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Abstract 
This paper deals with the nominal inflection and the most characteristic morphological phenomena 
of the dialect spoken in the area of Lesvos and Kydonies. In particular, it studies the occurrence of 
the paradigmatic uniformity and heteroclisis at the nominal system of the dialect. Observations about 
the differences with Standard Modern Greek (SMG) are also offered. This dialect is characterized by 
a tendency for normalization and redefinition of nominal inflection, which explains the systematic 
and extended display of paradigmatic uniformity and heteroclisis in contrast with SMG. These 
phenomena are mainly displayed in the plural. We assume that the combination of the loss of genitive 
plural with the parallel syncretism of nominative with accusative are very important for the 
normalization of the dialect’s nominal system.  
 
Λέξεις-κλειδιά: ονοματική κλίση, ετερόκλιση, παραδειγματική ομοιομορφία, διάλεκτος της Λέσβου 
και των Κυδωνιών  
 

                                   ✦ 

1. Εισαγωγή 

Η μελέτη της ονοματικής κλίσης των διαλέκτων της Κοινής Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ) 
αποτελεί ένα από τα λιγότερο μελετημένα θέματα της γλωσσολογικής έρευνας. Όσον 
αφορά γενικότερα την εξέταση των ελληνικών διαλέκτων, ιδιαίτερη βάση έχει δοθεί στον 
εντοπισμό των φαινομένων που τις διέπουν και κατά κύριο λόγο είναι υπεύθυνα για τη 
διαφοροποίησή τους από την ΚΝΕ. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα συμβολή στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιστότερη 
περιγραφή και ανάλυση της ονοματικής κλίσης της διαλέκτου της Λέσβου και των 
Κυδωνιών (Αϊβαλί), καθώς και των σημαντικότερων φαινομένων που τη χαρακτηρίζουν 
και τη διαφοροποιούν συγκριτικά με την ονοματική κλίση της ΚΝΕ. 

Θα υποστηρίξουμε ότι η διάλεκτος διέπεται από μία ισχυρή τάση απλοποίησης και 
αποφυγής της παραδειγματικής πολυπλοκότητας. Εισχωρώντας στη δομή της διαλέκτου, 

                                                           
1 H παρούσα έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
(2010-2015) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ‘Καταγραφή, μελέτη και χαρτογράφηση των 
ιδιωμάτων της Λέσβου’. 
2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Καθ. Αγγελική Ράλλη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος 
‘Καταγραφή, μελέτη και χαρτογράφηση των ιδιωμάτων της Λέσβου’, στο πλαίσιο του οποίου διεξήχθη αυτή 
η έρευνα, για την διαρκή στήριξη και καθοδήγηση της. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τον 
υποψήφιο διδάκτορα γλωσσολογίας Μιχάλη Μαρίνη, για την πρώτη ανάγνωση του κειμένου, και τις 
εξαιρετικά γόνιμες και εποικοδομητικές παρατηρήσεις του. 
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βασική μας παρατήρηση είναι ότι η συστηματική παρουσία δύο μορφολογικών 
φαινομένων, της ετερόκλισης και της παραδειγματικής ομοιομορφίας, συμβάλλει 
καταλυτικά στην τελική διαμόρφωση του διαλεκτικού ονοματικού συστήματος. 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα 
γενικά χαρακτηριστικά της διαλέκτου. Ακολουθεί η τρίτη ενότητα με την παρουσίαση του 
θεωρητικού πλαισίου, στη βάση του οποίου θα δομηθεί η περιγραφή και η ανάλυση του 
ονοματικού διαλεκτικού συστήματος. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται το υλικό της 
έρευνας καθώς και ο τρόπος συλλογής του. Στην πέμπτη ενότητα πραγματοποιείται 
εκτενής παρουσίαση της κλίσης των ονομάτων της διαλέκτου, ενώ παράλληλα 
επισημαίνονται τα διαλεκτικά φαινόμενα και οι αποκλίσεις από την ΚΝΕ. Κλείνοντας, η 
έκτη ενότητα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις μας σχετικά με την 
ονοματική κλίση της διαλέκτου της Λέσβου και των Κυδωνιών. 

2. Γενικά χαρακτηριστικά 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διάλεκτος της Λέσβου δεν παρουσιάζει σημαντικές γλωσσικές 
διαφορές από τη διάλεκτο των προσφύγων από τις Κυδωνίες (Αϊβαλί), που 
εγκαταστάθηκαν στο νησί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ωστόσο, φαίνεται 
πως η μετέπειτα συνύπαρξή τους με τους γηγενείς οδήγησε σε εξάλειψη του μεγαλύτερου 
μέρους των γλωσσικών διαφοροποιήσεων. Έτσι, η διάλεκτος της Λέσβου και των 
Κυδωνιών, ως μία κοινή διάλεκτος, εντάσσεται στην ευρύτερη ομάδα των βόρειων 
ελληνικών ιδιωμάτων (Κοντοσόπουλος, 2008).  

 Στη πρώτη φάση της παρούσας μελέτης θα παρουσιάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά 
που διέπουν τη διάλεκτο. Η περιγραφή μας θα περιοριστεί στο επίπεδο της ονοματικής 
κλίσης και στα φαινόμενα που φαίνεται να την διαφοροποιούν από το κλιτικό σύστημα της 
ΚΝΕ. 

Πιο συγκεκριμένα και σταχυολογώντας, βασικά χαρακτηριστικά του διαλεκτικού 
συστήματος της Λέσβου και των Κυδωνιών, μεταξύ άλλων παρατηρούμε: την εμφάνιση 
των δύο βασικών γνωρισμάτων του βόρειου φωνηεντισμού (Χατζιδάκις, 1905), δηλαδή 
την ανύψωση των άτονων μέσων φωνηέντων /e/ και /o/ σε /i/ και  /u/ αντίστοιχα και την  
αποβολή των άτονων /i/ και /u/: 

(1)  α.       λάθους  <  λάθος 
       β.       κιρί       <  κερί 
       γ.       βνό        <  βουνό   
       δ.       χέρ        <   χέρι                        

Ακόμη, παράλληλα με τις φωνολογικές αποκλίσεις από την ΚΝΕ, η διάλεκτος παρουσιάζει 
και σημαντική μορφολογική διαφοροποίηση. Από τα βασικότερα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά της διαλέκτου θεωρείται ο συγκρητισμός των πτώσεων της ονομαστικής 
και της αιτιατικής του πληθυντικού αριθμού: 

(2)  α. Λ(εσβιακά) /Α(ϊβαλιώτικα)          ΚΝΕ  
       ον.   αθρώπ(οι)                                 άνθρωποι 
       γεν.        -                                          ανθρώπων 
       αιτ.  αθρώπ(οι)                                 ανθρώπους 

Σύμφωνα με τους Ράλλη κ.ά. (2003), ενισχυτικό ρόλο στην ταύτιση αυτών των δύο 
πτώσεων παίζει η εξάλειψη της γενικής πτώσης του πληθυντικού: 
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(3) α. Λ /Α                                              ΚΝΕ 

      τα πράματα αμ τα κουρίτσια           τα πράγματα των κοριτσιών 

Η τάση απλοποίησης της γενικής είναι εμφανής και στην ΚΝΕ, όσον αφορά όμως τη 
διάλεκτο, η γενική πτώση του πληθυντικού έχει εξαφανιστεί ολοκληρωτικά απ’ όλα τα 
πιθανά περιβάλλοντα χρήσης και η θέση της πλέον καλύπτεται από περιφράσεις (3). 

Το φαινόμενο της εξάλειψης της γενικής πτώσης με την παράλληλη σύμπτωση 
ονομαστικής και αιτιατικής, συνεπάγεται την εμφάνιση ενός μοναδικού τύπου σε όλες τις 
πτώσεις του πληθυντικού αριθμού. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι στην διάλεκτο 
της Λέσβου και των Κυδωνιών έχει απλοποιηθεί το ονοματικό κλιτικό παράδειγμα. Η 
περιγραφή αλλά και η γλωσσολογική ανάλυση αυτής της απλοποίησης θα αποτελέσει το 
κύριο μέλημα στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. 

3. Θεωρητικό πλαίσιο   

Η κλίση ορίζεται ως η μορφολογική διαδικασία σχηματισμού διαφορετικών μορφών μιας 
λέξης, οι οποίες δημιουργούνται από το συνδυασμό συγκεκριμένου θέματος και κλιτικών 
προσφυμάτων (Ράλλη, 2005). Σύμφωνα με τη Ralli (2000) τα κλιτικά προσφύματα 
αποτελούν φορείς μορφοσυντακτικών πληροφοριών. Για παράδειγμα, στα ονόματα 
φέρουν πληροφορίες αναφορικά με την πτώση και τον αριθμό. Από την άλλη, τα θέματα 
είναι υπεύθυνα για τη σημασία και το γένος. Το σύνολο των κλιτών τύπων μιας λέξης 
αποτελεί το κλιτικό παράδειγμα (inflectional paradigm). Στην πορεία της μελέτης αυτής θα 
συναντήσουμε και τον όρο κλιτικό υποπαράδειγμα, ο οποίος αναφέρεται σε κάποιο 
υποσύνολο του κλιτικού παραδείγματος, όπως λ.χ. είναι το υποπαράδειγμα του ενικού ή 
του πληθυντικού αριθμού (Ράλλη, 2005:108). 

3.1. Κατανομή των ονομάτων σε Κλιτικές Τάξεις 

Κοινό σημείο στις περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την 
ονοματική κλίση, είτε της ΚΝΕ είτε των διαλεκτικών της ποικιλιών, αποτελεί η κατάταξη 
των ονομάτων σε κλιτικές τάξεις (ΚΤ). Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις 
για τα κριτήρια κατανομής τους. Σύμφωνα με τη Ralli  (2000a; 2000b; 2002) ο 
διαχωρισμός των κλιτικών τάξεων γίνεται με γνώμονα δύο βασικά κριτήρια: (α) τη 
συστηματική αλλομορφική ποικιλία του θέματος, και (β) τη μορφή του συνόλου των 
κλιτικών επιθημάτων που συνδέονται με αυτό. Έχοντας υπόψη τους παραπάνω 
παράγοντες, η Ράλλη οργανώνει την κλίση των ονομάτων της ΚΝΕ σε οκτώ διαφορετικές 
κλιτικές τάξεις. 

 Όπως φαίνεται στο παράρτημα στο τέλος του άρθρου, η πρώτη κλιτική τάξη (ΚΤ1) 
περιλαμβάνει τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος χωρίς θεματική αλλομορφία, καθώς και 
κάποια αρχαιοπρεπή θηλυκά επίσης σε -ος. Η δεύτερη κλιτική τάξη (ΚΤ2) περιλαμβάνει 
τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ης, -ας, -ες και -ους με θεματική αλλομορφία, η οποία, τις 
περισσότερες φορές, προκύπτει με την προσθήκη του αλλόμορφου -δ- στο υποπαράδειγμα 
του πληθυντικού αριθμού. Η τρίτη κλιτική τάξη (ΚΤ3) περιλαμβάνει τα θηλυκά 
ουσιαστικά σε -α, -η, -ου και -ω, με θεματική αλλομορφία. Η τέταρτη κλιτική τάξη (ΚΤ4) 
αφορά τα αρχαιοπρεπή θηλυκά σε -η, που σχηματίζουν το αλλόμορφο Χη ~ Χε τη γενική 
πτώση του ενικού και πληθυντικού αριθμού, ως κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής, το 
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οποίο βρίσκεται σε ελεύθερη εναλλαγή με τον τύπο της ΚΝΕ. Ο πληθυντικός τους αριθμός 
σχηματίζεται με το αρχαιοπρεπές κλιτικό επίθημα -εις. Οι επόμενες κλιτικές τάξεις (ΚΤ5 
– ΚΤ8) περιλαμβάνουν τα ουδέτερα ουσιαστικά. Συγκεκριμένα, στην πέμπτη κλιτική τάξη 
(ΚΤ5) ανήκουν τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο, χωρίς θεματική αλλομορφία. Στην έκτη 
κλιτική τάξη (ΚΤ6) εμφανίζονται τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι, χωρίς θεματική 
αλλομορφία. Η έβδομη κλιτική τάξη (ΚΤ7) περιλαμβάνει τα αρχαιοπρεπή ουδέτερα 
ουσιαστικά σε -ος, χωρίς θεματική αλλομορφία και, τέλος, στην όγδοη κλιτική τάξη (ΚΤ8) 
ανήκουν αυτά με συστηματική θεματική αλλομορφία Χμα ~ Χματ. 

3.2. Ετερόκλιση και Παραδειγματική Ομοιομορφία 

Χαρακτηριστική για τη διάλεκτο θεωρείται η παρουσία των φαινομένων της ετερόκλισης 
και της παραδειγματικής ομοιομορφίας. Πιο συγκεκριμένα, η ετερόκλιση (heteroklisis) 
ορίζεται ως η ιδιότητα του λεξήματος να περιλαμβάνει στο κλιτικό του παράδειγμα δύο ή 
περισσότερες κλιτικές τάξεις (βλ. Stump, 2006; Maiden, 2009; Karatsareas, 2011).  
Σύμφωνα με το Maiden (2009:59-86) η ετερόκλιση αποτελεί ένα καθαρά μορφολογικό 
φαινόμενο που προκαλεί ασάφεια στην κατάταξη κάποιων λέξεων σε συγκεκριμένη 
κλιτική τάξη και συνήθως αποτελεί μια αλλαγή στη φωνητική πραγμάτωση ορισμένων 
τύπων του παραδείγματος, η οποία οδηγεί σε επανανάλυση της κλιτικής τάξης αυτών των 
τύπων. Η ετερόκλιση προκύπτει εξαιτίας κάποιων ενδοπαραδειγματικών εμποδίων τα 
οποία ανακόπτουν την αναλογική επέκταση των νέων τύπων και στο υπόλοιπο κλιτικό 
παράδειγμα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συνύπαρξη δυο κλιτικών τάξεων στο ίδιο κλιτικό 
παράδειγμα. Επιπλέον, κατά το Maiden, ενισχυτικά για την εμφάνιση της ετερόκλισης 
φαίνεται να λειτουργεί η παρουσία θεματικής αλλομορφίας, καθώς εάν δεν υπήρχε 
θεματική αλλομορφία στο κλιτικό παράδειγμα η αλλαγή στη φωνητική πραγμάτωση θα 
συνόδευε εξ αρχής το σύνολο του κλιτικού παραδείγματος και όχι ένα τμήμα του. 

 Όσον αφορά την παραδειγματική ομοιομορφία, σύμφωνα με το Bussmann (1996:21) 
ορίζεται ως η μείωση ή εξάλειψη των μορφολογικών και φωνολογικών διαφοροποιήσεων 
μέσα σε ένα κλιτικό παράδειγμα, με αποτέλεσμα αυτό να καθίσταται ομοιόμορφο. Η 
Bybee (1980) διαχωρίζει την παραδειγματική ομοιομορφία σε δύο διαφορετικά  είδη. Το 
πρώτο είδος, την ενδοπαραδειγματική ομοιομορφία, δηλαδή την επίτευξη ομοιομορφίας 
στο εσωτερικό ενός συγκεκριμένου κλιτικού παραδείγματος, την αποδίδει στις 
μορφολογικές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους οι τύποι του ίδιου κλιτικού 
παραδείγματος. Αντίστοιχα, το δεύτερο είδος, η διαπαραδειγματική ομοιομορφία, η 
επίτευξη δηλαδή ομοιομορφίας μεταξύ διαφορετικών κλιτικών παραδειγμάτων, 
αποδίδεται στα φωνολογικά χαρακτηριστικά των λεξημάτων. 

Σχετικά με τη διάλεκτο της Λέσβου και των Κυδωνιών, η παραδειγματική ομοιομορφία, 
ενδοπαραδειγματική και διαπαραδειγματική, κατά κύριο λόγο πραγματώνεται στο 
υποπαράδειγμα του πληθυντικού αριθμού (Αλεξέλλη, 2014). Η επιλογή του πληθυντικού 
έναντι του ενικού αριθμού δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο πληθυντικός θεωρείται 
σημασιολογικά μαρκαρισμένη κατηγορία, σε αντίθεση με τον αμαρκάριστο ενικό, και ως 
εκ τούτου είναι περισσότερο επιρρεπής στην αλλαγή3. Γενικότερα, η εμφάνιση του 
φαινομένου της παραδειγματικής ομοιομορφίας είναι αρκετά συχνή στη διάλεκτο και 
οδηγεί στην ύπαρξη ομοιομορφίας τόσο μεταξύ των τύπων ενός συγκεκριμένου κλιτικού 
παραδείγματος, όσο και μεταξύ διαφορετικών κλιτικών παραδειγμάτων. Έχει, επίσης, ως 

                                                           
3 Το φαινόμενο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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αποτέλεσμα την απλοποίηση του διαλεκτικού ονοματικού κλιτικού συστήματος 
(Αλεξέλλη & Ράλλη, 2014). 
 

4. Το υλικό της έρευνας 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη αποτελείται από ένα corpus 
ουσιαστικών προερχόμενων τόσο από προφορικές μαρτυρίες όσο και από γραπτές πηγές 
(Ράλλη, υπό έκδοση; Παπαδόπουλος, 1927; Σακκάρης, 1940). Τα προφορικά δεδομένα 
προέρχονται από ηχογραφήσεις αφηγήσεων σε αυθόρμητο διαλεκτικό λόγο που 
συνελέγησαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ‘Καταγραφή, μελέτη και 
χαρτογράφηση των ιδιωμάτων της Λέσβου’, της καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη. Η 
συλλογή των δεδομένων έγινε σύμφωνα με την εθνογραφική μεθοδολογία συλλογής 
πρωτότυπου υλικού, όπως αυτή περιγράφεται από τους Παπαζαχαρίου & Αρχάκη (2003). 
Σε πρώτη φάση το διαλεκτικό υλικό καταγράφηκε με μαγνητόφωνο ψηφιακής 
τεχνολογίας, μελετήθηκε στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου 
Πατρών, και στη συνέχεια πιστοποιήθηκε μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Όλοι οι 
πληροφορητές είναι φυσικοί ομιλητές της διαλέκτου, άνω των 60 ετών, με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο, άνδρες και γυναίκες, και επί το πλείστον προέρχονται από χωριά της 
Ανατολικής Λέσβου. 

5. Η ονοματική κλίση της διαλέκτου της Λέσβου και των Κυδωνιών 

Το κλιτικό σύστημα των ονομάτων, ουσιαστικών και επιθέτων4, της διαλέκτου της Λέσβου 
και των Κυδωνιών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από αυτό της ΚΝΕ. Κάποια από 
τα φαινόμενα που καταγράφουμε στην εργασία αυτή χαρακτηρίζουν γενικότερα τα βόρεια 
ιδιώματα, ενώ κάποια άλλα εμφανίζονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο διαλεκτικό 
σύστημα. Η περιγραφή μας θα αρχίσει με την παρουσίαση γενικών παρατηρήσεων που 
διέπουν το συνολικό κλιτικό παράδειγμα και στη συνέχεια θα εξετάσουμε την κάθε κλιτική 
τάξη χωριστά. 

 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η συγκεκριμένη διάλεκτος χαρακτηρίζεται από μία 
τάση απλοποίησης των κλιτικών της παραδειγμάτων, η οποία γίνεται  ιδιαίτερα εμφανής 
στο κλιτικό υποπαράδειγμα που πληθυντικού αριθμού. Το τελευταίο, σύμφωνα με τους 
Ράλλη κ.ά. (2003), προκύπτει από το γεγονός ότι ο πληθυντικός αριθμός της διαλέκτου 
χαρακτηρίζεται από ολοκληρωτική απώλεια της γενικής πτώσης και παράλληλο 
συγκρητισμό της ονομαστικής με την αιτιατική. Ο συνδυασμός αυτών έχει ως αποτέλεσμα 
τη μονοτυπία στο κλιτικό υποπαράδειγμα του πληθυντικού. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο 
πληθυντικός διαμορφώνεται έτσι ώστε να μην εντοπίζεται η διαφοροποίηση των κλιτικών 
τάξεων σε ονόματα που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά γένους και αριθμού. Το 
συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, γίνεται περισσότερο ορατό στην 
περίπτωση των ονομάτων του ουδετέρου γένους. 

Η απλοποίηση και ομοιομορφία των διαφορετικών μορφών των κλιτικών 
παραδειγμάτων της διαλέκτου θεωρείται απόρροια του φαινομένου της παραδειγματικής 
ομοιομορφίας και επιτελείται μέσω της εμφάνισης μιας θεματικής αλλομορφίας, 
διαφορετικής από αυτή που υπάρχει στην ΚΝΕ (Ράλλη κ.ά., 2003). Η επικράτηση της 
                                                           
4 Τα επίθετα της διαλέκτου, όπως και της ΚΝΕ, σε γενικές γραμμές, προσαρμόζονται στις κλιτικές τάξεις 
των ουσιαστικών. Για το λόγο αυτό, κατά την παρούσα εργασία, δε θα προβούμε σε ειδικότερη γι’ αυτά 
ανάλυση. 
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τάσης αυτής, είναι πολύ πιθανό σταδιακά να οδηγήσει σε συρρίκνωση των κλιτικών 
τάξεων, όπως αυτές εμφανίζονται στην ΚΝΕ. Καθώς όμως το ονοματικό διαλεκτικό 
σύστημα βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική περίοδο, δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε με 
βεβαιότητα νέες κλιτικές τάξεις (Αλεξέλλη & Ράλλη, 2014). Για το λόγο αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε την κατηγοριοποίηση της Ράλλη (2000a; 2000b; 2002; 2005) για την 
ΚΝΕ, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην ενότητα 3.1. 

Η παρουσίαση του ονοματικού συστήματος θα γίνει ανά κλιτικές τάξεις, ενώ 
παράλληλα θα επισημαίνονται και θα αναλύονται οι βασικότερες αποκλίσεις από την ΚΝΕ 
και τα φαινόμενα που διέπουν την ονοματική κλίση της διαλέκτου της Λέσβου και των 
Κυδωνιών. Πιο συγκεκριμένα: 

Στην ΚΤ1 περιλαμβάνονται τα αρσενικά και τα αρχαιοπρεπή θηλυκά ουσιαστικά σε         
-ος, που δεν παρουσιάζουν θεματική αλλομορφία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
συγκεκριμένη ΚΤ, ειδικά στον πληθυντικό αριθμό, αποτελεί μία από τις πλέον 
παραγωγικές ΚΤ για το μορφολογικό σύστημα της διαλέκτου, όπως θα αποδειχθεί και στη 
συνέχεια. Στο (4) φαίνεται ότι η ΚΤ1 διαφέρει από την αντίστοιχη της ΚΝΕ αποκλειστικά 
ως προς την απουσία της γενικής πληθυντικού, τον συγκρητισμό της ονομαστικής και 
αιτιατικής πληθυντικού και τους φωνολογικούς κανόνες που διέπουν τη διάλεκτο.   

(4)           Ενικός                                        Πληθυντικός 
ον.          δάσκαλ-ους                          δασκάλ’-(οι) 
γεν.        δάσκαλ-ου / δασκάλ-(ου)5                      - 
αιτ..        δάσκαλ-ου                          δασκάλ’-(οι) 
κλ.          δάσκαλ-ι                          δασκάλ’-(οι) 

Στην ΚΤ2 περιλαμβάνονται τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ας και -ης με θεματική 
αλλομορφία. Όπως φαίνεται στο (5), διαφέρει από την ΚΝΕ πέραν των ιδιαίτερων 
φωνολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της διαλέκτου, καθώς αποτελεί μία από 
τις ΚΤ που ευνοούν την παρουσία της ετερόκλισης. 

(5)           Ενικός                                Πληθυντικός 
ον.          τσουμπάν’(η)-ς6                τσουμπαν’-οί / τσουμπάν’(η)δ-ις 
γεν.        τσουμπάν’(η)                                       - 
αιτ.         τσουμπάν’(η)                      τσουμπαν’-οί / τσουμπάν’(η)δ-ις 
κλ.          τσουμπάν’(η)                τσουμπαν’-οί / τσουμπάν’(η)δ-ις 

Παρατηρούμε ότι το παραπάνω ουσιαστικό στον πληθυντικό αριθμό εμφανίζει 
ετερόκλιση, καθώς ο τύπος τσουμπαν’οί υιοθετεί τα κλιτικά χαρακτηριστικά της ΚΤ1, ενώ 
ο τύπος τσουμπάν’δις διατηρεί τα κλιτικά γνωρίσματα της ΚΤ2 στην οποία και ανήκει. 

Στην ΚΤ3 περιλαμβάνονται τα θηλυκά ουσιαστικά σε -α και -η με θεματική 
αλλομορφία. Το (6) αποδεικνύει ότι οι διαφορές της από την ΚΝΕ είναι αποκλειστικά 
φωνολογικές. 

(6)              Ενικός                         Πληθυντικός 
ον.   γ’(υ)ναίκα                         γ’(υ)ναίτσ-ις7 
γεν.     γ’(υ)ναίκα-ς                                  - 

                                                           
5 Ο τύπος αυτός προέρχεται από την αποβολή του –ου σύμφωνα με το φωνολογικό κανόνα που περιγράφεται 
στην εισαγωγή. 
6 Στη διάλεκτο παρατηρείται ουράνωση των συμφώνων /k/, /γ/, /x/, /l/ και /n/ όταν βρίσκονται μπροστά από 
άτονο /i/. 
7 Πολύ συχνά στη διάλεκτο εμφανίζεται το φαινόμενο του τσιτακισμού, της τροπής δηλαδή του συμφώνου 
/k/ σε /ts/ μπροστά από τα φωνήεντα /e/ και /i/. 
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αιτ.     γ’(υ)ναίκα                         γ’(υ)ναίτσ-ις 
κλ.     γ’(υ)ναίκα                         γ’(υ)ναίτσ-ις 

Στην ΚΤ4 περιλαμβάνονται  τα αρχαιοπρεπή θηλυκά σε -η με θεματική αλλομορφία. Η 
διαφορά μεταξύ της ΚΤ3 και της ΚΤ4 εντοπίζεται μόνο στον πληθυντικό αριθμό. Όπως 
παρατηρήθηκε και για την ΚΤ3, οι διαφορές, συγκριτικά με την ΚΝΕ, είναι μόνο 
φωνολογικές. 

(7)   Ενικός                         Πληθυντικός  
ον.   πόλ’(η)                         πόλ’-εις 
γεν.   πόλ(η)’-ς                - 
αιτ.   πόλ’(η)                         πόλ’-εις 
κλ.   πόλ’(η)                         πόλ’-εις 

Ακολουθεί η ανάλυση των ουδέτερων ουσιαστικών. Στη συγκεκριμένη κατηγορία 
εμφανίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από την ΚΝΕ. Όπως θα διαπιστώσουμε από την 
ανάλυση των ΚΤ, τα ουδέτερα ουσιαστικά χαρακτηρίζονται από μία ισχυρή τάση για 
ομοιομορφία και αποφυγή της παραδειγματικής πολυπλοκότητας, τόσο στο εσωτερικό των 
κλιτικών παραδειγμάτων (μέσω της ενδοπαραδειγματικής ομοιομορφίας) όσο και σε 
κλιτικά παραδείγματα που ανήκουν σε διαφορετικές ΚΤ (διαπαραδειγματική 
ομοιομορφία). Παράλληλα, χαρακτηριστικός για τη διάλεκτο θεωρούμε ότι είναι και ο 
παραγκωνισμός των αρχαιοπρεπών κλιτικών επιθημάτων για χάρη των επιθημάτων τα 
οποία είναι περισσότερο παραγωγικά στην μορφολογία. Τα παραπάνω οδηγούν στην 
εμφάνιση μιας θεματικής αλλομορφίας, η οποία δεν υπάρχει στην ΚΝΕ και έχει ως 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός γενικού προτύπου σε -α για τον πληθυντικό αριθμό όλων 
των ουδέτερων ουσιαστικών της διαλέκτου. Πιο συγκεκριμένα: 

Στην ΚΤ5 περιλαμβάνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο χωρίς θεματική αλλομορφία. 
Ωστόσο, σε ορισμένα ονόματα της διαλέκτου, παρατηρείται η εμφάνιση μιας νέας 
θεματικής αλλομορφίας, η οποία, πολλές φόρες, οδηγεί σε ετερόκλιση. 

(8)  Ενικός                                                                       Πληθυντικός  
ον.          δέντρ-ου                άλουγ-ου                         δέντρ-α     άλουγ-α / αλόγατ-α 
γεν.  δέντρ-ου / διντριγ-ιού        άλουγ-ου / αλουγ-ιού            -                        - 
αιτ.  δέντρ-ου                άλουγ-ου                         δέντρ-α     άλουγ-α / αλόγατ-α 
κλ.  δέντρ-ου                άλουγ-ου                         δέντρ-α     άλουγ-α / αλόγατ-α 

Στο (8) φαίνεται ότι οι δεύτεροι τύποι της γενικής ενικού των ουσιαστικών (διντριγιού και 
αλουγιού), προκύπτουν μέσω της διαπαραδειγματικής ομοιομορφίας ως αναλογική 
επέκταση από τη γενική ενικού της ΚΤ6 (βλ. παρακάτω). Επιπλέον, το ουσιαστικό άλουγα 
στον πληθυντικό αριθμό εμφανίζει το θεματικό αλλόμορφο αλόγατ- και επομένως 
παρουσιάζει ετερόκλιση: ο τύπος άλουγα ακολουθεί τα κλιτικά χαρακτηριστικά της ΚΤ5, 
ενώ ο τύπος αλόγατα υιοθετεί το κλιτικό πρότυπο της ΚΤ8 (βλ. παρακάτω). 

Στην ΚΤ6 περιλαμβάνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι χωρίς θεματική αλλομορφία. 
Όμοια με την ΚΤ5, συναντάμε και εδώ περιπτώσεις ουσιαστικών που διαμορφώνουν μία 
αλλομορφία, άγνωστη για την ΚΝΕ. 

(9)    Ενικός                       Πληθυντικός  
ον.            κ(ου)τί             μέλ’(ι)            κ(ου)τι-ά            μέλι-α / μέλ’(ι)τα 
γεν.   κ(ου)τι-ού        μιλι-ού                   -                              - 
αιτ.   κ(ου)τί             μέλ’(ι)             κ(ου)τι-ά           μέλι-α / μέλ’(ι)τα 
κλ.   κ(ου)τί             μέλ’(ι)             κ(ου)τι-ά           μέλι-α / μέλ’(ι)τα 
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Όπως παρατηρούμε στο (9) το ουδέτερο ουσιαστικό μέλ’(ι) διαμορφώνει στο κλιτικό 
υποπαράδειγμα του πληθυντικού αριθμού το θεματικό αλλόμορφο μέλ’(ι)τ-. Επομένως, 
εμφανίζει ετερόκλιση, καθώς ο τύπος μέλια ακολουθεί τα κλιτικά χαρακτηριστικά της 
ΚΤ6, ενώ ο τύπος μέλ’(ι)τα προσαρμόζεται στα κλιτικά χαρακτηριστικά της ΚΤ8. 

Συνεχίζοντας, στην ΚΤ7 περιλαμβάνονται τα αρχαιοπρεπή ουδέτερα ουσιαστικά σε        
-ος, χωρίς θεματική αλλομορφία. Σε αυτή την κλιτική τάξη συναντάμε τις μόνες 
περιπτώσεις ουδέτερων ουσιαστικών της διαλέκτου, που σχηματίζουν τον πληθυντικό 
αριθμό χρησιμοποιώντας εκτός από το κλιτικό επίθημα -α και το -η, κατ’ αντιστοιχία με 
την ΚΝΕ. Οι περιπτώσεις αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες και αποτελούν ενδεικτικό 
παράδειγμα αποσυστηματοποίησης του κλιτικού υποπαραδείγματος του πληθυντικού 
αριθμού. Η αποσυστηματοποίηση αυτή επιτελείται μέσω της διαμόρφωσης ενός θεματικού 
αλλόμορφου κατά το πρότυπο της ΚΤ8 (διαπαραδειγματική ομοιομορφία), ώστε το 
κλιτικό επίθημα που θα χρησιμοποιηθεί και σε αυτήν την περίπτωση να είναι το -α. 
Συνεπώς, και σε αυτή την περίπτωση συναντάμε το φαινόμενο της ετερόκλισης. 
 
(10)          Ενικός                              Πληθυντικός 
ον.            λάθ-ους                λάθ(η) /  λάθι-α / λάθητ-α 
γεν.           λάθ-ους                                - 
αιτ.           λάθ-ους                λάθ(η) / λάθι-α / λάθητ-α 
κλ.            λάθ-ους                λάθ(η) /  λάθι-α / λάθητ-α 

  

Στο (10) παρατηρούμε ότι στο κλιτικό υποπαράδειγμα του πληθυντικού αριθμού 
συνυπάρχουν τρεις διαφορετικές ΚΤ. Πιο συγκεκριμένα, ο τύπος λάθ(η) αποτελεί την 
αρχαιοπρεπή μορφή των ουδέτερων ουσιαστικών της ΚΤ7, ο τύπος λάθια εμφανίζει 
θεματικό αλλόμορφο σε -ι- και επομένως υιοθετεί την κλιτική συμπεριφορά των 
ουσιαστικών της ΚΤ6 (όπως σπίτ(ι) σπίτια), ενώ ο τύπος λάθητα ακολουθεί το πρότυπο 
κλίσης της ΚΤ8.  

Τέλος, στην ΚΤ8 περιλαμβάνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά με σταθερή θεματική 
αλλομορφία, όμοια με την ΚΝΕ. 
 
(11)      Ενικός                 Πληθυντικός 
ον.      κύμα                             κύματ-α 
γεν.      κυματ-ιού                     - 
αιτ.      κύμα                             κύματ-α 
κλ.               κύμα                             κύματ-α 

 
Στο (11) παρατηρούμε την εμφάνιση ενός νέου τύπου στη γενική πτώση του ενικού 
αριθμού, μέσω προσαρμογής του ονόματος στο πρότυπο της ΚΤ6 (σπίτ(ι), σπιτιού)  και 
επανανάλυση του -ιου σε κλιτικό επίθημα (διαπαραδειγματική ομοιομορφία).  

6. Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της ονοματικής κλίσης της διαλέκτου της Λέσβου και 
των Κυδωνιών, θα λέγαμε ότι η διάλεκτος διέπεται από μια γενικότερη τάση για 
ομαλοποίηση και επαναπροσδιορισμό της κλίσης των ονομάτων. Η τάση αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα οι διαφοροποιήσεις στο κλιτικό τους σύστημα να είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε 
σχέση με το αντίστοιχο της ΚΝΕ. Οι μεταβολές που παρουσιάστηκαν γίνονται ιδιαίτερα 
αντιληπτές στον πληθυντικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά, στην παρούσα μελέτη επιλέξαμε να 
διατηρήσουμε την κατηγοριοποίηση σε κλιτικές τάξεις της ΚΝΕ, καθώς θεωρούμε ότι το 



Αναδιάρθρωση Κλιτικών Παραδειγμάτων στην Ονοματική 
Κλίση της Λέσβου και των Κυδωνιών 

49 

 

 
 

ονοματικό σύστημα της διαλέκτου βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, γεγονός που δεν μας 
επιτρέπει να ορίσουμε εκ νέου κλιτικές τάξεις. Υποστηρίξαμε ακόμη ότι ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση των κλιτικών παραδειγμάτων διαδραματίζει η 
παρουσία δύο φαινομένων: (α) της παραδειγματικής ομοιομορφίας, η δράση της οποίας 
διαλεκτικά εμφανίζεται περισσότερο συστηματική συγκριτικά με την ΚΝΕ και οδηγεί 
στην αποσυστηματοποίηση και την απλοποίηση της ονοματικής κλίσης, μέσω της 
εμφάνισης μιας θεματικής αλλομορφίας, διαφορετικής από αυτή της ΚΝΕ και  (β) της 
ετερόκλισης, η οποία εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στον πληθυντικό αριθμό των 
αρσενικών ονομάτων της KT2 και των ουδέτερων της ΚΤ5, της ΚΤ6 και της KT7. Τα 
τελευταία στη διάλεκτο διαμορφώνουν μια νέα και άγνωστη στην ΚΝΕ θεματική 
αλλομορφία (π.χ. αλόγατα, μέλ’(ι)τα, λάθητα), ενισχύοντας έτσι τον ισχυρισμό του Maiden, 
ότι καταλυτικό ρόλο στην εμφάνιση της ετερόκλισης διαδραματίζει η παρουσίας 
θεματικής αλλομορφίας. 
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Παράρτημα 

Το κλιτικό παράδειγμα των αρσενικών ονομάτων της ΚΝΕ, όπως καταγράφεται από την 
Ράλλη (2005:119-121): 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤ1 ΚΤ2 
ον. άνθρωπ-ος ταμία-ς  καφέ-ς  
γεν. άνθρωπ-ου ταμία  καφέ 
αιτ. άνθρωπ-ο ταμία καφέ 
κλ. άνθρωπ-ε ταμία καφέ 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ον. άνθρωπ-οι ταμί-ες  καφέδ-ες 
γεν. ανθρώπ-ων ταμί-ων καφέδ-ων 
αιτ. ανθρώπ-ους ταμί-ες καφέδ-ες 
κλ. άνθρωπ-οι ταμί-ες καφέδ-ες 

 

Το κλιτικό παράδειγμα των θηλυκών ονομάτων: 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤ3 ΚΤ4 
ον. μητέρα αυλή αλεπού πόλη 
γεν. μητέρα-ς αυλή-ς αλεπού-ς πόλη-ς / πόλε-ως 
αιτ. μητέρα αυλή αλεπού πόλη 
κλ. μητέρα αυλή αλεπού πόλη 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ον. μητέρ-ες αυλ-ές αλεπούδ-ες πόλ-εις 
γεν. μητέρ-ών αυλ-ών αλεπούδ-ων πόλε-ων 
αιτ. μητέρ-ες αυλ-ες αλεπούδ-ες πόλ-εις 
κλ. μητέρ-ες αυλ-ές αλεπούδ-ες πόλ-εις 

 

Το κλιτικό παράδειγμα των ουδέτερων ονομάτων: 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

        ΚΤ5 ΚΤ6 ΚΤ7 ΚΤ8 
ον. βουν-ό σπίτι κράτ-ος σώμα 
γεν. βουν-ού σπιτι-ού κράτ-ους σώματ-ος 
αιτ. βουν-ό σπίτι κράτ-ος σώμα 
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κλ. βουν-ό σπίτι κράτ-ος σώμα 
 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ον. βουν-ά σπίτι-α κράτ-η σώματ-α 
γεν. βουν-ών σπιτι-ών κρατ-ών σωμάτ-ων 
αιτ. βουν-ά σπίτι-α κράτ-η σώματ-α 
κλ. βουν-ά σπίτι-α κράτ-η σώματ-α 
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