
K. Fragkopoulou, F. Kalamida, T. Kardamas, K. Kordouli, M. Marinis,  
Ch. Panagiotou & N. Vassalou (eds.). Theoretical and Applied Linguistics, 3 (2015) 

 

81 

Proceedings of PICGL3 

 
 

Το ονοματικό κλιτικό παράδειγμα της 
Ποντιακής διαλέκτου και των ιδιωμάτων της 

Χαλκιδικής: μια συγκριτική εξέταση1 
 

Μαριάννα Γκιουλέκα 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
mgkiouleka@upatras.gr  

 
Abstract 
This paper investigates nominal inflection in the light of evidence provided by two dialectal systems 
with different historical and linguistic backgrounds: the Pontic Asia-Minor dialect and the idioms of 
Chalkidiki. In both systems a tendency for morphological uniformity in the plural number is 
attested, therefore, emphasis will be specifically given to their plural nominal paradigms. The main 
aim of the study is to examine comparatively the processes adopted in order to eliminate linguistic 
complexity (i.e. case syncretism, analogy) and to ultimately optimize grammar, in the sense of 
Kiparsky (1982; 2000; 2005).    
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                                    ✦ 

1. Εισαγωγή 

Οι παραδειγματικές σχέσεις αποτελούν αδιαμφισβήτητο κομμάτι του γλωσσικού 
συστήματος. Έτσι, οι κλιτικές σχέσεις και η οργάνωσή τους έχουν αποτελέσει ένα 
σταθερά ενδιαφέρον ερευνητικό ζητούμενο, τόσο παλαιότερων, όσο και νεώτερων 
αναλύσεων. Σκοπό του άρθρου, αποτελεί η μελέτη της ονοματικής κλίσης υπό το φως 
δεδομένων που προέρχονται από δύο διαφορετικές, ως προς τα ιστορικό και γλωσσικό 
τους υπόβαθρο, διαλεκτικές ομάδες: της μικρασιατικής Ποντιακής και των λιγότερο 
διαφοροποιημένων μεταξύ τους υπο-ποικιλιών της Νέας Ελληνικής, των ιδιωμάτων της 
Χαλκιδικής.  

Η Ποντιακή, αφενός, είναι ένα διαλεκτικό σύνολο της μικρασιατικής περιοχής που 
ομιλούνταν μαζικά στα βορειοανατολικά μικρασιατικά παράλια, καθώς και στη 
μικρασιατική ενδοχώρα, μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης και την 
επακόλουθη ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923. Σήμερα στον Πόντο, η διάλεκτος έχει 
συρρικνωθεί σε μερικές εκατοντάδες ομιλητές και συνηθίζεται να αποκαλείται ως 
μουσουλμανική Ποντιακή ή Ρωμέικα. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να ομιλείται σε 
συγκεκριμένους διαλεκτικούς θύλακες στην κυρίως Ελλάδα, κατοικήσιμους από 
δεύτερης γενιάς πρόσφυγες από τον Πόντο. Τα ιδιώματα της Χαλκιδικής, αφετέρου, 

                                                        
1 Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, AMiGre/D.553, που αποτελεί 
μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.  
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ανήκουν στην ευρύτερη διαλεκτική ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Η διαλεκτική αυτή 
ομάδα καλύπτει εν γένει σχεδόν ολόκληρη τη βόρεια ελληνική ενδοχώρα, καθώς και τη 
νησιωτική της περιοχή, από την Ήπειρο έως τη Μικρά Ασία και από την κεντρική 
Ελλάδα μέχρι τη Μακεδονία. Οι ίδιες ελληνικές (υπο)ποικιλίες ομιλούνταν σε τμήματα 
της βορειοδυτικής ακτής της Μικράς Ασίας, στο δυτικό μισό της Ανατολικής Θράκης, 
καθώς επίσης και σε ορισμένα τμήματα των μικρασιατικών ακτών της Προποντίδας, 
μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών. 

Η συνεξέταση των δύο γλωσσικών συστημάτων αποκαλύπτει μια έντονη τάση προς 
τη μορφολογική ενοποίηση των κλιτικών παραδειγμάτων στον πληθυντικό αριθμό, που 
ωστόσο υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο ανά τη διαλεκτική ομάδα. Έτσι, στην 
παρούσα ανακοίνωση το κέντρο της εστιάσης είναι ο πληθυντικός αριθμός και η 
διερεύνηση των διαφορετικών γλωσσικών στρατηγικών που υιοθετούνται για ένα κοινό 
στόχο: την απλοποίηση του γραμματικού συστήματος (Kiparsky, 1982; 2000; 2005).  

Τα δεδομένα από την Ποντιακή αντλούνται από τις διαθέσιμες γραπτές πηγές, τις 
βάσεις δεδομένων και το ψηφιοποιημένο υλικό του Εργαστηρίου Νεοελληνικών 
Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα δεδομένα από τη Χαλκιδική προέρχονται 
από τις διαθέσιμες γραπτές πηγές, όπως επίσης από επιτόπια έρευνα. Το υλικό 
προέρχεται από δύο διαφορετικές περιοχές: την παράκτια περιοχή της Καλάνδρας και 
την ορεινή περιοχή του Ταξιάρχη (Γκιουλέκα, 2013). 

2. Το ονοματικό κλιτικό παράδειγμα της Κ(οινής) Ν(έας) Ε(λληνικής) 

Το κλιτικό παράδειγμα είναι ένα μοντέλο που αποτυπώνει τις μορφολογικές διαδικασίες 
σχηματισμού ενός συγκεκριμένου προτύπου κλίσης ή συζυγίας. Η οργάνωση των 
κλιτικών τάξεων και παραδειγμάτων κυριαρχείται από δύο βασικά αντικρουόμενες 
μεταξύ τους τάσεις: α) την τάση προς την ομοιομορφία και β) την αντίθεση σ’ αυτή. 

Η ονοματική κλίση και τα φαινόμενα που σχετίζονται μαζί της, έχει συχνά 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των μελετητών. Έτσι, μέχρι στιγμής έχουν προταθεί αρκετές 
κατηγοριοποιήσεις του ελληνικού ονοματικού συστήματος, κατηγοριοποιήσεις που 
περιλήφθηκαν στις παραδοσιακές γραμματικές (Τριανταφυλίδης, 1941; Τσοπανάκης, 
1948; Mirambel, 1959; κ.ά.). Οι ομαδοποιήσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στη βάση 
ποικίλων κριτηρίων, όπως για παράδειγμα: (α) το γένος (αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα) 
(Τριανταφυλλίδης, 1941; Σωτηρόπουλος, 1972), (β) τον αριθμό των συλλαβών στο θέμα 
τον ονομάτων όπως διαφαίνεται μέσα από τα παραδείγματα του ενικού και του 
πληθυντικού αριθμού (ισοσύλλαβα – ανισοσύλλαβα) (Τσοπανάκης, 1948), όπως επίσης 
και (γ) τον συγκρητισμό των πτώσεων (Κουρμούλης, 1964; Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 
1996).  

Σε πιο πρόσφατες αναλύσεις (Θωμαδάκη, 1994; Ράλλη, 2000; 2002; 2006; 
Αναστασιάδη–Συμεωνίδη, 2003) η παραδοσιακή, βασισμένη στο γένος κατηγοριοποίηση 
απορρίπτεται και τη θέση της καταλαμβάνει ένας διαχωρισμός των ονομάτων σε κλιτικές 
τάξεις σύμφωνα με την αλλομορφία του θέματος, ενώ σε άλλες προσεγγίσεις, 
ακολουθείται μια περισσότερο προσανατολισμένη στην σύνταξη ανάλυση (Αλεξιάδου, 
2004; Αλεξιάδου & Muller, 2004 κ.ά). 

Σημείο εκκίνησης της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της Ράλλη (2000) που 
βασίζει την κατηγοριοποίησή της στην έννοια της αλλομορφίας και στη μοναδικότητα 
του κλιτικού παραδείγματος. Με βάση την ανάλυσή της, τα ονόματα της Ελληνικής 
χωρίζονται σε 8 διαφορετικές κλιτικές τάξεις. Οι πρώτες δύο αποτελούνται κυρίως από 
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αρσενικά ονόματα, οι επόμενες δύο από θηλυκά και οι τελευταίες τέσσερις, από 
ουδέτερα. Τα αρσενικά ονόματα της ΚΝΕ πιο συγκεκριμένα, κλίνονται για αριθμό και 
πτώση σύμφωνα με τις κλιτικές τάξεις Ι και ΙΙ, τα θηλυκά σύμφωνα με τις κλιτικές τάξεις 
I, ΙΙΙ και IV, ενώ τα ουδέτερα με βάση τις κλιτικές τάξεις V –VIII.  

 
(1)  

ΚΤ I: ονόματα (αρσενικά και θηλυκά) σε –-ος 
 

ΚΤ II: αρσενικά ονόματα σε –ας, -ης, -ους, -ες 
 

ΚΤ III: θηλυκά ονόματα σε –α, -η, -ου 
 

KT IV: θηλυκά ονόματα σε -η 
 

ΚΤ V: ουδέτερα ονόματα σε –ο 
 

ΚΤ VI: ουδέτερα ονόματα σε  –ι 
 

IC VII: ουδέτερα ονόματα σε –ος 
 

IC VIII: ουδέτερα ονόματα σε  –μα 
 

Το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, έχει επιλεγεί ως πιο επαρκές περιγραφικά και 
ερμηνευτικά, καθώς είναι ικανό να παρέχει, μέσα από συγκριτική ανάλυση των 
δεδομένων, την αναγκαία βάση ώστε να αποτυπώσει τυπολογικά τις συστηματικές 
διαλεκτικές σχέσεις και διαφοροποίησεις που εντοπίζονται ανάμεσα στα συστήματα της 
ΚΝΕ και των ποικιλιών της.  

3. Το σύστημα της Ποντιακής 
Εξαιτίας της μακροχρόνιας επαφής της με την Τουρκική, η διάλεκτος με το πέρασμα των 
χρόνων έχει αναπτύξει ένα σύνολο γλωσσολογικών καινοτομιών, που είναι 
κατανεμημένοι σε ολόκληρο το σύστημά της. Πιο συγκεκριμένα, οσον αφορά τα κλιτικά 
παραδείγματα, παρατηρούμε τα ακόλουθα: (α) μαρτυρημένους, αν και όχι απαραίτητα 
ενεργούς τύπους της γενικής πληθυντικού, που μας δίνουν ένα χρονικό πλαίσιο σχετικά 
με την απώλεια της πτώσης και μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως αυτή η απώλεια είναι 
πιθανότατα πολύ πιο πρόσφατη και εξ’ αιτίας της επαφής της διαλέκτου με την ΚΝΕ, (β) 
μερικό πτωτικό συγκρητισμό της Ονομαστικής και της Αιτιατικής πτώσης προς όφελος 
της δεύτερης, που παρατηρείται σε ομάδες ονόματων οι οποίες φέρουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, (γ) εναλλαγή των ονοματικών παραδειγμάτων του πληθυντικού αριθμού 
ανάμεσα στις ΚΤ Ι και ΙΙ, (δ) αναλογική επέκταση του σχηματισμού της Γενικής πτώσης 
της ΚΤ VI σε όλα τα ουδέτερα ονόματα, (ε) παρουσία του καινοτόμου δείκτη κλίσης –
αντ σε ονόματα των κλιτικών τάξεων I-II και III, που κλίνονται κατά την ΚΤ Ι, καθώς και 
(στ) ανάδειξη του [±ανθρώπινο] χαρακτηριστικού ως ενεργό.  
 
(2) Αρσενικά ονόματα 

 
-os / -on -as                       -is -es 

         Ενικός 

Ονομ  o anθropos, anθropon   o vasileas   o afendis   o psaltes  

Γεν  tu anθrop(u), anθropiu tu vasilea t’ afendi   tu psalte 

Αιτ  ton anθropo(n) ton vasilean   ton afendin ton psalten 

Κλητ  [-]anθrope 
[-]vasilea 
 

[-]afenda 
 

- 
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   Πληθυντικός  

Ον  i anθrop(i)   
i vasiläδes,   vasiländ(i), 
vasiläδondes     

i afendaδes, 
afendaδi   

i psaltaδes 

Γεν  ton anθropon, anθropion 
ton vasiläδon, 
vasiländion, vasiländon     

ton afendion 
ton psaltaδion  

Αιτ  tus anθrop(u)s   
tus vasiläδes, 
vasiländ(u)s, vasiländas    

tus afendaδes, 
afendaδus 

tus psaltaδes 

Κλητ  [-] anθropi -   -   - 

 
Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραδείγματα που συμπεριλαμβάνονται στον 
παραπάνω πίνακα, η δια-παραδειγματική ομοιομορφία είναι ενεργή, έχοντας σαν 
αποτέλεσμα την εναλλαγή των ονοματικών παραδειγμάτων του πληθυντικού αριθμού 
ανάμεσα στις ΚΤ I και ΙΙ. Μια πιο προσεκτική ματιά στα ίδια παραδείγματα, μπορεί 
επίσης να αποκαλύψει πως η αλλομορφία του θέματος με το σχηματιστικό στοιχείο –δ- 
διατηρείται στην Ποντιακή και σε ορισμένες περιπτώσεις επεκτείνεται και σε ονόματα 
της δεύτερης ΚΤ που παρουσιάζουν μόνο αλλομορφία στο θεματικό φωνήεν. Επιπλέον, 
σχηματισμοί όπως γιατροί ~ γιατρίδοι, που μαρτυρούνται στη διάλεκτο, αποκαλύπτουν 
μια αναλογική επέκταση αυτού του αλλομορφικού μοτίβου με το σχηματιστικό -δ- 
ακόμα και σε ονόματα που ανήκουν στην ΚΤ Ι (Melissaropoulou, 2012). Επίσης, 
παρατηρήσιμη είναι η αναλογική επέκταση της ΚΤ VI μέσω της γενικής πτώσης σε όλα 
τα ουδέτερα ονόματα, το φαινόμενο που είναι γνωστό ως ετερόκλιση (για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ετερόκλιση, βλ. Karatsareas, 2011). Όσον αφορά τους 
διπλούς σχηματισμούς που παρατηρούνται στην ονομαστική πτώση των αρσενικών που 
λήγουν σε –ον, -ος, αυτοί μας παρέχουν τη σύνδεση ανάμεσα στην κλίση και στην ένοια 
της οριστικότητας, που φαίνεται να είναι μορφολογικά ενεργή στη διάλεκτο (Gkiouleka, 
forthcoming).  

Καθώς εντοπίζουμε τύπους γενικής πληθυντικού στα δεδομένα μας, μολονότι η ισχύς 
τους είναι αμφιλεγόμενη, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως η απώλεια της πτώσης έχει 
ενεργοποιηθεί. Συνδέοντας την ύπαρξη της γενικής πληθυντικού με το φαινόμενο του 
πτωτικού συγκρητισμού, παρατηρούμε ακέραιους τύπους Ονομαστικής και Αιτιατικής 
στα ονόματα με το χαρακτηριστικό [+ανθρώπινο]. Όταν, όμως, προχωράμε στην εξέταση 
των ονομάτων με [-ανθρώπινο] χαρακτηριστικό:  

 
(3) [-ανθρώπινα] ονόματα 

 -os / -on 

 Ενικός 

Ονομ o minas 

Γεν tu minos, mina, minu 

Αιτ ton minan 

Κλητ - 

 Πληθυντικός 

Ονομ ta minas   

Γεν ton minon 

Αιτ ta minas   

Κλητ - 

 
Παρατηρούμε πως τα [-ανθρώπινα] ονόματα της διαλέκτου υπόκεινται στην 
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πραγματικότητα σε πτωτικό συγκρητισμό στον πληθυντικό αριθμό. Αξιοσημείωτο είναι 
πως ο συγκρητισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα αρσενικά με [-ανθρώπινο] 
χαρακτηριστικό], όπως επίσης και σε θηλυκά ονόματα (όπως αποτυπώνεται στα 
ακόλουθα κλιτικά παραδείγματα), ανέξάρτητα από την κλιτική τάξη στην οποία 
εντάσσονται. Μη ανθρώπινα αρσενικά ονόματα που λήγουν σε –ας (π.χ. τα μήνας), 
καθώς και μη ανθρώπινα θηλυκά ονόματα που λήγουν σε –α (τα θάλασσας) και –η (τα 
βρεχάς), δέχονται την σχηματιστική κατάληξη της αιτιατικής πτώσης τόσο για την 
ονομαστική, όσο και για την αιτιατική πληθυντικού. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι 
ενώ τα αντίστοιχα [+ ανθρώπινα] αρσενικά ονόματα δέχονται στον πληθυντικό τα σαφώς 
διακριτά σχηματιστικά –ες και –ας για την ονομαστική και την αιτιατική πληθυντικού 
αντίστοιχα, τα [+ανθρώπινα] θηλυκά ονόματα δέχονται το συγκριτικό σχηματιστικό –ες 
της ονομαστικής πληθυντικού από κοινού, για ονομαστική και αιτιατική (για 
παράδειγμα: οι νυφάδες).  
 
(4) Θηλυκά ονόματα 

 -e -a -i 

 Ενικός   

Ονομ i nife i θalassa i vrehi 

Γεν ti nifes ti θalassas ti vrehis 

Αιτ ti nifen tin θalassan tin vrehin 

Κλητ [-]nife [-]θalassa - 

 Πληθυντικός   

Ονομ 
i nifaδes   

ta θalassas  ta vrehas, vrehia, 
vrehandas 

Γεν ton nifaδion   - ton vrehion  

Αιτ 
ta nifaδes   

ta θalassas ta vrehas, vrehia, 
vrehandas 

Κλητ [-]nifaδes   - - 

 
Στην ΚΝΕ, η οριστικότητα και το [± ανθρώπινο] χαρακτηριστικό δεν είναι ενεργά σε 
κανένα αποκλειστικά μορφολογικό επίπεδο και βέβαια δεν φαίνεται να έχουν κάποια 
επίδραση στην ονοματική κλίση, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζουν την κατανομή των 
κλιτικών καταλήξεων, ούτε και υπαγορεύουν συγκεκριμένους κλιτικούς κανόνες. 
Ωστόσο, η υπαρξή τους στη μορφοσυντακτική δομή της Ελληνικής αποκαλύπτεται από 
την επίδραση που ασκούν σε συγκεκριμένους κανόνες συμφωνίας γένους. Στην 
Ποντιακή, αντιθέτως, οπως επίσης και σε άλλες μικρασιατικές ποικιλίες, τα 
αναφερόμενα χαρακτηριστικά εμφανίζονται ως μορφολογικά ενεργά και παρουσιάζονται 
να ελέγχουν ορισμένες πτυχές της ονοματικής κλίσης. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον 
πληθυντικό αριθμό, σε συνδυασμό με το [±ανθρώπινο] χαρακτηριστικό, ένα ενδιαφέρον 
φαινόμενο της διαλέκτου είναι πως τα [-ανθρώπινα] ονόματα ουδετερώνουν τον 
προσδιορισμό του γένους στον πληθυντικό και συμπεριφέρονται αναλόγως. Αυτό γίνεται 
περισσότερο εμφανές μέσω της επιλογής του ουδέτερου τύπου του οριστικού άρθρου σε 
τέτοιες περιπτώσεις.  

Στα κλιτικά μοτίβα των ουδέτερων ονομάτων, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες 
αποκλίσεις από τα αντίστοιχα της ΚΝΕ. 
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(5) Ουδέτερα ονόματα  

 -os -a -in 

 Ενικός   

Ονομ to makros to metrema to melin 

Γεν tu makrus to metremati(u) tu meli(u) 

Αιτ to makros to metrema(n) to melin 

Κλητ - - - 

 Πληθυντικός   

Ονομ ta makrä ta metremata ta melä, mel(i)ta 

Γεν -   ton metremation ton  melion 

Αιτ ta makrä ta metremata ta melä, mel(i)ta 

Κλητ -  - - 

 
Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε πως η Ποντιακή αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της που 
αποκλίνουν από την ΚΝΕ (τάση για ουδετέρωση από επίδραση της Τουρκικής που δεν 
πραγματοποιεί διάκριση ανάλογη με αυτή της ελληνικής, μορφολογικά ενεργό το [± 
ανθρώπινο] στοιχείο) και τα επιστρατεύει προκειμένου να απλοποιήσει το σύστημά της, 
με γνώμονα την [±ανθρώπινο] έννοια και το γένος. Οπωσδήποτε, πάντως, το ονοματικό 
σύστημα της διαλέκτου, ακόμα και έπειτα από τις αλλαγές, παραμένει πιο συντηρητικό 
σε σχέση με το σύστημα των ιδιωμάτων της Χαλκιδικής, που θα εξετάσουμε αμέσως 
μετά.  

4. Το σύστημα των ιδιωμάτων της Χαλκιδικής 

Τόσο η ποικιλία του Ταξιάρχη, όσο και αυτή της Καλάνδρας Χαλκιδικής εντάσσονται 
στην υπο-ομάδα των ‘ακραίων’ βορειοελληνικών διαλέκτων. Τα δύο κύρια κριτήρια για 
την ένταξη στην εν λόγω υποομάδα είναι η τήρηση ή μη του βόρειου φωνηεντισμού: (α) 
μετατροπή των άτονων μέσων φωνηέντων στα υψηλά o > u, e > i και (β) αποβολή ολων 
των άτονων υψηλών o > u > Ø, e > i > Ø, αποβολή που οδηγεί στη δημιουργία 
διάφορων συμφωνικών συμπλεγμάτων. Εκτός από αυτές τις διαφοροποιήσεις από το 
φωνολογικό σύστημα την ΚΝΕ, τα ιδιώματα της Χαλκιδικής παρουσιάζουν ένα σύνολο 
μορφολογικών καινοτομιών, που συνδέονται με τα κλιτικά τους παραδείγματα: (α) η 
εξαφάνιση της γενικής πληθυντικού πτώσης και η περιορισμένη χρήση της γενικής 
ενικού, γεγονότα που ευνοούν την ανάπτυξη περιφραστικών δομών με αιτιατική (από + 
αρθρο + όνομα σε αιτιατική), (β) πτωτικός συγκρητισμός ανάμεσα σε ονομαστική και 
αιτιατική πτώση, (γ) παραδειγματική ομοιομορφία όσον αφορά τον πληθυντικό αριθμό 
και (δ) αναδιοργάνωση των κλιτικών τάξεων που τείνει στην απόλυτη σύμπτωση με τον 
τριγενή διαχωρισμό των γενών.  

Στους πίνακες που ακολουθούν, αποτυπώνονται τα κλιτικά παραδείγματα των 
αρσενικών, θηλυκών και ουδέτερων ονομάτων στις συγκεκριμένες διαλεκτικές ποικιλίες. 
Αναφορικά με την ονοματική κλίση, οι διαφορές ανάμεσα στα δύο διαλεκτικά 
συστήματα υπό εξέταση εντοπίζονται στην έκφραση του αρσενικού άρθρου: i (o > u > i) 
στον Ταξιάρχη και u (o > u) στην Καλάνδρα, καθώς επίσης και στα πλαίσια της χρήσης 
της ονομαστικής αντί για την κλητική πτώση, στον Ταξιάρχη. 
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(6) Αρσενικά ονόματα 

 
-os -as                        /-άs      -is -us  -es 

         Ενικός 

Ονομ  u/i anθrupus    u/i masturas   u/i vasʎas   u/i irγats  u/i papus  i kafes  

Γεν  t’ anθrop’  t’ mastura  t’ vasʎa  t’ irγat’ t’ papu  t’ kafe  

Αιτ  tun anθrupu  tu mastura  tu vasʎa  tun irγat’ tun papu  tun kafe  

Κλητ  
[-] anθrupe (K) 
[-] anθrupus (T)  

[-]mastura (K) 
[-]masturas (T)  

[-]vasʎa (K) 
[-]vasʎas (T) 

[-]irγat’ (K) 
[-]irγats (T) 

[-]papu (K) 
[-]papus (T)  

[-]kafe (K) 
[-]kafes (T)  

         Πληθυντικός  

Ονομ  i anθrοp’   i mastor’  i vasʎaδis  i irγat’ i papuδis  i kafeδis  

Γεν  - -  -  - -  -  

Αιτ  ts’ anθrop’  ts mastor’  ts vasʎaδis   ts irγat’ ts papuδis   ts kafeδis  

Κλητ  [-] anθrup’ [-]mastor’  [-]vasʎaδis [-]irγatis [-]papuδis kafeδis 

 
Μια πρώτη παρατήρηση που προκύπτει από τα παραπάνω παραδείγματα αφορά την 
εναλλαγή των ΚΤ Ι και ΙΙ. Βλέπουμε πως το όνομα ‘μάστουρας’, που ανήκει στην ΚΤ ΙΙ, 
κλίνεται στον πληθυντικό αριθμό κατά τα πρότυπα της ΚΤ Ι, δηλαδή ακολουθεί το 
κλιτικό μοτίβο της λέξης ‘άνθρουπους’ στη διάλεκτο και όχι αυτό της ΚΤ ΙΙ της ΚΝΕ. Ο 
πληθυντικός αριθμός των ιδιωμάτων της Χαλκιδικής έχει υποστεί αναλογικό σχηματισμό 
σε δια-παραδειγματικό επίπεδο, εχοντας σαν αποτέλεσμα τη μείωση των μορφολογικών 
διαφορών ανάμεσα στις δύο κλιτικές τάξεις, κυρίως προς όφελος των ονομάτων της ΚΤ 
Ι. Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη του υλικού μας ‘δείχνει’ έναν παράγοντα που φαίνεται να 
συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο στη διαδικασία επιλογής του κλιτικού παραδείγματος, 
αυτόν του τονισμού. Κάθε φορά που ο τόνος στα ονόματα της ΚΤ ΙΙ βρίσκεται στην 
τελική συλλαβή της λέξης, ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού ακολουθεί το 
κλιτικό παράδειγμα των αρσενικών της ΚΤ ΙΙ. Ένας επιπλέον παράγοντας  που φαίνεται 
πως προβάλλει αντίσταση σε μια δια-παραδειγματική αναλογική ομοιομορφία, 
παρατηρείται σε περιπτώσεις όπου τα αρσενικά ονόματα εμφανίζουν ενα αλλόμορφο -δ- 
το οποίο διευκολύνει την κατασκευή του πληθυντικού σε συμφωνία με την ΚΤ ΙΙ. 
Περιπτώσεις όπως αυτές, ενισχύουν τον ισχυρισμό (Ράλλη, 2004) πως η παρουσία του 
αλλόμορφου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως παράγοντας που συμβάλλει στη 
διατήρηση της δομής. Θα πρέπει, ωστόσο, να παρατηρηθεί ότι σε όλα τα παραδείγματα 
οπου εμφανίζεται το αλλομορφικό -δ-, ο τόνος τυχαίνει επίσης να βρίσκεται στην 
τελευταία συλλαβή (για παράδειγμα: παππούς - παππούδις, βασλιάς - βασιλιάδις, καφές – 
καφέδις, αλλά: ιργάτς- ιργάτις και μάστουρας – μαστόρ’).  

Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει επίσης μία περίπτωση συστηματικού και 
καινοτόμου πτωτικού συγκρητισμού ανάμεσα στην ονομαστική και στην αιτιατική 
πτώση, προς όφελος της ονομαστικής (αντίθετα από τις διαφορετικές μορφολογικές 
πραγματώσεις της ΚΝΕ). Ο συγκρητισμός αυτός, ενεργοποιεί τους αναλογικούς 
σχηματισμούς και οδηγεί σε δια–παραδειγματική ομοιομορφία, που σε προηγούμενες 
αναλύσεις έχει ερμηνευτεί στα πλαίσια της θεωρίας του βέλτιστου (Ράλλη, 
Μελισσαροπουλου & Τσιάμας, 2003).    

Ο συγκρητισμός ανάμεσα σε δύο πτώσεις παρατηρείται επίσης με συστηματικότητα 
σε κλιτικά παραδείγματα θηλυκών και ουδέτερων ονομάτων και έχει σαν αποτέλεσμα 
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την ομοιομορφία, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα στους πίνακες που ακολουθούν 
(7) και (8). 

 
(7) Θηλυκά ονόματα   

 
-a -i                        -u -i(s) -o > -u 

         Ενικός 

Ον i jneka    i avʎi   i aʎpu   i poʎ  i babu 

Γεν  ts jnekas  ts avʎi   ts aʎpus   ts poʎs ts  babus 

Αιτ  t’ jneka  tn avʎi   tn aʎpu   tn poʎ t’ babu 

Κλ  [-] jneka  
[-]avʎi   
 

[-]aʎpu   
 

[-]poʎ [-]babu 
  

         Πληθυντικός 

Ον  i jnecis   i avles i aʎpes   i poʎis i babis 

Γεν  - -  -  - - 

Αιτ  ts’ jnecis  ts avles ts aʎpes   ts poʎis ts babis 

Κλ  [-] jnecis [-]avles [-]aʎpes   [-]poʎis [-]babis 

 
(8) Oυδέτερα ονόματα 

 
-o -i                        -os > -us -ma 

         Ενικός 

Ον  tu δeŋdru   tu spit’   tu δasus   tu rema  

Γεν  tu δeŋdru   tu spitçu tu δasus   - 

Αιτ  tu δeŋdru   tu spit’   tu δasus   tu rema 

Κλ  [-]δeŋdru   
[-]spit’     
 

[-]δasus     
 

[-]rema 
  
  

         Πληθυντικός 

Ον  ta δeŋdra   ta spitça   ta δasça   ta remata 

Γεν  - -  -  - 

Αιτ  ta δeŋdra ta spitça   ta δasça   ta remata 

Κλ  [-]δeŋdra ta spitça   [-]δasça   [-]remata 

 
Βλέπουμε, λοιπόν, πως οι κλιτικές τάξεις στη διάλεκτο απλοποιούνται σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε οι καταλήξεις τους φτάνουν τελικά να συμπέσουν απολύτως με τις τρεις τιμές του 
γένους: 
 

(9)  αρσενικά: –οι και –ες (όπου συνυπάρχουν ο τόνος στη λήγουσα της ονομαστικής ενικού και το 
αλλόμορφο –δ-) 

 θηλυκά: -ες (όπου άτονο, υπακούει στους φωνολογικούς νόμους της διαλέκτου και τρέπεται σε –
ις) 

     ουδέτερα: -α.  
 

Φαίνεται, συνεπώς, πως οι δύο βασικοί παράγοντες που υπαγορεύουν την ενοποίηση του 
κλιτικού συστήματος στα ιδιώματα αυτά, είναι το γένος, που αναλαμβάνει ρόλο 
ταξινομικού χαρακτηριστικού, συνοδευόμενο από τις φωνολογικές αρχές που είναι σε 
ισχύ, αλλά και τον τονισμό.  
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5. Συμπεράσματα 

Σε μία απόπειρα να γενικευτούν τα φαινόμενα που παρατηρούνται και να ορίσουμε τη 
συμβολή της συγκεκριμένης μελέτης, θα λέγαμε πως (i) η ανάγκη τα κλιτικά συστήματα 
να ενοποιηθούν είναι κοινή και για τις δύο διαφορετικές μεταξύ τους γλωσσικές 
ποικιλίες, (ii) ενώ στα ιδιώματα της Χαλκιδικής η προσπάθεια να εξαλειφθούν οι 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των μορφολογικών τύπων, προκειμένου το κλιτικό ονοματικό 
σύστημα της διαλέκτου να ενοποιηθεί κι έτσι να καταστεί πιο οικονομικό, βρίσκεται σε 
ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, η Ποντιακή διάλεκτος, χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
μέσα εμφανίζεται πιο συντηρητική, αν και κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, (iii) ενώ 
στα ιδιώματα της Χαλκιδικής το κλιτικό ονοματικό παράδειγμα αναδιοργανώνεται με 
σημαντικής σημασίας γνώμονα τους φωνολογικούς κανόνες των ιδιωμάτων, η Ποντιακή 
ενεργοποιεί ένα [±ανθρώπινο] σημασιολογικό χαρακτηριστικό και υπό το πρίσμα του 
αναδιατάσσει το σύστημά της, όμως (iv) και για τις δύο, το βασικό εργαλείο οργάνωσης 
των ονομάτων παραμένει η έννοια του γένους. Η παρατήρηση πως το γένος φαίνεται 
πράγματι να σηματοδοτεί τις κλιτικές τάξεις, αν και με τρόπο διαφορετικό για κάθε 
σύστημα (Corbett, 1991), ενισχύει την άποψη πως η φυσική κατεύθυνση της σχέσης 
γένους/κλίσης, χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη έννοια ως αφετηρία (Aronoff, 1994; 
Χριστοφίδου, 2003) και στην πορεία ενισχύεται από τις γλωσσικές στρατηγικές που το 
εκάστοτε σύστημα επιλέγει.  
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