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Νίθε Παπαδάηνπ
Παλεπηζηήκην Παηξώλ

Πεπίληψη
ην πιαίζην ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμέηαζε ησλ λενειιεληθώλ δηαιέθησλ
εληάζζεηαη ην παξόλ άξζξν κε ζέκα: «Ζ θιίζε ησλ νπζηαζηηθώλ ηεο Σζαθώληθεο
δηαιέθηνπ», πνπ εθπνλήζεθε ζηνλ Σνκέα ηεο Γισζζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο
Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο. Ζ έξεπλα, πνπ θηλείηαη ζηνπο θιάδνπο ηεο
Μνξθνινγίαο θαη Γηαιεθηνινγίαο, έρεη σο αληηθείκελό ηεο ηελ ελδειερή κειέηε θαη
πεξηγξαθή ηεο θιίζεο ησλ νπζηαζηηθώλ ηεο Σζαθώληθεο δηαιέθηνπ, ηελ παξνπζίαζε
ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαη ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο ζε θιηηηθέο ηάμεηο
(εθεμήο Κ.Σ.)
Αξρηθά, ζα αλαθεξζώ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλειέγε ην πιηθό γηα ηελ
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, πξνρσξώληαο ζε κηα ζύληνκε επηζθόπεζε ηνπ νθηακεξνύο
ζπζηήκαηνο θιηηηθώλ ηάμεσλ πνπ πξνηείλεη ε Ράιιε Α. γηα ηα νπζηαζηηθά ηεο ΚΝΔ
(2005). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ θαηαιπηηθή ηελ
επίδξαζε ηεο παξαδεηγκαηηθήο νκνηνκνξθίαο ζην νλνκαηηθό ζύζηεκα ηεο δηαιέθηνπ,
ελώ παξάιιεια ζα αλαθεξζώ ζηελ πεξηγξαθή ηεο ηειεπηαίαο από πξνγελέζηεξεο
πξνζπάζεηεο (Ληόζεο 2007), πξνηείλνληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπζηαζηηθώλ ζε
Κ.Σ. θαη εμεηάδνληαο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηέπνπλ. Σέινο, ζα
αλαθεξζώ ζηελ ηάζε εμάιεηςεο ηεο γεληθήο ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ησλ νλνκάησλ
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηθαηάζηαζήο ηεο.
Δίλαη γεγνλόο όηη νη δηάιεθηνη ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδνληαη κεησηηθά θαη
ζηεξνύληαη πξέπνπζαο ζεκαζίαο σο πνιύηηκε ζπκβνιή ζηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο ηεο
γιώζζαο. Άιισζηε «ληνπηνιαιηά δελ ζεκαίλεη γισζζηθή έθθξαζε θαηώηεξνπ επηπέδνπ.
Νηνπηνιαιηά ζεκαίλεη γισζζηθόο πινύηνο θαη έθθξαζε κηαο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο ησλ
νκηιεηώλ ελόο ηόπνπ.» όπσο επηζεκαίλεη ε Ράιιε Α. (2016)
Λέξειρ-κλειδιά: έξεπλα, παξαδεηγκαηηθή νκνηνκνξθία, νλνκαηηθό θιηηηθό ζύζηεκα,
θιηηηθέο ηάμεηο
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1. Πηγή έπεςναρ και έπεςνα πεδίος
ην παξόλ θεθάιαην επηζεκαίλεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα. Πην
ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη: ε πεγή ηεο έξεπλαο θαη ε έξεπλα πεδίνπ.

1.1 Πηγή έπεςναρ
ε κία πξώηε θάζε γλσξηκίαο κνπ κε ηε δηάιεθην επηθεληξώζεθα ζηνλ εληνπηζκό ηνπ
βηβιηνγξαθηθνύ πόξνπ, από ην νπνίν αληιήζεθε ην πιηθό γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο θαη επηηεύρζεθε ε κειέηε ηεο δηαιέθηνπ δηαρξνληθά. Έηζη
κειεηήζεθαλ κεηαμύ θαη άιισλ: «Ζ Γξακκαηηθή ηεο Σζαθώληθεο Γηαιέθηνπ
(Πεξηθέξεηα Λεσληδίνπ - Πξαζηνύ) 1999» ηνπ Θ. Κσζηάθε, ε «Γξακκαηηθή ηεο
Σζαθώληθεο Γηαιέθηνπ (1870)» ηνπ Θ. Οηθνλόκνπ, ην «Λεμηθό ηεο Σζαθώληθεο
Γηαιέθηνπ (1923)» ηνπ Μηραήι Γέθλεξ, θαζώο επίζεο βηβιία από ηε ζπιινγή
«Υξνληθά ησλ Σζαθώλσλ».

1.2 Έπεςνα πεδίος
Ζ πνηνηηθή έξεπλα, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα παξαηεξεί ην
αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ ζην πεξηβάιινλ πνπ απηό πξαγκαηνπνηείηαη, ζπλέβαιε
ζεκαληηθά ζηε δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. πλεπώο, ε έξεπλα ζηξάθεθε ζε
θπζηθνύο νκηιεηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί θαη λα κειεηεζεί ην νλνκαηηθό
ζύζηεκα ηεο Σζαθώληθεο δηαιέθηνπ θαη ζε ζπγρξνληθό επίπεδν.
Ζ πιεηνςεθία ησλ θπζηθώλ νκηιεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πεδίνπ είρε
ζπκπιεξώζεη ην 60 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κηινύζαλ ηα Σζαθώληθα από ηελ παηδηθή
ηνπο ειηθία. Με ηε κέζνδν ηνπ εξεπλεηή-παξαηεξεηή αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα θαη
ζπκκεηέρνληνο, ιόγσ ηεο πξνζσπηθήο κνπ ηξηβήο κε ηε δηάιεθην θαη έρνληαο
γλσζηνπνηήζεη ηελ ηαπηόηεηά κνπ σο πξνπηπρηαθνύ, ζρεκάηηζα πξνηάζεηο ζηα λέα
ειιεληθά δεηώληαο ηνπο λα απνδώζνπλ νη ίδηνη ηηο πξνηάζεηο ζηα Σζαθώληθα θαη λα
επηβεβαηώζνπλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ αλ ζπγθεθξηκέλνη ηύπνη απαληώληαη ζηε
δηάιεθην. ε ό,ηη αθνξά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή ηεο
ερνγξάθεζεο ηνπ θηλεηνύ κνπ.
Δπίθεληξν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ν ζρεκαηηζκόο ηεο γεληθήο ηνπ εληθνύ αξηζκνύ
ησλ νλνκάησλ, θαζώο παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ νπζηαζηηθώλ ζε
θιηηηθέο ηάμεηο θαη ν αληίζηνηρνο ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ γηα ηελ πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε ηεο κνξθνινγηθήο απώιεηαο ηεο γεληθήο ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ, όπσο ζα
δνύκε παξαθάησ.
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Δλδεηθηηθά αλαθέξσ θάπνηα παξαδείγκαηα:
i.

ii.

Δξ. – Πώο ιέκε ζηα Σζαθώληθα «ηα πόδηα ηεο θόηαο»;
Απ. – Οη πνύε ηα θόηα.
(πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην πησηηθό κόξθεκα ηεο γεληθήο πηώζεο ησλ
νπζηαζηηθώλ)
Δξ. – Πώο ζα ιέγαηε θαΐθηα θαη θαξάβηα;
Απ. – Καΐηδα ηδαη θαξάδηα.
(πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ν ζρεκαηηζκόο ηνπ πιεζπληηθνύ)

Ζ έξεπλα μεθίλεζε από ην Λεσλίδην, όπνπ θαηεγξάθεζαλ πέληε θπζηθνί νκηιεηέο
ειηθίαο άλσ ησλ 60 ρξνλώλ. ηε ζπλέρεηα, επηζθέθζεθα ηελ Καζηάληηζα, όπνπ
θαηέγξαςα ηξείο θπζηθνύο νκηιεηέο ειηθίαο άλσ ησλ 55 θαη ηέινο ηνλ Πξαζηό, πνπ
θαηεγξάθεζαλ άιινη ηξεηο ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηώλ. ην ζεκείν απηό αμίδεη λα
αλαθέξσ όηη νη παξαπάλσ αξηζκνί ησλ θπζηθώλ νκηιεηώλ δελ είλαη ζε θακία
πεξίπησζε ελδεηθηηθνί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θπζηθώλ νκηιεηώλ ηεο δηαιέθηνπ.
Δίλαη γεγνλόο, πσο αθόκε θαη ζήκεξα ηα ππνθείκελα ηα έξεπλαο ραξαθηεξίδνληαη
πνιιέο θνξέο από αληηδξαζηηθόηεηα θαη ηελ ηάζε απόθξπςεο ζηνηρείσλ, κε
απνηέιεζκα λα ελαληηώλνληαη ζηνλ εξεπλεηή αιιάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Δληνύηνηο, νθείισ λα επηζεκάλσ πσο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο κνπ επαθήο κε ηνπο
θπζηθνύο νκηιεηέο ηεο Σζαθώληθεο δηαιέθηνπ, δηαπίζησζα αθελόο ηελ έληνλε επηζπκία
ηνπο γηα δηάζσζε «ηεο γιώζζαο ηνπο», όπσο νη ίδηνη ηνλίδνπλ, ε νπνία νδήγεζε ζε κία
επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη αβίαζηε κεηαιακπάδεπζε ησλ γλώζεώλ ηνπο πάλσ ζηε
δηάιεθην θαη αθεηέξνπ ην θόβν ελόο πηζαλνύ νινθιεξσηηθνύ αθαληζκνύ ηεο, κε
απνηέιεζκα λα απμεζεί ν βαζκόο ηνπ απζνξκεηηζκνύ ηνπο.

2. Μονηέλο ηηρ Ράλλη Α. (2005)
Ζ Ράιιε (2005) πξνηείλεη έλα νθηαµεξέο ζύζηεµα θιηηηθώλ ηάμεσλ γηα ηα νπζηαζηηθά,
ζύκθσλα κε ην νπνίν ππάξρνπλ δύν θιηηηθέο ηάμεηο γηα ηα αξζεληθά, άιιεο δύν γηα ηα
ζειπθά θαη ηέζζεξηο γηα ηα νπδέηεξα. Ο δηαρσξηζκόο ζε ΚΣ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ
ζπλδπαζµό ησλ θξηηεξίσλ ηεο “ζπζηεµαηηθήο αιινµνξθηθήο πνηθηιίαο ησλ ζεµάησλ”
θαη ηεο “µνξθήο ηνπ ζπλόινπ ησλ θιηηηθώλ επηζεµάησλ πνπ ζπλδένληαη µε απηά”
(Ράιιε 2005, 118). Παξάιιεια, ε δηαθνξά ζηε κνξθή ησλ επηζεκάησλ νθείιεηαη ζηε
δηαθνξά ηηκώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ηεο θιηηηθήο ηάμεο, πνπ απνηππώλεη ηνλ ηξόπν
θιίζεο ησλ ιέμεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ νλνκάησλ, ε θιηηηθή ηάμε ραξαθηεξίδεη ηόζν
ην ζέκα όζν θαη ην θιηηηθό επίζεκα θαη ε ελαξκόληζε ησλ ηηκώλ ηεο θαηαιήγεη ζηνλ
νξζό ζπλδπαζκό απηώλ ησλ δύν (Ράιιε 2005: 109).
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Έηζη, ζηελ ΚΣ1 πεξηιακβάλνληαη ηα νπζηαζηηθά (αξζεληθά θαη ζειπθά) ζε-νο, π.ρ.
άλζξσπ-νοΑΡ, ςήθ-νοΘΖΛ, κε πιεζπληηθό ζε -νη, πνπ δελ εµθαλίδνπλ ζεµαηηθή
αιινµνξθία. ηε ΚΣ2 αλήθνπλ ηα νπζηαζηηθά (όια ηα αξζεληθά) ηνπ ηύπνπ ηακίαο
(πιεζ. ηακίεο), κπαθάιεο (πιεζ. κπαθάιεδεο) θ.α. πνπ εµθαλίδνπλ ζεµαηηθή άιινµνξθία αλάµεζα ζηνλ εληθό θαη ηνλ πιεζπληηθό, Υα/ε ~ Υ, όπνπ Υ = κεηαβιεηή (π.ρ.
ηακηα-ø / κπαθαι- ζηνλ εληθό, ηα αληίζηνηρα αιιόκνξθά ηνπο ηακη- / κπαθαιεδ- ζηνλ
πιεζπληηθό) θαη ίδηνπο ηύπνπο θιηηηθώλ επηζεκάησλ (-ο, -ø, -εο, -σλ). Ζ ΚΣ3
απαξηίδεηαη από νπζηαζηηθά (ζειπθά) πνπ εµθαλίδνπλ παξόµνηα θαηαλνµή ηνπ
ζέµαηνο αλά αξηζµό Υα/ε ~ Υ π.ρ. µεηέξα-ø / µεηέξ-εο, απιή-ø / απι-έο. Παξάιιεια,
ζηε ΚΣ4 ζπγθαηαιέγνληαη αξραηνπξεπή ζειπθά νπζηαζηηθά, ησλ νπνίσλ ε γεληθή
πνηθίιεη αλάκεζα ζηε κνξθή -εο ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο θαη ζηελ αξραία κνξθή -εσο
(π.ρ. πόιε) παξνπζηάδνληαο ηξηπινζεµία π.ρ. πόιε- (π.ρ. νλ. ελ. πόιε-ø) / πόιε- (π.ρ.
γελ. ελ. πόιε-σο) / πνι- (π.ρ. νλ. πι. πόι-εηο) θαη εκθαλίδνπλ ηάζεηο ζύκπησζεο κε ηα
ινηπά ζειπθά ηεο ΚΣ3, αιιά ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό εμαθνινπζνύλ λα δηαθέξνπλ. Οη
ππόινηπεο ηέζζεξηο ηάμεηο πεξηέρνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ νπδεηέξσλ. Ζ πέκπηε, έθηε θαη
έβδνκε ηάμε πεξηιακβάλνπλ ηα (µνλόζεµα) νπδέηεξα, ρσξίο αιινκνξθία αιιά κε
δηαθνξά ζηελ θιίζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πέκπηε θαη ζηελ έθηε εληάζζνληαη ηα
νπζηαζηηθά ζε -ν (π.ρ. βνπλό) θαη -η (π.ρ. παηδί) αληίζηνηρα, ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη
σο πξνο ηελ νλνκαζηηθή, ηελ αηηηαηηθή θαη ηελ θιεηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ, ελώ ζηελ
ΚΣ7 αλήθνπλ ηα αξραηνπξεπή νπζηαζηηθά ζε -νο (π.ρ. θξάηνο). Σέινο, (δηπιόζεµα)
νπδέηεξα κε ζπζηεκαηηθή ζεκαηηθή αιινκνξθία (π.ρ. ζσκα- ζηνλ εληθό πιελ ηεο
γεληθήο θαη ζσκαη- ζηελ γεληθή εληθνύ θαη ζε όιν ηνλ πιεζπληηθό αξηζκό)
δηαρσξίδνληαη από ηα ππόινηπα θαη ζπκβαηηθά εληάζζνληαη ζηελ ΚΣ8.
Ωζηόζν παξαηεξήζεθε πσο δελ είλαη εθηθηή ε αλαγσγή ηνπ κνληέινπ ηεο Ράιιε
(2005), όπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ζηε Σζαθώληθε δηάιεθην, θαζώο ζα νδεγνύζε
ζε κηα κε απνηειεζκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ Σζαθώληθνπ νλνκαηηθνύ θιηηηθνύ
ζπζηήκαηνο, αλ ιάβνπκε ππόςε ηε δηαθνξά θαη απόθιηζε ηνπ ηειεπηαίνπ από ηε ΚΝΔ
(βι. γηα παξάδεηγκα απνπζία ιεθηηθώλ ζπκθώλσλ). Δληνύηνηο, ηα θξηηήξηα ηεο
ζπζηεκαηηθήο αιινκνξθηθήο πνηθηιίαο ησλ ζεκάησλ θαη ηεο κνξθήο ηνπ ζπλόινπ ησλ
θιηηηθώλ επηζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηά, αμηνπνηνύληαη ζπζηεκαηηθά θαη ελ ηέιεη
ζπκβάινπλ ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.
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3. Σο θαινόμενο ηηρ παπαδειγμαηικήρ ομοιομοπθίαρ ζηη Σζακώνικη
διάλεκηο
Από ηα βαζηθόηεξα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαιέθηνπ ζεσξείηαη ην
θαηλόκελν ηεο παξαδεηγκαηηθήο νκνηνκνξθίαο (ή αιιηώο ζπγθξεηηζκνύ πηώζεσλ) πνπ
παξαηεξείηαη ζηελ νλνκαζηηθή θαη αηηηαηηθή ηνπ εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ησλ
νλνκάησλ, ζπκβάιινληαο θαηαιπηηθά ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ νλνκαηηθνύ
ζπζηήκαηνο (βι. Πίλαθαο 1). Καηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
παξαδεηγκαηηθήο νκνηνκνξθίαο, ε δξάζε ηεο νπνίαο, δηαιεθηηθά, εκθαλίδεηαη
πεξηζζόηεξν ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθά κε ηελ ΚΝΔ, παξαηεξνύκε όηη ην ππνπαξάδεηγκα
ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ επεξεάδεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ην ελ ιόγσ θαηλόκελν
ζε ζρέζε κε ην ππνπαξάδεηγκα ηνπ εληθνύ. Όπσο αλαθέξεη ν Κσζηάθεο (1951: 65),
έλαο ηύπνο, ζε θάζε αξηζκό ησλ πεξηζζόηεξσλ νλνκάησλ είλαη αξθεηόο πξνθεηκέλνπ λα
εθθξάζεη όιεο ηηο πηώζεηο ηνπ. πκπεξαίλνπκε ινηπόλ, ηελ ηάζε γηα κείσζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ νλνκαηηθώλ θιηηηθώλ ηάμεσλ ή θαη ζπγθξεηηζκνύ ησλ πηώζεσλ ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ην θαηλόκελν απηό ζπλεγνξεί ππέξ ηεο
νηθνλνκίαο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ε δηάιεθηνο, ηεο απνθπγήο ηεο παξαδεηγκαηηθήο
πνιππινθόηεηαο θαη ηεο απινπνίεζεο ηνπ Σζαθώληθνπ νλνκαηηθνύ ζπζηήκαηνο, κέζσ
ηεο εκθάληζεο κηαο ζεκαηηθήο αιινκνξθίαο, δηαθνξεηηθήο όκσο από απηή ηεο ΚΝΔ
όπσο ζα δνύκε παξαθάησ.

Δληθόο

Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

ν γείηνλα

νη γεηόλοι

Γελ.

ηνπ γείηνλα

Αηη.

-

ην γείηνλα

ηνπ γεηηόλοι

Πίνακαρ 1: Σο θαινόμενο ηηρ παπαδειγμαηικήρ ομοιομοπθίαρ
ζηα Σζακώνικα
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Παπαηηπήζειρ:
ην θαηλόκελν ηεο ελδνπαξαδεηγκαηηθήο νκνηνκνξθίαο (ή αιιηώο ζπγθξεηηζκνύ) πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα νπζηαζηηθά ηεο Σζαθώληθεο δηαιέθηνπ, ηα νπνία έρνπλ κνλάρα έλαλ
ηύπν γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ εληθνύ θαη ηνπ πιεζπληηθνύ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη
θαζνξηζηηθά:

i.

Ζ εμάιεηςε ηνπ ηειηθνύ [s] <ο>, πνπ σο θαηεμνρήλ δσξηθό ζηνηρείν,
ραξαθηεξίδεη ηελ Σζαθώληθε δηάιεθην, κε ηελ ηειεπηαία λα κελ δηαζέηεη
ιεθηηθά ζύκθσλα π.ρ. ιηνύθνΟΝ „ιύθνο‟

ii.

Σν θαηλόκελν ηεο κνξθνινγηθήο απώιεηαο ηεο γεληθήο πηώζεο, ε ηάζε
εμαθάληζήο ηεο ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό (πιελ ειαρίζησλ πεξηπηώζεσλ)
θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο από άιιεο δνκέο. Πην ζπρλά ζηε ζέζε ηεο
γεληθήο ρξεζηκνπνηείηαη ε αηηηαηηθή π.ρ. ηα θόηα „ηεο θόηαο‟ ελώ
εθθξάδεηαη θαη πεξηθξαζηηθά π.ρ. από ηα θακπδία „ησλ παηδηώλ‟.

iii.

Ζ ζύκπησζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο πιεζπληηθνύ αιιά κε δύν
θαηεπζύλζεηο, είηε πξνο ην κνληέιν ηεο νλνκαζηηθήο, είηε πξνο ην
κνληέιν ηεο αηηηαηηθήο. Όπσο ηνλίδεη ν Υαηδηδάθεο (1905, θαζώο
αλαθέξεηαη ζηνλ Κσζηάθε 1951: 68) άιινηε επεθηείλεηαη αλαινγηθά ν
ηύπνο ηεο αηηηαηηθήο θαη ζηελ νλνκαζηηθή (π.ρ. όληνπ) θαη άιινηε
επεθηείλεηαη ν ηύπνο ηεο νλνκαζηηθήο θαη ζηελ αηηηαηηθή (π.ρ.
αζξίπνη). Σν δεύηεξν είδνο αλαινγηθήο επέθηαζεο είλαη, θαηά ηνλ
Κσζηάθε, λεώηεξν θαη ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο επίδξαζεο από ηελ θνηλή.

4. Σαξινόμηζη ηων οςζιαζηικών ηηρ Σζακώνικηρ διαλέκηος
ζύμθωνα με ηον Λιόζη Ν. (2007)
Ο Ληόζεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαδνζηαθό ηξηκεξή ηξόπν κνξθνινγηθήο αλάιπζεο ηνπ
νπζηαζηηθνύ, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζην παξάγνληα γξακκαηηθό γέλνο, ζε ζπλδπαζκό κε
δύν εηδηθόηεξα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ νπζηαζηηθώλ ζε ππννκάδεο: α) ην
πησηηθό κόξθεκα ηεο νλνκαζηηθήο εληθνύ θαη β) ην πησηηθό κόξθεκα ηεο νλνκαζηηθήο
ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ. Έηζη ηα αξζεληθά νκαδνπνηνύληαη θαη αλαιύνληαη σο εμήο:
Κ.Σ.1: ηζνζύιιαβα αξζεληθά ζε -α κε πιεζπληηθό -ε π.ρ. [΄pua]-[΄pue] „πόδη‟ θαη
πεξηηηνζύιιαβα αξζεληθά ζε -(ί)α, -ε, -νπ, -ε π.ρ. [fo΄nia]-[fo΄ɲaðe], Κ.Σ.2: ηζνζύιιαβα αξζεληθά ζε -α, -ε θαη -ε κε πιεζπληηθό -νη π.ρ. [΄krefta]-[΄krefti] „θιέθηεο‟,
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Κ.Σ.3: ηζνζύιιαβα αξζεληθά ζε -α, -ε, κε πιεζπληηθό -νπ π.ρ. [΄oda]-[΄odu] „δόληη‟,
Κ.Σ.4: [΄uζi]-[u΄ζiune] „θίδη‟, Κ.Σ.5: αξζεληθά ζε -ν κε γελ. εληθνύ -νπ θαη
αληζνζύιιαβν πιεζπληηθό ζε -νύδε, -νύλε π.ρ. [΄ ʃipo]-[΄ ʃipune] „θήπνο‟, Κ.Σ.6: [΄vu][΄vue] „βόδη‟, Κ.Σ.7: ηζνζύιιαβα αξζεληθά ζε -θα κε πιεζ. -θνπ π.ρ. [΄petaka][pe΄taku], Κ.Σ.8: ηζνζύιιαβα αξζεληθά ζε -ν κε γελ. εληθνύ -νπ θαη πιεζ. -νη π.ρ.
[΄ʎuko]-[΄ʎutsi] „ιύθνο‟, Κ.Σ. 9: [΄mina]-[΄mini] „κήλαο‟ θαη Κ.Σ. 10 [΄kue]-[΄kuni]
„ζθύινο‟.
Έρεη αζθεζεί θξηηηθή από ηνλ Ληόζε (2007: 357) γηα ηελ κε αλαγσγή ηνπ κνληέινπ
ηεο Ράιιεο ζηε Σζαθώληθε δηάιεθην, γηα δύν θπξίσο κεζνδνινγηθνύο ιόγνπο. Ο
πξώηνο αθνξά ζην γεγνλόο όηη ν ζπλδπαζκόο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ζεκαηηθήο
αιινκνξθίαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ θιηηηθώλ επηζεκάησλ
θαηαιήγεη ζε κηα «κε νηθνλνκηθή παξνπζίαζε» γηα ηα Σζαθώληθα, ελώ ν δεύηεξνο
αθνξά ηελ πξνηίκεζε ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο θαηά γέλε θαη από πξνγελέζηεξεο
πξνζπάζεηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ ηζαθώληθνπ νλνκαηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηνπο Γέθλεξ,
Αλαγλσζηόπνπινο, Pernot θαη Κσζηάθε.
Δληνύηνηο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγνύλ θιηηηθέο ηάμεηο κε
έλα κνλάρα νπζηαζηηθό, όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο Κ.Σ. 4, 6, 9 θαη 10, ελώ δελ έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί ζην νλνκαηηθό ζύζηεκα ηα ζειπθά θαη ηα νπδέηεξα. Παξάιιεια,
ιεηηνπξγνύλ θιηηηθέο ηάμεηο κε νπζηαζηηθά πνπ δηαηεξνύλ ηελ αξραηνπξεπή θαηάιεμε
ηνπ πιεζπληηθνύ ζε [-u] <νπ> θαη [-une] <νπλε> π.ρ. πέηαθα „είδνο ζθνπιεθηνύ‟/
πεηάθνπ (Κ.Σ.7) θαη ηζήπν „θήπνο‟ / ηζήπνπλε (Κ.Σ.5). νη νπνίεο όκσο, ιόγσ επίδξαζεο
από ηελ θνηλή, αληηθαζίζηαληαη από ηελ θαηάιεμε [i], <νη> κε ηνπο θπζηθνύο νκηιεηέο
λα επηβεβαηώλνπλ ηύπνπο όπσο πεηάθνη θαη ηζήπνη αληίζηνηρα.

5. Ομαδοποίηζη και ανάλςζη ηων οςζιαζηικών
ηελ παξνύζα εξγαζία έρεη επηρεηξεζεί ε ελδειερή κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηέπνπλ ηα νπζηαζηηθά ηεο Σζαθώληθεο δηαιέθηνπ θαη ε
ηαμηλόκεζε ηνπο ζε θιηηηθέο ηάμεηο ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Ράιιε (2005), ζε
ζπλδπαζκό κε έλα εηδηθόηεξν θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ νπζηαζηηθώλ ζε
ππννκάδεο. πγθεθξηκέλα, ν δηαρσξηζκόο ησλ θιηηηθώλ ηάμεσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηξία θξηηήξηα: α) ηε ζπζηεκαηηθή αιινκνξθηθή πνηθηιία ηνπ ζέκαηνο, β) ηε κνξθή ηνπ
ζπλόινπ ησλ θιηηηθώλ επηζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηό θαη γ) ην πησηηθό κόξθεκα
ηεο γεληθήο ηνπ εληθνύ αξηζκνύ.
πλνπηηθά ινηπόλ αλαθέξσ, πσο ζηελ Κ.Σ.1 αλήθνπλ κνλόπησηα αξζεληθά ζε -α,
-ε κε πιεζ. -νη π.ρ. [΄γi ona] - [γi΄ oni], [΄khule] „αγθάζη‟ - [΄khuli], ζηελ Κ.Σ.2,
αξζεληθά ζε -ν κε γελ. εληθνύ -νπ θαη πιεζ. -νη π.ρ. [΄mokho] „κόζρνο‟ - [΄motsi], ελώ ε
Κ.Σ.3 απαξηίδεηαη από αξζεληθά θαη ζειπθά ζε -(η)α, -ε κε πιεζ. -ε, κε ή ρσξίο ηελ
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εκθάληζε ζεκαηηθήο αιινκνξθίαο αλάκεζα ζηνλ εληθό θαη ηνλ πιεζπληηθό π.ρ.
[no΄mia] „βνζθόο‟- [no΄mie], [mio΄na] - [mio΄naðe]. ηελ Κ.Σ.4 πεξηιακβάλνληαη
ζειύθα ζε -α κε ηδηόηππε γελ. εληθνύ ζε -ί/-έ θαη πιεζ. -ε π.ρ. [΄ ea] „ζπίηη‟ -[ e΄ i] /
[΄ e e]. Οη ππόινηπεο ηξεηο πνπ αθνινπζνύλ πεξηέρνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ νπδεηέξσλ.
Δηζη, ζηελ Κ.Σ.5 ζπγθαηαιέγνληαη νπδέηεξα ηζνζύιιαβα ζε -ε, -ν, -η κε γελ. εληθνύ -νπ
θαη πιεζ. ζε -α π.ρ. [΄alite] „αιεύξη‟ - [΄alita], ελώ ζηελ Κ.Σ.6 αλήθνπλ πεξηηηνζύιιαβα
νπδέηεξα ζε -κα κε γεληθή εληθνύ -καηνπ θαη πιεζ. -καηα π.ρ. [΄artuma] - [a΄rtumata].
Σέινο, ε Κ.Σ.7 δηαθξίλεηαη ζε δύν ππννκάδεο: ηελ Κ.Σ.7.Α πνπ πεξηιακβάλεη νπδέηεξα
ζε -η κε γεληθή εληθνύ -ηνπ θαη πιεζ. -ηα/-ία π.ρ. [ka΄mbzi] „παηδί‟ - [ka΄mbzia] θαη ηελ
Κ.Σ.7.Β ζηελ νπνία αλήθνπλ νπδέηεξα ζε -η κε γεληθή εληθνύ -ηνπ θαη πιεζ. -α π.ρ.
[fu΄ciʎi] ‟θπηίιη‟ - [fu΄ciʎa].
ην ζεκείν απηό λα επηζεκάλσ όηη παξαηεξείηαη ζύκπησζε ησλ θαηαιήμεσλ ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό, κε ηελ θαηάιεμε -νη γηα ηα αξζεληθά, -ε γηα ηα ζειπθά θαη -α γηα ηα
νπδέηεξα.

4.1 Ονομαηικό Κλιηικό ύζηημα ηηρ Σζακώνικηρ διαλέκηος
Κ.Τ. 1: Μνλόπησηα αξζεληθά ζε -α, -ε πιεζ. ζε -νη

Δληθόο
[΄γitona] „γείηνλαο‟

[΄khule] „αγθάζη‟

Ολνκ.

ν γείηνλα

ν θνύιε

Γελ.

ηνπ γείηνλα

ηνπ θνύιε

Αηη.

ην γείηνλα

ην θνύιε
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

νη γεηηόλοι

νη θνύιοι

Αηη.

ηνπ γεηηόλνη

ηνπ θνύινη

Πίνακαρ 2: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ.1
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1) Αληίζηνηρα κε ην νπζηαζηηθό [΄γitona] θιίλνληαη :
Α) Οπζηαζηηθά πνπ ηνλίδνληαη ζηελ παξαιήγνπζα θαη ιήγνπλ ζε -ηα π.ρ. [e΄rγata] [e΄rgati], [΄psefta] „ςεύηεο‟ - [΄psefti], [apa΄ðota] „βνεζόο ρηίζηε‟ - [apa΄ðoti], [ko΄leγa]
„θίινο‟ -[ko΄leʝi]θ.α.
Β) Αξραία ηξηηόθιηηα αληζνζύιιαβα πνπ κεηαπιάζηεθαλ ζε πξνπαξνμύηνλα ζε -α π.ρ.
[΄arxoda] „άξρσλ‟ - [a΄rxodi], [΄ðemona] „δαίκσλ‟ - [ðe΄moni], [΄martira] „κάξηπο‟ [ma΄rtiri] θ.α.
Γ) Παιαηά πξνπαξνμύηνλα δεπηεξόθιηηα ζε -νο πνπ κεηαπιάζηεθαλ ζε -α π.ρ.
[΄maʝera] (κάγεηξνο) - [ma΄ʝeri], [΄ebora](έκπνξνο)‟ - [e΄bori]
Γ) Άιια νπζηαζηηθά π.ρ. [ko΄leγa] „θίινο‟ - [ko΄leγi], [΄ʃina] „βνπλό‟ - [΄ʃini]θ.α.
2) Αληίζηνηρα κε ην νπζηαζηηθό [΄khule] θιίλνληαη:
Α) Ομύηνλνη ηύπνη ζε -ε π.ρ. [i΄ze] „γηόο‟ - [i΄zi], [va΄ste] „βιαζηόο‟ - [va΄sti], [ai΄te]
(αεηόο) -[ai΄ti], [a΄fre] „αθξόο‟ - [a΄fri], [sta΄vre] (ζηαπξόο) - [sta΄vri]
Β) Παξνμύηνλα ζε -ε π.ρ. [΄furne] - [΄furni], [΄vule] „πεηεηλόο‟ - [΄vuli], [΄zile] „ην ςάξη
δύινο‟-[΄zili], [΄ζile] „θίινο‟ - [΄ζili], [΄γrile] „άθξε ρσξαθηνύ‟ - [΄γrili], [΄ðile]
„ζαιηγθάξη‟ - [΄ðili], [΄vane] „αξλί‟ - [΄vani] θ.α.
Γ) Πξνπαξνμύηνλα ζε -ε: [a΄navole] - [ana΄voli], [΄ðjavole ] - [ ðja΄voli], [΄egone] [e΄goni] [΄kutule] „ζθεύνο ηπξνθόκνπ‟ - [ku΄tuli], [ka΄oʝere] „θαιόγεξνο‟ - [kao΄ʝeri],
[΄kuvele] „ζθάθε‟ - [ku΄veli] θ.α.


Όπσο παξαηεξνύκε παξαπάλσ ν πιεζπληηθόο ησλ νλνκάησλ απηώλ εκθαλίδεη
παξαδεηγκαηηθό ηνληζκό ζηελ παξαιήγνπζα (βι. γείηνλα - γεηηόλνη θαη αλάβνιε αλαβόινη)
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Κ.Τ. 2: Αξζεληθά ζε -ν(-ό) κε γελ. εληθνύ -νπ(-νύ) θαη πιεζ. -νη(-νί).

Δληθόο
[vo΄rvo] „βνιβόο‟

[΄mokho] „κόζρνο‟

Ολνκ.

ν βνξβό

ν κόθο

Γελ.

ηνπ βνξβού

ηνπ κόθος

Αηη.

ην βνξβό

ην κόθν
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

νη βνξβοί

νη κόηζοι

Αηη.

ηνπ βνξβνί

ηνπ κόηζνη

Πίνακαρ 3: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ.2

Αληίζηνηρα θιίλνληαη:
Α) Ομύηνλα νπζηαζηηθά π.ρ. [le΄mo] (ιαηκόο) - [le΄mi], [a΄rmo] - [a΄rmi], [gre΄mo]
„γθξεκόο‟ - [gre΄mi], [o΄rmo] „άθξε ηνπ ρσξαθηνύ‟ - [o΄rmi], [kho΄bo] „θόκπνο‟ [kho΄bi], [dzo΄go] „δνρόο‟ - [dzo΄tzi], [ca΄mo] „εινλνζία‟ - [ca΄mi], [phoɟi΄ko] „πνληηθόο‟
- [phoɟi΄tsi] θ.α.
Β) Παξνμύηνλα νπζηαζηηθά π.ρ. [΄ʎuko] - „ιύθνο‟ [΄ʎutsi], [΄tixo] „ηνίρνο‟ - [΄tixi],
[΄stubo] „πέηξα‟ - [΄stubi], [kliro΄nomo] „θιεξνλόκνο‟ - [kliro΄nomi], [ka΄rpo] „θάκπνο‟
- [ka΄rpi] θ.α.
Γ) Πξνπαξνμύηνλα νπζηαζηηθά π.ρ. [΄aζropo] (άλζξσπνο) - [a΄ζripi], [΄a ʃopo] „άλδξαο‟
- [a΄ ʃipi], [΄erifo] (θαηζίθη) - [e΄rifi] θ.α.




ηνλ πιεζπληηθό ησλ νπζηαζηηθώλ: ιηνύθν, κόθν, πνγγηθό θαη δνγγό παξαηεξείηαη
ην θαηλόκελν ηνπ ηζηηαθηζκνύ ζύκθσλα κε ην νπνίν ην [k] <θ> ηξέπεηαη ζε [ts],
πξηλ από ην κπξνζηηλό θσλήελ [i] <νη> ηεο θαηάιεμεο ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ.
Οκνίσο κε ηελ Κ.Σ. 1, ηα πξνπαξνμύηνλα νπζηαζηηθά ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό
θαηεβάδνπλ ηνλ ηόλν ζηελ παξαιήγνπζα (βι. άηζσπν - αηζίπνη)
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Κ.Τ. 3: Αξζεληθά θαη ζειπθά ζε -(η)α, -ε θαη πιεζ. ζε -ε, κε ή ρσξίο ηελ εκθάληζε
ζεκαηηθήο αιινκνξθίαο αλάκεζα ζηνλ εληθό θαη ηνλ πιεζπληηθό αξηζκό.

Δληθόο
[me΄ ʃia] „παηξηόο‟

[ðe΄spoci] „δεζπόηεο‟

Ολνκ.

ν κεηζία

ν δεζπόθη

Γελ.

ηνπ κεηζία

ηνπ δεζπόθη

Αηη.

ην κεηζία

ην δεζπόθε
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

νη κεηζίε

νη δεζπόθεδε

Αηη.

ηνπ κεηζίε

ηνπ δεζπόθεδε
Πίνακαρ 4

Δληθόο
[kotsi΄thia] „θνινθπζηά‟

[ali΄ζi] „αινηθή‟

Ολνκ.

α θνηζπηία

α αινηζή

Γελ.

ηα θνηζπηία

ηαξ αινηζή

Αηη.

ηα θνηζπηία

ηαλ αινηζή
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

νη θνηζπηίε

νη αινηζέ

Αηη.

ηνπ θνηζπηίε

ηνπξ αινηζέ

Πίνακαρ 5 (και 4): Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ.3
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Επιζήμανζη:
ηελ ζπγθεθξηκέλε Κ.Σ. εληάζζνληαη αξζεληθά θαη ζειπθά ζε -(η)α, -ε θαη πιεζ. -ε, κε
ή ρσξίο ηελ εκθάληζε ζεκαηηθήο αιινκνξθίαο ζην θιηηηθό ηνπο παξάδεηγκα. Οη ιόγνη
πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ παξαπάλσ νκαδνπνίεζε ησλ νπζηαζηηθώλ ήηαλ νη εμήο:
i.
ii.

iii.

Πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο νηθνλνκηθνύ θιηηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Απνβνιή ηνπ ηειηθνύ <ο> ζηελ νλνκαζηηθή ησλ αξζεληθώλ θαη γεληθή
εληθνύ ησλ ζειπθώλ. Σν γεγνλόο απηό, πνπ απνηειεί βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο Σζαθώληθεο δηαιέθηνπ, έρεη σο απνηέιεζκα π.ρ. ην αξζεληθό θνλία „θνληάο‟ θαη ην ζειπθό ειία „ειηά‟ λα έρνπλ ίδηα κνξθή θαη
θιίζε.
Απνπζία απόιπηεο αληηζηνηρίαο ζηελ απόδνζε ηνπ γέλνπο από ηα Νέα
Διιεληθά ζηα Σζαθώληθα π.ρ. ν βξνύρν „ε βξνρή‟, ν ζίλα „ην βνπλό‟, α
ηζέα „ην θεθάιη‟, ν βάλλε „ην αξλί‟, ν θνληνζέξθε „ε νρηά‟, ην βάζη „ε
θηέξε‟, α ρνύξε „ην ρσξάθη‟ θ.α.

ηελ ίδηα Κ.Σ. εληάζζνληαη :
Α) Ηζνζύιιαβα αξζεληθά ζε -(η)α π.ρ. [no΄mia] (βνζθόο) - [no΄mie], [΄pua] „πόδη‟ [΄pue], [fo΄nia] - [fo΄nie]/ (θαη [fo΄ɲaðe] (θνλίαδεο) θαηά ηελ KNE), [βo΄ria] „βνξηάο‟ [βo΄rie] (θαη [βorjaðe]), [γo΄nia] - [γo΄nie] (θαη [γoniðe]), [no΄cia] „λνηηάο‟ [nocie] (θαη
[nocaðe]), [a΄era] αέξαο - [a΄ere] (θαη [a΄eriðe]) θ.α.
Β) Πεξηηηνζύιιαβα αξζεληθα ζε -α πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαηηθή αιινκνξθία ζηνλ
πιεζπληηθό αξηζκό π.ρ. [tsera΄ta] „θεξαηάο‟ - [tsera΄taðe], [mio΄na] „κπισλάο‟ [mio΄naðe], [psa΄ra] „ςαξάο‟ - [psa΄raðe], [pso΄ma] „ςσκάο‟ - [pso΄maðe], [ta΄va]
„ηαςί‟ - [ta΄vaðe] θ.α.


Ζ αληζνζπιιαβία ηνπ πιεζπληηθνύ, όπσο απηή εθθξάδεηαη κε ηε πξνζζήθε ηνπ
επηζήκαηνο -άδε, είλαη ζύκθσλα κε ην Pernot (1934: 161) λεόηεξε θαη
ππνδειώλεη ηελ επηξξνή ηεο δηαιέθηνπ από ηε γιώζζα πεγή, δειαδή ηα Νέα
Διιεληθά.

Γ) Πεξηηηνζύιιαβα αξζεληθά ζε -ε π.ρ. [aka΄maci] „αθακάηεο‟ - [aka΄maciðe], [a΄feɟi]
„αθέληεο‟ - [a΄feɟiðe], [ðe΄spoci] „δεζπόηεο‟ - [ðe΄spociðe], [γa΄nosi] - [γa΄nosiðe],
[merokama΄tzi] - [merokama΄tziðe], [te΄loni] - [te΄loniðe], [sitze΄ni] - [sitze΄niðe],
[praγmate΄fci] „πξαγκαηεπηήο‟- [pragmate΄fciðe] θ.α.
Γ) Πεξηηηνζύιιαβα αξζεληθά ζε -νπ, -ε π.ρ. [pa΄pu] - [pa΄puðe], [ka(r)na΄be] „θαλαπέο‟
- [ka(r)a΄beðe], [ka΄fe] - [ka΄feðe], [ se΄be] „παλσθόξη‟ - [ se΄beðe] θ.α.
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Δ) Παξνμύηνλα ζειπθά ζε -ία π.ρ. [γe΄nia] - [γe΄nie], [ku΄nia] „θαιάζη‟ - [ku΄nie],
[e΄tia] „ηηηά‟ - [e΄tie], [mu΄ria] „κνπξηά‟ - [mu΄rie], [efko΄lia] - [efko΄lie], [γito΄nia] [γito΄nie], [niγða΄lia] „ακπγδαιηά‟ - [niγða΄lie], [pari΄nia] „παξνηκία‟- [pari΄nie],
[ka΄rðia] - [ka΄rðie], [po΄ria] „δξόκνο‟ - [po΄rie], [vu΄nia] „βνηδνθνπξηά‟ - [vu΄nie] θ.α.


Πνιιά παξνμύηνλα ζειπθά ζε -ία εκθαλίδνπλ έλα [l] ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ
πιεζπληηθνύ, ρσξίο όκσο απηό λα εξκελεύεηαη εηπκνινγηθά π.ρ. ακαξθία ακαξθίιε. Αληίζηνηρα θιίλνληαη: [eri΄nia] „εξεκηά‟ - [eri΄nile] / [eri΄nie],
[spo΄ia]„ζηάρηε‟ - [spo΄ile] / [spo‟ie], [kra΄ia] „ηξύπα‟ - [kra΄ile] / [kra΄ie], [zi΄nia]
΄δεκία΄ - [zi΄nile] / [zi΄nie], [kro΄pia] „θνπξηά‟ - [kro΄pile] / [kro΄pie], [ku΄nia]
„ζηάκλα‟ - [ku΄nile] / [ku΄nie] θ.α.

η) Ομύηνλνη ηύπνη ζε -ά: [vo΄la] „θνξά‟ - [vo΄le], [fo΄na] „θσλή‟- [fo΄ne], [astra΄pa]
„αζηξαπή‟ - [astra΄pe], [ko΄na] „θιαδί‟ - [ko΄ne], [xa΄ra] - [xa΄re] θ.α.
Ε) Παξνμύηνλνη ηύπνη ζε -α: [anara΄iða] „λεξάηδα‟ - [anara΄iðe], [΄krisa] „θξηζάξη‟ [΄krise], [΄γurna] - [΄γurne], [a΄pama] „παιάκε‟ - [a΄pame], [΄sida] „ξίδα‟ - [΄side] θ.α.
Ζ) Παξνμύηνλα ζειπθά ζε -α κε πηώζε ηνπ κεζνθσλεεληηθνύ [l] ζηνλ εληθό θαη
αλάπηπμή ηνπ ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό: [΄vðela] „βδέιια‟ - [΄vðele], [mu΄kaa] „ξεκαηηά‟
- [mu΄kale], [anatri΄çia] „αλαηξηρίια‟ - [anatri΄çie], [sa΄rdea] „ζαξδέια‟ - [sa΄rðele],
[fu΄skaa] „θνπζθάια‟ - [fu΄skale] θ.α.


Σα νπζηαζηηθά απηά ηείλνπλ λα απνβάιινπλ ην κεζνθσλεεληηθό [l] πξηλ από ην
θσλήελ [a] ηνπ εληθνύ αιιά λα ην δηαηεξνύλ κπξνζηά από ην κπξνζηηλό [i] ηεο
γεληθήο ηνπ εληθνύ αξηζκνύ θαη [e] ηνπ πιεζπληηθνύ (βι. θαη Κ.Σ. 4 ηζνπθά
„θεθάιη‟ - ηζνπθαιή - ηζνπθάιε)

Θ) Παξνμύηνλα ζειπθά ζε -α κε πηώζε ηνπ κεζνθσλεεληηθνύ [ð] ζηνλ εληθό θαη
αλάπηπμε κεζνθσλεεληηθνύ [l] ζηνλ πιεζπληηθό π.ρ. [΄frua] „θξνύδα‟ - [΄frule], [sa΄nia]
„ζαλίδα‟ - [sa΄nile] θ.α.
Η) Οιηγάξηζκα ηζνζύιιαβα ζειπθά ζε -ε: [a΄γaci] „αγάπε‟ - [a΄γace], [a΄natzi] „αλάγθε‟
- [a΄natze], [anavo΄li] „πίδαθαο λεξνύ‟ [anavo΄le], [a΄raxni] - [a΄raxne], [΄tsepi] [΄tsepe], [e΄ftzi] „επρή‟ - [e΄ftze] θ.α.


ηελ ίδηα Κ.Σ. αλήθνπλ θαη παιαηά ηξηηόθιηηα ζειπθά ζε -ηο (>-ε ζηελ θνηλή
λενειιεληθή) πνπ θαηεβάδνπλ ηνλ ηόλν ζηελ παξαιήγνπζα ηνπ πιεζπληηθνύ
αξηζκνύ π.ρ. [e΄ksetasi] „εμέηαζε‟ - [ekse΄tase], [a΄pokrisi] „απόθξηζε‟ [apo΄krise]
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Κ) Πεξηηηνζύιιαβα ζειύθα ζε -νπ, -α: [ma΄mu] „γηαγηά‟ - [ma΄muðe], [ale΄pu] [ale΄puðe], [mai΄mu] - [mai΄muðe], [ʝo΄rti] - [ʝo΄rtaðe], [o΄ka] - [o΄kaðe], [γri΄a] [΄γraðe] (θαη [΄γrie]), [΄tsia] „ζεία‟ - [΄tsaðe] (θαη [΄tsie])
Λ) Οιηγάξηζκα νμύηνλα πεξξηηνζύιιαβα ζε -α κε πιεζπληηθό -άε: [aʎo΄xra] [aʎox΄rae], [meli΄sa] - [meli΄sae], [vði΄ma] „εβδνκάδα‟ - [βði΄mae], [a΄xra] - [a΄xrae].


Παξαηεξείηαη πηώζε ηνπ [ð] ζην ζρεκαηηζκό ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ -άδε>-άε
(Κσζηάθεο 1999: 54). Ο Ληόζεο επηζεκαίλεη πσο ε αληζνζπιιαβία κε ην
ζπγθεθξηκέλν θιηηηθό επίζεκα, σο κέζν δηάθξηζεο ηνπ πιεζπληηθνύ από ηνλ
εληθό αξηζκό είλαη ζρεηηθά παιηά ζηε Σζαθώληθε δηάιεθην αλ θαη ίρλε ηεο
παξαηεξνύληαη σο θαη ζήκεξα. Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη πσο ηα ζειπθά κε
ην κόξθεκα -αδε είλαη ζρεηηθά λεόηεξα θαη έρνπλ εηζαρζεί από ηε ζηηγκή πνπ
νινθιεξώζεθε ε απνβνιή ηνπ κεζνθσλεεληηθνύ [ð] θαη κεηά (Ληόζεο 2007:
380-381)

Κ.Τ. 4: Θειπθά ζε -α κε γελ. εληθνύ -έ, -ί θαη πιεζ. -ε

Δληθόο
[ɲutha] „λύρηα‟

[γuneka] „γπλαίθα‟

Ολνκ.

α ληνύηα

α γνπλαίθα

Γελ.

ηα ληνπηέ

ηα γνπλαηηζί

Αηη.

ηα ληνύηα

ηα γνπλαίηζα
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

νη ληνύηε

νη γνπλαίηζε

Αηη.

ηνπ ληνύηε

ηνπ γνπλαίηζε

Πίνακαρ 6: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ.4
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Α) Άιια ζειπθά πνπ ζρεκαηίδνπλ νμύηνλε γεληθή εληθνύ ζε -έ:
[΄skupa]ΟΝ - [sku΄pe]ΓΔΝ, [΄çure]ΟΝ „ρσξάθη‟ - [çu΄re]ΓΔΝ, [΄γrusa]ΟΝ „γιώζζα‟ [γru΄se]ΓΔΝ, [΄γiða]ΟΝ - [γi΄ðe]ΓΔΝ, [avo΄tana]ΟΝ „αθηί‟ - [avota΄ne]ΓΔΝ, [΄γua]ΟΝ „ζηνκάρη
πηελνύ‟ - [γu΄le]ΓΔΝ, [΄muza]ΟΝ „κύγα‟ - [mu΄ze]ΓΔΝ, [΄kraka]ΟΝ „θιεηδί‟ - [kra΄tse]ΓΔΝ,
[΄ζasa]ΟΝ „ζάιαζζα‟ - [ζa΄se]ΓΔΝ, [΄khara]ΟΝ „θσηηά‟ - [kha΄re]ΓΔΝ θ.α.
Β) Άιια ζειπθά πνπ ζρεκαηίδνπλ νμύηνλε γεληθή εληθνύ κε θιηηηθό κόξθεκα -ί:
[a΄mera]ΟΝ.„εκέξα‟ - [ame΄ri]ΓΔΝ., [ko΄pea]ΟΝ.„θνπέια‟ - [kope΄li]ΓΔΝ., [΄ ea]ΟΝ. „ζπίηη‟ [ e΄ i]ΓΔΝ., [΄çera]ΟΝ. „ρέξη‟ - [çe΄ri]ΓΔΝ.θ.α.




Σξηηόθιηηα ηνπ ηύπνπ λπμ ~ λπθηόο, ζπγάηεξ ~ ζπγαηξόο απνηέιεζαλ γηα ηνλ
Υαηδεδάθη ηε βάζε γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο γεληθήο ζε -έ, ελώ παξάιιεια
αθεηεξία ηεο θαηάιεμεο ζε -η απνηέιεζε ε γεληθή ηνπ εληθνύ ησλ αλησλπκηώλ
π.ρ. άβα „άιιε‟ – αιιί (1907: 113-114).
ηα παξνμύηνλα ζειπθά γνύα / γνπιέ - γνύιε, ηζέα / ηζειί - ηζέιε, θνπέα / θνπειί θνπέιε, θηανύα „ζηαγόλα‟ / θηανπιέ - θηανύιε, θαηζνύα „γάηα‟ / θαηζνπιέ θαηζνύιε, παξαηεξείηαη πηώζε ηνπ κεζνθσλεεληηθνύ [l] κπξνζηά από ην [a] ηεο
νλνκαζηηθήο ηνπ εληθνύ αξηζκνύ, αιιά αλάπηπμή ηνπ κπξνζηά από ηα κπξνζηηλά
[e] θαη [i] ηεο γεληθήο ηνπ εληθνύ θαη από ην [e] ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ.

Γ) Ο παξνμύηνλνο ηύπνο [΄abele] (< άκπεινο) / [abe΄li] - [a΄bele]

Κ.Τ. 5: Οπδέηεξα ηζνζύιιαβα ζε -ε, -ν, -η κε γελ. εληθνύ -νπ θαη πιεζ. αξηζκό -α.

Δληθόο
[alite] „αιεύξη‟

[ʃo΄mo] „θαγεηό‟

[΄xodi] „ρόξην‟

Ολνκ.

ην άιεηε

ην ζνκό

ην ρόληη

Γελ.

ηνπ αιήηνπ

ηνπ ζνκνύ

ηνπ ρόληνπ

Αηη.

ην άιεηε

ην ζνκό

ην ρόληη
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Πιεζπληηθόο
Ολνκ.

ηα άιεηα

ηα ζνκά

ηα ρόληα

Αηη.

ηα άιεηα

ηα ζνκά

ηα ρόληα

Πίνακαρ 7: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ. 5

Καηά ην [alite] θιίλνληαη: [΄kanestre] „παλέξη‟ - [΄kanestra], [΄ ʃoxane] „θέξαην‟ [΄ ʃoxana], [΄axane] „ιάραλν‟ - [΄axana], [΄kacure] „θάηνπξν‟ - [΄kacura], [phi΄tokale]
„πιάζηεο‟ - [phi΄tokala], [΄aγane] „άγαλν‟ - [΄aγana], [tzi΄nurtze] „λέν‟ - [tzi΄nurtza] ,
[dame΄re] „δνρείν κε καγηά‟ - [dame΄ra], [΄kaðre] „θάδξν‟ - [΄kaðra], [΄iðite]
„ξνπρηζκόο‟ - [΄iðita] θ.α.
Καηά ην [ʃo΄mo] θιίλνληαη: [΄ʃukho] „ζύθν‟ - [΄ʃukha], [merki΄ko] „κεξηηθό‟- [merki΄ka],
[΄karo] - [΄kara], [΄suko] „ξύγρνο‟ - [΄suka], [axani΄ko] - [axani΄ka], [podzi΄ko] „θξνύην‟
- [podzi΄ka] θ.α.
Καηά ην [΄xodi] θιίλνληαη: [΄ðori] „δώξν‟ - [΄ðora], [΄padi] „ζπαξηό‟ - [΄pada], [΄vasi]
„θηέξε‟ - [΄vasa], [΄kastri] „θάζηξν‟ - [΄kastra], [΄musti] „κνύζηνο‟ - [΄musta], [΄ðasi]
„δάζνο‟ - [΄ðasa] θ.α.

Κ.Τ. 6: Οπδέηεξα ζε -κα κε γελ. εληθνύ -κάηνπ θαη πιεζ. -καηα

Δληθόο
[΄artuma] „ηπξί‟
Ολνκ.

ην άξηνπκα

Γελ.

ηνπ αξηνπκάηνπ

Αηη.

ην άξηνπκα
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Πιεζπληηθόο
Ολνκ.

ηα αξηνύκαηα

Αηη.

ηα αξηνύκαηα
Πίνακαρ 8: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ. 6

Πνιππιεζήο νκάδα νπζηαζηηθώλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νπδέηεξα κε ζπζηεκαηηθή
ζεκαηηθή αιινκνξθία (π.ρ. αξηνπκα~ ζηνλ εληθό αξηζκό, πιελ ηεο γεληθήο θαη
αξηνπκαη~ ζηελ γεληθή ηνπ εληθνύ θαη όιν ηνλ πιεζπληηθό).

1) ηελ ίδηα Κ.Σ. αλήθνπλ: [΄puma] „πώκα‟ , [΄tsuma] „μύζκα‟, [΄kaŋuma] „λύρησκα‟,
[΄ka sima] „δάγθσκα‟, [΄zimuma] „δύκσκα‟, [΄khʃuma ] „ηίλαγκα‟, [΄phrama]
„ζπόξνο‟, [΄oɟuma] „πνπθάκηζν‟, [΄phuntema] „ζβήζηκν‟, [΄duma] „ρηύπεκα‟,
[΄vrodama] „γθξέκηζκα‟, [ksi΄meruma] „μεκέξσκα‟, [΄zvaizma] „δηάβαζκα‟,
[΄khakhuma] „ρώζηκν‟, [΄ʃonizma] „δέζηακα‟, [΄duma] „ρηύπεκα‟, [΄krama] „θιάκα‟,
[΄mozama] „πόλνο‟ θ.α.
2) Οιηγάξηζκα πεξηηηνζύιιαβα νπδέηεξα ζε -α π.ρ. [γa] „γάια‟ - [΄γatu] / [΄γata],
[΄γuna] „γόλαην‟ - [γu΄natu] / [΄γunata]
3) Σν νπδέηεξν [΄krie] „θξέαο‟ - [kri΄atu] / [΄kriata]
4) Σν νπδέηεξό [΄io] „λεξό‟ - [i΄βatu] / [΄iβata]
Τπάξρεη θαη ην νύδέηεξν βνύθηνπξε „βνύηπξν‟ κε γελ. εληθνύ βνύθηνπξε θαη
πεξηηηνζύιιαβν πιεζπληηθό βνπθηνύξαηα

Κ.Τ.7Α: Οπδέηεξα ζε -η κε γελ. ελ. -ηνπ θαη πιεζ. -ηα/-ία

Δληθόο
[ðo΄xiri] „γεθύξη‟
Ολνκ.

ην δνρύξι
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Γελ.

ηνπ δνρπξίος

Αηη.

ην δνρύξη
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

ηα δνρύξια

Αηη.

ηα δνρύξηα
Πίνακαρ 9: Αναλςηικό ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ.7Α

Αληίζηνηρα θιίλνληαη: [΄xrami] - [xra΄miu] / [΄xramia], [e΄ŋoni] „εγγόλη‟ - [eŋo΄ɲu] /
[e΄ŋoɲa], [pu΄li] „πνπιί‟ - [pu΄ʎu] / [pu΄ʎa], [ka΄mbzi] „παηδί‟ - [ka΄mbziu] / [ka΄mbzia],
[skamni] - [ska΄mniu] / [ska΄mnia], [kre΄βaci] „θξεββάηη‟ - [kreβa΄ciu] / [kre΄βaca] θ.α.

Κ.Τ.7Β: Οπδέηεξα ζε -η κε γελ. ελ. -ηνπ θαη πιεζ. -α

Δληθόο
[fu΄ciʎi] „θπηίιη‟
Ολνκ.

ην θνπθίιη

Γελ.

ηνπ θνπθηιίνπ

Αηη.

ην θνπθίιη
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

ηα θνπθίια

Αηη.

ηα θνπθίια
Πίνακαρ 10: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ Κ.Σ.7Β
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Αληίζηνηρα θιίλνληαη: [a΄guzi] „αγγνύξη‟ - [a΄guza], [pa΄pori] - [pa΄pora], [΄mali] „κήιν‟
- [΄maβa], [΄kali] „μύιν‟ - [΄kava], [ze΄vγazi] - [ze΄vγaza], [ka΄uni] „γεθύξη‟ - [ka΄una],
[mu΄ari] „κνπιάξη‟ - [mu΄ara], [ka΄itzi] - [ka΄itza], [vo΄tani] - [vo΄tana] θ.α.


ηα παξαπάλσ νπδέηεξα ζεσξνύκε πσο ε πξνθνξά ηνπ πιεζπληηθνύ αγγνύδα /
παπόξα, κε ζπλίδεζε ηνπ εκηθώλνπ j, νθείιεηαη ζηελ απνξξόθεζή ηνπ θαηά ηα
νπζηαζηηθά: ακάμα (ακάμηα), παπνύηζα (παπνύηζηα) ζηελ θνηλή.

5. Ανάλςζη ηων οςζιαζηικών πος δεν ομαδοποιούνηαι ζηιρ Κ.Σ.
ην παξόλ θεθάιαην ζα εμεηαζηνύλ νπζηαζηηθά πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ
θιηηηθέο ηάμεηο, είηε γηαηί ζρεκαηίδνπλ ηνλ πιεζπληηθό κε αλαινγηθή επέθηαζε ηεο
αηηηαηηθήο ζηελ νλνκαζηηθή π.ρ. [ ziγi΄ko] (θόθα) - [ ziγi΄ku] θαη [΄ ʃipo] (θήπνο) [΄ ʃipune], είηε γηαηί παξνπζηάδνπλ θιηηηθό παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθό από ηα ππόινηπα
π.ρ. [΄ζari] „ζάξξνο‟ - [΄ζari a]. ε θάζε πεξίπησζε, παξαηεξνύκε όηη ζπληεινύλ ζηελ
απνζπζηεκαηνπνίεζε θαη αλαδηάηαμε ηνπ θιηηηθνύ ππνπαξαδείγκαηνο ηνπ εληθνύ ή ηνπ
πιεζπληηθνύ αξηζκνύ. Δληνύηνηο, ζεσξνύκε πσο βξίζθνληαη ζε έλα πξώηκν ζηάδην
νκαιήο ελζσκάησζεο θαη ελαξκόληζεο κε ην παξαπάλσ νλνκαηηθό ζύζηεκα, θαζώο
ιόγσ ηεο επίδξαζεο από ηελ θνηλή, νη θαηαιήμεηο ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ [-u] θαη
[-une] έρνπλ δώζεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θαηάιεμε [i] <νη>, κε απνηέιεζκα λα
καξηπξνύληαη από ηνπο θπζηθνύο νκηιεηέο ηύπνη όπσο: ηδπγηθνί, ηζήπνη θ.α.

5.1 Απζενικά ζε ο (-ό), -ε (-έ) και –α με πληθ. -ος (-ού)

Δληθόο
[΄sakho] „ζάθνο‟

[΄vo ʃe] „ζηαθύιη‟

[΄petaka] „είδνο
ζθνπιεθηνύ‟

Ολνκ.

ν ζάθν

ν βόηζε

ν πέηαθα

Γελ.

ηνπ ζάθν, ζάθνπ

ηνπ βόηζε, βόηζνπ

ηνπ πέηαθα, πεηάθνπ

Αηη.

ην ζάθν

ην βόηζε

ην πέηαθα
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Πιεζπληηθόο
Ολνκ.

νη ζάθνπ

νη βόηζνπ

νη πεηάθνπ

Αηη.

ηνπ ζάθνπ

ηνπ βόηζνπ

ηνπ πεηάθνπ

Πίνακαρ 11: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ απζενικών με κλιηικό μόπθημα -ος ζηον
πληθςνηικό

Α) Καηά ην νπζηαζηηθό [΄sakho] θιίλνληαη:
[a΄kho] „αζθόο‟ - [a΄khu], [tziγi΄ko] „θόθα‟ - [tziγi΄ku], [a΄γo] „ιαγόο‟ - [a΄γu] θ.α.
Β) Καηά ην νπζηαζηηθό [΄vo ʃe] θιίλνληαη:
1)Ομύηνλνη ηύπνη ζε -ε: [cu΄re] „ηπξόο‟ - [cu΄ru], [kui΄te] „ζθνύμηκν‟ - [kui΄tu], [vai΄te]
„θιάκα‟ - [vai΄tu] θ.α.
2) Παξνμύηνλνη ηύπνη ζε -ε: [΄one] „όλνο‟ - [΄onu], [΄kalie] „θαιύβα‟ - [΄kaliu], [΄pore]
„πόξηα‟ - [΄poru], [΄ade] „ςσκί‟ - [΄adu] θ.α.
3) Πξνπαξνμύηνλα ζε -ε: [a΄rkovate] „βάην‟ - [arko΄vatu], [΄eate] „έιαην‟ - [e΄atu],
[a΄nifore] - [ani΄foru], [a΄tzinare] „αγθηλάξα‟ - [atzi΄naru], [a΄thsimtane] „ζθέλδακνο‟ [athsi΄mtanu] θ.α.
Γ) Καηα ην νπζηαζηηθό [΄petaka] θιίλνληαη:
1) Παιαηά πξνπαξνμύηνλα νπζηαζηηθά ζε -αμ, -αθνο πνπ κεηαπιάζηεθαλ θαηά ηα
αξζεληθά ζε -α π.ρ. [΄koraka] „θόξαθαο‟ (< θόξαμ) - [ko΄raku], [΄khoaka] „ζθνπιήθη‟ (<
ζθώιαμ) - [kho΄aku], [΄arnaka] „λεξόιαθνο‟ (< ιάξλαμ) - [a΄rnaku] θ.α.
2) Παξάγσγα κε κεγελζπηηθή θαηάιεμε -αθα π.ρ. [΄uζaka] „κεγάιν θίδη‟ - [u΄ζaku],
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5.2 Απζενικά ζε -ο, -ε και πληθ. -οςνε

Δληθόο
[΄ sipo] „θήπνο‟

[΄pe ʃe] „πέηξα‟

Ολνκ.

ν ηζήπν

ν πέηζε

Γελ.

ηνπ ηζήπν, ηζήπνπ

ηνπ πέηζε, πέηζνπ

Αηη.

ην ηζήπν

ην πέηζε
Πιεζπληηθόο

Ολνκ.

νη ηζήπνπλε

νη πέηζνπλε

Αηη.

ηνπ ηζήπνπλε

ηνπ πέηζνπλε

Πίνακαρ 12: Αναλςηικόρ ηπόπορ κλίζηρ απζενικών με κληηικό μόπθημα -οςνε ζηον
πληθςνηικό

Α) Αληίζηνηρα θιίλνληαη: [΄khoko] „θνπθί‟ - [΄khokune], [΄ilie] „ήιηνο‟ - [il΄iune], [i΄the]
„ηζηόο‟ - [i΄thiune], [ko΄rio] „θνξηόο‟ - [ko΄riune], [΄ ʃao] „ηξάγνο‟ - [΄ ʃaune], [΄vreo]
„βξπσληά‟ - [΄vreune], [axi΄neo] „αρηλόο‟ - [axi΄neune], [΄aʝie] - [a΄ʝiune], [kho΄bio]
„αξάρλε‟ - [kho΄biune] θ.α.

6.3 Οςδέηεπα ζε -ι με πληθςνηικό -ήηα
ηε θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νπδέηεξα κε ζεκαηηθή αιινκνξθία ζην θιηηηθό
ππνπαξάδεηγκα ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ (βι. ζάξξεη- /΄ζari -/), παξνπζηάδνπλ ην
θαηλόκελν ηεο εηεξόθιηζεο1 θαη αθνινπζνύλ ην πξόηππν θιίζεο ησλ νπζηαζηηθώλ ηεο
Κ.Σ.6 ~ αξηνύκαηα [a΄rtumat-].
Όκνηα κε ην [΄ζari] - [΄ζarita] θιίλνληαη νιηγάξηζκα νπδέηεξα: [΄prati] „πιάηνο‟,
[΄phui] „πύνλ‟, [΄paxi] „πάρνο‟, [΄makri] „κάθξνο‟ θ.α.
1

Ωο εηεξόθιηζε νξίδεηαη ε ηδηόηεηα ελόο ιεμήκαηνο λα πεξηιακβάλεη ζην θιηηηθό ηνπ

παξάδεηγκα δύν ή πεξηζζόηεξεο θιηηηθέο ηάμεηο.
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7.2. Η γενική ηος πληθςνηικού ηων οςζιαζηικών ζηα Σζακώνικα
ηε δηάιεθην παξαηεξείηαη κηα ηάζε κείσζεο, αλ όρη εμάιεηςεο, ηεο γεληθήο ηνπ
πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ησλ νλνκάησλ. Όπσο θαλεξώλνπλ ηα παξαδείγκαηα πνπ
παξαζέηεη ν Kisilier M. & Mertyris D. (2013) αλαθεξόκελνη ζηνλ Κσζηάθε (1999: 61),
ε γεληθή ηνπ πιεζπληηθνύ είλαη δπλαηόλ λα εθθξάδεη:
Α) ηην ηλικία ή ηην διάπκεια:
i.
ii.
iii.
iv.

Σν θεγγάξη ζάκεξε έλη ηζείξ ακεξνύ. „Σν θεγγάξη είλαη ζήκεξα ηξηώλ
εκεξώλ.‟
Δύ’ κελνύ θακπδί. „Γπό κελώλ παηδί.‟
Δέθα ρξνλνύ θακπδί. „Γέθα ρξνλώλ παηδί‟
Σζεί ςαιηδνύ ηζάν. „Σξηώλ ςαιηδηώλ, ηξείο θνξέο θνπξεκέλνο, άξα ηξηώλ
ρξνλώλ ηξάγνο ‟

Β) ηην αξία ή ηην ποζόηηηα:
i.
ii.

Ελέηδε δέθα δξαρνπκνύ πξάκαηα. „Έθεξε πξάγκαηα αμίαο δέθα δξαρκώλ.‟
Δύ’ εξηθνύ γίδα. „Γύν θαηζηθηώλ γίδα‟

7.2 Σπόποι έκθπαζηρ ηηρ γενικήρ
Α) Ζ πην ζπρλή αληηθαηάζηαζε ηεο γεληθήο ζηε δηάιεθην είλαη από ηελ αηηηαηηθή:
i.
ii.

α ηζέa ηνπ γνλήδε λάκνπ ‘ην ζπίηη ησλ γνληώλ κνπ’
ηαλ πελεθεία ηνπξ άινη „ηε θηώρεηα ησλ άιισλ‟

Β) Πην ζπάληα γίλεηαη απόδνζε ηεο γεληθήο κε εκπξόζεηε εθθνξά π.ρ. από + αηηηαηηθή
ή ζε + αηηηαηηθή:
i.
ii.

νη πνύε από ηα θακπδία „ηα πόδηα ησλ παηδηώλ‟ (Kisilier 2013: 426)
νη ςίινη ζ’ έηαλε ηα γνπλαίθα „ηα κάηηα απηήο ηεο γπλαίθαο‟ (Kisilier
2013: 426)
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Γ) Καηά ηελ επηηόπηα έξεπλα πνιινί θπζηθνί νκηιεηέο απέδσζαλ ηελ γεληθή πηώζε κε
αλάπηπμε νιόθιεξεο πξόηαζεο θαη ην ξήκα έρσ:
Π.ρ. Δξ. -Πώο ζα ιέγαηε ηα παξάζπξα ησλ ζπηηηώλ;
Απ. -‘Οη ηζέιε είλ’ έρνπληε παλεζνύξηα’ [i ΄ sele ΄in‟ ΄exude pane΄ζurja]
(ηα ζπίηηα έρνπλ παξάζπξα).
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