να τονιστεί η απόσταση: πρόσεχε αυτή την πέτρα,  αυτές οι λέξεις είναι 

πολύ παλιές». 
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στοιχείων, προτασσόμενων420 (έετουτους, έεφτους, έεκειους, έετιτοιους, έετουσους) ή 

επιτασσόμενων (τούτουνας & τούτουνους, κ'είνουνας & κ'είνουνους, τέτοιουνας & 

τέτοιουνους, τόσουνας & τόσουνους) στο αντωνυμικό θέμα·  το κλιτικό επίθημα 

μεταφέρεται μετά το επιτατικό μόριο και μάλιστα εμφανίζει παράλληλους 

σχηματισμούς σε -νας και -νους, εντασσόμενο δηλ. στο γενικότερο κλιτικό 

παράδειγμα των συσχετικών αντωνυμιών.  

Τρεις βαθμίδες δείξης μπορούν να διακριθούν:  

1η ουδέτερη δείξη: δεικτικό αντωνυμικό Θ(έμα) και Κ(ατάληξη)  

2η ενισχυμένη δείξη: δεικτικό έε- + Θ + Κ 

3η απόλυτα ενισχυμένη ή χειρονομιακή δείξη: Θ + δεικτικό να + Κ 

Με τις αντωνυμίες της 1ης βαθμίδας γίνεται μια ουδέτερη αναφορά στο 

αντικείμενο δείξης: τούτους, αυτός, ικειός, τέτοιους, τόσους 

Στη 2η βαθμίδα η δείξη421 ενισχύεται με το προτασσόμενο δεικτικό στοιχείο 

έε-: έετουτους, έεφτους,422 έεκειους, έετιτοιους / έε τέτοιους, έετουσους / έε τόσους. Η 

δείξη δεν είναι πια ουδέτερη, το δεικτικό έε- ορίζει και παραπέμπει σε ένα 

αντικείμενο αναφοράς που, ακόμα κι αν απουσιάζει από το συνομιλιακό πλαίσιο, 

ανασύρεται από την κοινή γνώση των συνομιλητών.423  

Γ’ήρτι, μουρή, έεφτους;  

Έεφτου του πααγούσ’τ 'είδος δαμάσκηνου' απ μι δώκ’ις πουουχτέ, άξιαζι! 

Έεκειου / έετουτου απ σι γ’είπα, να μη ντου πεις δα σι κανέ.  

Στην 3η βαθμίδα, την πολύ ενισχυμένη δείξη, που σχηματίζεται με την 

προσθήκη του επιτασσόμενου δεικτικού μορίου -να στο θέμα της δεικτικής 

αντωνυμίας, το αντικείμενο δείξης προσδιορίζεται επακριβώς. Η δείξη αυτή 

συνδυάζεται συνήθως με δεικτική χειρονομία (gestural deixis):424 τούτουνας/νους, 

κείνουνας/νους, τέτοιουνας/νους, τόσουνας/νους κ.λπ. Στη συμμετρία αυτή δεν 

                                                
420 Για προσθήκη αρχικών μορίων στις δεικτικές αντωνυμίες της ΑΕ πβ. Chantraine 1990 : 156, 

160-11: ἐκεῖνος (ἐ- δεικτικό μόριο;) + *ke (δεικτικό μόριο) +*ἔνος. (Το παραβάλλει με το λατ. hic ή το 

γαλλ. celui < ecce illui).  
421 πρόκειται για την emphasis reference Diessel, 1999 : 51, 53). 
422 Παρόμοιοι σχηματισμοί απαντούν στη Λέσβο, βλ. Kretschmer (1905 : 259 - 264), Παπαδόπουλος 

(1926 : 75-76), ΙΛ (λ. αυτός). 
423 Πβ. και Diessel (1999 : 105-109). 
424 Πβ. και Diessel (1999: 94). 
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συμμετέχει η κοντά στον συνομιλητή ‘εσύ’ δείξη, στην οποία δεν υπάρχει το δεικτικό 

της χειρονομιακής δείξης.  

τριμελής δείξη Δεικτικές 
αντωνυμίες 

Διαβάθμιση 
δείξης παραδείγματα 

τα
υτ

ότ
ητ

α 

Κοντά 
στον 

ομιλητή 
τούτους ουδέτερη 

 

 
1 

Τούτος ι μαρχαμάς ‘υφαντή πετσέτα με σχέδια’ ένι 
παλιουγκ’ι.ίσιους. 
Τούτην’ η κάτα ένι κ’ν’ηγιαριά, δεν αφήν’ πουτκό για 
πουτκό. 

 έετουτους ενισχυμένη 
 

 
2 Έετουτου του χουάφ απ σ’πείρτι ξ’ήβανι πουλ’ύ καρπό. 

Έετουτις οι γ’ ιλιές στου Πουλ’πούδ δεν αστουχούν. 

 τούτουνους 
 

απόλυτα 
ενισχυμένη 

‘χειρονομιακή' 

3 Τούτουνου ντου ντουουβά (ακριβώς που σου δείχνω) να 
ντου πάρς μαζ’ί σ.  

Κοντά 
στον 

ακροατή 
αυτός ουδέτερη 

1 
Αυτήν’ η κάτα ένι ζημιαριά, δε μπουλ’είς να απουζέψ’εις 

 έεφτους ενισχυμένη 
 

2 
Έεφτους ι ξένους δεν -ι- καταλάβινι ντιπ ντη γκβέντα 
μας. 

Μακριά κι 
από τους 

δυο 
(ι)κειός ουδέτερη 

 

 
1 Ικειό του σ’πίτ γ’ήνταν μιγάλου, τούτου ένι λιανό. 

 

έεκειους ενισχυμένη 
 

 
2 

Έεκειους ι σ’κ’ύλους αμπ μας φαρμακώσαν γ’ήνταν σαν 
άθιιπους. 
Του πούλ’σι η γ’ αδιρφή μ έεκειου του σ’πίτ αμπ  ντη 
πουουκ’ήσαν οι γουνοί μας. 

 

κ'είνουνους 

απόλυτα 
ενισχυμένη 

‘χειρονομιακή' 
 

3 
Σ τ ικ'είνουνου (ακριβώς εκείνο που δείχνει) του σ’πίτ 
μιγαλ’ύναμ.  

πο
ιό

τη
τα

 

τέτοιους ουδέτερη 1 
Τέτοιου μπακτσ'έ δεν έχου ξαναδγ’εί! 
Τέτοιου κακό να μη ξαναφαν’εί! 

έετιτοιους 
(έε τέτοιους) ενισχυμένη 2 

Έετιτγ’ήν’ αίγα σα ντ Γιώρ, σαν-ι- γ’είχαμ θέλα να χουμ 
γούλου ντου γκ’ι.ό του γάλα μας. 
Έετιτοιου άλουγου γ’ήθιλα  σα του θκό σ, να πιτά στα 
πουδάρια. 
Έετιτοια κακουμουν’ή απ τααβήξαμ ζ γΚατουχ’ή να μη 
ξαναφαν’εί.  

τέτγ’οινους 
Απόλυτα 

ενισχυμένη 
'χειρονομιακή' 

3 

Τέτοιανα παπούτσια  θέλου ν αγουάσου. 
Τέτγ’οινου ένι τα αμάξ’ι τ. 
Τέτγ’οινου σ’πίτ γ’ήθιλα κ’ι γω  
(ακριβώς όπως δείχνω) 

πο
σό

τη
τα

 τόσους Ουδέτερη 
 1 

Τόσου κ’ι.ό γ’είχαμ να σας -ι- διούμι. 
Τόσου καρπό γ’είχαμ κ’ι δε μας γ’ίσουσι να κ’λ’ήσουμ τ 
χουουνιά μας. 
Τόσα χόονια λ’είπιτι, γ’ένα γάαμα δε μας γάαψιτι. 

έετουσους 
(έε τόσους) 

ενισχυμένη 
 2 

Δεν -ι- γ’ύισαν να τσι διουν τς γουνιοί, μου έετουσ’ήν’ 
πουουκουπή αα διουν κ’ι αυτοίν’.  
Έετουσου  αλέσαμ κ'ι πέρσ' κ'ι δεν απόμνι.  
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τόσουνους 
απόλυτα 

ενισχυμένη 
‘χειρονομιακή' 

3 
Τόσουνου ψουμί κόψι μ. 
Τόσουνου γ’ήνταν του φίδ απ ξ’ήβκ’ι ζντ  μπιζούλα (=να 
τόσο ακριβώς που σου δείχνω). 

 

Η αντωνυμία κειος κεια κειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γραμματικοποίηση ως ένας 

κειμενικός μεταβατικός δείκτης είτε συμφωνώντας, κατά γένος, αριθμό και πτώση με 

την αντωνυμία που προσδιορίζει ή σε ουδέτερο γένος, με τη μορφή κειο προτιθέμενο 

σε αντωνυμίες, κάθε γένους και αριθμού ή προσώπου, ή και μόνο του στο λόγο,425 

π.χ. 

Κειος / κειο  αυτός πλια απ μας έτχ’ι, αα μας τα μπιτίσ’! 

Μ κειο / κειο (σ’υ) αα καν’ς τα καμπόσα σ! 'δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα' 

Μ κειο πλια τ αα καν κ’ι αυτοίν’, αα τα μπιτίσ’  γούλα! ‘τι θα κάνουν πια κι αυτοί’  

Μ κειος αυτός ας ακσ’τεί παακ’εί. 

Μ κειο αυτός ας ακσ’τεί παακ’εί. 

Κειος έεφτους δεν -ι- γ’ήνταν για σ’πίτ. 

Κειο αυτήν’ δεν ένι κ’ι πουλ’ύ μιγάλ’. 

Κ’ειν’ αυτήν’ ένι πι.ασμέν’ απ τα χόονια τς. 

Κειος (αυτός) δεν -ι- ξ'ήβκ'ι απ του χουριό ακόμα. 

Κειο (αυτό) δεν -ι- ξ’ήβκ’ι απ τ αυγό ακόμα κ’ι τσι  κάν’ κμάντου.  

 

                                                
425 πβ. και Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 141-142) για ΚΝΕ: «κι εκείνο (ή κι αυτό)» ως εισαγωγική 

ολόκληρης προτάσεως. Επίσης «Κάποτε … το εκείνο παίρνει την έννοια του άλλωστε, έπειτα: Παιδί, 

βλέπεις, ήμουν· εκειό (=εκείνο) είναι άνδρες και κάνουν τέτοιες σκέψεις». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ 
 

ΓΕ
Ν

Ο
Σ  

ΕΝΙΚΟΣ 
 

 

ΠΛΗΘ 

Ε(ΝΙΚΟΣ) 

& 

Π(ΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ) 

 ΟΝ ΑΙΤ ΓΕΝ ΟΝ/ΑΙΤ 
Αριθμός 

πτωτικών 

τύπων426 

ΑΡΣ τούτους427 
τούτουνα / 

τούτουνου 
τουτνού τούτοιν’ Ε:3/ Π:1 

ΘΗΛ τούτην’ τουτν’ής / τούτην’ς τούτις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ τούτου (τουτνού) τούτα Ε:2/ Π:1 

ΑΡΣ έετουτους428 
έετουτούνα & 

έετουτου 
έετουτνου έετουτοιν’ Ε:3/ Π:1 

ΘΗΛ έετουτην’ 
έετουτην’ς 

έετουτν’ής 
έετουτις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ έετουτου (έετουτνου) έετουτα Ε:2/ Π:1 

ΑΡΣ τούτουνάς & 

τούτουνούς429 
τούτουνούνα  - τούτοιν’οίν’ Ε:3/ Π:1 

ΘΗΛ τούτηνιά & τούτηνά τούτηνιάς & τούτηνάς τούτηνις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ τούτουνά & τούτουνού - τούτανά Ε:2/ Π:1 

ΑΡΣ αυτός αυτόνα αυτνού αυτοίν’ Ε:3/ Π:1 

ΘΗΛ αυτήν’ αυτν’ής & αυτήν’ς αυτές Ε:2/ Π:1 

                                                
426 Μετά από άνω και κάτω τελεία (:) τίθεται ο αριθμός των πτωτικών τύπων που διαθέτει ο κάθε 

αριθμός.  
427 παρόμοια κλίνεται η αντωνυμία τίτους, τίτην’, τίτου. 
428 παρόμοια κλίνεται και η αντωνυμία έτιτους, έτιτην’, έτιτου. 
429 παρόμοια κλίνεται η αντωνυμία τίτουνας & τίτουνους, τίτηνια & τίτηνα, τίτουνα  & τίτουνα. 
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ΟΥΔ αυτό αυτνού αυτά Ε:2/ Π:1 

ΑΡΣ έεφτους έεφτουνα έεφτνου έεφτοιν’ Ε:3/ Π:1 

ΘΗΛ έεφτην’ έεφτην’ς /έεφτν’ης έεφτις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ έεφτου έεφτνου έεφτα Ε:2/ Π:1 

ΑΡΣ (ι)κειός (ι)κειόνα (ι)κ’νού (ι)κ’είν’ Ε:3/ Π:1 

ΘΗΛ (ι)κ’είν’ (ι)κ’ν’ής & (ι)κ’είν’ς (ι)κειές Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ (ι)κειό ((ι)κ’νού) (ι)κειά Ε:2/ Π:1 

ΑΡΣ έεκειους έεκειουνα έεκ’νου έεκ’ειν’ Ε:3/ Π:1 

ΘΗΛ έεκ’ειν’ έεκ’ειν’ς & έεκ’ν’ης 
έεκ’ις 

(<έκειες) 
Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ έεκ’ειου (έεκ’νου) έεκ’εια Ε:2/ Π:1 

ΑΡΣ 
κ’είνουνάς430 

& 

κ'είνουνούς 

κ’είνουνά/ού 

&  

κ’είνουνούνα 

- κ’είν’οιν’οίν’ Ε:2/ Π:1 

ΘΗΛ κ’είν’ηνιά  κ’είν’ηνιάς κ’είνινις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ κ’είνουνού - κ’είνανα Ε:1/ Π:1 

ΑΡΣ τέτοιους 

τέτοιου  

&  

τέτοιουνά 

- τέτγ’οιν’ Ε:3/1 Π:1 

ΘΗΛ τέτγ’ην’ & τέτοια 

τέτγ’ην’ς  

&  

τέτοιας 

τέτγ’ηνις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ τέτοιου  τέτγ’οινα Ε:1/ Π:1 

                                                
430 Παρόμοια κλίνεται και η αντωνυμία κ’είνινους, κ’είνινα, κ’είνινου. 
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ΑΡΣ έετιτοιους 
έετιτοιου & 

έετιτοιούνα 
- έετιτγ’οιν’ Ε:2/1 Π:1 

ΘΗΛ έετιτγ’ην’ & έετιτγ’ήνα έετιτγ’ην’ς έετιτγ’ις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ έετιτοιου - έετιτοια Ε:1/ Π:1 

ΑΡΣ 
τέτγ’οινους 

& 

τέτοιουνας431 

τέτγ’οινου / 

τέτγ’οινούνα 

 &  

τέτοιουνα/ 

τέτοιουνούνα 

- τέτγ’οιν’ Ε:2 /Π:1 

ΘΗΛ 
τέτγ’ηνια  

&  

τέτγ’ηνα 

τέτγ’ηνιας  

& 

τέτγ’ηνας 

τέτγ’ηνις Ε:2 /Π:1 

ΟΥΔ τέτγ’οινου - τέτγ’οινα Ε:1/Π:1 

ΑΡΣ τόσους 
τόσου 

τόσουνα 
- τόσοιν’ Ε:2 / Π:1 

ΘΗΛ τόσ’ην’ τόσ’ην’ς τόσινις Ε:2/ Π:1 

ΟΥΔ τόσου - τόσα Ε:1/ Π:1 

ΑΡΣ έετουσους 
έετουσου & 

έετουσούνα 
- έετουσ’οιν’ Ε:2/ Π:1 

ΘΗΛ έετουσ’ήν’ έετουσ’ήν’ς έετουσις Ε:2 /Π:1 

ΟΥΔ έετουσου  έετουσα Ε:1/Π:1 

ΑΡΣ 
τόσουνας 

& 

τόσουνους 

τόσουνα & 

τόσουνου & 

τόσουνούνα 

- τόσ’οιν’ Ε:2/1 Π:1 

ΘΗΛ τόσ’ην’ /ια  

& 

τόσ’ην’ς /ιας  

& 
τόσινις Ε:2/ Π:1 

                                                
431 Δίνονται στον πίνακα οι πιο εύχρηστοι σχηματισμοί. όλοι οι παράλληλοι σχηματισμοί: τέτγ’ουνας – 

τέτγ’ουνους – τέτγ’οινους, τέτγ’ην’, τέτγ’ουνου – τέτγ’οινου  και τότοιουνας- τότοιουνους, τότγοιν’, 

τότγοινου κλίνονται παρόμοια. 
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τόσ’ηνα τόσ’ηνας 

ΟΥΔ τόσουνου  τόσανα Ε:2/1 Π:1 

Παρατηρήσεις 

Στην 1η, την ουδέτερη βαθμίδα, οι δεικτικές αντωνυμίες σχηματίζονται από το 

δεικτικό θέμα και τις καταλήξεις του κλιτικού αντωνυμικού συστήματος (βλ. 7 

[μοντέλο κλίσης]).  

Στην 2η βαθμίδα, στο δεικτικό θέμα προτάσσεται το δεικτικό στοιχείο έε-<έδε 

και οι καταλήξεις είναι παρόμοιες με αυτές της 1ης βαθμίδας. Συνήθως το 

προτασσόμενο δεικτικό στοιχείο ενσωματώνεται με τη δεικτική αντωνυμία, π.χ. 

έετουτους, έετιτοιους, έετουσους κ.λπ. Μερικές φορές όμως προτάσσεται χωρίς να 

ενσωματωθεί, π.χ. έε τέτοιους, έε τότοιους, έε τόσους κ.λπ., φέροντας δύο τόνους και 

στο δεικτικό μόριο έε και στην αντωνυμία. 

Στην 3η βαθμίδα στο δεικτικό θέμα επιτάσσεται το δεικτικό στοιχείο -να-, το 

οποίο από ελεύθερο δεικτικό μόριο προστίθεται ως επίθημα  στο θέμα της δεικτικής 

αντωνυμίας και στη συνέχεια η κατάληξη του αρσ. -ς· με αυτόν τον τρόπο 

προσαρμόζεται μορφολογικά στο κλιτικό παράδειγμα των αρσενικών –φέροντας ή μη 

δεύτερο τόνο, π.χ.: τούτουνάς / τούτουνας, κ’είνουνάς /κ’είνουνας, τέτοιουνάς / 

τέτοιουνας, τόσουνάς /τόσουνας κ.λπ..432 ακολουθεί μια επόμενη αναλογική 

μορφολογική προσαρμογή προς το κλιτικό παράδειγμα των επιθέτων σε -ους, -(η)/-α, 

-ου < -ος, -η/-α, -ο, φέροντας ή μη, και πάλι δεύτερο τόνο: τούτουνους / τούτουνούς, 

κ’είνουνους / κ’είνουνούς, τέτοιουνους /τέτοιουνούς, τόσουνους /τόσουνούς κ.λπ. Τα 

αρσ. της βαθμίδας αυτής δεν σχηματίζουν τη γεν. ενικού· το θηλ. των τούτουνας/ους 

και κ’είνουνας/ους κ.λπ. σχηματίζεται μόνο σε -α (με ουράνωση του ν’ ή χωρίς): 

                                                
432 Παρόμοιοι σχηματισμοί, σε -ας, εμφανίζονται και σε άλλα ιδιώματα: κατά τον Παπαδόπουλο (1926 

: 78-81) στις Κυδωνιές Μ. Ασίας, τούτουνας, ιτσείνουνας, τέτγ’ουνας, τόσουνας κ.α., στο Λιβίσι 

δεικτικά στοιχεία συνάπτονται μετά την κατάληξη –ς, τούτουσδάς, τούτουσδός, ικεινουσδάς, 

ικεινουσδός, αλλά και στο θέμα τουννός, ικειννός. 

Ο  Παπαδόπουλος (1926 : 86) αναφέρει ότι στην Αίν. και αλλαχού στην Α. Θράκη οι τύποι 

επεκτείνονται δια του δεικτικού μορίου για και να. Στην Κομοτηνή οι δεικτικοί τύποι  που συντίθενται 

με το δεικτικό να γίνονται: αυτουνάς, ικεινουνάς, τέτοιουνας, τόσουνας κτλ. 

Ο Τομπαΐδης (1967 : 32) αναφέρει για το ιδίωμα της Θάσου «Η σημασία των δειχτικών αντωνυμιών ή 

επιρρημάτων επιτείνεται με το -νά(ς): ιτουτ’νάς (=αυτός  εδώ), ιδουνά (=εδώ να) αφ’νά.  
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τούτην’α & τούτηνα, κ’είν’ην’ά & κ’είν’ηνα κλπ. Την ουράνωση του -ν’ πριν το -α και 

την προέλευση παρόμοιων σχηματισμών στην Ίμβρο και στην Κομοτηνή ο 

Παπαδόπουλος (1926 : 30) εξηγεί ως πιθανή αναλογική επίδραση από άλλους 

αντωνυμικούς τύπους στους οποίους το ν προηγείται του ι.433  Στα υπόλοιπα της 

βαθμίδας αυτής εμφανίζονται παράλληλοι μορφολογικοί σχηματισμοί σε -ήν’ & -νια 

ή -να, π.χ. τέτγ’ην’ & τέτγ’ηνιά / -νά, τόσ’ην’ & τόσ’ηνιά / τόσ’ηνά.  

Τα δεικτικά στοιχεία έε και νά434 απαντούν και ως ελεύθερα δεικτικά μόρια 

(βλ. 7.1.2.1).  Στο ιδίωμα εμφανίζεται μια σειρά από παράλληλους σχηματισμούς, 

λιγότερο συχνούς σήμερα, που πιθανόν σχηματίζονται αναλογικά προς το θέμα του 

θηλ., το οποίο προέκυψε με υποχωρητική αφομοίωση: τίτους, τίτην’, τίτου, τίτουνους, 

τίτηνια/να, τίτουνου, κ’είνινους – κ’είνινα κ’είνινου, τόσινους – τόσινα –τόσινου.  Η 

έλλειψη ουράνωσης του ν και σ πριν από ι στους σχηματισμούς κ’είνινους,  τόσινους 

αντίστοιχα πιθανόν παραπέμπει σε σχηματισμούς του τύπου αύτενος ή αυτένος βλ. 

Τζιτζιλής (Εισαγωγή)· φτένος (Κρήτη: Γαύδος, Σφακιά, ΙΛ, λ. αυτός) κ.ά., π.χ.  

Τίτου του πιδί δε γκαμώνιτι.  

Τίτουνου ντουν  άθιιπου ό,τ  κ’ι να ντου γκάν’ς ντου μπιλάς αα βείεις.  

Τίτινια η γ’ υυναίκα καβουρντίζ’ καφέ. 

Τίτουνου του πιδί δε σι κουάζ’, κάθιτι γούλ’ μία κ’ι παίζ’. 

Τόσινου φαγούδ βάνι μ κ’ι μένα. 

Οι αντωνυμίες ικειός και έεφτους απαντούν και σε άλλα γειτονικά ιδιώματα, 

όπως στην Ίμβρο (Παπαδόπουλος 1926 : 76), στη Λέσβο (Kretschmer 1905 : 259, 

263, 269.) κ.α. 

Οι συνεκφορές έεφτου κ’ι έεφτου και έεκειου κ’ι έεκειου χρησιμοποιούνται με 

τη σημασία ‘τα ίδια και τα ίδια’,435 δείχνοντας παράλληλα και την απόσταση από το 

αναφερόμενο γεγονός (πβ. αυτό κι αυτό ΚΝΕ), π.χ.  

Έεφτου κ’ι έεφτου ααν έχουμ τώω γούλ’η μία, ντ μουρμούα ν ακούμι.  

                                                
433 Παπαδόπουλος (1926 : 30) Το ν τρέπεται σε ουρανικό «Εν Ίμβρ. και Κομοτ. και προ του α, ως 

τούτην’α (Ιμβ.) αυτην’άς, τουτηνάς, τοσην’άς, αυτην’αν, τουτην’αν, τοσην’αν (Κομοτ.) πιθανώς κατ’ 

άλλους αντωνυμικούς τύπους, εν οις το ν προηγείται φθόγγου ι». 
434 Για χρήση των επιτατικών μορίων, όπως -ιά, -να, -δα στα ΒΙ βλ. Τζιτζιλής (ΒΙ).  
435 Πβ. παρόμοιες εκφορές και στην ΚΝΕ, Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 141) «Με τη φράσι ετούτο και 

τούτο ή αυτό κι αυτό σε διηγήσεις αναφέρεται κανείς με συντομία στα καθέκαστα κάποιου 

γεγονότος». 
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Έεκειου κ’ι έεκειου δε μιτασώνιτι τώω, τι γ’ήνταν να στου πω;  

Έεκειου κ’ι έεκειου γ’είχαν γούλ’η μία δεν αλλάζαν κβέντα. 

7.6 Αόριστες  

Αόριστες είναι οι αντωνυμίες που η κύρια λειτουργία τους είναι να εκφράζουν 

αόριστη αναφορά (indefine reference).436  

 Ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση του Haspelmath (1997), θα 

ταξινομήσουμε τις αόριστες αντωνυμίες του ιδιώματος: (α) ως προς την οντολογική 

κατηγορία του αντικειμένου αναφοράς (β) και ως προς τους κύριους λειτουργικούς 

τους τύπους.  

 (α) Ως προς την οντολογική τους κατηγορία γενικότερα οι αόριστες λειτουργικές 

λέξεις κατηγοριοποιούνται σε δηλωτικές προσώπου, πράγματος, ποιότητας, τόπου, 

χρόνου, τρόπου, ποσού. Με αντωνυμίες εκφράζονται οι κατηγορίες προσώπου, 

πράγματος, ποιότητας και ποσότητας. Οι αόριστες αντωνυμίες βρίσκονται σε πλήρη 

αντιστοιχία με τις υπόλοιπες συσχετικές αντωνυμίες.437  

(β) Ως προς τον λειτουργικό τους τύπο οι αόριστες αντωνυμίες του ιδιώματος 

διακρίνουν με ιδιαίτερες σειρές τις εξής κατηγορίες: 

β1. Εξειδευτικές (specific) 

β2. Μη εξειδικευτικές438 (non-specific),439 οι οποίες υποκατηγοριοποιούνται σε: 

β2.1 Αρνητικής πολικότητας 

β2.2 Αρνητικές  

β2.3 Ελεύθερης επιλογής (free choise) 

β2.4 Καθολικές440 (universal) αοριστολογικές  

                                                
436 Haspelmath (1997 : 11) «I will regard as indefinite pronouns such pronouns whose main function is 

to express indefinite reference», βλ. επίσης για παραδοσιακούς ορισμούς: Οικονόμου (2001 : 126 

[1971]) «Αόριστες λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν κάτι αόριστο, που δεν μπορεί κανείς ή δεν 

θέλει να το ονομάσει» και ΝΕ Γρ (1988 [1941] : 300) «οι αόριστες λέγονται για ένα πρόσωπο ή πράμα, 

αόριστα, χωρίς να το ονομάζουν». 
437 Βλ. Haspelmath (1997 : 29-30). 
438 Haspelmath (1997 : 37 κ.ε.). Η μετάφραση του όρου specificity ‘εξειδίκευση’ από τον Βελούδη 

(2005α : 361). 
439  Βλ. και Haspelmath (1997: 70) για την κατανομή των αντωνυμιών της σύγχρονης ελληνικής. 
440 Οι αντωνυμίες της κατηγορίας αυτής (βλ. παρακάτω καθολικές αοριστολογικές αντωνυμίες) στην 

παραδοσιακή γραμματική (βλ. ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 302) κατατάσσονται στις αόριστες. Οι Holton & 
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Πίνακας αόριστων αντωνυμιών 

κατά οντολογική κατηγορία και λειτουργικό τύπο  

 

Παρατηρήσεις  

Σύμφωνα με τον Haspelmath (1997 : 22), συνηθέστερη δομή των αόριστων 

αντωνυμιών είναι: (α) ένα θέμα που δείχνει την οντολογική κατηγορία και (β) ένα 

άλλο μορφολογικό στοιχείο (πρόθημα – επίθημα, ελεύθερο τεμάχιο ή ακολουθία 

τεμαχίων, που τοποθετείται δίπλα στο θέμα της αόριστης αντωνυμίας) που δηλώνει 

κατά κανόνα τον λειτουργικό τύπο της αόριστης αντωνυμίας.  

Στις οντολογικές κατηγορίες κοινά μορφολογικά στοιχεία είναι, για τις 

αντωνυμίες προσώπου, το θέμα της αντωνυμίας ένας, με το οποίο σχηματίζονται οι 

εξειδικευτικές, και από τις μη εξειδικευτικές οι αρνητικής πολικότητας, οι αρνητικές 

                                                                                                                                       
Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 105) τις κατατάσσουν σε ιδιαίτερη κατηγορία ως 

καθολικές αντωνυμίες. Ο  Haspelmath (1997 : 48) ονομάζει τις αντωνυμίες αυτές καθολικούς 

ποσοδείκτες (universal quantifiers: every, everyone κ.λπ.) και σημειώνει ότι σε πολλά περιβάλλοντα 

είναι σημασιολογικά όμοιες με τις αντωνυμίες ελεύθερης επιλογής.  
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και οι καθολικές, για τις αντωνυμίες πράγματος το θέμα της ερωτηματικής 

αντωνυμίας τι, και για τις αντωνυμίες ποσού η ερωτηματική αντωνυμία πόσος.  

 Σύμφωνα με τον Haspelmath (1997 :  183) το αριθμητικό ‘ένας’ ως βάση για 

την παραγωγή αόριστων προσδιοριστών ή αόριστων αντωνυμιών είναι αρκετά 

διαδεδομένη τάση στις γλώσσες του κόσμου και συνδέεται με την οντολογική 

κατηγορία του προσώπου, πιθανόν γιατί η ατομικότητα είναι γενικά συνδεδεμένη με 

τους ανθρώπους.  

Κατά τον Τζιτζιλή (ΒΙ), με βάση την παρουσία ή μη του τύπου κάποιος, τα 

νεοελληνικά ιδιώματα διακρίνονται σε: (α) ιδιώματα που κάνουν χρήση του τύπου 

κάποιος και (β) ιδιώματα που αντί αυτού χρησιμοποιούν το αριθμητικό ένας που 

καλύπτει τόσο τη λειτουργία του άρθρου όσο και της αόριστης αντωνυμίας· στα 

ιδιώματα της β΄ ομάδας κατατάσσονται τα θρακοβιθυνιακά ιδιώματα, τα οποία 

αγνοούν το κάποιος και χρησιμοποιούν το ένας· στη β΄ ομάδα εντάσσεται και το 

ιδίωμα της Σαμοθράκης. 

Εξίσου συνηθισμένες βάσεις για τη δημιουργία αόριστων αντωνυμιών είναι οι 

ερωτηματικές.441 Αυτό φαίνεται στις αντωνυμίες του ιδιώματος κάτ, κάτιτι(ς), 

τίπουτα, κάμπουσους & καμπόσους, ότουργιους κ.λπ. 

 Τα κοινά μορφολογικά στοιχεία που τοποθετούνται δίπλα στην θεματική βάση 

και δηλώνουν, κατά κανόνα, τους λειτουργικούς τύπους των αόριστων αντωνυμιών 

εκπροσωπούνται στο ιδίωμα από: (α) τα προθήματα καν- < και αν (αρνητικής 

πολικότητας ή αρνητικές: κανές, κάγκανές κ.λπ.), κάθι ή κάθα < κάθε <εν καθ εν,442 

(καθολικές: κάθανές, κάθαγ’είς & κάθαγ’ένας, κάθατί(ς) κ.λπ. (β) τη συντακτική 

ακολουθία μορίων443 κ’ι να ‘κι αν’ που προστίθεται στις ελεύθερες αναφορικές 

αντωνυμίες (ελεύθερης επιλογής: όποιους κ’ι να, ό,τ κ’ι να, ότουργιους κ’ι να κ.λπ.) 

και (γ) τον κοινό τρόπο διπλασιασμού444 των ελεύθερων αναφορικών αντωνυμιών για 

τον σχηματισμό με δίπλωση των ελεύθερης επιλογής αόριστων αντωνυμιών: όποιους 

(κ’ι) όποιους, ό,τ (κ’ι) ό,τ, όσου (κ’ι) όσου. 

                                                
441 Haspelmath (1997 :  26). 
442 ΛΚΝΕ Τρ. λ. κάθε. 
443 Βλ. και Haspelmath (1997 : 23) για συντακτική ακολουθία μορίων ως δείκτης αοριστότητας 

(indefiniteness marker). 
444 Η δίπλωση (reduplication) ως τρόπος σχηματισμού αόριστων αντωνυμιών συμπεριλαμβάνεται 

στους δείκτες αοριστικότητας (indefinite markers) του Haspelmath (1997 : 23-24).  
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7.6.1 Εξειδευτικές -  μη εξειδικευτικές 

7.6.1.1 Εξειδικευτικές  

7.6.1.1.1 Εξειδικευτικές με αναφορά στην ταυτότητα 

Εξειδικευτικές με αναφορά στην ταυτότητα είναι οι αντωνυμίες προσώπου: γ’ένας,445 

μια, γ’ένα και πράγματος: κάτιτίς, κάτ. Ο Τζιτζιλής (ΘΒ) παρατηρεί ότι σε ορισμένα 

θρακοβιθυνιακά ιδιώματα εμφανίζεται ενισχυμένο το ένα (πβ. Σωζόπολη ένα τι)· η 

αντωνυμία αυτή στο ιδίωμα της Σαμοθράκης έχει τη μορφή γ’ένα ντι 'λιγάκι, 

ελάχιστο' και ανήκει σημασιολογικά στις εξειδευτικές με αναφορά στην ποσότητα. Οι 

εξειδικευτικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, σε καταφατικές 

αποφαντικές προτάσεις446 και λειτουργούν όπως οι αντίστοιχες της ΚΝΕ κάποιος και 

ένας, κάτι, κάτιτι(ς).447 Η αντωνυμία τι «δεν χρησιμοποιείται μόνη της. Κανονικά 

συνοδεύει τις αόριστες αντωνυμίες κάτι, κάθε, ένα […]»448 ή το επίρρημα ποτέ.  

Παραδείγματα 

Αντάμουσα  γ’ένα κ’ι τα γ’είπαμ.  

Γ’ήρτι γ’ένας. 

Γ’ήρτι γ’ένας άθιιπους.  

Έλα να σι πω κάτιτι(ς). 

Κατ/ κάτιτι(ς) ααν -ι- κ’έρδισι κ’ι αυτός απ τ αυτόνα, δεν μπουλ’εί να ντου μπουλέμα 

έτσ’. 

Κατ/ κάτιτι(ς) ξίαν κ’ι οι παλιοί. 

Γ’είδα κατ νουμάτ απ κατβαίναν απ ουουνά. 

Γ’είχ’ι αυτός κατ μιγάλις ματίνις 'ματάρες'!  

Το κάτιτις ή κατ, όταν χρησιμοποιείται μπροστά από επίθετο επιτείνει τη 

σημασία του.449 

                                                
445 βλ. Chila-Markopoulou (2000 : 118 κε.) για τη διαχρονική εξέλιξη  και γραμματικοποίηση του 

αριθμητικού εἷς ως αόριστης αντωνυμίας.  
446 Holton & Mackridge & Philippaki-Warburton (2004 : 313). 
447 Βλ. Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 160-162) για λειτουργίες των αόριστων αντωνυμιών κάτι στην  

ΚΝΕ. 
448 Βλ. Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 161-162) για λειτουργίες της αόριστης αντωνυμίαας κάτι της  

ΚΝΕ. 
449 Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 160). 
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7.6.1.1.2 Εξειδικευτικές με αναφορά στην ποσότητα 

Εξειδικευτικές με αναφορά στην ποσότητα είναι οι αντωνυμίες κάμπουσους, 

καμπόσους, γ’ένα ντι. Ανάλογα με τη θέση του τόνου οι κάμπουσους, καμπόσους 

διαφοροποιούνται σημασιολογικά και κατατάσσονται σε δύο διαφορετικά σημεία 

στην κλίμαμα ποσοτικής διαβάθμισης,450 η οποία θα μπορούσε να απαρτίζεται στο 

ιδίωμα από τα εξής μέλη: πουλ’ύς, κάμπουσους ‘αρκετός’, καμπόσους ‘λίγος’, κουμάτ 

‘λίγο’, γ’ένα ντι451 ‘λιγάκι, ελάχιστο’, ντιπ ‘καθόλου’. Παρόμοια διάκριση στη 

σημασία κάμποσοι ‘αρκετοί’, καμπόσοι ‘μερικοί’ στα ιδιώματα της θρακοβιθυνιακής 

ομάδας επισημαίνει και ο Τζιτζιλής (ΘΒ). 

 Η χρήση των κάμπουσους - καμπόσους στο ιδίωμα της Σαμοθράκης:  

Έχ’ κάμπουσις ‘αρκετές’ μέις να φαν’εί ‘να εμφανιστεί’. 

Σι καμπόσις ‘μερικές’ μέις ααν έρτου να σας -ι- διώ.   

Έχ’  κάμπουσις ‘αρκετές’ ιλιές φέτου.   

Έχ’ καμπόσις ‘μερικές’  ιλιές φέτου.   

Έχ’ κάμπουσου ‘αρκετό’ λάδ ακόμα η σ’βήδα.  

Έχ’ καμπόσου ‘λίγο’ λάδ ακόμα η σ’βήδα. 

Γ’ήνταν κάμπουσ’ ‘αρκετοί’ σ’ήμι.α ζ ντ aκκλησιά.  

Έχουμ κάμπουσου ‘αρκετό’ λάδ, αα μας σώσ’ για φέτου  

Μάσα ‘μάζεψα’ καμπόσα ‘μερικά’ σ’ύκα σ’ήμι.α. 

Κάμπουσου κ’ι.ό ‘αρκετό καιρό’ θέλουμ να τα μάσουμ τα γ’ινήματα ‘κριθάρια, 

σιτάρια’. 

Σι καμπόσις μέις αν’οίγ’ πάλι του σκουλειό. 

Σι καμπόσις μέ.ις αα σ’κώσουμ ‘θα μετακομίσουμε’ στου Χουριό. 

Σι καμπόσα ‘λίγα, μερικά’ χόονια αα πάα ‘θα πάρω’ σ’ύνταξ’. 

 Η ποσοτική αντωνυμία καμπόσους χρησιμοποιείται ειρωνικά, με τη σημασία 

της αρνητικής αξιολόγησης ή της ακύρωσης της καταφατικής έννοιας της 

αντωνυμίας, π.χ. Καμπόσ’ χαήκαν μι τα καμώματά σ’! (=δεν χάρηκε κανείς…) 

                                                
450 Βλ. Horn L. (1972 : 61) On the semantic properties of logical operators in English, Ph. D. 

dissertation, UCLA,  για κλίμακα ποσοτικής διαβάθμισης  (all – most – many – several – few – none) 

στο Haspelmath (1997 : 11). 
451 O Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 155) αναφέρει για την ΚΝΕ τον τύπο ένα τι. 
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Καμπόσ’ αα γ’ύισ να μας -ι- διούν σα γ’ι.άσουμ, μόν φλάγ να μη πέσουμ απ τα 

πουδάρια μας!  (από διάλογο ηλικιωμένου ζευγαριού). 

‘Κανείς δεν θα γυρίσει να μας δει / φροντίσει, όταν γεράσουμε, γι’ αυτό πρόσεχε να 

μη πέσουμε από τα πόδια μας.’  

–Αξιάζαν οι γ’ ιλιές απ μάσαμ!  

–Τα καμπόσα! Κειες γ’είνι γ’ιμάτις / γούλου δάκου φέτου (=Καθόλου / τίποτα / μα τι 

είναι αυτά που λες). 

Κειο γ’ήνταν καμπόσου του γαλατούδ! (=ήταν ελάχιστη η ποσότητα του γάλατος έως 

μηδαμινή).  

Με παρόμοια αρνητική σημασία χρησιμοποιείται και έναρθρα η αντωνυμία 

στον πληθ. μόνη της ή και με την συνοδεία των κτητικών αντωνυμιών μ, σ, τ, τς κλπ. 

–Τι τώων σ’ήμι.α; –Τα καμπόσα! ‘τίποτα σπουδαίο’ 

Μ κειο αα κάν’ς τα καμπόσα σ!452  (=δεν θα καταφέρεις τίποτα) 

–Έκανα σ’ήμι.α δλειες άσουστις 'ατέλειωτες'! 

–Τα καμπόσα (σ) έκανις, τα μπίτσις γούλα! 'Σπουδαίες, τα τέλειωσες όλα!  

(=Τίποτε σημαντικό δεν έκανες, καμιά δουλειά δεν ολοκλήρωσες).  

–Μι γ’είπαν απ ααν έρτ αυτοίν’ σ’ήμι.α. –Τα καμπόσα (τς)! (= Τίποτα, μην περιμένεις  

Αρνείται / ακυρώνει το περιεχόμενο της προηγούμενης πρότασης. 

Τα καμπόσα (τς) αα μας κάν κ’ι οι πουλ’ιτικοί! (=Τίποτα δεν πρόκειται να μας 

κάνουν). 

 Με τη σημασία 'σπουδαίος', όπως και στην ΚΝΕ, εμφανίζεται η αντωνυμία 

και στο ιδίωμα, π.χ. Μας κάν’ ντου γκαμπόσου 'σπουδαίο'! (πιθανή επίδραση από την 

ΚΝΕ).  

 Η αντωνυμία γ’ένα ντι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χρησιμοποιείται ως 

αόριστη ποσοτική και δηλώνει ελάχιστη ποσότητα (βλ. κλίμακα ποσοτικών 

αντωνυμιών).  

Ζ’μπιθί.α, δό μ γ’ένα ντι ξινέν’μα, να του ξινουκ’λ’ήσου 

‘συμπεθέρα, δώσε μου λιγάκι προζύμι να το ξαναπιάσω’. 

Δόμ κ’ι μένα γ’ένα ντι 'λιγάκι' απ έεφτου απ τώως. 

                                                
452 Ο έναρθρος πληθ. του ουδ. της αόριστης ποσοτικής αντωνυμίας καμπόσους, με τη μορφή τα 

καμπόσα (+ προσ. αντων. μ, σ, τ κλπ.) λειτουργεί επιρρηματικά και δηλώνει απαξίωση, άρνηση, μη 

αποδοχή των όσων ο συνομιλητής μας ισχυρίζεται. 
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7.6.1.2 Μη εξειδικευτικές  

7.6.1.2.1 Αρνητικής πολικότητας 

Αρνητικής πολικότητας (negative polarity):453 στο ιδίωμα αντωνυμίες προσώπου 

είναι οι κανές, καμιά, κανέ και πράγματος τίπουτα· χρησιμοποιούνται σε 

ερωτηματικές, υποθετικές προτάσεις, σε σύγκριση,454 σε προτάσεις επιθυμίας 

(προστακτική, υποτακτική, ευκτική). Η αντωνυμία κανές,455 που απαντάται και σε 

άλλα ΒΙ, σχηματίστηκε με απλολογία από την κανένας, η οποία έχει σχηματιστεί από 

το καν-456 + ένας.  

 Φάν’κ’ι κανές; (ουσιαστική) ή κανές άθιιπους; (επιθετική)  

 Πάρ κανέ αθότυ.ου. 

 Δό  μ κανέ κουμάτ ψουμί κ’ι μένα. 

 Σα φαν’εί κανέ πιδέλ’, αα του σ’τείλου για ψουμί  

 Θέλα να πάαμ 'πάρουμε' κανέ τιτάρτ αμπ ντ αίγα, μου γ’έν’κ’ι ανάρπασ’τ, 

δεν -ι- πουουκάναμ. 

 Η αντωνυμία τίπουτα, σχηματίστηκε με το θέμα της ερωτηματικής 

αντωνυμίας τι και το επίρρημα ποτέ.457  

 Έχ’ τίπουτα για φαγ’ί;  

 Παρ τίπουτα μαζ’ί σ κ’ι αα πνάις̯. 

 Παρ τίπουτα για μαζ’ί μας.  

7.6.1.2.2 Αρνητικές 

Σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΒΙ), τα νεοελληνικά ιδιώματα ως προς τη χρήση του 

κανένας διακρίνονται σε αυτά που το χρησιμοποιούν με θετική και αρνητική 

σημασία, όπως και η ΚΝΕ,458 και (β) σε αυτά που η αρνητική λειτουργία εκφράζεται 

                                                
453 Ο όρος negative polarity κατά τον Haspelmath (1997 : 34, σημ. 8) δεν είναι πολύ επιτυχής, τον 

χρησιμοποιεί όμως επειδή έχει καθιερωθεί. 
454 Haspelmath (1997: 37 κ.ε.). 
455 Βλ. και Βελούδης (2005α :  314) για τον τύπο κάνα<κανένα. 
456 Για τη πορεία γραμματικοποίησης του καν- βλ. Βελούδης (2005α : 305 κ.ε.). 
457 ΛΚΝΕ- Τρ. λ. τίποτε, μσν. τίποτε, τίποτα με αρνητ. σημ. < ελνστ. τί ποτε με ερωτ. σημ. < αρχ. τί + 

ποτέ· τροπή -ε > -α αναλ. προς άλλα επιρρ. σε -α.  
458 βλ. ΝΕ Γρ. (1978 : 300-303) στην ΚΝΕ χρησιμοποιείται η κανείς, τίποτα με δύο σημασίες θετική 

‘κάποιος’ ‘κάτι’ και αρνητική ‘ούτε ένας’ ‘ τίποτα’ σε αποφατικές προτάσεις. 
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μορφολογικά με το σχηματισμό νέων αρνητικών τύπων που προκύπτουν από τον 

διπλασιασμό του αοριστολογικού δείκτη καν-.459   

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης εντάσσεται τυπολογικά στη β΄ ομάδα μαζί με τα 

θρακοβιθυνιακά ιδιώματα· στα ιδιώματα αυτά η αντίθεση μεταξύ θετικής και 

αρνητικής λειτουργίας του κανένας επιτυγχάνεται με την επανενίσχυση της άρνησης 

και εκφράζεται μορφολογικά με το σχηματισμό νέων αρνητικών τύπων που 

προκύπτουν από τον διπλασιασμό ή την πρόταξη του αοριστολογικού δείκτη καν-, 

για τις αντωνυμίες προσώπου: κάγκανές, κάγκαμιά, κάγκανέ και πράγματος: 

κάντιμπούτα / κάντμπουτά και επιρρημάτων: κάμπουμπίτα. Οι αόριστες αρνητικές 

αντωνυμίες φέρουν διπλό τονισμό τόσο στο πρόθημα όσο και στην αντωνυμία.  

 Σημειώνουμε ότι στις αρνητικές προτάσεις οι αρνητικές αντωνυμίες 

συνοδεύονται πάντοτε από το αρνητικό μόριο δεν, π.χ.  

Κάγκανές δεν -ι- γ’ήρτι.  

Κάγκανές άθιιπους δεν -ι- φάν’κ’ι σ’ήμι.α. 

Δεν έφαγα κάντιμπούτα. 

7.6.1.2.3 Ελεύθερης επιλογής 

Ελεύθερης επιλογής είναι περιφραστικές αντωνυμίες και σχηματίζονται: 

 (α) με την προσθήκη του αοριστολογικού συντάγματος κ’ι να  (=και αν) στις μη 

προσδιοριστικές αντωνυμίες και δηλώνουν, όπως και οι αντίστοιχες αναφορικές, 

ταυτότητα, ποιότητα, ποσότητα. Τέτοιες είναι οι: όποιους κ’ι να, ό,τ κ’ι να,   

ότουργιους κ’ι να, ό,τ λουγ’ής κ’ι να, όσους κ’ι να κ.λπ. Η αντίστοιχη σειρά της ΚΝΕ 

σχηματίζεται με την προσθήκη του επιθήματος -δήποτε: οποιοσδήποτε, οσοσδήποτε 

κ.λπ.  

 (β) με διπλασιασμό της ίδιας της μη προσδιοριστικής αναφορικής αντωνυμίας, δηλ. 

όποιους όποιους  ‘ο οποιοσδήποτε, ο τυχαίος’  ό,τ ό,τ 'οτιδήποτε', όσου όσου 

'οσοδήποτε', ή με παρεμβολή ανάμεσα στα δύο μέλη του κ’ι <και, δηλ. όποιους κ’ι 

όποιους, ό,τ κ’ι ό,τ, όσου κ’ι όσου κλπ.  

 Οι περιφράσεις αυτές έχουν αρνητική σημασία και χρησιμοποιούνται σε 

προτάσεις ερωτηματικές και αρνητικές, π.χ.    
                                                
459 Για την επανενίσχυση της άρνησης ο Βελούδης (2005β : 55) αναφέρει: «Είναι διαπιστωμένο ότι τα 

μέσα έκφρασης της άρνησης ανανεώνται κατά τη χρονική εξέλιξη των γλωσσών» και παραπέμπει 

στους Hopper & Traugott (1993 : 121). 
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Δεν ένι όποιους (κ’ι) όποιους αυτός.  

Τι για όποιουνα (κ’ι)  όποιουνα ντου μπί.ασις αυτόνα;   

Όσου (κ’ι) όσου μό(ν) να τα πλ’ήσ  θέλαν τα ζα.  

 Και η αντωνυμία ό,τ (κ’ι) ό,τ χρησιμοποιείται με αρνητική χρειά, π.χ.  

ό,τ κ’ι ό,τ  γ’είνι αυτοίν’ (αρνητικά όμοιοι). 

7.6.1.2.4 Καθολικές460  αοριστολογικές 

Οι αντωνυμίες (προσδιοριστές) κάθαγ’ένας, κάθαγ’είς κ.λπ. σχηματίζονται με την 

παραγωγική διαδικασία της σύνθεσης, με πρόταξη στη θεματική βάση γ’ένας, γ’είς ή 

τι  της άκλιτης αόριστης αντωνυμίας κάθε,461 με τις μορφές κάθα (προχωρητική 

αφομοίωση) ή κάθι (στένωση του ε>ι).  

Τις καθολικές αόριστες αντωνυμίες, τις οποίες ο Τζιτζιλής (ΒΙ) ονομάζει 

επιμεριστικές ή αντωνυμίες πληρότητας, τις εντάσσει στο γενικότερο σύστημα των 

αόριστων αντωνυμιών για το οποίο προτείνει μια κατάταξη σε τρεις βαθμίδες, με 

βάση την απουσία, τη μερική παρουσία και την πληρότητα: (α) σε αρνητικές 

προτάσεις: κανένας, καένας, καγκανένας (β) σε καταφατικές ή σε ερωτηματικές 

προτάσεις: κάποιους, ένας και (γ) καθένας, πασαένας.  

Σύμφωνα με την κατάταξη αυτή οι καθολικές αντωνυμίες του ιδιώματος 

(αντωνυμίες πληρότητας) κατατάσσονται στην τρίτη βαθμίδα, η οποία βασίζεται, 

όπως και οι αντίστοιχες αντωνυμίες της θρακοβιθυνιακής ομάδας, στον ενισχυμένο 

ως προς την επιμεριστικότητα τύπο κάθαγ’είς και κάθαγ’ένας με αιτ. κάθαγ’ένα. 

Παραδείγματα 

(Ι) κάθανές ό,τ μπουλ’εί καν’ 

Ι κάθαγ’είς/ κάθαγ’ένας ντη δλεια τ λουγιάζ’.  

Η κάθαμιά πουλμά του ν’κουκ’υριό τς, δε γκάτι 'κάθεται' ν ανιγ’ιλά ντου γκόσμου. 

Ό,τ έι̯ς να δώις̯, δός του χως να σι παρ χαμπάρ. 

Δε μπουλ’είς να ι̯ς 'να έχεις' ντου γκάθαγ’ένα στου κ’ιφάλ’ι σ  

 Τα άκλιτα τίπουτα και κάθ(α/ι)τι(ς), όταν εκφέρονται έναρθρα 

ουσιαστικοποιούνται, π.χ. 

Κειο αα του σ’μάις̯ του τίπουτά σ! Φουβάσι να μη του χάις̯ 'χάσεις';  
                                                
460 Ο όρος στους Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 105). 
461 ΛΚΝΕ- Τρ. λ. κάθε: μσν. κάθε, ο κάθε < καθέν ουδ. του καθείς, με αποβ. του τελ. [n] και μετακ. 

τόνου κατά τα άλλα αοριστολογικά: όποιος, κάποιος. 
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Όντας σ’κώνουμ 'μετακομίζουμε', θέλ’ να παίρνουμ  του κάθ(α/ι)τί μας. 

Του φλάγου του  κάθ(α/ι)τί μ, δεν του παταλέρνου 'χαλάω'. 

7.6.2 Κλίση αόριστων αντωνυμιών 

 Οι αόριστες αντωνυμίες διακρίνονται σε απλές, σύνθετες και περιφραστικές. 

Εντάσσονται στο ονοματικό κλιτικό σύστημα, με κάποιες ιδιαιτερότητες του 

αντωνυμικού συστήματος.  
 

Πίνακας κλίσης αόριστων αντωνυμιών 

ΓΕ
Ν

Ο
Σ 

ΕΝΙΚΟΣ   ΠΛΗΘ. 
 

 Α462/Σ463 ΟΝ. ΑΙΤ. ΓΕΝ. ΟΝ/ΑΙΤ 
ΧΡΗΣΗ
464 

ΑΡΣ. Α γ’ένας γ’ένα(ν) (ι)νούς – Κ 

ΘΗΛ.  μια μια(ν) μιας –  

ΟΥΔ.  γ’ένα γ’ένα  –  

ΑΡΣ. Σ κανές κανέ – – Ε 

ΘΗΛ.  καμιά καμιά(ν) καμιάς –  

ΟΥΔ.  κανέ κανέ – –  

ΑΡΣ. Σ κάγκανές  κάγκανέ – – Α 

ΘΗΛ.  κάγκαμιά κάγκαμιάς   
ΟΥΔ.  κάγκανέ –   

ΑΡΣ. Σ κάθανές  

κάθ(ι/α)γ’ένας 

κάθ(ι/α)γ’είς 

κάθανέ  

κάθ(ι/α)γ’ένα – 
 Κ/Ε/Α 

ΘΗΛ.  κάθ(ι/α)μιά κάθ(ι/α)μιάς –  

ΟΥΔ.  κάθανέ  

κάθιγ’ένα 
– – 

 

                                                
462 Απλή αόριστη αντωνυμία 
463 Σύνθετη αόριστη αντωνυμία 
464 Οι συντομογραφίες: Κ=καταφατική πρόταση, Ε=ερωτηματική πρόταση, Α=αρνητική ή αποφατική 

πρόταση 
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ΑΡΣ. 

ΘΗΛ. 

ΟΥΔ. 

 άκλ. κάθ(α/ι) 
 

Κ/Ε/Α 

άκλ. 

ΟΥΔ. 

Σ τίπουτα    Ε(/Α) 

Σ κάντιμπούτα    Α 

Σ κάτιτί(ς) 

κάθ(α/ι)τί(ς) 

   Κ 

ΑΡΣ. Σ κάμπουσους – – κάμπουσ’ /  

κάμπουσ’οιν’  

Κ/Ε/Α 

ΘΗΛ.  κάμπουσ’ην’/ κάμπουσ’  κάμπουσις  

ΟΥΔ.  κάμπουσου – κάμπουσα  

ΑΡΣ. Σ καμπόσους –  καμπόσ’ /  

καμπόσ’οιν’ 

Κ/Ε/Α 

ΘΗΛ.  καμπόσ’ην’ /καμπόσ’   καμπόσις  

ΟΥΔ.  καμπόσου   καμπόσα  

ΑΡΣ.     μιρκ’οί Κ/Ε/Α 

ΘΗΛ.     μιρκ’ές  

ΟΥΔ.     μιρκά  

ΑΡΣ. Α άλλους άλλου/να αλλνού άλλ’ Κ/Ε/Α 

ΘΗΛ.  άλλ’ 

άλλ’ς & 

αλλ’ν’ής & 

αλλ’ής 

άλλις  

ΟΥΔ.  άλλου αλλνού άλλα  

Οι σύνθετες με την ένας: γ’ένας, κάθαγ’ένας, κανές, κάγκανές, κάθανές κλίνονται 

μόνο στον ενικό στα τρία γένη κατά το αριθμητικό γ’ένας, μια, γ’ένα. οι σχηματισμοί 

σε -ές, π.χ. κανές χρησιμοποιούν το απλοποιημένο θέμα κατά την κλίση και δεν 

σχηματίζουν μονολεκτική γενική ενικού. Στα κείμενα του Heisenberg (1934 : 60) 

διασώζεται η γεν. αρσενικού νους ‘ενός’ στη φράση νους πιρβουλάρ, σχηματισμός 

που δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Ως πληθυντικός της αντωνυμίας γ’ένας 

χρησιμοποιείται η μόνο στον πληθυντικό χρησιμοποιούμενη, ουσιαστικά ή επιθετικά, 

αντωνυμία μιρκ’οί κ.λπ. με την έννοια ‘κάποιοι’. Με την έννοια ‘μερικοί’ 

χρησιμοποιείται η ποσοτική καμπόσ’ ‘μερικοί, λίγοι’ (βλ. καμπόσους). Σπάνια είναι η 

χρήση της αντωνυμίας μιρ’κοί στο ιδίωμα.  

Μιρκ’οί γ’είνι κατ απ χάαξ’ στου χουάφ, άλλ’ πάλ’ι γιουματίζντιν. 

‘Κάποιοι είναι από τα ξημερώματα στο χωράφι άλλους πάλι τους πιάνει το 

μεσημέρι’. 
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Οι ποσοτικές κάμπουσους και καμπόσους κλίνονται κατά το μοντέλο των 

συσχετικών αντωνυμιών, διαθέτουν όμως για την ονομ. και αιτ. ενικού του θηλ. και 

την ονομ. πληθ. του αρσ. και τους μη εκτεταμένους τύπους: κάμπουσ’ / κάμπουσ’ήν’, 

καμπόσ’ / καμπόσ’ην’ και πληθ. κάμπουσ’ / κάμπουσ’οίν’, καμπόσ’ / καμπόσ’οιν’.  

 Αξίζει να αναφερθεί η ειρωνική χρήση της αντωνυμίας κάποιος με 

καταβιβασμό του τόνου, δηλ. καποιός· χρησιμοποιείται με αρνητική χρειά στο σχήμα 

ποιος; ι καποιός. Η χρήση της αντωνυμίας κάποιους, κάπγ’ην’, κάποιου (μορφολογικά 

προσαρμοσμένη στο αντωνυμικό κλιτικό σύστημα των συσχετικών αντωνυμιών του 

ιδιώματος) είναι περιορισμένη και φαίνεται ότι οφείλεται σε επίδραση της ΚΝΕ.  

 Οι αοριστολογικές αντωνυμίες ποιότητας όποιους κ’ι να κ.λπ. κλίνονται κατά 

τις αντίστοιχες αναφορικές. 

 Άκλιτες είναι αυτές που αναφέρονται στην οντολογική κατηγορία ‘πράγμα’, 

όπως κάτιτί(ς), κατ, κάντ(ι)μπούτα, τίπουτα, γ’ένα ντι, κάθι, κάθατί. 

 Δεν υπάρχει μορφολογική διάκριση ανάμεσα σε ονοματικές και επιθετικές 

σειρές και οι περισσότερες χρησιμοποιούνται αδιακρίτως τόσο ως ονοματικές όσο και 

ως επιθετικές. Εξαίρεση αποτελούν οι άκλιτες επιθετικές αντωνυμίες / δείκτες κατ και 

κάθα που χρησιμοποιούνται μόνο ως προσδιοριστικές, η κατ συνοδεύει κατά κανόνα 

ουσιαστικά πληθυντικού αριθμού. 

κατ νουμάτ   

κάτιτίς καλό  ή κατ καλό αα ξ’ήβ  

κάθι άθιιπους  

7.6.3 Άλλες αόριστες αντωνυμίες  

1. ι τάδις, η τάδι, του τάδι 

Προσαρμόζεται μορφολογικά στο ονοματικό κλιτικό σύστημα στην ονομαστική και 

διαθέτει μόνο ενικό (πβ.  ‘ο τάδε, η τάδε, το τάδε’ στη ΚΝΕ).  

Με την ίδια σημασία χρησιμοποιείται και η δεικτική αντωνυμία με το άρθρο ι 

γ’ αυτός, η γ’ αυτήν’, τ αυτό, 

π.χ. ι γ’ αυτός, μπε, πώς ντου λέν μέσ σντου νου μ μπλέκ’.  

2. άλλους, άλλ’, άλλου 

Σχηματίζει την αιτ. εν. αρσ. με επεκταμένο τύπο σε -να, άλλουνα.  
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Η γεν. αρσ. σχηματίζεται επίσης με επέκταση -νού κατά τη γενική των συσχετικών 

αντωνυμιών.  

Η γεν. θηλ. διαθέτει τρεις μορφές: αλλ’ν’ής < αλληνής, άλλ’ς < άλλης και αλλ’ής < 

αλλ’ν’ής (με απλοποίηση ʎɲ>ʎ). 

 Οι επεκταμένοι τύποι της αντωνυμίας χρησιμοποιούνται με ονοματική 

λειτουργία και οι μη επεκταμένοι με επιθετική, π.χ.  

 Αλλ’ν’ής ένι η μαντίλα. 

Άλλ’ς -ι- φλ’ής νουμάτ γ’ είνι αυτοίν’.  

Αλλ’ής γ’ινιάς νουμάτ γ’ είνι αυτοίν’. 

Πγ’ήν’  ένι στου σ’πίτ; αυτήν’ γιά η γ’ άλλ’;  

Έεφτου του πιάτου δεν ένι θκό σ, ένι τς αλλν’ής. 

Άλλουνα δεν -ι- γ’είδα να ρχ’ιτι.  

 Η αντωνυμία άλλους  χρησιμοποιείται και με τη σημασία επόμενος σε 

φράσεις, όπως ντ άλλ’ ντ(η) ν’μί-α ‘αύριο’, ντ μπάαλλ’ ‘την παράλλη, την 

μεθεπόμενη, μεθαύριο’, π.χ.  

δάαν έρτου σ’ήμι.α αλλά ντ άλλ’ ντ μπάαλλ’, αα διούμι. 

3. ποιος ... ποιος με σημασία αόριστης αντωνυμία 'κάποιος, άλλος ... κάποιος, άλλος' 

χρησιμοποιείται και η ερωτηματική αντωνυμία ποιος στην έκφραση:  

ποιος λ’ίγου ποιος πουλ’ύ γούλ’ φταίβαν  ‘κάποιος λίγο κάποιος πολύ’. 

4. γούλους γούλ’ γούλου <όλος κλίνεται κατά τα βαρύτονα επίθετα σε -ους -(η) -ου. 
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7.7 Αναφορικές  

Πίνακας ταξινόμησης και κλίσης αναφορικών αντωνυμιών  

  ΓΕ
Ν

Ο
Σ 

ΕΝΙΚΟΣ   ΠΛΗΘ. 

Α
ρι

θμ
ός

 

κα
τα

λή
ξε

ω
ν 

 

   ΟΝ. ΑΙΤ. ΓΕΝ. ΟΝ/ΑΙΤ  παραδείγματα 

τ
α

υ
τ

ό
τ

η
τ

α
ς

 

οριστικές 

 

ΑΡΣ. 

απ / π Ε/Π: 1 

βλ. παραδείγματα  

 

στην κλίμακα 

αναφορικότητας 
 ΘΗΛ. 

 ΟΥΔ. 

αόριστες ΑΡΣ. όποιους όποιου/όποιουνα όποιανού/ όπγ’νου όπγ’οιν’ Ε:3/Π:1 όποιους θέλ’ ας έρτ 

 ΘΗΛ. όπγ’ην’/ όποια 
όπγ’ην’ς όπγ’ις 

Ε:2/Π:1 όπγ’οιν’ς/ότιν’ς ένι ι 

μπασμάς, ας έρτ να 

ντου μπάρ 

 ΟΥΔ. όποιου όπγ’νου όποια Ε:2/Π:1  

 ΑΡΣ. – – 
ότουν’ς 

 

 Ότουν’ς ένι ι 

σ’κύλους, ας ντου 

δέσ’. 

 ΘΗΛ. – 
ότιν’ς  – 

Ότιν’ς γ’ήνταν ι 

μπασμάς, ντου μπήι ι γ’ 

αγίας  

 ΟΥΔ. ό,τ 

– 

 
φάει ό,τ θέλ’ς  

Ποιο 

τητα 

αόριστες ΑΡΣ 
ότουργιους 

ότουργιου/ 

ότουργιούνα 
(ότουργ’νου) ότουργ’οιν’ 

 Σι κεια τα χόονια, 

ότουργιούνα σι δίναν 

οι γουν’οί σ για άνταα,  

έπιιπι να ντου μπάρς. 

 ΘΗΛ. ότουργ’ήν’ / ότουργια  ότουργ’ήν’ς/ 

ότουργιας 
ότουργ’ις 

  

 ΟΥΔ. ότουργιου – ότουργια   

Ποσό 

τητα 

αόριστες ΑΡΣ. όσους όσου/ όσουνα – όσοιν’  Ας έρτ όσ’οιν’ θέλ. 

Όσου/όσουνα καρπό 

θέλ’ς πάρ  

 ΘΗΛ. όσην’ όσην’ς όσις   

 ΟΥΔ. όσου – όσα   

 

Η αναφορικότητα στο ιδίωμα της Σαμοθράκης εκφράζεται με τις αναφορικές 

αντωνυμίες και τα αναφορικά επιρρήματα. Οι αναφορικές αντωνυμίες διακρίνονται 
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σε: Α. προσδιοριστικές (ή αλλιώς οριστικές) και Β. μη προσδιοριστικές (ή αλλιώς 

αόριστες).465  

Α. Ως αναφορική προσδιοριστική αντωνυμία ταυτότητας χρησιμοποιείται στο 

ιδίωμα η άκλιτη αναφορική αντωνυμία απ / π  (=που), η οποία βασίζεται στο άκλιτο 

τοπικό αναφορικό επίρρημα όπου.466 Ο Τζάρτζανος (1909 : 59-60) την ιδιωματική 

φωνητική μορφή του απου, που εμφανίζεται σε πολλά ιδιώματα, αποδίδει σε 

επίδραση της πρόθεσης από.  O Χατζιδάκις (1977 : 193-195) ετυμολογεί το 

αναφορικό που από το ερωτηματικό πού. Ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή) ονομάζει την 

άκλιτη467 αναφορική αντωνυμία που γενικό αναφορικό δείκτη468 (ΓΑΔ) και προτείνει, 

με βάση το υλικό από τις βαλκανικές γλώσσες και τις διαλέκτους τους διπλή 

προέλευση των γενικών αναφορικών δεικτών, που θα στηρίζεται στα γλωσσικά 

δεδομένα της κάθε διαλέκτου: (α) από το αναφορικό επίρρημα όπου (π.χ. το που της 

ΚΝΕ) ή (β) από τις ερωτηματικές αντωνυμίες (π.χ. κατωιταλικά). 

Όπως στην ΚΝΕ έτσι και στο ιδίωμα υπάρχει μορφολογική διάκριση σε 

οριστικές και αόριστες αναφορικές αντωνυμίες. Η αντωνυμία απ/π ονομάζεται 

προσδιοριστική, γιατί αναφέρεται, ορίζει και προσδιορίζει κάποιον όρο αναφοράς,469 

μια κεφαλή που μπορεί να είναι ουσιαστικό, αντωνυμία ή επίρρημα ή ακόμα και 

ολόκληρη η προηγούμενη πρόταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης επιβεβαιώνεται το ιεραρχικό μοντέλο προσβασιμότητας που προτείνεται 

από τους Keenan & Comrie (1977, 63-69)· το αναφορικό απ / π καλύπτει ολόκληρη 

την ιεραρχία προσβασιμότητας που προτείνουν οι Keenan & Comrie (ό.π.), 

αναφορικοποιώντας με τη σειρά το υποκείμενο, το άμεσο αντικείμενο, το έμμεσο 

αντικείμενο, το εμπρόθετο συμπλήρωμα, τη γενική κτητική και τη γενική συγκριτική. 

 

                                                
465 Οι Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 422) χρησιμοποιούν τους όρους 

ελεύθερες ή ακέφαλες, καθώς οι αντωνυμίες αυτές δεν προσδιορίζουν κάποια κεφαλή. 
466 Για την προέλευση και τις πρώτες μαρτυρίες της προσδιοριστικής αναφορικής αντωνυμίας που βλ. 

Gignac (1981 : 179), Bakker (1974 : 87-94), Nickolas (1998 : 200 κ.ε.) κ.ά.  
467 Τζάρτζανος 1991, Α, 164 «Είναι κάθε γένους, αριθμού και πτώσης». 
468 Την αντωνυμία αυτή ονομάζουν ο Χριστίδης (1986 : 135 κ.ε.) αναφορικό δείκτη και οι Holton & 

Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 102) άκλιτο συμπληρωματικό δείκτη. 
469 ΝΕ Γρ (1988 [1941] : 296), Holton & Mackridge & Φιλιππάκη - Warburton (2004 : 418) «το 

ουσιαστικό που προσδιορίζει …είναι … γνωστό ως σημείο αναφοράς».  
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Παραδείγμα από το ιδίωμα της Σαμοθράκης  

 
Κλίμακα   

προσβασιμότητας 

 Παραδείγματα 

Αναφορική 

Υ 
Η γ’υυναίκα αμπ470 (=η οποία)  γ’ήρτι γ’ήνταν ζαμπούν’σσα. 

Το πιδί αμπ (=το οποίο) γ’ήφι.ι του φαγ’ί, δεν -ι- κάτσι. 

ΑΑ 
Τς νουμάτ απ (=τους οποίους) (τσι) χτύπσι τ αμάξ’, τσι φιβγατίσαν. 

Του φαγ’ί αμπ (=το οποίο) μαγ’είειψα δε μας γ’ίσουσι. 

ΕΑ 
Ντ υυναίκα αμπ (=στην οποία) δώκα τς πάαδις, δε ντη μιταγ’είδα.. 

Θέλου να ανταμώσου ντουν άθιιπου αμπ (ντου) δώκα τσ ι λιές. 

Εμπρ. Προσδ. 

Στου χουριό απ  (=στο οποίο) πάγ’ινα αντάμουσα γ’ένα άθιιπου.  

Μι τς φίλ’ απ  (=με τους οποίους) έμπλιξι, δ άα πάει μπουουστά.   

Πού ένι του μαγαζ’ί  απ (= από το οποίο) ψν’ίι̯ζς;  

Ντου γκ’ι.ό αμπ  (=κατά τον οποίο) γ’ήνταν οι Βουργάρ, δυσ’τύχ’ιψι ι 

κόζμους.  

Κτητική Ι γ’ άθιιπους αμπ  (=του οποίου) γνουίσαμ ντ υυναίκα τ, ένι γιατόος.  

Σύγκριση  

(αναλυτική εκφορά με 

β΄ όρο σύγκρισης) 

 

Για διε γ’ένα άθιιπου  απ  (= από τον οποίο) ένι η γ’ υυναίκα τ πιο 

αψ’λ’ή απ τ αυτόνα!  

 

Η παρουσία κλιτικών, προαιρετικών ή υποχρεωτικών, στην αναφορική 

πρόταση, δεν φαίνεται να ανατρέπει την ιεραρχία της κλίμακας προσβασιμότητας, 

καθώς τα κλιτικά είναι στοιχεία που εμφανίζονται και στην κύρια πρόταση.   

Άρα, στο ιδίωμα της Σαμοθράκης ο μοναδικός μηχανισμός αναφορικοποίησης 

των προσδιοριστικών αναφορικών προτάσεων είναι ο ΓΑΔ απ / π, ο οποίος 

λειτουργεί471 συντακτικά ως υποκείμενο, αντικείμενο (άμεσο ή έμμεσο), εμπρόθετος 

προσδιορισμός, γενική κτητική και β΄ όρος σύγκρισης· έτσι, εφόσον το αναφορικό 

στοιχείο απ / π αναφορικοποιεί τη γεν. συγκριτική, σύμφωνα με τους  Keenan & 

Comrie (1977 : 68),  υποχρεωτικά αναφορικοποιεί κι όλες τις ανώτερες βαθμίδες .  

                                                
470 Με τη γραφή μπ δηλώνουμε b. 
471 ΝΕ Γρ (1988 [1941] : 296-7), Mackridge (1990 : 353 κ.ε), Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 164, 

165-167). 
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Β. Οι μη προσδιοριστικές (ή αόριστες) αναφορικές αντωνυμίες «εισάγουν 

ελεύθερες ή ακέφαλες αναφορικές προτάσεις».472 Διακρίνονται, όπως και οι 

υπόλοιπες συσχετικές, σε (α) αντωνυμίες ταυτότητας: α1. όποιους, όπγ’ην’/όποια, 

όποιου και α2. το άκλιτο  ό,τ  (β) ποιότητας: ότουργιους, ότουργ’ήν’/ ότουργια, 

ότουργιου, ό,τ λουγ’ής / λουγιώ κ.λπ. και (γ) ποσότητας: όσους, όσ’ην’, όσου και 

εντάσσονται στο μοντέλο κλίσης των συσχετικών αντωνυμιών του ιδιώματος.  

Από την ΑΕ αόριστη αναφορική αντωνυμία ταυτότητας (όστις) είναι σε χρήση 

μόνο η γενική ενικού του αρσ. και θηλ.: αρσ. ότουν’ς, θηλ. ότιν’ς (με πιο σπάνιο 

όπγ’ην’ς). Οι τύποι αυτοί σχηματίζονται όπως και η ερωτηματική αντωνυμία 

ταυτότητας τούν’ς και τίν’ς. Επίσης, το άκλ. ουδ. ό,τ χρησιμοποιείται όπως και το 

αντίστοιχό του ό,τι της ΚΝΕ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τύπος της αιτιατικής ενικού ότουργιούνα φέρει και 

δεύτερο τόνο (βλ. για τον 2ο τόνο 2.3.3).  

Παρομοίως με επέκταση του θέματος με ν- κλίνεται και η αόριστη αναφορική 

αντωνυμία ποσότητας όσους, όσ’ην’, όσου. Η αιτιατική ενικού του αρσ. έχει διπλό 

σχηματισμό όσουνα και όσου. ο δεύτερος τύπος μπορεί να θεωρηθεί και πάλι 

σχηματισμός από επίδραση της ΚΝΕ.  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ 

  οριστικές  αόριστες 
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ουσίας απ/π  όποιους 

   ό,τ 

 ποιότητας απ/π ότουργιους 
   ό,τ λουγ’ής ... 

 ποσότητας απ/π όσους 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ τόπου απ/π όπ 

 χρόνου απ/π όπουντι/ όπιντι 

 τρόπου απ/π όπους  
  

 ποσού απ/π όσου  

                                                
472 Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 102). 
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Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα των 

αναφορικών αντωνυμιών, οι μη προσδιοριστικές αναφορικές αντωνυμίες δεν 

συμπίπτουν μορφολογικά, αλλά η κάθε μια δείχνει και τη συντακτική της λειτουργία 

στην πρόταση που εισάγει. Αντίθετα, σε όλη την κλίμακα των οριστικών αναφορικών 

αντωνυμιών και επιρρημάτων γίνεται χρήση του ΓΔΑ. Ο λόγος είναι προφανής: στις 

οριστικές η λέξη εξάρτησης (κεφαλή) δίνει τις πληροφορίες της λειτουργίας τους, 

αντίθετα οι αόριστες ως ακέφαλες που είναι, πρέπει οι ίδιες να φέρουν τα ειδικότερα 

χαρακτηριστικά (ονοματικά ή επιρρηματικά), έτσι ώστε να γίνεται εμφανής η 

λειτουργία τους. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

8.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ  

8.1  Αναδρομή στις έως τώρα αναλύσεις του ρηματικού συστήματος της 

ΚΝΕ. 

Για την ανάλυση του ρηματικού συστήματος της ελληνικής έχουν προταθεί μέχρι 

τώρα διάφορες αναλύσεις: 

 Οι Hamp (1961), Koutsoudas (1962), Μπαμπινιώτης (1972), στα πλαίσια του 

αμερικανικού δομισμού, ακολουθώντας το μοντέλο «Στοιχείο και διάταξη» (Item and 

arrangement) έχουν προτείνει αναλύσεις που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς 

τον αριθμό και την αντιστοίχηση των μορφημάτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

την ανάλυση του Hamp (1961) το ρήμα απαρτίζεται από πέντε μορφήματα:  

Θέμα, Όψη,  ΘΦ: χρόνος, Αριθμός/Πρόσωπο και Φωνή 

γραφ Ø ου  με   Ø 

Σύμφωνα με τον Koutsoudas (1962) το ρήμα απαρτίζεται από τρία μορφήματα:  

Θέμα, Όψη/Φωνή, Χρόνος/ Πρόσωπο/Αριθμός 

γραφ    Ø   ουμε 

Και τέλος, σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (1972), το ρήμα απαρτίζεται από τέσσερα 

μορφήματα  

Θέμα, Όψη,  ΘΦ: χρόνος, Αριθμός/Πρόσωπο/Φωνή 

γραφ Ø  ου    με  

Στις παραπάνω αναλύσεις η θέση του μορφήματος είναι σταθερή και σε περίπτωση 

απουσίας συμπληρώνεται από μηδενικά μορφήματα. 

Ο Μatthews (1967, 1974) προς αποφυγή των μηδενικών μορφημάτων 

ακολουθεί το μοντέλο «Λέξη και παράδειγμα» (Word and Paradigm), σύμφωνα με το 

οποίο κάθε ρηματικός τύπος βασίζεται σε ένα λέξημα. Το λέξημα ως αφηρημένη 

έννοια πραγματώνεται αρχικά ως θέμα, το οποίο επεκτείνεται στη συνέχεια με 

διάφορα σχηματιστικά στοιχεία, χωρίς περιεχόμενο, που ρυθμίζονται από ένα εξίσου 

μεγάλο αριθμό ειδικών κλιτικών σχηματιστικών κανόνων. Το μειονέκτημα της 
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ανάλυσης αυτής είναι η εκτεταμένη χρήση κανόνων με μηδενική εισαγωγή 

σχηματιστικών στοιχείων. 

Η Philippaki-Warburton προσφέρει δύο διαφορετικές αναλύσεις (1970 & 

1973) με βάση το θεωρητικό μοντέλο της γενετικής μετασχηματιστικής γραμματικής. 

Σύμφωνα με τη Ralli (1987 : 185-6) η αδυναμία του θεωρητικού αυτού μοντέλου 

είναι ότι δίνει στη μορφολογία δευτερεύοντα ρόλο και πρωτεύοντα ρόλο στη 

σύνταξη, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιείται κάθε μορφολογική διαδικασία. 

Η Ralli (1987) & Ράλλη (2005 : 126 κ.ε.) απορρίπτει ως αντιοικονομικές τις 

δομικές αναλύσεις, (α) με το μοντέλο ‘Στοιχείο και διάταξη’ των Hamp 1961, 

Koutsoudas 1962, Μπαμπινιώτη 1972 και (β) του Μatthews (1967, 1974) με το 

μοντέλο ‘Λέξη και παράδειγμα’, γιατί οι πρώτες, παρά την περιγραφική τους 

επάρκεια, χρησιμοποιούν ένα μεγάλο αριθμό μηδενικών μορφημάτων, ενώ η δεύτερη 

δεν αποτρέπει την εκτεταμένη χρήση κανόνων με μηδενική εισαγωγή σχηματιστικών 

στοιχείων (κριτική της Φιλιππάκη-Warburton (1973).  

Η Ράλλη (2005 : 127) «ακολουθώντας τη θέση του ισχυρού λεξικαλισμού 

(strong lexicalism), όπου όλα τα μορφήματα, θέματα και προσφύματα (κλιτικά και 

παραγωγικά) αποτελούν λήμματα του λεξικού, και η κλίση θεωρείται μορφολογική 

διαδικασία σχηματισμού λέξεων» προτείνει ένα δομικό μοντέλο διμερούς 

μορφολογικής ανάλυσης των ρηματικών τύπων, σύμφωνα με το οποίο τα κλιτικά 

προσφύματα έχουν μορφηματική υπόσταση και συνδυάζονται με τα θέματα σε μια 

διφυή δομή, «όπου το πρώτο από τα δύο συστατικά είναι πάντοτε ρηματικό θέμα και 

το δεύτερο είναι κλιτικό επίθημα που εκφράζει πάντοτε το πρόσωπο και τον αριθμό»: 

[[Θέμα] Κλιτικό Επίθημα]. Το Θ μπορεί να είναι «απλό ή μορφολογικά πολύπλοκο», 

όταν περιέχει κι άλλο κλιτικό μόρφημα, όπως π.χ. το μόρφημα της όψης, όταν 

πραγματώνεται λεξικά. Το σχήμα τότε της διμερούς μορφολογικής ανάλυσης θα έχει 

την εξής δομή: [[[Θ] Κλιτικό μόρφημα] Κλιτικό μόρφημα].  

Για τη Ράλλη η μορφηματική πραγμάτωση κάποιου μορφοσυντακτικού 

χαρακτηριστικού στη δομή του ρηματικού παραδείγματος είναι προαιρετική και 

υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των ίδιων μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών σε 

περισσότερα από ένα μορφήματα, όχι όμως συγχρόνως.  
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8.2 Η παρούσα ανάλυση – Βασικές έννοιες  

Η παρούσα μελέτη δεν ακολουθεί συστηματικά κανένα από τα παραπάνω 

μοντέλα ανάλυσης· ξεκινάει από μια παραδοσιακού τύπου περιγραφή του ρηματικού 

συστήματος, αξιοποιώντας όμως στοιχεία αφενός από τις σύγχρονες δομικές 

αναλύσεις (Μπαμπινιώτης 1972, Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 2005, Ralli 1987 & 

Ράλλη 2005) για την κατάτμηση του ρήματος και την πραγμάτωση των 

μορφοσυντακτικών του χαρακτηριστικών και αφετέρου τη θεωρία της 

γραμματικοποίησης (κυρίως όπως εφαρμόστηκε από τους Tsangalidis 1999 και 

Markopoulos 2008 & 2009) για την ερμηνεία των γραμματικοποιημένων ρηματικών 

δομών του μέλλοντα και των περιφραστικών εγκλίσεων.  

Έτσι, η παρούσα ανάλυση της ρηματικής κλίσης του ιδιώματος της 

Σαμοθράκης θα βασιστεί στα δύο βασικά μορφολογικά συστατικά της δομής473 του 

ρήματος, που είναι το Θέμα474 (στο εξής Θ), απλό ή σύνθετο, και τα κλιτικά 

επιθήματα (στο εξής ΚΕ).475 Μέσω των δύο αυτών δομικών συστατικών εκφράζονται 

τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, που για το ρήμα, σύμφωνα με τη Ράλλη (2005 : 53), 

είναι: πρόσωπο, αριθμός, χρόνος, όψη, φωνή, έγκλιση, κλιτική τάξη (συζυγία).  

Θέμα (μαζί με την αύξηση) και ΚΕ είναι τα στοιχεία που εκμεταλλεύονται 

παραδοσιακές και σύγχρονες γραμματικές, καθώς και άλλες μελέτες (πβ. 

                                                
473 Ο Μπαμπινιώτης (1972 : 26) αναφέρει «Κατά τον τύπον αναλύσεως εις άμεσα συστατικά 

(Immediate Constituents (IC) πας ρηματικός τύπος σύγκειται απαραιτήτως εκ δύο τεμαχίων: του 

Θέματος (Θ) και του Τέρματος (Τ)».  
474 Ο Μπαμπινιώτης (1972 : 26) αναφέρει «Περαιτέρω είναι δυνατή υποκατηγοριοποίησις του μεν Θ 

εις εν ή και πλείονα υποτεμάχια (subsegments): την Βάσιν (Β) μετά ή άνευ προσφυμάτων 

(προθημάτων – επιθημάτων)»· η  Παυλίδου (2008 : 52-53) κάνει λόγο για ρίζα και θέμα: «το λεξικό 

μόρφημα που αποτελεί τον πυρήνα της λέξης ονομάζεται ρίζα (root), … ο συνδυασμός ρίζας και 

παραγωγικών παραθημάτων ή περισσότερων της μιας ριζών ονομάζεται θέμα (stem). Σε αντίθεση 

δηλαδή με τη ρίζα μιας λέξης, η οποία δεν μπορεί να αναλυθεί σε άλλα λεξικά ή γραμματικά 

συστατικά, το θέμα είναι αναλύσιμο σε λεξικά και παραγωγικά».  
475  Η Ράλλη (2005 : 126 κε.) χρησιμοποιεί τον όρο ΚΕ και συμπεριλαμβάνει ΘΦ+Κ: βασικές 

καταλήξεις). Ο Μπαμπινιώτης (1972 : 26) χρησιμοποιεί τον όρο Τ(έρμα) και συμπεριλαμβάνει ΘΦ+Κ. 

Στις νεότερες Γραμματικές της Ελληνικής: Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 111), 

Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 506), καθώς και στη Γραμματική των Μπαμπινιώτης & Κοντός 

(1967) κ.ά. χρησιμοποιείται ο παραδοσιακός όρος Κ(ατάληξη) (πβ.  ΝΕ Γρ. 1988 [1941] : 317, για 

ΘΦ+Κ: βασικές καταλήξεις).  
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Spyropoulos & Revithiadou 2009 : 108 κ.ε.), για την περιγραφή του ρηματικού 

συστήματος. Στη ΝΕ Γρ. (1988 [1941]) οι καταλήξεις και το θέμα αποτελούν τα 

στοιχεία σχηματισμού του ρήματος. Οργανωμένο με διμερείς αντιθέσεις: συνοπτικό – 

μη συνοπτικό, παρελθοντικοί – μη παρελθοντικοί χρόνοι, ενεργητική – μεσοπαθητική 

φωνή παρουσιάζεται το ρηματικό σύστημα στις πιο σύγχρονες νεοελληνικές 

γραμματικές, όπως Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005), Holton & Mackridge & 

Φιλιππάκη-Warburton (2004).  

Αυτές ακριβώς οι διμερείς αντιθέσεις, με τις δυναμικές που αναπτύχθηκαν 

εξέφρασαν την τάση ήδη από την αρχαιότητα «να εκλείψουν οι μεγάλες διαφορές στα 

ρηματικά θέματα και να εξομαλυνθεί το ρηματικό παράδειγμα».476 Οι μεταπλασμοί 

των ενεστωτικών, κατά κύριο λόγο, θεμάτων από το αοριστικό477 και δευτερευόντως 

η εξομάλυνση των αοριστικών478 συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Προς την 

τάση για ενοποίηση των ρηματικών θεμάτων αντιστέκονται και παραμένουν 

                                                
476Η τάση για απλοποίηση του ρηματικού συστήματος ξεκίνησε ήδη από την αρχαιότητα βλ. 

Chantraine (1998 : 196): «Βαθμιαία ατόνισε η αίσθηση της σημασίας της ρίζας και των μεταπτώσεων, 

που χαρακτήριζαν τα διάφορα θέματα … Η ελληνική όμως των ιστορικών χρόνων όχι μόνο δεν 

δημιουργεί νέους τύπους σύμφωνα  μ' αυτό το πρότυπο, αλλ’ έχει την τάση να αποβάλει όσους 

διαθέτει … (και) να επιβάλει ομαλά συστήματα. [...] Αυτή η τάση ενισχύθηκε από τα παράγωγα 

ρήματα, που προσφέρονταν ευκολότερα για την πλήρη ανάπτυξη των διαφόρων θεμάτων, και ιδιαίτερα 

από τα ονοματικά ή παρώνυμα, τα οποία ενώ στην ινδοευρωπαϊκή διαθέτανε θέμα μόνο για τον 

ενεστώτα, στην ελληνική σχημάτισαν ενεργητικό, μέσο και παθητικό αόριστο, μέλλοντα και 

παρακείμενο και πήραν τη θέση των παλιών ριζικών ρημάτων». 
477 Για το ρόλο και τη σημασία του αοριστικού θέματος πβ. Tonnet (1995 : 81), Θωμαδάκη (2002 : 

242-3): «Έχει με σαφήνεια αναλυθεί … ο ρόλος του συνοπτικού θέματος στη διαμόρφωση τόσο του 

ρηματικού συστήματος της Ν.Ε. συνολικά, όσο και των επιμέρους τάξεων ρηματικών θεμάτων», όπου 

και αναφορές στους Χατζιδάκι (1892), Μπαμπινιώτη (1972), St. M. Cole 1975. Historical development 

of the Modern Greek Present Verbal Classes. (Microfilmed Ph. D. Diss.). The Univ. Carolina at Chapel 

Hill και G. Horrocks. 1997 (για το οποίο βλ. Χόρροκς, 2006).  
478 Ο Παπαναστασίου (2001 : 456) για την ελληνιστική εποχή αναφέρει: «Και στο θέμα του αορίστου 

παρατηρούνται αλλαγές. Η κυριότερη αφορά την επέκταση του σιγματικού αορίστου και σε 

περιπτώσεις ρημάτων με θεματικό ή αθέματο αόριστο που είχε αρχίσει ήδη από την κλασική εποχή. 

Έτσι ο αόριστος ἔλειψα που εμφανίζεται ήδη στην κλασική αττική κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι του 

ἔλιπον, το ἡμάρτησα θα υπερισχύσει του ἥμαρτον, το ἐβίωσα του ἐβίων κ.λπ.». 
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ασυμμόρφωτα ανώμαλα ρήματα479 που εμφανίζουν «υψηλή στατιστική 

συχνότητα».480  

Από την άλλη πλευρά επέρχεται απλοποίηση και ενοποίηση και των κλιτικών 

επιθημάτων. Τα κλιτικά επιθήματα,481 μορφήματα «μορφοσυντακτικής στάθμης»,482 

δεν αλλάζουν τη λεξική σημασία «απλώς παραθέτουν κάποια χαρακτηριστικά που 

είναι προβλέψιμα»,483 δίνουν πληροφορίες, όσον αφορά τα ρήματα, συγχρόνως για το 

πρόσωπο, τον αριθμό, τον χρόνο, τη φωνή, την έγκλιση – όταν αυτή εκφράζεται 

μορφολογικά – και τη συζυγία. 

 Τα κλιτικά επιθήματα: όταν προστίθενται σε θέμα μη συνοπτικό484 

διαφοροποιούνται, κατά φωνή και συζυγία, διατηρώντας σταθερό το θέμα, αντίθετα 

όταν προστίθενται σε θέμα συνοπτικό διατηρούνται  σταθερά στις δύο φωνές αλλά με 

διαφοροποίηση του θέματός τους.  

                                                
479 Πβ. Μόζερ (2007 : 296-297) για ίχνη του πρώιμου συστήματος δήλωσης του 'ποιού ενεργείας' στη 

σύγχρονη γλώσσα. 
480 Ο Παπαναστασίου (2001 : 432) αναφέρει: «Στην πορεία της ελληνικής … επικρατεί όλο και 

περισσότερο η τάση να εκλείψουν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα ρηματικά θέματα και να 

εξομαλυνθεί το κλιτικό παράδειγμα… Προχωρώντας προς τη νέα ελληνική οι περιπτώσεις αυτές θα 

περιοριστούν σε λίγα ρήματα, που έχουν ωστόσο υψηλή στατιστική συχνότητα, και γι’ αυτόν ακριβώς 

τον λόγο δεν είναι εύκολο να αλλάξουν μορφή και να εξομαλυνθούν». 
481 Η Ράλλη (2005 : 53) κάνει λόγο για ‘μορφήματα – κρεμάστρα’, ο Μπαμπινιώτης  (1972) και οι 

Κλαίρης & Μπαμπινιώτης  και Μπαμπινιώτης (2005 : 508 κε.) για ‘αμαλγάματα’: «Η χρονική βαθμίδα 

δηλώνεται με τα διάφορα καταληκτικά σύνολα που συμπληρώνουν το θέμα, τα οποία  δίνουν από 

κοινού πληροφορίες («αμαλγάματα») για τη χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον), το πρόσωπο 

και τον αριθμό (ενικός-πληθυντικός) του υποκειμένου του ρήματος (α΄ -β΄ -γ΄ ενικό, α΄- β΄ -γ΄ 

πληθυντικό), καθώς και για τη φωνή (ενεργητική – μεσοπαθητική)». 
482Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (1972 : 27) είναι μορφήματα «μορφοσυντακτικής στάθμης, 

στοιχούντα προς τας γραμματικάς κατηγορίας του ρήματος (‘τα παρεπόμενα’ των αρχαίων 

γραμματικών – εξαιρέσει του ΠΕ)».  
483 Ράλλη (2005 : 52). 
484 Πβ. και Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 512) για ΚΝΕ: «στα θέματα που χαρακτηρίζονται από 

ατελές ποιόν ενεργείας τα ληκτικά μορφήματα διαφοροποιούνται κατά συζυγίες». 
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8.3 Το ρηματικό σύστημα του ιδιώματος της Σαμοθράκης: μορφολογικά 

χαρακτηριστικά και η πραγμάτωσή τους 

Το ρηματικό σύστημα του ιδιώματος της Σαμοθράκης εμφανίζει τα χαρακτηριστικά 

του απλοποιημένου μεσαιωνικού ρηματικού συστήματος,485 το οποίο βασίζεται στη 

διάκριση όψης και χρόνου, χαρακτηριστικά που αποτελούν τους δυο βασικούς άξονες 

γύρω από τους οποίους οργανώνεται ολόκληρο το ρηματικό σύστημα της 

Ελληνικής.486 Πρόκειται για ένα απόλυτα ισορροπημένο σύστημα, οργανωμένο 

μορφολογικά με βάση το χαρακτηριστικό της όψης (συνοπτικό – μη συνοπτικό), σε 

μονολεκτικούς και περιφραστικούς σχηματισμούς, που διατρέχει όλες τις χρονικές 

βαθμίδες (παρελθόν – μη παρελθόν: παρόν – μέλλον). Η προστακτική, λόγω της 

σημασίας της (μέλλον) ενταγμένη στο σύστημα της όψης (συνοπτικό – μη 

συνοπτικό), διατρέχει μόνο τη χρονική βαθμίδα μη παρελθόν και εμφανίζεται μόνο σε 

καταφατικούς μονολεκτικούς σχηματισμούς. Τη λειτουργία της αρνητικής προτροπής 

την έχει αναλάβει η υποτακτική.  

8.3.1 Ρηματική όψη  

Πρόκειται για μια μορφοσημασιολογική κατηγορία, που σύμφωνα με τον Comrie 

(1976 : 3) ορίζεται ως ο διαφορετικός τρόπος να δει κανείς την εσωτερική χρονική 

σύσταση του ρήματος «Aspects are different ways of viewing the internal temporal 

cοntituency of a situation». Και από τη Μόζερ (2007α : 286-7) ορίζεται ως «η 

κατηγορία που δηλώνει αν ο ομιλητής βλέπει το γεγονός συνοπτικά, ως σύνολο, ή μη 

συνοπτικά, δηλαδή δίνοντας σημασία στην εσωτερική χρονική του σύσταση».  

                                                
485 Για την εξέλιξη του ελληνικού ρηματικού συστήματος ως προς την όψη και το χρόνο βλ. Μόζερ 

(2007 : 297): «Η ελληνική γλώσσα στην ιστορική της πορεία φαίνεται να ξεκινά από τη μορφολογική 

δήλωση της λεξικής κατηγορίας του ποιού ενεργείας [...] και τη λεξική ή υπονοηματική δήλωση της 

χρονικής διάταξης των γεγονότων και να κινείται προς τη συστηματοποιημένη έκφραση της άποψης 

και του γραμματικού χρόνου μέσω του ρήματος, και μάλιστα κυρίως μέσω των καταληξεών του. Στην 

τρέχουσα φάση της εξέλιξής του το ρηματικό σύστημα είναι οργανωμένο βάσει και των  δύο 

παραμέτρων, με την άποψη να διατηρεί ίσως ένα ελαφρό προβάδισμα, χάρη στο ρόλο της στην 

επιλογή της άποψης των εξαρτημένων τύπων, αλλά με τον χρόνο να διεκδικεί γερή εκπροσώπηση. Η 

οργάνωση του αποψιακού συτήματος οπωσδήποτε συντελέστηκε νωρίτερα, και η αποψιακή αντίθεση 

κατέλαβε ολόκληρο το φάσμα του χρονικού άξονα […]». 
486 Βλ. και Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 506), Χόρροκς (2006: 434κ.ε.). 
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Η έννοια της όψης εκφράζεται τόσο από την οριστική όσο και από τις άλλες 

εγκλίσεις. Το μη συνοπτικό εμφανίζει τη ρηματική ενέργεια ως συνέχεια, εξέλιξη, 

επανάληψη, αντίθετα το συνοπτικό εμφανίζει τη ρηματική ενέργεια απλά ως 

στιγμιαία ή ως συντελεσμένη.  

Ως προς το συντελεσμένο487 οι απόψεις διίστανται· σύμφωνα με ορισμένους 

ερευνητές αποτελεί ένα υποσύστημα του συνοπτικού,488 κατ’ άλλους αποτελεί ένα 

τρίτο είδος όψης,489 ή κατ’ άλλους ανεξάρτητο σύστημα490 που βρίσκεται έξω από 

την όψη. Διατρέχει όλες τις χρονικές βαθμίδες (παρελθόν – παρόν – μέλλον), σε 

χρόνο σχετικό κι όχι απόλυτο.  

 Πιο συγκεκριμένα, η διάκριση στην όψη πραγματώνεται μορφολογικά μέσω 

της θεματικής αλλομορφίας. Το θέμα, όπως αναφέρει και η Ράλλη (2005 : 127), 

μπορεί να είναι «απλό ή μορφολογικά πολύπλοκο», όταν περιέχει κι άλλο κλιτικό 

μόρφημα, όπως π.χ. το μόρφημα της όψης, όταν αυτή πραγματώνεται λεξικά π.χ. μη 

συνοπτικό -ν-, συνοπτικό -σ-, -θ-. Στους μη σιγματικούς αορίστους η διάκριση στην 

όψη επιτυγχάνεται μέσω της θεματικής αλλομορφίας. Με το απλό ή πολύπλοκο θέμα 

                                                
487 Σύμφωνα με τους Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (2005 : 460-461) «Οι λεγόμενοι συντελεσμένοι χρόνοι 

(παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας) αποτελούν μια προβληματική κατηγορία: 

όπως δείχνει και η μορφή τους (σχηματίζονται από το θέμα του αορίστου)»  Υπάρχουν δύο απόψεις: α) 

«αποτελούν μια υποκατηγορία του τέλειου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο συντελεσμένο του 

γεγονότος» , β) «η διαφορά των συντελεσμένων από τους άλλους δεν εντοπίζεται στο ποιόν ενεργείας 

αλλά στον χρόνο, και ότι δηλώνουν κυρίως το προτερόχρονο. Και οι δύο απόψεις στηρίζονται σε 

βάσιμα επιχειρήματα. [...] Σημ. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον παρακείμενο, οι πολλαπλές 

χρήσεις του οποίου και η μεγάλη επικάλυψη με τον αόριστο κάνουν ιδιαίτερα δύσκολη την ανάλυσή 

του». 
488 Βλ. Μπαμπινιώτης & Κοντός (1967: 147-8),  Μπαμπινιώτης (1972 :  33), Μόζερ & Μπέλλα (2003). 
489 Πβ. Comrie (1976 : 52) «[…]  given the traditional terminology in which the perfect is listed as an 

aspect, it seems most convenient to deal with the perfect in a book on aspect, while bearing in mind 

continually that it is an aspect in a rather different sense from the other aspects treated so far»· Moser 

(1988 : 51-52)· επίσης, στη ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 313) γίνεται τριμερής διάκριση της όψης 

«Ξεχωρίζουμε συνήθως ως προς τον τρόπο τρία είδη χρόνων: τους εξακολουθητικούς, τους συνοπτικούς 

(ή στιγμιαίους) και τους συντελεσμένους». 
490 Holton & Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 114) «Υπάρχει επίσης και μια ομάδα τριών 

τετελεσμένων χρόνων, οι οποίοι βρίσκονται έξω από το σύστημα του ποιού ενεργείας που 

διαφοροποιεί το συνοπτικό από το μη συνοπτικό». 
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δηλώνεται η λεξική σημασία του ρήματος και πραγματώνεται μορφολογικά η όψη 

του (μη συνοπτική – συνοπτική). 

Με βάση την όψη, στο ρηματικό σύστημα της Σαμοθράκης, όπως και στο 

ρηματικό σύστημα της ΚΝΕ, διακρίνουμε τρία θέματα ή, αν υπολογίσουμε και της 

μεσοπαθητικής μετοχής, τέσσερα, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ως αρκτικοί χρόνοι 

όλων των κλιτικών σχηματισμών του ρηματικού της συστήματος. Τα θέματα αυτά 

είναι τα εξής: θέμα1: ενεστωτικό, θέμα 2α: ενεργητικό αοριστικό, θέμα 2β: 

μεσοπαθητικό αοριστικό. Το θέμα της μεσοπαθητικής μετοχής του παρακειμένου, 

που μπορεί να θεωρηθεί ως τέταρτο θέμα και χρησιμοποιείται για την περιφραστική 

δήλωση των συντελεσμένων χρόνων, σχηματίζεται κατά κύριο λόγο από το Θ2β του 

μεσοπαθητικού αορίστου, με κάποιες μορφοφωνολογικές διαδικασίες. Τα θέματα 

αυτά μέσα από τη μορφολογική τους σύσταση δηλώνουν την διαφορετική όψη.491  

Η θεματική αλλομορφία εκφράζεται μορφολογικά:  

(α) με ένα πολύπλοκο θέμα, στο οποίο η όψη πραγματώνεται με ξεχωριστό μόρφημα, 

με τα μορφήματα -σ-, -θ-, π.χ. να λ’ύν-ου ~ να λ’ύ-σ-ου,  να λ’ύνουμ ~ να λ’θ-ώ  

(β) με τη μετάπτωση: να φεύγ-ου ~ να φύγ-ου, να φαίνουμ ~ να φαν-ώ, να γ’έρν-ου ~ 

να γ’εί-ου 

(γ) με την παραπληρωματικότητα ή ‘υποκατάσταση’:492 να τώωγ-ου ~ να φάγ-ου, να 

λέγ-ου ~ να π-ω.  

Οι δυο τελευταίες κατηγορίες, μετάπτωση και παραπληρωματικότητα, 

εμφανίζονται σε κληρονομημένα ρήματα, οφείλονται σε ιστορικούς λόγους και δεν 

ερμηνεύονται συγχρονικά.  

                                                
491 βλ. και Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 508) «αυτό που δηλώνεται μέσα από τη μορφολογική 

σύσταση τού θέματος είναι η διαφορετική χρονική ποιότητα της ρηματικής ενέργειας (διάρκεια –μη 

διάρκεια, επανάληψη – μη επανάληψη, εξέλιξη – μη εξέλιξη, ατελής – τέλεια - συντελεσμένη ενέργεια 

/ πράξη / κατάσταση)». 
492 Κατά τη Ράλλη (2005 : 51) «Η υποκατάσταση οφείλεται κυρίως σε ιστορικούς λόγους και δεν 

ερμηνεύεται συγχρονικά» και επίσης «με τον όρο υποκατάσταση αναφερόμαστε στη μορφοσυντακτική 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα θέματα (ή ρίζες) κλιτών τύπων που δεν έχουν φωνολογική ομοιότητα 

(πρβλ. είμαι/υπήρξα, τρώγω/έφαγα)».  
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8.3.1.1 Υποκατηγοριοποίηση κατά θέματα: Σχηματισμός των θεμάτων 

Ο σχηματισμός των ρηματικών θεμάτων στο ιδίωμα της Σαμοθράκης εντάσσεται 

μέσα στον γενικότερο τρόπο σχηματισμού των ρηματικών θεμάτων (ενεστ. – αορ.) 

της Ελληνικής, η συστηματική περιγραφή των οποίων προσκρούει σε αρκετές 

δυσκολίες.493  

8.3.1.1.1 Μη συνοπτικά θέματα 

Κατά την εξέλιξη από την ΑΕ στη ΜΕ σημειώθηκε μεγάλη αναστάτωση στο 

ρηματικό σύστημα με πολλούς μεταπλασμούς στα ρηματικά θέματα κυρίως του 

ενεστώτα.494 Η παραδοσιακή και ιστορική γραμματική, ερμηνεύει τους 

μεταπλασμούς βάσει της αρχής της αναλογίας και της αποσαφήνισης.495 Ο 

Μπαμπινιώτης (1972 : 175-202, 240-249) και η Κατσούδα (2002 & 2004 : 275) 

δέχονται, στο πλαίσιο του δομισμού, ότι η αναδόμηση ενός συστήματος ή 

υποσυστήματος εκφράζεται με τη μορφή μιας ή περισσότερων δυναμικών 

(συγκλινουσών ή αποκλινουσών),496 οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν 

τάσεις σε μια περιοχή του συστήματος και δεν έχουν την μορφή νόμου, αλλά τη 

μορφή τάσης – ροπής, καθώς πολλά μέλη του ρηματικού συστήματος μένουν 

αμετάπλαστα. 

Ο Τζιτζιλής (ΒΙ) επισημαίνει τρεις παράγοντες που οδηγούν σε 

μεταπλασμούς: (1) την ταύτιση των καταλήξεων του αορίστου ρημάτων με 

                                                
493 Για τον σχηματισμό των ρηματικών θεμάτων της ελληνικής ο Καβουκόπουλος (1996 : 237) 

αναφέρει «η μορφολογία των αντιστοιχιών μεταξύ θεμάτων ενεστώτα και αορίστου (διαρκούς και 

στιγμιαίου ποιού ενεργείας) είναι από τα κεφάλαια της νεοελληνικής γραμματικής που δεν έχουν 

ακόμη περιγραφεί συστηματικά. … Στη μορφολογία του νεοελληνικού ρήματος συνυπάρχουν δύο 

τύποι κανόνων και δύο είδη μορφικής οικονομίας: από τη μια, έχουμε ένα περίπλοκο σύστημα 

κλιτικών παραλλαγών με αυστηρή οργάνωση, χωρίς κενά και ‘αντικανονικούς’ τύπους, ή αλλιώς μια 

πληθώρα κανόνων αλλά χωρίς εξαιρέσεις. Από την άλλη, έχουμε ένα απλούστερο σύστημα 

σχηματιστικών προτύπων με χαλαρή οργάνωση, μέτριο βαθμό κανονικότητας και αρκετές 

αποκλίσεις». 
494 Βλ. Χατζιδάκις (1905 : 266-306), Χόρροκς (2006: 444), Κατσούδα (2004). 
495 Hatzidakis (1975 [1892] : 390-417), Jannaris (1968 [1897] : 216 κ.ε.) κ.ά. 
496 Βλ. Μπαμπινιώτης (1972 : 93), Κατσούδα (2004 : 175) για συγκλίνουσες δυναμικές (οι δυναμικές 

που λειτουργούν προς μία κατεύθυνση), και αποκλίνουσες (οι δυναμικές που λειτουργούν προς την 

αντίθετη κατεύθυνση).  
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διαφορετικές καταλήξεις ενεστώτα που οδηγεί στην αναλογική εξομοίωση και των 

καταλήξεων του ενεστώτα, (2) την ανάγκη ενίσχυσης της μορφολογικής διάκρισης 

της όψης, (3) την αναλογική επικράτηση νεότερων ενεστωτικών τύπων. Συχνά οι 

παράγοντες αυτοί δρουν συνδυαστικά. 

Συγκεκριμένα στο ιδίωμα: 

1. Σε ταύτιση καταλήξεων αορίστου οφείλονται:497  

(α) μεταπλασμοί ρημάτων (i) σε -ίζω και -άζω κατά τα οξύτονα σε -ώ, συχνά με 

παράλληλους σχηματισμούς στον ενεστώτα και παρατατικό, π.χ. βαστώ (< ΑΕ 

βαστάζω), κουπαν’ίζου & κουπανώ, ξιφλλώ ‘ξεφυλλίζω’, σκουρπώ (< ΑΕ σκορπίζω), 

σβαλώ (< μσν. σφαλίζω), τζουγκαανώ < τζουγκρανίζω, χηηματίζου & χηηματώ 

‘εκτιμώ, υπολογίζω κάποιον’ (< ΑΕ χρηματίζω), αδυνατώ < μσν. αδυνατίζω, 

πλουτίζου (& πλουτύνου) (< ΑΕ πλουτώ)  κλπ.·  και αντίθετα (ii)  οξύτονα και κατά 

τα σε -ίζω, π.χ. πιστατώ & πιστατίζου 'επιστατώ' < ΑΕ επιστατώ, λ’ιχν’ίζω & λ’ιχνώ < 

ΑΕ λικμώ, κ.ά.· 

(β) μεταπλασμοί (i) των ΑΕ φωνηεντόληκτων κατά τα σε -ώ,  συχνά με παράλληλους 

σχηματισμούς και κατά τα βαρύτονα, ή μόνο κατά τα βαρύτονα, με την προσθήκη 

του επιθήματος -νω, π.χ. μνω 'ειδοποιώ' < ΑΕ μηνύω, ξω και ξ’ύνου < ΑΕ ξύω, 

απουξώ & απουξ’ύνου ‘τελειώνω το ξύσιμο’, φτω και φτύνου < ΑΕ πτύω, ξαναφτώ, 

απουφτώ, κλω και κλ’είνου < ΑΕ κλείω, ξανακλώ, ζ’βω & ζ’βήνου, ξαναζ’βώ, 

απουζ’βώ,  πααλώ < παραλύω, ξιπααλώ ‘ξηλώνω’, κατιλώ ενώ απλό λ’ύνου < ΑΕ 

λύω, πιιχώ < ΑΕ περιχέω, ενώ απλό χ’ύνου, λούνου < ΑΕ λούω· (ii) των ΑΕ σε –μι 

σε –νω>-νου, π.χ. μώνου < όμνυμι, ζώνου, στώωνου  κλπ.   (iii) μεμονωμένων 

ρημάτων όπως πλάνου498 'πλάθω' < ΑΕ πλάσσω, διαλέζου < διαλέγω, μπλέκω < πλέω. 

(γ) μεταπλασμοί των ΑΕ -ττω / -σσω > -ζω > -ζου, π.χ. διαλλάζου499 ‘υπάρχω, 

φαίνομαι’ (< μσν. & ΑΕ διαλλάσσω), πάαζου ‘κάνω’ (< πράττω), μαλάζου (< 

ΑΕ μαλάσσω), απουτάζου ‘αποκτώ’ (< υποτάσσω ΙΛ), ζ’ντάζουμ ‘υπόσχομαι’ (< 

συντάσσομαι) κλπ.  

                                                
497 Ο Χατζιδάκις (ΜΝΕ1 : 277-278) παρατηρεί «βάσις των μετασχηματισμών … είναι ο όμοιος 

αόριστος καθόν κανονίζονται … εσχημάτισαν τον ενεστώτα αυτών εκ του θέματος του αορίστου κατ’ 

αναλογίαν άλλων ρημάτων όμοιον με του αορίστου το θέμα εχόντων ...». 
498 ΛΜΕ-Κρ. πλάνω λ. πλάθω. 
499 Το ρήμα, σύμφωνα με Andr. LA απαντά επίσης σε Ίμβρο, Κύπρο, Σκιάθο.  
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(δ)  μεταπλασμοί στα χειλικόληκτα (-πτω, -φω, -[vo] < εύω, αύω, βω), στα οποία 

εμφανίζεται αναστάτωση ως προς τον σχηματισμό του ενεστώτα· εξαπλώνονται οι 

σχηματισμοί -φτου (< ΑΕ -πτω) προς τις άλλες κατηγορίες, αλλά και σε μικρότερο 

βαθμό οι -φου (< ΑΕ -φω), με εμφάνιση παράλληλων σχηματισμών και σε -βου, 

-φου, π.χ.  

<ΑΕ -πτω  

άαφτου & άαβου, ανάφτου & ανάβου, κλέφτου & κλέβου, θάφτου & θάβου, σ’κ’έβουμ 

& σ’κ’έφτουμ 

< ΑΕ -φω 

γάαφτου & γάαφου, γλ’είφτου & γλ’είφου, αλ’είφτου & αλ’είφου & αλ’είβου, 

πασαλ’είφτου & πασαλ’είβου, θέεφου & θέεβου, σ’τύβου & στ’ύφτου, γνέφτου & 

γνέφου & γνέβου. 

Μεταπλασμός μόνο σε -βου παρατηρείται στα σ’κ’έβουμ, καλ’ύβου 'καλύπτω, κλείνω' 

(< ΑΕ καλύπτω)· σε -βου λήγουν και όσα προέρχονται από -εύω, -αύω, π.χ. βαγεύου, 

μαγ’έεβου.  

(ε) μεταπλασμοί στα οξύτονα, με τη μορφή κυρίως μετακίνησης από τη Β2 τάξη στη 

Β1, όπως τα: 

ατκουτώ,500 βλουγώ, αντλουγώ ‘αντιμιλώ’, απουχπώ, αγιιπνώ, ακλουθώ, ανιβτώ & 

ανιφτώ ‘βοηθώ’ 

2. Στην ανάγκη ενίσχυσης της μορφολογικής διάκρισης της όψης οφείλεται η 

επέκταση της χρήσης του έρρινου -ν- στο ενεστωτικό θέμα των υγρόληκτων  (i)  σε 

παλιότερους σχηματισμούς, π.χ. φέρνου, πααφέρνου, σ’ύρνου κ.λπ.· κατ’ αυτόν τον 

τρόπο οι ομόηχες παλιότερα οριστική ενεστ. και οριστ. αορ. γίνονται διακριτές·501 (ii) 

σε νεότερους σχηματισμούς –αρω > -έρνω > -έρνου, π.χ. αμουλέρνου, ανιτέρνου, 

κασ’τιγ’έρνου ‘επιπλήττω’, παταλέρνου, σ’τμέρνου ‘εκτιμώ’ κλπ.· τα ρήματα της 

κατηγορίας αυτής σχηματίζουν άσιγμο και ένσιγο αόρ., αλλά πάντα άσιγμη υποτ. 

αορ.  

Η εξάπλωση του ρινικού στοιχείου έγινε με την επέκταση και σε άλλες 

κατηγορίες υγρόληκτων ρημάτων,  ακόμα κι αν η διάκριση όψης ήταν φανερή,502 π.χ. 

                                                
500 ΙΛ, λ. αντικοτώ ‘αντηχώ’, Ήπ. (Ζαγόρ. κ.ά) Μακεδ. (Βελβ.): Αντικουτούν τα πλάι̯α Ζαγόρ. 
501 Πβ. και Χόρροκς (2006 : 448). 
502 Πβ. Χόρροκς (2006 : 448), Browning (1995 : 95). 
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πιρνώ < περνώ (< ΑΕ περῶ), ξιρνώ < ξερνώ (< ΑΕ ἐξερῶ), ανιξιρνώ 'βγάζω 

υγρασία', καλνώ < ΑΕ καλῶ, αγκαλνώ 'εγκαλώ',  ανισ’κ’ιλνώ, σκουλνώ,  σ’τέλνου, 

δέρνου, σ’πέρνου, απουβέλνου κλπ. Έτσι, τα ενεστωτικά θέματα 

επαναχαρακτηρίστηκαν με το παραγωγικό επίθημα -νω,  ενώ τα αοριστικά χωρίς το 

-ν-.503   

8.3.1.1.2 Συνοπτικά θέματα 

8.3.1.1.2.1 Ένσιγμοι σχηματισμοί 

Όπως αναφέρθηκε (πβ. και ΚΝΕ), οι ένσιγμοι αόριστοι σχηματίζονται με την 

προσθήκη «ενός επιθηματικού στοιχείου (/s/), που συνάπτεται προς τη βασική μορφή 

του ρηματικού θέματος, προκαλώντας σε ορισμένα φωνονολογικά περιβάλλοντα και 

την ενεργοποίηση φωνολογικών μεταβολών»,504 για παράδειγμα χειλικό+σ δίνει -ψ- 

[ps], υπερωικό + σ δίνει -ξ- [ks]. Με την προσθήκη του /s/ στα βαρύτονα 

επιτυγχάνεται η διάκριση μη συνοπτικού – συνοπτικού θέματος, ενώ στα οξύτονα το 

μη συνοπτικό θέμα επιμηκύνεται με το τεμάχιο /Φs/. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν από τα βαρύτονα: τα χειλικόληκτα, τα 

υπερωικόληκτα και τα οδοντικόληκτα, καθώς επίσης και ρήματα με ληκτικό τεμάχιο 

-ζου <-ζω, -νου < -νω, συνήθως μεταπλασμένα από κατηγορίες που ιστορικά 

σχημάτιζαν ένσιγμο αόριστο, π.χ. χίιζου < χρίω, κ’τάζου ‘κουρνιάζω’, ανιγκιιμνιάζου 

‘μαλώνω κάνοντας γκριμάτσες’, λούνου < λούω ‘λούζω’, μώνου ‘ορκίζομαι’ < ΑΕ 

ομνύω. Τα οξύτονα διαθέτουν όλα ένσιγμο αόριστο. 

8.3.1.1.2.2 Άσιγμοι σχηματισμοί 

(α) υγρόληκτα, ρινικόληκτα: 

(i) με διάκριση όψης, π.χ. πααγγ’έλνου, φέρνου, πααφέρνου ‘μοιάζω’, πουουσβέλνου 

κλπ.· τα λατινογενή σε -έρνω, σχηματίζουν σιγματικό και άσιγμο αόριστο, π.χ.  

μπατέρνου - μπατάρσα & μπάτα.α κλπ. 

(ii) χωρίς διάκριση όψης, π.χ. μιγαλ’ύνου - μιγάλ’να, μκύυνου - μίκυυνα, ακιιβύνου - 

ακίιβνα, φτουχ’ύνου - φτώχ’να κλπ.  
                                                
503 Ο Tonnet (1995 : 183) για την αναδιάρθρωση των ενεστωτικών τύπων με την προσθήκη της 

συλλαβής -νω αναφέρει «Αυτή η ρύθμιση της γλώσσας διατηρεί ξεκάθαρα την ουσιαστική μορφική 

διαφορά ενεστώτα /αορίστου».  
504  Θωμαδάκη (2002 : 242).  
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(β) όπως αναφέρθηκε, με μετάπτωση ή παραπληρωματικότητα, σχηματίζονται τα 

κληρονομημένα, π.χ. φεύγου – έφγα, βλέπου – γ’είδα.  

8.3.2 Έγκλιση 

Η διάκριση στην έγκλιση που επιτυγχάνεται μέσω του θέματος αφορά:  

(α) την οριστική (και 2ο ενικό προστακτικής) στο συνοπτικό της μεσοπαθητικής 

φωνής, στην οποία η διάκριση επιτυγχάνεται μέσω του θέματος που επιμηκύνεται 

από το κλιτικό επίθημα -ηκ-, αντίθετα οι υπόλοιποι ρηματικοί σχηματισμοί 

υποτακτικής κ.λπ. πραγματώνονται χωρίς το -ηκ-. 

π.χ. λ’ύθκα < λ’ύθηκα -  αα/ να λ’θώ < λυθώ,  φάν’κα < φάνηκα – αα/να φανώ  

(β) περιορισμένο αριθμό κληρονομημένων ρημάτων στο συνοπτικό ενεργ. φων., 

μέσω των αλλαγών στο θέμα, δηλ. διάκριση της οριστικής προς τις υπόλοιπες 

εγκλίσεις, π.χ. 

πήγα ‘πήγα’ – πάγου – (πάνι) 

πήα ‘πήρα’ – πάου – πάρ  

δώκα – δώσου  

αφήκα – αφήσου  

8.3.3 Φωνή 

Ο Newton (1973 : 189) στις παραπάνω διακρίσεις, όψης και χρόνου, προσθέτει και 

την αντίθεση που επιτελείται μέσω της φωνής (ενεργητική – μεσοπαθητική).505 Η 

διάκριση ανάμεσα στις δύο φωνές για μεν το συνοπτικό γίνεται μέσω των 

μορφημάτων όψης  που προστίθενται στο ρηματικό θέμα, για δε το μη συνοπτικό 

μέσω των καταλήξεων.  

Ως προς το σχηματισμό της φωνής διακρίνουμε δύο κατηγορίες ρημάτων της 

νέας ελληνικής: Α. ρήματα που σχηματίζουν τύπους και στις δύο φωνές: δένω – 

δένομαι, λύνω – λύνομαι  Β. ρήματα που σχηματίζουν τύπους μόνο στη μία φωνή: 

τρέχω, έρχομαι κ.ά. Η μορφολογική διάκριση της φωνής έχει μόνο μερική αντιστοιχία 

με τη διάθεση.506  

                                                
505 Σύμφωνα με το Newton (1973 : 189) το ρήμα της σύγχρονης ελληνικής κατηγοριοποιείται με βάση 

την όψη (μη συνοπτικό – συνοπτικό), το χρόνο (Παρόν – Παρελθόν) και την φωνή (Ενεργητική – 

Παθητική). 
506 Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 536), Χρόνη (1998 : 30-47). 
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Στο ιδίωμα, όπως και στην ΚΝΕ, διακρίνονται δύο βασικά συστήματα τύπων 

(φωνές):  

(α) ενεργητική φωνή:  

α1. -ου < -ω  

α2  -ώ 

(β) μεσοπαθητική φωνή 

β1.  -μ < -μαι 

β2. -μι < -μαι (-ιέμαι & ούμαι) 

8.3.4 Συζυγίες 

Καθαρά μορφολογική είναι η διάκριση σε συζυγίες. Η Ράλλη (2005 : 132) αναφέρει 

για το ρήμα της νεοελληνικής ότι «το χαρακτηριστικό της κλιτικής τάξης507 

(συζυγίας) στα ρήματα προβλέπεται από την παρουσία ή την απουσία μιας 

συστηματικής αλλομορφίας Χ(α) ~ Χφωνήεν». Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να 

προβλεφθεί η διάκριση σε συζυγίες και στο ιδίωμα: π.χ. Β συζ.: αγαπ-ώ ~ αγαπή-σου, 

χαλνώ ~ χαλά-σου, φου-ώ ~ φου-έ-σου, ενώ Α συζ.: γάαφ-ου ~ γάαψ-ου. Η θεματική 

αλλομορφία, Χ~Χφωνήεν, αποτελεί κριτήριο για τη διάκριση των συζυγιών. Τα 

ρήματα με την παραπάνω αλλομορφία στα ρηματικά θέματα, μη συνοπτικού – 

συνοπτικού, ανήκουν στη Β συζυγία, τα υπόλοιπα στην Α συζυγία. Η διάκριση σε 

συζυγίες αφορά μόνο το μη συνοπτικό και γίνεται μέσω του ΘΦ ως εξής: Α. ΘΦ: 

-(ει)-/ ου: λ’ύνου, λ’ύν’ς … λ’ύν-ου-μ, Β1. ΘΦ: -ά- / -ού-: χαλνώ, ά-ς …-ού-μι, Β2. 

ΘΦ: -εί- /-ού-: φουώ, -εί-ς …ούμι (βλ. και 8.4.1). 

8.3.5 Χρόνος 

Ο γραμματικός χρόνος, σύμφωνα με τη Μόζερ (2007α : 286-7), ορίζεται ως «η 

δεικτική κατηγορία που τοποθετεί το γεγονός σε ένα σημείο του χρονικού άξονα 

[παρελθόν – παρόν – μέλλον] σε σχέση με το παρόν του ομιλητή, όταν πρόκειται για 

απόλυτο ή ψευδοσχετικό χρόνο, ή σε σχέση με ένα άλλο γεγονός, όταν πρόκειται για 

σχετικό χρόνο». 

                                                
507 Στη Ράλλη (2005 : 132 κ.ε.) χρησιμοποιείται η ορολογία κλιτικές τάξεις για να χαρακτηριστούν οι 

συζυγίες της παραδοσιακής γραμματικής. Αντίθετα στην παρούσα εργασία ακολουθείται η 

παραδοσιακή ορολογία, συζυγίες και οι υποκατηγορίες των συζυγιών αναφέρονται ως κλιτικές τάξεις.  
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Κατά τους περισσότερους ερευνητές η έννοια του χρόνου εκφράζεται κυρίως 

με την οριστική έγκλιση και διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες: παρελθόν – παρόν – 

μέλλον.508 

Ο χρόνος μαζί με την έγκλιση πραγματώνεται μορφολογικά στους 

μονολεκτικούς σχηματισμούς μέσω του ΘΦ και των καταλήξεων (βλ. πίνακας στο 

8.4.1), στους περιφραστικούς σχηματισμούς με τα βοηθητικά στοιχεία σχηματισμού, 

τον δείκτη μέλλοντος ή τα βοηθητικά ρήματα.  

8.3.6 Αύξηση  

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης, όπως και η ΚΝΕ, ανήκει στα ιδιώματα που η συλλαβική 

αύξηση λειτουργεί ως φορέας του τόνου και προστίθεται σε ρήματα με μονοσύλλαβο 

θέμα: έλιγα, έπιζα. 

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (1972 : 151-152) «η παρουσία της ΑΥΞ. 

δύναται να ορισθή ως καθαρώς τονικής εξαρτήσεως μορφοφωνηματικόν στοιχείον, 

εμφανιζόμενον υπό τύπον μορφήματος {έ} ως υποστήριγμα του επί τη βάσει του 

τονικού σχήματος της τονιζομένης προπαραληγούσης οπισθοχωρούντος τόνου… Αι 

δομικαί εξελίξεις, αι οποίαι εσημειώθησαν εις το ρηματικόν σύστημα, κυρίως δε η 

ενοποίησις του Παρωχημένου, κατέστησαν εντονωτέραν την … πλεοναστικήν 

(περιττήν) παρουσίαν της ΑΥΞ. … Ούτως ωδήγησαν εις την αποβολήν ταύτης εκ του 

συστήματος εις το οποίον δεν επετέλει πλέον οργανικόν ρόλον».  

Η συλλαβική αύξηση έ- εμφανίζεται κατά το σχηματισμό της οριστικής 

ενεργητικού παρατατικού και αορίστου με την οπισθοχωρητική κίνηση του τόνου, σε 

μονοσύλλαβα ρηματικά θέματα, για να λειτουργήσει ως φορέας του τόνου και μόνο 

στα πρόσωπα που οι συλλαβές δεν επαρκούν για την μετακίνηση του τόνου. 509 

Π.χ. έπιζα, έπιζις, έπιζι αλλά παίζαμ, παίζιτι, παίζαν 

δάν’σα, δάν’σις, δάν’σι, δαν’είσαμ, δαν’είσιτι, δαν’είσαν 

Αύξηση γ’η510 αντί έ,  παίρνει μια μικρή ομάδα κληρονομημένων ρημάτων:  

θέλου ~ γ’ήθιλα, ξέ-ου ~ γ’ήξι-α, πίνου ~ γ’ήπνα ~ γ’ήπγια, βίισκου ~ γ’ήβιισκα ~ 

γ’ήβαα, φέρνου ~ γ’ήφιρνα & γ’ήφι-α, ξέ-ου – γ’ήξι-α και ρήματα που αρχίζουν από 
                                                
508 Σύμφωνα με τη Μόζερ (2007β : 212-223)  και η υποτακτική δηλώνει χρονικότητα. 
509 Για την εξέλιξη της αύξησης από την ΑΕ στην ΚΝΕ και στις νεοελληνικές διαλέκτους ως 

αποτέλεσμα πλήρους γραμματικοποίησης βλ. Drachman & Malikouti-Drachman (2001). 
510 Πβ. Τζάρτζανος ([1965] 2003 : 93-94) για ανώμαλη αύξηση στην ΑΕ. 
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φωνήεν, π.χ.  έρχουμ ~ γ’ήρχουμαν - γ’ήρτα, αφήνου ~ γ’ήφνα (πιο συχνός στο λόγο 

των ηλικιωμένων, π.χ. δεν ντου γ’ήφνα γω ντου μπαμπά μ να κάν’ ό,τ θέλ’ σαν -ι- 

γ’ήμαν σ ηλ’ικία) αλλά και  άφνα.  

Επίσης αύξηση γ’ει απαντά και στα ανώμαλα: έχου – γ’είχα, λέγου – γ’είπα, 

βλέπου – γ’είδα.  

Τα ρήματα που παίρνουν αύξηση  γ’ή < ή, ή τα ανώμαλα γ’εί, διατηρούν την 

ίδια αύξηση και κατά την σύνθεση ή την προθηματοποίηση, π.χ. καλουγ’ήθιλα, 

ξαναγ’είπα, πουλιουγ’ήπια, καταγ’ήφι.α, ξαναγ’ήφνα.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις στον σχηματισμό των παρελθοντικών χρόνων 

χρησιμοποιείται το ηχηροποιημένο ενεστωτικό θέμα που προκύπτει μετά την 

αποβολή των /i/, /u/, π.χ. μπδώ (< πδώ < πηδώ), πρτ. μπήδουμαν, αόρ. μπήδξα, γκντώ 

(< κντώ < μσν. κουντώ), πρτ. γκούντουμαν, αόρ. γκούτσα κλπ. (για παρόμοιους 

σχηματισμούς πβ. και Τζιτζιλής ΒΙ). 

Η μετακίνηση του τόνου στα ρήματα, με την αποβολή δηλ. του /i/, /u/ στον 

ενεστώτα και τη διατήρησή του στους παρελθοντικούς χρόνους όπου τονίζεται ή το 

αντίστροφο, δημιουργεί φωνολογικά θεματικά αλλόμορφα: 

 (α) με αποβολή άτονων ή διατήρηση τονισμένων /i/, /u/: μνω 'ειδοποιώ' – μήν’σα, 

φτεύου – φύτιψα, δαν’είζου – δάν’σα, κ’νω – κ’ίνουμαν, πλω – πούλουμαν, ζλω – 

ζούλ’ξα, ακούγου - άκσα κλπ. Αναλογικά προς τα ρήματα αυτά επαναναλύθηκε στους 

παρελθοντικούς χρόνους (και την προστακτική, βλ. 10.3.3) το συμφωνικό σύμπλεγμα 

μιας μικρής ομάδας,  κυρίως μεταπλασμένων στο ενεστωτικό τους θέμα ρημάτων, 

όπως φτω: φίτουμαν - φίτσα, ζ’βω:  ζ’ίβουμαν - ζ’ίβσα, ξω: κούσουμαν -  κούι̯σα  κ.ά. 

(βλ. 2.2.5.2). 

(β) με στένωση άτονων ή διατήρηση τονισμένων /é/, /ó/: απουμένου – απόμ’να, 

χουλιώ - χόλιασα, μπουλέσου - μπόλισα, τέεχου – έτιιξα.   

(γ) υπερδιορθώντας κάποιες φορές ετυμολογικά κλειστά σε μεσαία (βλ. 2.2.2.2): 

παατη.ώ – παατέργουμαν ή πιο σπάνια, χρησιμοποιώντας ως φορέα του τόνου μη 

ετυμολογικά, μεσαία φωνήεντα σε εναλλαγές με άτονα αναπτυκτικά: κιργιώνου - 

κέργιουσα.    

 Σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από την τάση του στηλοειδούς ρηματικού 

τονισμού, της διατήρησης δηλαδή του τόνου στην ίδια συλλαβή σε όλο το κλιτικό 

παράδειγμα, εμφανίζονται αοριστικοί σχηματισμοί, με τόνο στην παραλήγουσα, δηλ. 

αναλογικό σχηματισμό κατά τον πληθυντικό, π.χ. αφήκα (τ αφήκα τα πιδιά να παίξ), 
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δώκα (δεν-ι- δώκα απάν· τα δώκαν τα σ’ύκα), αλλά και μάσα (τά μασις / τα μάσις τα 

κα.ύδια;), χάσα, πιάσα, κιργιώσα, γάαψα, κάτσα κλπ. παράλληλα με τους έμασα, 

έχασα, έπιασα, κέργιουσα, έγααψα, έκατσα κλπ.  

Το φαινόμενο κατά τον Τζιτζιλή (ΘΒ & ΒΙ) αποτελεί χαρακτηριστικό που 

συνδέει τα θρακοβιθυνιακά με τα ανατολικά ιδιώματα. Το ισόγλωσσο απαντά στα 

θρακοβιθυνιακά (Τζιζιλής ΘΒ), μικρασιατικά:  Φάρασα: τσακώθαν, Αξός: ουσάντσα 

(Αναστασιάδης 1976 : 178-179), νοτιοανατολικά, π.χ. Κύπρο: στο γ΄ πληθ. εθέλαν, 

εσηκώσαν / σασιν, εκάμαν κλπ. (Μενάρδος 1969 : 71-72), Ρόδος: γ΄ πληθ. ενεβάσαν 

(Απόλλωνα), επεράσαν (Έμπωνα) (Tsopanakis 1940 : 168, 171)  και συνδέει τη 

Σαμοθράκη με ευρύτερες διαλεκτικές ομάδες Το ισόγλωσσο απαντά, επίσης, σε 

νησιά του Β. Αιγαίου, π.χ. στην Τένεδο: έπγιασις / πγιάσις, έχασις / χάσις, έδιναν / 

δίναν κλπ.  (Κερκινέογλου 2009 : 152)· στη Λήμνο: πιάσα, κάμα, σκώσα, κάτσα, 

φτάσα  (Κοντονάτσιου 1989 : 83)  (βλ. 1.4.3.4).  

Σε περίπτωση προθηματοποίησης ή σύνθεσης δεν χρησιμοποιείται συλλαβική 

αύξηση έ-, γιατί φορέας του τόνου γίνεται η τελευταία συλλαβή του προθήματος ή 

του α΄ συνθετικού: καλόφαγα κ.λπ.  

8.4 Θέματα και κλιτικά επιθήματα511 

Στην παρούσα μορφολογική ανάλυση του ιδιώματος της Σαμοθράκης προτείνεται μια 

διπλή κατηγοριοποίηση της μορφολογίας του ρήματος512 με βάση: (α) τα θέματα και 

(β) το σύνολο των κλιτικών επιθημάτων. Μέσω του ρηματικού θέματος 

αναπτύσσεται η διάκριση στην ρηματική όψη συνοπτικό – μη συνοπτικό. Η 

μορφολογική ολοκλήρωση513 των ρηματικών σχηματισμών συμπληρώνεται με τα 

                                                
511 Η Ράλλη (2005 : 53) κάνει λόγο για ‘μορφήματα – κρεμάστρα’, ο Μπαμπινιώτης  (1972) και οι 

Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 508 κε.) για ‘αμαλγάματα’, οι οποίοι συγκεκριμένα  αναφέρουν: «Η 

χρονική βαθμίδα δηλώνεται με τα διάφορα καταληκτικά σύνολα που συμπληρώνουν το θέμα, τα οποία  

δίνουν από κοινού πληροφορίες («αμαλγάματα») για τη χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον), 

το πρόσωπο και τον αριθμό (ενικός – πληθυντικός) του υποκειμένου του ρήματος (α΄ - β΄ - γ΄ ενικό, 

α΄- β΄ - γ΄ πληθυντικό), καθώς και για τη φωνή (ενεργητική – μεσοπαθητική)». 
512 Οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης  (2005 : 506) προτείνουν παρόμοια κατηγοριοποίηση για τη 

μορφολογία της νέας ελληνικής: «α. σε τρία θέματα, με βάση την κατανομή του ποιού ενεργείας, και 

β. σε 23 σύνολα καταλήξεων, με βάση τις καταλήξεις προσώπου, αριθμού, χρόνου, φωνής, και 

τροπικότητας».   
513 Πβ. Ράλλη (2005 : 52). 
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κλιτικά επιθήματα, τα οποία αποτελούν ένα περίπλοκο σύστημα με καθολική 

εφαρμογή514 και δίνουν από κοινού πληροφορίες, όσον αφορά τα ρήματα, για το 

πρόσωπο, τον αριθμό, τον χρόνο, τη φωνή, την έγκλιση – όταν αυτή εκφράζεται 

μορφολογικά (οριστική - προστακτική) – και τη συζυγία. 

  Ο χρόνος και τα υπόλοιπα μορφολογικά χαρακτηριστικά515 – έγκλιση, 

πρόσωπο, αριθμός, φωνή, συζυγία και κλιτική τάξη – πραγματώνονται εν μέρει μέσω 

του αναδιαρθρωμένου καταληκτικού συστήματος και εν μέρει μέσω του θέματος516 ή 

των δεικτών / μορίων. 

Σύμφωνα με τους Μπαμπινιώτη & Κοντό (1967 : 153) στην ΚΝΕ «Όλοι οι 

χρόνοι, οι εγκλίσεις, οι ονοματικοί τύποι (μετοχή και απαρέμφατο) του ρήματος 

σχηματίζονται και στις δύο φωνές από δύο βασικά θεματικά συστήματα: (α) το 

ενεστωτικό (θέμα1) και το αοριστικό (θέμα 2α και 2β)».  

 Στο ιδίωμα με βάση τα τρία ρηματικά θέματα μη συνοπτικό (Θ1), συνοπτικό 

(Θ2α και Θ2β), και με την προσθήκη των κλιτικών επιθημάτων σχηματίζεται 

ολόκληρο το ρηματικό σύστημα. Με βάση λοιπόν αυτά τα θέματα διαμορφώνεται η 

κλίση των ρημάτων ως εξής:  

(α) με το ενεστωτικό θέμα (Θ1) της ρηματικής όψης, σχηματίζονται ο ενεστώτας 

(οριστική, υποτακτική και προστακτική), ο παρατατικός και ο μέλλοντας διαρκείας, 

ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής· (β) με το ενεργητικό αοριστικό θέμα (Θ2α) 

της συνοπτικής ρηματικής όψης, το οποίο διακρίνεται σε Θ2α1 και Θ2α2 

σχηματίζονται στην ενεργητική φωνή: με το Θ2α1 ο αόριστος στην οριστική και με 

το Θ2α2 η αορ. υποτακτική517 και η προστακτική, το απαρέμφατο, ο συνοπτικός 

μέλλοντας και (γ) με το μεσοπαθητικό αοριστικό θέμα (Θ2β) της συνοπτικής 
                                                
514 Ο Καβουκόπουλος (1996 : 235) αναφέρει « […] η κλίση καθαυτή αντιστοιχεί σε ένα περίπλοκο 

σύστημα μορφικών δεικτών που έχει όμως καθολική εφαρμογή». 
515Αντί του όρου ‘μορφολογικά χαρακτηριστικά’ που χρησιμοποιεί η Ράλλη, ο Bubenik (2003 : vi) 

χρησιμοποιεί τους όρους ‘πρωτεύουσες’ (μέρη του λόγου της παραδοσιακής γραμματικής) και 

‘δευτερεύουσες γραμματικές κατηγορίες’, οι οποίες για το ρήμα είναι τα: πρόσωπο, αριθμός, χρόνος, 

όψη, φωνή, έγκλιση και για το όνομα τα: γένος, αριθμός και πτώση.  
516 Οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 506) αναφέρουν «Οι συνδυασμοί των τριών θεμάτων με τα 

συστήματα των ληκτικών μορφημάτων και με τους δείκτες να, θα, ας […] παράγουν όλους τους 

τύπους του ρήματος».  
517 Ορολογία της παραδοσιακής γραμματικής βλ. ΝΕ Γρ. (1988 [1941])· για την ίδια έγκλιση οι Holton 

& Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 114) χρησιμοποιούν τον όρο εξαρτημένος. 
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ρηματικής όψης, το οποίο διακρίνεται σε Θ2β1 και Θ2β2 σχηματίζονται στην 

μεσοπαθητική φωνή: η οριστική του αορίστου και το 2ο εν. της προστ. (χωρίς την 

αύξηση αν υπάρχει) και με το Θ2β2 η αορ. υποτακτική, 2ο πληθ. προστακτικής, ο 

συνοπτικός μεσοπαθητικός μέλλοντας, η μεσοπαθητική μετοχή και το συνοπτικό 

μεσοπαθητικό απαρέμφατο.  

Όψη 

 

Χρόνος  

μη συνοπτική  

(Θέμα 1) 

συνοπτική 

(Θέμα 2α) 

Συνοπτική 

 (Θέμα 2β) 

μτχ. μσπθ. 

 

παρόν ενεστώτας  

(ενεργ + μσπθ.) 

Μετοχή ενεστώτα 

μη συν. απαρ. 

  ενεστώτας  

(βλ. 9.3.2.1 [2]) 

 

 (Θέμα 1) 

παρελθόν παρατατικός  

(ενεργ + μσπθ.) 

Αόριστος (ενεργ.) 

Θ2α1: οριστ 

Θ2α2: υποτ, προστ., απαρ. 

αόριστος (μσπθ.) 

Θ2β1: οριστ 

Θ2β2: υποτ, προστ., απαρ. 

παρακείμενος  

(βλ. 9.3.2.1) 

(Θ2α & Θ2β) 

μέλλον μέλλ. διαρκείας  

(ενεργ + μσπθ.) 

Θ2α2: μέλλ. στιγμ. (ενεργ.) Θ2β2: μέλλ. στιγμ. (μσπθ.)  

8.4.1 Δομικά στοιχεία του ρήματος 

Τα παρακάτω δομικά στοιχεία αξιοποιούνται για την πραγμάτωση των 

μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών του ρήματος και παρουσιάζονται εποπτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

Μη συνοπτικό  

Θέμα: Όψη 

ΘΦ: Χρόνος, Συζυγία  

Κ: Πρόσωπο, Αριθμός, Χρόνος, Έγκλιση, Φωνή, Συζυγία 

λ’ύν- ου  

έλ’ν- α 

Συνοπτικό  

Θέμα + δείκτης όψης: Όψη, Φωνή (Έγκλιση) 

ΘΦ: Χρόνος  

Κ: Πρόσωπο, Αριθμός, Έγκλιση 

λ’-θ-ήκ-α-μ  
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9. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

1. Βοηθητικά ρήματα γ’είμι, έχου  

2. Γραμματικοποιημένοι δείκτες: μέλλοντος αα(ν), υποτακτικής να/ ας, δυνητικής 

θέλα να / έλα να, πιθανολογικής αα(ν) … θέλ’/ έλ’ , ευχετικής κάμ  (βλ. αντίστοιχα 

κεφάλαια). 

9.1 Βοηθητικό γ’είμι  

Οριστική 
Ενεστώτας Παρατατικός  Μέλλοντας  
γ’είμι  γ’ήμ & γ’ήμαν & 

γ’ήμαμ  
ααν-ι-γ’είμι  &  
ααν’ είμι &  
αα γ’είμι  

γ’είσι γ’ήσαν &  
γ’ής (σπάνιο) 

ααν-ι-γ’είσι &  
ααν’ είσι &  
αα γ’είσι 

ένι γ’ήνταν ααν ένι 
γ’είμαστι  γ’ήμασταν  ααν-ι-γ’είμαστι & 

ααν’ είμαστι &  
αα γ’είμαστι 

γ’είστι γ’ήσταν  ααν-ι-γ’ είστι &  
ααν’ είστι 
αα γ’είστι &  

γ’είνι γ’ήνταν ααν-ι-γ’είνι &  
ααν ιγ’είνι &  
ααν’ είνι 

Άλλες περιφραστικές εγκλίσεις  
   Μη συνοπτικό  
  δείκτης   
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Παροντικοί 

χρόνοι να, ας  
γ’εί-μι, σι, …  
(ενεστώτας) 

 

   
Δυνητική Παροντικοί 

χρόνοι 
θέλα να  

γ’είμι … 
(ενεστώτας) 

 

Παρελθοντικοί 
Χρόνοι 

γ’ή-μαν… 
(παρατατικός) 

 

Πιθανολογική  Παροντικοί 
χρόνοι 

ααν -ι- 

γ’είμι … 
(ενεστώτας) 

έλ’ / θέλ’518 
Παρελθοντικοί 
Χρόνοι 

γ’ή-μαν… 
(παρατατικός) 

Ευχετική Παροντικοί 
χρόνοι 

κάμ (κ’ι)519 γ’είμι … 
(ενεστώτας) 

 

                                                
518 Ο πιθανολογικός δείκτης έλ’ ή θέλ’ επιτάσσεται ή προτάσσεται της όλης συνεκφοράς.  
519 Παράλληλα η ευχή εκφράζεται και με να / ας + οριστ. πρτ. όπως και στην ΚΝΕ (βλ. 4.6.3).  
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Παρελθοντικοί 
Χρόνοι 

γ’ή-μαν… 
(παρατατικός) 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το γ’είμι, όπως και το έχου (βλ. 9.2) ανήκει στα ρήματα που διαθέτουν μόνο μη 

συνοπτική γραμματικά όψη και γι’ αυτό σχηματίζουν μόνο τους τύπους που 

σχηματίζονται από το μη συνοπτικό θέμα.  

Κατά τη Μόζερ (2007α : 296) πρόκειται για ρήματα που διασώζουν ίχνη του 

πρώιμου συστήματος όψης, τα οποία δηλώνουν την όψη λεξικά.520 Σύμφωνα με την 

πρόταση αυτή, το συνοπτικό μπορεί να εκφραστεί από συνώνυμο ρήμα, ανάλογα με 

την εκάστοτε σημασία του ρήματος, όπως για παράδειγμα:  

γ’είμι ‘βρίσκομαι’ / βέεθκα,  

γ’είμι ‘γίνομαι’/ γ’έν’κα ‘έγινα’. 

 

Φωνολογικά φαινόμενα 

Η πρόταξη του γ’ σε όλο το κλιτικό παράδειγμα αφορά τη φωνητική - φωνολογία του 

ιδιώματος. Όπως προαναφέραμε παραπάνω τονισμένο αρχικό /i/ πραγματώνεται 

πάντοτε ως [jí].  

Συνεκφορές με τα δεν, μη(ν), αα(ν), σα(ν), αμα(ν), να, ας  

Φωνητική ερμηνεία επιδέχονται και οι ελεύθερα εναλλασσόμενοι σχηματισμοί του 

ρήματος στις συνεκφορές με προτασσόμενα ένα από τα αρνητικά μόρια δεν, μη(ν), τα 

μόρια αα(ν), να, τους συνδέσμους σα(ν), αμα(ν).  Η παρακάτω σειρά κατάταξης α, β, 

γ σχετίζεται με τη συχνότητα/ παλαιότητα εμφάνισης των ελεύθερα εναλλασσόμενων 

ποικιλιών: 

(α) με ανάπτυξη -ι- ανάμεσα ληκτικό σύμφωνο του μορίου και τον ρηματικό τύπο:  

δεν/ μην / ααν, σαν -ι- γ’είμι, γ’είσι, γ’είμαστι, γ’είστι, γ’είνι.  

δεν/ μην / ααν, σαν -ι- γ’ ήμαν, γ’ήσαν, γ’ήνταν, γ’ήμασταν, γ’ήσταν, γ’ήνταν. 
                                                
520 Μόζερ (2007 : 296) «Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί η συνοπτική άποψη 

(όψη) αυτών των ρημάτων, ιδιαίτερα με την εναρκτική της σημασία, με τη χρήση του αορίστου 

αντίστοιχων με σημασία επιτεύξεων (π.χ. έχω/απόκτησα, είμαι/βρέθηκα  κ.λπ.) Επί της ουσίας τέτοιες 

υποκαταστάσεις δεν διαφέρουν από τις περιπτώσεις σχηματισμού των θεμάτων από διαφορετική ρίζα 

(πρβλ. τα βλέπω/είδα, τρώω/έφαγα) και εκεί πρόκειται ιστορικά για διαφορετικά ρήματα, τα οποία 

απλώς εξέλιπαν πριν σχηματίσουν άλλους τύπους, ενώ τα αποκτώ και βρίσκομαι συμβαίνει να έχουν 

επιζήσει και ως πλήρη, ανεξάρτητα ρήματα». 
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Το αναπτυκτικό φωνήεν δεν ουρανώνει το τελικό ν των μορίων, (βλ. 2.2.5). 

(β) συνεκφορές με τύπους του βοηθητικού, χωρίς πρόταξη του [j] και με ουράνωση 

του τελικού ν των μορίων (στις περιπτώσεις αυτές το [i] λειτουργεί ως μη αρχικό).  

δεν’/ να μην’/ ααν’/ σαν’ είμι, είσι, είμαστι, είστι, είνι 

δεν’/ να μην’/ ααν’/ σαν’ ήμαν, ήσαν, ήνταν, ήμασταν, ήσταν, ήνταν  

(γ) αποβολή του τελικού ν των μορίων πριν από σχηματισμούς με αρχικό [j] 

δε/ να μη /αα/ σα/ άμα γ’είμι, γ’είσι, γ’είμαστι, γ’είστι, γ’είνι 

δε/ να μη/ αα/ σα/ άμα γ’ήμαν, γ’ήσαν, γ’ήνταν, γ’ήμασταν, γ’ήσταν, γ’ήνταν 

 

Ειδικές παρατηρήσεις 

Το ρήμα γ’είμι < είμαι, όπως και στην ΚΝΕ, κλίνεται κατά το πρότυπο της 

μεσοπαθητικής φωνής,521 φέροντας τις αντίστοιχες μεσοπαθητικές καταλήξεις του 

ιδιώματος: ενεστώτας: -μι < -μαι, -σι <-σαι, -μαστι < -μαστε, -στι < -στε, 

παρατατικός: -μαν, -σαν, -νταν, -μασταν, -σταν, -νταν. Μόνο οι ενεστωτικοί 

σχηματισμοί του 3ου ενικού και 3ου πληθυντικού δεν έχουν προσαρμοστεί προς το 

μεσοπαθητικό κλιτικό παράδειγμα. 

9.1.1 Οριστική ενεστώτα 

Το 1ο ενικό της ενεστωτικής οριστικής δεν αποβάλλει το καταληκτικό -ι<-αι, 

λόγω του ότι έχει παροξύτονο τονισμό, όπως και τα μεσοπαθητικά της 2ης συζυγίας, 

αγαπιέμι, πουλιμιέμι, σβαλιέμι σε αντίθεση με τα μεσοπαθητικά προπαροξύτονα της 

1ης συζυγίας έρχουμ, ντέεπουμ κ.λπ. (βλ. 10, Πίνακας 1 & 2).  

Το 2ο πρόσωπο απαντά ως γ’είσι < είσαι. Ο Καψωμένος (1953 : 320-321) 

αναφέρει τύπο εἶς τον οποίο θεωρεί ως πρόδρομο του είσαι. Ο Dieterich (1898 : 226) 
                                                
521 Βλ. Dieterich (1898 : 223, 8) για διαδικασία σχηματισμού νέου κλιτικού παραδείγματος του ειμί. 

Επίσης, Χατζιδάκις (1905 : 92), Browning (1995 : 92), Χόρροκς (2006: 221, 445). Χαρακτηριστικά ο    

Χόρροκς (2006: 445) αναφέρει: «Μόνο αυτό το ρήμα απόκτησε ένα κλιτικό παράδειγμα μέσης φωνής, 

αρχίζοντας από τον παρελθοντικό χρόνο, που ήδη έμοιαζε με μεσοπαθητικο αόριστο στην Κοινή: πβ. 

ήν, ής (αντί του παλαότερου ήσθα), η, ήμεν, ήτε, ήσαν – όλα ομόηχα με τις κανονικές καταλήξεις του 

παθητικού αορίστου. Όμως, επειδή η σημασία του δήλωνε ατελή όψη, απέκτησε ένα καινούριο 

μεσοπαθητικό κλιτικό παράδειγμα παρατατικού (1ο εν. ήμην ήδη στους πτολεμαϊκούς παπύρους –με το 

αντίστοιχο 1ο πληθ. να εμφανίζεται λίγο αργότερα-, ήσο, ήτο  κ.λπ. ) που με τη σειρά του ‘παρήγαγε’ 

ένα καινούριο ενεστώτα (εί-μαι, εί-σαι κ.λπ. βασισμένο στον τύπο της ρίζας όπως εμφανίζεται στον 

αρχικό ενεστώτα ει-μί)».   
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αναφέρει την παρουσία του εἶς στον αττικιστή Φιλόστρατο. Παλιότερη μαρτυρία του 

είσαι, σύμφωνα με τον Dieterich (1898 : 228) υπάρχει στον Νικήτα τον Βυζάντιο, 

περί το 890 μ.Χ. 

3ο ενικό ένι και 3ο πληθ. γ’είνι 

Στο 3ο ενικό διασώζει τον μεσαιωνικό σχηματισμό ένι < έναι, όπως πιστοποιεί 

η μη ουρανωμένη προφορά του ν (βλ. 2.2.6.2.1), ο οποίος με τη σειρά του, κατά τον 

Χατζιδάκι (1905 : 564), προέρχεται από τον κοινό για το το 3ο ενικό και 3ο πληθ. 

τύπο της ενεστωτικής οριστικής της κοινής ένι. 522   

Στο 3ο πληθ. της ενεστωτικής οριστικής χρησιμοποιείται ο ίδιος με την ΚΝΕ 

σχηματισμός, 523 προσαρμοσμένος στη φωνητική του ιδίωματος: γ’είνι<είναι.  

Και ενώ για την ΚΝΕ ήταν κοινή η εξέλιξη των ομόηχων για το 3ο ενικό και 3ο πληθ. 

της οριστικής, τύπων: ένι > έναι > είναι,  δεν συνέβη το ίδιο και στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης, το οποίο διατήρησε για το 3ο ενικό οριστικής τον τύπο ένι < έναι και 

για το 3ο πληθ. υιοθέτησε τον αναλογικά σχηματισμένο προς το θέμα εί- τύπο, γ’είνι 

< είναι, πετυχαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διάκριση ανάμεσα στο 3ο ενικό και 

στο 3ο πληθ. Παρατηρείται δηλ. ότι ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικά πρότυπα 

εξέλιξης των ανώμαλων σχηματισμών: (α) ιδιώματα που, όπως η ΚΝΕ, έχουν όμοιο 

σχηματισμό για 3ο εν. και 3ο πληθ., τον μσν. σχηματισμό έναι ή της ΚΝΕ είναι, π.χ.  

σύμφωνα με τον Kretschmer (1905 : 285-6): ένι, έ – ένι, Λέσβος (Αγ. Παρασκ.) και 

είνι – είνι (Μυτιλήνη, Αιτωλία ), είν – είν (Θεσσαλία), είνιν – είνιν (Λιβίσι). 

(β) ιδιώματα που, όπως το ιδίωμα της Σαμοθράκης, κάνουν διάκριση ανάμεσα στο 3ο 

ενικό και 3ο πληθ., π.χ. ένι – είνι Λέσβος (Φίλια), Kretschmer (1905 : 282) και 

τσακώνικα ένι - είνι, Λιόσης (2007 : 433). 

Σπάνιος και υφολογικά μαρκαρισμένος είναι ο αρχαϊκός τύπος εσ’τί για το 3ο 

ενικό της ενεστ. οριστικής και χρησιμοποιείται μόνο σε φράσεις, όπως τι ισ’τί έεφτου 

απ γ’είπις; ‘τι σημαίνει αυτό που είπες;’ 

Οι υπόλοιπες ενεστωτικές καταλήξεις είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στο 

κλιτικό παράδειγμα της μεσοπαθητικής φωνής.  
                                                
522 Βλ. και Χόρροκς (2006: 221) Ο τύπος έναι προέρχεται από την τονισμένη πρόθεση ένι, «που αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμο του έν-εστι, αλλά αργότερα λειτούργησε ως απλό υποκατάστατο των 

κλασικών εστί / εισί».  
523 Ο Χατζιδάκις (1905 : 564)  δέχεται την αναλογική προσαρμογή των τύπων έναι και είναι προς τις 

μεσοπαθητικές καταλήξεις του υπόλοιπου κλιτικού παραδείγματος.  
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1ο και 2ο πληθ. γ’εί-μαστι < είμαστε, γ’είστι < εί-στε είναι όμοιοι με τους αντίστοιχους 

τύπους της ΚΝΕ με εφαρμογή του βόρειου φωνηεντισμού και της πρόταξης του [j]. 

Η κατάληξη -μαστι < -μαστε προέκυψε μέσα από αναλογικές και φωνολογικές 

διαδικασίες -μεθα > -μεσθα (αναλογική επέκταση του -σ- από το 2ο πληθ. -εστε) > 

-μεστα (ανομοίωση σθ>στ) > -μάστε (μετάθεση).524   

9.1.2 Οριστική παρατατικού 

Το 1ο ενικό διαθέτει τους τύπους: γ’ή-μ, γ’ή-μαν, γ’ή-μαμ, με πιο εύχρηστο 

σχηματισμό σήμερα τον τύπο γ’ή-μαν, λιγότερο συχνούς τους γ’ήμ και γ’ήμαμ. Στον 

τύπο γ’ή-μαμ, το μ φαίνεται ότι σχηματίστηκε αναλογικά προς τον τύπο γ’ήμ. Ο τύπος 

ήμ προϋποθέτει τύπο ήμου(ν), με αποβολή του ν, και στη συνέχεια αποβολή του [u]:  

ήμου(ν) > ήμου > ήμ. Προέλευση από αρχικό ήμουν, με αποβολή του άτονου [u], που 

θα έδινε τον τύπο ήμν αποκλείεται, γιατί στην Αγιάσο, τον Κολομιντάδο και τον 

Μανταμάδο, με ανάπτυξη, κατά το πρότυτο γράφτουν>γraftin, θα έπρεπε να δώσει 

*ήμιν (Kretschmer (1905 : 281).  Ο τύπος ήμουν, κατά τον Καψωμένο (1953 : 323), 

προέκυψε από τον τύπο ήμην, με αναλογική επέκταση του ου από το 2ο ενικό ήσουν, 

το οποίο με τη σειρά του προέκυψε από τύπο ήσου με αναλογική επέκταση του ν του 

ήμην. Οι τύποι ήσο ή ήσου υποκατέστησαν τον πρτ. ἦς της κοινής που είχε σχεδόν 

γενικευθεί έναντι του ἦσθα, όταν οι τύποι του παρατατικού ἦς και ἦν του 2ου και 3ου 

ενικού αντίστοιχα υπεισήλθαν μέσω της υποτακτικής στην οριστική ενεστώτα.  

Το 2ο ενικό διαθέτει τους τύπους γ’ήσαν, γ’ής ‘ήσουν’. Ο τύπος γ’ής (π.χ. πού 

γ’ής;), εύχρηστος παλιότερα, σπάνια χρησιμοποιείται από τους σημερινούς ομιλητές. 

Σύμφωνα με τον Kretschmer (1905 : 281), ο τύπος ης προέρχεται από τύπο ήσου, με 

μαρτυρημένους, χωρίς ν, τύπους για το 1ο και 2ο εν. παρατατικού στην Κ. Ιταλία: 

Bova (immo, ísso) και Otranto (imo & ímone, íso).  

Παρόμοιοι σχηματισμοί, για το  1ο εν. ήμ και 2ο εν. ής, απαντούν και στη 

Λέσβο (Αγιάσο, Πλωμάρι, Τελώνια, Μεσότοπο, Βατούσσα κ.α.), βλ. Kretschmer 

(1905 : 286).  

Το 3ο ενικό και 3ο πληθ. διαθέτουν τον κοινό τύπο γ’ήνταν, ο οποίος προέκυψε 

με εξομοίωση του 3ου ενικού προς το 3ο πληθ. (Καψωμένος, 1953 : 323). Αντίθετα 

στο ήταν της ΚΝΕ το -τ- από τον τύπο ήτο του 3ου εν. επεκτάθηκε και στο 3ο πληθ. 

                                                
524 Βλ. Newton (1972c : 269κ.ε.). 
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ήταν και αυτό με τη σειρά του εξομοίωσε και το 3ο εν. σε ήταν.525 Ο Kretschmer 

(1905 : 286) αναφέρει αντίστοιχο κοινό τύπο ήνταν στο 3ο ενικό και 3ο πληθ. για τη 

Λέσβο (Αγιάσο, Βατούσσα, Πολύχνιτο, Φίλια).526 Την προέλευση του -ντ- ο 

Kretschmer (1905 : 282) ερμηνεύει από τον αρχαιότερο σχηματισμό ήντο, που φέρει 

τη μεσοπαθητική κατάληξη -ντο του 3ου πληθ. Ο Καψωμένος (1953 : 323) αναφέρει 

ότι πρότυπο του σχηματισμού ήντο έγινε το 3ο πληθ. της υποτακτικής ήνται, το οποίο 

είχε σχηματιστεί κατά τη μεσοπαθητική. Ο τύπος ήντο στη συνέχεια προσλαμβάνει 

την κατάληξη του 3ου πληθ. των παρωχημένων χρόνων -αν και γίνεται ήνταν. Από το 

3ο πληθ. το -αν, σύμφωνα με τον Hatzidakis (1892 : 60)527 επεκτείνεται αναλογικά 

και στα υπόλοιπα πρόσωπα του παρατατικού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με ενδοδομική 

συμμετρική αναλογία προέκυψαν οι σχηματισμοί γ’ήμαν, γ’ήσαν κ.λπ.  

Το 1ο και 2ο πληθ., γ’ή-μασταν και γ’ή-σταν, σχηματίζεται με την προσθήκη 

των καταλήξεων -μασταν, -σταν, οι οποίες προέκυψαν μέσα από αναλογικές και 

φωνητικές εξελίξεις·528 οι καταλήξεις αυτές είναι κοινές για όλους τους 

μεσοπαθητικούς παρατατικούς βαρύτονων και οξύτονων ρημάτων και προέρχονται 

από τις αντίστοιχες ενεστωτικές -μαστι < -μαστε, -στι < -στε και την προσθήκη της 

κατάληξης -αν του παρωχημένου (για την προέλευση των ενεστωτικών καταλήξεων 

βλ. 10.1.2.1).  Την προέλευση των καταλήξεων -μαστε, -στε ο Newton (1972d : 269 

κ.ε.) ερμηνεύει για τη Σαμοθράκη ως εξής: με μετάθεση -μέστα>μάστε, επέκταση στο 

2ο πληθ. -όσαστε και συγκοπή -όστε. 

  

                                                
525 Χόρροκς (2006: 445) «…ο αρχικός τύπος του 3ου πληθ. του παρελθοντικού χρόνου ήσαν επίσης 

επιβίωσε, αλλά τελικά υπέστη την επίδραση του νέου 3ου εν. ήτο, δίνοντας το ήταν». 
526 Αντίθετα, με διάκριση 3ου εν. και 3ου πληθ., σχηματίζεται ο παρατατικός στις περιοχές της Λέσβου 

(Μεσοπόταμο: 3ο ενικό ήντο και 3ο πληθ. ήνταν, Ερεσσό: ήντου – ήνταš) κατά τον Kretschmer (1905 : 

286).  
527 Βλ. και Χατζιδάκις (1905 : 60-1). 
528 Για διαχρονική και διατοπική εξέταση των καταλήξεων του 1ου και 2ου πληθ. στον πρτ. βλ. 

Κλείδωνα & Κουντούρης & Κρίκη & Παπαδάμου (2008 : 207- 8). 
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.  

9.2 Βοηθητικό έχου  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

Ενεστώτας Παρατατικός  Μέλλοντας  
έχου γ’είχ-α ααν έχ-ου 
έι̯-ς & έχ’-ς γ’είχ’-ις ααν έι̯-ς & έχ’ς 
έχ’ γ’είχ’-ι ααν έχ’ 
έχ-ουμ γ’είχ-αμ ααν έχ-ουμ 
έχ’-ιτι γ’είχ’-ιτι ααν έχ’-ιτι 
έχ γ’είχ-αν ααν έχ 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ  

   Μη συνοπτικό  
  δείκτης   

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
Παροντικοί 
χρόνοι να  

 (έ)χου 
(ενεστώτας) 

 

   

Δυνητική 
οριστική 

Παροντικοί 
χρόνοι 

θέλα να  
’χου (ενεστώτας)  

Παρελθοντικοί 
Χρόνοι 

γ’είχ-α 
(παρατατικός) 

 

Πιθανολογική 
οριστική 

Παροντικοί 
χρόνοι 

ααν (-ι-) 
έχου (ενεστώτας) 

έλ’/θέλ’529 
Παρελθοντικοί 
Χρόνοι 

γ’είχ-α 
(παρατατικός) 

Ευχετική 
οριστική 

Παροντικοί 
χρόνοι 

κάμ (κ’ι) 
έχου (ενεστώτας)  

Παρελθοντικοί 
Χρόνοι 

γ’είχ-α 
(παρατατικός) 

 

  

Το ρήμα έχου χρησιμοποιείται ως κύριο ρήμα και ως βοηθητικό για το σχηματισμό 

των συντελεσμένων χρόνων και ενός τύπου μέλλοντα (βλ. 10.7.1). Κλίνεται ομαλά, 

κατά τα βαρύτονα της ενεργητικής φωνής. Φέρει την κληρονομημένη αύξηση με 

πρόταξη [j]: γ’είχ-α  

δεν/ μην/ ααν, σαν, αμαν -ι- γ’είχα 

δεν’/ μην’/ ααν’/ σαν’ είχα 

                                                
529 Ο πιθανολογικός δείκτης θέλ’ / έλ’ προτάσσεται ή επιτάσσεται της όλης συνεκφοράς. 
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δε/ μη/ αα/ σα/ άμα γ’είχα  

Για τον σχηματισμό του 2ου εν. του ενεστώτα έχ’ς > έι̯ς βλ. 2.2.4. 

Το έχου, όπως και το γ’είμι, δεν σχηματίζει συνοπτικούς χρόνους από το ίδιο 

θέμα, αλλά από διαφορετικό ρήμα, π.χ. έχου -  απόχτσα.   

9.3 Ονοματικοί τύποι του ρήματος 

Σύμφωνα με τον A.Mirambel (1961 : 48) «Η ΝΕ έχει περιορίσει στο σύστημα του 

ρήματός της τους λεγόμενους ‘ονοματικούς’ τύπους, ενώ άλλες Ινδοευρωπαϊκές 

γλώσσες, όχι μόνον τους διατήρησαν, αλλά και τους ανάπτυξαν. Έτσι το απαρέμφατο 

π.χ. εξαφανίζεται οριστικά το 10ο αι. μ.Χ.530 (δεν επιζεί παρά ως λύσει ή λυθεί στους 

περιφραστικούς χρόνους έχω λύσει, έχω λυθεί κ.λπ.), ενώ η μετοχή έχει περιοριστεί 

σήμερα σε τρεις μόνο τύπους, έναν για όλη την ενεργητική φωνή και δύο για όλη τη 

μεσοπαθητική».531  

9.3.1 Απαρέμφατο 

Το απαρέμφατο έχει εκλείψει από το ιδίωμα. Κατάλοιπο του απαρεμφάτου, 

όπως και στην ΚΝΕ, αποτελούν οι τύποι που χρησιμοποιούνται για την περιφραστική 

δήλωση των συντελεσμένων χρόνων (βλ. 10.7.2). 

9.3.2 Μετοχή 

Το ιδίωμα διαθέτει: (α) κατά κύριο λόγο, την μεσοπαθητική μετοχή του 

παρακειμένου, η οποία έχει μεγάλη παραγωγική δύναμη και χρησιμοποιείται ευρέως 

στο ιδίωμα με επιθετική ή ουσιαστική σημασία ή για το σχηματισμό των 

συντελεσμένων χρόνων· (β) κάποιες κληρονομημένες μετοχές ενεργητικού και 

μεσοπαθητικού ενεστώτα, οι οποίες διασώζονται στο ιδίωμα, χωρίς ιδιαίτερη 

παραγωγικότητα.  

                                                
530 Κατά το Joseph (1990 [1978]) το απαρέμφατο επιζεί και μετά τον 10ο αι. μέχρι τον 17ο αι.  
531 H παραπομπή στο Νάκας (1983 : 241): A. Mirambel. 1961. “Participe et Gérondif en Grec 

Médiéval et Moderne”. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 56, 46-79. 
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 Η μετοχή λειτουργεί ως (α) επιρρηματική: ενεργητική μετοχή ενεστώτα532 και 

(β) επιθετική: μεσοπαθητική μετοχή ενεστώτα και μεσοπαθητική μετοχή 

παρακειμένου. 

9.3.2.1 Σχηματισμός των μετοχών 

1. Από το μη συνοπτικό533 θέμα (Θ1) σχηματίζονται οι ενεστωτικές μετοχές: (α) 

ενεργητικής φωνής, με την προσθήκη των καταλήξεων -ώντας ή -΄ουντας <-΄οντας, 

(β) μεσοπαθητικής φωνής, με την προσθήκη των καταλήξεων -άμινους < -άμενος ή 

-ούμινους < -ούμενος.   

2. Από το αοριστικό534 θέμα (Θ2α ή Θ2β) σχηματίζουν τη μεσοπαθητική535 μετοχή 

του παρακειμένου με την προσθήκη των καταλήξεων -(σ)μένους, -(σ)μέν’, 

-(σ)μένου·536 συγκεκριμένα  σχηματίζουν τη μσπθ. μετοχή τα: 

(α) χειλικόληκτα σε -μένους < -μένος, π.χ. γααμμένους, καλ’μμένους, κουμμένους, 

κυυμμένους 'κρυμμένος', μαγ’ειειμένους, ζμπαντιμένους 'τοποθετημένος στο πλάι, 

κρυμμένος' (πβ. ζμπαντεύου 'βάζω κάτι στο πλάι, κρύβω', ζμπάντα 'στο πλάι')· 

(β) υπερωικόληκτα σε -μένους < -γμένος (βλ. 2.2.6.2.2): (i) με αοριστικό θέμα που 

λήγει σε γ, γκ, κ, π.χ. τναμένους, αν’μένους, πν’ιμένους, διαλιμένους 'διαλεγμένος', 

σ’βιμένους ‘σφιγμένος’, μπλιμένους < πλεγμένος κ.ά., (ii) με αοριστικό θέμα που 

λήγει σε χ, π.χ. δουχμένους (< δώχνου)537 ‘διωγμένος’, ρχμένους (< ίιχνου)  ‘ριγμένος’ 

(γ) οδοντικόληκτα και συριστικόληκτα σε -σμένους < -σμένος, π.χ. (i) αλισμένους, 

πλασμένους κ.ά. (ii) ζουρσμένους ‘ζορισμένος’, ρμασμένους  ‘ρημαγμένος’· 

                                                
532 Με την εξέταση των ρηματικών τύπων σε -οντας στην ελληνική έχουν ασχοληθεί μεταξύ άλλων 

Μόζερ (2002), Moser (2006), Tsimpli (2000) κ.ά.  
533 Πβ. και Holton & Mackridge & Philippaki-Warburton (1997 : 114). 
534 Μπουμπουλίδης(1946 : 22, 26) αναφέρει ότι οι παθητικές μετοχές σχηματίζονται από το θέμα του 

αορίστου. Οι Holton, Mackridge, Φιλιππάκη-Warburton (2004 : 118) αναφέρουν ότι ο σχηματισμός 

της μσπθ. μτχ. ‘είναι πολύπλοκος’ και (ό.π. : 164)  «Το θέμα στο οποίο προστίθεται η κατάληξη -μένος 

συγγενεύει με το παθητικό συνοπτικό θέμα. […] Μερικές παθητικές τετελεσμένες μετοχές έχουν ένα 

σύμφωνο το οποίο προηγείται της κατάληξης -μένος, ενώ άλλες δεν έχουν. Αν και τα αμετάβατα 

ρήματα δεν σχηματίζουν παθητική τετελεσμένη μετοχή, υπάρχουν ορισμένες αξιοσημείωτες 

εξαιρέσεις». 
535 Για τον τρόπο σχηματισμού της παθητικής μετοχής βλ. και Χατζιδάκις (1907 : 477-478). 
536 Υπενθυμίζουμε ότι η ιστορική γραφή σμ προφέρεται ως [zm]. 
537 Ο Χατζιδάκις (1905 :  278)  αναφέρει τύπο δόχνει. 
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(δ) υγρόληκτα – ερρινόληκτα, σε:  1. μένους:  (i) με το ενεργ. (Θ2α) που συμπίπτει με 

το μσπθ. αορ. θέμα (Θ2β): σ’ύρνου – σ’υρμένους, γδέρνου – γδαρμένους, ψέλνου – 

ψαλμένους,  απουβέλνου – απουβαλμένους, ζισταίνου – ζισταμένους, πλ’ύνου – 

πλ’υμένους, μιγαλ’ύνου – μιγαλ’μένους· (ii) με το μσπθ. αορ. θέμα (Θ2β) (που δεν 

συμπίπτει με το ενεργητικό): δέρνου – δαρμένους, σ’πέρνου – σπαρμένους και, (iii)  

πιο σπάνια, με το ενεργ. αορ. θέμα που δεν συμπίπτει με το μσπθ., π.χ σ’τέλνου – 

σ’τειλμένους· 2. -σμένους:  όσα λήγουν σε -έρνου, -ιάζου: αλαζγ’έρνου – 

αλαζγαρσμένους, σαλτέρνου – σαλταρσμένους, αλλαξουμσ’ιδιάζου 'αλλάζω μορφή, 

χρώμα προσώπου' (πβ. και αλλαξουμσ'ιδιαίνου) – αλλαξουμσ’ιδιασμένους (π.χ. γ'ήνταν 

αλλαξουμσ'ιδιασμένους αμπ ντου φόβου τ)· 

(ε) οξύτονα: με την προσθήκη της κατάληξης: (i) -μένους,  με το ενεργ. αοριστικό 

θέμα (Θ2α), όπως βαριέμι, βαέθκα, βα.ιμένους & βαι̯μένους < βαρεμένος, 

πουδουπατώ – πουδουπάτ.σα – πουδουπατμένους < ποδοπατημένος, τααβώ – 

τααβμένους, βτώ – βουτμένους, ξιπααλώ – ξιπααλ’μένους, και (ii) -σμένους, όσα στον 

ενεστώτα έχουν διπλό σχηματισμό σε -ίζω & -ώ, όπως λ’γ’ίζου & λ’γώ – λ’υι̯σμένους,  

αδυνατώ & αδυνατίζου - αδυνατσμένους, αλλαξουδουουμίζου & αλλαξουδουουμώ - 

αλλαξουδουουμσμένους, ξιματίζου & ξιματώ - ξιματσμένους, τζουγκαανώ & 

τζουγκααν’ίζου – τζουγκααν’σμένους (και σπανιότερα τζουγααν’μένους) κ.ά.  

Η ενεστωτική μετοχή ενεργητικής φωνής διαθέτει μόνο ένα τύπο, λειτουργεί 

επιρρηματικά και είναι άκλιτη. Αντίθετα οι μετοχές μεσοπαθητικού ενεστώτα και 

παρακειμένου κλίνονται κατά τα ισοσύλλαβα βαρύτονα επίθετα σε -ους, (-η), -ου 

<-ος, -η, -ο.  

1. Η ενεργητική μετοχή σε -ώντας ή -΄ουντας538 < -΄οντας δεν είναι 

εύχρηστη στο ιδίωμα.539 Ελάχιστα λείψανα αυτής της μετοχής σώζονται, όπως η 

ουσιαστικοποιημένη ενεργητική μετοχή ι πουνών.ντας ‘ο συμπονών, ο συγγενής’ 
                                                
538 ο Ανδριώτης (1930 : 179) αναφέρει για το ιδίωμα της Ίμβρου πως «σώζεται εν Ίμβρω ο του 

ενεστώτος εις -ουdα (-οντα), άκλιτος και χρησιμοποιούμενος επιρρηματικώς ως χρονικός και τροπικός 

προσδιορισμός, οίον φεύγουdα, [...] πουρπατώdα [...]».  
539 Περιορισμένη έως ανύπαρκτη είναι η χρήση της ενεργητικής μετοχής στα μικρασιατικά ιδιώματα,  

σύμφωνα με πληροφορίες Mirambel (1961): «Στα μικρασιατικά ιδιώματα (Αραβανί, Ουλαγάτς, Αξός 

και αλλού) δεν απαντά καθόλου ενεργητική μετοχή σε -οντα και ο μόνος μετοχικός τύπος εδώ είναι 

ένας λίγο-πολύ άκλιτος τύπος σε -μένο και για τα τρία γένη [...]»  (η παραπομπή [ό.π.] στο Νάκας, 

1983 : 249).  
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(π.χ. σα δεν έι̯ς ντου μπουνών.ντα να γ’ύισ’ να σι δγ’ει, όντας γ’είσι αν’ήμπου.ους, 

γ’είσι για κλάματα), η μετοχή τώωγουντας, που απαντά μόνο στη γνωμική φράση:  

τώωγουντας αν’οίγ’ η γ’ όιξ’. Επίσης σε αφηγηματικό κείμενο τοπικής εφημερίδας540 

συνάντησα τη μετοχή απουσών.ντας541 < απουσώνουμ ‘φτάνω’, στο παράδειγμα, με 

επιρρηματική χρήση: απουσών.ντας ζ γΚακή Μιριά ‘φτάνοντας στην Κακή Μεριά’. Η 

δομή αυτή δεν είναι εύχρηστη σήμερα και αντ’ αυτής χρησιμοποιείται η χρονική 

πρόταση κατ απ απουσώθκ’ι ‘μόλις έφτασε’.  

 Στο ιδίωμα τη λειτουργία της ενεργητικής μετοχής, εξ αιτίας της σπανιότητας 

στη χρήση της – ενεργητική μετοχή του ενεστώτα δεν χρησιμοποιείται σήμερα στον 

καθημερινό λόγο – επιτελεί είτε το ρηματικό επίθετο σε -τους < -τος ή -άτους <-άτος 

είτε ένας επιρρηματικός542 προσδιορισμός.   

Έτσι στο ιδίωμα χρησιμοποιείται: 

ρηματικό επίθετο 

Γ’ήρτι τιιχάτους ‘τρέχοντας’ αντί να πούμε τρέχοντας.  

Κουφτάτους ένι ‘έχει φύγει’. 

Φιβγάτους ένι ‘έχει φύγει’. 

Ένι χουρτάτους ‘έχει χορτάσει’. 

Τ άλουγου δεν έμαθι πουρπατσιά, κουντουμπδηχτό (ρ.επιθ. -τος) /-ά (επίρρ.) παγ’αίν’ 

αντί χοροπηδώντας πηγαίνει. 

επίρρημα  

Ξ’τά ξ’τά πάγ’ινι < ξυστά ξυστά ‘κρυφά κρυφά πήγαινε’. 

Απακστά τό χου ‘τo έχω ακουσμένο’. 

Ντου γ’είδα απ πάγ’ινι πουρπατσ.τά  ‘τον είδα που πήγαινε περπατώντας’. 

Σώζονται ελάχιστα λείψανα ουσιαστικοποιημένων ενεστωτικών ενεργητικών 

μετοχών σε -ούσα, η βουουμούσα < βρομούσα ‘έντομο’, πατούσα (πβ. και ΚΝΕ· 

παράλληλα στο ιδίωμα και πατούνα) ‘το πέλμα του ποδιού’, οι οποίες συνέπεσαν, 

                                                
540 Από την Εφημερίδα Τα Νέα της Σαμοθράκης, Φεβρουάριος 1994, 2. 
541 Σχηματισμός με απλολογία από απουσώνουντας. Βλ. και Χατζιδάκις (1907 : 123). 
542 Πβ. και Νάκας (1983 : 248) «Η μορφολογική αυτή διαφορά συνοδεύεται, όπως σωστά παρατηρεί 

και ο Mirambel, από μία διαφορά ή διχοτομία, ανάμεσα στις δύο φωνές, και σ’ ό,τι αφορά τη 

συντακτική λειτουργία:  στην ενεργητική η μετοχή σε –όντας λειτουργεί κυρίως επιρρηματικά, ενώ 

στη μεσοπαθητική η κύρια συντακτική λειτουργία των μετοχών σε -όμενος και -μένος είναι η 

επιθετική».  
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κατά τον τονισμό, με το επίθημα -ούσσα<-όεσσα: σκατούσσα, μαλλούσσα, αχλούσσα. 

Κατ’ αυτές σχηματίστηκε και το ουσιαστικό η λεχούσα < λεχώ (βλ. και Χατζιδάκις, 

1907 : 121-122). 

2. Μετοχές μεσοπαθητικού ενεστώτα στο ιδίωμα της Σαμοθράκης δεν 

σχηματίζουν όλα τα μεσοπαθητικά ρήματα του ιδιώματος. Σύμφωνα με τη ΝΕ Γρ. 

(1988 [1941] : 375) μετοχή παθητικού ενεστώτα «σχηματίζεται, σπάνια, σε μερικά 

ρήματα από το ενεστωτικό τους θέμα. Η μετοχή αυτή τελειώνει σε -άμενος, -ούμενος, 

-όμενος και είναι συνήθως επίθετο ρηματικό. Συχνά έχει καταντήσει ουσιαστικό». 

Οι ενεστωτικές μετοχές που σώζονται στα ιδιώματα δεν έχουν λόγια 

προέλευση, αλλά έχουν επιβιώσει στην γλώσσα του λαού. Τέτοιες μετοχές απαντούν 

σε πολλά ιδιώματα (βλ. Χατζιδάκις 1905 : 13-17).  

Οι μεσοπαθητικές ενεστωτικές μετοχές που διαθέτει το ιδίωμα σχηματίζονται 

σε (α) -άμινους < -άμενος και (β) -ούμινους < -ούμενος· (γ) παράλληλα  σε -άμινους 

και -ούμινους.  

Ενεστωτικές μετοχές σε -άμινους: ι πααστικάμινους (=βοηθός, υπηρέτης), ι 

λιγάμινους (=συνήθως περιφρονητικά ‘ο περί ού ο λόγος’), κ’τάμινους (ξαπλωμένος),  

κλιγάμινους, παακλιγάμινους 'παραπονούμενος', καταδιχάμινους, ξ’ύλου κιιμάμινου, 

του βιισκάμινου.  

Ενεστωτικές μετοχές σε -ούμινους: καθούμινους, στα καλά καθούμινα 

(επίρρημα), τα χιργιαζούμινα (=τα αναγκαία, τα απαραίτητα), αλλά και επιθ. 

χιργιαζούμινους (=χρήσιμος): χιργιαζούμιν’ νουμάτ γ’είνι. 

Αναλογικά σχηματίζονται παθητικές μετοχές σε -ούμινους κι από άλλες λέξεις 

- δίχως να υπάρχουν αντίστοιχα ρήματα, όπως γααματζούμινους ‘ο μορφωμένος’, η 

οποία έχει τη λειτουργία ουσιαστικού.543  

Παράλληλα, σχηματισμοί σε -άμινους  ή και -ούμινους: στικάμινου 

ουουδάκ’νου, στικούμινα νι.ά, τιιχάμινου / τιιχούμινου νι.ό, τα πιτούμινα (=πτηνά), 

αλλά και πλ’ι πιτάμινου, π.χ. 

Τα πιτούμινα ‘τα πτηνά’ ντου φάγαν ντου γκαρπό στου χουάφ. 

Πλια πιτάμινα πιάν’ αυτός ζ ντουν αγ’ί-α  

Πλ’ί πιτάμινου δε ντου πιτιέτι 

Για διε πόσοιν’ πααστικάμιν’ έχ’ αμπ ντου λουγ’ύυζ ! 

                                                
543 Πβ. και Μπουμπουλίδης (1946 : 16, 25). 
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Η Σαμαθάακ’ έχ’ πουλλά τιιχούμινα / τιιχάμινα νι.ά.  

Αα πάμι να πλ’ύνουμ στου ρυάκ’, στου τιιχούμινου / τιιχάμινου του νι.ό. 

Μας φάγαν τα κνούπια απ τα στικούμινα τα νι.ά. 

Στικάμινα γ’είνι τα ουουδάκ’να ‘σφιχτά, στερεά όχι μαλακά …’ 

Δεν απόμνι κάγκανέ στικάμινου ουουδάκ’νου, γούλα πουλιουρμάσαν. 

Του βιισκάμινου ‘ό,τι υπάρχει’ αα φάμι. 

Ώς απ έζ’ει ‘ζούσε’, δε ντουν έλ’ψι τίπουτα, τα γ’είχ’ι γούλα τ τα χιργιαζούμινα. 

Απόμνι ξ’ύλου κιιμάμινου, δεν έχ’ ζ ντου γ’ήλιου μοί.α. 

Κουμάτ καταδιχάμιν’ να νι η τιμή. 

 Παρόμοιοι σχηματισμοί απαντούν και στην Ίμβρο (Ανδριώτης 1930 : 

179-180) κλιγάμινους, κ’τάμινους, καθούμινους, καθούμινα, νιρό τριχάμινου κλπ. 

Για το σχηματισμό αυτών των μετοχών έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις:  

Για τις μετοχές σε -άμενος και -ούμενος ο Χατζιδάκις (1905 : 16-17) 

απορρίπτει τις απόψεις περί αιολισμών (άποψη Κοραή, Ατ. Δ΄ 667) και δωρισμών 

(άποψη Μαυροφρύδη, Δοκίμιον 131 & 463) και προτείνει την ερμηνεία του 

αναλογικού σχηματισμού για τις μετοχές σε (α) -άμενος κατά τις μετοχές αορ. 

-άμενος ή κατά τις μετοχές των ρημάτων σε -μι και (β) -ούμενος, κατά τις μετοχές των 

σε ρημάτων σε -έω.  Σύμφωνα με τη Ralli (1987 : 324) οι μετοχές αυτής της 

κατηγορίας είναι σχηματισμοί χωρίς εσωτερική δομή, γιατί ο σχηματισμός τους δεν 

είναι προβλέψιμος. Ο Νάκας, που υιοθετεί τις απόψεις Τριανταφυλλίδη, Τζάρτζανου 

και Μπουμπουλίδη, θεωρεί τους ελάχιστους τύπους σε -άμενος και -ούμενος «γνήσιες 

νεοελληνικές μετοχές μεσοπαθητικού ενεστώτα […], που χρησιμοποιούνται ως 

επίθετα και ως ουσιαστικά και όχι ως μετοχές· π.χ. λεγάμενος, στεκάμενος […]».544  

Δεν επιβιώνουν στο ιδίωμα οι κανονικοί ενεστωτικοί σχηματισμοί της 

μετοχής σε -όμενος.  Εξάλλου η μεσοπαθητική μετοχή ενεστώτα, όπως λέει και ο 

Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 329κ.ε) «ανήκει στο τυπικό του ρήματος της αρχαίας»  

και έχει εισαχθεί στην κοινή χρήση «απ’ τη γραφόμενη λογία γλώσσα». Οι 

ενεστωτικές μετοχές χρησιμοποιούνται με επιθετική ή ουσιαστική σημασία.  

3. Η πιο εύχρηστη και ευρέως χρησιμοποιούμενη στο ιδίωμα είναι η μετοχή του 

μεσοπαθητικού παρακειμένου, σε -(σ)μένους, -(σ)μέν’, -(σ)μένου < -(σ)μένος, 

                                                
544 Νάκας (1983: 244), όπου και οι σχετικές παραπομπές. 
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-(σ)μένη, -(σ)μένο, π.χ.  λ’μένους, λουσμένους, τυλ’μένους, πααπουνιμένους, 

δουσμένους, απανουτιασμένους, ζ’γιασμένους κ.λπ. (βλ. 9.3.2.1 [2]). 

 Σύμφωνα με τον Μπουμπουλίδη (1946 : 22-28) οι μετοχές μεσοπαθητικού 

παρακειμένου «είναι οι μόνοι παλιοί μετοχικοί τύποι που βάσταξαν στο μεγάλο 

σάρωμα μες του χρόνου το πέρασμα, κι αυτό το χρωστάνε σε δυο αιτίες: τη 

σημαντική θέση που είχαν στο λόγο σα συμπλήρωμα του ρήματος είμαι (ειμί) για τη 

δημιουργία των περιφραστικών τύπων του παρακειμένου και του υπερσυντελίκου και 

στην επιθετική τους σημασία».  

Η μετοχή του μεσοπαθητικού παρακειμένου χρησιμοποιείται για το 

σχηματισμό των περιφραστικών τύπων του ενεργητικού και μεσοπαθητικού 

παρακειμένου, υπερσυντελίκου και συντελεσμένου μέλλοντα (βλ. και 10.7.2), π.χ. 

έχου διμένου του ζουντανό στου σ’ν’ί (ενεργητικός παρακείμενος)· 

ένι διμένου του ζουντανό στου σ’ν’ί (μεσοπαθητικός παρακείμενος). 

Παίρνει τη σημασία επιθέτου ή ουσιαστικού,545 π.χ. διαβασμένους 'μορφωμένος' 

σπουδασμένους 'μορφωμένος', απιθαμένους ‘ο νεκρός’, διαταμένα ‘τα απαραίτητα’ 

(ντουν έκανα τα διαταμένα τ κ’ι γ'ύστι.α έφγα), βαιμ̯έν’ ‘έγκυος’.  

Όπως και την ΚΝΕ, λόγω της ευρείας χρήσης τους, μεσοπαθητικές μετοχές 

παρακειμένου σχηματίζονται και από αμετάβατα ρήματα (Μπαμπινιώτης & Κοντός 

1967 : 221) ή ακόμη ρήματα που στερούνται και παθητικής φωνής.546 Τέτοιες 

μετοχές στο ιδίωμα, προερχόμενες από ενεργητικά ρήματα που δεν μεταχειριζόμαστε 

τη παθητική τους φωνή, αναλογικά σχηματισμένες προς τις μεσοπαθητικές μετοχές 

είναι: ξαγυυπνώ ξαγυυπν’ισμένους, κιργιώνου κιργιουμένους, κουκ’ν’ίζου ‘κοκκινίζω’ 

κουκ’ν’ισμένους / κουκ’ιν’σμένους, ξ’λιάζου ‘παγώνω’ ξ’λιασμένους, χουλιώ 

‘θυμώνω’ χουλιασμένους, κατβαίνου κατβασμένους, πλημμέρνου 'πλημμυρίζω' 

πλημμαρσμένους, λ’γουθμώ ‘λυποθυμώ’ λ’γουθυμσμένους / λ’γουθμισμένους, 

                                                
545 Πβ. και Μπουμπουλίδης (1946 : 30). 
546 Την παραγωγική δύναμη του συστήματος των μεσοπαθητικών μετοχών παρακειμένων για την ΚΝΕ 

τονίζουν οι Τζάρτζανος (1991Α [1946] :  330-1) και ο Μπουμπουλίδης (1946 : 22-8), μάλιστα 

αναφέρουν ότι μετοχή σε -μένος σχηματίζεται στην ΚΝΕ όχι μόνο από κάθε ρήμα μεσοπαθητικής 

φωνής (συνήθως από το θέμα του αορίστου) αλλά και από ρήματα ενεργητικά που δε σχηματίζουν 

μεσοπαθητική φωνή. Παρόμοια και στη ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 374): «Η παθητική μετοχή 

σχηματίζεται και από ρήματα της ενεργητικής φωνής, που δεν έχουν άλλους τύπους της παθητικής. Με 

αυτή φανερώνεται συνήθως κατάσταση φυσική, σωματική ή ψυχική, κάποτε και ενέργεια».  
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αγκμπίζου ‘ακουμπώ’ αγκμπισμένους, ζβααχνιάζου 'βραχνιάζω' ζβααχνιασμένους, 

γ’ιρνώ ‘γερνώ’ γ’ι.ασμένους, γιώνου 'σκουριάζω' γιουμένους (γιουμένα γ’είνι τα 

μπακίρια), μπουργιάζου μπουργιασμένους 'συννεφιασμένος' (μπουργιασμένους ένι ι 

κ’ι.ός σ’ήμι.α), ζνταμαντώ / ζνταγιαντώ 'σταματώ' ζνταμαντμένους / ζνταγιαντμένους 

κλπ. 

Άλλοτε πάλι δανειζόμαστε τύπους μετοχής παθητικού παρακειμένου από 

παράλληλα ρήματα, π.χ. κάθουμ καθσμένους (< καθίζω), κ’μούμι κ’οιμσμένους ή 

κ’μισμένους  (< κοιμίζω),  ή ακόμα μεταχειριζόμαστε ρηματικά επίθετα σε 

παράλληλη χρήση, π.χ.  κλ’ιτός (κλίνω), φιβγάτους 'φεύγου', νιουτός 'ξυπνητός' 

νιώνου 'ξυπνώ').547  

Η παθητική μετοχή μπορεί να έχει κατά περίπτωση και ενεργητική και 

παθητική σημασία:548 διαβασμένους γ’ήνταν ‘είχει διαβάσει’ – διαβασμέν’ φλλάδα, 

κ’ιρδισμένους βγ’ήκ’ι, έφγ’ι φαγουμένους  – φαγουμένου ψουμί, γ’ήρτι / γ’ήνταν 

πιουμένους – πιουμένου καασ’ί κ.λπ.  

Όπως και στην ΚΝΕ,549 η μετοχή των αποθετικών ρημάτων στο ιδίωμα δεν 

έχει μόνο ενεργητική σημασία, π.χ. σ’υλλουγιέμι – σ’υλλουι̯σμένους,  απουφασιέμι 

‘δεν έχω διάθεση για τίποτα’ (απουφασ’ίσ’κ’ι δε σαλέβ για τίπουτα) – απουφασ’μένους 

(απουφασ’μένους ένι δεν -ι- ξαναπήγ’ι σι δλεια), αλλά και παθητική καταριέμι – 

καταρσμένους. Μερικές παθητικές μετοχές σημαίνουν τον άξιο να πάθει εκείνο που 

φανερώνει το ρήμα, σγουιμένους ‘συγχωρεμένος’.  

Τα ρηματικά επίθετα σε -τός και οι μεσοπαθητικές μετοχές σε -μένους (< 

-μένος) παρουσιάζουν συγγένεια μορφολογική και σημασιολογική.550 Στη ΝΕ Γρ. 

(1988 [1941] : 136) αναφέρεται «Πολλά ρήματα έχουν και ένα επίθετο σε -τός (-ητός, 

-ωτός, -στός, -φτός, -χτός κ.λπ.) που σχηματίζεται από το θέμα του (παθητικού 

συνήθως) αορίστου και σημαίνει ό,τι και η παθητική μετοχή – αλλά όχι πάντοτε 

εντελώς το ίδιο – ή εκείνον που μπορεί να δεχτεί την ενέργεια του ρήματος».  

Λ’τό ένι του ζο  –   του ζο ένι λ’μένου. 

Τό  χου απακστά –  τό χου ακσμένου. 

Γούλ’η  μί.α κλ’ιτή ‘σκυφτή’ απά ζ μηχανή μι πουνέσαν τα μάτια μ.  
                                                
547 Βλ. Μπουμπουλίδης (1946 : 23). 
548 Πβ.  ΝΕ Γρ. (1988 [1941] :  374-375) για ΚΝΕ. 
549 Πβ. και ΝΕ Γρ. (1988 [1941] :  307) για ΚΝΕ. 
550 Για εκτενέστερη ανάλυση βλ.  Νάκας (1983 : 252), Σετάτος (1985). 
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Γούλ’η μί.α κλ’ιμένη ‘σκυμμένη’ απά ζ μηχανή μι πουνέσαν τα μάτια μ. 

 

10. ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι μονολεκτικοί και περιφραστικοί σχηματισμοί του ρήματος (εγκλίσεις) 

οργανώνονται κατά φωνή και συζυγία με βάση τα χαρακτηριστικά της όψης 

(±συνοπτικό) και του χρόνου (παρόν – παρελθόν – μέλλον)· στις μονολεκτικές 

εγκλίσεις εξετάζονται η οριστική (ενεστ., παρατ. και αορίστου) και η προστακτική 

(ενεστ. και αορίστου) και στις περιφραστικές: η οριστική μέλλοντα (μη συνοπτικού 

– συνοπτικού – συντελεσμένου), του παρακειμένου και υπερσυντελίκου, η 

υποτακτική, η δυνητική, η πιθανολογική και η ευχετική.  
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Πίνακες κλιτικών παραδειγμάτων κατά όψη και χρόνο 

Πίνακας 1: μη συνοπτικό 
  Α συζυγία Β συζυγία 
Ενεργ.   Β1 Β2α Β2β ΜΕΙΚΤΗ 

Β2 & Β1 
ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ 
Β2 

 Ενεστώτας 
Οριστική 
 
[μέλλοντας: 
αα(ν)] 

ντύν-ου 
ντύν’-ς 
ντύν’  
ντύν-ου-μ 
ντύν-ι-τι 
ντύν 

αγαπ-ώ 
αγαπ-ά-ς  
αγαπ-ά  
αγαπ-ού-μι  
αγαπ-ά-τι  
αγαπ-ού-ν 

κβαν-ώ 
κβαν’-εί-ς 
κβαν’-εί 
κβαν-ού-μι 
κβαν’-εί-τι 
κβαν-ού-ν 

πατ-ώ 
πατ-εί-ς 
πατ-εί 
πατ-ού-μι 
πατ-εί-τι 
πατ-ού-ν 

τααβ-ώ* 
τααβ-είς 
τααβ-εί 
τααβ-ούμι 
τααβ-είτι 
τααβ-ούν 

 

 προστ ενεστ. ντύν-ι 
ντύν-ιτι 
 

αγάπ-α 
αγαπ-ά-τι 

κβάν’-ι 
κβαν’-εί-τι 
 

πάτγ’-ι 
πατ-εί-τι 
 

τάαβ-α 
ταα-είτι 

 

 παρατατικός έντν-α  
έντν-ις 
έντν-ι 
ντύν-αμ  
ντύν-ιτι 
ντύν-αν 

αγάπ-ου-μαν 
αγάπ-α-ς  
αγάπ-α  
αγαπούσ-α-μ  
αγαπούσ-ι-τι  
αγαπούσ-α-ν 

κβάν-ουμαν 
κβάν’-ις 
κβάν’-ι 
κβανούσ-α-μ 
κβανούσ-ι-τι 
κβανούσ-α-ν 

πάτγ-ου-μαν 
πάτγ’-ι-ς 
πάτγ’-ι 
πατούσ-αμ 
πατούσ-ιτι 
πατούσ-αν 

τάαβ-ου-μαν 
τάαβ-α-ς  
τάαβ-α  
τααβούσ-αμ  
τααβούσ-ιτι  
τααβούσ-αν 

 

Μσπθ.   Β1 (Β1) (Β1) (Β1) ΙΙ 
 Ενεστώτας 

Οριστική 
 
[μέλλοντας: 
αα(ν)] 

ντύν-ουμ 
ντύν-ισι 
ντύν-ιτι 
ντύν-ουμάστι 
ντύν-ιστι 
ντύν-ντιν 

αγαπι-έ-μι***  
αγαπι-έ-σι 
αγαπι-έ-τι 
αγαπι-έ-μαστι  
αγαπι-έ-στι 
αγαπι-έ-ντιν 

κβανι-έ-μι*** 
κβανι-έ-σι 
κβανι-έ-τι  
κβανι-έ-μαστι  
κβανι-έ-στι 
κβανι-έ-ντιν 

πατι-έ-μι*** 
πατι-έ-σι 
πατι-έ-τι  
πατι-έ-μαστι  
πατι-έ-στι 
πατι-έ-ντιν 

τααβι-έ-μι*** 
τααβι-έ-σι 
τααβι-έ-τι 
τααβι-έ-μαστι 
τααβι-έ-στι 
τααβι-έ-ντιν 

κ’μ-ούμι 
κ’μ-άσι 
κ’μ-άτι 
κ’μ-ούμαστι 
κ’μ-άστι 
κ’μ-ούντιν 

 προστ ενεστ. - 
ντύν 
- 
- 
ντύν-ιστι 
 

- 
αγαπι-έ [aγapjé] 
- 
- 
αγαπι-έ-στι 
 

- 
κβανι-έ [kvaɲé] 
- 
- 
κβανι-έ-στι 
- 

- 
πατγ’-έ [patjé] 
- 
- 
(*πατγ’-έστι) 
- 

- 
τααβι-έ [ta:vjé] 
- 
- 
τααβι-έ-στι) 
- 

- 
κ’μ-ού [cmú] 
- 
- 
κ’μ-ά-στι 
- 

 Παρατατικός ντύν-ου-μαν 
ντύν-σαν**  
ντύν-νταν** 
ντύν-ουμάσταν 
ντύν-σταν 
ντύν-νταν 

αγαπι-έ-μαν 
αγαπι-έ-σαν 
αγαπι-έ-νταν  
αγαπι-έ-μασταν  
αγαπι-έ-σταν  
αγαπι-έ-νταν 

κβανι-έ-μαν 
κβανι-έ-σαν 
κβανι-έ-νταν  
κβανι-έ-μασταν  
κβανι-έ-σταν  
κβανι-έ-νταν 

πατι-έ-μαν 
πατι-έ-σαν  
πατι-έ-νταν  
πατι-έ-μασταν  
πατι-έ-σταν  
πατι-έ-νταν 

τααβι-έ-μαν 
τααβι-έ-σαν 
τααβι-έ-νταν 
τααβι-έ-μασταν 
τααβι-έ-σταν 
τααβι-έ-νταν 

κ’μ-ού-μαν 
κ’μ-ού-σαν 
κ’μ-ού-νταν 
κ’μ-ού-μασταν 
κ’μ-ού-σταν 
κ’μ-ού-νταν 

*Μεικτό κλιτικό παράδειγμα διαθέτει και το απαντώ, το οποίο όμως κλίνεται, αντίθετα από το τααβώ, 

στον ενεστώτα κατά την ΒΙ συζ. (απαντώ, -άς, ά κ.λπ.), στον πρτ. κατά τη Β2 (απάντγουμαν, απάντγ’ις, 

απάντγ’ι, απαντούσαμ κ.λπ.) και στην προστ. στο 2ο εν. κατά την Β2 (απάντγ’-ι) και 2ο πληθ. κατά τη 

Β1 (απαντά-τι). 

** Σε ελεύθερη επιλογή και οι πιο σπάνιοι τύποι ντύνισαν (β΄ εν.) και ντύνινταν (γ΄ εν. & πληθ.). 

*** Φωνητικά πραγματώνονται ως [aγapjémi], [kvaɲémi], [patjémi], [ta:vjémi]. 
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Πίνακας 2: συνοπτικό 

   Α συζυγία Β συζυγία    
Ενεργ. τέλειον ποιόν 

ενέργειας 
  Ι Ι μεικτή ΙΙ 

 Αόριστος 
οριστική 

 έντ.σ-α 
έντ.σ -ις 
έντ.σ -ι 
ντύσ- αμ 
ντύσ- ιτι 
ντύσ- αν 

αγάπσ-α  
αγάπσ-ις 
αγάπσ-ι 
αγαπήσ-αμ 
αγαπήσ-ιτι 
αγαπήσ-αν 

κβάν’σ-α 
κβάν’σ -ις 
κβάν’σ -ι 
κβαν’ήσ-αμ 
κβαν’ήσ -ιτι 
κβαν’ήσ -αν 

τάαβξα 
-ις 
κ.λπ. 

 

 υποτ. αορ. 
 
οριστ. μέλλοντα 

να/ας … 
 
αα(ν) 

ντύσ-ου  
κ.λπ. 

αγαπήσ-ου 
κ.λπ. 

κβαν’ήσ-ου  
κ.λπ. 

τααβήξ-ου 
κ.λπ. 

 

 προστακτ. αορ.  ντύσ- ι 
ντύσ- τι 

αγάπσ-ι 
αγαπήσ-τι 

κβάν’-σι 
κβαν’ή-στι 

τάαβξ-ι 
τααβήξ-τι 

 

 Συντελεσμένοι 
οριστική 

παρακείμενος 
έχου 

ντ-μένου / 
ντύσ’ 

αγαπήσ’/  
αγαπ-μένου 

κβαν’ήσ’/  
κβαν’-μένου 

τααβ-μένου/ 
τααβήξ’ 

 

  υπερσυντέλικος 
γ’είχ’α 

ντ-μένου / 
ντύσ’ 

αγαπήσ’/  
αγαπ-μένου 

κβαν’ήσ’/  
κβαν’-μένου 

τααβ-μένου/ 
τααβήξ’ 

 

  συντελεσμένος 
μέλλοντας 
ααν έχου 

ντ-μένου / 
ντύσ’ 

αγαπ-μένου/  
αγαπήσ’ 

κβαν’-μένου / 
κβαν’ήσ’ 
 

τααβ-μένου/ 
τααβήξ’ 

 

Μσπθ. τέλειον ποιόν 
ενέργειας 

 Ι Ι Ι  ΙΙ 

 Αόριστος 
οριστική 

 ντύθκ -α 
ντύθκ’ -ι-ς 
ντύθκ’ -ι 
ντθήκ-α-μ 
ντθήκ’ -ι-τι 
ντθήκ -αν 

αγαπήθκ -α 
αγαπήθκ’ -ις 
αγαπήθκ’ -ι 
αγαπθήκ-αμ 
αγαπθήκ’-ιτι 
αγαπθήκ -αν 

κβαν’ήθκ-α 
κβαν’ήθκ’ -ις 
κβαν’ήθκ’ -ι 
κβαν’θήκ-αμ 
κβαν’θήκ’-ιτι 
κβαν’θήκ -αν 

τααβήχκα 
κ.λπ. 

κ’μήθκ-α 
κ’μήθκ’-ις 
κ’μήθκ’-ι 
κ’μηθήκ-αμ 
κ’μηθήκ’-ιτι 
κ’μηθήκ-αν 

 υποτ. αορ. 
 
οριστ. μέλλοντα 

να/ας … 
 
αα(ν) 

ντθ-ώ 
ντθ-εί-ς 
ντθ-εί 
ντθ-ού-μι 
ντθ-εί-τι 
ντθ-ού-ν 

αγαπθ-ώ 
αγαπθ-εί-ς 
αγαπθ-εί 
αγαπθ-ού-μι 
αγαπθ-εί-τι 
αγαπθ-ού-ν 

κβαν’θ-ώ 
κ.λπ. 
 

τααβχτ-ώ 
ταααβχτ-εί-ς 
κ.λπ. 

κ’μηθ-ώ / 
κ’οιμθ-ώ 
κ.λπ. 

 προστακτική  ντύθκ’-ι 
ντθ-εί-τι 

αγαπήθκ’-ι 
αγαπθ-εί-τι  

κβαν’ήθκ’-ι 
κβαν’θ-εί-τι 

τααβήχκ’-ι 
τααβχτ-εί-τι 

κ’μήθκ’ι 
κ’μηθείτ-ι 

 συντελεσμένοι 
χρόνοι 
οριστική 

παρακείμενος 
γ’είμι 

ντ-μένους αγαπ-μένους κβαν’-μένους τααβ-μένους κ’μισ-μένους ή 
κ’οιμσμένους 

  υπερσυντέλικος 
γ’ήμαν 

ντ-μένους αγαπ-μένους κβαν’-μένους τααβμένους κ’μισ-μένους ή 
κ’οιμσμένους 

  συντελεσμένος 
μέλλοντας 
ααν ιγ’είμι 

ντ-μένους αγαπ-μένους κβαν’-μένους τααβμένους κ’μισ-μένους ή 
κ’οιμσμένους 

  παρακείμενος 
μετοχή 

ντ-μένους αγαπ-μένους κβαν’-μένους τααβμένους κ’μισ-μένους ή 
κ’οιμσμένους 

 



348 

 

Α΄ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μόνο τα κλιτικά παραδείγματα της μη συνοπτικής όψης διαφοροποιούνται στις δύο 

συζυγίες. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στα κλιτικά συστήματα των δύο 

συζυγιών και των επιμέρους κλιτικών τάξεων της Β συζυγίας εντοπίζονται στη θέση 

του τόνου και στα ΘΦ. Οι βασικές καταλήξεις παραμένουν οι ίδιες στα κλιτικά 

παραδείγματα της κάθε φωνής. 

Στην ενεργητική φωνή τα διαφοροποιημένα ως προς τον τόνο κλιτικά 

συστήματα (βαρύτονων – οξύτονων) θα μπορούσαν να παρασταθούν στην οριστική 

ενεστώτα σχηματικά ως εξής:  

Αν 1=λήγουσα, 2=παραλήγουσα και 3=προπαραλήγουσα, με βάση τις δομές πριν από 

την εφαρμογή των νόμων της αποβολής, τότε θα μπορούσαμε να δώσουμε τα εξής 

τονικά σχήματα : 

Βαρύτονα   Οξύτονα 

1ο ενικ.:  32΄1   (3)21΄ 

1ο πληθ.: 3΄21   (3)2΄1 

3ο πληθ.: 32΄1   (3)21΄ 

Η εικόνα που εμφανίζει το κλιτικό σύστημα της μη συνοπτικής και 

συνοπτικής όψης στην οριστική έχει ως εξής:  

 Στην ενεργητική φωνή διακρίνουμε τρία διαφορετικά κλιτικά παραδείγματα 

του μη συνοπτικού (ενεστ. και πρτ.): κλίση βαρύτονων ρημάτων Α συζυγίας και 

κλίση οξύτονων (παλιών συνηρημένων) κατανεμημένων σε δύο κλιτικές τάξεις Β1 

και Β2, ρήματα σε -άω>-ώ και -έω>-ώ αντίστοιχα. Στις παραπάνω συζυγίες 

μπορούμε να προσθέσουμε και τη μεικτή συζυγία των συνηρημένων ρημάτων που 

σχηματίζει άλλους τύπους κατά τη Β1 και κι άλλους κατά Β2 κλιτική τάξη, π.χ.  

τααβώ, απαντώ (βλ. πίν.). 

 Στη μεσοπαθητική φωνή ενοποιούνται τα κλιτικά παραδείγματα της Β 

συζυγίας· ασυμμόρφωτη ως προς το ενοποιημένο μεσοπαθητικό κλιτικό παράδειγμα 

της Β συζυγίας παραμένει μόνο μια μειοψηφία αποθετικών ρημάτων, τα οποία στο 

ιδίωμα φαίνεται ότι φέρουν τα ΘΦ (-α- /-ου-) της ενεργ. Β1 κλιτικής τάξης.  
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Αντίθετα, στο συνοπτικό, και στις δύο φωνές οι δύο συζυγίες εμφανίζονται 

ενοποιημένες ως προς τα κλιτικά τους παραδείγματα. Στην ενεργητική φωνή, η 

διάκριση Α και Β συζυγίας, επιτυγχάνεται, όπως αναφέρει και η Ράλλη (2005 : 132) 

για την ΚΝΕ,551 μόνο με βάση τα θεματικά αλλόμορφα (ενεστώτα – αορίστου), πριν 

την αποβολή, την προσθήκη δηλ. ΘΦ (α, η, ε > ι),552 στα ρήματα Β συζυγίας στον 

αόριστο, και την απουσία του στα ρήματα Α συζυγίας: αγάπσα < αγάπησα, σβαλ’σα 

< σφάλησα ‘έκλεισα’, πόνισα < πόνεσα, πί.ασα < πέρασα και έλ’σα < έλυ-σα. 

Η απουσία ή η παρουσία του προσφύματος -θηκ- / -ηκ-, πριν από τα ΚΕ 

διαφοροποιεί την οριστική ενεργητικής (απουσία) από τη μεσοπαθητική φωνή 

(παρουσία), δηλ. παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το Θ των δύο φωνών, ενώ τα 

ΚΕ είναι τα ίδια. 

 

  

                                                
551 Η Ράλλη (2005 : 132) αναφέρει για την ΚΝΕ «τα ρήματα των οποίων τα θέματα εμφανίζουν τη 

συστηματική αλλομορφική σχέση Χ(α)~Χφωνήεν κλίνονται σύμφωνα με τη δεύτερη κλιτική τάξη, ενώ 

τα ρήματα από τα οποία απουσιάζει αυτή η σχέση κλίνονται σύμφωνα με την πρώτη». 
552 Το ΘΦ [i], [e] συμμορφώνεται προς τους κανόνες της αποβολής και κώφωσης.  
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10.1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

10.1.1 Μη συνοπτικό 

10.1.1.1 Ενεργητική φωνή 

Τα καταληκτικά συστήματα της Α και Β συζυγίας διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως 

προς το ΘΦ και τον τόνο. 

                                                
553 Το θέμα αυτό δεν απαντά ελεύθερο, χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με τους δείκτες της κάθε 

έγκλισης, μόνο για το σχηματισμό των περιφραστικών εγκλίσεων συνοπτικού:  οριστικής μέλλοντα, 

υποτακτικής αορίστου, δυνητικής, πιθανολογικής και ευχετικής. Οι Holton & Mackridge & 

Φιλιππάκη-Warburton (2004) χρησιμοποιούν τον όρο ‘εξαρτημένος’. 
554 αποθετικών σε -ούμαι:  θμούμι < θυμούμαι, κ’μούμι < κοιμούμαι, λ’πούμι < λυπούμαι, παργούμι 

‘παρατηρώ’ < AE περιεργάζομαι (Andr. LA), φου(β/γ)ούμι <  φοβούμαι. 
555 Διαθέτει και δεύτερο σχηματισμό στο 1ο εν. πρτ. έντν-ουμ & -ουμαν & -ουμαμ, αναλογικά προς τον 

1ο εν. παρατατικού των συνηρημένων.  
556 Παράλληλοι σχηματισμοί σε  -ουμ & -ουμαμ (πβ. και πρτ. γ’ ήμ & γ’ήμαμ & γ’ήμαν). 
557 Η ανάπτυξη του γ αποτελεί μορφοφωνολογικό φαινόμενο· για τη διαδικασία βλ.10.1.1.1.2.2. 

   Μη συνοπτικό Συνοπτικό 

Χρόνοι Συζυγία Φωνή Θέμα ΚE Θέμα ΚE 

Μ
η 

πα
ρε

λθ
ον

τι
κο

ί 

  Ενεστώτας Αορ. υποτακτ.553 

Α 
Ενεργ. 

Θ1: 

ντύν ου 
Θ2α2 

ντύσ  
ου Β1 αγαπ 

ώ 
αγαπήσ 

Β2 πατ πατήσ 
Α 

Μσπθ. 

ντύν ου-μ 

Θ2β2 

ντθ 

ώ 
Β1 αγαπι 

έ-μι 
αγαπθ 

Β2 πατι πατθ 
αποθ.554 λ’π ού-μι λ’πηθ 

πα
ρε

λθ
ον

τι
κο

ί 

  Παρατατικός Αόριστος 
Α 

Ενεργ. 

Θ1: 

έντν α555 
 Θ2α1 

έντσ- 

α Β1 αγάπ 
ου-μαν556 

αγάπσ- 

Β2 πάτγ557 πάτ.σ- 

Α 

Μσπθ. 

ντύν ου-μαν 

Θ2β1 

ντύθκ- 
 

α 
Β1 αγαπι 

έ-μαν 
αγαπήθκ- 

Β2 πατι πατήθκ- 

Αποθ. λ’π ού-μαν λ’πήθκ- 
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10.1.1.1.1 Ενεστώτας    

Μορφολογικός σχηματισμός:  

 Θ1 + Κλιτικά Επιθήματα  

Α:  ντύν-  +  ου,’ς,’,* ουμ, ιτι, -   

Β1:  αγαπ-  +  ώ, άς, ά, ούμι, άτι, ούν 

Β2:  κβαν-  +  ώ, είς, εί, ούμι, είτι, ούν 
*η απόστροφος ’ δηλώνει την ουράνωση του προηγούμενου Σ. 

10.1.1.1.1.1 Ενεστώτας: Α συζυγία 

Η κλίση των βαρύτονων ρημάτων του ιδιώματος στον ενεστώτα δεν παρουσιάζει 

ουσιαστικές μορφολογικές διαφορές από την αντίστοιχη της ΚΝΕ. Φωνητικές είναι 

κυρίως οι διαφορές που παρατηρούνται και συνίστανται στην εφαρμογή, κατά κύριο 

λόγο, των κανόνων του βορειοελληνικού φωνηεντισμού, δηλ. της αποβολής και της 

στένωσης, με τις επακόλουθες συνέπειες (βλ. 2.2.2). Πιο συγκεκριμένα: 

Το 1ο πρόσ. εν. σχηματίζεται με εφαρμογή του νόμου της στένωσης του [o] > 

[u]. 

Στο 2ο και 3ο εν. πρόσ., μετά την αποβολή του ει,  

(α) ουρανώνεται το προηγούμενο σύμφωνο, αν είναι επιδεκτικό ουράνωσης: λ’ύνου: 

λ’ύν’-ς, λ’ύν’, κάνου: κάν’ς, κάν’ κ.λπ. (βλ. 2.2.6.2.1).  

(β) αν το 2ο εν. λήγει στις ακολουθίες Φ΄çis, Φ΄jis, Φ΄ʒis αυτές εξελίσσονται ως εξής: 

Φ΄çis, Φ΄jis > Φ΄i̯s, Φ΄ʒis > Φ΄i̯zs (Για τη διαδικασία βλ. 2.2.4), π.χ.  

πνίγου:  πνίγ’-ς & πνίι-̯ς, διαλέγου: διαλέγ’-ς & διαλέι-̯ς·  

έχου: έχ’-ς & έι̯-ς, βέεχου: βέεχ’ς & βέει̯ς· 

διαβάζου – διαβάι̯ζ-ς, γκτζαρκιάζου: ‘χτυπώ κάποιον δυνατά όπως όταν σκοτώνω 

γκτζαΐκ’ ‘σαύρα’ – γκτζαρκιάιζ̯-ς,  ξιτζαγκιάζου: ‘ξεμπερδεύω τα μαλλιά’: 

ξιτζαγκιάιζ̯-ς,  κουρματζιάζου ‘παραμένω ακίνητος’ ‘κουρματζ’ιάιζ̯-ς,  ξιτζ’τζ’ιργιάζου 

‘βγάζω το φαγητό από την κατσαρόλα’: ξιτζ’ιτζ’ιργ’άιζ̯-ς, παίζου: παίι̯ζ-ς, γ’ιμώζου: 

γ’ιμώι̯ζ-ς. 

Υπάρχει και τάση για διατήρηση του -ει- σε ρήματα που το θέμα τους λήγει 

σε συμφωνικό σύμπλεγμα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία παράλληλων τύπων, όπως 

ίιχν’εις και ίιχν’ς, φέρν’εις και φέρν’ς, δώχν’εις & δώχν’ς, γέρν’εις & γ’έρν’ς 

(παρόμοια και σε ρηματικούς τύπους που το Θ τους λήγει σε -ξ- / -ψ-: να ίιξ’εις, να 

άαψ’εις (βλ. 2.2.2.3.4). 
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Στo 3o εν. αποβάλλεται η κατάληξη -ει και τα ρήματα που το Θ λήγει σε 

σύμφωνο που επιδέχεται ουράνωση διαφοροποιούν το το 3ο ενικό από το 3ο πληθ. 

πρόσωπο, π.χ. δεν’ ~ δεν, θέλ’ ~ θέλ, φέρν’ ~ φέρν, ίιχν’ ~ ίιχν, δώχν’ ~ δώχν κ.ά.  

Στο 1ο πληθ. σημειώνεται αποβολή του ληκτικού /e/: λ’ύνουμ, παίρνουμ, 

φέβγουμ κ.λπ. Η αποβολή του /e/ των βαρύτονων ρημάτων, στο 1ο πληθ. ενεργ. 

φωνής, καθώς και στο 1ο εν. της μεσοπαθητικής φωνής αποτελεί, όπως αναφέραμε 

στην εισαγωγή, σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΘΒ & ΒΙ), βασικό χαρακτηριστικό της 

θρακοβιθυνιακής ομάδας, όπου η αποβολή του ληκτικού /e/ εμφανίζεται με δύο 

μορφές: (α) εξαρτάται από τη θέση του τόνου και (β) έχει γενικευτεί η αποβολή του 

/e/ και είναι ανεξάρτητη από τη θέση του τόνου.  

Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης η αποβολή του ληκτικού /e/ εξαρτάται από τη 

θέση του τόνου, δηλ. αποτελεί παράδειγμα της (α) ομάδας· το φωνήεν αποβάλλεται 

σε προπαροξύτονους και διατηρείται σε παροξύτονους σχηματισμούς, π.χ. στο 1ο 

πληθ. ενεργ. (λ’ύνουμ, λ’ύσαμ, αγαπούσαμ) και 1ο εν. μεσοπαθητικής φωνής 

(σ’κώνουμ, στέκουμ, κάθουμ κ.λπ.)· παρόμοια αποβολή σημειώνεται και στις 

ακολουθίες ρήμα + κλιτικό με  (πάρτι μ, κάντι μ, νιώστι μ, δώστι μ κ.λπ., αλλά 

αγαπούμι). 

Στο 2ο πληθ. απλά εφαρμόζεται ο νόμος της στένωσης ντύν-ιτι < ντύν-ετε. Η 

οριστική ντύν-ιτι διαφοροποιείται από το αντίστοιχο πρόσωπο της ενεστωτικής 

προστακτικής ντύν-τι που σχηματίζεται με τη συγκοπή του -ε-.  

Το 3ο πληθ. σχηματίζεται με αποβολή του άτονου [u] της κατάληξης -ουν558 

και απλοποίηση του συμφωνικού συμπλέγματος που δημιουργείται559 λ’ύνουν > 

λ’ύν-ν > λ’ύν, διαβάζουν >διαβάζν > διαβάζ. Αν το θέμα λήγει σε συμφωνικό 

σύμπλεγμα, το συμφωνικό σύμπλεγμα (Σ+ν) διατηρείται, όπως ίιχν, δείχν, φέρν, δέρν,  

σ’τέλν  κ.λπ. 

Ενεστωτικοί σχηματισμοί σε -σ(ι) δεν απαντούν σήμερα στο ιδίωμα. Ο τύπος 

τώωσ’ ‘τρώνε’ που απαντά μόνο μια φορά στα κείμενα του Heisenberg (1934 : 57), 

δεν επιβεβαιώνεται από το ηχητικό υλικό, στο οποίο ο ομιλητής – ίσως από 
                                                
558 Για προέλευση της κατάληξης –ουν στην μεσαιωνική ελληνική βλ. Χατζηδάκης (1905 : 38-9) και 

Tonnet (1995 :  79-80). 
559 Ο σχηματισμός αυτός απαντά και στην Ίμβρο  ως ένας από τους παράλληλους σχηματισμούς του 

3ου πληθ. προσ. του ενεστώτα: θέλουν > θέλ, έχουν > έχ, δίνουν > δίν, ποτίζουν > ποτίζ (βλ. 

Ανδριώτης (1930 :  174). 
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παραδρομή – λέει τώωει· (ό.π.: 60)  για το 3ο πληθ. ενεργ. ενεστώτ. καταγράφεται ο 

τύπος τώων.  

10.1.1.1.1.2 Ενεστώτας: Β (Β1, Β2) συζυγίας 

Τα οξύτονα διακρίνονται στην ενεργητική φωνή σε δύο κλιτικές τάξεις: Β1 και Β2. 

Διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα ενεργητικά βαρύτονα ως προς το ΘΦ και την 

θέση του τόνου. Οι προσωπικές καταλήξεις παραμένουν και στις δύο συζυγίες ίδιες 

(για την αποβολή [e], βλ. 1ο πληθ. Α συζ.). 

Τα ΘΦ στις δύο κλιτικές τάξεις (Β1 και Β2) διαφοροποιούνται μόνο ως προς 

το 2ο και 3ο ενικό και το 2ο πληθ. (Β1 -α-, Β2 -ει-).  

Οι δύο κλιτικές τάξεις στα υπόλοιπα πρόσωπα 1ο ενικό, 1ο και 3ο πληθ., έχουν 

κοινούς σχηματισμούς (βλ. αντίστοιχους κλιτικούς πίνακες). 

10.1.1.1.2 Παρατατικός: Α και Β (Β1, Β2) συζυγία 

Μορφολογικός σχηματισμός: 

 

(Αύξηση) + Θ1 + Κλιτικά Επιθήματα 

 

Α  έ- ντν- α, ι-ς < -ες, -ι < ε, ντύν-α-μ < -αμε, -ι-τι <-ετε, -αν 

 έ-ντν-ου-μ & -ου-μαν & -ου-μαμ 

 γ’ύρζ-α, -ι-ς < ες, -ι < ε κ.λπ.  

 γ’ύρζ-ου-μ & -ου-μαν & -ου-μαμ κ.λπ. 

  

Β1 αγάπ-ου-μ & -ου-μαν & -ου-μαμ, -ας, α, -ούσ-αμ, -ούσ-ιτι, -ούσ-αν 

Β2α κβάν-ουμ & -ου-μαν & -ου-μαμ, -ι-ς, ι, -ούσ-αμ, -ούσ-ιτι, -ούσ-αν 

Β2β πάτγ-ου-μ & -ου-μαν & -ου-μαμ, -ι-ς, ι, πατ-ούσ-α-μ, -ούσ-ι-τι, -ούσ-αν 

 

Για την εμφάνιση της αύξησης στους παρελθοντικούς χρόνους βλ. 8.3.6.  

Στην ενεργητική φωνή ο σχηματισμός παρατατικού γίνεται με οπισθοχωρητική 

κίνηση του τόνου· σε περίπτωση που το ρηματικό θέμα είναι μονοσύλλαβο, 

προστίθεται η αύξηση έ- ως φορέας του τόνου. Στον πληθ., λόγω του νόμου της 

τρισυλλαβίας, γίνεται μετακίνηση και πάλι του τόνου προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα η 

αύξηση να χάνεται: έλ’ν-α ~ λ’ύν-αμ. Στα οξύτονα δεν υπάρχει η ανάγκη προσθήκης 
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συλλαβικής αύξησης, καθώς η προς τα αριστερά μετακίνηση γίνεται εντός του 

θέματος: αγάπ-ουμαν, πάτγ-ουμαν· στα μονοσύλλαβα σημειώνεται ανάπτυξη 

φωνήεντος π.χ. ζ’βω – ζ’ίβουμαν κλπ. για τα οποία βλ. 2.2.5.2.  

10.1.1.1.2.1 Παρατατικός: Α συζυγία 

Από το ενοποιημένο560 (εκτός του παρατατικού της μεσοπαθητικής φωνής) 

καταληκτικό σύστημα των παρελθοντικών χρόνων, το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με 

τον Χατζιδάκι (1905 : 186 & 295), κατά την αλεξανδρινή περίοδο, από την 

συγχώνευση των ενεργητικών καταλήξεων του παρατατικού (-ον, -ες, -ε, -ομεν, -ετε, 

-ον) και του α΄ αορίστου (-α, -ας, -ε, -αμεν, -ατε, -αν) σε ένα σύστημα -α, -ες, -ε, 

-αμεν, -ετε, -αν, εξαίρεση αποτελεί στο σαμοθρακίτικο ιδίωμα το 1ο ενικό του 

ενεργητικού παρατατικού των ρημάτων Β συζυγίας, που σχηματίζεται κατά το 

μεσοπαθητικό πρότυπο (βλ. 10.1.1.1.2.2). Το μοντέλο αυτό σχηματισμού έχει 

επεκταθεί και σε ορισμένες κατηγορίες ρημάτων της Α συζυγίας (βλ. παρακάτω), που 

κατά τα άλλα εντάσσονται μέσα στο ενοποιημένο καταληκτικό σύστημα των 

παρελθοντικών χρόνων, στο οποίο οι βασικές καταλήξεις του παρελθόντος, 

συνοπτικού και μη συνοπτικού, ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής, και των δυο 

συζυγιών συμπίπτουν (-α, -ις < -ες, -ι < -ε, -αμ < -αμε, -ιτι < -ετε, -αν). Τα ΘΦ στους 

παρελθοντικούς χρόνους είναι (-α- & -ι-<-ε-).  

Το 1ο ενικού ενεργητικού παρατατικού των βαρύτονων ρημάτων σχηματίζεται 

κανονικά σε -α· ορισμένα όμως βαρύτονα ρήματα στο υπό εξέταση ιδίωμα, όπως 

αναφέρθηκε, εμφανίζουν και δεύτερο σχηματισμό κατά τα οξύτονα, δηλ. σε -ουμ & 

-ουμαν & -ουμαμ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ρήματα που λήγουν σε /izo/, /ino/ 

και το ακούγου < ακούω. Συγκεκριμένα, από τα ρήματα σε σε /izo/, /ino/ μπορούμε 

να διακρίνουμε δύο ομάδες (α) αυτά που εμφανίζουν από το βαρύτονο θέμα μόνο 

σχηματισμένο, κατά τα οξύτονα, παρατατικό, χωρίς να εμφανίζουν οξύτονο 

ενεστώτα, όπως (i) σε -ίζου <-ίζω π.χ. γ’ύιζου < γυρίζω: γ’ύρζα, γ’ύρζουμ & -ουμαν & 

ουμαμ· παρόμοια και τα καβουρντίζου < καβουρντίζω: καβούρτζα, καβούρτζουμ & 

-ουμαν & -ουμαμ, κασιαγ’ίζου < *κασιαγίζω ‘ξύνω, τρίβω’: κασιάγ’ζα, κασιάι̯ζουμ & 

-ουμαν & -ουμαμ, στααγγ’ίζου: στάαγγ’ζα, στάαγγ’ζουμ & -ουμαν & ουμαμ, λ’μου.ίζου 

'δίνω λίγη τροφή στα ζώα όσο για να κόψω τη πείνα τους': λ’μούρζα, λ’μούρζουμ & 

                                                
560 Βλ. Dieterich (1898 : 234-235). 
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-ουμαν & ουμαμ, καθίζου: κάθζα, κάθζουμ & -ουμαν & ουμαμ, χ’ιιμλ’ίζου: χ’ιιμύλ’ζα, 

χ’ιιμύλ’ζουμ & -ουμαν & -ουμαμ (π.χ. χ’ιιμύλ’ζα / χ’ιιμύλ’ζουμ [& -ουμαν & -ουμαμ] 

γούλου του γιόμα κιικούτ) κ.ά. 

(ii) σε iνου: λ’ύνου: έλ’να,  έλ’νουμ & -ουμαν & -ουμαμ, ντύνου: έντνα, έντουμ & 

-ουμαν & -ουμαμ, πίνου: γ’ήπνα, γ’ήπνουμ & -ουμαν & -ουμαμ κ.ά.  

(β) αυτά που διαθέτουν παράλληλους ενεστωτικούς σχηματισμούς, κατά τα βαρύτονα 

και τα οξύτονα, π.χ. ακουν’ίζου & ακουνώ, αγναντίζου & αγναντώ, λ’ιχν’ίζου & 

λ’ιχνώ, αβγατίζου & αβγατώ, ξιμτίζου & ξιμτώ, χηηματίζου & χηηματώ κλπ· τα 

ρήματα της κατηγορίας αυτής, πέρα από τους σχηματισμούς του παρατατικού από το 

οξύτονο θέμα, π.χ. ακόνουμ / ουμαν / ουμαμ κλπ., εμφανίζουν διπλό παρατατικό από 

το βαρύτονο θέμα, κατά τα βαρύτονα και τα οξύτονα, π.χ. ακόν’ζα & ακόν’ζουμ / 

-ουμαν / -ουμαμ, αγνάντζα & αγνάντζουμ / -ουμαν / -ουμαμ κ.λπ. 

 Το ρ. ακούγου, σχηματίζει τον παρατατικό κατά τα βαρύτονα σε -α, άκγα, αγιούκγα 

και κατά τα οξύτονα άκουμ / -ουμαν / -ουμαμ, άκγουμ κλπ., αγιούκγουμ561 κλπ.  

 Παρόμοιοι σχηματισμοί απαντούν και σε άλλα γειτονικά ιδιώματα· στις 

Κυδωνιές απαντά τύπος άκουμνα, τον οποίο ο Χατζιδάκις (1915-1916 : 48), 

ερμηνεύει ως αναλογικό σχηματισμό προς τα οξύτονα «επειδή λέγεται ακούς, ακούμε, 

ακούτε, ακούν, ήτοι τρόπον τινά συνηρημένως»· ρήματα σε -εύγου < -εύω, -ίζου < 

-ίζω  και -νου < -νω, εμφανίζουν παρόμοιους σχηματισμούς, π.χ. στη Λέσβο 

χόριβγουμ, δούλιβγουμ, πότζουμ, γύρζουμ, τα ήπνουμ (σπανιότερα έπνουμ), έλ’νουμ 

(Kretschmer, 1905 : 299), στις Κυδωνιές παίδιβγουμ  (Παπαδόπουλος, 1926 : 89), 

χώρζουμνα, χάρζουμνα, αρχάλ’ζουμνα, άκουμνα (Σάκκαρης, 1940 : 124), στην Ίμβρο: 

γύρζουμ (Ανδριώτης, 1930 : 175).  

Ο Kretschmer αναφέρει ότι οι καταλήξεις αυτές μεταβιβάστηκαν στα 

βαρύτονα από τα οξύτονα, στα οποία είχαν μεταβιβαστεί από τη μεσοπαθητική φωνή. 

Ο Κουρμούλης (1956 : 3), συναινώντας και επιδοκιμάζοντας την άποψη του 

Kretschmer, αναφέρει: «Εν πρώτοις διείδεν ορθώς, ότι η υποκατάστασις της 

παθητικής καταλήξεως εις τον ενεργητικόν παρατατικόν έλαβε χώραν πρώτον εν τοις 

περισπωμένοις ρήμασιν, από τούτων δ’ έπειτα μετεβιβάσθη αύτη και εις τα 

                                                
561 Πιθανώς οι εκτεταμένοι τύποι προέκυψαν ως εξής: *ήκουα (χρονική αύξηση) >*γ’ήκουγα > 

*γ’ούκουγα (υποχ. αφομ.) > γ’ούκγα (αποβολή) > αγ’ούκγα (προθετικό α ή αναλογικά προς το ακούω) 

[αόρ. αγ’ούκ-σα, παράλληλα με το άκσα] Πβ. στη Λήμνο πρτ. íkγa =ήκουγα (Kretschmer 1905 : 86). 
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βαρύτονα. Προφανώς δε ετοποθέτησεν την αρχήν του φαινομένου εις τον 

παρατατικόν των περισπωμένων, διότι εν τοις ρήμασι τούτοις εύρε γενικώς 

επικρατούντα τον νεωτερισμόν»· επίσης, ο Κουρμούλης (ό.π. : 5) ερμηνεύει το 

φαινόμενο ως αναλογική επέκταση από τα οξύτονα, λόγω του ότι το 2ο και 3ο ενικό, 

οξύτονων και βαρύτονων, στις κατηγορίες -εύγω, στον πρτ. ήκjουμ και σε ορισμένα 

ρήματα σε /izo/ /ino/ συνέπεσαν. Πειστική φαίνεται η ερμηνεία του για τους 

σχηματισμούς των ρημάτων της Λέσβου σε -εύγω, καθώς το 2ο και 3ο εν. χόριβγις – 

χόριβγι, δούλιβγις – δούλιβγι συνέπεσαν με τα οξύτονα ρώτγις – ρώτγι, χώργις – 

χώργι. 

Επομένως, οι παραπάνω μελετητές Kretschmer, Κουρμούλης, Χατζιδάκις 

δέχονται για τους σχηματισμούς αυτούς επίδραση από τα οξύτονα ρήματα.  

Όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα του ιδιώματος της Σαμοθράκης, 

παράλληλους σχηματισμούς στο 1ο εν. πρτ. διαθέτουν ρήματα που ή τα ίδια ή ρήματα 

της ομάδας, στην οποία ανήκουν, εμφανίζουν μεταπλασμένο ενεστωτικό σχηματισμό 

κατά τα οξύτονα. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, μέσα στη γενικότερη 

αναστάτωση του ρηματικού συστήματος και στους μεταπλασμούς που υπέστησαν οι 

ρηματικές κατηγορίες, που συνέπεσαν στον αόριστο σε -Φsa (βλ. και 8.3.1.1). Η 

σύμπτωση του αορίστου στα βαρύτονα ρήματα /izo/, /ino/ κλπ. με τα οξύτονα 

οδήγησε στον μεταπλασμό των ενεστωτικών θεμάτων κατά τα οξύτονα· οι 

σχηματισμοί του πρτ. από τα μεταπλασμένα ενεστωτικά θέματα με τη σειρά τους 

επέδρασαν αναλογικά, αποτέλεσαν το πρότυπο και έδωσαν το μοντέλο για 

παράλληλους σχηματισμούς στον πρτ. τόσο σε ρήματα που διέθεταν και 

μεταπλασμένο κατά τα οξύτονα ενεστώτα όσο και σε ρήματα των ίδιων κατηγοριών 

(/izo/, /ino/) που δεν εμφανίζουν όμως μεταπλασμένο κατά τα οξύτονα ενεστώτα, π.χ. 

κατά το χηηματώ χηημάτγουμαν και το χηηματίζου  χηημάτζουμ και κατά τα κλ’είνου – 

κλώ έκλουμαν και το ντύνου -  έντνουμ, πίνου - γ’ήπνουμ κ.λπ. βλ. παραπάνω (α) και 

(β).  

Άρα οι σχηματισμοί αυτοί μπορεί να ερμηνευτούν ως αναλογικοί σχηματισμοί 

από τους μεταπλασμούς κατά τα οξύτονα που υπέστη το ενεστωτικό θέμα των 

κατηγοριών /izo/, /ino/· το ρήμα ακούγου (ρήμα ημιοξύτονο), επειδή σχηματίζει το 2ο 

εν. και τον πληθ. κατά τα οξύτονα· αντίθετα τα ρ. σε -εύου < -εύω που δεν 

αναπτύσσουν -γ- στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, δεν συνδέονται με τα οξύτονα και έτσι 
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σχηματίζονται μόνο κατά τα βαρύτονα, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε άλλα 

ιδιώματα. 

Ο σχηματισμός του 2ου πληθ. των παρελθοντικών χρόνων ενεργητικής 

φωνής αποτελεί βασικό ισόγλωσσο για τη διαίρεση των νεοελληνικών ιδιωμάτων. 

Σύμφωνα με την κατανομή που δίνει ο Newton (1973 : 211-212), τις πληροφορίες του 

Χατζιδάκι (1907 : 471) και το υπόλοιπο δικό μας υλικό, το 2ο πληθ. παρελθοντικών 

χρόνων έχει ως εξής: (α) ισόγλωσσο -́ετε π.χ. είχετε, εγράφετε: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 

Μέγαρα, Κύμη, Α. & Δ. Κρήτη, Κύθνος, Νάξος (Απείρανθος & Κομιακή), 

Σαντορίνη, Ρόδος, Κύπρος, Χίος, Σύμη, Αστυπάλαια, Βελβενδό, Σιάτιστα, Συκούριο, 

Αγιά Τριάδα, Α. Θράκη (Newton 1973 : 211-212), Σαμοθράκη,562 (β) ισόγλωσσο -

ατε, π.χ. είχατε, γράφατε: Ζάκυνθος, Μάνη, Αίγινα, Σάμος (Newton 1973 : 211-212) 

περιοχή της Κωνσταντινούπολης, Κύζικος και η Αίνος (Χατζιδάκις 1907 : 471), και 

(γ) ισόγλωσσο -ατε ή -ετε:  Αιτωλικό, Λέσβος (Newton 1973 : 211-212), 

Πελοπόννησος.563 Σχηματισμούς σε -ετε (εγράφετε, εγράψετε κλπ.) καταγράφει στην 

Γραμματική του και ο Ρωμανός Νικηφόρου τον 17ο αι. (Boyens, 1908 : 20, 23).  

Κατά το Newton (1973 : 209) η κατάληξη -ατε,564 που απαντά στη ΜΕ και σε 

πολλές νεότερες διαλέκτους δεν είναι αποτέλεσμα κληρονομιάς, αλλά αποτελεί 

αναλογική επέκταση από το 1ο και 3ο πληθ.  

Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης το 1ο εν., 1ο και 3ο πληθ. σχηματίστηκαν με το 

ΘΦ -α- χαρακτηριστικό του αρχαίου ενεργ. αορ. α΄, ενώ τα 2ο και 3ο εν. και 2ο πληθ. 

με το ΘΦ -ε- > -ι-,  χαρακτηριστικό του αρχαίου ενεργ. παρατατικού. Τα υπόλοιπα 

πρόσωπα, πέρα από τον βόρειο φωνηεντισμό και την αποβολή της Κ /e/ του 1ου 

πληθ., δεν διαφοροποιούνται από αυτά της ΚΝΕ.  

10.1.1.1.2.2 Παρατατικός: Β  (Β1,  Β2) συζυγίας 

Μεικτό σύστημα κλίσης διαθέτουν στον παρατατικό τα οξύτονα της ενεργητικής 

φωνής του ιδιώματος. Τα τρία ενικά πρόσωπα σχηματίζονται κατά το ΑΕ πρότυπο 

                                                
562 Κατατάσσουμε την Σαμοθράκη στο ισόγλωσσο -΄ετε, καθώς από την δική μας έρευνα όλοι οι 

σχηματισμοί του 2ου πληθ. παρελθοντικών χρόνων σχηματίζονται σε -ετε· η μαρτυρία του  Newton 

(1973 : 212) για σχηματισμούς σε -ατι < -ατε δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν ομιλητή. 
563 Ο Newton (1973 : 211) αναφέρει για την Πελοπόννησο σχηματισμούς μόνο σε -ατε, ενώ ο 

Χατζιδάκις (1907 : 471) δίνει σχηματισμούς: είχετε & είχατε. 
564 Για παρουσία καταλήξεων –ετε και –ατε στο Χρονικόν του Μορέως βλ. Egea (1988 : 86). 
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των συνηρημένων Β1: -άω>ώ και Β2: -έω>ώ, (για το 1ο εν. βλ. παρακάτω), ενώ τα 

τρία πληθυντικά διαθέτουν κοινό σχηματισμό, κατά το σιγματικό πρότυπο, όπως και 

ο σιγματικός πρτ. στην ΚΝΕ. Οι δύο κλιτικές τάξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους 

μόνο ως προς το ΘΦ του 2ου και 3ου ενικού προσώπου. Πιο συγκεκριμένα ο 

παρατατικός στις δύο συζυγίες έχει ως εξής:  

Β1  αγάπ-ου-μ / -ουμαμ / -ουμαν, αγάπ-ας, αγάπ-α, αγαπ-ούσαμ, αγαπ-ούσιτι, 

αγαπ-ούσαν 

Β2α κβάν-ουμ / -ουμαμ / -ουμαν, κβάν’-ι-ς, κβάν’-ι, κβαν-ούσαμ, κβαν-ούσιτι, 

κβαν-ούσαν 

Β2β πάτγ-ουμ / -ουμαμ / -ουμαν, πάτγ’-ι-ς, πάτγ’-ι, πατ-ούσαμ, πατ-ούσιτι, πατ-ούσαν 

Ο αρχαϊκός αυτός τρόπος σχηματισμού του παρατατικού των οξύτονων που 

απαντά στη Σαμοθράκη, απαντά, επίσης, στα χωριά της Αίνου (Παπαδόπουλος 1926 : 

100)· τη Λέσβο, τη Λήμνο (Kretschmer 1905 : 329)· την Ίμβρο (Ανδριώτης 1930 : 

175)· τις Κυδωνιές (Σάκκαρης 1940 :  124, 129)· τη Μύκονο  (Dieterich 1908 : 128)· 

την Κύθνο, Μεσαριά Κύπρου, Κρήνη Μ. Ασίας, Άνδρο, Νάξο, Άνω Σύρο, Κίμωλο 

(Κουκουλές 1923 : 303, 304)· το Ρέθυμνο Κρήτης (Κουρμούλης, 1956 : 7) κ.α. 

10.1.1.1.2.2.1 Κοινοί σχηματισμοί  

Το 1ο εν. παρατατικού Β1 & Β2 διαθέτει τρία ελεύθερα εναλλασσόμενα αλλόμορφα: 

-ουμ / -ουμαν / -ουμαμ. Πρόκειται για τη μσπθ. κατάληξη (βλ. 10.1.2.2.1) που 

μεταβιβάστηκε αρχικά στα ενεργητικά οξύτονα (βλ. 10.1.1.1.2.2.2) κι από αυτά σε 

ορισμένες κατηγορίες βαρύτονων ρημάτων (βλ 10.1.1.1.2.1).  

Τους σχηματισμούς ενεργητικών παρατατικών σε -ουμ κ.λπ. στα οξύτονα, που 

συνδέονται στο ιδίωμα της Λέσβου με τους ανάλογους ενεργητικούς των βαρύτονων 

ρημάτων σε -εύγω, -ίζω κ.λπ., όπως αναφέραμε στο 10.1.1.1.2.1, περιγράφει για 

πρώτη φορά ο Kretschmer (1905 : 329-330) και τους συνδέει με τους αντίστοιχους 

της Λήμνου και, ορθά κατά τον Κουρμούλη (1956 : 3), διαπιστώνει ότι πρόκειται για 

μεταβίβαση της μεσοπαθητικής κατάληξης αρχικά στα οξύτονα, κι από αυτά στα 

βαρύτονα που σχηματίζονται και με το ΚΕ -ουμ.  

Οι σχηματισμοί αυτοί εντάσσονται στη γενικότερη αναδόμηση του 

παρατατικού στο ρηματικό σύστημα της ελληνικής. Κατά τον Κουρμούλη (ό.π. : 4) 

αιτία της αναδόμησης αποτελεί η ΑΕ κατάληξη -ουν «ήτις προεκάλει εντύπωσιν 

γ΄πληθυντικού προσώπου μάλλον ή α΄ ενικού». Η αναδόμηση του παρατατικού, κάτω 
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από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε διαλεκτικής περιοχής, πήρε διάφορες 

κατευθύνσεις, τις οποίες μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε σε δυο ομάδες:  

(α) Παρατατικοί που προσαρμόζουν το 1ο εν. στο αντίστοιχο μεσοπαθητικό 

και σε αυτήν την ομάδα ανήκουν οι σχηματισμοί που εξετάζουμε, που όπως 

παρατηρεί ο Κουρμούλης (ό.π. : 8) έχουν «ευρείαν εξάπλωσιν εις την περιοχήν του 

μικρασιατικού και νησιωτικού ελληνισμού». Αυτός ο τρόπος σχηματισμού αποτελεί 

ένα από τα αρχαϊκού τύπου μοντέλα που ανάπτυξε ο παρατατικός.  

(β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει σχηματισμούς που κινούνται με 

κατεύθυνση τα βαρύτονα ρήματα και τάση ενοποίησης των κλιτικών επιθημάτων των 

παρελθοντικών χρόνων, φέροντας την κατάληξη -α.  

10.1.1.1.2.2.2 Η προέλευση των ΚΕ -ουμ / -ουμαν / -ουμαμ στον ενεργ. 

παρατατικό 

Διάφορες απόψεις εκφράστηκαν για την προέλευση των καταλήξεων –ουμ / 

-ούμαν / -ουμαμ στον ενεργητικό παρατατικό των οξύτονων:  

(α) Ο Kretschmer (1905 : 329-330), όπως αναφέραμε, θεωρεί ότι μεταβιβάστηκε από 

τη μεσοπαθητική φωνή, δηλώνει όμως αδυναμία να ερμηνεύσει τη μεταβίβαση 

μεσοπαθητικής κατάληξης σε ενεργητικό σχηματισμό, για τον οποίο αναφέρει 

χαρακτηριστικά «wir haben hier also die höchst affallende und meines Wissens ohne 

Analogie dastehende Tatsache, dass eine Aktivform mit passivischer Endung gebildet 

ist». 

(β) Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (1926 : 100) «Η κατάληξις -ουμ προήλθεν εκ της 

αρχαίας -ων, ης η προβαθμίς -ουν απαντά εις τινα χωρία της Αίν., εν οις λέγεται 

αγάπουν, πιρπάτουν κττ».  

(γ) Ο Ανδριώτης (1930 : 175) από τις δύο παραπάνω απόψεις (Kretschmer και 

Παπαδόπουλου) προτιμά την πρώτη: «Η ερμηνεία αυτή [του Παπαδόπουλου] θα ήτο 

η πιθανωτέρα ίσως εάν δεν υπήρχον πολλαχού οι τύποι εις -μουνε, -μου, οίον 

αγάπουμούνε, … μπόρουμου … dαγιάdγιουμου …, οι εν Λήμνω εις -μ’νε, οίον 

ρώτουμ’νε, πιρπάτουμ’νε, και οι εν Μυκόνω επείνουμ’νε …οι εν Κυδωνίαις εις -μ’να, 

οίον κούνουμ’να … τύποι νεοελληνικοί πάντες, εις τους οποίους θεωρώ ορθοτέραν 

την αναγωγήν της καταλήξεως ταύτης -ουμ». 



360 

 

(δ) Κατά τους Dawkins (1916 : 128), Κουκουλέ (1923 : 303), Ανδριώτη (1930 : 176), 

Κουρμούλη (1956), για τη μεταβίβαση της μεσοπαθητικής κατάληξης σε 

ενεργητικούς παρατατικούς βοηθητικό ρόλο έπαιξαν τα αποθετικά ρήματα.  

(ε) Ο Κουρμούλης (1956 : 8) αναφέρει «Τα μαρτυρούμενα εκ διαφόρων ιδιωμάτων 

παραδείγματα επιτρέπουσι να ίδωμεν πάσας τα βαθμίδας εξελίξεως», π.χ. αγάπουν, 

πιρπάτουν (Αίνος), ελάλουν, εμίλουν κ.λπ. (Κύπρος, Νίσυρος) και πιστεύει ότι οι 

σχηματισμοί αυτοί αποτέλεσαν τη βάση για όλους τους υπό συζήτηση σχηματισμούς, 

καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «ο εις -ου(ν) είναι ο προσκρούσας εις το 

αίσθημα και προκαλέσας τον μετασχηματισμόν». 

(στ) Ο Τζιτζιλής (ΒΙ) συνδυάζει τις παραπάνω απόψεις· όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά, το γεγονός ότι το 2ο και 3ο εν. διατηρούν την αρχαϊκή τους μορφή 

κάνει πιο πιθανή την αναγωγή της -ουμ στην ΑΕ -ουν (<-ων) (πβ. Παπαδόπουλος 

1926 : 100)· η -ουν μετασχηματίζεται σε -ουμ και στη συνέχεια σε -ουμνε, ουμαν κλπ. 

κάτω από την επίδραση του μεσοπαθητικού παρατατικού, γιατί έμεινε μορφολογικά 

αστήρικτη καθώς το 1ο ενικό των ενεργητικών παρελθοντικών χρόνων λήγει σε -α.  

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω ερμηνείες θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε 

ότι οι τρεις αλλομορφικές πραγματώσεις -ουμ / -ουμαν / -ουμαμ, που απαντούν στο 

ιδίωμα της Σαμοθράκης, διασώζουν τα τρία στάδια εξέλιξης αυτής της μορφολογικής 

προσαρμογής:  

-ουμ από την ΑΕ -ουν (πβ. και Τζιτζιλής ΒΙ για τη λειτουργία του μ ως δείκτη του 1ου 

εν.) 

-ουμαν, αναλογικά προς το αντίστοιχο πρόσωπο του μεσοπαθητικού παρατατικού  

-ουμαμ, το μ αντικαθιστά το ν στην -ουμαν,  κατ’ επίδραση της -ουμ.  

 

1ο, 2ο, 3ο πληθ. παρατατικού Β1 & Β2 

Σύμφωνα με το Νewton (1975 : 303-305), το σύστημα του παρατατικού των 

ενεργητικών οξύτονων ρημάτων υπέστη δύο ανανεώσεις: Η πρώτη αφορά το 3ο πληθ. 

πρόσωπο και η δεύτερη το 2ο και 3ο ενικό. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ανανέωση 

αφορά τη μετατροπή της κατάληξης του 3ου πληθ. -ουν σε -ούσαν,565   (ήδη από την 

ελληνιστική εποχή) και η οποία, όπως αναφέρει ο Νewton (1975 : 303), έγινε για να 

διαφοροποιηθεί το 3ο πληθ. από το ομώνυμό του 1ο ενικό. Πρόκειται για την 

                                                
565 βλ. Kretschmer (1905 : 331), Browning (1995 : 112).  
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επέκταση της κατάληξης του 3ου πληθ. του σιγματικού ενεργητικού αορίστου -σαν 

και στον παρατατικό.566 Σε αυτήν την αλλαγή οφείλεται η δημιουργία του σιγματικού 

παρατατικού. από το 3ο πληθ. αναλογικά το τεμάχιο -ούσ-  επεκτάθηκε ή σε όλο τον 

παρατατικό ή στο ιδίωμα της Σαμοθράκης μόνο στον πληθ.: -ούσαμ, -ούσιτι, -ούσαν 

(ενδοαριθμική αναλογική επέκταση), καθώς το ιδίωμα διαθέτει ένα μεικτό σύστημα 

σχηματισμού του παρατατικού (αρχαϊκό ενικό – σιγματικό πληθ.). Η αποβολή του 

ληκτικού /e/ στο 1ο πληθ. αποτελεί τυπικό θρακοβιθυνιακό χαρακτηριστικό.  

10.1.1.1.2.2.3 Διαφορετικοί σχηματισμοί 

2ο και 3ο ενικό 

Διαφορετικά σχηματίζονται τα 2ο και 3ο εν.· ο σχηματισμός των προσώπων αυτών 

προέκυψε από την επέκταση του ΘΦ - ε- της Α συζυγίας στη Β με 

μορφοφωνολογικές αλλαγές (συζητούνται παρακάτω) και αφορά τη δεύτερη 

ανανέωση του ρηματικού συστήματος του πρτ. που αναφέρει ο Νewton (1975 : 

303-305).   

Μορφοφωνολογικές αλλαγές  

Οι αλλαγές αφορούν το 2ο και 3ο εν. ενεργ. πρτ. των ρημάτων Β2 κλιτικής τάξης, 

όπως αναφέραμε, καθώς επίσης την προστακτική ενεστώτα των ρημάτων ίδιας 

κλιτικής τάξης και τον ενεστώτα και παρατατικό μεσοπαθητικής φωνής της Β συζ. 

Διαχρονικά οι σχηματισμοί αυτοί, που εντάσσονται μέσα στη δυναμική επέκτασης 

του ΘΦ -ε- της Α συζυγίας προς τη Β, φανερώνουν την μορφολογική αλλαγή των 

κλιτικών παραδειγμάτων που ξεκινά από μια φωνολογική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα, με την προσθήκη του ΘΦ -ε- στον ενεργ. πρτ. και στην προστακτική 

της Β2 κλιτικής τάξης, ακολούθησαν μια σειρά από φωνολογικές διαδικασίες που 

μετέβαλαν τα κλιτικά παραδείγματα των παραπάνω σχηματισμών. Ως terminus ante 

quem ο Νewton (1975 : 303-5) θέτει τον 14ο αι. (Χρονικό του Μορέως: συνύπαρξη 

νέων και παλιών σχηματισμών). Η εισχώρηση των νέων κλιτικών επιθημάτων, κατά 

την άποψή του, έγινε, γιατί τα παλιά -εις, -ει ήταν μορφολογικά αδιαφανή.567 Η αιτία 

                                                
566 βλ. Χατζιδάκις (1907 : 448, 469, όπου και η διαφορετική άποψη του W. Meyer 1889, Χόρροκς 

(2006: 461). 
567 Ο Νewton (1975 : 304) ασκεί κριτική σε αναλύσεις του φαινομένου στα πλαίσια της γενετικής 

φωνολογίας όπου οι κανόνες στην ουσία ανακεφαλαιώνουν την ιστορική εξέλιξη των φωνητικών 

αλλαγών. Οι απόψεις των ερευνητών που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα 



362 

 

της εισχώρησης του -ε- των βαρύτονων μόνο στην Β2 συζ. έχει, κατά την άποψή του, 

φωνολογογική ερμηνεία. Ο ίδιος πιστεύει ότι το -ε- επεκτάθηκε και στις δυο κλιτικές 

τάξεις, αλλά για φωνολογικούς λόγους η Β1 κλιτ. τάξη έμεινε ανέπαφη (αες, αε >ας, 

α), ενώ είναι εμφανή τα αποτελέσματα στη Β2 κλιτ. τάξη.  

Η διαλεκτική ποικιλία των σχηματισμών του ενεργητικού παρατατικού των 

οξύτονων στην Ελληνική συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης. Οι διάφοροι 

σχηματισμοί του παρατατικού (μοντέλα) γενικότερα στην ελληνική είναι αποτέλεσμα 

μορφοφωνολικών διαδικασιών μετά την προσθήκη του ΘΦ -ε-. Ο σχηματισμός του 

παρατατικού της ΚΝΕ, σε -γα: αγάπαγα, αγάπαγες κ.λπ. προέκυψε από την προσθήκη 

ευφωνικού γ στο 3ο εν. αγάπαε > αγάπαγε, και από κει επεκτάθηκε αναλογικά και στα 

υπόλοιπα πρόσωπα.568   

Οι σχηματισμοί του ιδιώματος προέκυψαν, μετά την προσθήκη των 

καταλήξεων -ες, -ε, ως εξής:  

Β1, 2ο και 3ο ενικό πρτ.: αγάπ-α-ς, αγάπ-α· η Β1 κλιτική τάξη μένει ανέπαφη (πβ. και 

Νewton 1975 : 305), απλά σχηματίζεται με οπισθοχωρητική κίνηση του τόνου κατά 

μία συλλαβή, κατά το γενικό πρότυπο σχηματισμού του ενεργητικού παρατατικού. 

Β2, 2ο και 3ο ενικό πρτ. (και 1ο εν πρτ.): λάλ’ις, λάλ’ι και πάτγ’-ις, πάτγ’-ι και 

αναλογικά το 1ο πάτγ-ουμαν. 

Η υποδιαίρεση της Β2569 κλιτικής τάξης, σε Β2.α και Β2.β, οφείλεται σε λόγους 

μορφοφωνολογικούς. Πιο συγκεκριμένα, μετά την αναλογική επέκταση των κλιτικών 

                                                                                                                                       
του –ες για τη θεραπεία του κενού που δημιουργήθηκε. Ερευνητές που μίλησαν για επέκταση των 

κλιτικών επιθημάτων της Α΄ –ες, -ε στη Β.: α. Χατζιδάκις (1905 :  45) «η αληθής και γνησία κατάληξις 

του β΄ και γ΄ προσώπου είναι –ες, -ε, και ούτω μετηνέχθη κατά μικρόν το ε και εις ταύτα, τ.έ. αντί 

εκράτεις, εκράτει, ελάλεις ελάλει ελέχθη εκράτειες, εκράτειε, ελάλειες, ελάλειε.» β. Φιλήντας (1907 : 

325-6, 1005) «ακούανε δηλ. εφίλει (οριστ. παρατ.), ή φίλει (προστ. ενεστ.), κ’ επειδής δεν 

αιστανούντανε πια την κατάληξη i για προστ. ή παρατ. του γ΄ προσώπου βάλανε κοντά την καθαφτό 

ρωμαίικη κατάληξη του γ΄ προσώπου ε, είπανε δηλ. εφίλει-ε ή φίλει-ε. Κατόπιν σ’ αυτό κοντά βάλανε 

τις παθητικές κατάληξες –μαι». 
568 Για τους σχηματισμούς αυτούς βλ. Kretschmer (1905 : 331-2), Χατζιδάκι (1905 : 48).  Η ανάπτυξη 

ευφωνικού γ δεν είναι υποχρεωτική στις σύγχρονες διαλέκτους π.χ. αγαπάου. 
569 Ο Χατζιδάκις (1905 : 48) αναφέρει «εκ του μετασχηματισμού των παρατατικών και των 

προστακτικών εις –ειε αντί –ει ανεπτύχθη και άλλη ομάς τύπων μετά του φθόγγου γ [...] Εν οις δηλαδή 

ρήμασι προ του ει έκειτο ηχηρός φθόγγος ρ, δ, ζ, το μετασχηματισθέν ρειε, δειε, ζηε μετεβλήθη 
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επιθημάτων της Α συζ. του 2ου και 3ου εν., -ε-ς και -ε αντίστοιχα, στην οριστική 

παρατατικού των ρημάτων της Β2 κλιτικής τάξης, επειδή οι παλιές καταλήξεις με ΘΦ 

-ει- δεν ήταν διαφανείς, ακολούθησαν οι εξής μορφοφωνολογικές διαδικασίες, με 

αποτέλεσμα να διασπαστεί η Β2 κλιτική τάξη:  

Β2α: Σχηματισμοί με ουράνωση: σε ρήματα με χαρακτήρα σύμφωνο επιδεκτικό 

ουράνωσης, μετά τη συνίζηση το ημίφωνο απορροφάται από το ουρανικό σύμφωνο:  

Σ(δεκτικό ουράνωσης) +ει+ε>Σουρανικό + ε> Σουρανικό + ι, με στένωση του ε>ι, 

π.χ.  

2ο ενικ. πρτ.   λάλειες > λάλ’ες > λάλ’ις    

3ο ενικ. πρτ.   λάλειε > λάλ’ε > λάλ’ι   

Παρόμοια σχηματίζονται: σβάλ’ις, σβάλ’ι, κβάν’ις, κβάν’ι κ.ά.  

(βλ. και προστ.: 2ο ενικ. Β2., με Θ επιδεκτικό ουράνωσης: κβάνειε>κβάν’ε>κβάν’ι 

(όμοιο με το 3ο εν. του πρτ.)  

Β2β: Σχηματισμοί με γ’: σε ρήματα, με χαρακτήρα σύμφωνο μη επιδεκτικό 

ουράνωσης, μετά τη συνίζηση ακολουθεί, κατά τους φωνολογικούς κανόνες του 

ιδιώματος, συμφωνοποίηση του ημιφώνου (βλ. 2.2.3). Το συμφωνοποιημένο ημίφωνο 

θεωρήθηκε πραγμάτωση όχι φωνήεντος αλλά συμφώνου [j] και, με μετακίνηση των 

ορίων του θέματος προς τα δεξιά, επαναναλύθηκε ως μέρος τους θέματος. Στη 

συνέχεια, υπό τη δομική πίεση του 2ου και 3ου ενικού και για λόγους ενδοαριθμικής 

συμμετρίας,570 επεκτάθηκε και στο 1ο ενικό πρόσωπο του παρατατικού, με υπερωικό 

γ, λόγω του φωνητικού περιβάλλοντος, καθώς έπεται [u].  

Οι σχηματισμοί προέκυψαν με την εξής διαδικασία:  

Σμη επιδεκτικό ουράνωσης +ει+ε>Σ +j+e (συνίζηση - συμφωνοποίηση) > Σ+j+i (στένωση)  

2ο ενικ. πρτ.   φόρειες>φόργ’ες>φόργ’ις   πάτειες>πάτγ’ες>πάτγ’ις   

3ο ενικ. πρτ.   φόρειε>φόργ’ε>φόργ’ι  πάτειε > πάτγ’ε>πάτγ’ι  

Αναλογικά και ο σχηματισμός του 1ου προσώπου: 

1ο ενικ. πρτ.   φόργ-ουμαν     πάτγ-ουμαν 

                                                                                                                                       
φωνητικώς εις ρjε, δjε, ζjε πρβ. εθώρjε, ημπόρjε, ετραγούδjε, εθάρρjε [...] εν τούτοις έπειτα ανεπτύχθη 

φωνήεν τι μεταξύ του συμφώνου και j, όθεν καρτέριγε, ημπόριγε, εχώριγε, εφόριγε [...]». 
570 Ο όρος ενδοαριθμική συμμετρία χρησιμοποιείται από τον Μπαμπινιώτη (1972). 
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(βλ. 10.3 [Πίνακες] και 10.3.1.2 [Β2, (β)] ) προστ.: 2ο ενικ. προστ. ενεστ. Β2, με Θ μη 

επιδεκτικό ουράνωσης για ανάλογη διαδικασία: φόρειε > φόργ’ε > φόργ’ι, πάτειε > 

πάτγ’ε > πάτγ’ι  (όμοιο με το 3ο εν. του πρτ.). 

Το ισόγλωσσο απαντά και σε άλλα ιδιώματα, όπως Μυτιλήνη  και Λήμνο 

(Παπαδόπουλος 1926 : 100), Χίο (Pernot 1946 : 315), Τσακήλι (Χουρμουζιάδης 1939 

: 285) κ.α. 

(Για τις μορφοφωνολογικές διαδικασίες στην προστακτική και στη μεσοπαθητική 

φωνή βλ. 10.3.2.1.2 & 10.1.2.2.2). 

10.1.1.1.2.2.4 Μεικτοί σχηματισμοί σε ενεστώτα και παρατατικό: Β1 & Β2 και 

Β2 & Β1 

Η Β συζυγία εμφανίζει, όπως προαναφέραμε, και ορισμένα ρήματα που κλίνονται 

κατά διαφορετική κλιτική τάξη σε ενεστώτα και παρατατικό, (βλ. 10.3 [πίνακας: 

κλιτικά επιθήματα προστακτικής]). 

Τέτοια ρήματα είναι το τααβώ και το απαν.ντώ, τα οποία δίνονται παρακάτω στην 

οριστική ενεστώτα και παρατατικού, μαζί με τους σχηματισμούς της προστακτικής. 

 

Ανάμειξη Β2 και Β1 

Ενεστ.   Β2: τααβώ, είς, εί, ούμι, είτι, ούν 

προστ.    Β1: τάαβα,  

Β2: τααβείτι 

Πρτ. Β1  τάαβουμαν, τάαβας, τάαβα,  

τααβούσαμ, τααβούσιτι, τααβούσαν 

 

Ανάμειξη Β1 και Β2 

απαντώ,   

Ενεστ.  Β1 απαν.ντώ, άς, ά, ούμι, άτι, ούν 

προστ.   Β2 απάν.ντγ’ι 

   Β1 απαν.ντάτι  

Πρτ.  Β2  απάν.ντγουμαν, απάν.ντγ’ις, απάν.ντγ’ι,  

απαν.ντούσαμ, απαν.ντούσιτι, απαν.ντούσαν 
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Τα παραπάνω ρήματα φαίνεται ότι εμφάνιζαν σχηματισμούς και από τις δυο κλιτικές 

τάξεις από τους οποίους επικράτησαν άλλης τάξης για τον σχηματισμό του ενεστώτα 

και άλλης για τον σχηματισμό του παρατατικού.  

10.1.2 Μεσοπαθητική φωνή 

10.1.2.1 Ενεστώτας: Α και Β (Β1, Β2) συζυγίας 

Α  : ντύν-ουμ, -ισι<-εσαι, -ιτι<-εται, ΄-ουμάστι, -ιστι<-εστε, -ντιν 

  : έρχ-ουμ, -ισι<-εσαι, -ιτι<-εται, -ουμάστι, -ιστι<-εστε,  - 

      αρχ-όμαστι, αρχ-όστι, αρχ-όντιν    

Β  Β1 : αγαπι-έμι, -έσι<-έσαι, -έτι<-έται, -έμαστι, -έστι<-έστε, -έντιν 

 Β2α : κβανι-έμι, -έσι<-έσαι, -έτι<-έται, -έμαστι, -έστι<-έστε, -έντιν 

 Β2β : πατι-έμι, -έσι<-έσαι, -έτι<-έται, -έμαστι, -έστι<-έστε, -έντιν 

 Β αποθ.: θμ-ούμι, -άσι, -άτι, -ούμαστι, -άστι, ούντιν 

 Ως προς το ΘΦ, παρουσιάζεται μια τάση αναδόμησης στον ενεστώτα και 

παρατατικό της Β2 μεσοπαθητικής συζυγίας προς την κατεύθυνση της Α συζυγίας. 

Τα ΘΦ -ε- / -ο- της Α συζυγίας επεκτείνονται αναλογικά και στην Β. Σύμφωνα με το 

Νewton (1975 : 306), η αναδόμηση έγινε με βάση το μοντέλο του ενεργητικού 

παρατατικού εκράτειες, εκράτειεν. Και αυτή η αναδόμηση της παθητικής απορρόφησε 

και τη Β1 κλιτική τάξη, εκτός από ένα μικρό αριθμό αποθετικών, όπως θμούμι, 

φουβούμι, παργούμι571 ‘παρατηρώ επίμονα, εξεταστικά’, κ’μούμι κλπ.  

Έτσι, ενοποιημένη, στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, η Β συζ. (Β1 κι Β2) στη 

μεσοπαθητική φωνή, αναπτύσσει ένα κοινό και απόλυτα συμμετρικό σύστημα 

κλίσης, με την προσθήκη του τεμαχίου -ιέ-572 σε όλα τα πρόσωπα ενεστώτα και 

παρατατικού. Αντίθετα στην ΚΝΕ, σύμφωνα με τη ΝΕ Γρ. (1978 : 377) η Β συζ. στη 

                                                
571 (< ΑΕ περιεργάζομαι [Andr. LA & [1936]/1976 : 115] περγάζομαι: με συγκοπή στη Νάξο > 

παργάζομαι: με υποχ. αφομοίωση στην Ίμβρο > παργούμαι με μεταπλασμό από αόρ. παργάστηκα κατά 

τα συνηρημένα > παργούμι στη Σαμοθράκη), κ’μούμι κλπ. 
572 Η κατεύθυνση που ακολούθησε η επέκταση του ΘΦ δεν είναι ενιαία παντού: στη Λέσβο 

γενικεύτηκε το –ο-, ιόμαι, ιόσαι, ενώ στην ΝΑ Κρήτη, -ιούμαι, ιέσαι  (βλ. Νewton,1975 : 306 [301-

312]· ο Τζιτζιλής (ΒΙ) αναφέρει πως ανάλογα με τον σχηματισμό της μεσοπαθητικής φωνής τα 

ιδιώματα διακρίνονται σε τρεις ομάδες (α) αυτά που σχηματίζουν όλα τα πρόσωπα σε –ιώ-, (β) αυτά 

που σχηματίζουν όλα τα πρόσωπα σε –ιέ  και (γ) αυτά που σχηματίζουν σε  ιώ / ιού  το 1ο εν., 1ο & 3ο 

πληθ. και σε –ιέ- τα άλλα πρόσωπα. 
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μεσοπαθητική φωνή δεν εμφανίζεται ενοποιημένη, αλλά μια μειοψηφία ρημάτων 

που, κατά τη ΝΕ Γρ. (1978 : 377), αποτελούν τη Β2 κλιτική τάξη (ρήματα που 

προέρχονται από τα παλιά συνηρημένα σε -έω), όπως ασχολούμαι, περιποιούμαι, 

διοικούμαι κ.λπ. παρουσιάζουν μια αστάθεια και ποικιλία στο κλιτικό παράδειγμα του 

μεσοπαθητικού παρατατικού, όπως δείχνει και το αποτέλεσμα από έρευνα για τον 

μεσοπαθητικό παρατατικό της Χειλά-Μαρκοπούλου (1984).573  

10.1.2.1.1 Ενεστώτας: Α συζυγίας 

Ο Newton (1972d : 266) κατά την εξέταση του ενεστώτα της μεσοπαθητικής φωνής 

ομαδοποιεί τα έξι καταληκτικά επιθήματα σε τρεις κατηγορίες: 1ο εν. και 3ο πληθ., 2ο 

και 3ο εν. και τέλος 1ο και 2ο πληθ. 

Το 1ο εν. και 3ο πληθ. μπορούν να εξεταστούν ως προς ΘΦ. Το 1ο εν. ως προς 

την αποβολή ή μη του e και το 3ο πληθ. ως προς την ανάπτυξη ή μη αναλογικού -n. 

Όσον αφορά το ΘΦ τα ιδιώματα διακρίνονται (α) σε αυτά που διατηρούν το 

ΘΦ [ο] και στα δύο πρόσωπα, (β) σε αυτά που φέρουν [ο] στο 1ο εν. και [u] στο 3ο 

πληθ., και τέλος (γ) σε αυτά που φέρουν και στα δύο πρόσωπα [u].  

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης φαίνεται ότι ανήκει στη 2η κατηγορία, στο 1ο εν. 

φέρει ο και στο 3ο πληθ. u, που σύμφωνα με το βόρειο φωνηεντισμό οu: λ’ύνουμ, 

δένουμ και το uØ: λ’ύν-ντιν, δέγ-ντιν. Το ισόγλωσσο αυτό απαντάται και σε άλλα 

ιδιώματα, όπως της Λήμνου [fén-din] (Kretschmer, 1905 : 313), στο Γέρμα 

Καστοριάς ακούγνdι (Γεωργίου, 1962 : 397). Και ενώ ο παραπάνω τρόπος 

σχηματισμού είναι ο επικρατέστερος στη σημερινή μορφή του ιδιώματος, μια 

μειοψηφία αποθετικών, κληρονομημένων και υψηλής συχνότητας, ρημάτων 

εμφανίζει και δεύτερο σχηματισμό με ΘΦ [ο] και στο 3ο πληθ.: αρχόντιν, καθόντιν, 

στικόντιν, διχόντιν, κ’τόντιν (ενεστ. κ’είτουμ 'είμαι ξαπλωμένος') (βλ. και 1ο και 2ο 

πληθ.).  

Σχηματισμοί σε -όντιν ή -όντι  απαντούν σε γειτονικά με τη Σαμοθράκη 

ιδιώματα, όπως στις Κυδωνιές: κρυβγόντιν, στη Μάδυτο: κιγόντι, Λέσβο: τσ’ειτόντι, 

τσ’ειτόντιν, φινόντιν (Παπαδόπουλος 1926 : 93). Διπλοί σχηματισμοί, σε -όντι και -

ντι, στο 3ο πληθ. εμφανίζονται, επίσης, και στο ιδίωμα της Ίμβρου: π’χυζόdι & 

π’χύζdι, μαζιβόdι & μαζεύdι (Ανδριώτης 1930 : 173).  
                                                
573 Βλ. Χειλά-Μαρκοπούλου (1984 : 45-59) για μορφοφωνολογικά προβλήματα στην κλίση του 

μεσοπαθητικού παρατατικού των οξύτονων ρημάτων.  
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Η απώλεια του /e/ στο 1ο εν. εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αποβολή του e 

στο ρηματικό σύστημα του ιδιώματος (βλ. 10.1.1.1.1.1 [1ο πληθ.]).  

Η ανάπτυξη αναλογικού -ν στο 3ο πληθ. ενεστώτα είναι γενικευμένη στο 

ιδίωμα. Αποτελεί, κατά τον Μηνά (1987 : 29) αναλογική επέκταση από την 

αντίστοιχη κατάληξη -νταν του μεσοπαθητικού παρατατικού.  

 Το 2ο και 3ο εν.: -ισι < -εσαι574 και -ιτι < -εται, όπως και η ΚΝΕ, με εφαρμογή 

του κανόνα της στένωσης.  

Το 1ο και 2ο πληθ.:  (α) τρόπος: ΄-ουμάστι<-ομαστε :΄-ιστι<-εστε    

    (β) τρόπος: -όμαστι <-όμαστε: -όστι<-όστε  

Το 1ο και 2ο πληθ. είναι τα πρόσωπα που, κατά το Newton (1972d : 269-271), 

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη διαλεκτική ποικιλία και μπορούν να ταξινομηθούν ως 

προς τον τρόπο σχηματισμού τους, σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες ως εξής:  

(α) Το βασικό μοντέλο, το οποίο είναι ιστορικά αρχαιότερο: -úmesta575 : -́este  (Σύμη) 

και αρχαϊκό -úmeθa : -́este (Κάρπαθος). 

(β) Το 1ο πληθ. υφίσταται αφομοίωση από το 2ο πληθ. -́oméste : -́este (Αστυπάλαια) 

(γ) Το 1ο πληθ. υφίσταται μετάθεση. -ómaste : -́isti (Ζίτσα Ηπείρου). 

(δ) Η αφομοίωση στο 1ο πληθ. ακολουθείται από επέκταση στο 2ο πληθ., δηλ. -ómeste 

: -óseste. Η κατηγορία αυτή απαντά ως -ómeste : -óste (Χίος), που σημαίνει ότι την 

αφομοίωση –́oméste : -́este και την επέκταση -ómeste : -óseste  ακολουθεί τρίτη 

φωνολογική διαδικασία της ανομοιωτικής αποβολής της δεύτερης συλλαβής 

(απλολογία) -ómesti : -ósti. 

(ε) Η μετάθεση στο 1ο πληθ. ακολουθείται από επέκταση στο 2ο πληθ.· αυτής της 

κατηγορίας σχηματισμοί απαντούν στη Σάμο: -umásti : -usásti, στην Πελοπόννησο: 

-ómaste : -ósaste και Σαμοθράκη: ómaste : -óste (δηλ. με μετάθεση, επέκταση στο 2ο 

πληθ. και απλολογία).  

Οι σχηματισμοί -ómasti : -ósti, που δίνει ο  Newton (1972d : 269), 

εμφανίζονται σήμερα μόνο σε μια μειοψηφία κληρονομημένων ρημάτων, υψηλής 

στατιστικής συχνότητας, όπως έρχουμ: αρχόμαστι – αρχόστι, κάθουμ: καθόμαστι – 

καθόστι, στέκουμ: στικόμαστι – στικόστι, δέχουμ: διχόμαστι - διχόστι, κ’είτουμ 'είμαι 
                                                
574 Για την προέλευση της μεσοπαθητικής κατάληξης –εσαι βλ. Jannaris ([1897] 1968 : 197),  

Μαυροφρύδης (1871 : 159), Hatzidakis ([1892]/1975 : 180, 188) και Χατζιδάκις (1905 : 427 & 1907 :  

584-585).  
575 το –σ- στο 1ο πληθ αποτελεί αναλογική επέκταση του -σ- του 2ο πληθ. 
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ξαπλωμένος': κ’τόμαστι - κ’τόστι και σπάνια και στο 1ο πληθ. του ρ. χ’αί.ουμ: 

χ’ι.όμαστι· οι τύποι αυτοί εμφανίζονται, κατά κανόνα, πλάι στους πιο συχνούς τύπους, 

με διπλό τονισμό στην προ-προπαραλήγουσα και στην παραλήγουσα: : ΄-ουμάστι < 

-ομαστε : ́-ιστι αντίστοιχα, π.χ. ντύνουμάστι : ντύνιστι,  έρχουμάστι : έρχ’ιστι κλπ., που, 

όπως φαίνεται, έχουν προκύψει από την τάση για διατήρηση του τόνου, όπου στο 1ο 

εν. (παραδειγματικός ή στηλοειδής τονισμός). Τον τονισμό στην ΚΝΕ και στα ΝΕ 

ιδιώματα έχουν μελετήσει οι Α. Μαλικούτη-Drachman και G. Drachman σε αρκετές 

εργασίες τους, για τις οποίες βλ. 2.3.3.  

Τα ρήματα που σχηματίζουν το 1ο και 2ο πληθ. σε όμαστι, -όστι, σχηματίζουν 

και το 3ο πληθ. σε -όντιν (βλ. 3ο πληθ.).  

Στα κείμενα του Heisenberg (1918 & 1934) δεν υπάρχουν τύποι σε -όμαστι : 

-όστι, αλλά μόνο με διπλό τονισμό, που αποτελούν και τον πιο κοινό τρόπο 

σχηματισμού σήμερα στο ιδίωμα για τα περισσότερα ρήματα. Παραδείγματα από τη 

σημερινή μορφή του ιδιώματος: ανικουμπώνουμ 'ανασκουμπώνομαι': 

ανικουμπώνουμάστι, ανικουμπώνιστι, ανικουμπών.ντιν απουτλ’ίζουμ ‘σοφίζομαι’: 

απουτλ’ίζ-ουμάστι, απουτλ’ίζ-ιστι, απουτλ’ίζντιν και με παρόμοιο τρόπο και τα: 

ανιντιριώνουμ ‘επιδεικνύω ανδρεία’, ανιτσ’ιτσ’δώνουμ (συνων. ανιντιριώνουμ), 

απουδαγκάνουμ ‘προσβάλλομαι’ (πβ.Σκιάθος αποδακώνομαι ΙΛ), απουντανταν’ίζουμ 

‘τεντώνομαι’ (πβ. Ίμβρ., Λέσβ. ΙΛ *αποταντανίζω), απουσ’βίγγουμ, 

απουσ’τβαδιάζουμ ‘συστέλλομαι, ντρέπομαι’, απουφαίνουμ ‘εκδηλώνω τη 

δυσαρέσκειά μου’, αρκανταλεύουμ ‘κάνω τον νταή’, ατζγκαλιάζουμ ‘αγκαλιάζομαι’, 

βουρλ’ίζουμ, γκιώνουμ, διάζουμ, διαφέρνουμ, ζ’ντάζουμ ‘υπόσχομαι’, 

θαλασσουδέρνουμ, θαμάζουμ ‘απορώ’, ιστάνουμ ‘καταλαβαίνω’, καβουλεύουμ 

‘συμβιβάζομαι’, κατανεύουμ576 ‘γέρνω το κεφάλι προς τα κάτω από νύστα’, 

καταχνιάζουμ ‘θολώνω από νύστα’, κατσ’κουδιάζουμ ‘με γουρσουζεύουν’ , 

κιργιουκόβουμ ‘παθαίνω θλάση μυών’, κλ’ικιάζουμ, κλουνουκόβουμ, μέχουμ 

‘δοκιμάζω’, μιταχ’ι.ίζουμ & μιταχ’ίιζουμ, μπιρμπλέκουμ, μπουουσ’λιάζουμ ‘κάθομαι 

στο ήλιο’, νταμλαδιάζουμ ‘παθαίνω εγκεφαλικό’, ν’φουστουλ’ίζουμ, ξαγ’ίιζουμ, 

ξακούγουμ, ξαφαλιάζουμ, ξιγλια.ώνουμ, ξιδιαντέεπουμ, ξιιχαμν’ίζουμ & 

                                                
576 ΛΜΕ-Κρ. κατανεύω· καταγνεύω. Γέρνω το κεφάλι προς τα κάτω: (Γλυκά, Αναγ. 334) [αρχ. 

κατανεύω. Η λ. και σήμ. λόγ.]. 
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ξι.ουχαμν’ίζουμ ‘χασμουριέμαι’, ξιλαμαΐζουμ ‘τεντώνομαι να φτάσω κάτι’, 

ξισ’νουίζουμ ‘συνορίζομαι’, πααγ’ένουμ ‘παραγίνομαι’, πααλαντίζουμ ‘κατακόβομαι 

από κούραση’, πασκαλιάζουμ ‘αρταίνομαι’, πιδιξεύουμ (<επιδεξεύομαι) ‘τα 

καταφέρνω’, πιρφαν’ίζουμ ‘πέφτει στην αντίληψή μου κάτι’, πνάζουμ ‘υποπτεύομαι 

κάτι’, πουουσ’κώνουμ ‘σηκώνομαι από σεβασμό σε κάποιον’, σ’ιλ’η.άζουμ, 

σκουρδαεύουμ, σ’ντιιμίζουμ ‘τρίβομαι’, σπώνουμ (< στουπώνομαι) ‘χώνομαι’, 

σταφιδιάζουμ ‘συρρικνώνομαι από πείνα’, τζ’ιγκνεύουμ ‘τζιγκουνεύομαι’, τιιχ’μίζουμ  

‘κουνιέμαι’, ψ’λιάζουμ ‘υποψιάζομαι’, ψουχλιάζουμ (<ψούχλου + ιάζομαι) ‘γίνομαι 

κομματάκια’ κ.λπ.  

10.1.2.1.2 Ενεστώτας: Β συζυγίας. 

1ο προσ. : διαφέρει από ρήματα Α συζ., ως προς το ΘΦ [é] έναντι του [u] < [ο] και [i] 

< [e] της Α, τον παροξύτονο τονισμό, και τη διατήρηση του δευτερογενούς [i] της 

κατάληξης:  

ντύν-ου-μ ~ τααβι-έ-μι,   

Τα υπόλοιπα πρόσωπα σχηματίζονται κανονικά με το θέμα των οξύτονων και τις 

κοινές για μεσοπαθητική φωνή ενεστωτικές καταλήξεις.  

10.1.2.2 Παρατατικός: Α και Β συζυγίας 

Α  : ντύν-ουμαν, -σαν, -νταν, ΄-ουμάσταν, -σταν, -νταν  

  : γ’ήρχ-ουμαν, -ουσαν, -ουνταν,  

γ’ήρχ-ουμάσταν, γ’ήρχ-ουσταν (σπάνιο)  

και 2οι τύπ. πληθ.: αρχ-όμασταν, αρχ-όσταν, αρχ-όνταν (πιο συχνός 

σχηματισμός) 

Β  Β1 : αγαπι-έμαν [aγapjéman], -έσαν, -ένταν, -έμασταν, -έσταν, -ένταν 

 Β2α : κβανι-έμαν [kvaɲéman], -έσαν, -ένταν, -έμασταν, -έσταν, -ένταν 

 Β2β : πατι-έμαν [patjéman], -έσαν, -ένταν, -έμασταν, -έσταν, -ένταν 

 Β αποθ.: θμ-ούμαν, -ούσαν, -ούνταν, -ούμασταν, -ούσταν, -ούνταν 

 

Εδώ αξίζει να παρατηρηθεί ότι για τον σχηματισμό του παρατατικού της 

μεσοπαθητικής φωνής της Β συζυγίας δεν απαιτείται οπισθοχωρητική κίνηση του 

τόνου.  
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Ο σχηματισμός του παρατατικού των βαρύτονων διαφοροποιείται από τα 

οξύτονα (α) ως προς το ΘΦ, στην Α συζ -ου-/-ε-, στη Β συζ. -έ και (β) ως προς τη 

θέση του τόνου, προπαροξύτονο τονισμό έχουν τα βαρύτονα, παροξύτονο τα 

οξύτονα. Ο τόνος παραμένει στο ΘΦ, στην παραλήγουσα, όπως και στο 

μεσοπαθητικό ενεστώτα. Το 3ο εν. έχει συμπέσει με το 3ο πληθ. 

10.1.2.2.1 Παρατατικός: Α συζυγία 

1ο εν. πρόσ.: πραγματώνεται με τα αλλόμορφα: ΄-ουμαν, ΄-ουμαμ, ΄-ουμ. Σήμερα ο πιο 

συχνός σχηματισμός είναι ο ΄-ουμαν, οι άλλοι δύο χρησιμοποιούνται πιο σπάνια. Ο 

τόνος βρίσκεται στην προπαραλήγουσα, όπως και στην οριστική ενεστώτα της ίδιας 

φωνής. 

Η κατάληξη -ουμαν προήλθε από την -ουμουν577 «με αντικατάσταση της -ουν 

από την -αν» (Μηνάς 1987 : 33). Για την προέλευση του -αν βλ. 3ο πληθ.· επίσης, 

Pernot, 1946 : 295). Πιο συγκεκριμένα, η κατάληξη του 3ου πληθ. -αν578  επεκτάθηκε 

αναλογικά και στα υπόλοιπα πρόσωπα (αναλογική συμμετρική ενδοδομική 

επέκταση).  

2ο εν. πρόσ.: λ’ύν-σαν και γ’ήρχ-ουσαν  

Το ΘΦ -ου- (υφίσταται τις συνέπειες αποβολής των άτονων κλειστών ανάλογα με το 

φωνητικό περιβάλλον), παραμένει ή αποβάλλεται. Έτσι, λ’ύν-ουμαν, λ’ύν-σαν, 

λ’ύν-νταν, λ’ύν-ουμάσταν, λ’ύν-σταν, λ’ύν-νταν (με αποβολή του [u] στα 2ο , 3ο ενικό 

και 2ο, 3ο πληθ.), ενώ γ’ήρχ-ουμαν, γ’ήρχ-ουσαν, γ’ήρχ-ουνταν κλπ. (διατήρηση του 

[u] σε όλα τα πρόσωπα, λόγω του συμφωνικού συμπλέγματος που δημιουργείται μετά 

την αποβολή βλ. 2.2.2.3.2.2). 

Σύμπτωση 3ου εν. και 3ου πληθ., με αλλομορφικές πραγματώσεις -όνταν ή 

-(ου)νταν. Η επιλογή της κατάληξης εξαρτάται από τον τύπο του ρήματος. Ρήματα 

που σχηματίζουν το 1ο και 2ο πληθ. σε -όμασταν κλπ. διαθέτουν και σχηματισμούς σε 

-όνταν, πολλές φορές παράλληλα με σχηματισμούς σε -νταν < -ουνταν, π.χ. κάνταν & 

καθόνταν, διχόνταν & δέγνταν κλπ.  

                                                
577 Μηνάς (1987 : 30) Η κατάληξη –όμουν προήλθε από την αρχαία –όμην με ‘χείλωση’  του i κοντά 

στο χειλικό έρρινο μ. και η ομουν  (Κύπρ. , Πόντ.) από την όμην με αναβιβασμό του τόνου κατά το β΄ 

και γ΄ εν. πρόσ. ήδη στη μεταγενέστερη Ελληνική. Για τη διαδικασία προέλευσης του ΚΕ –ομουν > 

-ουμουν βλ. επίσης, Hatzidakis (1892 : 331), Χατζιδάκις (1905 :  237), Ψάλτης (1905 : 34). 
578 βλ. Μηνάς 1987 : 30-33 για πρόσθετη βιβλιογραφία. 
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Το 3ο ενικό δημιουργήθηκε αναλογικά από το 3ο πληθ., το οποίο φέρει μια σύνθετη 

κατάληξη, η οποία προήλθε από συμφυρμό της -ουντο + -αν. Η -ουνταν  προήλθε από 

την -ουντο (<-οντο) του πρτ. και την -αν, κατάληξη του  3ου πληθ. του αορίστου.579  

Το 1ο και 2ο πληθ. του μεσοπαθητικού παρατατικού παρουσιάζει παρόμοια 

συμπεριφορά με τα αντίστοιχα πρόσωπα του μεσοπαθητικού ενεστώτα. Εμφανίζονται 

και εδώ δύο τύποι σχηματισμού:   

(α) τρόπος: ΄-ουμάσταν <΄-ομάσταν :΄-σταν < -ουσταν 

 (β) τρόπος: -όμασταν : -όσταν  

Ο τρόπος που σχηματίζονται τα περισσότερα ρήματα είναι ο (α).  

Στο 3ο πληθ. η διάκριση ενεστώτα - παρατατικού αντίστοιχα επιτελείται με το 

καταληκτικό τεμάχιο -ιν : -αν.580  

Έτσι, λοιπόν, τα κλιτικά παραδείγματα των ρημάτων έρχουμ, κάθουμ, 

στέκουμ, δέχουμ, κ’είτουμ σε ενεστώτα και παρατατικό έχουν ως εξής:  

Ενεστώτας:  έρχουμ, έρχ’ισι, έρχ’ιτι,  

  έρχουμάστι & αρχόμαστι, έρχ’ιστι & αρχόστι, αρχόντιν 

Παρατατικός:  γ’ήρχουμαν, γ’ήρχουσαν, γ’ήρχουνταν,  

  γ’ήρχουμάσταν & αρχόμασταν, γ’ήρχουσταν & αρχόσταν, αρχόνταν  

Ενεστώτας:  κάθουμ, κάθισι, κάθιτι & κάτι,  

  κάθουμάστι & καθόμαστι, κάθιστι & καθόστι, καθόντιν & κάντιν 

Παρατατικός: κάθουμαν, κάθσαν, κάνταν & κάδνταν 

κάθουμάσταν & καθόμασταν, κάθσταν & καθόσταν, καθόνταν & 

κάνταν & κάδνταν. 

Ενεστώτας:  στέκουμ, στέκ’ισι, στέκ’ιτι,  

  στέκουμάστι & στικόμαστι, στέκ’ιστι & στικόστι, στέγκντιν & στικόντιν 

Παρατατικός: στέκουμαν, στέκ’σαν, στέγκ’νταν 

στέκουμάσταν & στικόμασταν, στέκ’σταν & στικόσταν, στέγκ’νταν & 

στικόνταν. 

Ενεστώτας:  δέχουμ, δέχ’ισι, δέχ’ιτι,  

  δέχουμάστι & διχόμαστι, δέχ’ιστι & διχόστι, δέγντιν & διχόντιν 

Παρατατικός: δέχουμαν, δέχσαν, δέγνταν 

                                                
579 βλ. Μηνάς (1987 : 49-50), όπου αναφέρεται και η γεωγραφική κατανομή. 
580 Για τη γεωγραφική κατανομή βλ. Μηνάς (1987 : 33). 
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δέχουμάσταν & διχόμασταν, δέχσταν & διχόσταν, δέγνταν & διχόνταν. 

Ενεστώτας:  κ’είτουμ, κ’είτισι, κ’είτιτι,  

  κ’είτουμάστι & κ’τόμαστι, κ’είτιστι & κ’τόστι, κ’είτ.ντιν & κ’τόντιν 

Παρατατικός: κ’είτουμαν, κ’είτ.σαν, κ’είνταν 

κ’είτουμάσταν & κ’τόμασταν, κ’είτ.σταν & κ’τόσταν, κ’είνταν & 

κ’τόνταν. 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εξέταση μόνο στο 1ο πληθ. ενεστώτα και 

παρατατικού παραβιάζεται ο τρισυλλαβικός τονισμός. Στα πρόσωπα αυτά μπορεί να 

παρακολουθήσει κανείς δυο ανταγωνιστικές τάσεις σε σχέση με τον τονισμό: (α) η 

τάση για παγίωση του τόνου στη συλλαβή, όπου τονίζεται το 1ο ενικό σε όλα τα 

πρόσωπα, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διπλού τονισμού στο 1ο πληθ. πρόσωπο 

ενεστώτα και παρατατικού, έρχουμάστι, λ’ύνουμάστι, γ’ήρχουμάσταν, λ’ύνουμάσταν  

(β) η δυναμική του τρισυλλαβικού τονισμού, σύμφωνα με την οποία όπου είναι 

δυνατό, εμφανίζονται παράλληλοι σχηματισμοί με μετακίνηση του τόνου στην 

επόμενη συλλαβή, έτσι ώστε να μην παραβιάζεται το κριτήριο του τρισυλλαβικού 

νόμου.  

10.1.2.2.2 Παρατατικός: Β συζυγία 

Διατηρείται το θέμα, το ΘΦ και ο τονισμός του ενεστώτα, στα οποία προστίθενται οι 

βασικές καταλήξεις του μσπθ. πρτ., όμοιες με αυτές των βαρύτονων ρημάτων. 

Πρόκειται για ένα απόλυτα συμμετρικό σχηματισμό. 

Θ+έ+Κ 

αφουρι-έ-μαν, -σαν, -νταν, -μασταν, -σταν, -νταν 

Τα αποθετικά διαφοροποιούνται από τον παραπάνω σχηματισμό μόνο ως προς 

το ΘΦ, το οποίο είναι στον μεν ενεστώτα -ού / -ά (παργ-ούμι, άσι, άτι, ούμαστι, άστι, 

ούντιν), στον δε παρατατικό σε όλα τα πρόσωπα [ú]: παργ-ού-μαν, -σαν, -νταν, -

μασταν, -σταν, -νταν  

Γενικές παρατηρήσεις στο μη συνοπτικό της μεσοπαθητικής φωνής 

Η μεσοπαθητική φωνή και των δύο συζυγιών παρουσιάζει εξαιρετική ενδοδομική 

συμμετρία, καθώς, μετά τον συμφωνικό πυρήνα της κατάληξης (μ, σ, τ, κλπ.), 

ακολουθεί, στις βασικές καταλήξεις σε όλα τα πρόσωπα και στους δύο αριθμούς, 

στον μεν ενεστώτα το -ι (<αι ή ε):  μ(ι), σι, τι, μαστι, στι, ντιν, στον δε παρατατικό το 

-αν: -μαν, σαν, νταν, μασταν, σταν, νταν.  
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Η διάκριση σε Α και Β συζυγία επιτελείται μέσω του ΘΦ, Α: -ι <- ε και -ου < -ο, και 

Β: -έ. 

Η εξάπλωση του τεμαχίου -ιέ- στη Β συζυγία εντάσσεται, κατά τον 

Μπαμπινιώτη (1972 : 184), μέσα στη δυναμική απλοποίησης και ενοποίησης των 

συζυγιών προς την κατεύθυνση της Α συζυγίας. Σύμφωνα με τον Χατζιδάκι (1905 : 

46-47), η επέκταση των ΘΦ της Α ε/ο στη Β οφείλεται σε εκφραστικούς λόγους 

«ήρξαντο οι λαλούντες να αισθάνωνται το -εσαι, -εται, -εστε ως τας κατ’ εξοχήν 

εκφραστικάς καταλήξεις. Ο μετασχηματισμός ούτος έλαβεν επίδοσιν, τούτου ένεκα 

ότι δι’ αυτού διεστέλλετο σαφώς το παθητικόν του ενεργητικού κατά την εκφώνησιν.
 

Πρβλ. κρατείτε και κρατειέται […] αγαπάτε και αγαπειέται, πατείτε και πατειέται 

κ.λπ.». Παρόμοια άποψη διατυπώνει και ο Φιλήντας (1910 : 325) που ως αιτία θεωρεί 

την αίσθηση των ομιλητών.  

Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς φωνολογικό φαινόμενο που παρατηρείται και 

στον ενεργητικό παρατατικό της Β2 κλιτικής τάξης (βλ. 10.1.1.1.2.2.3).  

Για την κατεύθυνση της εξέλιξης έχουν προταθεί από τον Μπαμπινιώτη (1972 

: 184-189) οι εξής διαδικασίες:  

(α) η Α επέδρασε συγχρόνως στις Β1 και Β2, με αφετηρία εκκίνησης, ρήματα με 

θεματικό αλλόμορφο που λήγει σε ουρανισκόφωνο φθόγγο μετά την προσθήκη των 

ΘΦ της Α (ε). Το 2ο και 3ο ενικό πρόσωπο επαναναλύθηκε ως Σié, και λόγω της 

δυναμικής ενοποίησης του ΘΦ, το i από τα δύο ενικά πρόσωπα επεκτάθηκε αρχικά 

λόγω της ενδοαριθμικής συμμετρίας και στο 1ο ενικό πρόσωπο. Με μετακίνηση των 

ορίων του μορφήματος του Θ προς τα δεξιά, τέλος, λόγω της δυναμικής της 

ισοσυλλαβίας το θέμα έγινε φωνηεντόληκτο. Η δομή αυτή ξεκινώντας από τα 

ουρανικόληκτα θέματα, επεκτάθηκε στη συνέχεια «κατ’ αυτόν τον τύπον εξελίξεως 

και εις τα λοιπά ρήματα» των Β1 και Β2 κλιτικών τάξεων. Η ερμηνεία αυτή 

προτιμάται από τον Μπαμπινιώτη, λόγω του ότι το ΘΦ «επιδρά συγχρόνως επ’ 

αμφοτέρων των δομών (Β1 και Β2)», αν και της αναγνωρίζεται η αδυναμία ότι ξεκινά 

από μια ομάδα ρημάτων, αυτά με ουρανικόληκτο θέμα, και στη συνέχεια 

εξαπλώνεται στις υπόλοιπες δομές.  

(β) η Α επέδρασε πρώτα στη Β2 και μετά εξομοίωσε και την Β1 κατά το ΘΦ. Η 

διαφορά της από την πρώτη έγκειται στο ότι δεν περιορίζει την αφετηρία εκκίνησης 

του φαινομένου στα ρήματα με ουρανικό θέμα, αλλά σε όλα τα ρήματα της Β2 

κλιτικής τάξης, αρχικά εισχώρησε μερικώς το ΘΦ της Α συζ. στο 2ο ή 3ο εν. και 2ο 
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πληθ.· εκεί με την προσθήκη του ΘΦ -ε- της Α συζυγίας προκύπτει η ακολουθία -Σειε 

και ακολουθεί με τη διαδικασία της συνίζησης, η ημιφωνοποίηση του ει: Σι̯έ. 

Ακολούθησε επέκταση του i, με τη δυναμική της γενίκευσης, και στα υπόλοιπα 

πρόσωπα· στη συνέχεια, με τη δυναμική της ενδοαριθμικής συμμετρίας επεκτάθηκε 

το τεμάχιο -ιέ- και στο 1ο ενικό πρόσωπο. Ακολούθησε μετακίνηση των ορίων του 

μορφήματος του θέματος, υπαγορευμένη από τη δυναμική της ισοσυλλαβίας του Θ. 

Κατόπιν ή και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκε δομική επίδραση της Β2 

στη Β1 και εξομοίωση της Β1 κατά το ΘΦ. Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης η διαδικασία 

αυτή συνεχίστηκε με επέκταση του ΘΦ -έ- σε ενικό και πληθ. (βλ. κλιτικούς πίνακες). 

Ο Φιλήντας ως αφετηρία της αλλαγής αυτής θεωρεί το 3ο ενικό πρόσωπο του 

παρατατικού της Β2 κλιτικής τάξης και υποστηρίζει ότι με ανάλογο τρόπο προέκυψε 

και το -ιέ- της μεσοπαθητικής φωνής. 

Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης η σύνδεση των μορφοφωνολογικών διαδικασιών 

του ενεργητικού παρατατικού της Β2 κλιτικής τάξης με τη μεσοπαθητική φωνή 

μπορεί να δείξει από πού ξεκίνησε η αλλαγή. Όπως στον ενεργητικό παρατατικό Β2β 

κλιτικής τάξης η εμφάνιση του γ’ δεν ξεκινά από τα ρήματα που λήγουν σε σύμφωνο 

επιδεκτικό ουράνωσης, καθώς σε αυτά η ακολουθία -Σ(επιδ. ουρ.)ειε, οδηγεί σε ουρανική 

πραγμάτωση του συμφώνου, Σουρ.i, αλλά από ρήματα που το θέμα τους λήγει σε 

σύμφωνο μη επιδεκτικό ουράνωσης (για φωνολογικές διαδικασίες βλ. 10.1.1.1.2.2.3 

[Β2β]), έτσι και στα ρήματα μεσοπαθητικής φωνής αφετηρία εκκίνησης πρέπει να 

είναι, όπως επισημαίνεται από τους Χατζιδάκι και Φιλήντα, η Β2 κλιτ. τάξη και, πιο 

συγκεκριμένα, τα ρήματα αυτής της τάξης που το θέμα τους λήγει σε σύμφωνο μη 

επιδεκτικό ουράνωσης.  

Ενδιάμεσοι σχηματισμοί, πριν από τη γενική επέκταση του ΘΦ -έ- σε ενικό 

και πληθ., με σταδιακή επέκταση των ΘΦ της Α e/o στη Β, μπορούν να θεωρηθούν οι 

μαρτυρημένοι στον Heisenberg (1934 : 61) τύποι υποτ. του ενεστώτα να λιόντιν και 

(ό.π.: 63) στο 3ο πληθ. του πρτ. λjόνταν. 581  

                                                
 581 Ο α΄ τύπος στο Heisenberg (1934 : 61) αποδίδεται ως jodin, ενώ στο ηχητικό υλικό P 986.2 

ακούγεται ο τύπος να λιόντιν [na ʎόdin]. Σήμερα χρησιμοποιείται ο τύπος να λιέντιν (<λιέμι) και 

σπάνια μόνο από ηλικιωμένους μπορεί να ακουστεί και τύπος ljodan όπως (ό.π. : 63)· ο τύπος αυτός 

λανθασμένα αποδίδεται στη μετάφραση ως ‘λυώνονταν’, καθώς πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για τον 

αρχαϊσμό λιέμι ‘τριγυρνώ, περιφέρομαι’ βλ. Andr. LA: αλώμαι «αλώμαι agr. umherschweifen, 

umherirren: λιώμι Lesb, λιέμι Imbr, Thrak (Ain), λιάσκομαι Pont (Kot, Oinoe), λιάσκουμαι Pont (Ker, 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται απόλυτη ενδοδομική συμμετρία στο 

μεσοπαθητικό σύστημα ενεστώτα και παρατατικού, με την διατήρηση του τόνου 

πάντα στο ΘΦ -έ- και χωρίς τη ρευστότητα582 που παρατηρείται στο κλιτικό σύστημα 

της μεσοπαθητικής φωνής στον ενεστώτα και παρατατικό του ρηματικού συστήματος 

της ΚΝΕ, ιδιαίτερα στα ρήματα της Β2 κλιτικής τάξης.  

Εξαίρεση αποτελεί μια μειοψηφία αποθετικών ρημάτων που δεν 

συμμορφώνεται προς το παραπάνω ενοποιημένο σύστημα κλίσης μη συνοπτικού 

μεσοπαθητικής φωνής, και εμφανίζει στον ενεστώτα τα ΘΦ ού/ά της ενεργητικής Β1 

κλιτικής τάξης και στον παρατατικό πάντα -ού-.  

10.2 Συνοπτικό: Α & Β συζυγίας ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής 

Παρατηρείται ενοποίηση583 των κλιτικών παραδειγμάτων στις δυο συζυγίες και των 

κλιτικών επιθημάτων σε ενεργητική και μεσοπαθητική φωνή με διαφοροποίηση των 

θεμάτων. 

10.2.1 Κλιτικά επιθήματα αορίστου: ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής 

Ενεργ. Φωνή:   (Αύξηση)  +  Θ2α + Κ 

   έ-  ντ.σ- α, ις, ι, ντύσ-αμ, ιτι, αν 

   0 χάσ-α, ις, ι, χάσ-αμ, ιτι, αν 

    αγάπ-σ-α, ις, ι, αγαπήσ-αμ, ιτι, αν 

    πάτ-σ-α, ις, ι, πατήσ-αμ, ιτι, αν 

    σπούδαξ-α, ις, ι, σπουδάξ-αμ, ιτι, αν 

Μσπθ. Φωνή:     Θ2β + Κ 

    ντύθκ-α, ις, ι, ντθήκ-αμ, ιτι, αν 

    αγαπήθκ-α, ις, ι, αγαπθήκ-αμ, ιτι, αν 

    πατήθκ-α, ις, ι, πατθήκ-αμ, ιτι, αν 

    φάν’κ-α, -ις, -ι, φανήκ-αμ, ιτι, αν 

                                                                                                                                       
Santa, Trap), λιάσκουμαιν Pont (Chald, Nikop) (nach Kukules, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 29 

[1954], 509 aus αλύω agr. außersich sein)». Χαρακτηριστικές καθημερινές φράσεις στο ιδίωμα με το 

ρήμα λιέμι: Πού λιέσι; Πού λιέντιν αυτοίν’; 
582 Πβ. Τσοπανάκης (1994 : 475),  ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 437- 342).  
583 βλ. και Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005 : 515) για την ΚΝΕ. 
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10.2.2 Θέματα αορίστου: ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής 

10.2.2.1 Ενεργητικός αόριστος 

Ο ενεργητικός αόριστος σχηματίζεται με το Θ2α1 της οριστικής. Ο τρόπος 

σχηματισμού της αοριστικής οριστικής δεν είναι κοινός σε όλες τις ελληνικές 

διαλέκτους. Ο Τζιτζιλής (Εισαγωγή) χρησιμοποιώντας ως κριτήρια (α) τον 

χαρακτήρα -κ- ή -σ- του θέματος του ενεργητικού αορίστου, π.χ. έδωκα – έδωσα, (β) 

τον τονισμό του θέματος, π.χ. έδωκα – εδώκα και (γ) τη σημασία του λεξήματος, 

προτείνει ένα εξαμερές σχήμα κατάταξης των νεοελληνικών διαλέκτων: (i) διάλεκτοι 

που έχουν γενικεύσει τους αορίστους σε -σ- με προπαροξύτονο τονισμό σε όλα τα 

ρηματικά θέματα, π.χ. ΚΝΕ έδωσα· (ii) διάλεκτοι που έχουν επίσης γενικεύσει τους 

αορίστους σε -σ- με εξαίρεση τους δύο παλαιούς (προπαροξύτονους) σχηματισμούς 

σε -κ- έδωκα, άφηκα (π.χ. μακεδονικά, θρακικά)· (iii) διάλεκτοι που εκτός από τους 

δύο προηγούμενους τύπους σχηματίζουν με το θέμα σε -κ- και το ρήμα εποίκα 

‘έκανα’ (π.χ. μικρασιατικά). Στις διαλέκτους αυτές ο τονισμός είναι παροξύτονος· 

(iv) διάλεκτοι που εκτός από τους παραπάνω τύπους σχηματίζουν τον αόριστο με 

χαρακτήρα -κ- σε πολύ συγκεκριμένα ρήματα, π.χ. έφτακα, έπιακα κτλ. (π.χ. 

κατωιταλικά, εφτανησιακά), (v) διάλεκτοι που έχουν γενικεύσει τους αορίστους σε -

κ- με λίγες περιπτώσεις σιγματικών τύπων (π.χ. μανιάτικα, κουμιώτικα), (vi) τα 

τσακώνικα, όπου οι (παροξύτονοι) αόριστοι σε -κ- είναι ο κανόνας χωρίς εξαιρέσεις, 

π.χ. ερωτήκα. 

Επίσης, αναφέρει ότι το θέμα της συνοπτικής υποτακτικής των ρημάτων που 

έχουν αόριστο σε -κ- στις διαλέκτους (ii)-(v) μπορεί να έχει χαρακτήρα -κ-, π.χ. 

έδωκ-α – να δώκ-ω, ή να έχει χαρακτήρα -σ-, π.χ. έδωκ-α – να δώσ-ω. 

Σύμφωνα με την παραπάνω διαίρεση το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στην 

(iii) ομάδα ιδιωμάτων που έχουν γενικεύσει τους προπαροξύτονους σχηματισμούς με 

χαρακτήρα -σ-, διατηρούν τους δύο παλαιούς σχηματισμούς σε -κ- αλλά με 

παροξύτονο τονισμό στην οριστική δώκα, αφήκα. Με θέμα σε -κ-  σχηματίζεται και 

το απόλ’κα. Το ιδίωμα δεν διαθέτει το ρήμα εποίκα. Η υποτακτική των δύο πρώτων 

ρημάτων σχηματίζεται με -σ- π.χ. να δώσ-ου, ν αφήσ-ου, αλλά το απόλ’κα διατηρεί το 

-κ- (εύχρηστο στο 3ο ενικό π.χ. αα σι φλάξου όσου να απουλ’ύκ’ η γ’ ακκλησιά ‘θα σε 

περιμένω όσο να τελειώσει η εκκλησία’). 
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Το ρήμα πίνου σχηματίζει την οριστ. αορ. στον πληθ. και σε -κα,584 δηλ. 

γ’ήπγια, γ’ήπγ’ις, γ’ήπγ’ι, γ’ήπγιαμ / πγ’ήκαμ,  γ’ήπγ’ιτι / πγ’ήκ’ιτι, γ’ήπγιαν / πγ’ήκαν.  

Οι σχηματισμοί σε -κ-, όπως αναφέρει και ο  Tonnet (1995 : 91-92),  

«οφείλουν την προέλευσή τους στους άσιγμους αορίστους της αρχαίας Ελληνικής, 

όπως ἔδωκα, ἔθηκα, ἀφῆκα και στη σύγχυση μεταξύ αορίστου και παρακειμένου, του 

τέλους της ρωμαϊκής εποχής, οι οποίοι ευνοούν τη δημιουργία μικτών τύπων, όπως 

εποίκα που προέρχονται από το εποίησα και το πεποίηκα».  

Στους ένσιγμους αορίστους ενεργητικής φωνής του ιδιώματος αξίζει να 

παρατηρήσουμε (α) τους παροξύτονους σχηματισμούς, π.χ. γάαψα, βάασα, χάσα, 

κιργιώσα, πιάσα, κάτσα κλπ. παράλληλα με τους προπαροξύτονους, δηλ. με αύξηση έ- 

ως φορέα του τόνου, π.χ. έγααψα, έβαασα, έχασα, κέργιουσα, έπιασα, έκατσα κλπ.· το 

3ο πληθ. διαθέτει μόνο παροξύτονο σχηματισμό, π.χ. γάαψαν, βάασαν, χάσαν, 

κιργιώσαν, πιάσαν, κάτσαν, φύγαν, λ’ύσαν κλπ. (βλ. 8.3.6). 

(β) τους αοριστικούς σχηματισμούς σε -ξα585, π.χ. αρχάλ’ξα ‘ροχάλισα’, απουθάμαξα 

‘απόρησα, αναρρωτήθηκα’,  μπήδ’ξα ‘πήδησα’,  μάζουξα ‘μάζεψα’, ξέταξα ‘εξέτασα’, 

σπούδαξα,  μούγκιιξα ‘μούγκρισ’, ζύγιαξα κλπ.  

Ανώμαλους αοριστικούς σχηματισμούς με μετάπτωση, π.χ φεύγου – έφγ-α ή 

με πληρωματικότητα, π.χ. βλέπου – γ’είδα  διαθέτουν, παρόμοια με την ΚΝΕ, μερικά 

κληρονομημένα ρήματα υψηλής στατιστικής συχνότητας. 

10.2.2.2 Μεσοπαθητικός Αόριστος 

 Το θέμα της μεσοπαθητικής οριστικής Θ2β1 σχηματίζεται με το Θ2α1 και το 

ληκτικό τεμάχιο -θηκα ή -ηκα που αποτελεί μια καινοτομία της μεσαιωνικής 

ελληνικής στο σχηματισμό της μεσοπαθητικής φωνής. Πρόκειται για επέκταση του 

ΑΕ επιθήματος -θη- με την κατάληξη του ενεργητικού παρακειμένου -κα. Σύμφωνα 

με το Χατζιδάκι (1907 : 549) η μεταβολή οφείλεται στη φωνητική σύμπτωση 1ου και 

3ου ενικού παθητικού αορίστου σε -θην, λόγω της προσθήκης τελικού -ν στο 3ο ενικό 

πρόσωπο (π.χ. ιστορήθην ο ναός). Πρώτα λοιπόν σχηματίστηκε το 1ο εν. πρόσ. με την 

                                                
584 Πβ. Σάμος πχήκαμι, ήπχιαμι κλπ. (Ζαφειρίου 1995 : 101)· Λήμνος και στον ενικό πιήκα· επίσης, 

παρόμοιοι σχηματισμοί και σε άλλα ρήματα (Παπαδόπουλος 1926 : 89). 
585 Πβ. και Παπαδόπουλος (1926 :  89) για παρόμοιους σχηματισμούς. 
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προσθήκη του -κα και από αυτό μεταδόθηκε αναλογικά και στο 2ο και 3ο ενικό. Η 

γενίκευση και στον πληθυντικό σημειώθηκε πολύ αργότερα.  

 Συγχρόνως, όπως επισημαίνει ο Μπαμπινιώτης (1998 : 144), παρατηρήθηκε 

στους μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους εξομοίωση των καταλήξεων του 

μεσοπαθητικού αορίστου προς τις καταλήξεις του ενιαίου – και χαρακτηριστικού –  

ενεργητικού παρωχημένου χρόνου (praeteritum) που περιελάμβανε από κοινού 

αόριστο (ένσιγμο, άσιγμο, α΄ και β΄) και παρατατικό. 

 Σύμφωνα με τον Tonnet (1995 : 92) μπορούμε να τοποθετήσουμε χρονικά το 

φαινόμενο ανάμεσα στο 12ο και 14ο αι. Παράλληλοι σχηματισμοί, όπως επισημαίνει 

ο Egea (1988 : 73) 1ου ενικού σε -θην και -θηκα, απαντούν ήδη από το 14ουαι. στο 

Χρονικόν του Μορέως586 (π.χ. αφηγήθην 1097, επληροφορέθηκα 1585) και 3ου ενικού 

σε -θη και -θηκεν (π.χ. ευρέθη 1514 και ευρέθηκεν 1512). 

 O Τζιτζιλής (Εισαγωγή) με κριτήριο το γραμματικό μόρφημα που μετέχει 

στον σχηματισμό του παθητικού αορίστου προτείνει μια τετραμερή διάκριση των 

νεοελληνικών διαλέκτων: (α) ΚΝΕ και διάλεκτοι (ΒΙ, ΘΒ κ.ά.) που σχηματίζουν τον 

παθ. αόρ. σε -θηκα, π.χ. αγαπήθηκα, αγαπήθηκες κτλ., (β) διάλεκτοι που διατηρούν τα 

παλαιά επιθήματα -θην, -θης σε μέρος ή σε όλο το κλιτικό παράδειγμα (π.χ. Κ. 

Ιταλία), (γ) διάλεκτοι μικρασιατικού τύπου, δηλ. διάλεκτοι που έχουν αντικαταστήσει 

τις παλαιές καταλήξεις (-ην, -ης κτλ.) αλλά διατηρούν το -θ- και δεν εμφανίζουν την 

επέκταση -κ-, π.χ. ελύθα, ες κλπ. (δ) μεικτές διάλεκτοι,  δηλαδή διαλέκτοι που 

συνδυάζουν τα παραπάνω τέρματα. Για την κατανομή και σχετικά παραδείγματα από 

κάθε ομάδα βλ. Τζιτζιλής (Εισαγωγή).  

 Σύμφωνα με την παραπάνω τυπολογία το ιδίωμα της Σαμοθράκης ανήκει στην 

πρώτη ομάδα, σχηματίζει δηλ. τον μεσοπαθητικό παρακείμενο με το επίθημα -κα.  

10.2.2.2.1 Καταληκτικά συστήματα ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής 

 Οι καταλήξεις ενεργητικής και μεσοπαθητικής, όπως ειπώθηκε, είναι κοινές 

στον αόριστο (ενεργ. και μσπθ.). Η διάκριση στη φωνή επιτυγχάνεται μέσω των 

θεμάτων (βλ. 8.3.1.1). 

Τα τρία ενικά διαθέτουν τις ίδιες με την ΚΝΕ καταλήξεις, με εφαρμογή του βόρειου 

φωνηεντισμού.  
                                                
586 O Tonnet (1995 : 84) δέχεται  την χρονολόγηση  μεταξύ του 1320 και 1330 που προτείνει ο του 

Beck, 1989, 250, για το Χρονικόν του Μορέως. 
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Το 1ο πληθ. -αμ : προέρχεται από την ΑΕ κατάληξη -αμε του α΄ ενεργ. αορίστου, με 

αποβολή του ληκτικού /e/, που αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, τυπικό χαρακτηριστικό 

της θρακοβιθυνιακής ομάδας (βλ. 2.2.2.3.3). 

2ο πληθ. έχει την κατάληξη -ιτι <-ετε, που εντάσσει το ιδίωμα στο ισόγλωσσο για το 

-ετε (2ο πληθ. πρτ. και αορ.: βλ. 10.1.1.1.2.1). 

 Το 3ο πληθ. σχηματίζεται όμοια με την ΚΝΕ σε -αν. Σχηματισμοί σε -σ(ι)587 δεν 

είναι γνωστοί σήμερα. Ωστόσο, κάποιες μαρτυρίες στoν Heisenberg (1934 : 64) όπου 

απαντά για τον αόρ. ο τύπος βουουdz’ίξασ’: «άκσα γ’ένα βόοντου, απ βουουdz’ίξασ’ 

γ’ένα γ’ύου τα βνα»· Heisenberg (1918 : 39) ‘όπως ζ’ήσασ’ οι γουνοί μας [...]» και 

Κατσάνης (1996 : 83, 84) «άλλοι γ’είχασ’ κι τα χάσασ’ / κι κασσιδιαοί τα πχιάσασ’» 

αφήνουν να εννοηθεί ότι παλιότερα υπήρχαν και αυτού του τύπου σχηματισμοί για το 

3ο πληθ. ενεργ. αορ. που δεν είναι σε χρήση σήμερα.588 Παράλληλοι σχηματισμοί σε 

-σι και -αν απαντούν στη Λέσβο (Τελώνια, Ερεσσός) vάzaš, vάlaš, Αγιάσος: γrάpsan 

αλλά γrάftašin, στη Χίο είδασι, στο Καστελλόριζο εστείλασι κλπ. (Kretschmer 1905 : 

301) κ.α.  

                                                
587 Για επέκταση της κατάληξης -σι στο 3ο πληθ. παραλθοντικών χρόνων βλ.  Χατζιδάκις (1905 : 

35-39). 

588 Τους σχηματισμούς αορ. σε -ασι παράλληλα με τους -αν: εγράψασι - εγράψαν καταγράφει η 

Γραμματική του π. Ρωμανού Νικηφόρου (17os αι.) (Boyens 1908 : 23). 
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10.3 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Γενικές παρατηρήσεις 

Η προστακτική, η οποία αποτελεί τον γραμματικοποιημένο τύπο της προσταγής,589 

όπως υποστηρίζουν ορισμένοι μελετητές της ελληνικής γλώσσας,590 έχει εξελιχθεί 

από παρεμφατικός τύπος που ήταν στην ΑΕ, (όπου διέκρινε πρόσωπο, αριθμό, φωνή, 

χρόνο) σε μη παρεμφατικό τύπο στην ΚΝΕ.  

 Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης η προστακτική διαθέτει με απόλυτη 

συστηματικότητα διάκριση όψης τόσο στην ενεργητική όσο και στην μεσοπαθητική 

φωνή· σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (ΘΒ) διάκριση όψης σε ενεργητική και 

μεσοπαθητική παρατηρείται και στη θρακοβιθυνιακή. Αντίθετα στην ΚΝΕ, η 

ενεστωτική προστακτική στην μεσοπαθητική φωνή είναι πολύ περιορισμένη στα 

βαρύτονα591 και σπανιότατη  έως ανύπαρκτη592 στα οξύτονα. Στα βόρεια ιδιώματα η 

διάκριση όψης στη μεσοπαθητική φωνή δεν είναι γενικευμένη·593 ωστόσο ο Τζιτζιλής 

(ΒΙ) αναφέρει ότι είναι συγκριτικά ισχυρότερη από αυτήν της ΚΝΕ.  

Η προστακτική αναφέρεται, λόγω της σημασίας της, χρονικά στο άμεσο ή 

απώτερο μέλλον.594 Δεν επιδέχεται άρνηση, γιατί η απαγόρευση εκφράζεται με την 

υποτακτική. Διαθέτει δύο πρόσωπα, όπως και στην ΚΝΕ, 2ο ενικό και 2ο πληθ.,  για 

τα οποία αξίζει να παρατηρήσουμε: 

(α) Οι προστακτικές του 2ου ενικού  (ενεργητικής: συνοπτικό -  μη συνοπτικό και 

μεσοπαθητικής: συνοπτικό) είναι ίδιες με  το 3ο εν. του παρατατικού και του 

αορίστου της οριστικής αντίστοιχα, με μια εξαίρεση: αν το βαρύτονο ρήμα είναι 

δισύλλαβο η οριστική φέρει επιπλέον αύξηση έ- ως φορέα του τόνου των 

                                                
589 Πβ. Seiler (1952 : 49) και Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005). 
590  Μεταξύ των οποίων Joseph (1990 [1978] & 1983), Mackridge (1990) Ralli (1987), Horrocks 

(1990), Παππάς (2002).  
591 ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 336) στη μεσοπαθητική φωνή «Η μονολεκτική προστακτική του ενεστώτα 

είναι σπάνια. Λέγεται μόνο σε μερικά ρήματα, ιδιόπαθα ή αποθετικά: γίνου, κάθου, γδύνου, [...]». 
592 Πβ. Μπαμπινιώτης & Κοντός (1967 : 182) «Η Β συζυγία δεν διαθέτει μονολεκτικούς τύπους 

μεσοπαθητικής φωνής· ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 336): έμπα, κοίμου κι ο ύπνος θα σε γιάνη (Μαβίλης)· η 

προστακτική κοίμου είναι ποιητικός τύπος και δεν είναι εύχρηστη στην ΚΝΕ.  
593 Πβ. Παπαδόπουλος (1926 : 96, 103), Τζιτζιλής (ΒΙ).  
594 Πβ. και Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 293). 
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παρελθοντικών χρόνων που δεν την φέρει η προστακτική.595 Η εικόνα αυτή 

αποτυπώνεται παρακάτω:  

Ενεργητική 

Φωνή 

 2ο εν. προστ.ενεστώτα 3ο εν. πρτ.  

  Μη 

συνοπτικό 

σβουγγάρζ-ι 

λ’ύν-ι 

σβουγγάρζ-ι 

έ-λ’ν-ι 

   κ’βέρν-α κ’βέρν-α 

   σβάλ’-ι σβάλ’ι 

   πάτγ’-ι πάτγ’-ι 

   3ο εν. αορ. 

 συνοπτικό λ’ύσ-ι έ-λ’σ-ι 

  κ’βέρν’ησ-ι κ’βέρν’ησ-ι 

  σβάλ’σ-ι σβάλ’σ-ι 

  πάτ.σ-ι πάτ.σ-ι 

Μεσοπαθητική 

Φωνή  

λ’ύθκ’ι 

σβαλ’ήσ’κ’ι 

λ’ύθκ’ι 

σβαλ’ήσ’κ’ι 

Για την σύμπτωση του 2ου εν. της μεσοπαθητικής αορ. προστακτικής με το 3ο 

εν. της αντίστοιχης οριστικής μια πρώτη απάντηση μπορεί να δώσει ο Seiler (1952 : 

51) που ισχυρίζεται ότι το 2ο εν. της προστακτικής δεν ενδιαφέρεται για τη δήλωση 

προσώπου. Έτσι δικαιολογείται η σύμπτωσή του με τον πιο αμαρκάριστο ρηματικό 

τύπο, που είναι το 3ο εν. πρόσωπο (βλ. και 10.1.1.1.2.2.4). 

Με τον ΑΕ μεσοπαθητικό παρατατικό  μπορούν να συνδεθούν και οι αρχαϊκοί 

σχηματισμοί του 2ο ενικού των βαρύτονων μεσοπαθητικών και αποθετικών 

ρημάτων: κάθ, λ’ύν, κ’μού, θμού κλπ. (πβ. και  2ο εν. ΑΕ προστ. κάθου, λύνου, κοιμοῦ, 

θυμοῦ κλπ. και 2ο εν. μσπθ. παρατατικού ἐκάθου, ἐλύνου, ἐκοιμοῦ, ἐθυμοῦ κλπ.).596 

Μόνο το 2ο εν. της προστακτικής του μεσοπαθητικού ενεστώτα της Β συζυγίας δεν 

συμμορφώνεται προς το παραπάνω σύστημα (βλ. 10.3.2.1.2).  

 (β) Οι τύποι του πληθυντικού της προστακτικής ταυτίζονται με τους τύπους του 2ου 

πληθ. της υποτακτικής,597  π.χ. 

                                                
595 Πβ. και Mirambel (1988 : 136) για τη νεοελληνική. 
596 Πβ. και Τζιτζιλής (ΒΙ). 
597 Πβ. και Mirambel (1988 : 136) για τη νεοελληνική. 
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Α συζυγία:  Ενεργ.  ενεστ. (να) ντύν-(ι)τι  αόρ. (να) ντύσ-(ι)τι  

 Μσπθ.  (να) ντύν-(ι)στι  (να) ντθ-είτι598 

Β συζυγία:  Ενεργ.  ενεστ. (να) βαστάτι  αόρ. (να) βαστ-άξτι  

    (να) σβαλ’είτι   (να) σβαλ’-ήστι  

 Μσπθ.  (να) βαστιέστι   (να) βασταχτ-είτι 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το διακριτικό μορφολογικό 

γνώρισμα της προστακτικής είναι σχετικό599  και τύποι όπως σβουγγάρζ-ι, κ’βέρν-α, 

σβάλ’-ι, πάτγ’-ι, κ’βέρν’ησ-ι, σβάλ’σ-ι, πάτ.σ-ι, λ’ύθκ’ι, σβαλ’ήσ’κ’ι κλπ. δεν 

αναγνωρίζονται καθαρά παρά μέσα σε μια συντακτική ενότητα, συγκεκριμένα τα 

κλιτικά προτάσσονται της οριστικής / υποτακτικής και επιτάσσονται της 

προστακτικής, επιπλέον η υποτακτική απαιτεί προρρηματικό στοιχείο να, π.χ.  

του σβουγγάρσι του πάτουμα (οριστ.), σβουγγάρσι του του πάτουμα (προστ.), βαστάξτι 

του, να του βαστάξτι, θμηθείτι του, να του θμηθείτι  κλπ. 

Οι τύποι της προστακτικής σχηματίζονται: το μη συνοπτικό από το 

ενεστωτικό θέμα (Θ1) και το συνοπτικό από τα αοριστικά θέματα (Θ2α2 & Θ2β1, 

Θ2β2). Στα θέματα προστίθενται τα αντίστοιχα ΚΕ (=ΘΦ+Κ) της προστακτικής της 

κάθε φωνής και στη συνέχεια εφαρμόζονται οι φωνολογικοί κανόνες του ιδιώματος.  

Το 2ο εν. της προστακτικής υπερδισύλλαβων βαρύτονων και δισύλλαβων 

οξύτονων ρημάτων εμφανίζει κανονικά οπισθοχωρητική κίνηση του τόνου στην 

ενεργητική φωνή, π.χ. αγουάζου: αγούαζι, αρχ’ινώ: αρχ’ίνα, θαώ (< θαρρώ) ‘νομίζω’: 

θάργ’ι κλπ.  

Όπως παρατηρούμε στους παρακάτω πίνακες, η ποικιλία των ΚΕ του μη 

συνοπτικού της ενεργητικής φωνής, μειώνεται στην μεσοπαθητική φωνή, καθώς οι 

σχηματισμοί της Β (1 & 2) συζυγίας ενοποιούνται, και τα ΚΕ του συνοπτικού (στο 2ο 

εν.) συμπίμπουν και στις δύο φωνές.  

  

                                                
598 Ορθογραφούμε ως -είτι < -ήτε, ακολουθώντας την ορθογράφηση της αναπροσαρμοσμένης ΝΕ 

Γρ.(2006 : 159) και Παπαναστασίου (2008 : 297).  
599 Παρόμοια παρατήρηση κάνει και ο Mirambel (1988 : 137) για τη νεοελληνική. 



383 

 

 

Πίνακας προστακτικής: συνοπτικό – μη συνοπτικό 
Συζυγία Μη συνοπτικό  Συνοπτικό  
 Ενεστώτας  Αόριστος  
 Ενεργ. Φωνή Μσπθ. Φωνή Ενεργ.Φωνή Μσπθ. Φωνή 
Α λ’ύν-ι λ’ύν λ’ύσ-ι λ’ύθκ’-ι 
 λ’ύν-τι λ’ύν-ιστι λ’ύσ-τι λ’θ-είτι 
     
Β, Β1 κ’βέρν-α κ’βιρνι-έ [cvirɲé] κ’βέρν’ησ-ι κ’βιρν’ήθκ’-ι 
 κ’βιρν-άτι κ’βιρνι-έστι κ’βιρν’ήσ-τι κ’βιρν’ηθ-είτι 
     
Β, Β2α σβάλ’-ι<ειε σβαλι-έ [svaʎé] σβάλ’σ-ι σβαλ’ήσ’κ’-ι 
 σβάλ’-είτι σβαλι-έστι σβαλ’ήσ-τι σβαλ’θ-είτι 
     
Β, Β2β πάτγ’-ι<ειε πατι-έ [patjé] πάτσ-ι πατήθκ’-ι 
 πατ-είτι πατι-έστι πατήσ-τι πατθ-είτι 
     
Β, Β1 & Β2 τάαβ-α τααβι-έ [ta:vjé] τάαβξ-ι τααβήχκ’-ι 
 τααβ-είτι τααβι-έστι τααβήξ-τι τααβχτ-είτι 
Β, Β2 &Β1 απάντγ’-ι    
 απαντ-άτι    
Β, αποθετικά  θμ-ού  θμήθκ’-ι 
  θμ-άστι  θμηθ-είτι 
 

Πίνακας: κλιτικά επιθήματα προστακτικής 
 Μη συνοπτικό Συνοπτικό   

  Ενεργητική 

Φωνή 

Μεσοπαθητική 

Φωνή 

 Ενεργητική 

Φωνή 

 Μεσοπαθητική 

Φωνή 

  ΚΕ=ΘΦ+Κ  ΚΕ=ΘΦ+Κ  ΚΕ=ΘΦ+Κ 

Α 

Θ1 

-ι < ε,  

-(ι)τι < (ε)τε 

-< ου,  

-ιστι < εστε 

Θ2α2 
-ι < ε, 

-(ι)τι < ετε 

Θ2β1 

Θ2β2 

-ι < ε,  

-είτι < -είτε 

Β1 -α,  

-άτι 

-ι-έ,  

-ι-έστι 

Β2 -ι < ειε,  

-είτι 

Β1&Β2 

Β2 & Β1 

-α,  

-είτι 

-ι < ειε 

-άτι 

Βαποθετικά  -ού,  

-άστι 
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10.3.1 Ενεργητική φωνή 

10.3.1.1 Α συζυγία (μη συνοπτικό - συνοπτικό) 

2ο ενικό: Με την προσθήκη του KE -ι (< -ε) στο μη συνοπτικό ενεργητικό Θ1 

σχηματίζεται η ενεστωτική προστακτική στο 2ο εν., π.χ. λ’ύν-ι. Το ίδιο επίθημα 

προστίθεται στο 2ο εν. αορίστου  ενεργητικής (λ’ύσ-ι) (βλ. και μεσοπαθητική 

προστακτική αορίστου σε-κ’ι: λ’ύθκ’ι). 

Ενεργητικά ρήματα με μονοσύλλαβο θέμα που λήγει σε σύμφωνο υγρό (ρ, λ), 

ρινικό (ν) ή συριστικό (σ) σχηματίζουν το 2ο ενικό της προστακτικής, με αποβολή του 

κλιτικού επιθήματος -ι<-ε, (α) τα υγρόληκτα σε όλα τα περιβάλλοντα, π.χ. φερ / φέρ 

του κλπ. , παρ / πάρ ντουν κλπ, παρόμοια και τα βαλ, ξ’βαλ (ξ’βάζου-ξ’ήβανα / ξ’βαν- 

& ξ’ήβαλα / ξ’βαλ-), γ’ειρ κ.ά. (β) τα σιγμόληκτα και τα ρινικόληκτα, συνήθως, όταν 

ακολουθούνται από κλιτικό ή έναρθρη εκφορά, που αρχίζει από τ,  ντ,  ή γενικότερα 

αν το συμφωνικό σύμπλεγμα που δημιουργείται γίνεται ανεκτό στο ιδίωμα. 

π.χ. πιάνι - πιάσι αλλά πιάν του - πιάσ του,   

άφνι- άφσι/ άσι, άφνι του, αλλά άσ του του πιδί, άς ντουν  

λ’ύνι –λ’ύσι αλλά λ’ύν του, λ’ύσ του του ζο, λ’ύσ ντουν ντου γάδα.ου, καν του του 

φαγ’ί,  

δίνι – δώσι αλλά δίν ντουν, δός του / ντουν, άαψ του, γάαψ(ι) του του πιδί να ρτ, 

γάαψ(ι) ντουν αυτόνα νάρτ,  ίιξ(ι)  του / ντουν, βέεξ του  αλλά βέεξ(ι) του του παξ’μάδ, 

βέεξ(ι) ντουν ντου τααχανό κ.ά. 

2ο πληθ.: Με συγκοπή σχηματίζεται το 2ο πληθ. στα βαρύτονα ενεργητικής (μη 

συνοπτικής και συνοπτικής) προστακτικής:  

λ’ύν-τι, ντύν-τι 

λ’ύσ-τι, ντύσ-τι, πουλμήσ-τι, τααβήξ-τι, πλ'ήσ-τι, φέρ-τι, πάρ-τι κ.ά.  

Ο Χατζιδάκις (1980Α : 585) ερμηνεύει το φαινόμενο, με επέκταση του 

φωνητικού νόμου του Kretschmer,600  λέγοντας «ότι και παρά το σ γίνεται η απώλεια, 

όπως και παρά τα υγρά και έρρινα, τούτου δ’ ένεκα λέγεται και σκάσ’ το, σκίσ’ το, 

κρέμασ’ το [...] και πληθ. δέστε, σκίστε, κρεμάστε κ.λπ.»  

                                                
600 Χατζιδάκις (1980 : 584) νόμος του P. Kretschmer «εκ δύο ομοίων φωνηέντων εκφωνουμένων εν 

δυσί παρακειμέναις συλλαβαίς αποβάλλεται παρά τα υγρά ή έρρινα το άτονον».  
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Τα ίδια KE -ι (< -ε)  στον ενικό και -(ι)τι (< -(ε)τε) προστίθενται και στους 

συνοπτικούς χρόνους των οξύτονων ρημάτων, π.χ. αγάπσι - αγαπήστι, πάτ.σι – 

πατήστι· με ανάπτυξη601 στο 2ο εν. κατά την οπισθοχωρητική κίνηση του τόνου, όπως 

και στην ενεστ. προστ. (βλ. 10.3.1.2), σχηματίζονται τα ζ’ίβσι - ζ’βήστι (ζ’βώ), κούι̯σι 

– ξ’ύστι (ξω), φίτσι – φτύστι (φτω) κλπ.  

10.3.1.2 Β συζυγία 

Μη συνοπτικό 

Η Β1 κλιτική τάξη στην προστ. ενεστώτα (2ο εν. & 2ο πληθ.) σχηματίζεται σε -α, 

-ατε, π.χ. αγάπα - αγαπάτι, κ’βέρνα -  κ’βιρνάτι κλπ.  

 Παρόμοια σε -α, -ατι σχηματίζονται και τα μεταπλασμένα κατά τα οξύτονα 

ρήματα του ιδιώματος, π.χ. λ’γω (< ΑΕ λυγίζω) λ’ύγα - λ’γάτι, ζ’βω (< ΑΕ σβέννυμι) 

ζ’ίβα- ζ’βάτι, ξω (< ΑΕ ξύω) κούσα -  ξάτι , φτω (< ΑΕ πτύω) φίτα - φτάτι, κλπ. (για 

την ανάπτυξη φωνήεντος ι, ου στα  μεταπλασμένα κατά τα οξύτονα ρήματα  ζ’βω, 

ξω, φτω κλπ. από την οπισθοχωρητική κίνηση του τόνου  βλ. 2.2.5.2 & 8.3.6).  

 

Η Β2 κλιτική τάξη στο 2ο εν. της προστ. ενεστ., 602 όπως και στον παρατατικό των 

οξύτονων ρημάτων (βλ. 10.1.1.1.2.2 [2ο & 3ο εν.]), παρουσιάζει μια μορφολογική 

ποικιλία στο θέμα· συγκεκριμένα, μετά την προσθήκη του -ι < -ε, στο ήδη υπάρχον 

-ει, δηλ. -ει + ε,603  ακολουθούν οι εξής φωνολογικές διαδικασίες:  

(α) αν το ληκτικό σύμφωνο είναι επιδεκτικό ουράνωσης, τότε αυτό ουρανώνεται με 

την εξής διαδικασία: -Σειε>-Σειι>Σ’ι: λάλ’ι, σφάλ’ι (βλ. και 10.1.1.1.2.2.3 [Β2α]). 

                                                
601 Πβ. και Χατζιδάκις (1915 : 178). 
602 Πβ. Μπαμπινιώτης & Κοντός (1967 : 184) για περιορισμένη και μόνο λόγια χρήση σχηματισμών 

του 2ου εν. ενεστ. προστακτικής της Β2 συζυγίας: θεώρει (λόγιο), αλλά τηλεφώνα («κοινοτέρας 

χρήσεως» κατά την Β1).  
603 Παρόμοιοι αρχαϊκοί σχηματισμοί της Β2 συζυγίας απαντούν, επίσης, στη Μάδυτο μάσειε & μάσγει, 

Σαράντα Εκκλ. σφάλειε (Παπαδόπουλος 1926 : 103), στην Ίμβρο τραγούδ'γι, πουρπάτ'γι, μάδγ'ι, 

ζουμάτ'γι κλπ. (Ανδριώτης 1930 : 177)· στην Τένεδο πουρπάτ'γι, κράτ'γι (Κερκινέογλου 2009 : 152)· 

στην Κύπρο λάλει (Μενάρδος 1969 : 86)·  σε -ει στη Σάμο γκβάλ’, σε ει και μεικτοί «εκ συμφύρσεως 

των τύπων α΄ και β΄ συζυγίας» στο Βελβεντό πιρπατ’ & πιρπάτχεια, κράτ’ & κράτχεια (Παπαδόπουλος 

1926 : 103) κ.α. 
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(β) αν δεν είναι επιδεκτικό ουράνωσης, τότε, με εφαρμογή του νόμου της συνίζησης 

(βλ. 2.2.3), προκύπτει με επανανάλυση, δηλ. μετακίνηση προς τα δεξιά του ορίου του 

μορφήματος του θέματος, θέμα που λήγει σε γ’ ως εξής:  

Σμη επιδ. ουρ.+ ει + ε > -Σjε>-Σjι: πάτγ’ι, θάργ’ι, αζμπάτγ’ι (αζμπατώ ‘πετάω κάτι με 

δύναμη’) κλπ. (βλ. και 10.1.1.1.2.2.3 [Β2β]). 

Αντίθετα, το 2ο πληθυντικό ενεστ. προστ. της Β2 συζυγίας, σχηματίζεται με 

ενιαίο τρόπο, δηλ. με την προσθήκη της Κ -τι (< -τε) στο ΘΦ: -ει-, σχηματίζεται το 

ΚΕ: -είτε,  π.χ. πατείτι, θαείτι κλπ. (πβ. και -άτι στη Β1).  

 Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης μαρτυρούνται και μεικτά παραδείγματα 

σχηματισμού της προστακτικής των οξύτονων ρημ. στον ενεστ.: 2ο εν. κατά τη Β1 

και 2ο πληθ. κατά τη Β2 ή αντίστροφα, π.χ. τάαβα – τααβείτι, απάν.ντγ’ι – απαντάτι 

(βλ. και 10.1.1.1.2.2.4) 

10.3.2 Μεσοπαθητική φωνή 

Στη μεσοπαθητική προστακτική, όπως αναφέρθηκε, η διάκριση όψης εμφανίζει 

εξαιρετική συμμετρία.  

10.3.2.1 Μη συνοπτικό 

10.3.2.1.1 Α συζυγία  

Η ενεστωτική προστακτική των βαρύτονων ρημάτων σχηματίζεται σε Ø < -ου, 

-(ι)στι < -εστε, π.χ. λ’ύν -  λ’ύν-στι· σε έναν περιορισμένο αριθμό ρημάτων (βλ. 

10.1.2.2.1) σχηματίζεται σε Ø  < -ου, -όστι < -όσεστε, π.χ. κάθ – καθόστι, δέχ – 

διχόστι, κ’είτ – κ’τόστι. 

Τα ρήματα έρχουμ, στέκουμ σχηματίζονται σε -α, -όστι, δηλ. έρχα - αρχόστι, 

στέκα - στικόστι, αναλογικά προς το έλα, και εντάσσονται στα ρήματα κίνησης  (βλ. 

10.3.3).  

Το ΚΕ -όστι < -όστε604 < -όσεστε  απαντά, στο ιδίωμα της Σαμοθράκης, ως 

ΚΕ μιας μικρής ομάδας μεσοπαθητικών βαρύτονων ρημάτων στην οριστική (και 

υποτακτική) και στην προστακτική, π.χ. αρχόστι, στικόστι κλπ. Από τα ρήματα αυτά 

                                                
604 Το ΚΕ -όστε απαντά σε Θρακοβιθυνιακά: Σαράντα Εκκλησιές δερνόστε & δέρνεστε (Ψάλτης 1905 : 

76, 81), Σάμο: απλουειόστι, γκβαλειόστι, κ’μόστι (Παπαδόπουλος 1926 : 96,103), Κυδωνιές:  

κρυβγόστιν / κρυβγίστιν, φινόστιν / φινίστιν (Σάκκαρης, 1940).  
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επεκτάθηκε στην προστακτική και σε άλλα ρήματα κίνησης σημαντικά, ανεξαρτήτως 

φωνής και όψης, όπως τιιχόστι, παι̯νόστι (αναλογικά και αι̯ντόστι). 

10.3.2.1.2 Β συζυγία 

Το 2ο ενικό των οξύτονων μεσοπαθητικών ρημάτων, π.χ. σβαλιέ, πατιέ, τααβιέ ίσως 

αποτελεί, όπως αναφέρει και ο Τζιτζιλής (ΒΙ), αναδρομικό σχηματισμό από το 2ο 

πληθ. σβαλιέστι, πατιέστι κλπ. 

Τα αποθετικά της συζυγίας αυτής ρήματα εμφανίζουν αρχαϊκή προστακτική σε -ού, 

-άστι (< -άστε), π.χ. κ’μού - κ’μάστι, παργού - παργάστι, θμού - θμάστι κλπ. (βλ. και 

10.1.2.1) 

10.3.2.2 Συνοπτικό 

Ιδιαιτερότητα στον σχηματισμό της παρουσιάζει η μεσοπαθητική προστακτική 

αορίστου στο 2ο εν., η οποία λήγει σε -κ’ι < -κε, σχηματίζεται δηλ. με την προσθήκη 

του ΚΕ -ι <-ε στο Θ2α (οριστ. αορ.), π.χ. λ’ύθκ’ι ‘λύσου’, σ’κέφκ’ι ‘σκέψου’, 

κ’βιρν’ήθκ’ι ‘κυβερνήσου’,  σβαλ’ήσ’κ’ι ‘σφαλήσου’, κ’μήθκ’ι ‘κοιμήσου’ κλπ.· το 2ο 

πληθ.  είναι όμοιο με το αντίστοιχο στην ΚΝΕ και με την υποτακτική, σχηματίζεται 

δηλ. με το ΚΕ -είτι (<-ήτε), το οποίο προστίθεται στο μεσοπαθητικό Θ2β, π.χ. λ’θείτι, 

σ’κ’ιφτείτι, κ’βιρν’ηθείτι, σβαλ’σ’τείτι, κ’μηθείτι κλπ.  

2ο εν. μεσοπαθητικής προστακτικής αορίστου 

Αναφορές στο 2ο εν. μεσοπαθητικής προστακτικής αορίστου στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης κάνουν: (α) Ο Κουκουλές (1936 : 162-3, σημ. 3), ο οποίος αναφέρει 

«και εν Σαμοθράκη στάθ’κι, πλύθ’κι, ντύθ’κι» [δεν δίνει την πηγή του]. Τον λαμβάνει 

αργότερα ως πηγή του και ο Τσοπανάκης (1982 : 291). (β) Ο Λαμπρινός (1981 : 270) 

παραθέτει τους σχηματισμούς ακφήηšκι (ενεστ. ακφηριέμι), αλείφκι, αρνήθκι, 

βουβάθκι [σήμερα βάθκι], δανείšκι, δέθκι, θμήθκι, κουκλώθκι, μιτήηθκι, τααβήχκι, 

τίιφκι, φέρκι, φλάχκι, χάρκι κ.λπ. με την παρατήρηση «στη Σαμοθράκη γενική χρήση 

προστ. σε -κι»605 [δεν δίνει την πηγή του].  

Κοινή προέλευση με τις προστακτικές της Σαμοθράκης σε -κ’ι < -κε, 

Λαγκαδά: θ’μήθ’κ’ι (Κοσμάς 1972 : 329) κ.α.  φαίνεται να έχουν οι σχηματισμοί που 

προήλθαν από τσιτακισμό: -τσι (< -κι), όπως της Λέσβου dráptsi, δártsi, χártsi από 

                                                
605 Οι τύποι παρατίθενται με την ορθογράφηση του συγγραφέα. 
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ντράπηκε, δάρηκε, χάρηκε αντίστοιχα (Kretschmer 1905 : 320), των Κυδωνιών 

κρύφτσι, φάν’τσι, χάρτσι, ρίχτσι, πιάστσι, λούστσι κ.λπ. (Σάκκαρης 1940 : 136) και της 

Τενέδου χνινίστσι (Κερκινέογλου 2009 : 152).  

 Οι τύποι προστακτικής της Λέσβου, σύμφωνα με τον Kretschmer (1905 : 

320), σχηματίστηκαν κατά το σχήμα: προστακτική γράψε κατά την οριστική έγραψα 

έτσι και προστακτική ντράπηκε κατά την οριστική ντράπηκα.606  

Όπως φαίνεται, ο Kretschmer ερμηνεύει μόνο τους -κε ή -τσε σχηματισμούς 

σε ιδιώματα που διαθέτουν τσιτακισμό, ο Παπαδόπουλος (1926 : 96) δέχεται την 

άποψη του Kretschmer για τους –κε και τους τσιτακισμένους σχηματισμούς γίν’τšι, 

δάρ’τšι, χάρ’τšι της Λέσβου, αλλά θέτει επιπλέον το ερώτημα της προέλευσης των 

-τσε σχηματισμών σε ιδιώματα που δεν έχουν τσιτακισμό.607 Ο Ανδριώτης  (1930 : 

178-179) ασχολείται μόνο με τις προστακτικές -τσε ή -τσι ιδιωμάτων χωρίς 

τσιτακισμό, π.χ. της Ίμβρου κρύφτσι, πλύτσι, νίφτσι, Στράντζας νύσ’τσε, Σαράντα 

Εκκλ. κ’μήθ’τσε και τις ανάγει στη μεσαιωνική προστακτική -θησε (> 

-θσε>-τσε>-τσι).608 Παρόμοια και ο Danguitsis (1946 : 103-104) ερμηνεύει τους 

σχηματισμούς του Ντεμίρντεσι λύχτσε, θυμήχτσε, χτενίχτσε, κρυβήχτσε κλπ. 

ανάγοντάς τους απευθείας στην μεσαιωνική προστακτική -θησε, δηλ. χτενίθησε > 

χτενίθσε > χτενίθτσε > χτενίχτσε. Αργότερα, ο Λαμπρινός (1981 : 269-270) και ο 

Τσοπανάκης (1982 : 291, που απορρίπτει, για φωνητικούς λόγους, πρότασή του για 

αρχαιοελληνική προέλευση των τύπων) προτείνουν προέλευση από τον αόριστο -κα 

για τους -κε ή τσιτακισμένους -τσι σχηματισμούς και από τη μεσαιωνική προστακτική 

-θησε για τους -τσε ή -τσι σχηματισμούς σε ιδιώματα χωρίς τσιτακισμό. 

                                                
606 Kretschmer (1905 : 320) «Offenbar ist hier, nach dem Muster von γράψε zu Indic. έγραψα, zu dem 

Indic. ντράπηκα ein Imperativ ντράπηκε u.s. f. neu gebildet worden».   
607 Παπαδόπουλος (1926 : 96) «Και εν Ίμβρ. και Α. Θράκ. παρουσιάζονται τοιούτοι τύποι εις –τσε, 

οίον κρύφτσι=κρύψου (Ίμβρ.), κοιμήθ’τσε (Σαρεκκλ.), κοιμήσ’τσε, ντύσ’τσε (Στράντζα), άγνωστον 

όμως πόθεν προέρχεται τούτο το τσ». 
608 Ανδριώτης  (1930 : 179) «Ο εν Ίμβρ. λοιπόν τύπος της προστακτικής εις -τσι δεν είναι ειμή ο 

μεσαιωνικός ούτος εις -θησε, προελθών εξ αυτού δι’ αποβολής του ατόνου η, κωφώσεως του ε, εις ι 

και τροπής του συμφωνικού συμπλέγματος θσ εις τσ». 
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Ο Κουκουλές (1936 : 162-163, σημ. 3) ανάγει στο κοινό μοντέλο 

σχηματισμού τόσο τους νεωτερικούς σε -κε τύπους όσο και τους μεσαιωνικούς σε 

-θησε και δεν ασχολείται ειδικότερα με την προέλευση των τύπων. 609   

Σε διαφορετική κατεύθυνση κινούνται οι λιγότερο πειστικές ερμηνείες των 

Ψάλτη (1905 : 81) και Δεληγιάννη (2002 : 118-120). Ο πρώτος ερμηνεύει τους 

τύπους σε -τσε των Σαράντα Εκκλησιών ως αναλογικό σχηματισμό από ρήματα που 

σχηματίζουν την προσταστική του ενεργητικού αορίστου σε τ.σε, όπως ζεμάτ.σε, ο 

δεύτερος, για τους τύπους της προστακτικής των Κουβουκλίων κουντήθ’τσε, 

λυπήθ’τ'σε, συλλογίσθ’τ’σε προτείνει προέλευση από αρχαίο τύπο προστακτικής + 

κλιτικό σε, δηλ. λυπήθητι σε > λυπήθητισε > λυπήθ’τ’σε κλπ. 

Το πρόβλημα, όπως φαινεται από τις περισσότερες μελέτες εστιάζεται στην 

προέλευση της προστακτικής σε -τσι,-τσε, θ’τσε κλπ. σε ιδιώματα χωρίς τσιτακισμό.  

Ο Τζιτζιλής (1999 : 89), ο οποίος πιστοποιεί την ύπαρξη του -θησε: νίφθησε 

σε ρωσοελληνικό εγχειρίδιο του 15ου αι., – το θεωρεί ως την αρχαιότερη, γραπτή 

μαρτυρία της Κριμαιοαζοφικής610 (Μαριουπολίτικης) διαλέκτου – αναφέρει ότι η 

κατάληξη -ησε, (-θησε)611 του 2ου ενικού προστακτικής παθητικού αορίστου 

μαρτυρείται συχνά μετά το 10ο αι.: επινοήθησε (Σπανέας), στράφησε, βεβαιώθησε, 

πληροφορήθησε (Λόγος παρηγορητικός περί ευτ.) κ.α. και επισημαίνει την παρουσία 

της κατάληξης και σε νεοελληνικές διαλέκτους, π.χ. λυπήθησε (Νάξος), νίφτσι 

(Μελένικo) με αποβολή του άτονου /i/ και τροπή του άτονου /e/ σε /i/. Για 

πληρέστερη ερμηνεία των τύπων -θ’τσε ή -θ’τσι, -χ’τσε  < -θ’σε <-θησε βλ. Τζιτζιλής 

(ΘΒ & ΒΙ). 

                                                
609 Κουκουλές (1936 : 162-3, σημ. 3) «Κατά τους γνωστούς και κοινούς τύπους της προστακτικής του 

ενεργ. αορίστου γράψε, άκουσε, μίλησε κ.λπ., ήδη κατά τους βυζαντινούς χρόνους, εσχηματίσθησαν 

τύποι του μεσ. και παθητ. αορίστου οίοι·  νεκρώθησε, δουλώθησε, συγκλίθησε, παρηγορήθησε, 

πληροφορήθησε, […] λέγουσι δε και νυν εν Απυράνθω της Νάξου έρχουσε=έρχου, κιντυνεύγουσε του 

χάμου=διαβολοκοιμήσου αυτού χάμου, έλεγον δε τέως και εν Παλλαδαρίω της Προύσης λυπήθησε 

αντί λυπήσου. Και ο τύπος αυτός φαίνεται ότι είχεν αρκούσαν έκτασιν εις παλαιοτέρους χρόνους […] 

Κατά το λύθηκα, γίνηκα, κρύφτηκα, λυπήθηκα και τα όμοια εσχηματίσθη β. πρόσ. αορ. προστακτικής 

λύθηκε, κρύφτηκε, λυπήθηκε, εξ ου εν Λέσβω γίντσ’ι=γίνου, αφκίστσ’ι=ακροάσου, εν Σαράντα 

Εκκλησίαις της Θράκης δήθ’τσε=δέθητι […] εν Γανοχώροις της Θράκης ομοίως λυπήθ’τσι […] εν 

Ίμβρω κρύφ’τσι […] και εν Σαμοθράκη στάθ’κι, πλύθ’κι, ντύθ’κι».  
610 Για παρατηρήσεις στη γλώσσα του κειμένου βλ.. Τσαλακανίδου (1998). 
611 Για αναφορές σε μσν. μσπθ. προστ. βλ. και ΜΝΕ Α, 81, σημ. 1. 
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι το -τσι έχει 

διπλή προέλευση και με βάση αυτό τα ιδιώματα διακρίνονται:   

(α) σε αυτά που το -τσι έχει προέλθει από τσιτακισμό του -κε, και τα ιδιώματα αυτά 

κατατάσσονται μαζί με αυτά που έχουν προστατική σε -κι < -κε, όπως της 

Σαμοθράκης. Σε αυτά τα ιδιώματα οι τύποι της προστακτικής έχουν σχηματιστεί από 

τον νεωτερικό αόριστο σε -κα, με βάση το μεσαιωνικό πρότυπο προστακτικής -θησε, 

δηλ. κατά το σχήμα:  οριστ. ενίφθησα – προστ. νίφθησε (πβ. Τζιτζιλής ΘΒ) και οριστ. 

λύθηκα –προστ. λύθηκε. Το μοντέλο αυτό αποτελεί αναλογικό σχηματισμό προς την 

ενεργητική φωνή (δηλ. κατά την προστ. νίψε από οριστ. αόρ. ένιψα). Προστακτικές 

με τσιτακισμό απαντούν στην Τένεδο, Κυδωνιές, Λέσβο κ.α.  

(β) σε αυτά που έχουν προστακτική -τσι,- θ’τσι < -θησε (ιδιώματα που δεν διαθέτουν 

τσιτακισμό)· οι τύποι της (β) ομάδας αποτελούν συνέχεια της μεσαιωνικής 

προστακτικής, χωρίς τη μεσολάβηση της προστακτικής σε -κε. Τέτοιες προστακτικές 

απαντούν στα θρακοβιθυνιακά (η κατάληξη μσπθ. προστ. αορ. -θησε αποτελεί, κατά 

τον Τζιτζιλή (ΘΒ), τυπικό χαρακτηριστικό των θρακοβιθυνιακών ιδιωμάτων, 

βλ.1.4.3.3.1), π.χ. Σαράντα Εκκλ, Κουβούκλια, Ντεμίρντεσι· επίσης, σε ιδιώματα με 

βόρειο φωνηεντισμό χωρίς τσιτακισμό, μεταξύ άλλων Κομοτηνή: κοιμήστσι, 

αγουνίστσι, (Τσοπανάκης 1982 : 291) κλπ. και νησιωτικά ιδιώματα με βόρειο 

φωνηνεντισμό, π.χ. Ίμβρο ή χωρίς βόρειο φωνηεντισμό, π.χ. Νάξο.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν,  τόσο οι προστακτικές σε -κε ή οι 

τσιτακισμένες σε -τσι όσο και οι μεσαιωνικές σε -θησε, θ’τσι, τσι κλπ. εντάσσονται 

στο ίδιο μοντέλο σχηματισμού της προστακτικής αορίστου (πβ. Κουκουλές ό.π.), και 

στο γενικότερο σύστημα σχηματισμού του συνοπτικού στην νεοελληνική, όπου στα 

συνοπτικά θέματα προστίθενται οι Κ, κοινές για ενεργητική και μέση φωνή (βλ. 8.3 

& 8.4). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος σχηματισμός της ΚΝΕ ακολουθεί άλλο 

μοντέλο σχηματισμού, δηλ. προστ. μσπθ. ενεστ.: γράφου [σπάνια]612 ~ προστ. μσπθ. 

αορ.: γράψου.  

Εξαίρεση στους παραπάνω σχηματισμούς της μσπθ. αορ. προστακτικής 

αποτελούν: (α)  το ρ. γ’ένουμ ‘γίνομαι’,  που ενώ σχηματίζει αόριαστο γέν’κα,  έχει 

προστακτική αορίστου γένι – γένιστι & γ’ιν’είτι. Στη Λέσβο και Κυδωνιές, πιο 

συνηθισμένος είναι ο τύπος γίνι, ενώ ο τύπος γ’ίν’τσι είναι σπανιότερος (Kretschmer 

                                                
612 Μπαμπινιώτης & Κοντός (1967 : 183). 
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1905 : 320· Σάκκαρης 1940 : 136 αντίστοιχα), (β) το ρ. σ’κώνουμ, με αόριστο 

σ’κώθκα, σχηματίζει την μεσοπαθητική προστακτική αορ. ως σ’ήκου –  σ’κουθείτε & 

σ’κώτι. 

10.3.3 Ρηματικοί σχηματισμοί με ιδιαιτερότητες στην προστακτική 

Μερικά ανώμαλα κληρονομημένα ρήματα σχηματίζουν την προστακτική ενεργ. αορ. 

ως εξής: βλέπου (< βλέπω): διε – δγ’είτι,  λέγου (< λέγω): πε - πείτι,   βίισκου (< 

βρίσκω): βέε - βείειτι, πίνου (< πίνω): πιε – πγ’είτι613  (σύμπτωση με 2ο πληθ. 

υποτακτικής),614 καθώς επίσης και οι προστακτικές των ρημάτων μπαίνου (< 

μπαίνω): μπε – μπείτι, ξ’βαίνου (< ΑΕ εκβαίνω): ξ’βε / ξ’ήβα – ξ’βείτι, σιμπαίνου (< 

εισβαίνω): σέμπα – σιμπείτι.  

Η προστακτική (και υποτακτική) των αορ. δώκα, αφήκα σχηματίζεται από το θέμα με 

δώσ-, αφήσ-. 

Η προστακτική αορ. του δίνου, που ακολουθείται από κλιτικό σε 1ο εν. 

πρόσωπο, εμφανίζεται στο ιδίωμα ως (α) 2ο εν.: δώσι μ, 2ο πληθ.: δώστι μ,  (β) χωρίς 

-σ-, 2ο εν.:  δο μ, 2ο πληθ.: δότι μ και (γ) 2ο εν.: δόμ,  2ο πληθ.: δόμτι.615 Ο (α) 

σχηματισμός είναι απολύτως σύμφωνος με τους υπόλοιπους σχηματισμούς του 

ιδιώματος. Δημιουργείται με αποβολή του -ε στο μ (=με): δώσι μ (< δώσε με) και με 

συγκοπή του άτονου -ε- δώστι μ (< δώσετε με). Ο (β) σχηματίζεται από θέμα χωρίς σ- 

του 2ου εν. και το καταληκτικό επίθημα -τι < -τε. Περισσότερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο (γ) σχηματισμός δόμτι, στον οποίο  η πρωτοπρόσωπη προσωπική 

αντωνυμία του ΕΑ εμφανίζεται ενσωματωμένη στο ρήμα: δόμτι μ,  δόμτι μ κ’ι μένα  

‘δώστε μου και μένα’. 

Σύμφωνα με το Joseph (1989 : 24) ο σχηματισμός αυτός ερμηνεύεται ως 

προϊόν λεξικοποίησης: «Δηλαδή, φαίνεται ότι ο συνδυασμός του ρηματικού θέματος, 

π.χ. δο’-, με το αντωνυμικό πρόσφυμα, το -μ-, αναλύεται σαν καινούργιο ρηματικό 

θέμα, δο’μ’-, απ’ το οποίο μπορεί να σχηματιστεί ο τύπος δο’μ’τι» και συνεχίζει «Μια 

τέτοια άποψη θα εξηγούσε τη φράση που έδωσε ο Τζάρτζανος δο’μ’τι μι κι ‘μένα με 

                                                
613 Για τον σχηματισμό της προστακτικής αυτής στην ΚΝΕ βλ. Κατσούδα (2002 : 322-329). 
614 Αντίθετα σε άλλα Β1, έχει ιδιαίτερη κατάληξη έτε; πέ, πέτι, βρέ, βρέτι (Σιάτιστα: ιδέ, ιδέτσι 

[Μαργαρίτη-Ρόγκα 1989 : 118]). 
615 Βλ. και Tzitzilis (1999 : 89). 
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το μι (=με) σαν αντικείμενο και για έμφαση τον πλήρη τύπο ‘μένα». «Αυτή η 

συγχρονική εξήγηση μας δίνει», όπως συμπεραίνει ο Joseph (ό.π. : 24), «ένα 

πλεονέκτημα ως προς τη διαχρονική εξέλιξη των σχηματισμών που εξετάσαμε. Από 

διαχρονική άποψη, έπρεπε αυτοί οι σχηματισμοί να αναλυθούν όχι σαν ομάδα με 

διάφορα μέρη, αλλά σαν μια ενότητα, δηλαδή σαν καινούργιο ρηματικό θέμα. Έτσι, η 

σύγχρονη εξήγηση της λεξικοποίησης ταιριάζει καλά με τη διαχρονική εξήγηση». 

Ο σχηματισμός που εμφανίζεται και στις αορ. προστ. πε, φέρε, απαντά επίσης 

στη Θεσσαλία: δό’ μ’ τι, νο’ μ’ τι,  δό’ μ’ τι μι κι μένα (Τζάρτζανος, 1909 : 88), 

Μακεδονία: πε’ μ’ τι ‘πέστε μου’, φέριμέτι ‘φέρτε μου’  (Θαβώρης, 1977 : 87, 94): 

Σιάτιστα: δόμ’ τι, πέμ’ τι, Στερεά Ελλάδα: νόμ’ τε ( Joseph 1989 : 22) κ.α. 

Ρήματα κίνησης  

Υπάρχει μια σημασιολογική ομάδα ρημάτων κίνησης (ή στάσης), ενεργητικών ή 

μεσοπαθητικών ρημάτων, που απαρτίζουν ένα ξεχωριστό σύστημα ως προς τον τρόπο 

σχηματισμού της προστακτικής. Πιο συγκεκριμένα, ρήματα κίνησης σημαντικά (και 

τα αντίθετά τους) σχηματίζουν το 2ο εν. προστ. σε –α,616 (2ο πληθ. σε –όστι < -όσεστε, 

-είτι < -είτε ή –άτι < -ατε) αναλογικά προς την συνοπτική προστακτική έλα617 

(σχηματισμός κατά το πρότυπο της προστακτικής της Β1 κλιτικής τάξης: -α, -άτι) με 

ενεστωτικό θέμα: έρχ-α618 – αρχόστι, τέεχ-α - τιιχόστι, σ’βίγγ-α – σβ’ιγγάτι / 

σ’βιγγόστι, στέκ-α - στικόστι, ή αοριστικό θέμα: σέμπα -σιμπείτι, ξ’ήβα ή ξ’βε– ξ’βείτι, 

ανέβα - ανιβείτι, κατήβα - κατβείτι.  

Ο διπλός σχηματισμός της προστ. του ρ. σ’βίγγουμ αποτελεί ενδεικτικό 

παράδειγμα για τον τρόπο σχηματισμού των ρημάτων αυτής της ομάδας, δηλ. όταν το 

ρήμα έχει την κυριολεκτική σημασία ‘σφίγγομαι’ τότε σχηματίζει κανονικά την 

ενεστωτική προστακτική σ’βίγγ – σ’βίγγ’ιστι (μη συνοπτικός σχηματισμός), όταν, 

όμως, το ρήμα χρησιμοποιείται με μεταφορική σημασία ‘βάλε τα δυνατά σου να 

τρέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς’, ως ρήμα κίνησης, τότε ο σχηματισμός είναι 

ανάλογικός προς τα υπόλοιπα ρήματα κίνησης, με προσθήκη του ΚΕ -α: σ’βίγγα (μη 

συνοπτικός) - σβιγγάτι ή σ’βιγγόστι, π.χ. σ’βίγγα να ντου σώις̯ ‘βάλε τα δυνατά σου, 

                                                
616 Thumb (1910 : 122), Χατζιδάκις [1915] 1991 : 141, πβ. και Κουτίτα (1995 : 106)  για σχηματισμούς 

προστακτικής σε –α στην ποντιακή. 
617 Βλ. Frisk (1973 : 482).  
618 Για την αιτία που ένα αοριστικό ΚΕ εισχωρεί στον ενεστώτα βλ. Seiler (1952 : 53). 
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τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς να τον προφτάσεις’· σ’βιγγάτι / σ’βιγγόστι να ντου 

σώσιτι του κατσ’κά ‘τρέξτε όσο πιο γρήγορα μπορεί να προφτάσετε το κατσίκι’. 

Προτρεπτικά επιρρήματα σε λειτουργία προστακτικής 

Μερικά προτρεπτικά επιρρήματα ή επιρρηματικές φράσεις λειτουργούν ως 

προστακτική, και μερικές φορές σχηματίζουν αναλογικά και πληθ. π.χ.  

Ντέννοια 

Η φράση την έννοια (έχε), έχει λεξικοποιηθεί, με την σημασία προτρεπτικής 

προστακτικής πρόσεχε. Χρησιμοποιείται με την ίδια μορφή για το 2ο εν. και το 2ο 

πληθ. 

Αγάλια – αγαλ’είτι619 

Το επίρρημα αγάλια ‘περίμενε’ λειτουργεί με τη σημασία προτρεπτικής προστακτικής 

στο 2ο ενικό και αναλογικά σχηματίζει και 2ο πληθ. αγαλ’είτι <αγαλείτε ‘περιμένετε’. 

Χρησιμοποιείται σε θέση 2ο εν. ή πληθ., με ή χωρίς αντικείμενο, π.χ. αγάλια /αγαλ’είτι 

(μ /μας) μια σ’τιιμή. Το ΙΛ δίνει στο λ. αγαληώ, το παράδειγμα αγάληαμ μια στριμή 

για Σαμοθρ., το οποίο διορθώνουμε σύμφωνα με τα δεδομένα του ιδιώματος σε: 

αγάλια μ μια σ’τιιμή < αγάλια με μια στιγμή. Στο ιδίωμα δεν απαντά ρηματικός τύπος 

αγαληώ. 

Συντετμημένοι τύποι προστακτικής 

σώπα < σώπασε, σουπάτι < σωπάτε 

σ’ήκου < σήκω , σ’κώτι < σηκώτε. 620 

Η προστακτική σ’ήκου, σ’κώτι έχει στο ιδίωμα μεταβατική621 και αμετάβατη 

σημασία, π.χ.  

σ’ήκου του  ‘σήκωσέ το’ απου καταγ’ή  και     (μτβτ.) 

σ’κώτι του ‘σηκώστε το’ απου καταγ’ή    (μτβτ.) 

Σ’ήκου απ έεφτ τι κ’είτισι ‘είσαι ξαπλωμένος’ έφιξι.   (αμτβ.) 

                                                
619 Για παρόμοιους σχηματισμούς προστακτικής από προτρεπτικά επιρρήματα ή επιφωνήματα βλ. και 

Θαβώρης (1977 : 94), Ανδρ. ΕΛ, λ. -τε 
620 Πβ.  Για τους τύπους της νεοελληνικής σήκω, σηκώτε  ο Χατζιδάκι (1980 : 195-196) αναφέρει "το 

σήκω [...] επιρρηματικώς λαμβανόμενον [...] απέβαλε την τελικήν συλλαβήν -σου κατ' αναλογίαν του 

συνωνύμου επιρρήματος επάνω, απάνω, πάνω και του εναντίου κάτω. Δια τούτο λέγεται σήκω πάνω! ο 

δε πληθ. εν Κρήτη μόνον σηκωθήτε, αλλαχού δ' επλάσθη και νέος τύπος σηκώτε, όπως από του άμε 

(από του άγωμε), ελέχθη άμετε ή αμέτε!" . Ο τύπος σήκω και στο Du Cange, λ. σήκο. 
621 Πβ. και Tzitzilis (1999 : 89) σήκω το. 
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Σ’κώτι απ έεφτ, τι  κ’τόστι  ‘είστε ξαπλωμένοι’, έφιξι.   (αμτβ.) 

Πίνακας προστακτικής ρημάτων που διαθέτουν και ανώμαλους622 σχηματισμούς 

Μη συνοπτικό  Συνοπτικό  

έρχ-α, αρχ-όστι   έλα, ιλάτι  

στέκ-α, στικ-όστι  (ζνταγιάτσ-ι, ζνταγιαντήσ-τι) 

τέεχ-α, τιιχ-όστι   τέεξ-ι, τέεξ-τι 

σ’βίγγα, (σ’βιγγ-άτι)  σ’βίχκ’-ι, σ’βιχτ-είτι 

σ’βίγγ, σ’βίγγ’ιστι 

κάθ, καθ-όστι   κάτσ-ι, κάτσ-ιτι 

πάγ’ιν-ι, παγ’αίν-τι  πάιν̯-ι, παι̯νόστι  

    άιντι, αιν̯τ-όστι 

σέμπιν-ι, σιμπαίν-τι  σέμπα, σιμπ-είτι 

ξ’ίβιν-ι, ξ’βαίν-τι  ξ’ήβα / ξ’βέ, ξ’β-είτι 

ανέβιν-ι, ανιβαίν-τι  ανέβα, ανιβ-είτι 

κατήβιν-ι, κατβαίν-τι  κατήβα, κατβ-είτι  

μπαίν-ι, μπαίν-τι  μπε, μπ-είτι 

σ’κων,623 σ’κώνιστι  σ’ήκου, σ’κώτι / σ’κουθ-είτι 

  

Παραδείγματα 

Έρχα απ του δουουμέλ’ κ’ι ααν ανταμώσουμ  

Έλα κ’ι ααν ανταμώσουμ 

Στέκα έεφτ όσου να σι λαλ’ήσου 

Νταγιάτσι μια σ’τιιμή. 

Τέεχα να ντου σώις̯  

Κάθ / Καθόστι έεφτ κ’ι απαντέχ’ιτι τα, ααν αρχόντιν όπ ένι τα πιδιά. 

Κάτσι / κάτσιτι  έεφτ κ’ι ααν έρτου  

Πάγ’ινι, μπαμπά μ, τώω κ’ι αα σ απαντέχ οι γουνιοί σ, στου σ’πίτ.    

Παγ’αίν’τι, μάνιζ-ι-μ, τώω απ σκουτείνιασι κ’ι αα σας απαντέχ οι γουνιοί σας.  

Πάιν̯ι να φέρς νι.ό / ξύλα. 

Παι̯νόστι να θίιστι του χουάφ.  

                                                
622 Στους πίνακες δίνονται ομαλοί και ανώμαλοι τύποι της προστακτικής. 
623 Παρόμοιος σχηματισμός και στη Σιάτιστα σ́’κών (=σηκώνου) (Τσοπανάκης 1982 : 290). 
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Β΄ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

10.4 ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

10.4.1 Μέλλοντας 

Το ιδίωμα διαθέτει εξακολουθητικό και στιγμιαίο μέλλοντα, που σχηματίζεται από 

τον γραμματικοποιημένο δείκτη του μέλλοντα αα(ν) + μη συνοπτικό ή συνοπτικό 

θέμα αντίστοιχα.  

Ενεργητική φωνή 

Μη συνοπτικός Μέλλοντας:  αα λ’ύν-ου   ααν απουζεύ-ου  

Συνοπτικός μέλλοντας:  αα λ’ύσ-ου   ααν απουζέψ-ου 

Μεσοπαθητική φωνή 

Μη συνοπτικός Μέλλοντας:  αα λ’ύν-ουμ  ααν ακφιργι-έμι   

Συνοπτικός μέλλοντας:  αα λ’θώ  ααν ακφιρστ-ώ 

Ο δείκτης του μέλλοντα εμφανίζεται με τα αλλόμορφα: (α) αα, όταν το ρηματικό 

θέμα αρχίζει από σύμφωνο και (β) ααν, όταν το ρηματικό θέμα αρχίζει από φωνήεν. 

 Η διαδικασία με την οποία προέκυψε ο αντίστοιχος δείκτης θα στην ελληνική 

προέρχεται από γραμματικοποίηση624 της περίφρασης του ‘θέλω’ και 

συμπληρωματική πρόταση, με την εξής, κατά τους περισσότερους μελετητές625 

διαδικασία θέλει να > θε να >  θα να > θαν > θα. 

Αφαίρεση του θ στον μελλοντικό δείκτη, πέρα από το ιδίωμα της Σαμοθράκης 

που εμφανίζει μακρότητα, δηλ. αα(ν) /a:(n)/, εμφανίζουν και άλλα ιδιώματα, όμως /a/ 

χωρίς μακρότητα, π.χ. θρακοβιθυνιακά: Σαμακόβι: α κοσκινίσουμ’ το στάρ’ 

(Πετρόπουλος 1940-41 : 216, λ. αίρα), Σαράντα Εκκλ.: α παίρνω, α πάρω (Ψάλτης 

                                                
624 Για λεπτομερή εξέταση της προέλευσης του θα στα πλαίσια της θεωρίας της γραμματικοποίησης, 

βλ. Tsangalidis 1999, κεφ. 3 [121-162]).  
625 Οι περισσότεροι από τους παρακάτω μελετητές συμφωνούν ως προς την αφετηρία και το 

αποτέλεσμα της εξέλιξης, αλλά υπάρχουν και διαφορετικές προτάσεις ως προς τα ενδιάμεσα στάδια: 

Χατζιδάκις (1905 : 197),  Bǎnescu (1915 : 116) όπου πίνακας με πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης των 

μελλοντικών περιφράσεων της ελληνικής, Hesse (1980 : 68), Tzitzilis (2000 : 263), Joseph (1990 

[1978]), Joseph (1983), Joseph & Pappas (2002 : 258), Markopoulos (2009) κ.ά.  
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1905 : 75), Τρίγλια: ’α ξινίσει, ’α γενεί αφατζάνι,626 Κουβούκλια: α μπλύνω 

(Δεληγιάννης 2002 : 112) κ.α. Φάρασα: α νανωστώ ‘θα σκεφτώ’ (Ανδριώτης 1948 : 

45) κ.α. Για τη μακρότητα του αα δεν μπορούμε να αποφανθούμε με βεβαιότητα πού 

οφείλεται (βλ. 2.1.1.1.2.2.).  Θα μπορούσε να έχει προκύψει μακρό από θα ή δα; 627 

Μια πιθανή πηγή προέλευσης θα μπορούσε να είναι ένας τύπος θαλα 628 με  αποβολή 

των λ και θ και συναίρεση, δηλ. αα.  Για το θάλα οι Joseph & Pappas (2002 : 

253-257) και Joseph (2009 : 207-208) δίνουν την εξής διαδικασία: θέλει να > θέλ’  νά 

> θέλα > θάλα. 629 

Με τη γραμματικοποίηση λύνεται, κατά τον Τζιτζιλή (2005) το πρόβλημα της 

συνύπαρξης βουλητικής και μελλοντικής σημασίας, καθώς, με την απομάκρυνση από 

την αρχική σημασία, επέρχεται μέσω φωνητικών διεργασιών απώλεια και στη 

φωνητική ουσία,630 με αποτέλεσμα να απολέσει τη βουλητική σημασία και να 

μετατραπεί σε δείκτη μελλοντικής σημασίας.631 Το ότι η γραμματικοποίηση ξεκινάει 

από ένα τριτοπρόσωπο / απρόσωπο ρήμα το αποδεικνύει και η διαγλωσσική πρακτική 

καθώς οι απρόσωπες δομές είναι σημασιολογικά πιο ουδέτερες.632  

                                                
626 Στην Τρίγλια εμφανίζονται παράλληλα με το α, και άλλοι δείκτες μέλλοντα όπως θα, δα, θαλά κλπ. 

(Παπαδοπούλου 2010 : 138). 
627 Το δα αντί του θα απαντά σε αρκετές νεοελληνικές διαλέκτους,  όπως Κρήτη: δα 'ρχωμαι ή δανά 

'ρχωμαι (Πάγκαλος 1955 : 322), Μάδυτος δα μι μασούνα ή μασήσ'να (Παπαδόπουλος 1926 : 102), 

Βελβεντό δα πααίνου (Μπουντώνας 1892 : 82 ) κ.α. 
628 Ο τύπος ως δείκτης μέλλοντα απαντά σε νεοελληνικές διαλέκτους, π.χ. θαλά στην Οχθωνεία 

Εύβοιας (Φάβης 1911 : 55-56), Νεχώρι Υπάτης θαλα φύβγου ταχιά  'θα φύγω αύριο' (αλλά και μη 

πραγματικού θαλα πουλιμάν ακόμα '‘θα πολεμούσαν ακόμη’) (Παπαναγιώτου 2010 : 9) κ.α. 
629 Μια παρόμοια διαδικασία δίνει ο Φάβης (1911 : 55-56) για το μελλοντικό δείκτη θαλά της 

Οχθωνείας ή θελά Αυλωναρίου και Κονίστρων Ευβοίας: θέλει να – θελνά – θελά – θαλά, ενώ για το 

θελά ως δείκτη του μη πραγματικού προτείνει προέλευση από το ήθελε να, π.χ. θέλα γράψω ‘ θα 

γράψω’ και θέλα πηγαίναμε ‘θα πηγαίναμε’. 
630 Πβ. και Bybee & Perkins & Pagliuca (1994 : 6). 
631 Πβ. και Bybee & Perkins & Pagliuca (1994 : 243 κ.ε.) για λεπτομερή εξέταση των λεξιλογικών 

πηγών και τροπικοτήτων από τις οποίες διαγλωσσικά προκύπτουν γραμματικά μορφήματα που 

δηλώνουν μέλλοντα. 
632 Ο  Χόρροκς (2006: 441) αναφέρει ότι η δομή «είναι παράλληλη με την απρόσωπη χρήση άλλων 

βοηθητικών τροπικών ρημάτων με προτάσεις που εισάγονται με το να οι οποίες μαρτυρούνται σε 

όψιμα βυζαντινά λαϊκά κείμενα. [...] για παράδειγμα μέλλει … πρέπει …)». 
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Ο χρόνος εκφράζεται από ολόκληρη τη συνεκφορά αα(ν) + ρήμα (ενεστωτικό 

ή αοριστικό θέμα),633 ενώ τα υπόλοιπα μορφολογικά χαρακτηριστικά δηλώνονται από 

το β΄ μέλος, τον ρηματικό τύπο που ακολουθεί. Η διάκριση στην όψη δηλώνεται με 

το συνοπτικό ή μη συνοπτικό ρηματικό θέμα, ενώ με τις καταλήξεις τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά προσώπου, αριθμού, φωνής κ.λπ., π.χ.  

αα παγαίνου ‘θα πηγαίνω’  αα πάγου ‘θα πάω’  

ααν έρχουμ  ‘θα έρχομαι’  ααν έρτου ‘θα έρθω’ 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μέλλοντα, ότι δεν είναι απλά 

χρόνος αλλά εκφράζει χρόνο και τροπικότητα μαζί,634 αποτυπώνεται στο ιδίωμα της 

Σαμοθράκης. Ο βαθμός χρονικότητας και τροπικότητας διαφέρει ανάμεσα στους 

σχηματισμούς. Ορισμένα ιδιώματα, κατά τον Τζιτζιλή (Εισαγωγή), κάνουν διάκριση 

χρονικότητας και τροπικότητας. Στο υπό εξέταση ιδίωμα επιβιώνουν διάφοροι τρόποι 

εκφοράς του μεσαιωνικού μέλλοντα με τα ρήματα μέλλω, έχω, θέλω (βλ. 

Markopoulos 2009)635 και είμαι636 που έπαιξαν ρόλο στον μετασχηματισμό του 

αρχαιοελληνικού μονολεκτικού μέλλοντα στον νεοελληνικό περιφραστικό (για 

σύγκριση ΑΕ και ΝΕ μέλλοντα βλ. Μπαμπινιώτης, 1972 : 62 κ.ε.), και με τα οποία 

εκφράζονται διάφορες βαθμίδες τροπικότητας και χρονικότητας.  

Έτσι, επιβιώνουν σχηματισμοί, που δηλώνουν: 

(α) πρωτίστως χρονικότητα, όπως ο πιο εύχρηστος σχηματισμός που αναφέραμε, με 

το δείκτη αα  / ααν + ρήμα (ενεστωτικό ή αοριστικό θέμα), π.χ. 

Ααν ανάβουμ του τζ’άκ’ γούλου ντου χ’μώνα.  

‘θα ανάβουμε το τζάκι όλο το χειμώνα’   

Ααν ανάψ σ’τγιά, σα κιργιώσ’ ι κ’ι.ός.  

‘θα ανάψουν φωτιά, όταν κάνει κρύο’  

Αα φεύγ / φύγ τώω απ χάλασι ι κ’ι.ός οι ξέν’.   

                                                
633 Ο δείκτης αα(ν) +με παρελθοντικό χρόνο χρησιμοποιείται για την έκφραση του πιθανού (βλ. 10.6.2). 
634 Πβ. Comrie (1976 : 2, σημ. 2), Markopoulos (2009 : 8-11), Μπαμπινιώτης (2005 : 449, σημ. 5). 
635 O Markopoulos (2009) εξετάζει τις τρεις κυριότερες μελλοντικές περιφραστικές δομές: μέλλω, έχω, 

(ε)θέλω + απαρέμφατο ή συμπληρωματική πρόταση, ξεκινώντας από τον 5ο π.Χ. μέχρι και τον 15ο 

μ.Χ. αι.  
636 Πβ. Bybee & Perkins & Pagliuca 1994 :  252-253 για γραμματικοποιημένη δήλωση του μέλλοντα 

από λεξιλογικές πηγές με σημασία είμαι, γίνομαι.  
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‘θα φεύγουν / φύγουν τώρα που χάλασε ο καιρός οι ξένοι’.  

Με την ίδια ακριβώς δομή μπορεί να δηλώνεται επίσης και η τροπικότητα του 

πιθανολογικού· συνήθως συνοδεύεται από τον πιθανολογικό δείκτη θέλ’ ή έλ’ (βλ. 

παρακάτω (α)2 και 10.9.2).  

 (β) μελλοντικές εκφράσεις που δηλώνουν πρωτίστως τροπικότητα και 

δευτερευόντως χρόνο, όπως 1. να + ρήμα (προσωπικό) + θέλ’ (απρόσωπο, 

προτασσόμενο ή επιτασσόμενο), 2. έχου να, 3. ένι (για) να, 4. γ’είμι (για) να  & να 

πάγου γ’είμι, 5. μέλλ’ να, 6. μέλλ’ κ’ι.637  

Από τα ρήματα που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του περιφραστικού 

μέλλοντα, απαντούν στο ιδίωμα, κατά συχνότητα χρήσης τα: 

(α) θέλ’, πολύ εύχρηστος γραμματικοποιημένος δείκτης, προέρχεται από το 

βουλητικό γ΄ πρόσ. θέλει: 

1. Συντάσσεται με συμπληρωματική πρόταση ενεστωτικού ή αοριστικού θέματος και 

εκφράζει πρωτίστως δεοντική τροπικότητα ‘είναι απαραίτητο’, ‘πρέπει’, ‘είναι 

ανάγκη’, ‘χρειάζεται’. Ο γραμματικοποιημένος τύπος δεν έχει απομακρυνθεί αισθητά 

από το θέμα του βουλητικού ρήματος και απαντά προτασσόμενος ή επιτασσόμενος 

στις μελλοντικές περιφράσεις. Η χρονικότητα εκφράζεται με όλη την περίφραση, ενώ 

τα υπόλοιπα μορφολογικά χαρακτηριστικά από το προσωπικό ρήμα.  

Παραδείγματα 

Να φεύγου /να  παγ’αίνου  θέλ’  ή  θέλ’ να φεύγου /να  παγ’αίνου   

‘πρέπει να φεύγω / να πηγαίνω  (πρέπει) 

Να φύγου / να πάγου θέλ’   ή  θέλ’ να φύγου / να πάγου   

‘πρέπει να φύγω /  να πάω (πρέπει)’ 

Να μαγ’έεβου θέλ’ κάθι μία   ή  θέλ’ να μαγ’έεβου κάθι μία  

‘Χρειάζεται να μαγειρεύω κάθε μέρα’  

Να μαγ’έεψου θέλ’ κ’ι αα σκουλνούν τα πιδιά  

‘πρέπει να μαγειρέψω, γιατί θα έρχονται τα παιδιά από το σχολείο’.  

                                                
637 Παρόμοια εικόνα για το σχηματισμό του μέλλοντα στο ιδίωμα της Ίμβρου περιγράφει και ο 

Ανδριώτης (1930 : 176-177) «Πολλάκις ο μέλλων σχηματίζεται περιφραστικώς με το να … θέλει, έχου 

να, και είνι για να, οίον να πάγου θέλ, νάρτου θέλ, θαν αρρωστήσ’ θέλ, έχ’ς να φας ξ’λαράκ’ απόψι,  σαν 

έρτ’ η πατέρας σ’ (=θα δαρής) , έχ’ς ν ακούch απόψ  (θα ακούσεις) ,  είνι για να φύγου, είναι για νάρτου 

[…]».  
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2. Σε συνδυασμό με τη δομή του μέλλοντα αα(ν) + ρ. συνοπτικού ή μη συνοπτικού 

θέματος, εκφράζει την τροπικότητα του ‘ενδεχόμενου’ ή ‘πιθανού’. Ο δείκτης θέλ’ / 

έλ’ προτάσσεται ή επιτάσσεται. Εκφέρεται με ρήματα όλων των χρονικών βαθμίδων, 

συνοπτικά, μη συνοπτικά ή συντελεσμένα και δηλώνει το ενδεχόμενο στο παρελθόν 

(προκειμένου για γεγονός που δεν έχουμε γνώση) και μέλλον (βλ. 10.9.2). 

 

Οι δείκτες θέλα να638 ή έλα να  / γ’είχα να + αρκτικό ή ιστορικό χρόνο εκφράζουν 

την τροπικότητα του μη πραγματικού / δυνατού / υποθετικού στο παρελθόν.  

Οι δύο παραπάνω εκφορές του γραμματικοποιημένου ‘θέλω’ εξετάζονται στις 

περιφραστικές  εγκλίσεις  (βλ. 10.9.1.1 & 10.9.1.2.2). 

 

(β) έχω να + ρήμα ενεστωτικού ή αοριστικού θέματος. Αρκετά εύχρηστος 

σχηματισμός, δηλώνει 1. μέλλοντα ή 2. δεοντική τροπικότητα και προτάσσεται ή 

επιτάσσεται, π.χ.  

1. μέλλοντας 

Έχ’ να μάσ’ κιργιάδα απάς στου ζο ‘έχει να / θα μαζέψει κρύο καβάλα στο άλογο’. 

Να μάσ’ έχ’ κιργιάδα απάς στου ζο. 

2. δεοντική τροπικότητα και προτάσσεται ή επιτάσσεται. Χρησιμοποιείται ως 

βοηθητικό και είναι κλινόμενα και τα δύο ρήματα της περίφρασης.  

Έχου να μαγ’έεβου / να πλ’ύνου / να ζ’μώνου κάθα μία.   

‘Πρέπει / είναι απαραίτητο να …’. 

Να μαγ’έεβου / να πλ’ύνου / να ζ’μώνου έχου κάθα μία. 

 

Έχου να μαγ’έεψου / να πλ’ύνου / να ζ’μώσου σ’ήμι.α 

‘Πρέπει / χρειάζεται να μαγειρέψω … σήμερα’.  

 

Να μαγ’έεψου / να πλ’ύνου / να ζ’μώσου έχου έδια ‘τώρα’. 

 

(γ) ένι (για) να + ρήμα ενεστωτικού ή αοριστικού θέματος. Ένα αρκετά εύχρηστο 

μοντέλο για σχηματισμούς που δηλώνουν χρόνο και τροπικότητα ‘προθετικότητα’ 

                                                
638 Για την εξέλιξη της περίφρασης ήθελα + απρφ. ή ήθελα να βλ. Joseph & Pappas (2002 : 265-267) 

και  Markopoulos (2009 : 209-223).  
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και ‘μέλλον’, προτασσόμενο ή επιτασσόμενο του κυρίου ρήματος. Χρησιμοποιείται 

ως απρόσωπο αλλά και ως προσωπικό. Ως προσωπικό κλίνεται παράλληλα με το 

δεύτερο ρήμα. 

Να φύγου / να πάγου σιαμέσα / νά ρτ τα πιδιά ένι. 

Γ’είμι (για) να πάγου σιαμέσα / να φύγου.  

Γ’είνι (για) να ρτ τα πιδιά. 

Ένι (για) να παγαίνουμ σιαμέσα / να φεύγουμ / να ρχόντιν τα πιδιά. 

Γ’είμαστι (για) να παγαίνουμ σιαμέσα / να φεύγουμ. 

Γ’είνι (για) να ρχόντιν τα πιδιά.  

 

(δ) μέλλ’ να + ρήμα ενεστωτικού ή αοριστικού θέματος, προτάσσεται πάντα της 

συμπληρωματικής πρότασης. Πρόκειται για μια περιθωριακή χρήση με ελάχιστα 

παραδείγματα. Έχει σχεδόν αντικατασταθεί από τις υπόλοιπες μελλοντικές 

εκφράσεις. Στα παραδείγματα που χρησιμοποιείται:  

δ1. διασώζει την αρχική σημασία του ρήματος 

Μέλλ’ να φύγ τώω οι γ’ ειειτόν’ / να (του) πλ’ήσ  του σ’πίτ (σπάνιο). 

δ2. δηλώνει το ενδεχόμενο ή υποθετικό σε στερεότυπες εκφράσεις με 

συμπληρωματική πρόταση ή συμπλεκτική εκφορά της δεύτερης πρότασης 

Αυτό τσι μέλλ’ ακόμα να πάθ ... ‘αυτό τους χρειάζεται ακόμα να πάθουν / αυτό ακόμα 

αν πάθουν  ...’.  

Σα σι μέλλ’ κ’ι πας, δε αα γλ’ιτώις̯ ‘αν τύχει /τυχόν και πας, δεν θα γλιτώσεις’.  

10.4.2 Συντελεσμένοι χρόνοι639 

Παρακείμενος – υπερσυντέλικος – συντελεσμένος μέλλοντας 

Όπως και στην ΚΝΕ, οι περιφραστικοί σχηματισμοί αναπτύσσονται στις τρεις 

χρονικές βαθμίδες παρελθόν (υπερσυντέλικος) – παρόν (παρακείμενος) – μέλλον 

(συντελεσμένος μέλλοντας)640 και δηλώνουν την ολοκλήρωση (το συντελεσμένο) 
                                                
639 Για την εξέλιξη του αρχαιοελληνικού συστήματος των συντελεσμένων χρόνων βλ. Moser (1988) & 

Μόζερ (1989). 
640 Όσον αφορά τη χρονική βαθμίδα που δηλώνουν, η Μόζερ (2007 : 295) αναφέρει: «Η πιο 

ρηξικέλευθη μεταβολή του ρηματικού συστήματος ως προς την έκφραση του χρόνου είναι η 

δημιουργία ενός εντελώς νέου συστήματος για τη δήλωση του προτερόχρονου. Οι λεγόμενοι 

‘συντελικοί χρόνοι’ της νέας ελληνικής, παρά την ονομασία που κληρονόμησαν από την αρχαία, δεν 
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μιας πράξης  στο παρόν, στο παρελθόν ή στο μέλλον. Ως προς την όψη που δηλώνουν 

έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις, όπως αναφέρθηκε (α) αποτελούν υποκατηγορία 

του συνοπτικού, (β) αποτελούν μια τρίτη όψη του συντελεσμένου Comrie ή (γ) 

πρόκειται για μια ξεχωριστή ομάδα που βρίσκεται έξω από το σύστημα της όψης (βλ. 

8.3.1). 

Πρόκειται για ένα σύστημα τριών περιφραστικών σχηματισμών, βάση των 

οποίων αποτελεί ο παρακείμενος.  

Σχηματίζονται με τα βοηθητικά ρήματα έχου < έχω και γ’είμι < είμαι και: 

(α) την παθητική μτχ. του πρκ. (β΄ σχηματισμοί) (πβ. ΚΝΕ).  

Στις μεσοπαθητικές δομές με το γ’είμι μερικές φορές αντί για μτχ. πρκ. 

χρησιμοποιείται ρηματικό επίθετο (βλ. άλλοι τρόποι σχηματισμού)· 

(β) σπανιότερα έχου + απαρέμφατο ενεργητικής: έχου δέσ’  ή παθητικής φωνής: έχου 

διθεί (α΄ σχηματισμοί). 

 

Μορφολογικός σχηματισμός των συντελεσμένων χρόνων του ιδιώματος 

 Ενεργητική Φωνή 

 

Μεσοπαθητική φωνή 

 

α΄  

παρακείμενος 

έχου + ενεργ. απαρ.  έχου + μσπθ. απαρ. 

β΄  

παρακείμενος 

έχου + μτχ. μσπθ. πρκ. που 

συμφωνεί με Α(ντικείμενο) 

γ’είμι + μσπθ. μτχ. πρκ. που 

συμφωνεί με Υ(ποκείμενο) 

α΄ 

υπερσυντέλικος 

γ’είχα  + ενεργ. απαρ. γ’είχ’α + μσπθ. απαρ. 

β΄  

υπερσυντέλικος 

γ'είχα + μσπθ. μτχ. πρκ. που 

συμφωνεί με Α 

γ’ήμαν + μσπθ. μτχ. πρκ. που 

συμφωνεί με Υ 

α΄  

συν. μέλλοντας 

ααν έχου + ενεργ. απαρ. ααν έχου + μσπθ. απαρ. 

β΄  

συν. μέλλοντας 

ααν έχου + μσπθ. μτχ. πρκ. 

που συμφωνεί με Α 

ααν γ’είμι + μσπθ. μτχ. πρκ. που 

συμφωνεί με Υ 

 

                                                                                                                                       
έχουν τίποτε κοινό με τους προκατόχους τους εκτός από το ότι αναπτύσσονται στις τρεις χρονικές 

βαθμίδες». 
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Άλλοι τρόποι σχηματισμού των συντελικών χρόνων 

Έχου + επίρρ. :  Έχου  διαβασμένα / μαγ’ειειμένα / απακστά  

γ’είχα + επίρρ. :  γ’είχα  διαβασμένα / μαγ’ειειμένα / απακστά  

ααν έχου + επίρρ.:  ααν έχου  διαβασμένα / μαγ’ειειμένα / απακστά  

 

γ’είμι + ρημ. επίθ.:   ένι φιβγάτους αμπ ντου τόπου τ πουλλά χόονια ‘έχει φύγει …’ 

   ένι κουφτάτους ‘το έχει σκάσει’ 

   γ’ήνταν φιβγάτους, όντας πήγαμ 

ααν ένι φιβγάτους όσου να κλώι̯ς ‘θα έχει φύγει μέχρι να 

γυρίσεις’ 

    

Έχου + αναφ. πρότ.:  έχου αμπ γ’ήρτα δέκα μέις 

   έχου απ χαλνώ δυο ζιβγάρια παπούτσια,641 μι του πάνι έλα 

   γ’είχ’ι αμπ γ’ήρτι δέκα μέις του Σαββάτου 

   ααν έχ’ αμπ γ’ήρτι δέκα μέις του Σαββάτου 

Όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα στο ιδίωμα της Σαμοθράκης πιο 

εύχρηστοι642 είναι οι β΄ σχηματισμοί έναντι των α΄. Σημειώνουμε ότι στα κείμενα του 

Heisenberg (1934) τα ελάχιστα δείγματα συντελικών χρόνων που απαντούν είναι των 

α΄: έχ’ χαλάσ’, έχουμ ακούσ’ (α΄ πρκ., ό.π.: 64) και γ’είχ’ι του στόμα τ ανοιχτό, γ’είχ’ι 

ξιψ’χ’ήσ’ ι σύντουουφους (α΄ υπερσ., ό.π.: 67).  Αυτές οι μαρτυρίες όμως δεν 

αντιπροσωπεύουν την επικρατέστερη τάση του ιδιώματος που εκπροσωπείται σήμερα 

από τους β΄ σχηματισμούς.  

Οι σχηματισμοί του α΄ πρκ. γίνονται αποδεκτοί από ομιλητές του ιδιώματος, 

ωστόσο όμως σε αυθόρμητο λόγο προτιμάται ο πρκ. β΄.  

  

                                                
641 Παρόμοιους σχηματισμούς παρακειμένου αναφέρει και ο Kretschmer (1905 :  310) για το ιδίωμα 

της Λέσβου.  
642 Την προτίμηση στους β΄ σχηματισμούς αναφέρουν και οι Ράλλη κ.ά. (2004) για το ιδίωμα των 

Κυδωνιών και Μοσχονησίων.  
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Ειδικότερες παρατηρήσεις 

10.4.2.1 Παρακείμενος 

Ο παρακείμενος643 εκφράζει μια σύνδεση του υποκειμένου με την πράξη (Seiler 1952 

: 69). Παρόλο που δηλώνει ένα ολοκληρωμένο γεγονός στο παρελθόν τοποθετείται 

στο παρόν υπό την έννοια ότι «ο ομιλητής που χρησιμοποιεί παρακείμενο 

συλλαμβάνει και εκτιμά το γεγονός από τη σκοπιά του παρόντος, τοποθετώντας το 

έτσι σε μια χρονική σφαίρα, με κέντρο το παρόν» (Μόζερ & Μπέλλα, 2003 : 3). «Η 

διαφοροποίηση του από τον Αόριστο είναι χρονικής υφής, και μάλιστα αφορά τη 

σχέση του με το παρόν» (Μόζερ & Μπέλλα, 2003 : 1)· πρόκειται για έναν τύπο του 

ρήματος, που ενώ αναφέρεται στο παρελθόν, δεν μπορεί να συνδυαστεί με 

επιρρήματα οριστικής παρελθοντικής αναφοράς, π.χ. ιχτές, πέρσ’ κ.λπ.  Ο αόριστος 

αντίθετα διαπιστώνει, βεβαιώνει το γεγονός απόλυτα (Seiler 1952 : 76). Αόριστος και 

παρακείμενος είναι στενά συνδεδεμένοι. Και οι δύο εκφράζουν πράξεις που δεν 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Όμως ο πρκ. εκφράζει μια σχέση (σύνδεση) της πράξης και 

του υποκειμένου που μιλάει στον άλλον (Seiler 1952 : 39). 

 Ο α΄ παρακείμενος δηλώνει μια πράξη συντελεσμένη, τελειωμένη, ενώ ο β΄ το 

αποτέλεσμα μιας ενέργειας (αποτελεσματικός παρακείμενος).644 

Ενδεικτικά παραδείγματα  
α΄ πρκ.  

έχου δέσ’ του ζο στου δέντουου κ’ι σ απαντέχου 

τό χου σαμαώσ’ αμπ ντ αυγ’ή του ζο  

έχ’ μπλακ’εί η γ’αίγα. 

  Ο α΄ παρακείμενος, καθώς δηλώνει μια πράξη ολοκληρωμένη, συμπίπτει σε πολλές 

περιπτώσεις ως προς τη λειτουργία / σημασιολογικά με τον αόριστο. Χαρακτηριστικά 

παρατηρήθηκε κατά τον έλεγχο παραδειγμάτων πρκ. από επαρκείς ομιλητές του 

ιδιώματος, ότι δέχονταν τους σχηματισμούς του πρκ. α΄ ως σωστούς, ωστόσο τους 
                                                
643 Για εκτενή συζήτηση σχετική με τη φύση του παρακειμένου βλ. μεταξύ άλλων Moser (1988 : 

46-71), Βελούδης (1990α & 1991), Μόζερ & Μπέλλα (2003), Μπέλλα (2003), Σετάτος (1993), Ράλλη 

κ.ά. (2007 : 361κε.) όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
644 Πβ. Τζάρτζανος (1991Α: 277), Seiler (1952 : κυρίως151κ.ε.) Μπαμπινιώτης &  Κοντός (1967 : 163).  
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αντικαθιστούσαν αυθόρμητα με τύπους του αορ.. π.χ. όταν επαναλάμβανε ο 

συνομιλητής μου την πρόταση, με το σχόλιο ‘ναι σωστό’, χρησιμοποιούσε αόριστο, 

π.χ.  

 Έχ’ γααφτεί ζντη θεια τ  αντικαταστάθηκε από  γάαφκ’ι ζντη θεια τ. κ.ά.  

Τό χου δέσ’ του ζο   αντικαταστάθηκε από  τό δισα του ζο  

 Αντίθετα ο πρκ. β΄ χρησιμοποιείται με μεγάλη συχνότητα, σε αυθόρμητο 

λόγο, καθώς δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας που συνδέει τον ομιλούντα με την 

πράξη, στοιχείο που τον διαφοροποιεί από τον αόριστο (βλ. Seiler, 1952 : 39). 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 

Τό χου διμένου του ζο στου δέντουου απ ταχιά ταχιά ‘από τα χαράματα’. 

Τό χου ται̯σμένου του γούουν’ ‘τό χω  ταΐσι το γουρούνι’. 

Τό χου κβαργιασμένου του ν’ήμα για ντου λάκκου ‘αργαλειό’. 

 

Ένι σαμαουμένου του ζο κ’ι πάρ του.  

Ένι μπλαμέν’ η γ’αίγα κ’ι πάνι να ντη ξιμπλέξ’εις.   

 

10.4.2.2 Υπερσυντέλικος 

Ο υπερσυντέλικος εκφράζει το προτερόχρονο σε σχέση με μια άλλη πράξη, 

αναφέρεται δηλ. σε μια παρελθοντική πράξη που έχει ολοκληρωθεί (συντελεστεί) 

πριν από κάποια άλλη· πρόκειται για ένα σχετικό χρόνο στο παρελθόν. 

Παρόμοια είναι η χρήση του α΄ και β΄ υπερσ. με αυτήν του παρακειμένου.  

Για τη χρήση των α  ́σχηματισμών ισχύει ό,τι και για τον πρκ.  

Ενδεικτικά παραδείγματα από β΄ πρκ.  

Του γ’είχα αζ’βιστουμένου του σ’πίτ  πουουτού να πιάσ’ ι χ’μώνας.  

Του γ’είχα ται̯σμένου του ζο, όντας έφγα. 

 

Γ’ήνταν ται̯σμένου του γούουν’, όντας γ’ήρτα.  

Γ’ήνταν σαμαουμένου του ζο κ’ι του πήι κ’ι έφγ’ι. 

Γ’ήνταν φιβγάτους, όντας πήγαμ στου σ’πίτ.  
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10.4.2.3 Συντελεσμένος Μέλλων 

Αναφέρεται σε μια πράξη που θα έχει ολοκληρωθεί (συντελεστεί) στο μέλλον πριν 

από κάποια άλλη.  

 Για τη χρήση των α΄ σχηματισμών ισχύει ό,τι και για τους υπόλοιπους 

συντελεσμένους χρόνους (πρκ. και υπερσ.). 

Αα ντουν έχου πλ’η.ουμένου όσου να ρτς,  μη γανοιάι̯ζς ‘μη νοιάζεσαι’.  

Αα τα χου πλ’υμένα τα ούουχα σ ώς αργάργα ‘μέχρι το βράδυ’ . 

Ααν ένι πουδα.ουμένου του πιδί σι καμπόσα χόονια κ’ι αα του παίρν’εις μαζί σ.  

‘θα έχει μεγαλώσει το παιδί σε λίγα χρόνια και θα το παίρνεις μαζί σου’. 

 Όπως ακριβώς και ο απλός μέλλοντας έτσι και ο συντελεσμένος εκφράζει 

πολλές φορές την τροπικότητα του πιθανολογικού, π.χ.  

Ααν έχ’ μπλακ’εί η γ’αίγα, έχου απ ταχιά ταχιά να ντη ξαναδιώ  (=ααν-ι-μπλάχκ’ι)   

‘πιθανόν θα έχει μπλακεί η αίγα, έχω από τα χαράματα να την ξαναδώ’. 

Ααν ένι μπλαμέν’ η γ’αίγα, πάνι να ντη ξαναδγ’είς  ‘πιθανόν θα είναι μπλεγμένη η 

κατσίκα, πήγαινε να την ξαναδείς’. 

10.5  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Οι απόψεις διίστανται για το αν η υποτακτική αποτελεί ιδιαίτερη μορφολογική 

κατηγορία στη ΝΕ, μετά την σύμπτωση των καταλήξεων της ενεστωτικής οριστικής 

και υποτακτικής.645 

Στην παρούσα εργασία δεν θα υπεισέλθουμε στη συζήτηση αυτή, θα 

συμπεριλάβουμε όμως την υποτακτική, όπως και τις άλλες περιφραστικές εγκλίσεις 

του ιδιώματος (πιθανολογική, δυνητική, ευχετική) στην εξέταση μας, με βάση τα 

κριτήρια που υιοθετούν οι Βελούδης & Φιλιππάκη-Warburton (1984) και 

Φιλιππάκη-Warburton & Βελούδης (1985), Βελούδης (1986) και Holton & 

Mackridge & Philippaki (2004 : 204-205) για την ύπαρξη υποτακτικής ως ιδιαίτερης 

μορφολογικής κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, οι Βελούδης & Φιλιππάκη-Warburton 

(1984 : 166) τάσσονται υπέρ της άποψης που παραδοσιακά διατυπώθηκε στο κλασικό 

                                                
645 Για μια συνοπτική κατηγοριοποίηση των απόψεων που έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα για το θέμα της 

υποτακτικής βλ. Χατζησαββίδης (2009 : 218-219)· για διεξοδική συζήτηση του όλου θέματος βλ. 

Tsangalidis (1999). 



406 

 

έργο του Τζάρτζανου646 και ορίζουν την έγκλιση ως «ένα σύνολο μορφολογικών, 

συντακτικών και σημασιολογικών χαρακτηριστικών». Τα κριτήρια που θέτουν για 

την υποτακτική δίνονται συνοπτικά ως εξής: (α) μορφολογικά: ύπαρξη δεικτών να, ας  

(β) συντακτικά: η συμπληρωματική κατανομή της προτασιακής άρνησης δεν της 

οριστικής και μην της υποτακτικής και (γ) σημασιολογικά: όπως διατυπώνονται (ό.π. 

: 159) από τους ίδιους τους μελετητές: «η υποτακτική δηλώνει […] τη στάση του 

ομιλητή προς το γνωστικό περιεχόμενο της πρότασής του», ενώ αντίθετα η οριστική 

«η έγκλιση του πραγματικού εκφράζει […] ένα γνωστικό περιεχόμενο (κι όχι τη 

στάση απέναντι σε αυτό) σαν πραγματικό, τοποθετώντας το χρονικά».  

Ο τρόπος σχηματισμού της υποτακτικής647 του ιδιώματος είναι παρόμοιος με 

αυτόν της ΚΝΕ, δηλ. εισάγεται, με τους ίδιους γραμματικούς δείκτες της υποτακτικής 

να, ας και δέχεται προτασιακή άρνηση μη(ν). 

  

                                                
646 Ο Τζάρτζανος (1991Α: 280) αναφέρει: «Η υποτακτική γραμματικώς, ήτοι τυπικώς και φωνητικώς, 

στον ενεστώτα, και τον ενεργητικό και το μέσο ή παθητικό, έχει συμπέσει πια με την οριστική (γράφω, 

γράφεις, γράφει κ.λπ., να γράφω, να γράφης, να γράφη κ.λπ. – λούζομαι, λούζεσαι, λούζεται κ.λπ., να 

λούζωμαι, να λούζεσαι, να λούζεται κ.λπ.), Αυτό τους παρασύρει πολλούς, ώστε να νομίζουν ότι δεν 

υπάρχει στη νέα Ελληνική γλώσσα ξεχωριστή έγκλισις ως υποτακτική. Αλλά στον αόριστο, και τον 

ενεργητικό και το μέσο ή παθητικό, η υποτακτική διατήρησε πάντοτε και διατηρεί ως τα τώρα καθαρά 

τους ιδιαίτερούς της τύπους όλους (πρβλ. έγραψα, -ες, -ε κ.λπ., γράψω, -ης, -η κ.λπ. – ντύθηκα, -ες, -ε 

κ.λπ., ντυθώ, ής, ή κ.λπ.) Έπειτα, ότι δεν έχουν συμπέσει οι δυο εγκλίσεις, ήτοι η οριστική και η 

υποτακτική, συντακτικώς και σημασιολογικώς, το δείχνει κοντά στα άλλα καθαρά η διαφορετική 

χρήσις της αρνήσεως στην καθεμιά απ’ τις δυο αυτές εγκλίσεις. Πρβλ. Δε γράφεις ίσια – μη γράφης 

στραβά. Δεν έγραψες τίποτε – μη γράψης τίποτε. Δεν χτενίζεσαι σήμερα – μη χτενίζεσαι έτσι. Δεν 

ελούστηκες σήμερα – μη λουστής σήμερα, κ.λπ.». 
647 Η Μόζερ (2007β : 222) θεωρεί ότι η υποτακτική της νεοελληνικής έχει αυξημένη παρεμφατικότητα, 

για την οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσε […] να γίνει λόγος για ένα σύστημα 

υποτακτικής που καλύπτει όλους τους χρόνους που διαθέτει και η οριστική. Μια τέτοια θεώρηση έχει 

το πλεονέκτημα ότι αφ’ ενός παρουσιάζει μια αναπάντεχη συμμετρία στο ρηματικό σύστημα και αφ’ 

ετέρου επιτρέπει μια ενιαία ανάλυση όλων των τύπων με να, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να γίνεται λόγος 

για να+οριστική, να+υποτακτική ή για διαφορετικής ποιότητας συμπληρώματα, μερικά από τα οποία 

δηλώνουν χρόνο και άλλα όχι».  
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Πίνακας: Υποτακτική 

 

Στο μη συνοπτικό ο ρηματικός τύπος (Θ1+ΚΕ) οριστικής και υποτακτικής 

συμπίπτουν μορφικά.  

Στο συνοπτικό υπάρχει διάκριση στο θέμα οριστικής και υποτακτικής τόσο της 

ενεργητικής όσο και της μεσοπαθητικής φωνής (Θ2α1 - Θ2α2 και Θ2β1 - Θ2β2). 

Σημειώνουμε ότι με το θέμα που σχηματίζεται η συνοπτική υποτακτική (Θ2α2 και 

Θ2β2), όπως και στην ΚΝΕ, σχηματίζεται και ο συνοπτικός μέλλοντας και προκύπτει 

κατά κανόνα με συστηματικό τρόπο από το θέμα της αντίστοιχης συνοπτικής 

οριστικής (Θ2α1 και Θ2β1). Πιο συγκεκριμένα, η συνοπτική υποτακτική 

σχηματίζεται με το αοριστικό θέμα, χωρίς την αύξηση ή τη μετακίνηση του τόνου 

προς τα αριστερά του θέματος, και με την προσθήκη των καταλήξεων της συνοπτικής 

υποτακτικής της κάθε φωνής. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια ρήματα που δεν 

σχηματίζουν με ομαλό τρόπο την αοριστική υποτακτική. Πρόκειται, κατά κανόνα, για 

ανώμαλα ρήματα κληρονομημένα υψηλής συχνότητας, τα οποία διατηρούν αρκετά 

από τα αρχαϊκά τους χαρακτηριστικά. 

  

    

Μη συνοπτικό  

Συνοπτικό 

    Απλό Συντελεσμένο 

χρόνοι Συζυγία Φωνή δείκτης Θέμα ΚΕ Θέμα ΚΕ Βοηθ. Μσπθ.-μετοχή 

πα
ρο

ντ
ικ

οί
 

   Ενεστώτας Αορ. υποτακτ. παρακείμενος 

Α΄ 
Ενεργ. 

να/ας 

(μην) 
Θ1 

ντύν ου 
Θ2α2 

ντύσ  
ου έχου 

ντ-μένου 

Β1 αγαπ ώ αγαπήσ αγαπ-μένου 
Β2 πατ πατήσ πατ-μένου 
Α 

Μσπθ. 

ντύν ουμ 

Θ2β2 

ντθ 

ώ γ’είμι 

ντ-μένους 
Β1 αγαπι 

έμι 
αγαπθ αγαπ-μένους 

Β2 πατι πατθ πατ-μένους 
Αποθ. λ’π ούμι λ’πηθ στιναχουι-μένους 
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Ανώμαλοι σχηματισμοί υποτακτικής αορίστου 

Ενεστώτας Αόριστος  Υποτακτική 

αορίστου 

βλέπου  γ’είδα να διω 

λέγου  γ’είπα να πω 

μπαίνου μπήκα να μπω 

ξ’βαίνου ξ’ήβκα648 να ξ’βω 

ανιβαίνου ανέβκα να ανιβώ 

κατβαίνου κατήβκα να κατβώ 

παίρνου πή-α να πάου & να παα 

παγ’αίνου  πήγα να πάγου 

βίισκου γ’ήβαα, βήηκα να βωω 

τώωγου έφαγα να φάγου 

πίνου  γ’ήπια να πιω 

δίνου  δώκα να δώσου 

αφήνου αφήκα να αφήσου 

 

Χαρακτηριστικός είναι και ο σχηματισμός της αοριστικής υποτακτικής των 

ρημάτων σε -έρνου, τα οποία από το διπλό αοριστικό σχηματισμό στην οριστική, 

ένσιγμο και άσιγμο, για το σχηματισμό της υποτακτικής επιλέγουν μόνο τον άσιγμο.  

νιτέρνου ‘τελειώνω’: νιτάρσα & νέτα.α. υποτ. αόρ.: να νιτά.ου  

βουλτατζέρνου ‘βολτάρω’: βουλτατζάρσα & βουλτάτζα.α, υποτ. αορ. να βουλτατζά.ου 

& βουλταζάα. 

Αξιοσημείωτη είναι η χρήση της περίφρασης: ρήμα φόβου + να μη + (δεν) 

υποτακτική, που αντικαθιστά το μήπως της ΚΝΕ· το φαινόμενο απαντά γενικότερα 

στα βόρεια ιδιώματα και αποτελεί κατά τον Tzitzilis (2000 : 267) βαλκανισμό, π.χ.  

Φουβούμι649 να μη δεν ανιβεί του ψουμί απ άργ’ησα να ζ’μώσου. 

Φουβούμι να μη κιργιώσ τα πιδιά  

Φουβούμι να μη βέεξ’ κ’ι γ’ένουμ παπίδ ‘μούσκεμα’ 

                                                
648 πβ. τύπους  ήβγα, ήβγες, ήβγε από το 17ο αι. στο Boyens (1908 : 69). 
649 Το ρ. λέγεται και φουγούμι από τους πιο ηλικωμένους ομιλητές. 
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10.6  ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

Η δομή των περιφραστικών εγκλίσεων650  (δυνητικής, πιθανολογικής και ευχετικής) 

του ιδιώματος, που η ΝΕ Γρ. (1988 [1941] : 315) για την ΚΝΕ τις αναφέρει στις 

‘συντακτικές’ εγκλίσεις διαφοροποιείται από αυτόν της ΚΝΕ. Οι περιφραστικοί αυτοί 

σχηματισμοί, με τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν στο ιδίωμα, πληρούν τα κριτήρια 

που λάβαμε υπόψη μας (βλ. 10.8), ώστε να ενταχθούν στις περιφραστικές 

μορφολογικές εγκλίσεις. Πιο συγκεκριμένα η κάθε μια: 

(α) διαθέτει ένα γραμματικοποιημένο δείκτη, που δεν απαντά ελεύθερος αλλά μόνο 

στις συνεκφορές για σχηματισμό των αντίστοιχων εγκλίσεων.  

1. Δυνητική ή υποθετική: θέλα(να) ή  έλα(να) 

2. Πιθανολογική ααν … θέλ’ / έλ’ (ο δείκτης προτάσσεται ή επιτάσσεται)  

3. Ευχετική: κάμ / κάμ κ’ι  

Για το σχηματισμό τους όλες οι περιφραστικές εγκλίσεις, πέρα από τον ξεχωριστό 

δείκτη που χρησιμοποιεί η καθεμιά, εκμεταλλεύονται τους ρηματικούς τύπους των 

υπόλοιπων χρόνων, ανεξάρτητους (οριστ: ενεστ. πρτ. αορ. πρκ. υπερ.) και 

εξαρτημένους (αορ. υποτ.) 

(β)  δέχεται άρνηση δεν  

(γ) έχει ιδιαίτερη σημασία (η σημασία θα παρουσιαστεί στην επιμέρους εξέταση της 

κάθε έγκλισης).  

Ο σχηματισμός των περιφραστικών εγκλίσεων μπορεί να δοθεί συνοπτικά ως εξής:   

  

                                                
650 πβ. και Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 286-288, 347) για ορολογία δυνητική οριστική, πιθανολογική 

οριστική, ευχετική οριστική. 
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   Μη συνοπτικό Συνοπτικό  

  δείκτης  Απλό συντελεσμένο 

Δυ
νη

τι
κή

  

Παροντικοί 

χρόνοι θέλα(να)/ 

έλα(να) 651  

βαστώ 

(ενεστώτας) 

βαστάξου 

(αορ. υποτ.) 

έχου βασταμένου 

(παρακείμενος) 

Παρελθοντικοί 

Χρόνοι 

βάστουμαν 

(παρατατικός) 

 γ’είχα βασταμένου 

(υπερσυντέλικος) 

Π
ιθ

αν
ολ

ογ
ικ

ή 
 

Παροντικοί 

χρόνοι 
θέλ’ / έλ’652 

αα(ν) 

ή  

μπουλ’εί να 

βαστώ 

(ενεστώτας) 

βαστάξου 

(αορ. υποτ.) 

έχου βασταμένου 

(παρακείμενος) 

Παρελθοντικοί 

Χρόνοι 

βάστουμαν 

(παρατατικός) 

βάσταξα 

(αόριστος) 

γ’είχα βασταμένου 

(υπερσυντέλικος) 

Ε
υχ

ετ
ικ

ή 
 

Παροντικοί 

χρόνοι 
κάμ (κ’ι) 

βαστώ 

(ενεστώτας) 

βαστάξου 

(αορ. υποτ.) 

έχου βασταμένου 

(παρακείμενος) 

Παρελθοντικοί 

Χρόνοι 

βάστουμαν 

(παρατατικός) 

βάσταξα 

(αόριστος) 

γ’είχα βασταμένου 

(υπερσυντέλικος) 

 

10.6.1 Δυνητική ή υποθετική 

Η δυνητική οριστική δηλώνει το δυνατό ή υποθετικό στο παρόν, παρελθόν ή και στο 

μέλλον,653 που μένει μη πραγματοποιήσιμο, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

πραγματοποίησης.  

Σύμφωνα με τον Τζιτζιλή (Εισαγωγή), οι ΝΕ διάλεκτοι όσον αφορά τον τρόπο 

που δηλώνουν το ‘παρελθόν’ στις δομές του ‘μη πραγματικού’ διαιρούνται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: (α) σε αυτές που το παρελθόν δηλώνεται από το κύριο ρήμα, 

όπως για παράδειγμα στην ΚΝΕ θα έγραφα  (β) σε αυτές που το παρελθόν δηλώνεται 

από το βοηθητικό (π.χ. θέλα γράφω [=ήθελε να γράφω] Πελοπόννησος). Οι διάλεκτοι 

της (β) κατηγορίας, ανάλογα με το βοηθητικό που χρησιμοποιούν για τον σχηματισμό 

του ‘μη πραγματικού’, διαιρούνται σε αυτές που χρησιμοποιούν ως βοηθητικό: β1 

                                                
651 Έχουμε εντοπίσει και πραγματώσεις με μακρό [é:] μετά την απώλεια του θ στους τύπους θέλα και 

θέλ', δηλ. έλα & έελα, και έλ' & έελ'. Κατά την άποψή μας η μακρότητα στους συγκεκριμένους τύπους 

πιθανόν να είναι εμφατική κι όχι ετυμολογική. Αλλά το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 
652 Ο πιθανολογικός δείκτης θέλ’ ή έλ’ προτάσσεται του αα(ν) ή επιτάσσεται του ρήματος. 
653 Πβ. και Τζάρτζανος (1991Α [1946] : 289-290). 
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θέλω, β2 έχω β3 είμαι.654 Οι διάλεκτοι της δεύτερης κατηγορίας εκφράζουν καλύτερα 

τη διάκριση ανάμεσα στο συνοπτικό και μη συνοπτικό. Σε ιδιώματα που 

χρησιμοποιούν το βοηθητικό θέλω, το μόριο του μη πραγματικού ανάγεται στη φρ. 

ήθελα να ή ήθελε να και συνδυάζονται με ενεστώτα, παρατατικό ή υπερσυντέλικο ‘θα 

έγραφα’.  Μια περαιτέρω διαίρεση κάνει για τα ΒΙ,  τα οποία, ανάλογα με ποια μορφή 

παίρνει ο δείκτης του θέλω,  διακρίνονται σε δύο ομάδες: 1. σε αυτά που διατηρούν 

το αρκτικό τμήμα της λέξης: ήθιλνα (Δεσκάτη), ήθνα (Πυλαία), ήλνα, ήλα (Σαρ. 

Εκκλ.), ήνα (Καβακλί, Μοναστήρι, Σουφλί) και 2. σε αυτά που το αποβάλουν: 

θέλα(να), όπως η Σαμοθράκη, ή με την πιο γραμματικοποιημένη μορφή θαλα, που 

απαντά σε μεγάλο τμήμα των ΒΙ, π.χ. Λέσβος, Σάμος, Σκιάθος κ.α.  

Με βάση την παραπάνω τυπολογία του Τζιτζιλή το ιδίωμα της Σαμοθράκης 

ανήκει στα ιδιώματα που δηλώνουν το ‘μη πραγματικό’ με γραμματικοποιημένους 

τύπους του θέλω, είμαι και έχω, οι οποίοι δηλώνουν τροπικότητα (επιθυμία, 

πρόθεση). Το παρελθόν δηλώνεται σε όλες τις περιπτώσεις από το βοηθητικό ενώ η 

όψη, το πρόσωπο και ο αριθμός από το κύριο ρήμα.   

10.6.1.1 Σχηματισμός της δυνητικής ή υποθετικής με το βοηθητικό θέλω 

Πρόκειται για μια περιφραστική δυνητικο-υποθετική έγκλιση που σχηματίζεται από 

τον γραμματικοποιημένο δείκτη του ‘μη πραγματικού’ θέλα(να)655 / έλα(να) και 

εκφέρεται με ενεστ., πρτ., πρκ. υπερσ. και αορ. υποτ. Εκμεταλλεύεται, δηλ. όλους 

τους ρηματικούς τύπους, εκτός από την αοριστική οριστική, για να εκφράσει το ‘μη 

πραγματικό’.  

Σύμφωνα με τον Τσολακίδη (2009 : 422), που εξετάζει τις 

γραμματικοποιητικές διαδικασίες των αντιγεγονοτικών δομών με το ήθελα να «οι 

νεοελληνικές διάλεκτοι αξιοποίησαν με διάφορους βαθμούς ή διαδικασίες περαιτέρω 

γραμματικοποίησης έναν συγκεκριμένο περιφραστικό σχηματισμό που ήταν σε 

χρήση ήδη στη μεσαιωνική ελληνική».  

Ο βαθμός γραμματικοποίησης που έχει υποστεί στο ιδίωμα της Σαμοθράκης ο 

‘αντιγεγονοτικός’ δείκτης θέλα(να) ή έλα(να) συνίσταται: (α) στη φωνολογική 
                                                
654 Πβ. και Λιόσης (2007 : 440 κ.ε.) για σχηματισμό της ‘υποθετικής’ στα τσακώνικα.  
655 Πβ. και Ντεμίρντεσι: α είχα παράδες θέλα γοράζω κάθα μερ απου μν΄ά οκά· θελ α γόραζα· θελ α 

γοράσω ένα άλογο· α το ήξερα θελ α έρτω  (Danguitsis 1943 : 99-100)· Mύκονος: θελα γοράσω 

Μάνεσης (1997 : 348). 
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μείωση656 α1. με την αποβολή του αρκτικού άτονου [i] και υποχωρητική αφομοίωση 

του [ea > aa]: ήθελε να > θέλε να > θέλανα και α2. περαιτέρω μείωση της 

φωνολογικής ύλης: αρχικά, με αποβολή του [θ] εμφανίζεται ο παράλληλος 

σχηματισμός έλανα· στη συνέχεια περαιτέρω μείωση της φωνολογικής ύλης  

εμφανίζονται και παράλληλοι τύποι θέλα ή έλα, οι οποίοι πιθανόν προέκυψαν με τη 

διαδικασία θελανα /  ελανα > θέλ να / έλ να (ανομοιωτική αποβολή του α), στη 

συνέχεια με αφομοίωση και απλοποίηση [ln > ll > l] ή απλοποίηση του συμφωνικού 

συμπλέγματος [ln > l]  προέκυψαν οι τύποι θέλα ή έλα657 (β) απώλεια του ρηματικού 

χαρακτηριστικού της κλίσης στο βοηθητικό (απώλεια δήλωσης προσώπου και 

αριθμού), (γ) απώλεια γραμματικής κατηγορίας (από ρήμα έχει καταστεί δείκτης).658  

Έτσι λοιπόν στις δομές του ‘μη πραγματικού’ το βοηθητικό καθίσταται 

δείκτης τροπικότητας (επιθυμία, πρόθεση), που φέρει και την ένδειξη ‘παρελθόν’ και 

το κύριο ρήμα είναι αυτό που φέρει τα ρηματικά χαρακτηριστικά ‘πρόσωπο’, 

‘αριθμός’ και ‘όψη’.  

Παραδείγματα: 

θέλα(να) παγ’αίνου να ντη βλέπου σαν -ι- γ’ήνταν κουντά  

θέλα(να) πάγ’ινα να ντη βλέπου σαν -ι- γ’ήνταν κουντά 

‘θα πήγαινα να την βλέπω αν ήταν κοντά’. 

 

θέλα(να) πάγου να ντη διω, σαν -ι- γ’ήνταν κουντά  

‘θα πήγαινα να την δω, αν ήταν κοντά’.  

νά ζ’ει πέντε εξ’ χόονια ακόμα θέλα(να) πουδαώσ τα πιδιά τς!  

‘αν ζούσε πέντε έξι χρόνια, θα μεγάλωναν τα παιδιά της’ 

 

πόσις βουλές θέλα(να) γ’είμι παι̯μέν’ ως έδια, σαν -ι- γ’ήνταν κουντά  

πόσις βουλές θέλα(να) γ’ήμαν παι̯μέν’ ως έδια, σαν -ι- γ’ήνταν κουντά 

‘πόσες φορές θα είχα πάει ως τώρα, εάν ήταν κοντά’ 

                                                
656 Lehmann (2002 : 113) ‘the gradual loss of phonological substance’. 
657 Ο δείκτης θελα προέκυψε κατά τον Τσολακίδη (2009 : 415)  «μέσω της εξέλιξης: ιθele na > ιθel na 

(με αποβολή του [e] ίσως και στο πλαίσιο γρήγορης ομιλίας) > ιθela με αφομοίωση του [ln > ll] και 

στη συνέχεια απλοποίηση των όμοιων συμφώνων [ll > l]».   
658 Πβ. και Hopper & Traugott (2003 : 106κ.ε.), Lehmann (2002 : 29-30, 117-118) για την πορεία 

αποκατηγοριοποίησης (decategorialization)  
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άμα δεν έβιιχ’ι, θέλα(να) μαζώνουμ ιλιές, δεν-ι-καθόμασταν ς τς καφινέδις. 

άμα δεν έβιιχ’ι, θέλα(να) μαζώναμ ιλιές, δεν-ι-καθόμασταν ς τς καφινέδις  

‘αν δεν έβρεχε θα μαζεύαμε ελιές, δεν θα καθόμασταν στα καφενεία. 

 

άμα δεν έβιιχ’ι θέλα να μάσουμ τσι λιες.  

‘αν δεν έβρεχε, θα μαζεύαμε τις ελιές.  

 

άμα δεν έβιιχ’ι θέλα(να) τς έχουμ μαζουμένις τσι λιες ως έδια. 

άμα δεν έβιιχ’ι θέλα(να) τσι γ’είχαμ μαζουμένις τσι λιες. 

‘αν δεν έβρεχε θα τις είχαμε μαζεμένες τις ελιές’. 

 

θέλανά νι στου σ’πίτ ως έδια, σα δεν ντου μπόδζις. 

θέλα(να) γ’ήνταν στου σ’πίτ ως έδια, σα δεν ντου μπόδζις. 

‘θα ήταν στο σπίτι ως τώρα, αν δεν τον εμπόδιζες’  

 

θέλα(να) χ’ σ’πίτ ως έδια σα δε τσι ξόδιβι τς πάαδις τ απου δω κ’ι απου κ’ει 

θέλα(να) γ’είχ’ι σ’πίτ ως έδια σα δε τσι ξόδιβι τς πάαδις τ απου δω κ’ι απου κ’ει  

‘θα είχε σπίτι ως τώρα, αν δεν ξόδευε τα χρήματά του άσκοπα’.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα το ‘μη πραγματικό’ στο ιδίωμα 

κάνει μορφολογική659 διάκριση σε συνοπτικό και μη συνοπτικό, καθώς και 

συντελεσμένο, με τη χρήση των αντίστοιχων μη συνοπτικών (ενεστώτας, 

παρατατικός), συνοπτικών (αορ. υποτ.) και συντελεσμένων (πρκ., υπερσ.) που 

διαθέτει το ρήμα.660 

Η οριστική ενεστώτα ή παρατατικού στο μη συνοπτικό, όπως και η οριστική 

παρακειμένου ή υπερσυντελίκου στο συντελεσμένο, χρησιμοποιούνται με 

ουδετεροποίηση ως προς τη χρονική βαθμίδα. 

                                                
659 Πβ. τυπολογία Τζιτζιλή (ΒΙ). 
660 Παρόμοιες δομές σε άλλες διαλέκτους αναφέρει και ο Τσολακίδης (2009). 
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10.6.1.2 Άλλες συντακτικές δομές ‘μη πραγματικού’ 

Ανάλογα με τις δομές σχηματισμού του μέλλοντα με τα είμαι και έχω, 

χρησιμοποιούται και δομές με τα είμαι ή έχω για τη δήλωση του ‘μη πραγματικό’.  

10.6.1.2.1 Συντακτικές δομές με το είμαι 

Το βοηθητικό μπορεί να κλίνεται παράλληλα με το κύριο ρήμα ή να είναι γ΄ πρόσωπο 

και να κλίνεται μόνο το κύριο ρήμα.  

Σχηματίζεται με τον: πρτ. του ρ. γ’είμι + το κύριο ρήμα σε όλους τους χρόνους:  

(α) Βοηθητικό και κύριο ρήματα κλίνονται: τα ρηματικά χαρακτηριστικά (πρόσωπο 

και αριθμός) δηλώνονται και από τα δύο ρήματα (βοηθητικό και κύριο ρήμα). 

Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο γραμματικοποίησης, όπου το βοηθητικό ‘είμαι’ 

έχει χάσει την αρχική του σημασία αλλά παραμένει κλιτό.  

 γ’ήμασταν να σ’πέρνουμ γούλ’ ντη βδουμάδα, μου χάλασι η κ’ι.ός 

γ’ήμασταν να σ’πέρναμ γούλ’ ντη βδουμάδα, μου χάλασι η κ’ι.ός 

‘ήταν να σπέρνουμε όλη την εβδομάδα, αλλά χάλασε ο καιρός’ 

 

γ’ήμασταν να σ’πεί.ουμ,  μου χάλασι η κ’ι.ός 

‘ήταν να σπείρουμε, αλλά χάλασε ο καιρός’ 

Δεν συνηθίζονται με παρακείμενο και υπερσυντέλικο οι δομές με κλινόμενο το 

βοηθητικό. 

 

(β) Μια περαιτέρω γραμματικοποίηση του βοηθητικού φαίνεται στα παρακάτω 

παραδείγματα· εκφέρεται πάντα στο 3ο πρτ. που χρησιμοποιείται ως ο δείκτης του μη 

πραγματικού με τη μορφή γ’ήνταν (παλιότερα και γ’ήντου), ενώ τα ρηματικά 

χαρακτηριστικά του προσώπου, αριθμού και όψης δηλώνονται από το κύριο ρήμα.  

γ’ήνταν να σ’πέρνουμ γούλ’ ντη βδουμάδα, μου χάλασι η κ’ι.ός 

γ’ήνταν να σ’πέρναμ γούλ’ ντη βδουμάδα, μου χάλασι η κ’ι.ός 

 

γ’ήνταν να σ’πεί.ουμ, μου χάλασι η κ’ι.ός 

 

γ’ήνταν να χουμ σπαρμένα ως τ Αγιού Διμητιργιού, μου πιάσαν οι βουουχ’ές.  

γ’ήνταν να γ’είχαμ σπαρμένα ως τ Αγιού Διμητιργιού, μου πιάσαν οι βουουχ’ές  

‘ήταν να έχουμε σπείρει μέχρι του Αγίου Δημητρίου, αλλά έπιασαν οι βροχές’  
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10.6.1.2.2 Συντακτικές δομές με το έχω 

Βοηθητικό και κύριο ρήμα κλίνονται, περιορισμένος βαθμός γραμματικοποίησης: τα 

ρηματικά χαρακτηριστικά (πρόσωπο και αριθμός) δηλώνονται και από τα δύο ρήματα 

(βοηθητικό και κύριο ρήμα)  

γ’είχαμ να σ’πέρνουμ γούλ’ ντη βδουμάδα, μου χάλασι ι κ’ι.ός 

γ’είχαμ να σ’πέρναμ γούλ’ ντη βδουμάδα, μου χάλασι ι κ’ι.ός 

‘είχαμε να σπέρνουμε όλη την εβδομάδα, αλλά χάλασε ο καιρός’ 

 

γ’είχαμ να σ’πεί.ουμ,  μου χάλασι ι κ’ι.ός 

‘είχαμε να σπείρουμε, αλλά χάλασε ο καιρός’. 

 

γ’είχαμ να χουμ σπαρμένα ως τ Αγιού Διμητιργιού, μου πιάσαν οι βουουχ’ές. 

γ’είχαμ να γ’είχαμ σπαρμένα ως τ Αγιού Διμητιργιού, μου πιάσαν οι βουουχ’ές (πιο 

σπάνια χρήση). 

‘σκοπεύαμε να έχουμε σπείρει ως του Αγίου Δημητρίου, αλλά έπιασαν οι βροχές’. 

10.6.2 Πιθανολογική  

Η πιθανολογική δηλώνει το πιθανό ή ενδεχόμενο να συμβεί στο παρόν, παρελθόν και 

μέλλον· εκφράζεται διαβαθμισμένη και εισάγεται με τους πιθανολογικούς δείκτες:   

(α) αα(ν) + οριστική ενεστ. ή αορ. υποτ. (όπως ακριβώς ο μέλλοντας) 

 

Ααν έρχ’ιτι κ’ι δεν έχου μαγ’ιιμένα, έε φαρμάκια661 ντουουπή. 

‘Ίσως έρχεται και γω δεν έχω μαγειρέψει, τί ντροπή!’ 

 

(β)  αα(ν) + οριστική κάθε χρόνου, που ενισχύεται από τον πιθανολογικό δείκτη   

θέλ’ /  έλ’ , ο οποίος προτάσσεται ή επιτάσσεται της εκφοράς. Πρόκειται για ένα 

γραμματικοποιημένο δείκτη πιθανότητας, ο οποίος έχει δύο παράλληλες 

μορφολογικές πραγματώσεις, θέλ’ και έλ’. Η προέλευσή του είναι ετυμολογικά 

διαφανής: θέλει > θέλ’ > έλ’, και παρόλο που δεν έχει υποστεί σημαντική απώλεια 

στην φωνητική του ουσία, έχει απολέσει εντελώς την αρχική του βουλητική σημασία 

                                                
661 Παρόμοιο σχετλιαστικό επιφώνημα φαρμάκι μ απαντά και στην Ίμβρο (Ανδριώτης 1930 : 172). 
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και σημαίνει ‘ενδεχομένως, ίσως, πιθανόν’.  Έχει διαφορετική λειτουργία από το θέλ’ 

που σχηματίζεται ο Μέλλοντας (βλ. 10.4.1 θέλ’ ). 

 

Ααν έρχ’ιτι  θέλ’ ως ταχιά  

Ααν -ι- γ’ήρχουνταν θέλ’, μου μεις λ’είπαμ  

Ααν -ι- γ’ήρτι θέλ’ κ’ι δε αα μας βήηκ’ι 

Ααν έρτ θέλ’ ως τα ταχιά, να ντουν απαντέις̯ 

Ααν ένι ρχουμένους θέλ’  

Ααν -ι- γ’ήνταν ιρχουμένους, όντας τηλιφών’ις. 

Ααν ένι θέλ’ ζαμπούν’σσα κ’ι δεν -ι- φάν’κ’ι. 

Ααν -ι- γ’ήνταν θέλ’ /έλ’ ζαμπούν’σσα κ’ι δεν-ι-φάν’κ’ι  

Ααν -ι- ζαμπούνιψι κ’ι δεν -ι- φάν’κ’ι.  

Ααν έχου θέλ’ ακόμα κουμάτ τααχανό. 

Ααν -ι- γ’είχα θέλ’ κουμάτ.  

Δε ααν έρτ θέλ’ γιατί έχ’ -ι- δλειες.  

Ααν έρτ θέλ’ / έλ’ κ’ι δεν έχου φαγ’ί,  φαρμάκια ‘ντροπή’.  

Ααν ένι ρχουμένους θέλ’ / έλ’… ή θέλ’ ααν ένι ρχουμένους … 

Ααν -ι- γ’ήρτι έλ’  ή έλ’ ααν -ι- γ’ήρτι … 

Ααν έσταξι θέλ’ του σ’πίτ στου χουριό ντου χ’μώνα μι του χιόν’ απ έκανι φέτου.  

Ααν έσταζι θέλ’ του σ’πίτ στου χουριό ντου χ’μώνα μι του χιόν’ απ έκανι φέτου. 

Ααν -ι- γ’ήρχουνταν θέλ’ αυτός  γούλου ντου χ’μώνα, μου (ι)μείς λ’είπαμ. 

 

(γ) μπουλ’εί να + οριστική κάθε χρόνου. Προέρχεται από το ρήμα  μπουλώ < μπορώ. 

Ως κύριο ρήμα έχει δυνητική σημασία, ως πιθανολογικός δείκτης σημαίνει ‘πιθανόν’, 

άρα παρόλο που δεν έχει υποστεί απώλεια φωνητικής ουσίας, χρησιμοποιείται μόνο 

ως γ’ πρόσωπο και έχει υποστεί αλλαγή σημασίας.  

Μπουλ’εί να βέεχ’ ζ ντου γΚουρμπέτ.  

‘Πιθανόν να βρέχει στον Πρ. Ηλία (χωριό)’. 

Καταμούγκουου ντου βλέπου ντου γκ’ι.ό, μπουλ’εί να βέεξ’.  

 ‘Πολύ συννεφιασμένο τον βλέπω τον καιρό, μπορεί / πιθανόν να βρέξει’ 

Μπουλ’εί να χ’είμασι ζ ντ Απάν Μιριά.  

‘μπορεί /  πιθανόν να χιόνισε στην Άνω Μεριά’. 
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10.6.3 Ευχετική 

Η ευχή στο ιδίωμα της Σαμοθράκης εκφράζεται διαβαθμισμένη ως προς την 

πραγματοποίησή της· η διαβάθμιση επιτυγχάνεται αφενός με τους δείκτες εισαγωγής 

και αφετέρου με τον τρόπο εκφοράς, συγκεκριμένα:  

(α)  εισάγεται με τον γραμματικοποιημένο δείκτη κάμ ή κάμ κ’ι ‘τουλάχιστον (και) να 

/ μακάρι να’, εκφέρεται με οριστική κάθε χρόνου,  φέρει πάντα άρνηση δε(ν) και 

δηλώνει:  

(i) μια ευχή ή απευχή (εκφορά εκτός από οριστική αορ.), π.χ.  

κάμ δε βέεχ’ ταχιά απ αα πάμι τσι λιες    (μη συνοπτικό) 

κάμ (δεν) έρχ’ιτι / παγ’αίν’ 

κάμ ένι στου σ’πίτ έδια απ αα πάγου  

κάμ δε βέεξ’ ταχιά απ αα πάμι τσι λιες    (συνοπτικό) 

κάμ βέεξ’ κουμάτ κ’ι ξι.άθκ’ι ι τόπους παντού 

κάμ σι χαώ, μπαμπά μ / μάνα μ  

κάμ δε ντου δγ’εις  ντου γ’ήλιου (κατάρα) 

κάμ δεν έβιιχ’ι ταχιά κ’ι παγ’αίναμ τσι λιες   (μη συνοπτικό),  

κάμ έβιιχ’ι κουμάτ κ’ι ξι.άθκ’ι ι τόπους παντού. 

κάμ έσιαζι ι κ’ι.ός ως ταχιά κ’ι έφιβγ’ι του βαπόρ 

κάμ δεν ιγ’έν.νταν πόλιμος κ’ι κλώθαν οι νουμάτ μας πίσου 

κάμ γ’ιννούσαν πώωμα ‘πρώιμα’ τα ζα, κ’ι ξιτναχτούν  ώς ντ Λαμπιργιά  

κάμ ένι φιβγάτους, όντας ‘όταν’ αα πάγου     (συντελεσμένο) 

κάμ ένι ρχουμένους, όσου να ντου χιργιαστώ  

κάμ γ’ήνταν φιβγάτους κ’ι  δε ντου γ’ήβιισκα στου σ’πίτ, όντας πάγου 

κάμ του γ’είχ’ι ψ’μένου τ αρν’ί όσου να πάγου 

(ii) μια επιθυμία / ευχή ή απευχή για κάτι παρελθοντικό που ο ομιλητής ξέρει ότι έχει 

συμβεί ήδη, όμως αγνοεί την έκβασή του· στην πραγματικότητα δηλ. εύχεται να 

ακούσει στο μέλλον καλά νέα για κάτι όμως που έχει συμβεί στο παρελθόν. Η  

εκφορά σε αυτή την περίπτωση γίνεται πάντα με οριστική αορίστου, π.χ.  

κάμ δεν έσταξι του σ’πίτ στου χουργιό   (συνοπτικό στο παρελθόν) 

‘μακάρι, τουλάχιστον να μην έσταξε το σπίτι στο χωριό" 

κάμ γ’ήρταν μι του βαπόρ τα πιδιά ‘μακάρι να ήρθαν τα παιδιά με το πλοίο’ 

κάμ του πόοκανι του βαπόρ κ’ι  έφγ’ι  ‘μακάρι να πρόλαβε το πλοίο και νά φυγε’.  
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(β) εισάγεται με τον δείκτη να  (και σπανιότερα με τον ας), όπως δηλ. στην ΚΝΕ,662 

φέρει πάντα άρνηση μη(ν) και δηλώνει συνήθως μια ευχή ή απευχή, π.χ. 

(Τι καλά / μακάρ) να ρχ’ιτι! /   ρτ /  γ’ήρτι! / νι ρχουμένους 

(Τι καλά / μακάρ) να (μην-ι-) γ’ήρχουνταν  /  γ’ήνταν-ι-ρχουμένους  

Να κόβ χόον’ απ τ ιμένα κ’ι να τσι δίν’ σ τ-ι-ισένα. 

Πολλές φορές, κυρίως σε ευχές ή κατάρες, προτάσσεται του δείκτη να η 

έκφραση έ π (< έ που), δηλ. έ π να  ‘μακάρι να’, π.χ.  

Έ π να μην -ι- γιννιέσαν ντιπ για καμό ‘καημό’ 

Έ π να σι διώ ξό ‘χρυσό’ γαμπόο, μπαμπά μ! (ευχή) 

Έ π να σι παν οι τέσσιρ ‘να σε πάνε οι τέσσερις’ (κατάρα) 

Από τα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται ότι πιο ψηλά στην κλίμακα 

διαβάθμισης βρίσκονται οι ευχές που εισάγονται με τον δείκτη κάμ + αρκτικό χρόνο 

ή  συνοπτικό παρελθοντικό ‘τουλάχιστον να γίνει / έγινε αυτό’· η προσθήκη του κ’ι 

μετά τον δείκτη κάμ τοποθετεί την ευχή σε υψηλότερη βαθμίδα. Ο τρόπος αυτός 

εισαγωγής της ευχής δηλώνει την έντονη επιθυμία του ομιλητή να πραγματοποιηθεί 

τουλάχιστον αυτό που εύχεται.   

 Η εκφορά με ιστορικό χρόνο (πρτ. ή υπερσ.), π.χ. κάμ έβιιχ’ι· κάμ γ’ήνταν 

ρχουμένους· κάμ έζ’ει πέντ έξ’ χόνια, κ’ι πουδαώναν κουμάτ τα πιδιά τς! ‘μακάρι να 

ζούσε πέντε έξι χρόνια, έτσι ώστε να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά της’  όπως αναφέρει 

και ο Τζάρτζανος (1989Α : 286 κ.ε., 347) για την ευχετική οριστική στην ΚΝΕ, 

χρησιμοποιείται "όταν πρόκειται να εκφραστεί μια απλή επιθυμία, ένας πόθος 

(απραγματοποίητος) ή μια ευχή ή απευχή, της οποίας η εκτέλεσις είναι πολύ 

αμφίβολη, μια κατάρα κ.τ.ό." 

Η εισαγωγή της ευχής με τους δείκτες να, (ας), έ π να είναι πιο γενική και 

αόριστη και βρίσκεται πιο κάτω στην κλίμακα διαβάθμισης, καθώς σε αυτήν την 

περίπτωση η ευχή εκφράζεται απλά ως μια επιθυμία.  

 Η ευχετική λειτουργία του κάμ ήδη έχει επισημανθεί από τον Ανδριώτη, 

(1941 : 79-80)  ο οποίος αναφέρει: "Η σημασία του ευχετικού ‘είθε’ εκφράζεται εις 

το ιδίωμα της Σαμοθράκης με την φράσιν κάμ' κί, π.χ. κάμ' κ' έρτ' = είθε, μακάρι να 

έλθει, κάμ' κί γίν καλά = είθε να γίνει καλά"· συνδέει τον δείκτη αυτόν με το επίσης 

ευχετικό κάμο των Φαράσων, το οποίο αναφέρουν προηγουμένως με την ίδια μορφή 

                                                
662 Πβ. ΝΕ Γρ. (1988 [1941]) 
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και σημασία οι Καρολίδης (1885 : 166), Lagarde (1886 : 52), Αρχέλαος (1899 : 240)  

και Dawkins (1916 : 606), ενώ αργότερα ο Αναστασιάδης (1976 : 207) τον αναφέρει  

ως καμό, π.χ. Καμό σήμουρου μού βρέσισιν! =τουλάχιστο σήμερα μακάρι να μην 

έβρεχε.   

Ο Ανδριώτης (ό.π.) για την ετυμολόγηση του δείκτη απορρίπτει τις 

ετυμολογήσεις των προηγούμενων μελετητών και προτείνει πρόελευση από την 

προστακτική κάμε, κάμετε του ρήματος κάμνω, το οποίο απαντά σε "μεσαιωνικά 

ποιήματα με σημασίαν προτρεπτικήν". Την άποψη αυτή δέχεται ως πιθανή ο 

Αναστασιάδης (1976 : 207).  

Ο Τζιτζιλής (Φάρασα) δεν συμφωνεί με τις προηγούμενες ερμηνείες και 

προτείνει προέλευση για τον φαρασιώτικο τύπο από την φράση καν μόνον. Η άποψη 

αυτή ετυμολογεί ικανοποιητικά τον δείκτη της ευχετικής του ιδιώματος της 

Σαμοθράκης κάμ (< καν μόνον), καθώς σημασιολογικά η ευχή που εκφράζεται με τον 

δείκτη κάμ (κ’ι) με τη σημασία ‘εύχομαι τουλάχιστον να, μακάρι να’, π.χ. κάμ (κ’ι) δε 

βέεξ’ (=τουλάχιστον, μακάρι να μην βρέξει) είναι πολύ κοντά στη σημασία του α΄ 

μέλους της περίφρασης καν663 ‘τουλάχιστον’· με παρόμοια σημασία απαντά και στα 

παραδείγματα: Ιδού, Χριστέ, ψυχορραγώ και καν664 ας εκοινώνουν (Κρασοπ. 45)· 

Ουχί κορόνες δαφνικές και καν μόνον λιβάνι ας είχα (Θησ. Δ΄ [443]) (ΛΜΕ-Κρ., λ. 

καν).  

Επιπλέον της ευχετικής λειτουργίες του κάμ  

Το κάμ στο ιδίωμα της Σαμοθράκης πέρα της ευχετικής διαθέτει επιπλέον λειτουργίες 

οι οποίες συνδέονται σημασιολογικά με το β΄ συνθετικό του, δηλ. το μόνο, π.χ.  

κάμ (κ’ι) πας!         (έντονα αποτρεπτική) 

‘μόνο (και) να πας!  (=μη τυχόν και πας)’ 

κάμ (κ’ι) μ άισι του σ’πίτι τς!      (έντονα επιβεβαιωτική) 

‘μόνο μού άρεσε το σπίτι της! (=μου άρεσε πάρα πολύ)’. 

κάμ (κ’ι) του γ’ήξι.α!  

‘μόνο το ήξερα!’ (=το ήξερα πάρα πολύ καλά). 

  
                                                
663 Κατά τον Κουκουλέ (1955-56 : 266) παλιότερη μνεία του καν με τη σημασία τουλάχιστον στον 

Χρυσόστομο  (PG, 59, 385): "καί γάρ οἱ διδάσκαλοι τοῖς παισί τά γράμματα μετά πολλοῦ τοῦ κάλλους 

γράφουσιν, ἵνα κἄν·πρός τό καταδεέστερον ἔλθωσι τῆς μιμήσεως". 
664 η έντονη (bold) γραφή δική μου.  
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ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ε1 ε2 ε3 π1 π2 π3 ε1 ε2 ε3 π1 π2 π3
ΧΡΟΝΟΙ Συζ. Φωνή Θ1 ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K Θ2 ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K ΘΦ K

Ενεστ Αορ. υποτ.

ΠΑΡΟΝΤΙ
ΚΟΊ

Α΄ Ενεργ ντύν ου (ει) ς (ει) ου μ ι τι Θ2α2 ντύσ ου ς ου μ ι τι

Β1 αγαπ ώ ά ς ά ού μι ά τι ού ν αγαπήσ ου ς ου μ ι τι
Β2 πατ ώ εί ς εί ού μι εί τι ού ν πατήσ ου ς ου μ ι τι
Α΄ Μσπθ ντύν ου μ ι σι ι τι ου μάστι ι στι ντιν Θ2β2 ντθ ώ εί ς εί ού μι εί τι ού ν
Β1 αγαπι έ μι έ σι έ τι έ μάστι έ στι έ ντιν αγαπθ ώ εί ς εί ού μι εί τι ού ν
Β2 πατι έ μι έ σι έ τι έ μάστι έ στι έ ντιν πατθ ώ εί ς εί ού μι εί τι ού ν

Αποθ θμ ού μι ά σι ά τι ού μάστι ά στι ού ντιν θμηθ ώ εί ς εί ού μι εί τι ού ν

Παρατ Αόρ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙ

ΚΟΙ
Α΄ Ενεργ έντν

&
ντύν

α ι ς ι

α μ ι τι α ν

Θ2α1 έντ-σ
&

ντύσ

α ι ς ι

α μ ι τι α ν
Β1 αγάπ

&
αγαπ-ούσ

ου μαν α ς α

α μ ι τι α ν

αγάπ-σ
&

αγαπήσ

α ι ς ι

α μ ι τι α ν
Β2 πάτγ

&
πατ-ούσ

ου μαν ι ς ι

α μ ι τι α ν

πατ-σ
&

πατήσ

α ι ς ι

α μ ι τι α ν
Α΄ Μσπθ ντύν ου μαν σαν νταν ου μάσταν σταν νταν ντύθκ

&
ντθήκ

α ι ς ι

α μ ι τι α ν
Β1 αγαπι έ μαν έ σαν έ νταν έ μασταν έ σταν έ νταν Θ2β1 αγαπήθκ

&
αγαπθήκ

α ι ς ι

α μ ι τι α ν
Β2 πατι έ μαν έ σαν έ νταν έ μασταν έ σταν έ νταν πατήθκ

&
πατθήκ

α ι ς ι

α μ ι τι α ν
Αποθ θμ ού μαν ού σαν ού νταν ού μασταν ού σταν ού νταν θμήθκ

&
θμηθήκ

α ι ς ι

α μ ι τι α ν
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙ

ΚΗ
Συζ. Φωνή ε1 ε2 ε3 π1 π2 π3 ε1 ε2 ε3 π1 π2 π3

Ενεστ Αορ. υποτ.

Α΄ Ενεργ ντύν ι ι τι Θ2α2 ντύσ ι τι
Β1 αγάπ

&
αγαπ

α

ά τι

αγάπ-σ
&

αγαπήσ

ι

τι
Β2 πάτγ'

&
πατ

ι

εί τι

πάτ-σ
&

πατήστ

ι

τι
Α΄ Μσπθ ντύν (ου) ι στι Θ2β1

&
Θ2β2

ντύθκ
&
ντθ

ι

εί τι
Β1 αγαπι έ έ στι Θ2β1

&
Θ2β2

αγαπήθκ
&

αγαπθ

ι

εί τι
Β2 πατι έ έ στι Θ2β1

&
Θ2β2

πατήθκ
&

πατθ

ι

εί τι
Αποθ θμ ού ά στι Θ2β1

&
Θ2β2

θμήθκ
&

θμηθ

ι

εί τι
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11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το ιδίωμα της Σαμοθράκης ήδη από τις πρώτες μαρτυρίες του (βλ. ποικιλία Conze, 

Tozer, Heisenbeng) εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά του βορειοελληνικού 

φωνηεντισμού και τα δικά του ιδιάζοντα (π.χ. αποβολή και τροπές του /r/, ύπαρξη 

μακρών φωνηέντων κ.λπ.). Η αναγωγή του ιδιώματος στην απώτερη αρχαιότητα 

(Conze, Tozer), που απηχούσε αντιλήψεις της εποχής, απορρίπτεται ήδη από τον 

Heisenberg (1918), ο οποίος θεωρεί ως βάση του τη μεσαιωνική ελληνική, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα. Η παρουσία αρχαϊκών 

(λεξιλογικών κυρίως) στοιχείων που ώθησε τους Conze, Tozer να το θεωρήσουν 

αρχαϊκό, σημειώνεται και στην ευρύτερη περιοχή665 και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένδειξη ιδιαίτερης αρχαϊκότητας.  

 Στη διατριβή αυτή εξετάστηκε η μορφολογία του κλιτικού συστήματος του 

ιδιώματος της Σαμοθράκης. Η ενασχόλησή μας με τη φωνητική – φωνολογία του 

ιδιώματος, πέρα από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει από μόνη της, 

αποτελεί προϋπόθεση για τη μορφολογική ανάλυση του ιδιώματος, καθώς, παρά την 

απλοποίηση των κλιτικών παραδειγμάτων, η εμφάνιση μιας σειράς φωνολογικά 

καθορισμένων ποικιλιών για το ίδιο κλιτικό παράδειγμα απαιτεί, για την 

μορφολογική ανάλυση, την κατανόηση των φωνολογικών κανόνων που διέπουν το 

ιδίωμα.    

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των μορφολογικών και άλλων 

μορφοφωνολογικών ισογλώσσων το ιδίωμα, πέρα από τη γνωστή μέχρι τώρα ένταξή 

του στα ΒΙ, συνδέεται με τα θρακοβιθυνιακά, τα μικρασιατικά, τα νότια και τα 

νοτιοανατολικά  ιδιώματα (βλ. 1.4.3). Ενδεικτικά, το συνδέουν 1. με τα 

θρακοβιθυνιακά: (α) η αποβολή του ληκτικού /e/ σε προπαροξύτονους ρηματικούς 

τύπους που λήγουν σε -me, (β) ο κοινός τύπος αρσ. και θηλ. στην αιτ. πληθ. των 

αδύνατων προσωπικών αντωνυμιών και του άρθρου, με επικράτηση του θηλ. (γ) ο 

σχηματισμός του 2ου εν.  της μεσοπαθητικής προστ. με την κατάληξη -θηκε, (δ) η 

χρήση του που ως γενικού αναφορικού δείκτη, (ε) οι ενισχυμένοι ως προς 
                                                
665 Για λεξιλογικούς αρχαϊσμούς στα ελληνικά ιδιώματα βλ. Andr. LA, Κρεκούκιας 1983 (Σαμοθράκη) 

κ.ά.  
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επιμεριστικότητα τύποι της αόριστης αντωνυμίας κάθαγ’είς, κάθαγ’ένας, (στ) οι 

κοινές συνεκφορές τι θα > τάα, πού θα > πάα, δε θα > δάα.  

2. Με τα μικρασιατικά, τα νότια και τα νοτιοανατολικά γενικότερα (ορισμένα 

από τα χαρακτηριστικά απαντούν επίσης στα θρακοβιθυνιακά και στα νησιά του Β. 

Αιγαίου): (i) η μετακίνηση του τόνου στην παραλήγουσα στον ενεργητικό αόριστο, 

π.χ. χάσα, κάτσα κλπ. (χαρακτηριστικό που συνδέει τη θρακοβιθυνιακή ομάδα με  τα 

ανατολικά ιδιώματα, Τζιτζιλής ΘΒ)   

(ii) η χρήση των αντωνυμιών  ατόζ-ι-μ, απατόζ-ι-μ και η εμφατική ατόζ-ιμ κ’ι 

απατόζ-ι-μ·  

(iii) η ανάπτυξη μεσοσυμφωνικού /i/ στην ακολουθία Σri/eΦ > ΣirjΦ.  

Με τα μικρασιατικά ιδιαίτερα: (α) η χρήση της κατάληξης -ιού και σε άλλες 

κατηγορίες πέρα από τα ουδ. σε -ι/-ί, (β) η χρήση του παραγωγικού επιθήματος -ισσα 

στη θέση του κλιτικού για τον σχηματισμό του θηλ. των επιθ. σε -ης.  

Μόνο με τα νοτιοανατολικά: (i) τη χρήση αναπτυκτικού -ι- (ευφωνικού ή 

εγκλωβισμένου) για αποσυμπλοκή συμφωνικών συμπλεγμάτων στα όρια λέξεων, π.χ. 

αναπτυκτικού -ι-, π.χ. δεν -ι- χάρκα, άλλ’ς -ι- φλ’ής, και (ii) κυρίως με το Λιβίσι η 

κοινή εξέλιξη του συμφωνικού συμπλέγματος /sf/ > /sv/, π.χ. σβαλώ, σ’βίγγου. 

Κυρίως όμως η μορφολογική ανάλυση ανέδειξε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία 

του ιδιώματος και μας επιτρέπει με σχετική βεβαιότητα να εντάξουμε τη Σαμοθράκη 

στην περιφέρεια του ευρύτερου θρακοβιθυνιακού χώρου, σε μια μεταβατική ζώνη 

των βορείων ιδιωμάτων μαζί με τα γειτονικά νησιά την Ίμβρο, τη Λήμνο, τη Λέσβο, 

την Τένεδο και τη Θάσο (βλ. 1.4.3.3). 

 Όπως προέκυψε από τη μορφολογική ανάλυση του γλωσσικού συστήματος 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και αξίζει να επισημανθούν:  

(α) Ονοματικό σύστημα 

1. η τάση για τριμορφική κατά γένος διάκριση σε ενικό και πληθυντικό που 

επιτυγχάνεται με τις αντιθέσεις: 

Παρουσία ~ απουσία -ς στην ονομ. και γεν. αρσ. και θηλ. στον ενικό (Seiler 1958).   

Απουσία ~ παρουσία -ς στην ονομ. πληθ. αρσ. και θηλ. (Τζιτζιλής, Εισαγωγή). 

Η ένταξη των ονομάτων αυτών στο παραπάνω μοντέλο επιτυγχάνεται, (i) με 

μεταπλασμούς, π.χ. των ΑΕ θηλ.  σε -ος: ι γ’ άμμους, ι πλάτανους, η Λ’ήμνου, η 
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Ν’ίμπουου, η δουουσιά κλπ. (ii) με την υιοθέτηση στον πληθ. των καταλήξεων των 

παλιών δευτερόκλιτων ή σχηματισμοί με απουσία ς, σε τάξεις που παραδοσιακά είχαν 

-ς: π.χ. κόοκας – κουάκ’, φύλακας – φυλάκ’, άνταας – άντοιοι, μάστουρς – μαστόρ, 

τέσσιρ – τέσσι.ις, και σε νεότερους σχηματισμούς κτυπουτέ, κουμμουνιστέ κ.λπ. 

Ενίσχυση της διάκρισης ουδ. ~ μη ουδ. σε ενικό και πληθ. (Ruge 1969).  

Η διάκριση αυτή στον πληθ. επιτυγχάνεται με την επέκταση του χαρακτηριστικού 

καταληκτικού επιθήματος -α ή -τα του πληθ. των ουδ. και σε κατηγορίες που 

παραδοσιακά είχαν -η, π.χ. λάθια, πάθια, βάητα (βλ. 4.2.1).  

Η τάση για ενίσχυση της διάκρισης γένους (αρσ. – θηλ.) είναι ορατή και στους 

ανισοσύλλαβους σχηματισμούς, η οποία επιτυγχάνεται με την επιλογή της 

παρέκτασης -σ- στα θηλ. σε -έ και -ού έναντι -δ- των αρσ. π.χ. η τζατζαλού – οι 

τζατζαλού-σ-ις, η καχπέ οι καχπέ-σ-ις αλλά στα αρσ. ι γ’ αμιλές – οι γ’ αμιλέ-δ-ις.  

2. Η γενική τάση που εμφανίζεται στα ΒΙ για μείωση των πτώσεων στο 

ονοματικό σύστημα, που οδηγεί σε μονοπτωτισμό στον πληθ., επιτυγχάνεται στο 

ιδίωμα αφενός με την περιορισμένη χρήση της γενικής πληθ. (με εξαίρεση τις 

παγιωμένες εκφράσεις, π.χ. πόσου χουουνώ / μνω κ.λπ.) και αφετέρου με την άρση 

της διάκρισης ονομ. – αιτ. πληθ. και  στα αρσ. σε -ος, π.χ. οι νουμάτ – τς νουμάτ, οι 

λαγ’οί – τς λαγ’οί.  

3. Στις μορφολογικές ιδιαιτερότητες, επίσης, του ιδιώματος εντάσσεται και ο 

σχηματισμός της γενικής ενικού αρκετών ουσιαστικών, ουδετέρων και αρσενικών 

[-ανθρώπινο], με την μικρασιατικού τύπου επέκταση -ιού, π.χ. αλογ.γιού, καφιδιού 

κλπ. 

4. Η ύπαρξη αντίρροπων δυναμικών  (ισοσυλλαβία – ανισοσυλλαβία) 

Η ύπαρξη δύο αντίρροπων και ανταγωνιστικών τάσεων (ισοσυλλαβία – 

ανισοσυλλαβία) στο εσωτερικό του συστήματος οφείλεται σε ενδοσυστηματικές και 

εξωτερικές επιδράσεις· η πρώτη εκπροσωπείται κυρίως από τα παλιά δευτερόκλιτα 

και όσα προσαρμόζονται προς αυτά και η δεύτερη κυρίως από τους νεότερους 

σχηματισμούς, οξύτονους και παροξύτονους, με τάση επέκτασης και σε αρχαιότερες 

κατηγορίες· με τη διατήρηση του ΘΦ και στον πληθ. επιτυγχάνεται η άρση της 

μορφικής απόκλισης μεταξύ θεμάτων ενικού και πληθυντικού. Η εμφάνιση 

παράλληλων σχηματισμών, π.χ. αδιρφές & αδιρφάδις, μπακτσιαβαν’οί & 
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μπακτσιαβάν’δις καταδεικνύει την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό του 

συστήματος και αποτελεί τάση για μια προσαρμογή του μορφολογικού συστήματος.  

5. Η πολυτυπία  

 Ο σχηματισμός του θηλ. των επιθέτων (κριτήριο κατηγοριοποίησης κατά τον 

Τζιτζιλή (ΒΙ) των νεοελληνικών ιδιωμάτων) εμφανίζει ποικιλομορφία και 

ρευστότητα, καθώς ποικίλες τάσεις (π.χ. -αριά, -ισσα, -ού που απαντούν συστηματικά 

για τον σχηματισμό των επιθ. σε -άρης) συνυπάρχουν ιδιαίτερα στους σχηματισμούς 

των ανισοσύλλαβων. Το επίθημα  για παράδειγμα -ισσα – χαρακτηριστικός τρόπος 

σχηματισμού, όπως αναφέρθηκε των μικρασιατικών ιδιωμάτων – εμφανίζει μεγάλη 

επίδοση στο ιδίωμα για τον σχηματισμό διαφορετικών επιθετικών κατηγοριών 

(βόομσσα, ζλιάρσσα, χαζίρσσα, πουουσ’βυγ’ίτσσα, βουργάρσσα, τούρκ’σσα).  

6. Το αντωνυμικό σύστημα 

Το αντωνυμικό σύστημα, είναι οργανωμένο σε δύο ευρύτερες ενότητες με 

βάση το χαρακτηριστικό  ±πρόσωπο: Στην Α΄ κατηγορία εξετάζονται οι αντωνυμίες 

που διαθέτουν το χαρακτηριστικό +πρόσωπο, οι περισσότερες από τις οποίες το 

δηλώνουν μορφολογικά με την προσθήκη της μη εμφατικής κτητικής αντωνυμίας. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι προσωπικές, οι κτητικές, οι αυτοπαθητικές, οι 

αλληλοπαθητικές και οι οριστικές αντωνυμίες. Στη Β΄ κατηγορία ανήκουν οι 

συσχετικές αντωνυμίες, δηλ. οι ερωτηματικές, δεικτικές, αναφορικές και αόριστες. 

Τα μέλη της δεύτερης κατηγορίας συνδέονται μεταξύ τους με ένα κοινό μοντέλο 

κλίσης, το οποίο διαθέτει σχηματισμούς  με και χωρίς την ανάπτυξη επεκτατικού -ν-, 

και οι οποίοι το διαφοροποιούν από το υπόλοιπο ονοματικό σύστημα (βλ. 7). 

Από το αντωνυμικό σύστημα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν:  

(α) οι δεικτικές αντωνυμίες, οι οποίες οργανώνονται σε ένα τριμελές λειτουργικό 

σύστημα στο οποίο εκφράζεται μορφολογικά η απόσταση από το δεικτικό κέντρο με 

ιδιαίτερες λεξιλογικές σειρές: τούτους κοντά στον ομιλητή, αυτός κοντά στον 

ακροατή και ικειός μακρυά και από τους δυο. Η βαθμιαία ενίσχυση της δείξης 

επιτυγχάνεται με ειδικά προθήματα και επιθήματα, έε- και -νά αντίστοιχα. Για 

παράδειγμα οι αντων. τούτους – έετουτους  διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το 

βαθμό έμφασης (ουδέτερη – περισσότερο ενισχυμένη), ενώ οι αντωνυμίες με το 
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επίθημα –νά, π.χ. τούτουνάς ορίζουν το αντικείμενο αναφοράς και συνοδεύονται από 

δεικτική χειρονομία·  

(β) από τις αόριστες αντωνυμίες (i) οι ενισχυμένοι ως προς την επιμεριστικότητα 

τύποι κάθαγ’είς / κάθαγ’ένας, κάθαμιά, καθανέ, (ii) οι μη εξειδικευτικές αρνητικές 

που σχηματίζονται με το μόρφημα καν-: κάγκανές / κάγκανένας, κάγκαμιά, κάγκανέ 

(πβ. και επιρ. κάντιμπούτα)· 

(γ) από τις οριστικές οι αντωνυμίες: (ι γ’) ατόζ -ι- μ κλπ., (ι γ’) απατόζ -ι- μ κλπ. και 

με έμφαση (ι γ’) ατόζ -ι- μ κ’ι (ι γ’) απατόζ -ι- μ κλπ., και ως έναρθρες για 

περισσότερη έμφαση, π.χ. ατή τς γ’ήρτι αλλά και ι γ’ ατή τς κλπ.  

 (β) Ρηματικό σύστημα  

1. Η διατήρηση διακρίσεων όψης στη μσπθ. προστ. 

Το ρηματικό σύστημα του ιδιώματος της Σαμοθράκης, το οποίο βασίζεται στη 

διάκριση όψης και χρόνου, διαθέτει στην προστακτική, με απόλυτη 

συστηματικότητα διάκριση όψης πέρα από την ενεργ. (π.χ. λ’ύνι – λ’ύσι) και στη 

μσπθ. φωνή (η μσπθ. προστ. σχεδόν ανύπαρκτη στην ΚΝΕ), π.χ. λ’ύν - λ’ύθκ’ι 

‘λύσου’, πατιέ – πατήθκ’ι ‘πατήσου’) κλπ. 

2. Ο τρόπος σχηματισμού της προστακτικής, ιδιαίτερα στο 2ο ενικό μσπ. 

φωνής:  

(i) του ενεστώτα: σχηματίζεται κατά το αρχαϊκό πρότυπο σε: -ου, -ού, και 

υποχωρητικά μόνο από το Θ σε -ιέ, π.χ. στα βαρύτονα: λ’ύν (< λύνου), δέν (< δένου), 

κάθ (< κάθου) κλπ. και στα οξύτονα (παλιά συνηρημένα): παργού, θμού, κ’μού κλπ. ή  

πατιέ, σβαλιέ κλπ. 

(ii) του αορίστου: σε -θκ’ι< -θηκε· ο σχηματισμός αυτός είναι απόλυτα ενταγμένος 

μέσα στο σύστημα του συνοπτικού· σχηματίζεται κατά το μσν. πρότυπο της 

προστακτικής σε -θησε με βάση τον νεωτερικό αόρ. σε -κα, κατά το σχήμα:  

γράψε – έγραψα και λύθηκε – λύθηκα, στο ίδιο σχήμα βασίζεται και ο μσν. λύθησε - 

λύθησα. 

3. Ο τρόπος σχηματισμού του μέλλοντα 
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Πέρα από τον πιο κοινό τρόπο σχηματισμού του μέλλοντα, με τον δείκτη αα(ν) ‘θα’ 

και ρήμα, π.χ. ααν έρχουμ, αα φύγου, διασώζονται στο ιδίωμα και οι διάφοροι τρόποι 

σχηματισμού του μεσαιωνικού μέλλοντα με τα βοηθητικά γ’είμι, έχου, μέλλ’, θέλ’ (με 

δεοντική τροπικότητα) + υποτ. ενεστ. ή αορ., π.χ. να φύγου γ’είμι, γ’είμι να παγ’αίνου, 

να ρτου έχου, έχου να πλ’ύνου, να φύγου θέλ’, θέλ’ να φεύγου και πιο σπάνια με το 

μέλλ’: να φύγ’ μέλλ’ κλπ.  

4. Ο τρόπος σχηματισμού των περιφραστικών εγκλίσεων 

Το ρηματικό σύστημα εμφανίζεται ενισχυμένο ως προς τον αριθμό των εγκλίσεων με 

μορφολογοποίηση ορισμένων συντακτικών εγκλίσεων, όπως της δυνητικής ή 

υποθετικής, της πιθανολογικής και της ευχετικής, οι οποίες παρά την επίδραση της 

ΚΝΕ, παραμένουν κύριοι τρόποι έκφρασης των κατηγοριών που εκφράζουν οι 

συγκεκριμένες εγκλίσεις. Συγκεκριμένα σχηματίζονται με τους 

γραμματικοποιημένους δείκτες (i) η δυνητική ή υποθετική: θέλα(να) ή έλα(να) + 

ρήμα· με τον δείκτη δηλώνεται η χρονική βαθμίδα, ενώ τα υπόλοιπα ρηματικά 

χαρακτηριστικά από το κύριο ρήμα, π.χ. θέλανά ρτ, μου ζαμπούνιψι κλπ.· το δυνητικό 

σχηματίζεται επίσης και με τον πρτ. γ’είχα ή  γ’ήμαν + να + ρήμα, π.χ. γ’είχα να 

πλ’ύνου, γ’ήμαν να παγ’αίνου κ.λπ. (ii) η πιθανολογική: θέλ’ ή έλ’ + αα(ν) + ρήμα, 

π.χ. έλ’ ααν -ι- γ’ήρτι, ααν έρχ’ιτι θέλ’ ως ταχιά κ.λπ.· (iii) η ευχετική: κάμ ή κάμ κ’ι, 

π.χ. κάμ δε βέεξ’, κάμ δεν έβιιχ’ι κλπ.  

5. Ο τρόπος σχηματισμού των συντελεσμένων χρόνων  

Το ρηματικό σύστημα του ιδιώματος εμφανίζεται μειωμένο έναντι της ΚΝΕ 

ως προς τη δήλωση των α΄ σχηματισμών (βοηθητικό + απαρ.) των συντελεσμένων 

χρόνων, οι οποίοι συμπίπτουν σημασιολογικά με τον αόριστο.  Οι συντελεσμένοι 

χρόνοι αντιπροσωπεύονται κυρίως με τους β΄ σχηματισμούς (βοηθητικό + μσπθ. 

μτχ.), ενώ η όποια παρουσία των α΄ σχηματισμών (βοηθητικό + απαρ.) μπορεί να 

αποδοθεί σε επίδραση της ΚΝΕ.  

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνύπαρξη αρχαϊκών και νεωτερικών 

στοιχείων στο κλιτικό σύστημα του ρήματος· ενδεικτικά ο ενεργ. πρτ. των 

συνηρημένων σχηματίζει τα τρία ενικά κατά το αρχαϊκό πρότυπο (1ο πρόσ. -ουμ/ 

-ούμαν/ -ούμαμ, 2ο πρόσ. -ας και -ις < -ειες, 3ο πρόσ. -α και -ι<-ειε)  (χαρακτηριστικό 

που συνδέει το ιδίωμα με τα νησιά του Β. Αιγαίου και νοτιοανατολικά ιδιώματα), ενώ 
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τα τρία πληθυντικά κατά το σιγματικό (χαρακτηριστικό που τη συνδέει με τα βόρεια 

ιδιώματα).  

  Παρόλο που στόχος μας ήταν η περιγραφή και ανάλυση του μορφολογικού 

συστήματος του ιδιώματος και δεν υπήρχε κοινωνιογλωσσολογικός προσανατολισμός 

σε αυτήν την εργασία, εστιάσαμε την προσοχή μας και στην πολυτυπία, θεωρώντας 

την ως ενδεικτική του πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα του ιδιώματος· τύποι όπως 

ζλιαριά  ζλιάρσσα ζλιαού, μάσα, χάσα, παράλληλα με το έμασα, έχασα  κ.λπ., που, 

όπως διαπιστώσαμε, αποτελούν ισόγλωσσα διαφορετικών διαλεκτικών περιοχών, 

μαρτυρούν παραστρωματικές επιδράσεις και βρίσκονται σε συμφωνία με την άποψη 

(Τζιτζιλής, ΒΙ) ότι το ιδίωμα ανήκει σε μια μεταβατική ζώνη, όπου συναντώνται 

χαρακτηριστικά διαφορετικών διαλεκτικών ομάδων, δηλ. χαρακτηριστικά που το 

συνδέουν αφενός με τα βόρεια και τα θρακοβιθυνιακά και αφετέρου με τα 

μικρασιατικά και νοτιοανατολικά ιδιώματα. 

Προς την άποψη αυτή συνηγορεί και η συνύπαρξη βορείων και νοτίων 

χαρακτηριστικών στο ιδίωμα, όπως (i) ο τρισυλλαβικός τονισμός (χαρακτηριστικό 

των νοτίων ιδιωμάτων) παραβιάζεται εν πολλοίς στο 1ο πληθ. μσπθ. ενεστ. και πρτ. 

από τον παραδειγματικό τονισμό (χαρακτηριστικό των βορείων ιδιωμάτων),  π.χ. 

έρχουμάστι & αρχόμαστι, γ’ήρχουμάσταν & αρχόμασταν, αλλά μόνον λ’ύνουμάστι, 

λ’ύνουμάσταν κλπ. (ii) η ανάπτυξη ευφωνικού ή εγκλωβισμένου φωνήεντος, 

χαρακτηριστικό των νοτιοανατολικών ιδιωμάτων που αποτελεί τάση για ανοιχτές 

συλλαβές, έρχεται σε αντίθεση με την τάση για κλειστές συλλαβές των βορείων 

ιδιωμάτων. 

Τα ιδιαίτερα φωνητικά χαρακτηριστικά του ιδιώματος, που σχετίζονται με τη  

συμπεριφορά του /r/, την ύπαρξη μακρών (για τα οποία διαπιστώσαμε ότι 

προέρχονται και από άλλες εκτός του /r/ πηγές) και βραχέων φωνηεντικών 

φωνημάτων κ.λπ. (βλ. 2.3.1), του προσδίδουν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και το 

διαφοροποιούν από τα άλλα ιδιώματα ακόμα και αυτά της ίδιας ομάδας. Η διατήρηση 

των χαρακτηριστικών αυτών έως σήμερα φανερώνει την ανθεκτικότητα και την 

αντίσταση του ιδιώματος στις οποιεσδήποτε εξωτερικές επιδράσεις.  

Η συμπεριφορά του /r/ και οι άλλες φωνητικές ιδιαιτερότητες έχουν 

απασχολήσει τη διεθνή έρευνα· αντίθετα η μορφολογία του ιδιώματος δεν είχε την 

ίδια τύχη. Στην εργασία αυτή αναδεικνύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
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κλιτικής μορφολογίας του ιδιώματος της Σαμοθράκης, τα οποία πιστοποιούν τη  

σπουδαιότητα και την ιδιαίτερη σημασία του για τη νεοελληνική διαλεκτολογία και 

την ιστορία της ελληνικής γενικότερα.  

Θα θέλαμε, τέλος, να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την πρώτη διατριβή με 

αντικείμενο το κλιτικό μορφολογικό σύστημα μιας διαλέκτου,666 καθώς στις έως 

τώρα περιγραφές το μορφολογικό σύστημα εξεταζόταν στα πλαίσια της συνολικής 

περιγραφής ενός ιδιώματος. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η εργασία αυτή έχει το 

ενδιαφέρον αλλά και τις αδυναμίες μιας πρώτης προσπάθειας. 

 

                                                
666 Την παραγωγική μορφολογία του ιδιώματος των Κυδωνιών και Μοσχονησίων εξετάζει στη 

διατριβή της  η Μελισσαροπούλου (2007). 
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13. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και η ανάλυση του 

ονοματικού και του ρηματικού κλιτικού συστήματος των επαρκών ομιλητών του 

ιδιώματος της Σαμοθράκης.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: (α) χρησιμοποιήθηκαν γραπτές και 

προφορικές πηγές του ιδιώματος, δεδομένα από προσωπική έρευνα και η γνώση του 

ιδιώματος ως φυσικής ομιλήτριας, (β) υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια για την 

επεξεργασία του υλικού: 1) μια ευέλικτη θεωρητική προσέγγιση με διάλογο 

παραδοσιακών και νεότερων ερμηνευτικών προτάσεων, 2) η τυπολογική διαίρεση 

των νεοελληνικών διαλέκτων και τα βασικά χαρακτηριστικά για τη διαλεκτική 

διαίρεση της νέας ελληνικής του Τζιτζιλή (υπό έκδ.). 

Η εργασία περιλαμβάνει 11 κεφάλαια: 1. Εισαγωγή, 2. Στοιχεία φωνητικής και 

φωνολογίας. Ακολουθεί η εξέταση της κλιτικής μορφολογίας που οργανώνεται σε 

δύο ευρύτερες ενότητες: Η Α΄ (κεφ. 3-7) ασχολείται με την κλιτική μορφολογία των 

άρθρων, των ουσιαστικών, των επιθέτων και των παραθετικών τους, των αριθμητικών 

και των αντωνυμιών. Η B΄ (κεφ. 8-10) ασχολείται με την κλιτική μορφολογία του 

ρηματικού συστήματος. Στο τελευταίο κεφ. (11) παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

της παρούσας μελέτης, στα οποία συνοψίζονται τα σημαντικότερα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του ονοματικού και του ρηματικού κλιτικού συστήματος. 

Διαπιστώνεται η σημασία της κλιτικής μορφολογίας του ιδιώματος για τη 

νεοελληνική διαλεκτολογία και για την ιστορία της ελληνικής γενικότερα, 

αναδεικνύεται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ιδιώματος και προσδιορίζονται οι σχέσεις 

του με τα όμορα νησιά, τη θρακοβιθυνιακή διαλεκτική ομάδα, τα μικρασιατικά, τα 

νότια και τα νοτιοανατολικά ιδιώματα. 

  



480 

 

14. ABSTRACT  

The subject of the present thesis is the description and analysis of the declension of 

articles, nouns, adjectives and pronouns and the conjugation of verbal forms used by 

fluent speakers of the dialect of Samothraki. 

 

In order to achieve these aims: a) we used oral and written sources of the dialect, data 

from personal research and the knowledge of the author as a native speaker; b) we 

adopted the following criteria for the examination of the material: 1) a flexible 

theoretical approach which combines traditional and modern explanatory theories; 2) 

the typological division of the Modern Greek dialects and the basic features for the 

dialect classification of Modern Greek by Tzitzilis (in the process of publication). 

 

The thesis comprises 11 chapters: 1. Introduction. 2. Elements of phonetics and 

phonology. There follows an examination of the inflection morphology which is 

organised into two broader sections: Section A (Chapters 3-7) covers the morphology 

of the declension of articles, nouns, adjectives and their degrees of comparison, 

numerals and pronouns. Section B (Chapters 8-10) covers the inflection morphology 

of the verb system. The final chapter (11) presents the conclusions of the present 

study. These summarise the most significant morphological properties of the 

declension and conjugation systems. They also demonstrate the significance of the 

inflection morphology of the Samothraki dialect for Modern Greek dialectology and 

for the history of the Greek language in general, reveal the particular nature of the 

dialect and define its relations to the dialects of neighbouring islands, the Thracian-

Bithynian group, and Asia Minor, the South and the South-East. 


