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FOREWORD 

It is with deep satisfaction that we write this Foreword to the Proceedings of the 3
rd

 

International Conference for Graduate Students in Linguistics (PICGL3) held in 

Patras, May 23-25, 2014. 

PICGL3 continues a tradition by the students of graduate program in section of 

Linguistics of the Department of Philology of the University of Patras, which is 

organized once every other year under the scientific contribution and guidance of the 

Section’s distinguished faculty. 

The conference particularly encouraged the interaction of young research students 

from all over the world to present and to discuss their new and current work in all 

fields of Theoretical and Applied Linguistics. Their presentations helped to make the 

Conference as outstanding as it has been.  

In addition to the papers, the 3
rd

 PICGL was honored by the presence of the following 

invited speakers:  

Prof. Dr. Pavel Štekauer (Pavol Jozef Šafárik University in Košice) 

Prof. Anna Anastassiadi-Symeonidi (Aristotle University of Thessaloniki) 

Asst. Prof. Francesco Gardani (Vienna University of Economics and Business) 

Dr. Nikos Koutsoukos (University of Patras) 
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Επιθηματοποίηση και η έκφραση του χώρου 
και του χρόνου στη Νέα Ελληνική1 

 
Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ. 
ansym@lit.auth.gr  

 
Abstract 
In this paper that discusses suffixation using semasiological and onomasiological methods, we 
compare the Modern Greek's suffixes -in(os), -iatik(os) and -isi(os), which are constructing 
denominal adjectives of time and/or space. Following D. Corbin’s model, we analyse in depth the 
semantics of these suffixes. Some of the results of our analysis indicate that in order to construct a 
denominal adjective, there must be a categorical, semantic and pragmatic compatibility between the 
base and the suffix, and between the suffixed adjective and the noun of the NP; there are no 
synonyms even if the same noun is used as a noun base. These three suffixes differ from each other 
in semantic and pragmatic features; consequently they are used in different genres.   
 
Λέξεις-κλειδιά: σημασιοκεντρική – ονομασιοκεντρική μέθοδος, συνωνυμία, γραμματικότητα, 
συμβατότητα, δανεισμός επιθήματος, [+/- λόγιο] 

 

                                    ✦ 

1. Εισαγωγή 

Η νέα ελληνική (ΝΕ) διαθέτει πολλά επιθήματα για την κατασκευή λέξεων που 
αναφέρονται στο χώρο ή/και στο χρόνο, λ.χ. -είο π.χ. γραφείο, ανθοπωλείο, -τήρι(ο)2  π.χ. 
εργαστήρι(ο), -ώνα(ς) π.χ. αμπελώνας, -ία π.χ. Γαλλία κ.ά. Επέλεξα να ασχοληθώ με τα 
επιθήματα -ιν(ός), -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος)  που κατασκευάζουν επίθετα χώρου ή/και 
χρόνου από βάση ουσιαστικό, π.χ. καλοκαίρι  καλοκαιρινός, άνοιξη  ανοιξιάτικος, 
βουνό  βουνίσιος.  

Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθώ με το θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής 
μορφολογίας της Danielle Corbin, και ειδικότερα με τις γενικές αρχές της 
συζευκτικότητας και της διαστρωμάτωσης, με τις πραγματωμένες και δυνάμει λέξεις, με 
το συσχετιστικό Κανόνα Κατασκευής Λεξημάτων (ΚΚΛ) και με την περιγραφή του 
λεξιλογικού συστατικού.   

Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθώ με τη συμβολή των επιθημάτων -ιν(ός), -ιάτικ(ος) 
και -ίσι(ος) 3 στην κατασκευή επιθέτων χώρου ή/και χρόνου, με τα κατηγορικά και 

                                                        
1 Ευχαριστώ τους συναδέλφους Ανθή Ρεβυθιάδου, Δέσποινα Παπαδοπούλου και Διονύση Γούτσο για την 
προσεκτική ανάγνωση του κειμένου μου. 
2 Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας τοποθετείται σε παρένθεση το 
κλιτικό μόρφημα, που δε μετέχει σε διαδικασίες παραγωγής και σύνθεσης (Corbin, 1987). 
3 Εφόσον το -ίσιος προέρχεται από το λατ. -ēnsis, τα άμεσα δάνεια επίθετα της ελληνικής από τη λατινική 
κατά την ελληνιστική εποχή καταγράφηκαν με -η- για να αποδοθεί το μακρό ē της λατινικής, π.χ. 
καστρήσιος, κιρκήσιος. Ωστόσο, επειδή το επίθημα -ίσι(ος) δεν έχει σχέση με το ΑΕ -ήσιος (λ.χ. στα 
ετήσιος, ημερήσιος) αλλά προέρχεται από το υστερολατινικό -ēsis < λατ. -ēnsis, υιοθετώ την ορθογραφική 
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σημασιολογικά χαρακτηριστικά του ουσιαστικού-βάση (Οβ) καθώς και με τη 
σημασιολογική οδηγία των επιθημάτων αυτών, που θα προκύψει από τη συγκριτική τους 
εξέταση. 

Στο τρίτο μέρος θα ασχοληθώ με τους συστηματικούς περιορισμούς που καθορίζουν 
την κατασκευή των παραγώγων, δηλ. με γενικότερα ζητήματα, όπως η συνωνυμία, η 
συμβατότητα, το πραγματολογικό χαρακτηριστικό [+/-λόγιο], που συνδέεται με τα 
κειμενικά είδη,  καθώς και με το φαινόμενο του δανεισμού υπολεξικών μονάδων, αφού 
το επίθημα -ίσι(ος) αποτελεί δάνειο της ελληνικής από τη λατινική. 

Στο τέταρτο μέρος, βασιζόμενη στο θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής 
μορφολογίας της Corbin, θα προβώ σε προβλέψεις φωνολογικού, μορφολογικού, 
συντακτικού, σημασιολογικού και πραγματολογικού τύπου, που αποτελούν τμήμα της 
υπόρρητης γνώσης των ομιλητών, και θα παρουσιάσω την κατανομή των τριών 
επιθημάτων. Τέλος στα συμπεράσματα θα τεθεί επίσης το ερώτημα της χρησιμότητας 
των αναλύσεων του τύπου αυτού.   

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Ακολουθώ το θεωρητικό πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας της Danielle Corbin 
(1987; 1991, υπό έκδοση), το οποίο, αν και είναι εμπνευσμένο στην αρχική φάση του 
από τη γενετική θεωρία του Chomsky, διαφοροποιείται από αυτή ως προς τον κυρίαρχο 
ρόλο που αποδίδει στη σημασία, κάτι στο οποίο οφείλεται αναμφίβολα η 
αποτελεσματικότητά του (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992). Άλλωστε στο πλαίσιο 
της κατασκευαστικής μορφολογίας η σημασία κατέχει κεντρικό ρόλο, αφού οι 
εμπλεκόμενες μονάδες είναι σημαίνουσες μονάδες. Ακόμη το γεγονός ότι 
συνεξετάζονται τρία επιθήματα που κατασκευάζουν με τον ίδιο ΚΚΛ μετονοματικά 
επίθετα χώρου ή/και χρόνου επιτρέπει την εφαρμογή τόσο της σημασιοκεντρικής 
μεθόδου (με τη σημασιολογική εξέταση κάθε επιθήματος) όσο και της 
ονομασιοκεντρικής με αφετηρία την έννοια του χώρου ή του χρόνου. 

2.1. Οι αρχές ανάλυσης 

Το μοντέλο είναι συζευκτικό, σε αντίθεση με άλλα μοντέλα μορφολογικής περιγραφής, 
επειδή οι κανόνες κατασκευάζουν συγχρόνως τις σημασίες και τις δομές των λεξημάτων, 
των οποίων η σημασία είναι συνθετική. Για ένα κατασκευασμένο λέξημα (ΚΛ) 
συνθετική είναι η σημασία που είναι προβλεπτή με τα μέσα της κατασκευαστικής 
μορφολογίας. Συνεπώς ένα συγχρονικό μοντέλο πρέπει να προβλέπει ότι κάθε λέξημα 
που μπορεί να αναλυθεί μορφολογικά μπορεί επίσης να ερμηνευτεί σημασιολογικά 
σύμφωνα με τη μορφή αυτή. 

Επίσης το μοντέλο είναι διαστρωματωμένο, γιατί επιβάλλει ιεραρχήσεις: (1) Η μορφή 
του ΚΛ χτίζεται κατά στρώματα με δυαδικό τρόπο, καθώς τα στοιχεία που την 
αποτελούν περνούν διαδοχικά από τα τέσσερα υποσυστατικά του διαστρωματωμένου 
λεξιλογικού συστατικού (βλ. 1.4). (2) Η προβλεπτή σημασία 4  διαστρωματώνεται 
ανάλογα με (α) τον ΚΚΛ, (β) την ειδική σημασιολογική οδηγία του προσφύματος, και 

                                                                                                                                                                     
απλοποίηση του Τριανταφυλλίδη (1965:34)  για καταγραφή με -ι- όλων των παραγώγων με το -ίσι(ος) <      
-ensis π.χ. λιμνίσιος. Περισσότερα βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2009). 
4  Υπάρχει και η μη προβλεπτή σημασία, που συνδέεται με το συμβατικό συστατικό του λεξιλογικού 
συστατικού (βλ. 1.4), π.χ. καλοκαιρινό ρούχο ‘που φοριέται το καλοκαίρι, δροσερό’ (προβλεπτή σημασία) 
– θύμωσε και τα έκανε όλα καλοκαιρινά ‘τα γκρέμισε’ (μη προβλεπτή σημασία). 
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(γ) τον τύπο της βάσης όπου εφαρμόζεται το πρόσφυμα. (3) Οι ποικίλες ανωμαλίες στη 
μορφή και στη σημασία ιεραρχούνται. Συνεπώς, η διαστρωμάτωση επιβάλλεται από τη 
συζευκτικότητα. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το πραγματωμένο λεξιλόγιο, που συλλέγουμε άμεσα 
από γλωσσικά κείμενα όπως είναι τα σώματα κειμένων (προφορικών ή γραπτών) και από 
μεταγλωσσικά κείμενα όπως είναι τα λεξικά, ή έμμεσα μέσω της διαίσθησης των 
ομιλητών, δεν μπορεί να αποτελέσει άμεσα αντικείμενο της μορφολογίας, γιατί είναι 
ακατέργαστο υλικό, αντανάκλαση περισσότερο ή λιγότερο πιστή του υποκείμενου 
λεξιλογίου, που είναι πιο ομαλό από ό,τι αφήνει να πιστέψουμε η άμεση εικόνα του. Για 
το λόγο αυτό η ανάλυση αφορά όχι μόνο το μαρτυρημένο αλλά και το δυνητικό 
λεξιλόγιο, δηλ. αυτό που είναι δυνατό να υπάρξει, επειδή είναι προβλεπτό με βάση 
κανόνες. Έτσι, δε συγχέεται μια γλωσσική ιδιότητα, δηλ. η κατασκευή ενός λεξήματος 
σύμφωνα με κανόνες, με μια περιστασιακή ιδιότητα, δηλ. με το αν μια λέξη μαρτυρείται 
ή όχι. Για το λόγο αυτό, ο ερευνητής καταβάλλει κάθε προσπάθεια για ανεύρεση 
γλωσσικού υλικού με εξαντλητικό τρόπο και με συνδυασμό πηγών, αφού για τη μελέτη 
των γλωσσικών στοιχείων και ειδικότερα για την ανακάλυψη της σημασίας του 
επιθήματος απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα γλωσσικά και εξωγλωσσικά 
συμφραζόμενα από άφθονο αυθεντικό γλωσσικό υλικό. Επίσης, στις περιπτώσεις που 
εξετάζουμε ελάχιστο περικείμενο αποτελεί η λειτουργία του παράγωγου επιθέτου στο 
πλαίσιο της ονοματικής φράσης (ΟΦ).  

Ένα ΚΛ είναι μια μονάδα που παράγει ο ομιλητής συνδέοντας μια μορφολογική δομή 
με ένα σημασιολογικό περιεχόμενο, που ερμηνεύει ο ακροατής συνάγοντας μια σημασία, 
επειδή αντιλήφθηκε μια μορφολογική δομή. Σε αντίθεση λοιπόν με τη δυαδικότητα 
επιλογής των άλλων μοντέλων –ένα λέξημα είναι ή δεν είναι δομημένο– το θεωρητικό 
αυτό πλαίσιο διακρίνει τρεις κατηγορίες μονολεκτικών λεξημάτων (Corbin, 1987:459): 
α) [+ κατασκευασμένα] π.χ. βραδινός, β) [- κατασκευασμένα] π.χ. λινός, γ)                        
[- κατασκευασμένα + περίπλοκα] π.χ. ραδινός ‘εύκολος’.  

Από την άποψη της εκμάθησης του λεξιλογίου η τριχοτόμηση αυτή αντικατοπτρίζει 
τις διαφορετικές στρατηγικές που επιλέγονται κάθε φορά: από τη μια μεριά ο ομιλητής-
ακροατής μάλλον 5 δεν έχει ανάγκη να μάθει τις κανονικές ιδιότητες ενός [+ 
κατασκευασμένου] λεξήματος, αφού αρκεί να γνωρίζει τη λεξική σημασία της βάσης και 
τον ΚΚΛ που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του. Αντίθετα απαιτείται να μάθει τη 
μορφή και τη σημασία ενός [- κατασκευασμένου + περίπλοκου] λεξήματος, αλλά και 
ενός [- κατασκευασμένου] λεξήματος. 

2.2. Η προσφυματοποίηση 

Κατά το μοντέλο αυτό οι πράξεις που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή λεξημάτων 
με μορφολογικά μέσα είναι τριών ειδών: α) προσφυματοποίηση, β) σύνθεση, γ) 
μετατροπή. Ειδικότερα η προσφυματοποίηση περιλαμβάνει την προθηματοποίηση, κατά 
την οποία σε μια βάση εφαρμόζεται ένα πρόθημα, π.χ. απόβραδο, και την 
επιθηματοποίηση, κατά την οποία ένα επίθημα εφαρμόζεται σε μια βάση, π.χ. βραδινός. 
Τα προσφύματα είναι εργαλεία παραγωγής, μη αυτόνομα μορφολογικά μέσα, δηλ. 

                                                        
5 Υπάρχουν ωστόσο έρευνες που δείχνουν ότι ακόμη και αυτά τα λεξήματα ενδέχεται να τα αποθηκεύουμε 
ως έχουν στο Νοητικό Λεξικό, αν έχουν υψηλή συχνότητα. Η αποθήκευση ή μη τέτοιων λεξημάτων 
εξαρτάται και από τη συχνότητα της βάσης (βλ. Haspelmath & Sims, 2010, κεφ. 4). 
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υπολεξικές μονάδες, με γραμματική σημασία και ειδικότερα με σημασιολογική οδηγία, 
που χρησιμεύουν στην κατασκευή λεξημάτων. Η σημασιολογική οδηγία τους δεν 
ταυτίζεται με το λεξικογραφικό ορισμό ή με έναν αυθόρμητο μεταγλωσσικό ορισμό του 
φυσικού ομιλητή, παρά συνάγεται ύστερα από εξαντλητική εξέταση του συνόλου των 
παραγώγων και μετά από αφαιρετική διαδικασία. 

2.3. Ο Κανόνας Κατασκευής Λεξημάτων 

Ο ΚΚΛ περιλαμβάνει τέσσερα συστατικά: (α) Μια δομική πράξη, που επιβάλλει μια 
κατηγορική σχέση ανάμεσα στο ΚΛ και στη βάση του, λ.χ. ο συσχετιστικός ΚΚΛ 
(ΚΚΛΣΧ) κατασκευάζει επίθετα από ουσιαστικά. (β) Μια σημασιολογική πράξη, που 
κατασκευάζει τη βασική σημασία όλων των λεξημάτων που κατασκευάζονται με έναν 
ΚΚΛ, λ.χ. των μετονοματικών επιθέτων που κατασκευάζει ο ΚΚΛΣΧ, ο οποίος 
ονομάζεται έτσι γιατί συσχετίζει δύο ουσιαστικά, το Οβ και το προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό,  (γ) Ένα μορφολογικό παράδειγμα, που περιλαμβάνει τα επιθήματα, λ.χ. τα   
-ιν(ός), -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) είναι μέλη του παραδείγματος του ΚΚΛΣΧ. (δ) Ποικίλους 
περιορισμούς, που αφορούν τη συμβατότητα ανάμεσα στο επίθημα και στη βάση του, το 
χρηστικό επίπεδο του επιθήματος, το βαθμό διαθεσιμότητάς του κτλ. Τα επιθήματα του 
ίδιου ΚΚΛ διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τις ιδιότητές τους, όπως λ.χ. ως προς 
το βαθμό διαθεσιμότητας, τους μορφολογικούς περιορισμούς και κυρίως ως προς τη 
σημασιολογική οδηγία τους. Η εφαρμογή ενός επιθήματος σε μια βάση επιφέρει (α) τον 
προσανατολισμό της αφηρημένης σημασίας που κατασκευάζει ο ΚΚΛ προς μια ειδική, 
και (β) την επιλογή ειδικών σημασιολογικών ιδιοτήτων από τη σημασία της βάσης. Το 
κάθε επίθημα συνεπώς είναι φορέας διαφορετικών σημασιολογικών επιλογών. 

2.4. Το λεξιλογικό συστατικό 

Διαστρωματώνεται σε τέσσερα υποσυστατικά (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992): 
1. Το συστατικό της βάσης, που περιλαμβάνει τον κατάλογο με τα λήμματα της βάσης 

καθώς και κανόνες. 
2. Το παραγωγικό συστατικό, που περιλαμβάνει τους ΚΚΛ. Τα προϊόντα του, δηλ. τα 

ΚΛ, μπορούν να εμφανιστούν σε συντακτικές δομές, εκτός από τα μη ελευθερώσιμα 
και από εκείνα στα οποία εφαρμόζονται οι κανόνες του μεταπαραγωγικού 
συστατικού. 

3. Το μεταπαραγωγικό συστατικό, που περιλαμβάνει πράξεις που διορθώνουν τη μορφή 
των ΚΛ, για να μπορούν να εμφανιστούν σε συντακτικές δομές. Τέτοιες πράξεις είναι 
η απλολογία και η ταξική σηματοδότηση. 

4. Το συμβατικό συστατικό, που ερμηνεύει το μη προβλεπτό τμήμα του 
κατασκευασμένου λεξιλογίου.   

3. Ο χωροχρόνος και τα επιθήματα -ιάτικ(ος), -ιν(ός)  και -ίσι(ος) 

Θα εξετάσω για κάθε επίθημα (α) την οριοθέτηση του υλικού, (β) τη γραμματική 
κατηγορία της βάσης και (γ) τη σημασιολογική οδηγία του, και θα κλείσω το δεύτερο 
μέρος με συγκριτική εξέταση των τριών επιθημάτων. 
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3.1. Οριοθέτηση του υλικού 

3.1.1. Το επίθημα -ιάτικ(ος)6 

Αποκλείονται από το corpus λέξεις όπως χωριάτ-ικος και μπαγιάτ-ικος καθώς και τα 
παράγωγα από εθνικά π.χ. μυκονιάτ-ικος, γιατί δεν πρόκειται για κατασκευασμένες 
λέξεις με το -ιάτικος. Ειδικότερα για το χωριάτικος προτείνω την παραγωγή χωριό  
χωριάτης  χωριάτικος, για το μυκονιάτικος την παραγωγή Μύκονος  μυκονιάτης  
μυκονιάτικος, ενώ το μπαγιάτης είναι δάνειο από το τουρκικό bayat που εντάσσεται στο 
μορφολογικό σύστημα της ΝΕ με τον ταξικό σηματοδότη με τη μορφή -ικος.  

3.1.2. Το επίθημα -ιν(ός)7 

Το υλικό αντλήθηκε κυρίως από το ΑΛΝΕ (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2002) και το ΣΕΚ 
(Γούτσος, 2003).8 Οριοθετώντας το χώρο δράσης του επιθήματος αυτού, υπογραμμίζω τη 
σημασία της θέσης του τόνου στη ΝΕ. Έτσι διακρίνω (α) επίθημα -ιν(ός) π.χ. βραδινός, 
(β) επίθημα -ιν(ος)9 π.χ. πέτρινος,10 (γ) τέρμα -ίνος π.χ. λεβαντίνος. 

Σύμφωνα με την αρχή της συζευκτικότητας επίθετα σε -ινός όπως ξινός, λινός, 
ταπεινός δεν αποτελούν ΚΛ. Κατά τη Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής) (ΝΓΔ) 
(1941 § 283,2) το -ιν(ός) παράγει (α) ουσιαστικά από βάση εθνικά ουσιαστικά, π.χ. 
Πάτρα  Πατρινός, (β) (ΝΓΔ § 298,7) εθνικά επίθετα από βάση ουσιαστικό, π.χ. 
αλεξανδρινή (κοινωνία), (γ) (ΝΓΔ § 306) επίθετα από επιρρήματα, π.χ. κοντά  κοντινός, 
χτες  χτεσινός. Η σύντομη αυτή περιγραφή δεν κρίνεται ικανοποιητική, στο βαθμό που 
δεν υπάρχει σημασιολογική ανάλυση και κατά την άποψή μου δεν προσδιορίζεται ορθά η 
γραμματική κατηγορία της βάσης και του παραγώγου. 

Κατά το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (ΛΚΝ) του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 
υπάρχουν τρία επιθήματα -ιν(ός) που παράγουν επίθετα και ένα τέταρτο επίθημα -ιν(ός) 
που παράγει πατριδωνυμικά ουσιαστικά: (α) αποψινός, θαλασσινός, φθινοπωρινός, β) 
πατρινός, (γ) αγελαδινός, ανθρωπινός, (δ) Πατρινός. Η ταξινόμηση αυτή, 
κατακερματίζοντας τις σημασίες των παράγωγων επιθέτων σε -ιν(ός), δεν επιτρέπει να 
διαφανεί η ενότητα της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος. 

3.1.3. Το επίθημα -ίσι(ος)  

Το υλικό αντλήθηκε κυρίως από το ΑΛΝΕ (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2002) και το ΣΕΚ 
(Γούτσος 2003). Σύμφωνα με την αρχή της συζευκτικότητας επίθετα που λήγουν σε         
-ίσιος όπως παραδείσ-ιος, πλείσιος 11 , αφροδίσ-ιος, αρτεμίσ-ιος ή σε -ήσιος όπως 
φιλοεκκλήσ-ιος, παραπλήσ-ιος, γνήσ-ιος, ημερ-ήσιος, ετ-ήσιος, ιθακ-ήσιος, γενετ-ήσιος ή 
το ουσιαστικό μαρκήσιος (δάνειο) δεν αποτελούν ΚΛ με το επίθημα -ίσι(ος). Ειδικότερα 

                                                        
6 Για εκτενέστερη παρουσίαση του -ιάτικ(ος) βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1993).   
7 Για εκτενέστερη παρουσίαση του -ιν(ός) βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1999).   
8 Ευχαριστώ ιδιαίτερα το συνάδελφο Διονύση Γούτσο (ΕΚΠΑ) για τα δεδομένα (από 4.000.000 τύπους) 
του ΣΕΚ για τα επιθήματα -ιν(ός) και -ίσι(ος) που μου παρείχε με πολλή προθυμία. 
9 Ο Χατζιδάκις (1892:180) δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα -ιν(ος) και -ιν(ός). Το ίδιο και ο Palmer 
(1946:29), που υποστηρίζει ότι το επίθημα έχει δύο ξεχωριστές λειτουργίες: α) δηλώνει ύλη, προέλευση, β) 
σχηματίζει χρονικά επίθετα. Παρόμοια και το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης ΛΝΕΓ, 
1998, 2002).  
10 Για το επίθημα -ινος βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2005). Πέτρινος, λίθινος αλλά σοκολατένιος. Το         
-ένιος είναι αλλόμορφο που  ενεργοποιείται σε υπερδισύλλαβες βάσεις (βλ. Anttila & Revithiadou, 2000). 
11 Από το πλέον > πλιο + -ίσι(ος) ‘περισσότερος’, γι’ αυτό καλύτερα να ορθογραφηθεί με -ι-. Ενδεχομένως  
δεν έχει σχέση με το επίθημα που εξετάζουμε. 
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το ΝΕ -ήσιος [ísios] < ΑΕ -ήσιος κατασκευάζει, όπως στην ΑΕ, επίθετα από βάση 
ουσιαστικό (βλ. Πετρούνιας ΛΚΝ, 1998) με σημασιακή οδηγία ‘που ανήκει χρονικά ή 
τοπικά σε ό,τι αναφέρεται η βάση’, π.χ. Ιθακήσιος, ετήσιος, ημερήσιος. Τέλος τα επίθετα 
prymnesius και Ithacesius δεν αφορούν την έρευνά μας, γιατί είναι άμεσα δάνεια της 
λατινικής από την ελληνική: < πρυμνήσιος (Ευριπίδης, Ηρακλής μαινόμενος) και 
Ιθακήσιος (Ομήρου Οδύσσεια) αντίστοιχα (Liddell & Scott). Απομένουν 192 επίθετα 
παράγωγα με το επίθημα -ίσι(ος), με τα οποία θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το ΣΕΚ έδωσε μόνο 32 λήμματα, που ήταν ήδη καταχωρισμένα στο 
ΑΛΝΕ. 

3.2.  Η γραμματική κατηγορία της βάσης 

3.2.1. -ιάτικ(ος) 

Από μορφολογική άποψη το Οβ ενός επιθέτου με το -ιάτικος μπορεί να είναι: 
(i) Πρωταρχικό λεξικό μόρφημα, π.χ. βράδ(υ)  βραδιάτικος. 
(ii) Μη απλό μη κατασκευασμένο λέξημα, π.χ. Δευτέρα  δευτεριάτικος. 
(iii) Παράγωγο, π.χ. [[[ανοιγ]Ρ (σ(η))επ]O (-ιάτικ(ος))επ]Ε άνοιξη   ανοιξιάτικος. 
(iv) Σύνθετο, π.χ. μεσημέρι  μεσημεριάτικος. 
(v) Πολυλεκτικό σύνθετο, π.χ. Καθαρή Δευτέρα  καθαροδευτεριάτικος. Δηλ. ο ΚΚΛΣΧ 
εφαρμόζεται είτε σε [-κατασκευασμένα] λήμματα του συστατικού της βάσης (i και ii) 
είτε σε προϊόντα ήδη κατασκευασμένα (iii-v). 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περιγραφή των χαρακτηριστικών του επιθήματος 
αυτού πρέπει να δηλωθεί ότι το επίθημα επιλέγει το κλιτικό -ος. 

3.2.2. -ιν(ός)12 

Στο πλαίσιο του ΚΚΛΣΧ το επίθημα -ιν(ός) εφαρμόζεται σε Οβ για να κατασκευάσει 
μετονοματικά επίθετα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να ουσιαστικοποιηθούν με τη 
διαδικασία της μετατροπής (ΜΤ): 

[ [ [Πάτρα]Ο  (-ιν(ός))επ  ]Ε   ΜΤ]Ο    όπως λ.χ. στα πατρινό καρναβάλι, ο Πατρινός.  

Ακόμη η ΝΓΔ φαίνεται να περιορίζει τη βάση των επιθέτων αυτών στην κατηγορία των 
κύριων ουσιαστικών και ειδικότερα των τοπωνυμίων. Όμως βάση των επιθέτων αυτών 
μπορεί να είναι και κοινό ουσιαστικό. Ειδικότερα, βάση των επιθέτων με το –ιν(ός) είναι:  

(α) ένα πρωταρχικό λεξικό μόρφημα αυτόνομο ή μη, π.χ. βράδυ  βραδινός, έαρ13   
 εαρινός, 
(β) παράγωγο, π.χ. πασχαλιά  πασχαλινός,  
(γ) σύνθετο, π.χ. καλοκαίρι  καλοκαιρινός,  

       (δ) μια υπερλεξική λεξική μονάδα, π.χ. προς ώραν  προσωρινός, όπου η βάση       
                                                        
12 To -(ι)ανός είναι δάνειο της ελληνικής από το λατινικό -ianus, π.χ. Christianus > Χριστιανός, το οποίο 
αποτελεί εκτεταμένο τύπο του λατινικού επιθήματος -anus και προέκυψε από μετατόπιση των ορίων των 
μορφημάτων στις περιπτώσεις που το Οβ είχε θεματικό φωνήεν i, π.χ. Cornelia - -anus  Cornelianus (βλ. 
Πετρούνιας, 1998; Filos, 2008:274). Ωστόσο σε συγχρονικό επίπεδο το -(ι)ανός, στο οποίο επίσης 
εντοπίζεται χρονική και τοπική σημασία,  εμφανίζεται ως αλλόμορφο του -ιν(ός) σε περιβάλλον με /i/, π.χ. 
σκολιανός, δεκεμβριανός, μεσημεριανός, αυριανός, σαρακοστιανός – αρειανός, στεριανός, ακριανός, 
χωριανός, αλλά παρακατιανός.  
13 Το σημάδι (º) πριν τη λεξική μονάδα σημαίνει ότι η μονάδα δε μαρτυρείται (εδώ αφορά τη συγχρονική 
φάση που διανύει η ΝΕ), αλλά είναι δυνάμει λέξη. 



Επιθηματοποίηση και η έκφραση του χώρου και του χρόνου στη Νέα Ελληνική 7 
 

 
 

        λειτουργεί ως επίρρημα χρόνου, από κάτω  αποκατινός, όπου η βάση λειτουργεί 
 ως τοπικό επίρρημα αλλά και ως ουσιαστικό λ.χ. το από κάτω ‘εσώρουχο’.  
 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπως αντίκρυ  αντικρινός, σήμερα  σημερινός, η βάση 
ανήκει στην κατηγορία του επιρρήματος ή καλύτερα, σύμφωνα με τη Berthonneau 
(1989:493), η βάση μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως ουσιαστικό, π.χ. το σήμερα  
σημερινός. 

Συνεπώς, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι βάση των επιθέτων αυτών είναι ουσιαστικό 
και μάλιστα καθαρό, δηλ. μη ρηματικό. Έτσι, ερμηνεύω το ότι σχηματίζονται τα επίθετα 
φθινοπωρινός, εαρινός αλλά όχι *ανοιξινός. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του επιθήματος -ιν(ός) πρέπει να δηλωθεί ότι το 
επίθημα επιλέγει το κλιτικό -ός. 

3.2.3. -ίσι(ος) 

Το επίθημα -ίσι(ος) κατασκευάζει μετονοματικά επίθετα με τη βοήθεια του ΚΚΛΣΧ, τα 
οποία στη συνέχεια μπορούν να ουσιαστικοποιηθούν με τη διαδικασία της μετατροπής 
(ΜΤ)14: 

[ [ [Χ]Ο  (-ίσ(ιος))επ  ]Ε   ΜΤ]Ο όπως λ.χ. στο κάμποςΟ  καμπίσιοςΕ  καμπίσιοςΟ   
 

Ειδικότερα βάση των επιθέτων σε -ίσι(ος) είναι:  
 
(α) συνηθέστατα ένα πρωταρχικό λεξικό μόρφημα, π.χ. καράβ(ι)  καραβίσιος,   
(β) παράγωγο, π.χ. παιδάκ(ι)  παιδακίσιος,  
(γ) σύνθετο, π.χ. στρουθοκάμηλος  στρουθοκαμηλίσιος,  
(δ) μια υπερλεξική λεξική μονάδα, π.χ. παλιός καιρός  παλιοκαιρίσιος.  
 
Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπως παραπάνω  παραπανίσιος, παραπλαγίσιος, 
αντικρίσιος, η βάση ανήκει στην κατηγορία του επιρρήματος ή καλύτερα, σύμφωνα με  
τη Berthonneau για ανάλογη πρόταση για τη γαλλική (1989 : 493), η βάση μπορεί να 
θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως ουσιαστικό, π.χ. το παραπάνω, λ.χ. τον αντάμειψε με το 
παραπάνω/το παραπάνω δε βλάπτει. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
επιθήματος -ίσι(ος) πρέπει να δηλωθεί ότι το επίθημα επιλέγει το κλιτικό -ος. 

3.3. Η σημασιολογική οδηγία των επιθημάτων 

3.3.1. -ιάτικ(ος) 

Από σημασιολογική άποψη διαπιστώνουμε ότι περίπου το 85% του corpus αποτελείται 
από βάσεις που είναι χρονικά ουσιαστικά. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι 
αυτά τα Οβ οργανώνονται σε σειρές στο επίπεδο της αναφοράς και διαιρούνται σε δύο 
σύνολα, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό της αλληλουχίας ή της μη αλληλουχίας των 
εμφανίσεων των αντικειμένων αναφοράς μιας τάξης (Berthonneau, 1989). Στο α' σύνολο 
ανήκουν τα ονόματα των μονάδων μέτρησης του χρόνου, π.χ. χρόνος, μήνας, (ε)βδομάδα, 
και στο β' σύνολο οι επαναναλύσεις τους, που περιλαμβάνουν δύο υποσύνολα: (α) τις 
ειδικές κατονομασίες των μονάδων, π.χ. Δευτέρα, Τρίτη - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, και 

                                                        
14 Ο Χατζιδάκις (1907:209) παραθέτει το θηλυκό ουσ. διακονιαρίσια (< διακονιάρης) ‘ζεστή ημέρα του 
χειμώνα κατά την οποία οι ζητιάνοι ξαπλώνονται στο έδαφος για να ζεσταθούν’ (Πήλιο). 
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(β) τις κατονομασίες της εσωτερικής δόμησης των μονάδων, π.χ. πρωί, μεσημέρι - 
άνοιξη.15  

Εκτός από αυτά τα Οβ, η βάση ενός επιθέτου με το -ιάτικος μπορεί να επιλεγεί από 
τον κατάλογο των ονομασιών των πραγματολογικά σημαντικών ημερών αργίας ή 
θρησκευτικών εορτών με τις οποίες ο λαός χρονοθετεί, και για το λόγο αυτό τις 
εντάσσουμε στα χρονικά ουσιαστικά, π.χ. Πρωτομαγιά, Πρωταπριλιά, Πρωτοχρονιά, 
πρωτομηνιά, αρχιμηνιά, αρχιχρονιά - Πάσχα, Χριστούγεννα, Αγιο-Βασίλης, Αϊ-Δημήτρης, 
Καθαρή Δευτέρα, Σαρακοστή, αποκριά, Λαμπρή, παραμονή (μεγάλης γιορτής). Τέλος σε 
ένα σύνολο 40 περίπου Οβ μόνον 7 δεν έχουν φαινομενικά σημασιολογική σχέση με την 
έννοια του χρόνου. Πρόκειται για τα παιδ(ί), γιορτ(ή), σκόλ(η), φεγγάρ(ι), γαμπρ(ός), 
νύφ(η), κεφάλ(ι). 

Έχοντας λοιπόν επισημάνει για το 85% των λεξικών μονάδων του corpus τις 
ομαλότητες όσον αφορά τις ιδιότητες που δηλώνουν τα επίθετα με το -ιάτικος και το 
ρόλο του -ιάτικ(ος), θα προτείνω γι’ αυτά τα 7 Οβ τα εξής. Με βάση τα συμφραζόμενα 
παρατηρώ ότι το -ιάτικ(ος) επιλέγει από τα παραπάνω ουσιαστικά σημασία που επιτρέπει 
να αναφερθούμε στο χρόνο. Έτσι λ.χ. ένα γαμπριάτικο κοστούμι είναι το κοστούμι που 
έχει σχέση με την ιδιότητα του γαμπρού μέσα στη χρονική περίοδο που δηλώνεται από 
το Οβ. Το ίδιο ένα νυφιάτικο τραγούδι, που αναφέρεται στη νύφη μέσα στο χρονικό 
πλαίσιο του γάμου, παιδιάτικα καμώματα, που αναφέρονται στην παιδική ηλικία, 
γιορτιάτικος και σκολιάτικος, όπου τα γιορτή και σκόλη περιέχουν την ιδιότητα να 
τοποθετούν χρονικά ένα γεγονός ˗άλλωστε είναι υπερώνυμα των ημερών αργίας που 
αναφέραμε˗ φεγγαριάτικος, όπου το Οβ φεγγάρ(ι) δεν παραπέμπει μόνο στο φυσικό 
δορυφόρο της Γης αλλά και στις φάσεις του μέσα από την κίνησή του στο φυσικό χρόνο, 
που πιστεύεται ότι επηρεάζουν την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων (πβ. έχει τα 
φεγγάρια του). Έτσι φεγγαριάτικος ‘ανισόρροπος ως ο σεληνιαζόμενος’ (Λεξικόν της Νέας 
Ελληνικής  Γλώσσης - Πρωίας). Τέλος κεφαλιάτικος είναι ο κεφαλικός φόρος, που ήταν 
ετήσιος κατά κεφαλή φόρος κατά την Τουρκοκρατία. 

Συμπερασματικά το επίθημα -ιάτικ(ος) εφαρμόζεται σε χρονικά Οβ για να 
κατασκευάσει χρονικά επίθετα που συνδέονται, όπως θα δούμε, με την καθημερινότητα 
του ανθρώπου. 

                                                        
15 Στο σχήμα 1 που ακολουθεί παρατηρούμε ότι στο γλωσσικό επίπεδο τα χρονικά διαστήματα δεν έχουν 
την ίδια βαρύτητα. Ειδικότερα το πλαίσιο του εικοσιτετράωρου, λόγω της κοινωνικής χρήσης του χρόνου, 
έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο. 
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Σχήμα 1. Ταξινόμηση των χρονικών ουσιαστικών-βάση του επιθήματος -ιάτικ(ος) 

3.3.2. -ιν(ός) 

Όσον αφορά τη σημασία των επιθέτων που κατασκευάζονται με το επίθημα -ιν(ός), 
σύμφωνα με τη αρχή της διαστρωμάτωσης τα επίθετα αυτά, εφόσον είναι προϊόντα του 
ΚΚΛΣΧ, δημιουργούν μια σχέση ανάμεσα στο Οβ και στο προσδιοριζόμενο ουσ. στο 
πλαίσιο της ΟΦ, π.χ. απογευματινός περίπατος ‘περίπατος που έχει σχέση με το 
απόγευμα’. Η γενική αυτή σημασία εξειδικεύεται στη συνέχεια από τη σημασιολογική 
οδηγία του επιθήματος -ιν(ός) και τη σημασία του Οβ. Στην προσπάθειά μου να 
εντοπίσω τη σημασιολογική οδηγία του επιθήματος αυτού, παρατηρώ ότι η βάση του 
μεγαλύτερου μέρους των παράγωγων επιθέτων έχει σημασία χρονική16 ή τοπική, π.χ. 
(χρονική σημασία της βάσης) πρωινός, μεσημβρινός, απογευματινός, εσπερινός, βραδινός, 

                                                        
16 Η χρονική σημασία έχει εντοπιστεί (βλ. π.χ. Psaltes, 1913:295). 
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νυχτερινός, σημερινός, χτεσινός, καθημερινός, προσωρινός, παντοτινός, τωρινός, 
κατοπινός, περ(υ)σινός, φετινός, καλοκαιρινός, γιορτινός, πασχαλινός. (Τοπική σημασία 
της βάσης) αντικρινός, αλαργινός, βορινός, κοντινός, μακρινός, πλαϊνός, μπροστινός, 
πισινός, ορεινός, 17  θαλασσινός, πεδινός, αλεξανδρινός, πατρινός, τρικαλινός. 
Παρατηρώντας τις βάσεις με τοπική σημασία διακρίνω μια ομάδα ουσιαστικών που 
αναφέρονται σε γεωγραφικούς όρους που έχουν σχέση με το γήινο τοπίο, π.χ. στα 
βορινός, ορεινός, θαλασσινός, πεδινός, μια ομάδα όπου οι βάσεις αποτελούν 
κατονομασία τοπωνυμίου, π.χ. Αλεξάνδρεια, Δράμα, Πάτρα, Τρίκαλα, και τέλος μια 
ομάδα λεξημάτων που αποτελούν, στο πλαίσιο του συστήματος δείξης, στο επίπεδο του 
χώρου το αντίστοιχο της ομάδας των σήμερα, φέτος, τώρα του χρονικού επιπέδου, δηλ. 
τις ειδικές κατονομασίες της εκφωνηματικής αναφορικότητας που επαναναλύουν τη 
μονάδα του επιπέδου αναφοράς «εδώ», π.χ. αντίκρυ, κοντά, μακριά, πλάι, μπροστά, πίσω. 
Αποκαλύπτεται δηλ. και στο μορφολογικό επίπεδο μια σχέση ανάμεσα στο χώρο και στο 
χρόνο –πβ. και το σύνθετο χωροχρόνος– που έχει πολλές φορές υπογραμμιστεί στο 
σημασιολογικό επίπεδο αλλά και σε άλλα επίπεδα έξω από τη γλώσσα, λ.χ. στη 
φιλοσοφία. Αφού ερμηνεύτηκε ο ρόλος του -ιν(ός) για το 87% περίπου του corpus, θα 
εξετάσω από σημασιολογική άποψη τις βάσεις του υπόλοιπου 13%, με στόχο να 
καταλήξω, αν είναι δυνατό, σε μια ενιαία σημασιολογική οδηγία για το επίθημα αυτό. Εκ 
πρώτης όψεως στο υπόλοιπο αυτό οι βάσεις δε φαίνεται να συνιστούν ένα ομοιογενές 
σύνολο από σημασιολογική άποψη. Λ.χ. σε ένα μικρό ποσοστό ως βάση των επιθέτων 
αυτών εμφανίζονται ουσιαστικά που αναφέρονται σε κατοικίδια ζώα, π.χ. αλογινός, 
αγελαδινός, γαϊδουρινός, βοδινός, χοιρινός, σε δύο επίθετα το Οβ αναφέρεται σε τροφή 
(κρεατινός, τυρινός), και τέλος εμφανίζονται και τα επίθετα ανθρωπινός, φωτεινός, 
φαεινός, σκοτεινός, αληθινός, ελεεινός, μηδαμινός και υγιεινός. Σε ΟΦ όπως αγελαδινό 
γάλα, βοδινό/χοιρινό κρέας, η σημασιολογική σχέση που εγκαθίσταται ανάμεσα στο 
προσδιοριζόμενο ουσ. και στο Οβ είναι σχέση προέλευσης, η οποία θα μπορούσε 
ασφαλώς να αναχθεί στην τοπική σχέση που ανιχνεύτηκε πιο πάνω. Ακόμη αξίζει να 
σημειωθεί ότι στον εξωγλωσσικό κόσμο το αντικείμενο αναφοράς (ΑΑ) του Οβ ανήκει 
στην κατηγορία ζώα που εκτρέφονται για εκμετάλλευση. Όσον αφορά τα δύο επίθετα 
κρεατινός και τυρινός, παρατήρησα ότι εγκαθίσταται μια χρονική σχέση ανάμεσα στο 
προσδιοριζόμενο ουσ. Κυριακή και στο Οβ κρέας/τυρί, αφού λ.χ. κρεατινή Κυριακή ‘η 
προτελευταία Κυριακή των Απόκρεω’. Όσον αφορά το επίθετο ανθρωπινός στις φράσεις 
ανθρωπινά ρούχα, ανθρωπινή συμπεριφορά, θεωρώ ότι εγκαθίσταται σχέση προέλευσης  
–και συνεπώς τοπική– ανάμεσα στο προσδιοριζόμενο ουσ. και στο Οβ άνθρωπος, που 
δέχεται μια διατενή/κατ’ ένταση (intensional) ερμηνεία ‘που αρμόζει σε άνθρωπο’.18 
Ακόμη προτείνω ότι το Οβ των επιθέτων φωτεινός, φαεινός και σκοτεινός, που 
δημιουργήθηκαν στην αρχαία ελληνική (ΑΕ), λειτούργησε ως ουσιαστικό τόπου, αφού 
διασώζονται χωρία όπου το φῶς και το σκότος αναφέρονται και στον τόπο που εκπέμπει 
φως και σκοτάδι αντίστοιχα (Giannakis, 2001). Παρόμοια το ΑΕ επίθετο αληθινός 
παραπέμπει σε τόπο, αφού κατά τον Πλάτωνα η αλήθεια πηγάζει από τον αληθινό 
κόσμο, και το ΑΕ επίθετο μηδαμινός < ΑΕ μηδαμῶς ‘καθόλου’. Τέλος για το επίθετο 

                                                        
17 O Psaltes (1913:296-97) δε συνδέει τα επίθετα σε -εινός, λ.χ.  σκοτεινός και -ηνός, λ.χ. Δυρραχηνός με τα 
επίθετα σε -ινός. 
18 Πβ. ανθρώπινο σώμα ‘σώμα που αναφέρεται στον άνθρωπο ως ύλη’ – ανθρωπινό σώμα ‘σώμα που 
ταιριάζει σε άνθρωπο’, λ.χ. για υπέρβαρη κυρία που αδυνάτισε.  



Επιθηματοποίηση και η έκφραση του χώρου και του χρόνου στη Νέα Ελληνική 11 
 

 
 

υγιεινός θα μπορούσε και πάλι να προταθεί η έννοια της προέλευσης ‘προερχόμενος από 
τη θεά Υγεία’.19 

Το επίθημα -ιν(ός) είναι ιδιαίτερα διαθέσιμο για τη δημιουργία παράγωγων επιθέτων 
χώρου και χρόνου και με μεγάλο εύρος χρήσης σε πολλά κειμενικά είδη, όπως προκύπτει 
από το ΣΕΚ (βλ. και πίνακα 2).20 

3.3.3. -ίσι(ος) 

Ο Τσοπανάκης (1994:§ 785, στ΄) πολύ σωστά αναφέρει ότι το επίθημα «σημαίνει την 
προέλευση από» ή τη «σχέση με το ουσιαστικό21 από το οποίο παράγεται». Το ΛΚΝ 
(1998) διακρίνει δύο σημασίες: 1. που προέρχεται από αυτό που εκφράζει το Οβ ή ανήκει 
σε αυτό, π.χ. αετίσιος, γαϊδουρίσιος, χελωνίσιος, 2. (μεταφορικά) που ταιριάζει σ’ αυτό 
που εκφράζει το Οβ, π.χ. παλικαρίσιος.22 

Τα επίθετα που κατασκευάζονται με το επίθημα -ίσι(ος), αφού είναι προϊόντα του 
ΚΚΛΣΧ, δημιουργούν μια σχέση ανάμεσα στο Οβ και στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό 
στο πλαίσιο της ΟΦ, π.χ. θυμαρίσιο μέλι ‘μέλι που έχει σχέση με το θυμάρι’. Η γενική 
αυτή σημασία εξειδικεύεται στη συνέχεια από τη σημασιολογική οδηγία του επιθήματος  
-ίσι(ος) και τη σημασία του Οβ. Στην προσπάθειά μου να εντοπίσω τη σημασιολογική 
οδηγία του επιθήματος αυτού, παρατηρώ ότι το Οβ των παράγωγων επιθέτων είναι 
[+συγκεκριμένο] ουσιαστικό που αναφέρεται: 
(α) σε ζώα (66),23 π.χ. αετίσιος, αλεπουδίσιος, αλογίσιος, αρνίσιος, βουβαλίσιος, γατίσιος, 
γερακίσιος, γιδίσιος, γουρουνίσιος, κορακίσιος, μαϊμουδίσιος, μοσχαρίσιος, σκυλίσιος, 
τραγίσιος, φιδίσιος, 
(β) σε τόπο με κύρια και κοινά ονόματα του γήινου τοπίου ή τόπους που προκύπτουν 
ύστερα από ανθρώπινη επέμβαση (41) 24 , π.χ. ελυμπίσιος, ζαγορίσιος, ικαρίσιος, 
πεντελίσιος – ακρίσιος, βουνίσιος, καμπίσιος, λιμνίσιος, μοναστηρίσιος, νταμαρίσιος, 
παζαρίσιος, πανηγυρίσιος, πελαγίσιος, περιβολίσιος, ποταμίσιος, σαλονίσιος, σπιτίσιος, 
χωραφίσιος,  
(γ) σε ανθρώπινα/ανθρωπόμορφα όντα και σε μέρη του σώματος (27), π.χ. αγορίσιος, 
αδωνίσιος, ανδρίσιος, αρχοντίσιος, βαρκαρίσιος, γεροντίσιος, γυναικίσιος, καπετανίσιος, 
κοριτσίσιος, νεραϊδίσιος, παιδακίσιος, παλληκαρίσιος – λαρυγγίσιος, φλεβίσιος,  
(δ) σε αντικείμενα ή προϊόντα (26), π.χ. ασκίσιος, βαπορίσιος, βαρελίσιος, βρυσίσιος, 
καϊκίσιος, καραβίσιος, παραγαδίσιος, πηγαδίσιος, πιθαρίσιος, πρυμίσιος, σακουλίσιος, 
τομαρίσιος, τουλουμίσιος, τρεχαντηρίσιος, χαβανίσιος – γαλίσιος (< γάλα), τσιπουρίσιος,  
(ε) σε φυτά (23), π.χ. αμπελίσιος, θυμαρίσιος, καλαμποκίσιος, κουμαρίσιος, κριθαρίσιος, 
παλιουρίσιος (< παλιούρι < ΑΕ παλίουρος), πουρναρίσιος, σ(ι)ταρίσιος,  

                                                        
19 Τέλος για το ΑΕ επίθετο ελεεινός απαιτείται ειδική ανάλυση, γιατί την εποχή εκείνη η κοσμοθεωρία 
ήταν διαφορετική.  
20 Εμφανίζεται σε άρθρα γνώμης (635), σε λογοτεχνικά κείμενα (392), σε ακαδημαϊκά κείμενα (452), σε 
ενημερωτικά κείμενα (2134), σε ομιλίες στη Βουλή (230), σε κείμενα νόμων και διοικητικά (184), σε 
ειδήσεις προφορικού και γραπτού λόγου (1051), σε πληροφοριακά κείμενα (22) καθώς και σε άλλες 
κατηγορίες με μικρότερη εκπροσώπηση. 
21 Ορθότερα «με το αντικείμενο αναφοράς στο οποίο παραπέμπει το Οβ». 
22 Ορθογραφώ το επίθετο ως παλληκαρίσιος. 
23 Οι αριθμοί σε φθίνουσα σειρά συχνότητας παραπέμπουν στον αριθμό των παράγωγων επιθέτων που 
έχουν ως βάση ουσιαστικό που αναφέρεται στη δηλούμενη κατηγορία.  
24 Εδώ εντάξαμε και το θειαφίσιος, επειδή το θειάφι είναι συστατικό του εδάφους, και το βροχίσιος, επειδή 
το βροχή ως ουσιαστικό που δηλώνει μετεωρολογικό φαινόμενο συνδυάζεται με τοπικό συμπλήρωμα.  
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(στ) σε χρόνο (9), π.χ. αλωναρίσιος (< Αλωνάρης ‘Ιούλιος’), γεναρίσιος, φλεβαρίσιος, 
παλιοκαιρίσιος, χρονίσιος.  

Ακολουθώντας το θεωρητικό πλαίσιο της D. Corbin για ενιαία σημασιολογική οδηγία 
του επιθήματος στο αφηρημένο επίπεδο από την οποία απορρέουν οι άλλες, θεωρώ ότι το 
επίθημα -ίσι(ος) συνδέεται με την έννοια της προέλευσης, που ορίζεται όμως με 
διευρυμένο τρόπο, και αποτελεί ίχνος της διαχρονίας, αφού το επίθημα της λατινικής       
-ēnsis από το οποίο προέρχεται το -ίσι(ος) συνδέεται με τη έννοια της προέλευσης. 
Γενικότερα ανιχνεύεται η παραδειγματική σημασιολογική σχέση μερωνυμίας25 όπου το 
Οβ λειτουργεί ως ολώνυμο και το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό ως μερώνυμο, π.χ. 
λιμνίσιο ψάρι ‘η λίμνη έχει ψάρια’, βαρελίσια ρετσίνα ‘το βαρέλι έχει ρετσίνα’.  
(α) Καταρχήν, πρόκειται για τοπική προέλευση (από τον τόπο του ΑΑ του Οβ26). Στη 
σημασία αυτή η ΝΕ διαθέτει ένα παράλληλο επίθημα αλλά όχι συνώνυμο, το -ιν(ός). 
Έτσι, εξηγείται η περίπτωση όπου Οβ είναι ένα τοπωνύμιο όπως ζαγορίσιος  Ζαγόρι, 
ελυμπίσιος  (ορεωνύμιο) Έλυμπος (= Όλυμπος), ικαρίσιος  Ικαρία, ή ακόμη κοινά 
ουσιαστικά που αναφέρονται σε γεωγραφικούς όρους που έχουν σχέση με το γήινο τοπίο 
χωρίς την επέμβαση του ανθρώπου π.χ. πέλαγος ή ουσιαστικά που το ΑΑ δηλώνει 
ανθρώπινη κατασκευή σταθερή σε κάποιο τόπο π.χ. σπίτι, μοναστήρι, κοιμητήρι, π.χ. 
βουνίσιος, καμπίσιος, κουτρουλίσιος ( κουτρούλα ‘κορυφή βουνού, λόφου’), λιμανίσιος, 
λιμνίσιος, νταμαρίσιος, πελαγίσιος, ποταμίσιος, σπιτίσιος, χωραφίσιος, π.χ. βουνίσιος 
αέρας, λιβαδίσιο χορτάρι, λιμνίσιο ψάρι, πελαγίσια κύματα, περιβολίσιο σταφύλι, 
ποταμίσια άμμος, σπιτίσιο φαγητό, χωραφίσια ντομάτα.  
(β) Η σημασιολογική σχέση που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της ΟΦ ανάμεσα στο 
προσδιοριζόμενο ουσιαστικό και στο Οβ όταν αναφέρεται σε ζώο ή φυτό είναι σχέση 
προέλευσης, η οποία θα μπορούσε ασφαλώς να αναχθεί στην τοπική σχέση που 
ανιχνεύτηκε πιο πάνω, π.χ. αλογίσιο κρέας, αρνίσια παϊδάκια, βουβαλίσιο βούτυρο, γιδίσιο 
γάλα, κατσικίσιο τυρί, μοσχαρίσια μπριζόλα – αγριλίσιο κλωνάρι, αμπελίσια σύκα, 
καλαμποκίσιο αλεύρι, θυμαρίσιο μέλι. Σημειώνω ότι η αναφορά στα ζώα (ζώα εκτροφής) 
και στα φυτά αφορά καταρχάς μια έντονα ανθρωποκεντρική,27 χρησιμοθηρική πλευρά, 
που σχετίζεται με τη διατροφή του ανθρώπου. Αξίζει όμως επίσης να σημειωθεί ότι στην 
περίπτωση που το Οβ παραπέμπει σε ζώο, το παράγωγο επίθετο επιδέχεται 
ανάγνωση/ερμηνεία κατ’ έκταση όπως στα παραπάνω παραδείγματα, ή κατ’ ένταση 
σύμφωνα με τα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας π.χ. αετίσια μάτια, αλεπουδίσια 
πονηριά, γερακίσια μύτη, γουρουνίσια συμπεριφορά, ελαφίσια μάτια, μουλαρίσιο πείσμα, 
σκυλίσια ζωή, φιδίσιο κορμί. Για τη στερεοτυπική αυτή σημασία η ΝΕ διαθέτει ένα 
παράλληλο επίθημα αλλά όχι συνώνυμο, το -ίστικ(ος) (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
1997:68-71).  
(γ) Και πάλι η έννοια της προέλευσης αναδύεται στο πλαίσιο της ΟΦ όταν το Οβ 
αναφέρεται σε αντικείμενο κατασκευασμένο από τον άνθρωπο. Τα αντικείμενα αυτά 
αναφέρονται κυρίως σε πλεούμενο και σε μέρη του π.χ. καράβι, καΐκι, τρεχαντήρι – 
πλώρη, πρύμνη, ή σε περιέχον σκεύος, λ.χ. πηγάδι, βαρέλι, σακούλα, τουλούμι, π.χ. 

                                                        
25 Για ανάλογη πρόταση για τα τοπικά ουσιαστικά της γαλλικής βλ. Le Pesant (2001). 
26  Υπάρχουν σημασιο-συντακτικά κριτήρια με βάση τα οποία ορίζεται η τάξη αυτή σύμφωνα με το 
θεωρητικό πλαίσιο των Τάξεων Αντικειμένων του G. Gross (1994). Λ.χ. όλα τα μέλη της τάξης αυτής 
επιλέγονται από τα κατηγορήματα κατοίκησης: κατοικώ, μένω, διαμένω, είμαι κάτοικος+γεν., 
εγκαθίσταμαι, αποσύρομαι από.  
27 Για την έννοια της ανθρωποκεντρικότητας σε συνδυασμό με το επίθημα -ιά βλ. Ευθυμίου (1999). 
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αργαλίσια σαΐτα, γαλίσια καρδάρα ‘που δέχεται γάλα’, καραβίσιος/βαπορίσιος καφές 
‘άνοστος καφές’, πηγαδίσιο νερό, βαρελίσια μπίρα/ρετσίνα, σακουλίσιο γιαούρτι, 
τομαρίσιο/τουλουμίσιο τυρί, χαβανίσιος καπνός (χαβάνι ‘μηχανή κοπής φύλλων καπνού’), 
πρυμίσιο σκοινί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιέχον σκεύος δε χρησιμεύει για τη 
φύλαξη του προϊόντος αλλά για την παρασκευή του.  
(δ) Επίσης η έννοια της προέλευσης συνδυασμένη με χρόνο αναδύεται στο πλαίσιο ΟΦ 
όπου το Οβ του παράγωγου επιθέτου είναι ουσιαστικό χρόνου. Στη σημασία αυτή η ΝΕ 
διαθέτει ένα παράλληλο επίθημα αλλά όχι συνώνυμο, το -ιάτικ(ος), π.χ. φλεβαρίσιο 
φρούτο, χρονίσιο αρνί, γεναρίσιο πρόβατο ‘που γεννήθηκε το Γενάρη’, παλιοκαιρίσιο 
φόρεμα/χτένισμα ‘περασμένης μόδας, ντεμοντέ’.  
(ε) Τέλος, η έννοια της προέλευσης ανιχνεύεται επίσης στο πλαίσιο ΟΦ όπου το Οβ 
παραπέμπει είτε σε ανθρώπινο ή ανθρωπόμορφο ον είτε σε μέρη του ανθρώπινου 
σώματος, π.χ. άγγελος, Άδωνης, άρχοντας, βαρκάρης, γέροντας, γυναίκα, ζευγάς, θεός, 
καλόγερος, νεράιδα, παιδάκι, παλληκάρι – αφαλός, κεφάλι, λάρυγγας, φλέβα. Και στην 
περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση των ζώων, δηλ. στη γενικότερη κατηγορία 
των [+εμψύχων], ισχύει η διπλή ανάγνωση, δηλ. (α) κατ’ έκταση και (β) κατ’ ένταση, 
που συνδέεται με στερεοτυπική σημασία, π.χ. α) ζευγίσια (< ζευγάς) χαλινάρια ‘του ζευγά 
για τα βόδια κατά το όργωμα’, γερλίσιο (< γερλής < τουρκ. yerli ‘ντόπιος’) κρασί, 
φλεβίσιο αίμα, β) γεροντίσια φωνή, γυναικίσια καμώματα, παιδακίσια καμώματα, 
παλληκαρίσια λόγια. 

Το επίθημα -ίσι(ος) σήμερα στην κοινή νέα ελληνική εμφανίζεται με περιορισμένη 
διαθεσιμότητα, δηλ. δυνατότητα να κατασκευάζει λεξήματα που δε μαρτυρούνται, τα 
οποία συνιστούν απλώς τυχαία κενά (Corbin, 1987: 177).28 Εξάλλου πολλά παράγωγα με 
το επίθημα αυτό υποχωρούν στη χρήση μπροστά σε παράγωγα με άλλα επιθήματα που 
ανήκουν στον ίδιο ΚΚΛ και στο ίδιο σημασιολογικό πεδίο, όπως λ.χ. τα -ιν(ός), -ιν(ος),29 
-ένι(ος), -ιάτικ(ος), -ίστικ(ος) και -ι(α)κ(ός), π.χ. αγγελίσιος-αγγελικός, αγελαδίσιος-
αγελαδινός, αυγουστίσιος-αυγουστιάτικος, βροχίσιος-βρόχινος, γαϊδουρίσιος-γαϊδουρινός, 
γεναρίσιος-γεναριάτικος, γιδίσιος-γίδινος, θεΐσιος-θεϊκός, καλογερίσιος-καλογερίστικος, 
κριθαρίσιος-κριθαρένιος, μοναστηρίσιος-μοναστηριακός, νεραϊδίσιος-νεραϊδένιος, 
παιδακίσιος-παιδιάτικος, πεντελίσιος-πεντελικός (μάρμαρο), πρωίσιος-πρωινός, 
φεγγαρίσιος-φεγγαριάτικος. Για το λόγο αυτό το επίθημα -ίσι(ος) απουσιάζει από πολλές 
Γραμματικές της ΝΕ. Η πρόταση αυτή επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του ΣΕΚ: Από 
το ηλεκτρονικό σώμα κειμένων 4.000.000 λέξεων, βρέθηκαν μόνο 649 λέξεις 30  σε            
-ήσιος/-ίσιος,31 από τις οποίες μόνον 15132 είναι παράγωγες με το επίθημα -ίσι(ος), που 
ανήκουν μόνο σε 32 λήμματα.   

                                                        
28  Κατά την Corbin η έννοια αυτή δεν ταυτίζεται με την παραγωγικότητα. Για την έννοια της 
παραγωγικότητας βλ. λ.χ. Ράλλη (2005:95-97). Η Corbin διακρίνει επίσης την έννοια της διαθεσιμότητας 
από την έννοια της αποδοτικότητας, δηλ. της δυνατότητας ενός επιθήματος να εφαρμόζεται σε μεγάλο 
αριθμό βάσεων ή και να παράγει μεγάλο αριθμό μαρτυρημένων παραγώγων. 
29 Το ΛΚΝ δίνει τα -ινος, -ινός και -ίστικος. Ωστόσο θεωρούμε ότι η σημασιακή οδηγία του -ίσι(ος) και 
του -ίστικ(ος) διαφοροποιούνται ως προς την αρνητική στερεοτυπική σημασία που εμπεριέχεται στο           
-ίστικ(ος) (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1992; 1997; Tavlaridou, 1996; Σαββίδου, 2012).    
30 Έναντι 5.406 με το -ιν(ός). 
31 Και οι 152 είναι παράγωγες με το επίθημα -ίσι(ος). Από αυτές για ένα παράδειγμα, για να υποστεί 
επεξεργασία, απαιτούνται περισσότερα συμφραζόμενα -˗και γι’ αυτό εξαιρείται, 6 έχουν στη συνέχεια 
ουσιαστικοποιηθεί μέσω της μετατροπής (βουνήσιος, πωγωνίσιος, Ηλιοδωρίσιος, λαγίσιος, Λιδωρίσιος) και 
σε 5 έχει εφαρμοστεί ο ΚΚΛ με το επίθημα -α και είναι παράγωγα επιρρήματα (βαπορίσια, 4 εμφανίσεις 
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Συμπερασματικά, το επίθημα -ίσι(ος), περιορισμένης διαθεσιμότητας, κατασκευάζει 
επίθετα που συνδέονται με την καθημερινότητα του ανθρώπου, με την παράμετρο της 
ταυτότητάς του33 που συνδέεται με τον τόπο καταγωγής και σταθερής διαμονής του, με 
τη διατροφή του, με τον τρόπο ζωής του, όπως είναι λ.χ. τα πανηγύρια, καθώς και με τις 
στερεοτυπικές αντιλήψεις του.  

3.4.  Συγκριτική εξέταση των επιθημάτων 

3.4.1. Η έκφραση του χρόνου: -ιν(ός) και -ιάτικ(ος) 

Προσπαθώντας να προσδιορίσω επακριβέστερα τη σημασιολογική οδηγία του 
επιθήματος -ιν(ός),  θεωρώ σκόπιμο να το συγκρίνω με το επίθημα -ιάτικ(ος), στο βαθμό 
που φαινομενικά υπάρχει μερική επικάλυψη της σημασιολογικής οδηγίας τους, αφού και 
τα δύο εφαρμόζονται σε χρονικά Οβ για να κατασκευάσουν επίθετα (βλ. και 
Anastassiadis-Syméonidis, 2008). Στον εξωγλωσσικό κόσμο, ο φυσικός χρόνος υπάρχει 
αντικειμενικά και είναι άπειρος, γραμμικός και συνεχής. Επάνω του κάθε γλώσσα 
επιβάλλει τη δική της μορφή κάποτε μάλιστα αξιολογώντας τα δεδομένα, πβ. ο χρόνος 
είναι χρήμα. Η σχέση όμως ουσίας και μορφής, που γίνεται με τη μεσολάβηση του 
ανθρώπου, είναι δυναμική και διαλεκτική σχέση. Αν γίνει χρήση της διάκρισης ανάμεσα 
σε κατηγορίες εμπειρογνωμόνων (expert) και σε λαϊκές κατηγορίες (folk) ή κατηγορίες 
της καθημερινής πρακτικής (Taylor, 1989:72), θα διαπιστώσουμε ότι τα χρονικά 
ουσιαστικά όπως καλοκαίρι, φθινόπωρο, πρωί, βράδυ, διαθέτουν ορισμούς 
εμπειρογνωμόνων, δηλ. ορισμούς των φυσικών και των μετεωρολόγων, που προέκυψαν 
ως αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησής τους με βάση αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες. 
Όμως τα ουσιαστικά αυτά διαθέτουν και λαϊκούς ορισμούς ως αποτέλεσμα λαϊκών 
κατηγοριών, που δομούνται γύρω από πρωτοτυπικά στοιχεία και δημιουργούνται από τον 
τρόπο που ο λαός αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα του περιβάλλοντος και διεπιδρά σε 
αυτά. Είναι, συνεπώς, δυνατό να δούμε τις πληροφορίες για το σημασιολογικό 
χαρακτηρισμό των λεξημάτων ως ένα δίκτυο από συλλογικές, πολιτισμικές και 
συμβατικές  γνώσεις, που εγκιβωτίζονται σε ένα μοντέλο δοξασιών και πρακτικών. Για 
μας (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1993), η προβλεπτή σημασία των επιθέτων σε -ιάτικ(ος) 
που οφείλεται στο επίθημα αποτελείται από εκείνες τις σημασιολογικές ιδιότητες του Οβ 
που του επιτρέπουν να παραπέμπει στο χρόνο μέσα από ένα πρίσμα πολιτισμικών 
σχέσεων. 

Το επίθημα -ιάτικ(ος) είναι ένα μορφολογικό μέσο που διαθέτει η ΝΕ για να 
δημιουργεί επίθετα τα οποία θα προσδιορίσουν ένα ουσιαστικό στο πλαίσιο ΟΦ με τις 
πρωτοτυπικές ή στερεοτυπικές ιδιότητες (Geeraerts, 1985:30) που προέρχονται από 
λαϊκό ορισμό του ΑΑ του Οβ, πβ. βραδιάτικη επίσκεψη/βίζιτα προκειμένου για 
ακατάλληλη από άποψη χρόνου επίσκεψη. Τα επίθετα με το -ιάτικος στο πλαίσιο ΟΦ 
είτε (α) υποκατηγοριοποιούν το ΑΑ του προσδιοριζομένου δημιουργώντας μια 
ανθρωποκεντρική χρονική σχέση ανάμεσα σ’ αυτό και στο ΑΑ του Οβ, π.χ. 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, αποκριάτικος χορός, ανοιξιάτικη κολεξιόν, είτε (β) 
χαρακτηρίζουν ποιοτικά το ΑΑ του προσδιοριζομένου αποδίδοντάς του πρωτοτυπικές ή 

                                                                                                                                                                     
του παλληκαρίσια). Τελικά από τις 151 εμφανίσεις που είναι παράγωγες με το επίθημα -ίσι(ος) οι 139 
δέχονται ερμηνεία κατ’ έκταση και μόνο 12 δέχονται ερμηνεία κατ’ ένταση.  
32 Έναντι 5.317 με το -ιν(ός).  
33 Βλ. Αρχάκης  & Τσάκωνα (2011). 
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στερεοτυπικές βιωματικά χρονικές ιδιότητες του ΑΑ του Οβ, π.χ. ανοιξιάτικος καιρός 
(λ.χ. στις αλκυονίδες μέρες).  

Αντίθετα το -ιν(ός) επιλέγει από το Οβ τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την αναφορική/περιγραφική σημασία του, π.χ. βραδινό φόρεμα ‘φόρεμα 
που φοριέται το βράδυ’. Έτσι, θα πούμε ανοιξιάτικος καιρός αλλά εαρινή ισημερία, 
θερινός κινηματογράφος και όχι *καλοκαιριάτικος κινηματογράφος, θερινές αλλά και 
καλοκαιρινές διακοπές και όχι *θεριάτικες/*καλοκαιριάτικες διακοπές. Συνεπώς, 
διαφορετικά επιθήματα συνδεόμενα με την ίδια βάση επιλέγουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από αυτήν, για το λόγο αυτό τα βραδιάτικος και βραδινός δεν είναι 
δυνατό να είναι συνώνυμα. 

Καταλήγω λοιπόν στο ότι το επίθημα -ιν(ός) στη ΝΕ κατασκευάζει μετονοματικά 
επίθετα που τοποθετούν στο χώρο ή στο χρόνο (χωροθετούν ή χρονοθετούν) με τρόπο 
αντικειμενικό, περιγραφικό, απαλλαγμένο δηλ. από πραγματιστικές σκέψεις και 
πρωτοτυπικές ή στερεοτυπικές αντιλήψεις. Για το λόγο αυτό επίθετα κατασκευασμένα με 
το επίθημα -ιν(ός) τα συναντούμε σε επιστημονικά λεξιλόγια και αντικειμενικές 
περιγραφές, λ.χ. μεσημβρινός, στα δελτία ειδήσεων, στο λεξιλόγιο της εκκλησίας, λ.χ.  
εσπερινός, καθώς και στην εκφωνηματική αναφορικότητα στο τοπικό επίπεδο (εδώ) αλλά 
και στο χρονικό επίπεδο (τώρα) στο πλαίσιο του συστήματος της δείξης, π.χ. μπροστινός, 
– σημερινός.  

Αφού λοιπόν τα επίθετα με το -ιάτικος και με το -ινός διαφοροποιούνται 
σημασιολογικά και πραγματολογικά και συνεπώς και ως προς το είδος κειμένου στο 
οποίο απαντούν, είναι αναμενόμενο να διαφέρουν και σε άλλα σημεία, λ.χ. ως προς την 
κλίση κατά βαθμό: πολύ καλοκαιριάτικος καιρός αλλά *πολύ θερινό ηλιοστάσιο: στην α΄ 
περίπτωση πρόκειται για διαβάθμιση ιδιότητας, ενώ στη β΄ για ταξινόμηση. Ακόμη 
μπορούμε να πούμε πραγματικά ανοιξιάτικος καιρός αλλά όχι *πραγματικά εαρινή 
ισημερία: Το πραγματικά φωτίζει τα πρωτοτυπικά και στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που 
περιέχονται στο επίθετο ιδιότητας με το -ιάτικος, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
ταξινομικό επίθετο με το -ινός. Διαπιστώνεται δηλ. ότι από τη μια υπάρχει συμβατότητα 
ανάμεσα στο πραγματικά και σε ένα επίθετο ιδιότητας με το -ιάτικος, ενώ από την άλλη 
υπάρχει ασυμβατότητα του πραγματικά με ένα ταξινομικό επίθετο με το -ινός και 
γενικότερα με τον επιστημονικό λόγο. 

3.4.2. Η έκφραση του χρόνου: -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) 

Προσπαθώντας να διεισδύσω στο πεδίο της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος        
-ίσι(ος),  θεωρώ σκόπιμο να συγκρίνω τα δύο επιθήματα -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) στο βαθμό 
που φαινομενικά υπάρχει μερική επικάλυψη της σημασιολογικής οδηγίας τους, αφού και 
τα δύο αφενός εφαρμόζονται σε χρονικά Οβ για να κατασκευάσουν επίθετα και 
αφετέρου μοιράζονται από κοινού το χαρακτηριστικό [-λόγιο]. Καταρχήν είναι 
εξαιρετικά περιορισμένος ο αριθμός των Οβ με χρονική σημασία πάνω στα οποία 
εφαρμόζεται το επίθημα -ίσι(ος), αφού εφαρμόζεται μόνο σε 9 από τα 191 Οβ, σε 
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με το επίθημα -ιάτικ(ος), το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά 
σε χρονικά Οβ. Αυτό βέβαια οφείλεται ενμέρει στη μικρή διαθεσιμότητα που 
χαρακτηρίζει το -ίσι(ος) αλλά κυρίως στο ότι η βασική του σημασία δεν είναι η δήλωση 
του χρόνου αλλά της προέλευσης. Έτσι, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που 
ακολουθώ στα παραδείγματα γεναρίσιο πρόβατο και γεναριάτικο φεγγάρι η σημασία των 
παράγωγων επιθέτων είναι πολύ κοντά, γιατί έχουν κοινούς τους δύο από τους τρεις 
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παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της σημασίας του παραγώγου, δηλ. είναι 
προϊόντα του ίδιου ΚΚΛΣΧ και έχουν το ίδιο Οβ. Διαφέρουν μόνο ως προς τη 
σημασιολογική οδηγία του επιθήματος. Έτσι, στο παράδειγμα γεναρίσιο πρόβατο 
φωτίζεται η έννοια της προέλευσης, ενώ στο παράδειγμα γεναριάτικο φεγγάρι φωτίζεται η 
χρονική σημασία.  

3.4.3. Η έκφραση του χώρου: -ιν(ός) και -ίσι(ος) 

Αν γίνει χρήση της διάκρισης ανάμεσα σε κατηγορίες εμπειρογνωμόνων και σε λαϊκές 
κατηγορίες ή κατηγορίες της καθημερινής πρακτικής (Taylor, 1989:72), όπως παραπάνω 
(2.4.1), διαπιστώνω ότι τα Οβ όλων των κατηγοριών όπως αγελάδα, πέλαγος, θυμάρι, 
βαρέλι, γυναίκα, Ιανουάριος/Γενάρης διαθέτουν τόσο ορισμούς εμπειρογνωμόνων όσο 
και λαϊκούς ορισμούς ως αποτέλεσμα λαϊκών κατηγοριών. Για μας, η προβλεπτή 
σημασία των παράγωγων επιθέτων με το -ίσι(ος) που οφείλεται στο επίθημα αποτελείται 
από εκείνες τις σημασιολογικές ιδιότητες του Οβ που του επιτρέπουν να παραπέμπει 
στην έννοια της προέλευσης μέσα από ένα πρίσμα πολιτισμικών σχέσεων. Το επίθημα      
-ίσι(ος) είναι ένα μορφολογικό μέσο που διαθέτει η ΝΕ για να δημιουργεί επίθετα τα 
οποία θα προσδιορίσουν ένα ουσ. στο πλαίσιο ΟΦ με τις πρωτοτυπικές ή στερεοτυπικές 
ιδιότητες (Geeraerts, 1985:30) που προέρχονται από λαϊκό ορισμό του ΑΑ του Οβ, πβ. 
γεροντίσια φωνή προκειμένου για χαρακτηριστική φωνή υπερήλικα. Έτσι, αν η ΝΕ για 
ένα ουσιαστικό διαθέτει έναν τύπο [+λόγιο] και έναν τύπο [-λόγιο], προβλέπεται το         
-ίσι(ος) να εφαρμοστεί κατά προτίμηση στο [-λόγιο]34 τύπο, π.χ. γελαδίσιος αλλά και 
αγελαδίσιος, γεναρίσιος αλλά *ιανουαρίσιος.  

Επίσης, αφού τα παράγωγα επίθετα με το -ίσι(ος) διαφοροποιούνται από τα παράγωγα 
επίθετα με το -ιν(ός) ως προς το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο], είναι επόμενο να διαφέρουν 
και ως προς το είδος κειμένου στο οποίο απαντούν αλλά και σε άλλα σημεία, λ.χ. ως 
προς την κλίση κατά βαθμό: πολύ αγελαδίσιο βλέμμα (επίθετο ιδιότητας) αλλά *πολύ 
αγελαδινό γιαούρτι (ταξινομικό επίθετο). Ακόμη μπορούμε να πούμε πραγματικά 
βουνίσιος αέρας αλλά όχι *πραγματικά ορεινός όγκος. Το πραγματικά φωτίζει τα 
πρωτοτυπικά και στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που περιέχονται στο επίθετο ιδιότητας 
παράγωγο με το -ίσι(ος), αλλά όχι στο ταξινομικό επίθετο με το -ιν(ός). Διαπιστώνεται 
δηλ. ότι από τη μια υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στο πραγματικά και σε ένα επίθετο με 
το -ίσι(ος), ενώ από την άλλη υπάρχει ασυμβατότητα του πραγματικά με ένα επίθετο με 
το -ιν(ός) και γενικότερα με την επιστημονική ταξινόμηση. 

4. Συστηματικοί περιορισμοί 

Θα ασχοληθώ με γενικότερα ζητήματα όπως η συνωνυμία, η συμβατότητα, το 
πραγματολογικό χαρακτηριστικό [+/-λόγιο], που συνδέεται με τα κειμενικά είδη, καθώς 
και με το φαινόμενο του δανεισμού υπολεξικών μονάδων. 
 
4.1. Το ζήτημα της συνωνυμίας  
Και στην περίπτωση των παραγώγων επιβεβαιώνεται ότι κάθε λέξημα αποτελεί μοναδική 
επιλογή για τον ομιλητή, αφού διαφέρει έστω και απειροελάχιστα από το «συνώνυμό» 
του.35 Εντοπίσαμε τρεις περιπτώσεις: 

                                                        
34 Για τη σχέση του χαρακτηριστικού [-λόγιο] με το γλωσσικό δανεισμό βλ. 4.4. 
35  Το μοναδικό παράδειγμα στο οποίο εντοπίσαμε να ελαχιστοποιείται η διαφορά είναι τα επίθετα 
κατσικίσιος και γιδίσιος με κατ’ έκταση ερμηνεία (~ μαλλί, γάλα, τυρί). Η παραγωγή των επιθέτων με το 
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Α) Διαφορετικά επιθήματα, ακόμα κι αν εφαρμόζονται στην ίδια βάση, επιλέγουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτήν λόγω της διαφορετικής σημασιολογικής οδηγίας 
τους. Έτσι, τα επίθετα βραδιάτικος και βραδινός δεν είναι δυνατό να είναι συνώνυμα, αν 
και μετέχει και στα δύο το Οβ βράδυ, π.χ. βραδινό δελτίο ειδήσεων – *βραδιάτικο δελτίο 
ειδήσεων, βραδιάτικη επίσκεψη/βίζιτα (υπόρρητη δήλωση της ενόχλησης του ομιλητή)    
– βραδινή επίσκεψη/βίζιτα (απλή χρονοθέτηση).  
Β) Διαφορετικά επιθήματα, ακόμη κι αν εφαρμόζονται σε «συνώνυμες» βάσεις, 
επιλέγουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτές λόγω της διαφορετικής 
σημασιολογικής οδηγίας τους. Αν συνυπολογιστεί η σημασιολογική και 
πραγματολογική/υφολογική διαφορά των «συνωνύμων», γίνεται κατανοητό ότι τα 
επίθετα ορεινός και βουνίσιος, χοιρινός και γουρουνίσιος δεν είναι δυνατό να είναι 
συνώνυμα. 
Γ) Ίδιο επίθημα, ακόμη κι αν εφαρμόζεται σε «συνώνυμες» βάσεις, κατασκευάζει 
επίθετα με διαφορετική κατανομή, π.χ. αρνί ‘πρόβατο’ (ΛΚΝ) ή ‘νεαρό πρόβατο’ 
(ΛΝΕΓ)  αρνίσιος, πρόβατο  προβατίσιος. Σύμφωνα με το ΛΚΝ και το ΛΝΕΓ 
(πίνακας στο λ. χοιρινός)36 το επίθετο αρνίσιος δέχεται ερμηνεία κατ’ έκταση λ.χ. στο 
αρνίσια παϊδάκια, ενώ το προβατίσιος δέχεται ερμηνεία κατ’ ένταση λ.χ. στο προβατίσια 
μούρη.37  

4.2. Ζητήματα συμβατότητας 

Για να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ένα επίθετο με τα επιθήματα αυτά, απαιτείται 
πρωτίστως κατηγορική, σημασιολογική και πραγματολογική συμβατότητα ανάμεσα στο 
Οβ και στο επίθημα και επίσης ανάμεσα στο παράγωγο επίθετο και στο προσδιοριζόμενο 
ουσιαστικό. Λ.χ. θα υπήρχε θέμα κατηγορικής συμβατότητας, αν το επίθημα -ιν(ός) 
εφαρμοζόταν σε ρηματική βάση, π.χ. παίζ(ω)  *παικτινός, ή αν το επίθημα -ιάτικ(ος) 
εφαρμοζόταν σε ρηματική βάση, π.χ. παίζ(ω)  *παικτιάτικος. Θα υπήρχε θέμα 
σημασιολογικής συμβατότητας αν το επίθημα -ιν(ός) εφαρμοζόταν σε μη χωροχρονικό 
Οβ, π.χ. χαρτ(ί)  *χαρτινός, ή αν το επίθημα -ιάτικ(ος) εφαρμοζόταν σε μη χρονικό Οβ, 
π.χ. χαρτ(ί)  *χαρτιάτικος. Τέλος, θα υπήρχε θέμα πραγματολογικής συμβατότητας αν 
το επίθημα -ιν(ός) εφαρμοζόταν σε ένα [-λόγιο] Οβ, π.χ. κάμπ(ος)  *καμπινός, ή αν το 
επίθημα -ιάτικ(ος) εφαρμοζόταν σε ένα [+λόγιο] Οβ, π.χ. ºέαρ  *εαριάτικος, ή αν το 
επίθετο ανοιξιάτικος προσδιόριζε το ουσιαστικό ισημερία. 

Συμπερασματικά, κάθε επίθημα συνοδεύεται από τις κατηγορικές, σημασιολογικές 
και πραγματολογικές/υφολογικές προδιαγραφές του και με βάση αυτή τη «γενετική 
προίκα» συμμετέχει στους ΚΚΛ. Συνεπώς η έννοια της συμβατότητας αποτελεί το κλειδί 
για την ερμηνεία της γραμματικότητας στο πεδίο της κατασκευαστικής μορφολογίας και 
θεωρώ παράτολμο το ότι πολλοί ερευνητές καταλογίζουν στο λεξιλόγιο 
ανωμαλίες/εξαιρέσεις κτλ. ή ακόμη έλλειψη παραγωγικότητας, επειδή απλώς –για να το 

                                                                                                                                                                     
επίθημα -ίσι(ος) δείχνει ότι στην περίπτωση που εξετάζουμε η ετυμολογία δεν είναι ορατή από τον ΚΚΛ, 
αφού το γίδα < γίδι < αἰγίδιον < ΑΕ αἴξ, ενώ το κατσίκι < τουρκ. keç(i) (Πετρούνιας, ΛΚΝ, 1998). Το 
λεξικό αυτό πεδίο γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν συμπεριληφθεί και το επίθετο γίδινος με επίσης κατ’ 
έκταση ερμηνεία, το οποίο ωστόσο διαφοροποιείται, επειδή φωτίζεται η έννοια του υλικού λόγω της 
παρουσίας του επιθήματος -ιν(ος) (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2005). 
36 Ωστόσο στο λ. προβατήσιος [sic] η πληροφορία αναιρείται, αφού παρουσιάζονται συμφραζόμενα με κατ’ 
έκταση ερμηνεία. 
37 Το λεξικό αυτό πεδίο γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν συμπεριληφθεί και το [+λόγιο] επίθετο πρόβειος με 
κατ’ έκταση ερμηνεία. 
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πω με μια μεταφορά–  δεν έχουν μελετήσει το DNA των επιθημάτων, δηλ. πρόκειται για 
αχαρτογράφητη περιοχή (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2003).   

4.3. Το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο] 

Πρόκειται για πραγματολογικό χαρακτηριστικό που δεν περιλαμβάνει δύο τιμές [+] / [-] 
όπως σχηματικά περιγράφεται στη βιβλιογραφία, αλλά που μπορεί να περιγραφεί 
καλύτερα ως ένα συνεχές με άπειρα σημεία, στο ένα άκρο του οποίου τοποθετείται η 
τιμή [+λόγιο] και στο άλλο η τιμή [-λόγιο]. Την ενδιάμεση θέση καταλαμβάνει η μεσαία 
διαβάθμιση [+/-λόγιο], που αντιστοιχεί στην απουσία του χαρακτηριστικού αυτού, όπως 
συμβαίνει με ασημάδευτους τύπους που περιλαμβάνονται γενικά στη γλωσσική νόρμα. 
Το χαρακτηριστικό αυτό διατρέχει όλα τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης (βλ. και 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Φλιάτουρας, 2004) και συνδέεται άμεσα με τα κειμενικά 
είδη.  
 

[+λόγιο] [+/-λόγιο] [-λόγιο] 
 

-ιν(ός) 
 

-ιν(ός), -ιάτικ(ος), -ίσι(ος) 
 

-ιάτικ(ος) 
-ίσι(ος) 

Πίνακας 1. Συνεχές του χαρακτηριστικού [+/-λόγιο] 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη ΝΕ συναντούμε ζεύγη λεξημάτων όπως 
καμπίσιος – πεδινός, βουνίσιος – ορεινός,  αρνίσιος/προβατίσιος – πρόβειος, γαϊδουρίσιος 
– γαϊδουρινός,  γουρουνίσιος – χοιρινός, αγελαδίσιος – αγελαδινός, τα οποία διαφέρουν, 
πέρα από τη σημασιολογική οδηγία του κάθε επιθήματος, και ως προς το χαρακτηριστικό 
[+/-λόγιο] και συνεπώς το κειμενικό είδος όπου απαντούν. Ειδικότερα τα επίθετα με το    
-ινός, επειδή χωροθετούν ή χρονοθετούν με τρόπο αντικειμενικό, επιστημονικό, 
περιγραφικό, απαντούν:  
(α) σε επιστημονικά λεξιλόγια, π.χ. μεσημβρινός, βορινός, ορεινός, πεδινός,       
βυζαντινός, χοιρινός,  
(β) σε ειδήσεις (προσχεδιασμένος προφορικός λόγος στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο 
και γραπτός στις εφημερίδες) βλ. πίνακα 2 με 1051 αναφορές, 
(γ) στο λεξιλόγιο της εκκλησίας, π.χ. ορθρινός, εσπερινός, πασχαλινός, κρεατινός, 
τυρινός,  
(δ) στο ΕΔΩ (τόπος) και ΤΩΡΑ (χρόνος) του ομιλητή, π.χ. μπροστινός, αντικρινός – 
σημερινός, χτεσινός, φετινός, περσινός. 

Τα επίθετα με το -ιάτικ(ος), επειδή χρονοθετούν με τρόπο υποκειμενικό και 
βιωματικό, απαντούν σε κείμενα λογοτεχνικά, 38  λαογραφικά, προφορικού λόγου. 
Παρόμοια, τα επίθετα με το -ίσι(ος), επειδή χωροθετούν με τρόπο υποκειμενικό και 
βιωματικό, απαντούν σε κείμενα λογοτεχνικά, λαογραφικά, προφορικού λόγου. Τα 
επίθετα με το -ιάτικος και το -ίσιος δεν απαντούν σε επιστημονικά κείμενα39 και δεν 
αποτελούν τμήμα της επιστημονικής ορολογίας. Υπάρχει άμεση σύνδεση του 
χαρακτηριστικού [-λόγιο] με την καθημερινότητα του ανθρώπου, με τον 
ανθρωποκεντρικό και χρησιμοθηρικό χαρακτήρα των επιθέτων με το -ιάτικ(ος) και το      
-ίσι(ος) καθώς και με το φαινόμενο του δανεισμού (βλ. 4.4).  

                                                        
38 Βλ. και Σαββίδου (2010:255). 
39 Για τη φαινομενική αντίφαση στον πίνακα 2 βλ. σημ. 41. 
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Συνεπώς, τα επίθετα σε -ινός, -ιάτικος, -ίσιος διαφοροποιούνται ως προς το είδος 
κειμένου στο οποίο απαντούν, επειδή έχουν διαφορετική σημασιολογική οδηγία και 
συνοδεύονται από διαφορετικές τιμές ως προς το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο]. Δηλ. 
σημασιο-πραγματολογικοί λόγοι καθορίζουν το είδος κειμένου στο οποίο θα εμφανιστεί 
ένα λέξημα. Στον παρακάτω πίνακα οι αριθμοί δείχνουν πολύ καθαρά το εύρος χρήσης 
κάθε επιθήματος. 

 
 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  

Επίθετα  
με το: 

Ειδ- 
ήσεις 
(τηλ. 
/ραδ.) 

Συν- 
ομιλίες 

Συνέ-
ντευξη 

Ομιλίες Λογοτ-
εχνία 

Ακαδ. Ειδήσεις  
(εφ.) 

Ενημε- 
ρωτικά 

Άρθρα 
γνώ-
μης 

ΣΥΝ-
ΟΛΟ 

    ακαδ. μη 
ακαδ. 

      

-ιάτικ(ος) 40 18 1 3 -     4 139 4441    127  336 

5,50% 0,30%   1,20%  41% 13%   38%  

–ιν(ός) 41  62  237 392 452 1010 
 

2134 635 4963 

0,8%  1,02%  4,7% 7,9% 9,5%    20,3% 43% 12,8% 

–ίσι(ος) 4     28   114 5 151 

3%     19%  75% 75% 3% 

Πίνακας 2. Αριθμός εμφανίσεων με τα επιθήματα -ιάτικ(ος), -ιν(ός), -ίσι(ος)  
ανά κειμενικό είδος στο ΣΕΚ. 

 

 
Διάγραμμα 1. Εύρος χρήσης των επιθημάτων 

                                                        
40 Τα στοιχεία για το -ιάτικ(ος) από Σαββίδου (2010). 
41  Ο αριθμός είναι παραπειστικός, αφού πρόκειται κυρίως για εμφανίσεις σε ακαδημαϊκά κείμενα των 
ανθρωπιστικών επιστημών και αντιστοιχούν σε παραθέματα από λογοτεχνικά κείμενα (προφορική 
διευκρίνιση της Σαββίδου). 

 



20 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
 

4.4. Δανεισμός υπολεξικών μονάδων 

Όπως είναι γνωστό, ο δανεισμός είναι φυσιολογικό φαινόμενο όλων των γλωσσών, 
αποτελεί μια παγκόσμια, πανάρχαιη, κοινότατη πρακτική, που οφείλεται σε 
εξωγλωσσικούς λόγους, λ.χ.  ηγεμονία των Ρωμαίων, των ΗΠΑ. Μόνο οι νεκρές 
γλώσσες έχουν πάψει να δανείζονται. Ειδικότερα όσον αφορά την ελληνική, η γλώσσα 
εδώ και αιώνες εμπλουτίζεται εισάγοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις με τον 
ιδιότυπο αυτό δανεισμό, όπου δεν απαιτείται επιστροφή των δανεικών, αφού καμιά λέξη 
ή δομή δεν είναι ιδιοκτησία μιας συγκεκριμένης γλώσσας. Άλλωστε τυπολογικά οι 
γλώσσες δεν καθορίζονται από το λεξιλόγιο αλλά από τη δομή τους. 

Είναι επίσης γνωστό ότι τα λεξήματα αποτελούν το κατεξοχήν αντικείμενο δανεισμού 
και ότι πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι για να δανειστεί μια γλώσσα μια υπολεξική 
μονάδα όπως είναι το επίθημα -ίσι(ος), δάνειο της ελληνικής από τη λατινική. Πολλοί 
ερευνητές 42  έχουν ασχοληθεί με την ετυμολογία του -ίσι(ος) (βλ. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 2009). Υιοθετώ την άποψη του Meyer (1895:3, 75), κατά τον οποίο το -ίσιος 
προέρχεται από το ελληνιστικό επίθημα -ήσιος < υστερολατινικό -ēsis < λατινικό -ēnsis, 
άποψη που ακολουθούν ο Τριανταφυλλίδης (1909), ο Psaltes (1913)  και ενμέρει ο 
Ανδριώτης (1967) και ο Πετρούνιας (1998). 

Στα λατινικά43 το -ēnsis κατασκευάζει επίθετα από βάση ουσιαστικό που αναφέρεται 
σε τόπο, π.χ. castrensis ‘του στρατοπέδου’ και ιδίως σε τοπωνύμιο (ονόματα πόλεων και 
περιοχών) π.χ. aetnensis < Aetna, antiochensis <Antiochia, atheniensis 44  < Athenae, 
babyloniensis < Babylon, chalcidensis < Chalcis, chalcidicensis < Chalcidica, 
corinthiensis < Corinthus, cremonensis < Cremona, europensis < Europa, herculanensis < 
Herculaneum, ithacensis < Ithaca, laodicensis < Laodicea, mediolanensis < Mediolanum, 
nicaeensis < Nicaea, oscensis < Osca, palaestinensis < Palaestina, peloponnensis < 
Peloponnesus, pentelensis < Pentele, phocaeensis < Phocaea, pisaurensis < Pisaurum, 
rhodiensis < Rhodos, sinopensis < Sinope, tarsensis < Tarsus, viennensis < Vienna. Τα 
πατριδωνυμικά αυτά επίθετα με τη διαδικασία της μετατροπής μετατρέπονται σε 
ουσιαστικά και δηλώνουν τον κάτοικο. 

Επίσης το επίθημα αυτό της λατινικής αποκτά και τη διευρυμένη μορφή -iensis, 
αφετηρία της οποίας προφανώς ήταν η μετατόπιση των ορίων των μορφημάτων 
(επανανάλυση) σε περιπτώσεις όπου αρχικά βάση ήταν ουσιαστικά με χαρακτήρα -i, π.χ. 
eretriensis < Eretria, macedoniensis < Macedonia, romaniensis < Romania, sardiniensis < 
Sardinia, veliensis < Velia ‘περιοχή του Παλατινού Λόφου στη Ρώμη’, volsiniensis < 
Volsinii ‘πόλη της Ετρουρίας’. 

Πώς η ελληνική δανείστηκε το επίθημα αυτό από τη λατινική; Είναι γνωστό ότι είναι 
δύσκολος, αν και όχι αδύνατος, τόσο ο δανεισμός γραμματικών στοιχείων όπως είναι τα 
επιθήματα (έναντι των λεξικών) όσο και ο δανεισμός υπολεξικών μονάδων (έναντι των 
λέξεων) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994; 1996). Ο δανεισμός στάθηκε δυνατός γιατί 

                                                        
42 Χατζιδάκις (1907:209), Psaltes (1913:§ 297; § 450), Buck (1933:§ 481), Τριανταφυλλίδης (1963α:91), 
Ανδριώτης (1967),  Τσοπανάκης (1994:§ 785, στ΄), Πετρούνιας (ΛΚΝ, 1998), Μπαμπινιώτης (ΛΝΕΓ, 
1998, 2002).        
43 Ευχαριστώ θερμά την δρ. Κατερίνα Χατζοπούλου για τις πληροφορίες σχετικά με το λατινικό - ēnsis.  
44 Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι, εκτός από τα άμεσα δάνεια της ελληνικής από τα λατινικά όπως 
τα παραπάνω, υπάρχουν άμεσα δάνεια της λατινικής από την ελληνική πάνω στα οποία εφαρμόστηκε το 
επίθημα -ensis σύμφωνα με το σύστημα της λατινικής, π.χ. Ἀθῆναι > Athenae > atheniensis, Πεντέλη > 
Pentele  pentelensis.  
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συνέτρεξαν οι τρεις συνθήκες που είχαμε εντοπίσει (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
1996:102): 
1. Μορφική συνθήκη: μαζικός λεξικός δανεισμός της ελληνικής από τη λατινική πολλών 
επιθέτων με το επίθημα -ēsis < -ēnsis, που αποδόθηκε ως -ήσιος, π.χ. βουργίσιος ‘του 
φρουρίου’ < burgensis < burgum, βροντ-ήσιος ‘μπρούντζινος’, καστρ-ήσιος ‘του 
στρατοπέδου’ < castrensis, (ελληνιστικό), κιρκ-ήσιος ‘που ανήκει στους αγώνες του 
ιπποδρόμου’ < circensis, κομμενταρ-ήσιος. 
2. Μορφοσημασιολογική συνθήκη: παράλληλος δανεισμός της βάσης και του 
παράγωγου επιθέτου, π.χ. βούργος/βούργον < burgum - βουργήσιος ‘του φρουρίου’ < 
burgensis, κάστρα < castra – καστρήσιος ‘που προέρχεται από το στρατόπεδο, που αφορά 
το στρατόπεδο’ < castrensis, κάμπος < campus -  καμπίσιος < campensis.  
3. Σημασιολογική συνθήκη: αναγνώριση της σημασιολογικής συμβολής του επιθήματος 
λόγω της δεύτερης συνθήκης. Η σημασιολογική οδηγία του -ίσι(ος) στο καστρήσιος 
συνδέεται με τη σημασία της προέλευσης.   

Από τη στιγμή αυτή η ελληνική μπορεί να δανειστεί το επίθημα και να σχηματίσει 
καταρχήν παράγωγα όπου διατηρείται το επίθημα αλλά η βάση μεταφράζει λατινική 
βάση σε αντίστοιχο σχηματισμό (βλ. και Tzitzilis, 2001:43), π.χ. βούρκος  βουρκίσιος 
< lutensis  lutum, λιβάδι  λιβαδίσιος < pratensis  pratum, έλος  ελίσιος, τέλμα  
(ελληνιστικό) τελματήσιος,  βάλτος  βαλτίσιος  < stagnensis  stagnum. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ελληνική υπάρχουν παράγωγα επίθετα των οποίων το 
Οβ είναι λατινικής προέλευσης και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι πρόκειται για τους 
παλαιότερους σχηματισμούς, π.χ. βιδελίσιος, γατίσιος, καμπίσιος, κανουλίσιος, 
παγονίσιος, πουλίσιος, καθώς και παράγωγα επίθετα με τα ονόματα των μηνών ως Οβ 
όπως αυγουστίσιος, γεναρίσιος, φλεβαρίσιος.  

Εξετάζοντας τα δάνεια επιθήματα της ελληνικής από τη λατινική διαπιστώνεται ότι 
έχουν [-λόγιο] χαρακτήρα:  -ίσιος, -άτος,45  -(ι)άρης,46  -ούρα, -ούκλα, -ούλα, -πουλος. 
Υπάρχει άμεση σύνδεση της καθημερινότητας του ανθρώπου με το [-λόγιο] χαρακτήρα, 
με το οικείο χρηστικό επίπεδο των επιθέτων που κατασκευάζουν τα στοιχεία αυτά. Όπως 
προκύπτει από τη γλωσσολογική ανάλυση (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2010), τα 
δάνεια από τη λατινική συμβολίζουν έναν πολιτισμό που αφορά την καθημερινότητα, 
που θεωρείται κατώτερος του ΑΕ, ο οποίος συνδέεται με το πνεύμα και την επιστήμη. Τα 
δάνεια, ενώ από φωνολογική και μορφολογική άποψη δε διαφοροποιούνται από τις 
λέξεις ελληνικής προέλευσης, στο σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο 
εμφανίζουν ιδιαιτερότητες που κάνουν ορατή την ταπεινή, κατά την υποκειμενική κρίση 
των Ελλήνων, προέλευσή τους και για το λόγο αυτό έχουν [-λόγιο] χαρακτήρα. Ο           
[-λόγιος] χαρακτήρας τους είναι αποτέλεσμα του δανεισμού τους από τη λατινική σε 
συνδυασμό με την αναφορά στην καθημερινότητα. Από τη στιγμή που κάθε στοιχείο 
μιας γλώσσας θεωρείται φορέας του πολιτισμού των ομιλητών της, κάθε δάνειο στοιχείο 
από τη λατινική δημιουργεί στην ελληνική μια αναπαράσταση αυτού του πολιτισμού. Το 
χαρακτηριστικό που προκύπτει αποτελεί οργανικό κομμάτι του δάνειου στοιχείου και 
αποκαλύπτει με υπόρρητο τρόπο την άποψη των Ελλήνων τόσο για τον πολιτισμό των 
Ρωμαίων όσο και το δικό τους. Δημιουργείται ένα διαπολιτισμικό στερεότυπο, που είναι 
ένα στερεότυπο χαμηλού γοήτρου, μειωτικό, προσδεδεμένο στην καθημερινότητα, που 

                                                        
45 Βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2014). 
46 Βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2000). 
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συμβάλλει στον ορισμό του εθνότυπου της «λατινοσύνης» (βλ. και για τη γαλλική Sarale, 
2008:165).   

Ο δανεισμός αποτελεί αναμφίβολα έναν ασφαλή τρόπο για να εισαχθούν σε μια 
γλώσσα λεπτότερες διακρίσεις σε σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο. Αυτό 
ακριβώς έπραξε η ελληνική. Δανειζόμενη από τη λατινική τα επιθήματα αυτά, η 
ελληνική διαθέτει πλέον τα γραμματικά εργαλεία για να τονίζει τις διαφορές ανάμεσα 
στο [+λόγιο], το επίσημο, το αντικειμενικό, και στο [-λόγιο], το καθημερινό, το 
υποκειμενικό, διαφυλάσσοντας για την πρώτη περίπτωση τα στοιχεία ελληνικής 
καταγωγής, ενώ για τη δεύτερη κινητοποιεί δάνεια στοιχεία, π.χ. πεδινός – καμπίσιος, 
σακχαρώδης – ζαχαράτος, αρραβωνιαστικός – αρραβωνιάρης, χαιρετισμοί – χαιρετούρες. 
Η ελληνική γλώσσα με τα δικά της μέσα αποδεικνύει ότι ισχύει η ρήση του Ορατίου: 
Graecia victa ferum victorem vicit et artis et litteras agresti Latio intulit. 

5. Προβλέψεις 

Η συγκριτική εξέταση των επιθημάτων -ιν(ός), -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) με το θεωρητικό 
πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας, επιτρέπει να διατυπωθούν προβλέψεις 
φωνολογικού, μορφολογικού, συντακτικού, σημασιολογικού και πραγματολογικού 
τύπου, που αποτελούν τμήμα της υπόρρητης γνώσης των ομιλητών. 

Αν αφετηρία μας είναι το σημασιολογικό έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένο το 
επίθημα κατά την κατασκευή των λέξεων που ανήκουν στο ίδιο ονομασιοκεντρικό πεδίο, 
αφενός ερμηνεύονται ομοιότητες και διαφορές στο σημασιολογικό και στο 
πραγματολογικό επίπεδο ανάμεσα σε λέξεις όπως καλοκαιριάτικος – καλοκαιρινός, 
καμπίσιος – πεδινός, και αφετέρου μπορούν να διατυπωθούν προβλέψεις, στο βαθμό που 
τίθενται ποικίλοι περιορισμοί, π.χ. αυριανός - *αυριάτικος, κοντινός - *κονταίος (όπως 
μεσαίος), γεναρίσιος  - *ιανουαρίσιος. 

Με το μοντέλο αυτό ερμηνεύεται: 
(α) Γιατί είναι δυνατό να έχουμε από το ίδιο Οβ παράγωγα επίθετα με διαφορετικό 
επίθημα π.χ. βραδινός – βραδιάτικος, αγελαδίσιος – αγελαδινός: το -ιν(ός) επιλέγει 
ιδιότητες της αναφορικής/περιγραφικής σημασίας του Οβ, ενώ τα -ιάτικ(ος) και -ίσι(ος) 
επιλέγουν από το Οβ ιδιότητες που αντιστοιχούν σε βιωματική σημασία, συνδεδεμένη με 
την καθημερινότητα του ανθρώπου. Συνεπώς ερμηνεύεται γιατί δεν είναι συνώνυμα τα 
επίθετα σε -ινός και σε -ιάτικος, ή τα επίθετα σε -ιν(ός) και σε -ίσι(ος).      
(β) Γιατί κάποια επιθήματα δεν εφαρμόζονται σε κάποια Οβ: απαιτείται συμβατότητα 
ανάμεσά τους. Τα επίθετα με το -ινός σχηματίζονται κατά προτίμηση από το [+λόγιο] ή 
[+/-λόγιο] αλλόμορφο του Οβ, ενώ τα επίθετα με τα -ιάτικος και -ίσι(ος) σχηματίζονται 
από το [-λόγιο] ή [+/-λόγιο] αλλόμορφο του Οβ, π.χ. μεσημβρινός αλλά μεσημεριάτικος 
(*μεσημβριάτικος), πεδινός αλλά καμπίσιος, θερινός αλλά *θεριάτικος, χειμερινός αλλά 
*χειμεριάτικος, ομφάλιος αλλά αφαλίσιος (*ομφαλίσιος, *αφάλιος). 
(γ) Γιατί είναι επιτρεπτός ο σχηματισμός τόσο του επιθέτου καλοκαιρινός όσο και του 
επιθέτου καλοκαιριάτικος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι συνώνυμα: μοιράζονται και 
τα δύο το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο]. 
(δ) Γιατί μπορούμε να πούμε πραγματικά ανοιξιάτικος καιρός, πραγματικά βουνίσιος 
αέρας αλλά όχι *πραγματικά εαρινή ισημερία, *πραγματικά ορεινός όγκος: το πραγματικά 
συνοδεύει επίθετο ιδιότητας αλλά όχι ταξινομικό. 
(ε) Γιατί στην εκφωνηματική αναφορικότητα για τη δήλωση του «εδώ και τώρα» του 
ομιλητή, στο πλαίσιο του συστήματος της δείξης, επιλέγεται το -ιν(ός): τα επίθετα με το   
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-ιν(ός) 

-ιάτικ(ος) -ίσι(ος) 

ΧΩΡΟΣ 
 

ΧΡΟΝΟΣ 

-ιν(ός) απλώς χωροθετούν και χρονοθετούν, δηλ. στο πλαίσιο ΟΦ δημιουργούν απλώς 
μια χρονική ή τοπική σχέση ανάμεσα στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό και στη χρονική 
περίοδο ή στον τόπο που δηλώνει το Οβ, σε αντίθεση με το -ιάτικ(ος), που συνδέεται με 
υποκειμενική, βιωματική ή και στερεοτυπική χρονική σημασία, ή με το -ίσι(ος), που 
σχετίζεται βιωματικά με την έννοια της προέλευσης, π.χ. μπροστινός - *μπροστίσιος, 
σημερινός – *σημεριάτικος, *σημερίσιος. 
(στ) Γιατί δεν μαρτυρούνται στο γραπτό λόγο τα επίθετα τριτιάτικος, τεταρτιάτικος, 
πεμπτιάτικος και τα αντίστοιχα επιρρήματα: είναι μη γραμματικές λέξεις ή δυνάμει 
λέξεις; Σύμφωνα με το θεωρητικό μας πλαίσιο πρόκειται για λέξεις κατασκευασμένες 
σύμφωνα με το ΚΚΛΣΧ, και συνεπώς δυνάμει λέξεις. Ωστόσο δεν εμφανίζονται για 
πραγματολογικούς λόγους, αφού είμαστε βιολογικά κατασκευασμένοι από ένα σύνολο, 
εν προκειμένω ημερών, να προσέχουμε μόνο την αρχή και το τέλος, δηλ. για μας έχουν 
ιδιαίτερη σημασία οι μέρες που ορίζουν την αρχή και το τέλος της εβδομάδας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω με σημασιολογικά κριτήρια την ακόλουθη  
κατανομή των τριών επιθημάτων.  
 

 βιωματικός αντικειμενικός 
χώρος -ίσι(ος) 

-ιν(ός) 
χρόνος -ιάτικ(ος) 

Πίνακας 3. Σημασιολογική κατανομή των επιθημάτων -ιάτικ(ος, -ιν(ός), -ίσι(ος) 

 
Τα τρία επιθήματα διαφέρουν επίσης ως προς την ιδιότητα της διαθεσιμότητας: 
 

 Διαθέσιμο 
-ιάτικ(ος) + 

-ιν(ός) + 
-ίσι(ος) - 

Πίνακας 4. Η διαθεσιμότητα των επιθημάτων -ιάτικ(ος, -ιν(ός), -ίσι(ος) 

 
Τέλος, η μερική επικάλυψη στη σημασιολογική οδηγία των τριών επιθημάτων θα 
μπορούσε σχηματικά να περιγραφεί ως εξής:     
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 2. Μερική επικάλυψη στη σημασιολογική οδηγία των επιθημάτων  
-ιάτικ(ος,-ιν(ός), -ίσι(ος) 

 
 



24 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
 

6. Συμπεράσματα 

Η μελέτη του λεξιλογίου, επειδή αυτό δε συνιστά επίπεδο της γλωσσικής ανάλυσης αλλά 
οριζόντια συνισταμένη των επιπέδων, απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη ιδιότητες των 
επιπέδων, δηλ. φωνολογικές, μορφολογικές, συντακτικές, σημασιολογικές και 
πραγματολογικές.  

Η έρευνα αυτή έχει αφετηρία της τη θεωρητική γλωσσολογία. Ερευνά το αφηρημένο 
σύστημα, το οποίο σύμφωνα με πολλές θεωρίες είναι ομοιογενές. Εδώ ανήκουν οι ΚΚΛ 
και οι σημασιολογικές οδηγίες των τριών επιθημάτων που εξετάσαμε. Ωστόσο εδράζεται 
στη γλωσσική χρήση, αφού λαμβάνει υπόψη πλούσια αυθεντικά γλωσσικά δεδομένα 
μέσα σε συμφραζόμενα (σώματα κειμένων), παραγωγές από τη γλωσσική ικανότητα 
φυσικών ομιλητών καθώς και μεταγλωσσικά κείμενα. Στην ομοιογένεια του αφηρημένου 
συστήματος αντιπαρατίθεται η γλωσσική ποικιλία που διέπει τη χρήση του συστήματος, 
αλλά ταυτόχρονα αποτελεί συστατικό στοιχείο της γλώσσας. Στην περίπτωσή μας η 
ποικιλία συνδέεται με το διαφορετικό βαθμό διαθεσιμότητας των επιθημάτων καθώς και 
με το χαρακτηριστικό [+/-λόγιο]. Με τη συνεξέταση αυτή εγκαθίσταται η γέφυρα 
ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη προς όφελος και των δύο, στο βαθμό που η μία 
τροφοδοτεί την άλλη. Πρόκειται για μια σχέση δυναμική, διαλεκτική, η οποία ερμηνεύει 
τη γλωσσική αλλαγή, που μας απασχόλησε είτε με τη μορφή δανεισμού σε παλαιότερη 
εποχή είτε με τη χαμηλή διαθεσιμότητα του -ίσι(ος)) στη συγχρονία που διανύουμε. 

Επίσης επιχειρήθηκε να συνδυαστεί η ονομασιοκεντρική μέθοδος, που εν προκειμένω 
έχει αφετηρία την έννοια του χωροχρόνου, με τη σημασιοκεντρική μέθοδο, που έχοντας 
ως αφετηρία τη μορφή των επιθημάτων -ιάτικ(ος), -ιν(ός) και -ίσι(ος) επικεντρώθηκε 
στην ενδελεχή ανάλυση της σημασιολογικής οδηγίας τους, σε αντίθεση με άλλες μελέτες 
που περιορίζονται σε ενδεικτική παρουσίαση σημασιολογικών χαρακτηριστικών. 

Στο πλαίσιο της κατασκευαστικής μορφολογίας, που αποτελεί τον ειδικότερο κλάδο 
στον οποίο εντάσσεται η παρούσα έρευνά μας, η σημασία κατέχει κεντρικό ρόλο, αφού 
οι εμπλεκόμενες μονάδες είναι σημαίνουσες μονάδες. Τα κατασκευασμένα λεξήματα 
απαιτούν στο σημασιολογικό επίπεδο πολυπλοκότερη ανάλυση σε σχέση με τα απλά. Οι 
λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί: γιατί συμμετέχουν δύο στοιχεία ˗η βάση και το επίθημα˗, 
γιατί το επίθημα επαναλαμβάνεται και σε πολλά άλλα ΚΛ, γιατί η βάση συμμετέχει και 
σε άλλα ΚΛ με διαφορετικό επίθημα, γιατί τέλος η σημασία και η συμπεριφορά τους στο 
επίπεδο αναφοράς σχετίζονται με τη μορφολογική δομή τους. 

Για την επιτυχή περιγραφή της σημασιολογικής οδηγίας των επιθημάτων ο ερευνητής 
οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για ανεύρεση αυθεντικού γλωσσικού υλικού με 
εξαντλητικό τρόπο και με συνδυασμό πηγών, αφού, για τη μελέτη των γλωσσικών 
στοιχείων απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα γλωσσικά και εξωγλωσσικά 
συμφραζόμενα. Ειδικότερα η μελέτη των συμφραστικών πινάκων του ΣΕΚ επέτρεψε να 
φανεί ανάγλυφα το εύρος χρήσης των παραγώγων με τα επιθήματα αυτά.  

Συνοψίζοντας την έρευνα αυτή θεωρώ χρήσιμο να φωτίσω τα πρωτότυπα 
συμπεράσματα στα οποία μου επέτρεψε να καταλήξω το μοντέλο της κατασκευαστικής 
μορφολογίας της D. Corbin. Έργο του μορφολόγου είναι να ανακαλύψει μεταξύ άλλων 
τη λειτουργία που επιτελούν τα επιθήματα της ΝΕ και να περιγράψει με ρητό τρόπο την 
υπόρρητη γνώση των γραμματικών κανόνων που έχει ο ίδιος ως φυσικός ομιλητής.  

Με το μοντέλο αυτό στάθηκε δυνατή η ενοποίηση: 
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Α) της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος -ιάτικ(ος), το οποίο χρησιμεύει στο να 
κατασκευάζει επίθετα επιλέγοντας από το Οβ την υποκειμενική, βιωματική ή και 
στερεοτυπική χρονική σημασία,  
Β) της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος -ιν(ός), το οποίο χρησιμεύει στο να 
κατασκευάζει επίθετα επιλέγοντας από το Οβ την τοπική ή χρονική 
αναφορική/περιγραφική, αντικειμενική σημασία, καθώς και 
Γ) της σημασιολογικής οδηγίας του επιθήματος -ίσι(ος), το οποίο χρησιμεύει στο να 
κατασκευάζει επίθετα επιλέγοντας από το Οβ τη σημασία της προέλευσης 
ανθρωποκεντρικά. 

Επίσης, η εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της κατασκευαστικής μορφολογίας 
επέτρεψε αφενός να περιγραφούν με ενδελεχή τρόπο τα ποικίλα χαρακτηριστικά των 
τριών επιθημάτων και να ερμηνευτούν σημασιολογικές ομοιότητες και διαφορές 
ανάμεσα σε λέξεις που μόνο φαινομενικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνώνυμα, π.χ. 
καλοκαιριάτικος – καλοκαιρινός, και αφετέρου να διατυπωθούν προβλέψεις, στο βαθμό 
που τίθενται πάσης φύσεως περιορισμοί, π.χ. αυριανός - *αυριάτικος. 

Ακόμη, η εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της κατασκευαστικής μορφολογίας 
συνέβαλε στην ερμηνεία της γραμματικότητας μέσω της έννοιας της συμβατότητας 
ανάμεσα στο Οβ και στο επίθημα ως προς τη γραμματική κατηγορία λ.χ. Οβ, τη σημασία 
λ.χ. χωροχρόνος, και το πραγματολογικό/χρηστικό επίπεδο λ.χ. [+/-λόγιο]. Τα επίθετα σε 
-ινός επιλέγουν το [+λόγιο]/[+/-λόγιο] Οβ, ενώ τα επίθετα σε -ιάτικος και σε -ίσιος 
επιλέγουν το [-λόγιο] /[+/-λόγιο] Οβ, π.χ. μεσημβρινός – μεσημεριάτικος – 
*μεσημβριάτικος, πεδινός – καμπίσιος – *καμπινός, *πεδίσιος, γελαδίσιος και αγελαδίσιος 
αλλά *γελαδινός, γεναρίσιος αλλά *ιανουαρίσιος, ομφάλιος – αφαλίσιος αλλά 
*ομφαλίσιος, *αφάλιος. Συνεπώς σημασιο-πραγματολογικοί λόγοι καθορίζουν το είδος 
κειμένου στο οποίο θα εμφανιστεί ένα λέξημα. 

Τέλος, στο πλαίσιο του δανεισμού υπολεξικών μονάδων επιχειρήθηκε να ερμηνευτεί ο 
λόγος δανεισμού. 

Ποια η χρησιμότητα των αναλύσεων του τύπου αυτού; Η λεπτομερής ανάλυση του 
έργου που επιτελούν τα επιθήματα της ΝΕ χάρη στο μοντέλο αυτό της κατασκευαστικής 
μορφολογίας συμβάλλει στην ενδελεχή περιγραφή και ερμηνεία και άλλων θεμάτων της 
Γλωσσολογίας, όπως η νεολογία,47 ο δανεισμός, η συνωνυμία, η γραμματικότητα. Μόνον 
έτσι μπορούμε να ελπίζουμε όχι μόνο σε βελτίωση των βιβλίων Γραμματικής και των 
λεξικών της ΝΕ αλλά και στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ΝΕ ως μητρικής, ως 
δεύτερης και ως ξένης γλώσσας καθώς και στην αρτιότερη μετάφραση ΝΕ κειμένων. 
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Abstract 
Recently, there is a growing interest regarding the nature of the morphological process of 
conversion as it poses a number of interesting questions to morphological theory. In this paper, I 
discuss conversion in Modern Greek. The aim is to show that conversion is mainly productive in a 
particular niche of formations, i.e. compounds with bound stems, and less productive in simple 
bases. The examination of the formations includes the analysis of many interesting formal and 
semantic properties of the members of the conversion pairs and some intriguing semantic 
correlations between the different parts of their members. These patterns offer important insights 
into the typological perspective of conversion and serve as a test bed for the theories proposed so 
far.     
 
Keywords: conversion, typological perspective, inflection, Modern Greek 

 

                                    ✦ 

1. Introduction 

Morphological processes of word (or lexeme) formation are generally classified into 
affixational and non-affixational. In affixational processes, it is usually easy to identify 
the different morphemes and determine their meaning, while non-affixational processes 
do not lend themselves to a straightforward analysis in terms of morphemes (Plag, 
2003:22). Since the early days of generative morphology, the focus has been mainly on 
affixational processes, while the non-affixational ones have been considered as 
exceptional or ‘exotic’, characterizing specific languages. However, a closer look at the 
non-affixational processes shows that they are not so exceptional and, thus, they deserve 
a thorough examination.    

Conversion is a case par excellence of a non-affixational word-formation process. The 
definition of conversion has been a matter of considerable discussion, since most of the 
attempts to define the process are inextricably interwoven with the theoretical framework 
followed in the analysis. A theory-neutral definition of conversion could describe the 
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revisions. This paper is part of the project ‘Morphology in language-contact situations: Greek dialects in 
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by the European Social Fund (ESF) and National Resources. 
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process as a change in the category or (some of) the inherent features of the base without 
a concomitant change in its (phonological) form (Booij, 2002).  

The most striking feature of conversion is the asymmetry between form and meaning 
(or function) in the morphological construction. From a cross-linguistic point of view, 
languages display a tendency towards isomorphism between units of form and units of 
content in the morphological structure, the so-called one-form-one-meaning principle, 
usually attributed to Von Humboldt (cf. Vennemann, 1972). In English, for example, the 
attachment of the verb-forming suffix -ify to the adjectival base in cases like [pure]A > 
[[pur]A-ify]V signals the derivation of a verb from an adjective, as well as the 
directionality of the process in terms of formal and semantic compositionality. However, 
as the definition of conversion suggests, conversion does not resemble canonical (or 
prototypical) derivational processes, since the form of the converted item does not overtly 
change, while its inflectional potential, its syntactic function and its meaning do (Valera 
2015). 

Recently, there is a growing interest regarding the nature of the morphological process 
of conversion (cf., among others, Bauer & Valera, 2005; Bauer et al., 2013; Nagano, 
2008; Tribout, 2010) as it poses a number of interesting questions to morphological 
theory. The interest regarding conversion centres upon three main questions:  
 

(a) Should we treat conversion as a derivational process similar to other affixational 
processes?  

(b) What is the relation between affixational processes and conversion in the diachronic 
development of languages?    

(c) Is conversion related to the typological/morphological characteristics of the 
languages involved? 

 
The first question has been matter of considerable discussion in the literature (cf. 
Koutsoukos, 2013a,b for an overview of this topic), while the second question has 
received much less attention (cf. Bauer et al., 2010; Kastovsky, 2005). In this paper, I will 
focus on the third question, that is, the relation between conversion and the typological 
profile of the languages involved. This question has been the subject of some recent 
publications (cf. Štekauer et al., 2012; Valera, 2014; 2015). Based on the findings of 
these publications, I describe conversion patterns in Modern Greek. 

Partly due to the deeply rooted assumption that conversion was rampant in Classical 
Greek and partly due to the recent theoretical assumption that conversion is typical of 
languages with poor inflection, conversion in Standard Modern Greek -with few 
exceptions- has not attracted much theoretical interest (cf. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
1996; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μασούρα, 2009; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Βόγκα, 
2012; Ράλλη, 2005).  

In this paper, I discuss conversion in Modern Greek. I show that conversion is mainly 
productive in a particular niche of formations, i.e. compounds with bound stems, and less 
productive in simple bases. The aim is to discuss conversion patterns in Modern Greek in 
the frame of the questions described above. The examination of the formations includes 
the analysis of many interesting formal and semantic properties of the members of the 
conversion pairs and some intriguing semantic correlations between the different parts of 
their members. These patterns offer important insights into the typological perspective of 
conversion and serve as a test bed for the theories proposed so far.    
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The paper is structured as follows: in section 2, I discuss the criteria for the discussion 
of conversion from a cross-linguistic point of view, while, in section 3, I discuss 
conversion in Modern Greek. In section 4, I present some conclusions drawn from the 
analysis of the formal and semantic characteristics of conversion patterns in Modern 
Greek.     

2. Conversion: setting the criteria for a cross-linguistic examination 

A cross-linguistic perspective on derivation has been hampered by a view that might be 
too heavily Eurocentric (Lieber & Štekauer, 2014:7). For example, the term conversion is 
usually connected with the prototypical case of English conversion and recently it has 
been described in a number of Indo-European languages (cf., among others, Don, 1993 
for Dutch; Thornton, 2004 for Italian; Tribout, 2010 for French; Manova, 2011 for 
Bulgarian, Russian and Serbo-Croatian). While conversion may seem justified from the 
Indo-European linguistic perspective, it is not a priori justified that it may be so in other 
language families (Štekauer et al., 2012).  

What proves difficult in a cross-linguistic examination of conversion is to set a 
number of solid and uniform criteria which can apply to the patterns of conversion in 
typologically different languages.2 The description of conversion as a category change 
with no concomitant change in the form would make sense in languages like English, but 
English is not the best possible frame of reference for conversion. The term conversion 
becomes extremely problematic in languages which are heavily inflected or in languages 
which do not exhibit clear-cut divisions between syntactic categories (Valera, 2014). In 
this view, we need to seek for a set of criteria which will be applicable to a big number of 
typologically different languages and will give us a holistic picture of the phenomenon.3  

In Valera (2014), the examination of conversion is based on 64 languages tested for 
three variables, i.e. (i) the language type (i.e. analytic, synthetic, etc.), (ii) the type of 
conversion (stem-based vs word-based conversion), and (iii) the word classes involved. 
The examination of the data leads to the following conclusions (Valera, 2014:165-166):  
 
(a) In 44 out of 62 languages, there is a probability to use some kind of conversion which 

shows that conversion is a widespread derivational strategy and that a considerable 
proportion of languages do not use conversion in the wider sense. 

(b) No significant differences are found in the frequency of occurrence of the different 
types of conversion with respect to random distribution. In the languages where some 
kind of conversion exists, stem-based conversion, word-based conversion, and the 
combination of both occur with similar frequencies.        

(c) Concerning the language type, the only type sufficiently represented in the sample is 
the synthetic one (with 22 languages) and this group does not show any significant 
differences in the frequency of occurrence of stem-based conversion, word-based 
conversion, or the combination of both. 

(d) Concerning the word-classes, only the categories noun (N), verb (V) and adjective (A) 
were involved. The analysis of the deviation between the expected and the observed 
frequency shows: (i) a higher frequency than expected in A and N word-based 

                                                           
2 The reasons for this difficulty are explained in Štekauer et al. (2012) and Valera (2014).   
3 It is beyond the scope of the present paper to discuss the different formal manifestations and semantic 
characteristics of the process of conversion in the different languages.   
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conversion, (ii) a lower frequency than expected in A and N stem-based conversion, 
(iii) a higher frequency than expected in A and V stem-based conversion, (iv) a higher 
frequency than expected in N and V stem- and word-based conversion. 

 
Štekauer et al. (2012) confirm the result in (d) and mention that in their sample the 
majority of languages where conversion is recorded allow conversion within the 
categories adjective, noun, verb and, less markedly, adverb, while no records of other 
word-classes have been cited. 

Valera’s criteria prove very useful for the analysis of the relevant data. However, I 
would like to propose that two more morphological factors should be taken into account 
in the analysis of the patterns of conversion, especially when one examines languages 
with rich morphology. The first criterion that we would like to propose is the 
morphological complexity of the converted base. In this view, we need to examine 
whether conversion can interact with other word-formation processes. Van Marle 
(1985:161) has argued that ‘conversion on the basis of a complex starting-point is by far 
the most exceptional: “normally” conversion takes the simplex words of a word-class as 
its starting point’, while Aronoff (1980:747 ft. 2) claims that ‘it is well known that the 
rule is restricted to monomorphemic nouns’. 

Conversion from suffixed or prefixed bases is uncommon (Marchand, 1969:372-3). 
Marchand argues that the reasons for this are the following: first, the fact that suffixes are 
categorizers, i.e. determine the main features of the formations,4 and, second, it would be 
contrary to reason to form verbs out of deverbal nouns, e.g. arrive Verb > arrival Noun 
and then *arrival Verb. 

Olsen (2014) argues that conversion may interact with compounding at different levels 
of word formation and the result of the application of the process is a slight addition in 
meaning that clearly reveals the derivational history of the complex word. For example, 
from the nominal compound whitewash denoting ‘a liquid for whitening’ the denominal 
verb to whitewash ‘to whiten with whitewash, to gloss over or cover up’ can be derived 
via conversion. However, specific semantic restrictions seem to apply in the conversion 
of nominal compounds. For example, in English there is the nominal compound 
policeman, but conversion cannot apply in order to create the verb *to policeman.        

The second criterion is the overt realization of inflection. We usually classify 
languages on a continuum from heavily to poorly inflected. To the best of my knowledge, 
no procedure for the measurement of inflection (or inflectional types) has ever been put 
forward. Assessments of the inflectional profile of the languages are usually connected to 
qualitative criteria such as the formal distinctions in the verbal or nominal paradigms. 
Thus, inflection is often reported to be rich in some languages, such as German or Greek 
which have a number of different formatives for the morphosyntactic distinctions in the 
nominal and verbal paradigms, and poor in others, such as English where such 
distinctions are very limited.  

It has been claimed that there is an ad hoc connection between the appearance of 
conversion and the inflectional systems of the languages; that is, conversion is usually 
assumed to be a common phenomenon only in languages with weak (or restricted) 
inflectional systems and, from a diachronic point of view, the loss of endings gives rise to 
derivation by conversion. On this issue, Jespersen (1912:164) mentions with respect to 
                                                           
4 It is beyond the scope of the present paper to discuss whether this claim is arguable.  
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conversion in English that ‘As a great many native nouns and verbs had thus come to be 
identical in form […], and as the same thing happened with numerous originally French 
words […], it was quite natural that the speech-instinct should take it as a matter of 
course that whenever the need of a verb arose, the corresponding noun might be used 
unchanged, and vice versa.’ Jespersen calls this process as ‘specifically English’.   

Marchand however casts doubt on this claim and argues that the weakening of the 
inflectional system has anything to do with the problem of zero-derivation (conversion). 
He argues that conversion already existed in English when it was still a more amply 
inflected language and inflectional differences were more in evidence. The explanation of 
the relative productivity of conversion in English, unlike other languages, lies in the fact 
that English had hardly any competitive types (if we leave out the Old English period). 
As Marchand (1969:363) puts it: ‘derivation by a zero-morpheme is neither specifically 
English nor does it start, as Jespersen’s presentation would make it appear, when most 
endings had disappeared’. From a synchronic perspective, although it cannot be denied 
that conversion is very productive in languages with restricted inflection, this is not 
necessarily the case, since conversion can be productive also in languages with strong (or 
rich) inflection. 

Another interesting aspect of conversion which has not yet been discussed, concerns 
the specific semantic restrictions imposed on the process. Semantic restrictions on word-
formation rules can also be observed cross-linguistically. For example, Marchand 
(1969:368) argues that there are no names of flowers, trees and plants in English (with 
the exception of moss and mushroom) that form bases to zero-derivation. Hüning (2009) 
makes a cross-linguistic comparison and observes that conversion in Dutch does not 
show the same grammatical behaviour when compared with the same process in the 
genetically related languages German and English. More specifically, although German, 
English and Dutch show a relatively high productivity in the formation of verbs from 
corresponding nouns by means of the conversion, it is only Dutch that shows high 
productivity in the restricted area of sports, and in Dutch almost every name of a sport 
can be used as a verb, e.g. voetbalN ‘football’ > voetbal(en)V ‘to play football’. Hüning 
(2009) argues that word-formation processes often show semantic fragmentation and, 
over time, develop semantic niches, i.e. groups of words (subsets of a morphological 
category) kept together by formal and semantic criteria.  

In the light of the above mentioned considerations, I discuss conversion in Standard 
Modern Greek in the following section.   

3. Conversion in Modern Greek 

In this section, I discuss conversion patterns in Modern Greek.5 Conversion in Modern 
Greek applies mainly to nouns, either simple bases (1a) or compound formations (1b), to 
change them into verbs: 
 
(1) a. [[pygmàx]N-os]N

 6  ‘boxer’     >   [[pygmax]V-ó]V
7     ‘perform the activity of a boxer’ 

                                                           
5 It should be mentioned that conversion is much more common in Standard Modern Greek (SMG) than in 
Modern Greek dialects, so the discussion will be confined only to this system. 
6 Data and examples are given in the citation form, i.e. first singular present for verbs and nominative 
singular for nouns.  
7 According to the rules of Modern Greek orthography, the stress mark is obligatory. In the data under 
discussion, I indicate the stress mark since it is of particular relevance to our analysis.    
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  STEM-INFL                     STEM-INFL       
 b.  [[arthr-o-gràf]N-os]N      ‘columnist’      >    [[arthr-o-graf]V-ó] V ‘perform the activity of a columnist’                     
 STEM-CM-STEM-INFL                       STEM-CM-STEM-INFL 

      
In these data, we notice that there is a change in the category of the base (from noun to 
verb) without a concomitant change in the formal make-up and it should be clear that 
inflection does not participate in the derivational process and cannot change the category 
of the base. In the following sections, I examine each category separately. 

3.1. Conversion in compound formations with bound stems 

Conversion in SMG does not apply to all types of compounds, but it is predominantly 
productive in one specific pattern, i.e. compounds with a bound stem8 as their second 
constituent. A big number of data shows that conversion is very productive. Consider the 
following table:  
   

Noun Verb 
[[arthr-o-gráf]N-os]N  
STEM-CM-BOUND STEM(N)-INFL 
‘columnist’                                                                            

[[[arthr-o-graf]N]V-ó]V  
STEM-CM-BOUND STEM-INFL 
‘perform the activity of a columnist’ 

[[gloss-o-lóg]N-os]N  
STEM-CM-BOUND STEM(N)-INFL 
‘linguist’                                            

[[[gloss-o-log]N]V-ó]V 
STEM-CM-BOUND STEM-INFL 
‘perform the activity of a linguist’ 

[[theoritik-o-lóg]N-os]N  
STEM-CM-BOUND STEM(N)-INFL  
‘theoretician’                                                                  

[[[theoritik-o-log]N]V-ó]V  
STEM-CM-BOUND STEM-INFL 
‘perform the activity of a theoretician’ 

Table 1: Converted compounds in Modern Greek 

 
In table (1), we notice that verbs have the same morphological make-up as their 
corresponding nouns, but they differ from them with respect to their semantic 
compositionality.  

Let us now probe into the formal and semantic properties of these formations. First, 
we need to examine the directionality of the process. Anastasiadi-Symeonidi (1996) and 
Ralli (2008; 2013) have argued that conversion in compound formations with bound 
stems displays a clear direction of derivation; the nominal formations are to be considered 
as the input to conversion, whereas the verbal formations are to be seen as the result of 
the process. Robust evidence comes from the historical development of these formations. 
As a matter of fact, the nominal formations always precede the corresponding verbal 
formations during the history of Greek. 

Another interesting aspect of the conversion pairs is the accentual pattern of the verbal 
stems. In every verbal formation, there is a movement of the stress towards the last 
syllable of the verb, e.g. glossológos N ‘linguist’ vs glossologó V ‘perform the activity of a 
linguist’. Since this stress pattern is very systematic in conversion pairs, one may assume 
that the derivational process is expressed by a change in supra-segmental information, i.e. 

                                                           
8 The interested reader may read Ralli (2008; 2013) for a detailed discussion of the grammatical 
characteristics of compound formations with bound stems in Greek.   
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the stress pattern9. Both criteria prove useful in determining the direction of derivation in 
conversion pairs with bound stems.  

A notable semantic feature of the conversion pairs is the semantic compositionality of 
the formations. As shown in table (1), the verb always contains the meaning of the noun, 
not vice versa. For example, the verbal formation glossologó V has the interpretation 
‘perform the activity of a glossológos N ‘linguist’. Therefore, we can assume that the 
meaning of the verb is defined on the basis of the meaning of the corresponding noun. 
Some verbal formations, however, display a kind of semantic idiosyncrasy and they do 
not fit into this pattern. For example, the verb kinimatografó ‘to film’ is not connected to 
the corresponding noun kinimatográfos ‘cimena’.   

Denominal conversion in SMG is not without restrictions. It should be clarified, 
however, that the process does not apply blindly to all compound formations with bound 
stems to convert them. Moreover, there are some verbs without a corresponding noun. 
For example, the verb pliktrologó ‘to type’ does not have a corresponding noun 
*pliktrológos ‘typist’. 

From a semantic point of view, it is a commonplace in morphological theory that 
derivational processes may be sensitive to semantic restrictions imposed by the base. As 
mentioned earlier, Hüning (2009) argues that word-formation processes often develop 
semantic niches, i.e. groups of words (subsets of a morphological category) kept together 
by formal and semantic criteria. Conversion in SMG displays a similar kind of semantic 
fragmentation; that is, conversion is not applied blindly to all nominal formations. The 
following examples are illustrative:  
 

Nominal formation [+animate agent] Verbal formation 

arthrográf-os ‘columnist’                          arthrograf-ó ‘perform the activity of a columnist’ 
glossológ-os ‘linguist’ glossolog-ó ‘perform the activity of a linguist’ 

Nominal formation [-animate agent] Verbal formation               

tomográf-os ‘device for tomography’ *tomograf-í 3sg10 ‘produce an image of the inside of the 
human body or a solid object using X-rays or ultrasound’ 

logográf-os ‘device for recordings’                   *logograf-í 3sg ‘perform recordings’ 

Table 2: Selectional restrictions on conversion 

 
The data in table (2) imply that nominal compound formations with the semantic feature 
[-animate agent] cannot be subject to conversion. 

3.2. Conversion in simple bases  

Conversion can also be found in morphologically simple nominal bases (Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 1996; Ralli, 1988). An examination of the data, however, shows that in 
Modern Greek there are no more than 30 conversion pairs of this type. Some conversion 
pairs with simple bases are presented in the following table:  
 

                                                           
9 A similar change in the stress pattern can be observed in a limited number of conversion pairs in English 
(see, principally, Kiparsky, 1982; Marchand, 1969). 
10 I use 3SG person instead of the standard citation form, i.e. 1SG, since I refer to devices.   
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Noun Verb 

[[pygmáx]n-os]n ‘boxer’ 
STEM(N)-INFL 

[[[pygmax]n]v-ó]v ‘perform the activity of a boxer’ 
STEM-INFL 

[[latóm]n-os]n ‘quarry man’ 
STEM(N)-INFL 

[[[latom]n]v-ó]v ‘perform the activity of a quarry man’ 
STEM-INFL 

[[dikogór]n-os]n ‘lawyer’ 
STEM(N)-INFL       [[[dikogor]n]v-ó]v ‘perform the activity of a lawyer’ 

STEM-INFL 

Table 3: Conversion of simple bases in SMG 

The conversion pairs in table (3) display the same formal and semantic characteristics as 
compound formations with bound stems: (a) asymmetry between form and meaning, i.e 
change in the category of the base without an overt morphological marker, (b) the same 
stress pattern, i.e. stress on the final syllable, and (c) the constituents of the conversion 
pairs display a dependency relation in terms of semantics. In some examples, however, 
the semantic relationship between the members of the conversion pair cannot be defined 
without avoiding circularity in the interpretation, e.g. odigos ‘driver’ versus odigo ‘drive’ 
where the verb does not contain the meaning of the noun. Thus, this relationship cannot 
be considered as an essential criterion for all cases of conversion pairs with simple bases.  

3.3. Conversion and inflectional classes in Modern Greek 

In this section, I discuss an interesting formal aspect of conversion patterns in Modern 
Greek, i.e. the assignment of inflectional properties to the output of the process. It has 
been argued that conversion may be connected with specific inflectional properties of the 
output. Thornton (2004:503) argues that converted formations are inflected according to 
the default inflectional class. The formal correlate between conversion and inflectional 
properties of the output can be more evident in languages with rich inflection. A classic 
example comes from Italian. In Italian, almost each word belongs to an inflectional class 
expressed by the endings in (nearly) all paradigm slots. Nouns formed by conversion are 
inflected according to two maximally productive subclasses (Dressler, 2003): 

 
(2) (a) degrad-are ‘degrade’                 il degrad-o   i degrad-i ‘degradation’       

       STEM(V)-INFL                 STEM(N).M-INFL                     STEM(N).M-INFL.PL 
 
(b) revoc-are ‘revoke’        la revoc-a  le revoch-e ‘revocation’       
        STEM(V)-INFL              STEM(N).FEM-INFL                 STEM(N).M-INFL.PL 
  

In order to examine the relation between conversion and inflectional class of the output, 
the first task is to outline the verbal system in SMG. The verbal inflectional system of 
SMG is organized around two major inflectional classes. The key feature for the 
classification of the verbal classes is the pattern of allomorphy followed by the verbs (cf. 
Ralli, 1988; Ράλλη, 2005). Verb stems belonging to the second inflectional class (IC2) 
display a pattern Χ(a)~ Χ(i/e) (X represents part of the stem and the vowel in parenthesis 
is the stem-final vowel), whereas the absence of this pattern characterizes verb formations 
belonging to the first inflectional class (IC1): 
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(3) (a)  lyn-o  ‘to solve’         ~    ely-s-a (IC1) ‘I solved’ 
            STEM-INFL                              STEM-ASP-INFL 
  
   (b)  agapa-o ‘to love’       ~     agapi-s-a (IC2) ‘I loved’ 
            STEM-INFL                          STEM-ASP-INFL  
 

Inflectional class 1 is a very productive inflectional pattern and should be considered as 
the default inflectional class in SMG. Inflectional class 2 can be further divided into two 
sub-classes (Ralli, 1988; Ράλλη, 2005):  

 
(4)  IC 2a: Xa ~ Xi, e.g. agapa-o ‘to love’ ~ agapi-s-a   

   IC 2b: X ~Xe, e.g. diair-o ‘to divide’ ~ diaire-s-a     

 
These subclasses display major differences which can be easily detected in the paradigms 
of the present and the aorist: 
 

 IC2a: X(a) ~ Xi IC2b: X ~Xe 
 Present Aorist Present Aorist 
1SG agap(á)-o agápi-s- a diair-ó diaíre-s-a 
2SG agapá-s agápi-s-es diair-eís diaíre-s-es 
3SG agapá (-ei) agápi-s-e diar-eí diaíre-s-e 
1PL agapá-me~ 

agap-oύme 
agapí-s-ame diair-oúme diairé-s-ame 

2PL agapá-te agapí-s-ate diair-eíte diairé-s-ate 
3PL agapá-ne~ 

agap-oúne 
agápi-s-an diair-oún diaíre-s-an 

Table 5: Inflectional Class 2 

Let us now turn to the examination of the converted stems. The examination of the data 
shows that conversion and inflectional class of the output interact. Attention should be 
drawn, however, to the kind of interaction involved, since converted verbs in SMG are 
not inflected according to the default inflectional class.  

Converted verbs are associated with some inflectional properties which uniquely 
characterize this type of formation. Converted verbs, both simple bases and compound 
formations, display a pattern of allomorphy which can be considered as a synthesis of the 
sub-classes of inflectional class 2. This can be shown in the analysis of the inflectional 
paradigms of the compound formations:  

 
 Present,  

Future  
[perfective] 

Imperfect Aorist Future  
[+perfective] 

1 
SG 

glossolog-ó  
(θa) 

glossolog-oús-a glossológi-s-a glossologí-s-o (θa) 

2 
SG 

glossolog-eís  
(θa) 

glossolog-oús-es glossológi-s-es glossologí-s-eis (θa)   

3 
SG 

glossolog-eí 
(θa) 

glossolog-oús-e glossológi-s-e glossologí-s-ei (θa)   

1 
PL 

glossolog-oúme (θa) glossolog-oús-ame glossologí-s-ame glossologí-s-oume (θa)   

2 
PL 

glossolog-eíte  
(θa) 

glossolog-oús-ate glossologí-s-ate glossologí-s-ete (θa)   
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3 
PL 

glossolog-oún  
(θa) 

glossolog-oús-an glossológi-s-an glossologí-s-oun (θa)   

 IC2b IC2a 

Table 6: Inflectional patterns of converted stems 

 
As the data in table (6) suggest, in Present, Future [-perfective] and Imperfect tense, 
converted stems display the pattern of allomorphy which corresponds to IC2b, whereas in 
Aorist and Future [+perfective] tense they display the pattern of allomorphy which 
corresponds to IC2a. In other words, converted verbs (both simple bases and compound 
formations) display a pattern of allomorphy which can be considered as a synthesis of the 
two major patterns of allomorphy; this kind of phenomenon has been generally described 
as heteroclisis.  

The pattern of converted verbs can be schematically represented in the following: 
 

Inflectional class Pattern of allomorphy 
Verbs: Inflectional class 2a Xa ~ Xi 
Verbs: Inflectional class 2b X ~ Xe 
Converted verbs: Inflectional class 2c X ~ Xi   

Table 7: Allomorphy patterns in Modern Greek 

 
On this view, I claim that conversion in SMG behaves similarly to other languages with 
rich inflection and, thus, the hypothesis that conversion and inflection interact is 
reinforced. However, it is not necessarily the case that conversion should be connected to 
the default inflectional class of the output. Conversion in SMG is connected to an 
inflectional class which is less productive. 

It should be mentioned that a number of simple bases also follow the same inflectional 
pattern. For example, the verb tilefono ‘to call’, in Present, Future [-perfective] and 
Imperfect tense display the pattern of allomorphy which corresponds to IC2b, whereas in 
Aorist and Future [+perfective] tense it displays the pattern of allomorphy which 
corresponds to IC2a. The basic difference between simple bases and converted verbs is 
that the latter are systematically connected to this pattern, whereas simple bases are not. 

As a side remark, it should be mentioned that although IC2b is not very productive in 
SMG, it keeps (or reinforces) its productivity in converted formations from nominal 
bases. Productivity should be regarded as a phenomenon with a gradient character (cf. 
Bauer, 2001). Lieber and Baayen (1993) have argued that an affix which is not terribly 
productive may in fact gather strength in some well-defined subset of formations and 
reemerge as highly productive there.        

A possible counterargument to this analysis would suggest that some verbs which 
synchronically belong to the class of converted verbs and descend from Ancient Greek 
may keep some inflectional properties of their Ancient Greek antecedent. For example, 
the verb philosopho ‘a person who talks about philosophy’, which synchronically belongs 
to the class of converted verbs, can also be found in Classical Ancient Greek. In this 
view, one may well assume that the pattern of allomorphy which corresponds to the 
Aorist and Future [+perfective] tense is not the pattern of the IC2a, but a relic from 
Ancient Greek verbal paradigms. Contrary to this claim, it should be mentioned that 
conversion is not restricted only to formations coming from Ancient Greek, since we find 
converted verbs which are not attested in Ancient Greek. For example, the verb 
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glossológos is a newly coined formation which was not attested in Ancient Greek as 
compound.  

The question that comes next is how best to represent the inflectional properties of the 
output verb. One may well assume that the inflectional properties of the verb can be 
considered as inherent lexical information of the converted formations. However, this is a 
questionable assumption since converted verbs do not correspond to a uniform 
inflectional pattern of the system.  

4. Conclusions 

Conversion is a very interesting non-affixational word-formation process which has 
attracted the interest of typological research in the recent years. The most intriguing 
question about the typological perspective on conversion is the establishment of a number 
of criteria which will be applicable to a number of different conversion patterns attested 
cross-linguistically. Valera (2014) has proposed three variables which can prove very 
useful for a cross-linguistic comparison. I have argued that two more variables, i.e. 
morphological complexity of the converted base and the overt realization of inflection 
can also give us some important insights into the relevant discussion.  

In this paper, I focused on conversion in SMG. I argued that this type of conversion is 
mainly productive in compound formations with bound stems and very limited in simple 
bases. I also presented the formal and semantic properties of the output verb. Among 
others, I showed that the output verb has a specific stress pattern and its meaning contains 
the meaning of the corresponding noun. Moreover, I showed that the formation of the 
verb is subject to semantic restrictions linked to the feature [animate] of the input. Among 
the formal properties of the output, the most dramatic one is the assignment of 
inflectional properties which are characteristic of this type of formations. The inflectional 
class of the output can be considered as a synthesis of two different inflectional classes in 
SMG, i.e. inflectional class 2a and 2b. Neither of these classes is the default one in SMG.  

The examination of the Modern Greek data confirms the claim that conversion is 
much more common between noun and verbs. However, the analysis of the data falsifies 
the claim that conversion is mostly productive in simple bases and shows that conversion 
can also be productive in compound formations. Moreover, contrary to the general 
assumption, it shows that conversion can also be found in languages with rich inflection. 
However, it remains to be examined whether there is a deterministic relation between the 
two factors, that is, the inflectional profile of the language and the process of conversion. 
Last but not least, converted formations in SMG validate the general hypothesis that 
conversion may be related to the inflectional properties of the output, but they do not 
seem to validate the claim that the output of the process is inflected according to the 
default inflectional class.  
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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 



48 Βάσω Αλεξέλλη 
 

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 
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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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Συστηματικότητα στη μεταγραφή των 
ελληνικών γραφημάτων: η περίπτωση των 

μηνυμάτων SMS με μορφή Greeklish 
 

Ανδρέας Ανδρέου 
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Abstract 
This paper presents research on Greeklish, namely, the representation of the Greek language by 
using the Latin alphabet (Androutsopoulos, 1998; 2009). The main objective of the study is to 
examine the degree of consistency in the representation of Greek graphemes and in particular, the 
grapheme <ω> omega which can be transliterated with at least two distinctive ways as either <w> 
or <o>. For the purposes of the current study, 220 Greeklish text messages written by 22 Cypriot-
Greek participants were collected and analyzed. The results show that although Greeklish is a non-
standardized form of representation of Greek, participants exhibit high degree of consistency in the 
way they individually transliterate the grapheme <ω> omega. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Greeklish, μηνύματα SMS, <ω> ωμέγα, συστηματικότητα, ανάλυση πατρότητας 
κειμένου, Δικαστικοί Γλωσσολόγοι 
 

✦ 

1. Εισαγωγή 

Από τα τέλη του 20ου αιώνα και έπειτα, τα Greeklish, η αναπαράσταση δηλαδή της 
Ελληνικής γλώσσας μέσω του Λατινικού αλφαβήτου, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον 
διαφόρων γλωσσολογικών ερευνών οι οποίες προσεγγίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα 
κυρίως από κοινωνιογλωσσολογική και ιδεολογική οπτική (Georgakopoulou, 1997; 
Androutsopoulos, 1998; 2000; 2009; Tseliga, 2002; Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 
2003). Ωστόσο, στην έρευνα εντοπίζεται ένα κενό στο ζήτημα που αφορά στη 
συστηματικότητα με την οποία ο Έλληνας συγγραφέας μεταγράφει τα Ελληνικά 
γραφήματα ή λέξεις σε μορφή Greeklish. Συγκεκριμένα, εάν ένας συγγραφέας 
μεταγράψει το γράφημα <ω> 20 φορές, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα το 
αναπαραστήσει και τις 20 φορές ως <w> ή ως <ο> ή μήπως θα χρησιμοποιήσει και τους 
δύο πιθανούς τρόπους αναπαράστασης.  

Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας συνίσταται σε δύο κυρίως λόγους. Από τη 
μία, η γλώσσα γενικότερα και ειδικότερα η γλώσσα των μηνυμάτων SMS 
χρησιμοποιείται στο έγκλημα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
καθιστώντας μία έρευνα η οποία θα εξετάζει το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή 
των Ελληνικών ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα, στη διεθνή βιβλιογραφία (Grant, 
2010; 2013), έχουν καταγραφεί διάφορες δικαστικές υποθέσεις ανάλυσης πατρότητας 
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μηνυμάτων SMS, στις οποίες Δικαστικοί Γλωσσολόγοι έχουν κληθεί να εξετάσουν τη 
γλώσσα των μηνυμάτων SMS προκειμένου να αποδώσουν πατρότητα σε μηνύματα SMS 
των οποίων οι συγγραφείς είναι άγνωστοι. Από την άλλη, μολονότι αρκετές έρευνες 
έχουν επικεντρωθεί στη χρήση των Greeklish στο διαδίκτυο (Androutsopoulos, 2009; 
Themistocleous, 2010), εξακολουθεί να παραμένει ένα κενό στην έρευνα σχετικά με τη 
χρήση των Greeklish σε μηνύματα SMS. Μία από τις μοναδικές μελέτες είναι αυτή της 
Spilioti (2009), η οποία περιορίζεται στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι Έλληνες 
στην Ελλάδα γράφουν μηνύματα SMS και συγκεκριμένα εάν χρησιμοποιούν τους 
ελληνικούς ή τους λατινικούς χαρακτήρες.  

Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται ως ακολούθως. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στα 
Greeklish και έπειτα περιγράφεται η μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί στο πλαίσιο της 
έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας και η συζήτηση παρουσιάζονται στο τέλος μαζί 
με κάποια προτεινόμενα θέματα για μελλοντική διερεύνηση.  

2. Greeklish 

Ο όρος Greeklish αναφέρεται στην αναπαράσταση της Ελληνικής γλώσσας μέσω της 
χρήσης του Λατινικού αλφαβήτου (Androutsopoulos, 1998; 2009). Η γραπτή αυτή μορφή 
μεταγραφής των Ελληνικών χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας μεταξύ 
Ελληνόφωνων ομιλητών στα διάφορα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως είναι 
μεταξύ άλλων το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το άμεσο μήνυμα (instant 
messaging) στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) και τα μηνύματα 
SMS.  

Εξετάζοντας τη χρήση των Greeklish στο διαδίκτυο, ο Androutsopoulos (1998; 2009) 
μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι χαρακτηρίζονται από ορθογραφική ποικιλότητα καθώς οι 
συγγραφείς δεν αναπαριστούν τις Ελληνικές λέξεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εάν 
πάρουμε για παράδειγμα τη λέξη «αγάπη», παρατηρούμε ότι μπορεί να μεταγραφεί με 
τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τρόπους – είτε ως (α) “agapi” ή (β) “agaph”. Η 
ορθογραφική αυτή ποικιλότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα Greeklish δεν αποτελούν 
μία τυποποιημένη μορφή μεταγραφής της Ελληνικής γλώσσας, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον κάθε συγγραφέα να αναπτύσσει το δικό του ύφος γραφής. Η έρευνα που 
πραγματοποίησε ο Androutsopoulos (1998) στα Greeklish, τον οδήγησε στο να προτείνει 
δύο είδη μεταγραφής, (α) φωνητική μεταγραφή (π.χ. “agapi”) και (β) ορθογραφική 
μεταγραφή (π.χ. “agaph”). 

Η φωνητική μεταγραφή αποσκοπεί στην αναπαράσταση της Ελληνικής φωνολογίας 
και για το λόγο αυτό, βασίζεται σε «αντιστοιχίες μεταξύ των Ελληνικών φωνημάτων και 
των Λατινικών γραφημάτων» (Androutsopoulos, 2009:232). Όπως σημειώνει ο 
Androutsopoulos (1998), το συγκεκριμένο είδος μεταγραφής οδηγεί σε κάποιο βαθμό 
ορθογραφικής απλοποίησης που γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό στην περίπτωση της 
μεταγραφής των φωνηέντων. Στην Ελληνική, για παράδειγμα, υπάρχουν έξι γραφήματα 
και δίγραφα φωνήεντα – <η>, <ι>, <υ>, <οι>, <ει>, <υι> – με την ίδια ακριβώς φωνητική 
αξία, το φθόγγο /i/. Ακολουθώντας τη φωνητική μεταγραφή, τα πιο πάνω γραφήματα και 
δίγραφα φωνήεντα μεταγράφονται μέσω του Λατινικού γραφήματος <i> πετυχαίνοντας 
με τον τρόπο αυτό την ορθογραφική απλοποίηση της Ελληνικής λέξης (Androutsopoulos, 
2009). Ας εξετάσουμε τώρα για παράδειγμα τη λέξη «συνειδητοποίηση» η οποία 
απαρτίζεται μεταξύ άλλων από έξι γραφήματα και δίγραφα φωνήεντα τα οποία 
αναπαριστούν το φθόγγο /i/. Μέσω της φωνητικής μεταγραφής, η πιο πάνω λέξη 
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μεταγράφεται ως “siniditopiisi”. Πετυχαίνοντας λοιπόν την ορθογραφική απλοποίηση 
της λέξης, δίνεται η δυνατότητα στο μη γνώστη του Ελληνικού ορθογραφικού 
συστήματος να διαβάσει τη λέξη.  

Η ορθογραφική μεταγραφή, από την άλλη, και σε αντίθεση με τη φωνητική 
μεταγραφή, δε βασίζεται στο φωνολογικό σύστημα της Ελληνικής. Αντιθέτως, 
αποσκοπεί στη διατήρηση της Ελληνικής ορθογραφίας (Androutsopoulos, 2009). Για το 
λόγο αυτό, η επιστράτευση της ορθογραφικής μεταγραφής συνεπάγεται στη χρήση 
Λατινικών γραφημάτων, η μορφή των οποίων είναι παρόμοια με τη μορφή των 
Ελληνικών γραφημάτων (Androutsopoulos, 1998). Το Ελληνικό γράφημα <ω>, για 
παράδειγμα, μπορεί να μεταγραφεί ορθογραφικά ως <w> εξαιτίας της ομοιότητας στη 
μορφή που έχει το Λατινικό γράφημα <w> με το Ελληνικό <ω>. Επιπρόσθετα, εκτός από 
τη χρήση Λατινικών γραφημάτων για την αναπαράσταση των Ελληνικών γραφημάτων, 
κάποια Ελληνικά γραφήματα μπορούν παράλληλα να μεταγραφούν και μέσω 
αριθμητικών συμβόλων. Εάν εξετάσουμε για παράδειγμα την περίπτωση του 
γραφήματος <θ>, παρατηρούμε ότι μπορεί να μεταγραφεί μέσω του αριθμητικού <8> 
εξαιτίας της ομοιότητας στη μορφή μεταξύ του <θ> και του <8>.  

3. Μεθοδολογία 

3.1. Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2011. 
Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από ένα μικρό αριθμό φίλων και συναδέλφων να μοιράσουν 
στον κοινωνικό τους περίγυρο ένα έντυπο Excel στο οποίο ο κάθε συμμετέχων καλείτο 
να αντιγράψει δέκα μηνύματα SMS που είχε αποστείλει από το κινητό του τηλέφωνο 
προτού ξεκινήσει η έρευνα και έπειτα να αποστείλει το έντυπο σε μία ανώνυμη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία συλλογής 
δεδομένων, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες έρευνες στην Αγγλία (π.χ. 
University of Leicester, 2006), έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει το ενδεχόμενο της 
συνειδητής γραφής, δηλαδή, της περίπτωσης όπου ο συμμετέχων συνειδητά μεταγράφει 
τα Ελληνικά γραφήματα σε μορφή Greeklish και ως αποτέλεσμα αλλοιώνεται η 
αυθεντικότητα των δεδομένων του.    

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 22 Ελληνοκύπριοι συμμετέχοντες, 5 
άνδρες και 19 γυναίκες, ηλικίας 18-35 ετών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία 
των συμμετεχόντων, ο κάθε συμμετέχων κωδικοποιήθηκε βάσει των αρχικών του 
ονόματός του, του φύλου και της ηλικίας του (π.χ. ΑΑΜ25: Andreas Andreou Male 25). 
Παράλληλα, οι αναφορές σε ονόματα ή τοποθεσίες που υπήρχαν στα μηνύματα SMS 
αφαιρέθηκαν καθώς θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του αποστολέα.  

3.2. Σχεδίαση έρευνας 

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη μεθοδολογία που προτάθηκε από το 
Grant (2013) σε σχέση με το θάνατο της Amanda Birks το 2009 στην Αγγλία. Στη 
συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση, ο Grant κλήθηκε να εξετάσει την πατρότητα ενός 
αριθμού μηνυμάτων SMS που είχαν αποσταλεί από το κινητό τηλέφωνο της Amanda 
Birks τη μέρα του θανάτου της και να προσδιορίσει εάν τα μηνύματα είχαν γραφεί από 
την ίδια ή από το σύζυγό της, Christopher Birks, ο οποίος ήταν και ο βασικός ύποπτος 
για το θάνατό της.   
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 Η μεθοδολογία που ακολούθησε ο Grant δε θα μπορούσε να βασιστεί στις διάφορες 
στυλομετρικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την εξέταση της πατρότητας 
μεγαλύτερων σε έκταση κειμένων (Mendenhall, 1887; Yule, 1938; Baayen, van Halteren, 
& Tweedie, 1996) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η γλώσσα των 
μηνυμάτων SMS (για μία λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
γλώσσας των μηνυμάτων SMS βλ. Crystal, 2008). Συγκεκριμένα, ο Grant βασίστηκε σε 
περιγραφικές και στατιστικές προσεγγίσεις εστιάζοντας στον εντοπισμό και επιλογή των 
γλωσσικών εκείνων χαρακτηριστικών τα οποία ήταν τόσο συστηματικά όσο και 
διακριτικά του ύφους γραφής του κάθε συγγραφέα. Για παράδειγμα, ο Grant εντόπισε ότι 
η Amanda ήταν συστηματική σε ποσοστό 100% στη χρήση του “ad” για το “had” καθώς 
ο Christopher ποτέ δεν είχε χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μορφή. Παρομοίως, ο 
Christopher παρουσίαζε συστηματικότητα σε ποσοστό 100% στη χρήση του “wiv” για το 
“with” καθώς η μορφή αυτή δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στα μηνύματα της Amanda. Στη 
βάση λοιπόν των διακριτικών χαρακτηριστικών που εντοπίστηκαν, ο Grant κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι κάποια από τα μηνύματα που είχαν αποσταλεί την ημέρα του θανάτου 
της Amanda ήταν συστηματικά με το ύφος γραφής του Christopher. 

Όπως έχει ήδη διατυπωθεί, ο στόχος της παρούσας έρευνας στα Greeklish είναι να 
εξεταστεί εάν οι συμμετέχοντες μεταγράφουν το Ελληνικό γράφημα <ω> με υψηλό 
βαθμό συστηματικότητας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο κάθε συμμετέχων 
εξετάστηκε ξεχωριστά. Το πρώτο στάδιο της έρευνας περιλάμβανε την καταμέτρηση των 
διαφόρων τύπων μεταγραφής του γραφήματος <ω> στα δέκα μηνύματα του κάθε 
συμμετέχοντα. Από την έρευνά μου, προέκυψε ότι οι δύο πιθανοί τύποι μεταγραφής ήταν 
είτε ως <w> (ορθογραφική μεταγραφή) είτε ως <o> (φωνητική μεταγραφή). 
Προκειμένου να εξεταστεί εάν ο κάθε συμμετέχων παρουσίαζε υψηλό ή χαμηλό βαθμό 
συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω>, αποκλείστηκαν οι συμμετέχοντες οι οποίοι 
είχαν μεταγράψει το συγκεκριμένο γράφημα λιγότερες από 4 φορές (<4) καθώς οι 
περιπτώσεις αυτές δε θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε αξιόπιστα και ασφαλή 
αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, αφαιρέθηκαν από την περαιτέρω ανάλυση δύο 
συμμετέχοντες.  

Ο βαθμός συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω> προέκυψε από τον ακόλουθο 
τύπο:  
 

(Εμφάνιση Λατινικού γραφήματος / Εμφάνιση Ελληνικού γραφήματος) x 100 = % 

 
Ας δούμε στην πράξη με ποιο τρόπο υλοποιείται ο πιο πάνω τύπος λαμβάνοντας υπόψη 
τον Πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1. Υπολογισμός βαθμού συστηματικότητας 

 

Συγγραφέας Greeklish Συν. Εμφ. Συστηματικότητα (%) 

KAF22 <w> (10) <o>   (2) 12 <w> (83%) <o> (17%) 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, η KAF22 έχει μεταγράψει το <ω> 12 φορές, από τις 
οποίες 10 ως <w> και 2 ως <ο>. Με βάση τον πιο πάνω τύπο, ο βαθμός 
συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω> ως <w> για την KAF22 υπολογίζεται ως 
(10/12) x 100 = 83%. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη συγγραφέας είναι κατά 83% 
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συστηματική στη μεταγραφή του <ω> ως <w> και μόλις 17% συστηματική στη 
μεταγραφή του ως <ο>.  
 
4.   Συζήτηση 

Με βάση την ανάλυση των 200 μηνυμάτων SMS, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες με κριτήριο το βαθμό συστηματικότητας που εμφανίζουν στη μεταγραφή του 
γραφήματος <ω>. Τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνονται στο 
Γράφημα 1 σε συνδυασμό με τον Πίνακα 2 όπου παρουσιάζεται ενδεικτικά η ανάλυση 
των μηνυμάτων τριών συμμετεχόντων. 
 

Γράφημα 1. Κατηγορίες συμμετεχόντων 
 

 
 
 

Πίνακας 2. Ανάλυση μηνυμάτων SMS τριών συμμετεχόντων 
 

Συγγραφέας Greeklish 
Συν. 
Εμφ. 

Συστηματικότητα (%) Κατηγορία 

XXF23 <w> (19)  19 
<w>   

(100%) 
 

100% 
συστηματικότητα 

TXF22 <w> (16) <o> (1) 17 <w> (94%) <o> (6%) 
>80% 

συστηματικότητα 

MDF22 <w> (6) <ο> (9) 15 <w> (40%) <ο> (60%) 
<80% 

συστηματικότητα 

 
Ακολουθώντας το Γράφημα 1, η πρώτη κατηγορία αποτελείται από 13 συμμετέχοντες 
(65% των συμμετεχόντων) οι οποίοι παρουσιάζουν ποσοστό 100% στη μεταγραφή του 
γραφήματος <ω> χωρίς ορθογραφική ποικιλότητα. Από τους 20 συμμετέχοντες, δηλαδή, 
οι οποίοι έχουν μεταγράψει το γράφημα <ω> περισσότερες από 4 φορές, περισσότεροι 
από τους μισούς (13) χρησιμοποιούν πάντοτε ένα και μόνο τρόπο για να μεταγράψουν το 
συγκεκριμένο γράφημα στα μηνύματά τους. Συγκεκριμένα, 11 από τους συγγραφείς που 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή μεταγράφουν το <ω> πάντοτε ως <w>, ενώ οι υπόλοιποι 2 
επιλέγουν τη φωνητική του μεταγραφή, <ο>. Αν πάρουμε, για παράδειγμα, την 
περίπτωση της XXF23, παρατηρούμε ότι έχει μεταγράψει το <ω> 19 φορές από τις 
οποίες και τις 19 έχει χρησιμοποιήσει το Λατινικό γράφημα <w>. Συνεπώς, η 
συγκεκριμένη συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικότητα στη μεταγραφή του <ω> ως 
<w> σε ποσοστό 100% και αντίστοιχα, ποσοστό 0% ως <ο> καθώς ποτέ δεν το έχει 
μεταγράψει ως <ο>.  

Στη δεύτερη κατηγορία, εντάσσονται οι συμμετέχοντες οι οποίοι μεταγράφουν το <ω> 
χωρίς ποικιλότητα σε ποσοστό πέραν του 80% (>80). Συγκεκριμένα, οι 3 συμμετέχοντες 
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(15% των συμμετεχόντων) της κατηγορίας αυτής μεταγράφουν το <ω> με δύο 
διαφορετικούς τρόπους αλλά η ανάλυση των μηνυμάτων τους δείχνει ότι τείνουν να 
επιλέγουν τη μία μορφή με μεγαλύτερη συχνότητα (>80) έναντι της άλλης. Ας 
εξετάσουμε, για παράδειγμα, τη συγγραφέα TXF22. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, 
η TXF22 έχει μεταγράψει το γράφημα <ω> 17 φορές,  16 από τις οποίες ως <w> και 1 ως 
<ο>. Μολονότι έχει χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικούς τρόπους μεταγραφής του <ω>, 
εντούτοις η μία μορφή μεταγραφής, <w>, προτιμάται έναντι της άλλης με μεγαλύτερη 
συχνότητα και συγκεκριμένα σε ποσοστό 94% (>80%).  

Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά στους συμμετέχοντες, 4 στο σύνολό τους (20% των 
συμμετεχόντων), οι οποίοι μεταγράφουν το γράφημα <ω> με ορθογραφική ποικιλότητα 
χωρίς ωστόσο να τείνουν να επιλέγουν τον ένα τρόπο μεταγραφής με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε σχέση με τον άλλο (<80%). Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, η συγγραφέας 
MDF22 εμπίπτει στην κατηγορία αυτή καθώς έχει μεταγράψει το <ω> 15 φορές, 6 από 
τις οποίες ως <w> (40%) και 9 ως <ο> (60%). Όπως προκύπτει, δηλαδή, από την 
ανάλυση, καμία από τις δύο μορφές μεταγραφής του <ω> δεν προτιμάται σε ποσοστό 
πέραν του 80% (>80%).  

Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από την ανάλυση των μηνυμάτων, η μεταγραφή του 
γραφήματος <ω> χαρακτηρίζεται από ορθογραφική ποικιλότητα. Συγκεκριμένα, 
ορθογραφική ποικιλότητα εντοπίζεται τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. 
Από τη μία, οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους δεν επιλέγουν ένα και μόνο τρόπο 
μεταγραφής του <ω>. Αντιθέτως, κάποιοι μεταγράφουν το <ω> ως <w> και άλλοι ως 
<ο>. Από την άλλη, όσον αφορά στο ατομικό επίπεδο, παρατηρούμε ότι ένας αριθμός 
συμμετεχόντων δε μεταγράφει πάντοτε το <ω> με ένα συγκεκριμένο Λατινικό γράφημα 
αλλά επιλέγει δύο διαφορετικούς τρόπους μεταγραφής. Το ερώτημα που προκύπτει 
συνεπώς είναι εάν υπάρχουν κάποιοι ενδογλωσσικοί παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως 
να επηρεάζουν τη μεταγραφή του <ω> δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στο 
συγγραφέα να αναπτύσσει ορθογραφική ποικιλότητα στη μεταγραφή του. 

Μολονότι το υλικό της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, στο σημείο 
αυτό γίνεται μία προσπάθεια να διατυπωθούν κάποιες υποθέσεις που πιθανώς να 
απαντούν στο πιο πάνω ερώτημα. Η υπόθεση που εξετάζεται αφορά στο κατά πόσον το 
μορφολογικό σύστημα της Ελληνικής, και συγκεκριμένα το ρηματικό, μπορεί να 
επηρεάζει το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή του <ω> και ως εκ τούτου ένας 
συγγραφέας να μεταγράφει το γράφημα τόσο ως <w> όσο και ως <ο>. Όπως προκύπτει 
από την ανάλυση των δεδομένων των συμμετεχόντων οι οποίοι παρουσιάζουν 
ορθογραφική ποικιλότητα στη μεταγραφή του <ω>, η κλιτική μορφολογία φαίνεται να 
επηρεάζει τη μεταγραφή του συγκεκριμένου γραφήματος. Εξετάζοντας για παράδειγμα 
τη συγγραφέα DPF23, παρατηρείται ότι έχει μεταγράψει το <ω> 8 φορές, 4 από τις 
οποίες ως <w> και 4 ως <ο>. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον Πίνακα 3 στον οποίο 
παρουσιάζονται κάποια από τα δεδομένα της συγκεκριμένης συγγραφέως, όταν το <ω> 
βρίσκεται σε θέση κλιτικού μορφήματος και κατά συνέπεια είναι μαρκαρισμένο με 
γραμματικές πληροφορίες αριθμού και προσώπου (Ράλλη, 2005), η συγγραφέας τείνει να 
το μεταγράφει ορθογραφικά διατηρώντας με τον τρόπο αυτό την ορθογραφική του 
μορφή. Με βάση την παρατήρηση αυτή, τα ρήματα μπορώ και έχω μεταγράφονται ως 
<borw> και <exw> αντίστοιχα. Αντιθέτως, όταν το <ω> δε λειτουργεί ως κλιτικό 
μόρφημα, δηλαδή, δεν εμφανίζεται στην κλίση αλλά σε οποιαδήποτε άλλη θέση μέσα 
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στη λέξη, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των λέξεων τώρα και μωρέ, η μεταγραφή 
πραγματοποιείται μέσω του Λατινικού γραφήματος <ο>.  
 

Πίνακας 3. Κλιτικό μόρφημα vs Μη κλιτικό μόρφημα (DPF23) 
 

<ω> Ελληνική γραφή Greeklish 
 μπορώ borw 

Κλιτικό μόρφημα έχω exw 
 στέλνω stelnw 
   

 τώρα tora 
Μη κλιτικό μόρφημα μωρέ more 
 γενικώς genikos 

         
Η πιο πάνω παρατήρηση έρχεται να υποστηρίξει την υπόθεση του Androutsopoulos 
(1998:57) ο οποίος εξετάζοντας τη μεταγραφή του δίγραφου φωνήεντος <αι>, παρατηρεί 
ότι «οι χρήστες προτιμούν την διατήρηση της ορθογραφικής μορφής όταν το γράφημα 
περιέχει γραμματική πληροφορία [είμαι > eimai], αλλά τη φωνητική απόδοση στην 
αντίθετη περίπτωση [γυναίκα > gineka]». 
 
5. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε μία έρευνα στα Greeklish που στόχο είχε 
να εξετάσει το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή του γραφήματος <ω>. Όπως 
παρουσιάστηκε στη μελέτη, το εν λόγω γράφημα μπορεί να μεταγραφεί με τουλάχιστον 
δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε ως <w> είτε ως <ο>. Συγκεκριμένα, το ερώτημα που 
τέθηκε ήταν εάν οι συμμετέχοντες μεταγράφουν το γράφημα <ω> πάντοτε με τον ίδιο 
τρόπο ή εάν χρησιμοποιούν και τις δύο εκδοχές. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι μολονότι τα Greeklish δεν είναι μία τυποποιημένη μορφή 
μεταγραφής της Ελληνικής γλώσσας, οι συμμετέχοντες μεταγράφουν το γράφημα <ω> 
χωρίς ορθογραφική ποικιλότητα σε υψηλό ποσοστό. Συγκεκριμένα, το 65% των 
συμμετεχόντων ήταν συστηματικοί σε ποσοστό 100% στη μεταγραφή του γραφήματος 
είτε ως <w> είτε ως <ο>. Οι συμμετέχοντες αυτοί, δηλαδή, ποτέ δε χρησιμοποίησαν δύο 
διαφορετικούς τρόπους για να μεταγράψουν το <ω> στα SMS τους.  

Παράλληλα, η έρευνα έχει δείξει ότι η κλιτική μορφολογία μπορεί να επηρεάσει τη 
συστηματικότητα στη μεταγραφή του <ω> και με τον τρόπο αυτό απαντάται μία πτυχή 
του ερωτήματος γιατί ενδεχομένως κάποιοι συμμετέχοντες μεταγράφουν το <ω> με δύο 
διαφορετικούς τρόπους. Όπως έχει παρατηρηθεί στη μελέτη, κάποιοι συγγραφείς 
μεταγράφουν το <ω> ως <w> όταν βρίσκεται στη θέση κλιτικού μορφήματος (π.χ. 
παίζω) ενώ οι ίδιοι συγγραφείς επιλέγουν το <ο> όταν το <ω>  βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
άλλη θέση μέσα στη λέξη (π.χ. τώρα). Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται η ορθογραφία του 
<ω> όταν αυτό φέρει γραμματικές πληροφορίες. 

Καταλήγοντας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση της παρούσας έρευνας και 
συγκεκριμένα τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος, θα 
μπορούσαν να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις για μελλοντική διερεύνηση. Μία έρευνα η 
οποία θα εξέταζε τόσο ένα μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων όσο και περισσότερα 
μηνύματα SMS κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους. Αρχικά, θα δοθεί η 
δυνατότητα εξέτασης των υπόλοιπων γραφημάτων της Ελληνικής των οποίων η 
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ορθογραφική μεταγραφή δε συμπίπτει με τη φωνητική (π.χ. <η>, <υ>, <ψ>) καθώς 
επίσης και των δίγραφων φωνηέντων (π.χ. <ει>, <αι>) και συμφώνων (π.χ. <μπ>, <ντ>). 
Επιπρόσθετα, μέσω της ανάλυσης περισσότερων γραφημάτων και διγράφων, θα 
μπορέσουμε να εξετάσουμε αφενός τους ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό συστηματικότητας στη μεταγραφή των Ελληνικών 
και αφετέρου θα εξετάσουμε εάν τα Greeklish μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες 
ανάλυσης πατρότητας κειμένου οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιήσουν το ύφος γραφής 
των συγγραφέων. 
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Abstract1 
This study examines the acquisition of structural and inherent cases in 17 typically developing 
Greek-speaking children, aged 4;0-4;11, with the use of a picture elicitation task. The results 
indicate that the morphosyntactic features of case have already been acquired in the age of 4;0. 
However, we found an asymmetry between nominal genitive (possessive) and verbal genitive case 
assigned by ditransitive verbs to indirect objects. We suggest that the low accuracy scores in verbal 
genitive case could be attributed to a combination of four factors, namely the effect of movement 
generation of object clitics, the possibility of considering the case of indirect objects as a structural 
case and the high processing load bearing both the ditransitive verb structure and the demanding 
task design. 
 
Λέξεις-κλειδιά: δομικές-εγγενείς πτώσεις, κλιτικά, μετακίνηση, ερμηνευσιμό 
 

                                                                                    ✦ 

1. Εισαγωγή 

Η πτώση (case) είναι μια γραμματική κατηγορία που δηλώνει μορφοσυντακτικά 
συγκεκριμένες γραμματικές σχέσεις (Blake, 2004). Σε γλώσσες με πλούσιο μορφολογικό 
πτωτικό σύστημα, όπως η Νέα Ελληνική (εφεξής ΝΕ), η πτώση μαρκάρεται 
μορφολογικά στην κλιτική κατάληξη του ουσιαστικού (Roberts, 1997:55), δηλώνοντας 
παράλληλα τη δομική θέση μιας ΦΠΡΟΣΔ. Ωστόσο, δε διαθέτουν όλες οι γλώσσες 
πτωτικά μορφήματα που να δηλώνουν τις γραμματικές σχέσεις που επιτελούν στην 
πρόταση. Επιπλέον, ακόμα και σε γλώσσες με κλιτικό πτωτικό σύστημα, η πτώση δεν 
πραγματώνεται πάντα από ένα διακριτό κλιτικό μόρφημα (βλ. ενδεικτικά Haegemann, 
1998).  

Από την άλλη, η αφηρημένη Πτώση (abstract Case) αποδίδεται σε μία ΦΠΡΟΣΔ 
ανεξάρτητα από τη μορφολογική της πραγμάτωση και αποτελεί καθολική αρχή, διότι 
κάθε ΦΠΡΟΣΔ επιτελεί μία ορισμένη λειτουργία μέσα στην πρόταση, όπως αυτή του 

                                                           

1  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια Σπυριδούλα Βαρλοκώστα για την ηθική και 
επιστημονική της στήριξη κατά τη διάρκεια της μελέτης, τον επίκουρο καθηγητή Βασίλειο Σπυρόπουλο 
για τη συντακτική του καθοδήγηση, τον καθηγητή Θεόδωρο Μαρίνη για την ευγενή παραχώρηση της 
πιλοτικής του δοκιμασίας και την Αθηνά Κοντοσταυλάκη για την υποστήριξή της στη στατιστική 
ανάλυση. Τέλος, τονίζεται πως κάθε λάθος ή παράλειψη οφείλεται αποκλειστικά στις συγγράφουσες.  
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υποκειμένου, του άμεσου και έμμεσου αντικειμένου, του κτήτορα και πρέπει να διαθέτει 
πτώση (Haegemann, 1998; Roberts, 1997). Έτσι: 

 
(1) *ΟΦ αν η ΟΦ είναι φωνολογικά εκπεφρασμένη και στερείται πτωτικού χαρακτήρα   

(Chomsky, 1981:175; 1986:74). 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία (Chomsky, 1981), έχουν επισημανθεί δύο βασικοί 
τρόποι καθορισμού της πτωτικής ένδειξης: (α) οι πτώσεις που ρυθμίζονται με βάση τη 
θέση τους στη δομή αποκαλούνται δομικές (structural), καθώς η ΦΠΡΟΣΔ λαμβάνει 
πτώση ανάλογα με τη δομική θέση που κατέχει και τη δομική σχέση που αναπτύσσει με 
την κεφαλή που αποδίδει το χαρακτηριστικό της πτώσης, ανεξάρτητα από τον θεματικό 
ρόλο (θ-ρόλο) που έχει λάβει και (β) οι πτώσεις που ρυθμίζονται από το λεξικό, δηλαδή 
καθορίζονται εγγενώς με βάση τον θεματικό ρόλο ή τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά 
των λεξικών τεμαχίων, ονομάζονται εγγενείς (inherent).  

Στο πτωτικό σύστημα της ΝΕ διακρίνονται τέσσερις πτώσεις: η ονομαστική, η 
αιτιατική, η γενική και η κλητική 2  (Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton, 
2004:24). Η ονομαστική πτώση του υποκειμένου και η αιτιατική του άμεσου 
αντικειμένου θεωρούνται δομικές πτώσεις. Η γενική πτώση, τόσο σε περιπτώσεις 
έμμεσου αντικειμένου όσο και σε περιπτώσεις που αποτελεί συμπλήρωμα του ονόματος, 
θεωρείται εγγενής, καθώς καθορίζεται με βάση τον θ-ρόλο του στόχου στην περίπτωση 
του έμμεσου αντικειμένου και του κτήτορα στην περίπτωση της Γενικής Κτητικής 
(εφεξής ΓΚ) (Catsimali, 1990). Ωστόσο, σύμφωνα με την Anagnostopoulou (2001; 2005) 
στις διμεταβατικές δομές το έμμεσο αντικείμενο, που φέρει τον θ-ρόλο του στόχου, 
εισάγεται από μία συγκεκριμένη λειτουργική κεφαλή (vAPPL) και έχει δομική πτώση. 
Δηλαδή, με βάση αυτή την προσέγγιση η Γενική του Έμμεσου Αντικειμένου (εφεξής 
ΓΕΑ) θεωρείται δομική πτώση διαφορετικής, όμως, ταυτότητας από την ονομαστική και 
την αιτιατική, καθώς αποδίδεται από μια συγκεκριμένη λειτουργική ρηματική κεφαλή 
(vAPPL) σε μια καθορισμένη θέση στη δομή και συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θ-ρόλο. 

Επιπλέον, στη ΝΕ τα κλιτικά, δηλαδή, οι τριτοπρόσωπες ασθενείς αντωνυμίες 
λειτουργούν ως υποκείμενα σε ονομαστική πτώση, άμεσα αντικείμενα σε αιτιατική 
πτώση, έμμεσα αντικείμενα και κτητικές αντωνυμίες σε γενική πτώση και ως 
συμπληρώματα σε επιρρήματα (Holton et al., 2004:88). Τα κλιτικά που λειτουργούν ως 
αντικείμενα είναι συντακτικά ανεξάρτητες ΦΠΡΟΣΔ, οι οποίες γεννώνται είτε στη θέση 
του εσωτερικού ορίσματος του ρήματος αν είναι σε αιτιατική πτώση, είτε στον 
χαρακτηριστή της ΡΦ αν είναι σε γενική και μετακινούνται στην κεφαλή του ΧΡ για να 
πιστοποιηθούν από τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας, όπως φαίνεται σχηματικά στο (2) 
(Philippaki-Warburton, Varlokosta, Georgiafentis & Kotzoglou, 2004:973). Αντίθετα, οι 
ΦΠΡΟΣΔ και τα κλιτικά που δηλώνουν κτήση γεννώνται στον χαρακτηριστή του 
ονοματικού κελύφους, όπου και λαμβάνουν πτώση, χωρίς να συμμετέχουν σε διαδικασία 
μετακίνησης, όπως φαίνεται στο (3) (Alexiadou, 2005:791). 

 
 

 
                                                           

2 Η κλητική δεν εμπίπτει στους στόχους της παρούσας έρευνας καθώς χρησιμοποιείται για επίκληση ή 
χαιρετισμό, επομένως δε μπορεί να αντιμετωπιστεί δομικά (Ράλλη, 2008:108). 



Η κατάκτηση των δομικών και εγγενών πτώσεων: 
δεδομένα από τον ελληνικό παιδικό λόγο 

62 

 

   (2)    [ΦΧΡ Χαρ[ΧΡ΄ κλιτικό [ρΦ [ΡΦ Ρ [κλιτικόi]                (3) [οΦ Κτητικό [ο΄ ο [ΟΦ]] 

 

Η διερεύνηση της κατάκτησης των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών της πτώσης 
αποτελεί βασικό άξονα μελέτης, λόγω της πιστοποίησής της τόσο από ρηματικές όσο και 
από ονοματικές κατηγορίες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών σε γλώσσες όπως η 
αγγλική, η γερμανική, η φιλανδική και η ρωσική πραγματοποιείται με αναπτυξιακά ή 
συγχρονικά σώματα κειμένων και εστιάζει στο μορφολογικό μαρκάρισμα της πτώσης 
(ενδεικτικά: Clahsen, Eisenbeiss & Vainikka, 1994; Wexler, Schütze & Rice, 1998). 
 Μελέτες για τη διάκριση μεταξύ δομικής και μη δομικής πτώσης σε παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης έχουν διεξαχθεί στη ρωσική και στη γερμανική γλώσσα, στις οποίες 
εξετάστηκε ο αυθόρμητος λόγος παιδιών ηλικίας 1;6-2;7 και 1;10-3;10 αντίστοιχα. Με 
βάση τα ευρήματά τους, έχει υποστηριχθεί ότι ο μηχανισμός απόδοσης της δομικής 
πτώσης είναι λειτουργικός στις δύο γλώσσες, ενώ εντοπίζεται δυσκολία στην κατάκτηση 
της λεξικής πτώσης εξαιτίας των ιδιοσυγκρασιακών της ιδιοτήτων (Babyonyshev, 1993; 
Clahsen et al., 1994; Eisenbeiss, Bartke & Clahsen, 2005 / 2006). 
 Στη ΝΕ οι μελέτες για την πτώση στην τυπική ανάπτυξη έχουν επικεντρωθεί στην 
κατάκτηση της μορφολογικής πτώσης στα ουσιαστικά και στους προσδιοριστές 
(ενδεικτικά: Marinis, 2003; Stephany & Christofidou, 2009). Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες 
που συγκρίνουν παιδιά με τυπική ανάπτυξη και παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 
(εφεξής ΕΓΔ), στις οποίες εξετάζονται ζητήματα όπως η διάκριση δομικής και εγγενούς 
πτώσης (Mastropavlou, 2006), καθώς και η κατάκτηση κλιτικών αιτιατικής και κλιτικών 
που δηλώνουν κτήση. Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης τόσο τα κλιτικά αιτιατικής πτώσης 
όσο και τα κτητικά κλιτικά είναι μη προβληματικά (Mastropavlou, 2006). Αντίθετα, σε 
παιδιά με ΕΓΔ σημειώνονται υψηλές επιδόσεις στα κλιτικά που δηλώνουν κτήση και 
εντοπίζεται μεγαλύτερη δυσκολία στα κλιτικά αιτιατικής πτώσης (Mastropavlou, 2006; 
Smith, Edwards, Stojanovik & Varlokosta, 2008; Tsimpli, 2001; Tsimpli & Stavrakaki, 
1999; Varlokosta, 2000). 
 Αυτή η ασυμμετρία που έχει εντοπιστεί στα παιδιά με ΕΓΔ, έχει ερμηνευθεί με βάση 
ένα μοντέλο που αποτελεί συνδυασμό της Υπόθεσης της Ερμηνευσιμότητας 
(Interpretability Hypothesis), που υποστηρίχθηκε από τις Tsimpli και Stavrakaki (1999) 
και της Υπόθεσης της Ελλειμματικής Αναπαράστασης των Σχέσεων Εξάρτησης 
(Representational Deficit for Dependent Relations), που έχει διατυπωθεί από την van der 
Lely (1998). Σύμφωνα με την υπόθεση της ερμηνευσιμότητας, δεν εντοπίζεται δυσκολία 
στην κατάκτηση των ερμηνεύσιμων χαρακτηριστικών, ενώ τα μη ερμηνεύσιμα 
παρουσιάζονται πιο προβληματικά. Από την άλλη, σύμφωνα με την van der Lely (1998), 
οι συντακτικές δομές οι οποίες περιλαμβάνουν μετακίνηση μεγάλης απόστασης 
προκαλούν προβλήματα στην κατάκτησή τους και γι’ αυτό πολλές φορές παραλείπονται 
ή υποκαθίστανται από άλλες δομές. Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις, το μοντέλο που 
προτείνεται από τους Smith et al. (2008) υιοθετεί μια κλίμακα επιτυχίας, που βασίζεται 
σε δύο παράγοντες δυσκολίας, στη μετακίνηση και στη μη ερμηνευσιμότητα. Πιο 
συγκεκριμένα, τα κλιτικά αντικειμένου αιτιατικής πτώσης, που σχετίζονται με μη 
ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά και συμμετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης είναι 
περισσότερο προβληματικά, ενώ στα κλιτικά που δηλώνουν κτήση, τα οποία δεν 
περιλαμβάνουν κανέναν από τους δύο παράγοντες, σημειώνονται υψηλές επιδόσεις: 
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Υψηλό επίπεδο δυσκολίας       [+μετακίνηση, +μη ερμηνευσιμότητα]      κλιτικά αντικειμένου 

          [-μετακίνηση, +μη ερμηνευσιμότητα]           οριστικά άρθρα 

Χαμηλό επίπεδο δυσκολίας      [-μετακίνηση, -μη ερμηνευσιμότητα]            κτητικά κλιτικά 

Με βάση τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα 
που τίθενται είναι:  

(1) Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δομικών και εγγενών πτώσεων της ΝΕ, κατά την 
κατάκτησή τους από παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4;0-4;11; 

(2) Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην κατάκτηση της ΓΚ, η οποία σχετίζεται με 
ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά και δεν περιλαμβάνει μετακίνηση και στην κατάκτηση της 
ΓΕΑ, η οποία παράγεται με τη συντακτική διαδικασία της μετακίνησης. 

2. Μεθοδολογία 

2.1. Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες ήταν 17 παιδιά ηλικίας 4;0-4;11 (Μ.Ο.: 4;4, Τ.Α.: 0.19) μονόγλωσσα, 
φυσικοί ομιλητές της ΝΕ, χωρίς διαγνωσμένη γλωσσική διαταραχή και ακουστικά 
προβλήματα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από δύο παιδικούς σταθμούς.3 

2.2. Μέθοδος και υλικό 

Η παραγωγή της πτώσης διερευνήθηκε μέσω μιας πιλοτικής δοκιμασίας που σχεδιάστηκε 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COST IS0804, με στόχο να εφαρμοστεί 
διαγλωσσικά. Περιλάμβανε δύο δοκιμασίες εκμαίευσης. Η πρώτη εξέταζε την παραγωγή 
της ονομαστικής-αιτιατικής (εφεξής Ο-Α) και της ΓΕΑ ενώ η δεύτερη την παραγωγή της 
ΓΚ. Η εκμαίευση της ΓΕΑ εξετάστηκε μέσω της παραγωγής κλιτικών, ενώ της ΓΚ και 
της Ο-Α μέσω λεξικών ΦΠΡΟΣΔ. Συνολικά, περιλάμβανε 17 εμφανίσεις της 
ονομαστικής πτώσης, 22 της αιτιατικής, 10 της ΓΕΑ και 10 της ΓΚ. 
 Η πρώτη δοκιμασία αποτελούνταν από 11 εικόνες, 6 εικόνες για την εκμαίευση της Ο-
Α και 5 για την εκμαίευση της ΓΕΑ. Κάθε εικόνα παρουσίαζε δύο ζεύγη δράσης, 
επομένως σημειώνονταν δύο εμφανίσεις της κάθε συνθήκης. Οι εικόνες δόθηκαν με 
τυχαία σειρά και η διαδικασία ήταν μη χρονομετρική.  
 
Εικόνα 1: Συνθήκη Ο-Α     Εικόνα 2: Συνθήκη ΓΕΑ 

  
 
 
 
 

                                                           

3 Για τη συγκρότηση του γλωσσικού προφίλ των συμμετεχόντων, χορηγήθηκαν τρεις προκαταρκτικές 
δοκιμασίες, που εξέταζαν το εκφραστικό λεξιλόγιο (ΔΕΛ, Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σιδερίδης, 
2009), το προσληπτικό λεξιλόγιο (PPVT, Simos, Sideridis, Protopapa & Mouzaki, 2011) την παραγωγή και 
κατανόηση μορφολογίας και σύνταξης (DVIQ, Stavrakaki & Τsimpli, 2000). 
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Αρχικά δόθηκαν δύο εικόνες εξοικείωσης. Στην κυρίως δοκιμασία, ο ερευνητής, 
παρουσίαζε τους χαρακτήρες της δοκιμασίας και δήλωνε το είδος της δράσης που 
πραγματοποιούνταν (βλ. Πίνακα 1 & Εικόνα 1, 2). Σε περίπτωση μη αναμενόμενης 
απάντησης επαναλάμβανε την εικόνα εξοικείωσης. Εάν πάλι δε λάμβανε την 
αναμενόμενη απάντηση εκφωνούσε το πρώτο ζεύγος δράσης και περίμενε από το παιδί 
να συμπληρώσει το δεύτερο. 
 

Πίνακας 1: Διαδικασία δοκιμασίας 

 

Η δεύτερη δοκιμασία αποτελούνταν από 5 εικόνες και εξέταζε την παραγωγή της ΓΚ. 
Στην προθέρμανση δίνονταν δύο εικόνες. Η πρώτη στόχευε στην εξοικείωση των 
συμμετεχόντων με τους χαρακτήρες και τα αντικείμενα της δοκιμασίας και η δεύτερη με 
τη συνθήκη ΓΚ. Στην κυρίως δοκιμασία κάθε εικόνα περιλάμβανε δύο ίδια αντικείμενα 
που ανήκαν σε δύο χαρακτήρες διαφορετικού γένους (βλ. Πίνακα 1 & Εικόνα 3). Σε 
περίπτωση μη αναμενόμενης απάντησης, ο ερευνητής επαναλάμβανε την εικόνα 
εξάσκησης. Εάν πάλι δε λάμβανε την αναμενόμενη απάντηση, παρουσίαζε τον κτήτορα 
του πρώτου αντικειμένου και περίμενε από το παιδί να συμπληρώσει τον δεύτερο. 

 
Εικόνα 3: Συνθήκη ΓΚ 

  
 

3. Αποτελέσματα 

Ο στατιστικός υπολογισμός των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS 
έκδοση 22. Λόγω της μη ομοιόμορφης κατανομής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μη 
παραμετρικά τεστ. 
 

Γράφημα 1: Συνολική επίδοση στις δομικές και εγγενείς πτώσεις 
 

 

73,8 68,5

0

100

Δομικές Εγγενείς

Συνθήκες Εισαγωγή Εκφώνημα-Στόχος 

Ο-Α & ΓΕΑ Πες μου τί γίνεται 
ο παππούς πλένει το αγόρι και η γιαγιά πλένει το κορίτσι 

ο βασιλιάς του δίνει το καπέλο και της δίνει το ρολόι 
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Σύμφωνα με το Γράφημα 1, δεν εντοπίστηκε στατιστική σημαντικότητα κατά τη 
σύγκριση των ποσοστών επιτυχίας μεταξύ δομικών και εγγενών πτώσεων                             
[t(16) = 1.401, p = .1804]. 
 

 
Γράφημα 2: Ποσοστό σωστών απαντήσεων για την κάθε συνθήκη 

 

 
 

Ακολούθως, στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι επιδόσεις σε κάθε μία από τις συνθήκες 
της δοκιμασίας. Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι οι 
διαφορές ανάμεσα στις τρεις συνθήκες είναι στατιστικά σημαντικές                                   
[Ο-Α / ΓΕΑ: t(16) = 7.341, p = .00, Ο-Α / ΓΚ: t(16) = 8.530, p = .00,                                 
ΓΕΑ / ΓΚ: t(16) = 15.521, p = .00]. Οι υψηλότερες επιδόσεις εντοπίζονται στη συνθήκη 
ΓΚ, ενώ η συνθήκη ΓΕΑ εμφανίζεται ως η πιο προβληματική, τόσο στο σύνολο των 
συμμετεχόντων όσο και σε κάθε παιδί ξεχωριστά. 
 

Γράφημα 3: Μη αναμενόμενες απαντήσεις στις συνθήκες 
 

 
 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι μη αναμενόμενες απαντήσεις των συμμετεχόντων. 
Πιο συγκεκριμένα, στα δεδομένα παρατηρήθηκαν δύο κατηγορίες μη αναμενόμενων 
απαντήσεων τόσο για τις συνθήκες όσο και για τις πτώσεις: (α) παραλείψεις ορισμάτων 
που σχετίζονταν και με τις τρεις πτώσεις και (β) υποκαταστάσεις μόνο της ΓΕΑ από 
προθετική φράση. Οι παραλείψεις στη συνθήκη ΓΕΑ ήταν στατιστικώς σημαντικά 
περισσότερες από τις υποκαταστάσεις της [t(16) = 12.769, p = .00]. Παράλληλα, οι 
παραλείψεις Ο-Α διέφεραν στατιστικώς σημαντικά τόσο από τις παραλείψεις ΓΕΑ [t(16) 
= 8.378, p = .00], όσο και από τις υποκαταστάσεις ΓΕΑ [t(16) = 5.378, p = .00]. 
 

Γράφημα 4: Επιδόσεις στις πτώσεις 

 

 
 

Σε επόμενο στάδιο, εξετάστηκε η συνολική επίδοση των συμμετεχόντων για κάθε πτώση 
της δοκιμασίας. Στα δεδομένα η ονομαστική εμφανίζεται ως η πτώση στην οποία 

                                                           

4 Όλες οι στατιστικές συγκρίσεις έχουν πραγματοποιηθεί με two-tailed ανάλυση. 
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σημειώνονται οι υψηλότερες επιδόσεις, καθώς διαφέρει στατιστικώς σημαντικά τόσο από 
την γενική [t(16) = 2.196, p < .05] όσο και από την αιτιατική [t(16) =3.484, p < .05]. 
Αντίθετα, μεταξύ της γενικής και της αιτιατικής δεν εντοπίζεται στατιστική 
σημαντικότητα [t(16) = 0.210, p = .83].  

Γράφημα 5: Μη αναμενόμενες απαντήσεις στις πτώσεις 
 

                                

 
 

Ακολούθως, όσον αφορά τις μη αναμενόμενες απαντήσεις στο επίπεδο της πτώσης, 
παρατηρήθηκε πως τα υψηλότερα ποσοστά παραλείψεων σημειώνονται στην αιτιατική, 
ενώ τα χαμηλότερα στην ονομαστική πτώση και αυτή η διαφοροποίηση εμφανίζεται ως 
στατιστικά σημαντική [t(16) = 3.484, p < .05]. Από την άλλη, οι παραλείψεις της 
ονομαστικής είναι στατιστικώς σημαντικά λιγότερες από τις παραλείψεις της γενικής 
[t(16) = 1.665, p = .00], ενώ μεταξύ της αιτιατικής και γενικής δεν εντοπίζεται 
στατιστική σημαντικότητα [t(16) = 0.777, p = .44]. Παράλληλα, οι υποκαταστάσεις της 
γενικής διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά και από τα τρία είδη παραλείψεων [Παραλ. 
Ονομ. / Υποκατ. Γεν: t(16) = 3.820, p < .002, Παραλ. Γεν./ Υποκατ. Γεν: t(16) = 10.688, 
p = .00, Παραλ. Αιτ. / Υποκατ. Γεν: t(16) = 9.486,  p < .00].  

 
Πίνακας 2: Κλίμακα επιτυχίας στις συνθήκες και στις πτώσεις 

Συνθήκες 
Επίδοση                         ΓΚ> Ο-Α> ΓΕΑ 
Μη 
αναμενόμενες 
απαντήσεις 

Παραλείψεις  ΓΕΑ> Παραλείψεις Ο-Α> Υποκαταστάσεις ΓΕΑ 

       Πτώσεις 
       Επίδοση                      Ονομαστική> Γενική/ Αιτιατική 
       Μη  
       αναμενόμενες 
       απαντήσεις 

Παραλείψεις Αιτ. Διμεταβατικών> Παραλείψεις ΓΕΑ> Παραλείψεις 
Ονομ.> Υποκαταστάσεις Γενικής> Παραλείψεις Αιτ. Μεταβατικών 

 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των παραλείψεων αιτιατικής μεταξύ των 
μεταβατικών και διμεταβατικών ρημάτων, η οποία κατέδειξε πως στο πλαίσιο της 
διμεταβατικής ορισματικής δομής το 50% των αιτιατικών παραλειπόταν [t(16) = 7.734, p 
= .00]. Παράλληλα, οι παραλείψεις των αιτιατικών στα διμεταβατικά ρήματα είναι 
σημαντικά περισσότερες από εκείνες στη γενική πτώση [t(16) = 12.321, p = .00], ενώ στα 
μεταβατικά σημαντικά λιγότερες [t(16) = 12.382, p = .00]. Οι συνολικές επιδόσεις των 
συμμετεχόντων τόσο στις συνθήκες, όσο και στις πτώσεις παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον Πίνακα 2. 

4. Συζήτηση 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσα 
στη κατάκτηση της δομικής και της εγγενούς πτώσης, καθώς οι επιδόσεις των 

20,3 28,2 30,7 2,9
0

50

Παραλ. Ονομ. Παραλ. Γεν. Παραλ. Αιτ. Υποκατ. Γεν.

0,14 500
50

Παραλ. Αιτ. Μεταβατ. Παραλ. Αιτ. Διμεταβ. 



67 Αποστολοπούλου Σοφία & Δήμητρα Αρφάνη 
 

 

 

συμμετεχόντων ήταν εξίσου καλές τόσο στις δομικές όσο και στις εγγενείς πτώσεις. 
Αυτό το εύρημα συνάδει με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης για την αγγλική γλώσσα, 
στην οποία υποστηρίχθηκε πως τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της πτώσης στην 
ηλικία των 4;0-4;11 έχουν κατακτηθεί (Schaeffer, Gordishevsky, Hadar & Hacohen, 
2002). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι ο 
μηχανισμός πιστοποίησης της δομικής πτώσης στη γραμματική των ενηλίκων είναι 
λειτουργικός σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4;0-4;11. Δηλαδή, τα παιδιά συνδέουν 
ορισμένες δομικές θέσεις -τη θέση υποκειμένου και τη θέση του άμεσου αντικειμένου- 
με συγκεκριμένο πτωτικό μαρκάρισμα (ονομαστική και αιτιατική). Αυτά τα ευρήματα 
είναι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις προηγούμενων ερευνών που αφορούν παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης (Babyonyshev, 1993; Clahsen et al., 1994; Eisenbeiss et al., 2005 / 2006). 

Ειδικότερα, οι υψηλότερες επιδόσεις των συμμετεχόντων εντοπίστηκαν στη συνθήκη 
Ο-Α και στη συνθήκη ΓΚ. Αντίθετα, οι χαμηλότερες επιδόσεις σημειώθηκαν στη 
συνθήκη ΓΕΑ, τόσο στο σύνολο των συμμετεχόντων όσο και σε κάθε παιδί ξεχωριστά. 
Αυτή η ασυμμετρία έχει διαπιστωθεί σε σχετική μελέτη των Clahsen et al. (1994) για την 
κατάκτηση της πτώσης στη γερμανική και στη φιλανδική. Συγκεκριμένα, σε αυτή την 
έρευνα υποστηρίζεται πως προηγείται η κατάκτηση του πτωτικού μαρκαρίσματος του 
συμπληρώματος, διότι αποτελεί καθολική θέση του φραστικού δείκτη, ενώ έπεται η 
κατάκτηση της πτωτικής ένδειξης του έμμεσου αντικειμένου. 

 Ωστόσο, η ισχυρότερη ασυμμετρία παρατηρήθηκε στις επιδόσεις μεταξύ των 
συνθηκών ΓΚ και ΓΕΑ. Αυτό το εύρημα συνάδει με πορίσματα προγενέστερων ερευνών 
για την ελληνική, τα οποία επισημαίνουν αναντιστοιχία μεταξύ των κλιτικών 
αντικειμένου σε αιτιατική πτώση και των κλιτικών γενικής κτητικής (Βαρλοκώστα, 
2000; Mastropavlou, 2006; Smith et al., 2008; Tsimpli & Stavrakaki, 1999). Επίσης, 
παρόμοια αναντιστοιχία έχει διαπιστωθεί σε έρευνα της Vainikka (1993/1994), η οποία 
μελετώντας την κατάκτηση των υποκειμένων της αγγλικής σε αναπτυξιακά σώματα 
κειμένων υποστήριξε πως πρώτα κατακτάται η γενική στον ονοματικό τομέα και έπειτα 
στον ρηματικό. 

Η παρατηρούμενη αναντιστοιχία μπορεί αρχικά να αποδοθεί στην ατελή κατάκτηση 
της ορισματικής δομής, συγκεκριμένα του θ-ρόλου του στόχου και της δομικής θέσης 
του έμμεσου αντικειμένου. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν οι Shapiro, Zurif και Grimshaw 
(1987) σε σχετική τους μελέτη, ακόμα και οι ενήλικοι φυσικοί ομιλητές καθυστερούν 
κατά την επεξεργασία ρημάτων που μπορούν να έχουν παραπάνω από μία ορισματικές 
δομές. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι δομές ΓΕΑ είναι επεξεργαστικά πιο απαιτητικές, γεγονός 
που ίσως συμβάλλει στην καθυστέρηση της κατάκτησής τους. Από την άλλη, σύμφωνα 
με τον Rizzi (1994), η κατάκτηση προβολών που τοποθετούνται υψηλότερα στον 
φραστικό δείκτη συνεπάγεται και την κατάκτηση όλων των ενδιάμεσων θέσεων. Έτσι, 
καθώς στους συμμετέχοντες η ονομαστική εμφανίζεται ως η πτώση με τις υψηλότερες 
επιδόσεις, συνεπαγωγικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει τη ΓΕΑ. 

Μια δεύτερη πιθανή ερμηνεία είναι η ατελής κατάκτηση των μορφοσυντακτικών 
χαρακτηριστικών της γενικής πτώσης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες σημείωσαν άριστες 
επιδόσεις (100%) τόσο στη ΓΚ, όσο και στη μορφολογική δήλωση των προσδιοριστών 
γενικής πτώσης. Έτσι, η ασυμμετρία μεταξύ ΓΚ και ΓΕΑ μπορεί να ερμηνευθεί με βάση 
τη διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή κλιτικών αντικειμένου και κτητικών, η οποία έχει 
επισημανθεί για την ελληνική σε παιδιά με ΕΓΔ (Smith et al., 2008). Πιο συγκεκριμένα, 
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ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, η παρατηρούμενη διαφοροποίηση μπορεί να 
αποδοθεί στην παρουσία του συντακτικού μηχανισμού της μετακίνησης στη ΓΕΑ, η 
οποία σύμφωνα με το μοντέλο αποτελεί έναν από τους παράγοντες δυσκολίας κατά τη 
διαδικασία κατάκτησης. 

Παράλληλα, αυτή η ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ ονοματικής και ρηματικής γενικής 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη για τον δομικό χαρακτήρα της ΓΕΑ, όπως έχει 
υποστηριχθεί σε κάποιες αναλύσεις (Anagnostopoulou, 2001; 2005). Επομένως, ίσως 
τόσο η πιθανή δομική ιδιαιτερότητα της ΓΕΑ όσο και ο συνδυασμός δύο παραγόντων 
δυσκολίας [+μετακίνηση, +μη ερμηνευσιμότητα] να συμβάλλουν στην καθυστέρηση της 
κατάκτησής της. 

Τέλος, η παρατηρούμενη ασυμμετρία μπορεί να αποδοθεί στον απαιτητικό σχεδιασμό 
της δοκιμασίας. Πιο συγκεκριμένα, η δοκιμασία συνδυάζει τρεις παράγοντες δυσκολίας: 
(α) η εκμαίευση της γενικής του έμμεσου αντικειμένου στοχεύει στην παραγωγή 
κλιτικών αντί λεξικών ΦΠΡΟΣΔ, (β) περιλαμβάνει δύο ζεύγη δράσης, τα οποία 
συνδέονται συμπλεκτικά σε ένα εκφώνημα καθένα από τα οποία στοχεύει στην 
παραγωγή ΓΕΑ και (γ) οι οντότητες που παρουσιάζονται, αντιπροσωπεύονται κυρίως με 
ουσιαστικά διαφορετικού φυσικού και γραμματικού γένους. Παράλληλα, παρατηρήθηκε 
ότι το 50% των αιτιατικών στη διμεταβατική δομή παραλείπεται. Αντίθετα, η αιτιατική 
στα μεταβατικά ρήματα εμφανίζει ποσοστό επιτυχίας 99,8%. Ακόμη, οι συμμετέχοντες 
τείνουν περισσότερο να παραλείπουν την κάθε πτώση παρά να υποκαθιστούν τη γενική. 
Έτσι, φαίνεται πως τα παιδιά στην προσπάθειά τους να εκφωνήσουν το κλιτικό έμμεσου 
αντικειμένου, το οποίο φωνολογικά προηγείται, παραλείπουν κυρίως την αιτιατική του 
άμεσου αντικειμένου λόγω του αυξημένου επεξεργαστικού φόρτου της δοκιμασίας. 
Επομένως, οι χαμηλές επιδόσεις των συμμετεχόντων στη ΓΕΑ μπορούν να αποδοθούν 
στο συνδυασμό τεσσάρων διαφορετικών παραγόντων: (α) στη διαδικασία μετακίνησης, 
μέσω της οποίας παράγονται τα κλιτικά, (β) στη δυνατότητα θεώρησης της ΓΕΑ ως 
δομικής πτώσης, η οποία θα φέρει μη ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά, (γ) στον πρόσθετο 
επεξεργαστικό φόρτο των διμεταβατικών δομών και (δ) στον επεξεργαστικά απαιτητικό 
σχεδιασμό της δοκιμασίας. 

5. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν οι δομικές και εγγενείς πτώσεις της ΝΕ, έτσι ώστε να 
διερευνηθεί η πιθανότητα διαφοροποίησης ως προς την κατάκτησή τους από παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 4;0-4;11. Τα πορίσματα κατέδειξαν ότι σε αυτή την ηλικιακή 
περίοδο τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της πτώσης έχουν κατακτηθεί, καθώς οι 
συμμετέχοντες σημείωσαν εξίσου καλές επιδόσεις τόσο στις δομικές όσο και στις 
εγγενείς πτώσεις. Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν στη ΓΚ, ενώ στην 
ονομαστική πτώση του υποκειμένου και στην αιτιατική του άμεσου αντικειμένου τα 
παιδιά εμφάνισαν σχετικά καλές επιδόσεις. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας 
σημειώθηκαν στη ΓΕΑ τόσο στο σύνολο των συμμετεχόντων όσο και σε κάθε παιδί 
ξεχωριστά. Η παρατηρούμενη ασυμμετρία μεταξύ ΓΚ και ΓΕΑ μπορεί να αποδοθεί στο 
συνδυασμό τεσσάρων παραγόντων, δηλαδή στη διαδικασία μετακίνησης, στον δομικό 
χαρακτήρα της ΓΕΑ και στον επεξεργαστικό φόρτο που φέρουν τόσο οι διμεταβατικές 
δομές όσο και η ίδια η δοκιμασία. 
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6. Περιορισμοί-προεκτάσεις 

Εξαιτίας του αριθμητικά μικρού συγκυριακού δείγματος των συμμετεχόντων (17 παιδιά 
από δύο παιδικούς σταθμούς), τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν είναι δυνατό να 
γενικευθούν ως προς την κατάκτηση του χαρακτηριστικού της πτώσης σε παιδιά ηλικίας 
4;0-4;11. Παράλληλα, οι παρατηρούμενες ασυμμετρίες πιθανόν να οφείλονται στο 
σχεδιασμό της δοκιμασίας, η οποία βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο. Έτσι, σε επόμενο 
επίπεδο, βασικό στόχο μελέτης θα αποτελέσει αφενός η διερεύνηση της ΓΕΑ με λεξικές 
ΦΠΡΟΣΔ αντί κλιτικών και αφετέρου η βελτίωση της δοκιμασίας με την παρουσίαση 
μιας εικόνας, που να αποτυπώνει ένα ζεύγος δράσης κάθε φορά, στο οποίο οι οντότητες 
θα είναι τουλάχιστον του ίδιου φυσικού γένους. Επίσης, κρίνεται σημαντική η αύξηση 
του δείγματος και η πραγματοποίηση της ίδιας μελέτης με ενήλικες φυσικούς ομιλητές, 
ώστε να επιβεβαιωθεί πως οι ασυμμετρίες που εντοπίστηκαν δεν είναι τυχαίες. 
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Abstract 
This paper investigates the behaviour of the Greek suffixes –ik(os) and –in(os), appearing in the 
derivation of adjectives. I present in detail their structural and semantic features, their selectional 
restrictions and I compare them in order to find both similarities and differences. I claim that the most 
important difference is related to the kind of bases that suffixes select to be combined with. 
Additionally, my findings show that the suffix –ik(os) is much more productive than –in(os), based 
on two features of affixes. At the same time, elaborating on the conflict between base-driven and 
suffix-driven selectional restrictions, I advocate the suffix-driven selection. I consider that the various 
selectional restrictions imposed by the suffixes are inherent specifications, which characterize their 
entries at the lexical level. 
 
Λέξεις-κλειδιά: παραγωγή επιθέτων, επίθημα vs. βάση, επιλογικοί περιορισμοί, παραγωγικότητα 
 

                                    ✦ 

1. Εισαγωγή  

Η παραγωγή επιθέτων στην Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) αποτελεί μια πλούσια 
μορφολογική διαδικασία, η οποία συνήθως επιτυγχάνεται μέσω της επιθηματοποίησης. 
Γενικά η διαδικασία της παραγωγής έχει καθορίσει την πολυπλοκότητα και την έντονη 
συνδυαστικότητα που παρουσιάζει η ελληνική γλώσσα, η οποία περιέχει μεγάλο αριθμό 
παραγωγικών προσφυμάτων. Τα επιθήματα είναι περισσότερα σε σχέση με τα προθήματα 
και η λειτουργία τους μέσα στο γλωσσικό σύστημα ποικίλει ιδιαίτερα. 

Τα παραγωγικά επιθήματα έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν νέα λεξήματα, καθώς 
προστίθενται σε ένα θέμα και ο συνδυασμός τους υπόκειται συχνά σε περιορισμούς που 
συμβάλλουν στον ορθό σχηματισμό των δομών. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις κατηγορίες 
περιορισμών. Στην πρώτη κατηγορία, συγκαταλέγονται οι φωνολογικοί, μορφολογικοί, 
σημασιολογικοί και πραγματολογικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τη δημιουργία μιας 
λέξης. Έπειτα, η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους περιορισμούς που σχετίζονται με 
τα λεξικά διακριτικά χαρακτηριστικά των βάσεων (π.χ. ένα λόγιο επίθημα επιλέγει να 
συνδυαστεί με θέματα που ανήκουν αντίστοιχα σε ένα λόγιο τύπο έκφρασης: οπίσθ-
ιος<όπισθεν). Και τέλος, στη τρίτη κατηγορία περιορισμών ανήκουν εκείνοι που τίθενται 
από τις γενικότερες αρχές του γλωσσικού συστήματος (π.χ. ο περιορισμός του φραγμού-
blocking constraint, Aronoff, 1976).1 

Στη συνέχεια, να σημειώσουμε ότι τα επιθήματα συχνά μεταβάλλουν τη συντακτική 
κατηγορία της βάσης, όπως και τη σημασία της. Για παράδειγμα, η προσθήκη των 
επιθημάτων των επιθέτων –ικ(ος) και –ιν(ος), που θα εξετάσουμε παρακάτω, αλλάζει τη 
                                                           
1 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Ράλλη, 2005:154-157. 
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σημασία της βάσης, καθώς προσδίδει την αντίστοιχη ιδιότητα στο στοιχείο που 
λαμβάνεται από το θέμα. Έτσι, το επίθετο ‘χορ-ευ-τ-ικ(ός)’ ερμηνεύεται ως αυτός ο οποίος 
(-ικός) εκτελεί (-τ-) την πράξη (-ευ-) του χορού (χορ-). Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι 
όταν ένα πρόσφυμα προστίθεται σε μια βάση θεωρείται ότι επηρεάζεται από τους 
επιλογικούς περιορισμούς και επιλέγει αντίστοιχα συγκεκριμένη κατηγορία βάσης. Η 
επιλογή αυτή της συγκεκριμένης κατηγορίας για τη δημιουργία των λέξεων έχει 
διατυπωθεί από το Aronoff (1976) ως υπόθεση της μοναδικής βάσης (unitary base 
hypothesis).  

Στην παρούσα μελέτη έχουμε εστιάσει στην συμπεριφορά των επιθημάτων –ικ(ος) και 
–ιν(ος) της ΚΝΕ, με στόχο να δούμε αναλυτικά τα δομικά και σημασιολογικά 
χαρακτηριστικά τους, τους επιλογικούς περιορισμούς, καθώς και την παραγωγικότητα και 
στη συνέχεια να προβούμε σε ένα είδος σύγκρισης μεταξύ τους. Πριν, όμως, από αυτό 
θεωρήσαμε αναγκαίο να εξετάσουμε κάποιες γενικές αρχές που διέπουν το συνδυασμό 
μιας βάσης με ένα επίθημα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα 
του ποια είναι η κατεύθυνση παραγωγής, δηλαδή αν τελικά και με βάση τα δεδομένα μας 
το επίθημα είναι αυτό που επιλέγει τη βάση ή αν ισχύει το αντίστροφο. 

2. Επίθημα vs. βάση 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχηματισμού μιας νέας λέξης ως προς το ζήτημα του ποια 
είναι η κατεύθυνση παραγωγής έχουν διατυπωθεί κυρίως δύο αντίθετες μεταξύ τους 
απόψεις. Πιο αναλυτικά, από τη μία πλευρά οι Fabb (1988) και Scalise (1994) μεταξύ 
άλλων (π.χ. Lieber, 1980; Kiparsky, 1982) υποστηρίζουν ότι το επίθημα είναι αυτό που 
επιλέγει τη βάση και ότι οι επιλογικοί περιορισμοί καθορίζονται αναλόγως από το επίθημα. 
Και οι δύο, με σκοπό να παρουσιάσουν τις συνδυαστικές ιδιότητες τω επιθημάτων στα 
Αγγλικά και Ιταλικά, πρόσθεσαν στην ανάλυση τους μια ταξινόμηση των επιθημάτων σε 
τέσσερις κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, πρότειναν ότι τα επιθήματα διαχωρίζονται: (α) σε 
αυτά που δεν προστίθενται σε λέξεις που περιέχουν ήδη κάποιο επίθημα, (β) σε εκείνα που 
εμφανίζονται μετά από κάποιο άλλο επίθημα, (γ) στα επιθήματα που συνδυάζονται 
ελεύθερα με τις βάσεις και (δ) στα προβληματικά επιθήματα. Σε αυτή την 
κατηγοριοποίηση έχει ασκηθεί ιδιαίτερη κριτική από τους Plag (1996; 1999), Hay και Plag 
(2004) και Gaeta (2005), που θεωρούν ότι μια τέτοιου είδους ταξινόμηση είναι αυθαίρετη.  

Η αντίθετη άποψη έχει εκφραστεί από τον Plag (1996; 1999), ο οποίος τάσσεται υπέρ 
του ότι η βάση είναι αυτή που κάνει την επιλογή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνώμη 
του οι παραγωγικές δομές εξαρτώνται από τις ιδιότητες της κάθε βάσης και αυτή είναι 
δηλαδή που επιλέγει το επίθημα με το οποίο θα συνδυαστεί και μπλοκάρει την ύπαρξη 
οποιουδήποτε άλλου πιθανού συνδυασμού. Όμως, ακόμα και αυτή η προσέγγιση φαίνεται 
να παρουσιάζει αδυναμίες, διότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις τουλάχιστον στην 
ελληνική γλώσσα όπου διάφορες βάσεις συνδυάζονται με το ίδιο παραγωγικό επίθημα. 
Έτσι από το να θεωρείται ότι κάθε διαφορετική βάση είναι υπεύθυνη για την επιλογή του 
ίδιου επιθήματος, είναι πιο οικονομικό να υποθέσουμε ότι το επίθημα είναι αυτό που 
επιλέγει ένα συγκεκριμένο είδος βάσης κάθε φορά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ερχόμαστε 
να συμφωνήσουμε με τις Melissaropoulou & Ralli (2010), που υποστηρίζουν ότι στην 
ελληνική πολλές βάσεις μπορούν να συνδυαστούν με το ίδιο επίθημα, ενώ το αντίστροφο 
δεν είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο. 

Με βάση κιόλας το υλικό των επιθέτων με τα επιθήματα –ικ(ος) και –ιν(ος), μπορούμε 
να δώσουμε και περαιτέρω στήριξη σε αυτόν τον ισχυρισμό. Μελετώντας τη συμπεριφορά 
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του επιθήματος –ιν(ος) διαπιστώσαμε ότι το ίδιο επίθημα έχει τη δυνατότητα να 
συνδυάζεται τόσο με ονοματικές (1α-β) όσο και με επιρρηματικές βάσεις (1γ-δ). 

 
(1)          Βάση          Επίθετο σε –ιν(ος) 

       (α)    γυαλί             γυάλ-ιν(ος) 

       (β)    ψάθα              ψάθ-ιν(ος) 

       (γ)    απόψε            αποψ-ιν(ός) 

       (δ)    κοντά             κοντ-ιν(ός) 

Επιπλέον, φάνηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το επίθημα –ικ(ος) επιλέγει να συνδυαστεί 
με τον αλλόμορφο τύπο του πληθυντικού (-δ-) κάποιων ονοματικών βάσεων (2α), ενώ 
παράλληλα άλλες φορές αν και υπάρχει το επίθημα του πληθυντικού δείχνει να 
προσκολλάται στη μορφή που η βάση έχει στον ενικό αριθμό (2β). 

(2)        Μορφή ενικού        Μορφή πληθυντικού        Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   φιγουρα-τζή(ς)       φιγουρα-τζήδ(ες)            φιγουρα-τζήδ-ικ(ος) 

(β)   κιτριν-ιάρη(ς)         κιτριν-ιάρηδ(ες)               κιτριν-ιάρ-ικ(ος) 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο παράδειγμα (2), το επίθημα –ικ(ος) συνδυάζεται 
με τον αλλόμορφο τύπο του πληθυντικού του επιθήματος –τζη(ς), ενώ αντίθετα στην 
περίπτωση του –ιαρη(ς) επιλέγει τον τύπου του ενικού παρόλο που υπάρχει το αλλόμορφο.  

Φαίνεται λοιπόν μέσα από τα παραπάνω, πως τα δεδομένα συμπίπτουν περισσότερο με 
την άποψη των Fabb (1988) και Scalise (1994), ότι δηλαδή οι επιλογικοί περιορισμοί των 
επιθημάτων δείχνουν να είναι αυτοί που καθοδηγούν το σχηματισμό των παραγωγικών 
δομών. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο ερχόμαστε να συμφωνήσουμε και με το γεγονός ότι 
οι επιλογικοί περιορισμοί είναι, κατ’ επέκταση, εγγενή χαρακτηριστικά, τα οποία 
καθορίζουν το επίθημα σε λεξικό επίπεδο (Lieber, 1980; Ralli, 1988; Anastassiadi-
Symeonidi, 1998). Αυτό προϋποθέτει ότι τα επιθήματα βρίσκονται στο λεξικό μαζί με τα 
θέματα και έχουν το ρόλο της κεφαλής στις παραγωγικές δομές. Ουσιαστικά, μεταφέρουν 
τους επιλογικούς περιορισμούς στο κάθε παραγωγικό στοιχείο μέσω της μεταπήδησης των 
χαρακτηριστικών2. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι το επίθημα είναι αυτό που επιλέγει τη βάση για το 
σχηματισμό δομών, απορρίπτοντας έτσι την άποψη ότι κάθε απλή ή επιθηματοποιημένη 
βάση είναι υπεύθυνη κάθε φορά ξεχωριστά για την επιλογή του ίδιου επιθήματος. 

3. Ανάλυση  

Μέσα από τη μελέτη του υλικού που συγκεντρώθηκε από το αντίστροφο λεξικό της 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2002), φάνηκε ότι τα επιθημάτα –ικ(ος) και –ιν(ος) 
χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην ελληνική γλώσσα με σκοπό το σχηματισμό επιθέτων 
και ότι σημασιολογικά προσδίδουν μία ιδιότητα. Στις ενότητες που ακολουθούν θα 

                                                           
2 Στις μορφολογικές δομές υπάρχει μια διαχείριση των πληροφοριών των επιμέρους συστατικών, η οποία 
καταλήγει στο χαρακτηριστικό του στοιχείου που σχηματίζεται. Στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις 
αυτή η διαχείριση πληροφοριών αναφέρεται ως μεταπήδηση χαρακτηριστικών και αναπτύχθηκε σε θεωρητική 
μορφολογική αρχή από τους Lieber (1980) και Di Sciullo & Williams (1987) μεταξύ άλλων. 
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περιγράψουμε τους επιλογικούς περιορισμούς του κάθε επιθήματος και στο τέλος θα 
προβούμε σε μια σύγκριση μεταξύ τους. 

3.1. Το επίθημα –ικ(ος) 

Η εξέταση του καταλόγου των επιθέτων που σχηματίζονται με το –ικ(ος) στην ΚΝΕ 
ανέδειξε ότι το επίθημα αυτό συνδυάζεται με ονοματικές και επιθετικές βάσεις3. Ως 
διαδικασία σχηματισμού λέξεων είναι ιδιαίτερα παραγωγική, διότι δεν υπόκειται σε 
πολλούς περιορισμούς, εφαρμόζεται δηλαδή σχετικά εύκολα, και κυρίως με τη χρήση του 
επιθήματος αυτού έχουμε την παραγωγή αρκετών νεολογισμών (π.χ. ίντερνετ → ιντερνετ-
ικός). 

Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι το –ικ(ος) συνδυάζεται συχνά με ονοματικές βάσεις που 
φέρουν το χαρακτηριστικό [-ανθρώπινο]. Για παράδειγμα: 

 
(3)        Απλή βάση        Επίθετο σε –ικ(ος) 

      (α)     βρωμιά                βρώμ-ικ(ος) 

      (β)     εκδρομή              εκδρομ-ικ(ός) 

Στην πλειοψηφία, όμως, των περιπτώσεων φάνηκε ότι το επίθημα επιλέγει παράγωγες 
ονοματικές βάσεις. Επιπρόσθετα, αυτές οι βάσεις δηλώνουν το [+ανθρώπινο] 
χαρακτηριστικό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπως τα παρακάτω: 

(4)          Ρήμα                 Ρηματικό παράγωγο       Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   βασαν-ίζ(ω)          βασαν-ισ-τή(ς)              βασαν-ισ-τ-ικ(ός)    

       (β)   καταναλ-ών(ω)     καταναλω-τή(ς)            καταναλω-τ-ικ(ός) 

Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε, είναι ότι οι ονοματικές βάσεις στις οποίες 
προστίθεται το –ικ(ος) περιέχουν το επίθημα -τη-4 που δημιουργεί ονόματα, καθώς επίσης 
υπάρχει και γραμμική σειρά των επιθημάτων. Με άλλα λόγια, η σειρά που προσκολλώνται 
τα επιθήματα στην αρχική απλή βάση είναι συγκεκριμένη, διότι δεν είναι εφικτό να 
δημιουργηθεί πρώτα το επίθετο και μετά ενσωματωθεί το παραγωγικό επίθημα του 
ονόματος (*βασαν-ισ-ικ-τής).  

Εντοπίστηκε όμως μια διάκριση στα δεδομένα, διότι βρέθηκαν περιπτώσεις όπου η 
δομή του ρηματικού ουσιαστικού με το επίθημα -τ- αποτελεί μια υπαρκτή λέξη, όπως 
ισχύει στα παραπάνω παραδείγματα (4α-β), και σε κάποιες που δεν αποτελεί. Ας δούμε τα 
αντίστοιχα παραδείγματα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: 

 
(5)  (α)  ικετ-ευ-τ-ικ(ός)         →  *ικετευτής 

 (β)  προστατ-ευ-τ-ικ(ός)  →  *προστατευτής 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, τα παραπάνω επίθετα έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
συνδυασμού του επιθήματος –ικ(ος) με μια βάση που έχει προέλθει από την προσκόλληση 
του επιθήματος -τ- σε ρηματική βάση (ικετεύω, προστατεύω). Όμως, το ενδιαφέρον 
έγκειται στο γεγονός ότι τα παράγωγα ουσιαστικά που αποτελούν τη βάση για το 
σχηματισμό του επιθέτου δεν χρησιμοποιούνται στη γλώσσα. Βέβαια, αν λάβουμε υπόψιν 
                                                           
3 Με εξαίρεση το επίθετο ‘ξαφν-ικ(ός)’, όπου το θέμα ξαφν- αποτελεί επιρρηματική βάση (ξάφνου, έξαφνα). 
4 Το επίθημα -τη- έχει ως αλλόμορφο το -τ-. 
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τους μηχανισμούς της γλώσσας, φαίνεται ότι η δομή των ονομάτων δεν είναι λανθασμένη, 
κάτι που το αποδεικνύουν τα παραδείγματα (4α) και (4β). Είναι γνωστό ότι ο συνδυασμός 
ρηματικής βάσης με το επίθημα -τη- με σκοπό τη δημιουργία ονομάτων αποτελεί μια 
παραγωγική διαδικασία στην ΚΝΕ. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι σχηματισμοί *ικετευτής και *προστατευτής δεν είναι 
αντιγραμματικοί αλλά πιθανοί, από τη στιγμή που η δομή τους δεν παραβιάζει καμία αρχή 
της γλώσσας. Συμπληρωματικά, αξίζει να επισημάνουμε, πώς το γεγονός ότι οι 
σχηματισμοί στα παραδείγματα (5α-β) δεν αντιστοιχούν σε μια υπαρκτή λέξη οφείλεται 
επίσης στην ενεργοποίηση του περιορισμού του φραγμού (Aronoff, 1976). Πιο αναλυτικά, 
στη γλώσσα δεν δημιουργούνται συνήθως λέξεις των οποίων τόσο το θέμα όσο και η 
σημασία εκφράζονται από άλλες ήδη υπαρκτές, όπου σε αυτή τη περίπτωση δηλαδή 
υπάρχουν ήδη οι λέξεις «προστάτης» και «ικέτης» και σε αυτό οφείλεται η απουσία των 
παραγώγων με τη προσθήκη του επιθήματος -τη-. 

Μέσα στο υλικό διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγικές δομές με το επίθημα -τη- λαμβάνουν 
χώρα σε μεγάλο αριθμό επιθέτων σε –ικ(ος) και άλλοτε είναι υπαρκτή η λέξη που 
περιέχεται στη βάση ενώ άλλοτε πιθανή. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προσθέσουμε ότι 
κάτι ανάλογο έχει υποστηριχθεί και από τη Ράλλη (2005) για άλλα αντίστοιχα φαινόμενα 
της ελληνικής, καθώς και από τον Scalise (1984) για ανάλογους σχηματισμούς στα 
ιταλικά. Γενικά το μοντέλο της μορφολογίας της γενετικής γραμματικής δέχεται το ρόλο 
της σημασίας στη δημιουργία μορφολογικών σχηματισμών, αλλά δεν αποδέχεται την 1:1 
αντιστοίχιση μεταξύ της κατασκευής της δομής και της κατασκευής της σημασίας. Για 
αυτό το λόγο η λύση της πιθανής λέξης ενσωματώνεται κατάλληλα στο πνεύμα της 
γενετικής γραμματικής. 

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι το επίθημα –ικ(ος) επιλέγει να συνδυαστεί και με 
επιθετικές βάσεις, πέρα από ονοματικές. Υπάρχει πλήθος παραδειγμάτων στην ΚΝΕ που 
φανερώνει ότι το επίθημα συνδυάζεται με παράγωγες βάσεις που αποτελούν ήδη επίθετα, 
με στόχο να ενισχύσει την ιδιότητα που δηλώνουν. Επίσης, φάνηκε ότι δεν περιορίζεται 
στο συνδυασμό με ένα συγκεκριμένο μόνο επιθετικό παράγωγο, αλλά αντίθετα έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει θέση έπειτα από τα επιθήματα -ιαρ-, -τζηδ- και -τ-, όπως 
βλέπουμε και στα παρακάτω παραδείγματα. 

 
(6)        Επιθετική βάση        Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   ερωτ-ιάρη(ς)     →   ερωτ-ιάρ-ικ(ος) 

(β)   σαματα-τζή(ς)   →   σαματα-τζήδ-ικ(ος) 

(γ)   αγαπη-τ(ός)       →   αγαπη-τ-ικ(ός) 

Στο παράδειγμα (6β) παρατηρούμε ότι το επίθημα –ικ(ος) επιλέγει τον αλλόμορφο τύπο 
του πληθυντικού, κάτι που έχουμε τονίσει και στην προηγούμενη ενότητα. Η επιλογή 
βάσεων που αποτελούν αλλόμορφα εντοπίστηκε και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις μέσα 
στο υλικό, όπου η βάση αυτή τη φορά είναι ένα ουσιαστικό. Για παράδειγμα: 

(7)         Απλή βάση         Πληθυντικός αριθμός     Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)    έγκλημα               εγκλήματ(α)                    εγκληματ-ικ(ός) 

(β)    αφέντη(ς)             αφεντάδ(ες)                     αφεντάδ-ικ(ος) 
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(γ)    σφουγγαρά(ς)      σφουγγαράδ(ες)              σφουγγαράδ-ικ(ος) 

Παράλληλα, το παραγωγικό επίθημα –ικ(ος) που μελετάμε, έδειξε ότι μπορεί να προστεθεί 
και σε επιθετικές βάσεις που περιέχουν το υποκοριστικό επίθημα –ουλη(ς). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η παρουσία του –ικ(ος) ενισχύει την υποκοριστική σημασία του επιθέτου. 
Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα παραγωγική και έτσι τα υποκοριστικά αποτελούν ένα 
ακόμα είδος βάσης, με το οποίο επιλέγει να συνδυαστεί το επίθημα –ικ(ος).  

(8)       Υποκοριστικό        Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)   εξυπν-ούλη(ς)        εξυπν-ούλ-ικ(ος) 

(β)   καημεν-ούλη(ς)      καημεν-ούλ-ικ(ος) 

Στην πορεία ένα άλλο ζήτημα που εξετάσαμε πάνω στα δεδομένα, σχετίζεται με το αν το  
–ικ(ος) αποτελεί καταληκτικό επίθημα (closing suffix) ή αν ακολουθείται και από κάποιο 
άλλο παραγωγικό επίθημα. Με τον όρο καταληκτικό επίθημα, οι  Aronoff & Fuhrhop 
(2002) ορίζουν τα επιθήματα, είτε παραγωγικά είτε κλιτικά, που ολοκληρώνουν το 
σχηματισμό μιας λέξης. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι όντως υπάρχουν παραγωγικά 
επιθήματα που επιλέγουν να προσκολληθούν ακόμα και μετά το –ικ(ος), με στόχο το 
σχηματισμό ενός ουσιαστικού. Στην προκειμένη περίπτωση φάνηκε ότι πιο παραγωγική 
διαδικασία αποτελεί ο συνδυασμός του –ικ(ος) με το παραγωγικό επίθημα –οτητα. 

(9)      Επίθετο σε –ικ(ος)       Προσθήκη του –οτητα 

     (α)    μεθοδ-ικ(ός)                μεθοδ-ικ-ότητα 

     (β)    παρατηρη-τ-ικ(ός)       παρατηρη-τ-ικ-ότητα 

Γενικά στο συνδυασμό επιθημάτων με πολυμορφηματικά επιθηματοποιημένα θέματα 
καθοριστικό ρόλο παίζει το επίθημα του θέματος. Το γεγονός ότι το καταληκτικό επίθημα 
–οτητα των ουσιαστικών έχει τη δυνατότητα να επιλέγει βάσεις που περιέχουν παραγωγικό 
επίθημα, αποδεικνύει ότι η εσωτερική δομή ενός μορφολογικού σχηματισμού μπορεί να 
είναι ορατή και σε περαιτέρω μορφολογικές διαδικασίες. Πέρα όμως από την προσθήκη 
του επιθήματος –οτητα, εντοπίστηκαν και κάποιες λίγες περιπτώσεις, όπου έχουμε την 
εμφάνιση των επιθημάτων –ισμ(ος) και –οτερ(ος) μετά το –ικ(ος). Για παράδειγμα: 

(10)        Επίθετο σε –ικ(ος)        Προσθήκη επιθήματος       

       (α)    γνωστ-ικ(ός)                γνωστ-ικ-ισμ(ός)  

       (β)     δυτ-ικ(ός)                    δυτ-ικ-ισμ(ός) 

       (γ)     εκπαιδευ-τ-ικ(ός)        εκπαιδευ-τ-ικ-ότερ(ος) 

Να σημειώσουμε ότι στα παραδείγματα (10α-β) έχουμε τη δημιουργία ενός ουσιαστικού, 
κάτι που σημαίνει ότι η προσθήκη του –ισμ(ος) οδηγεί στην αλλαγή κατηγορίας της λέξης. 
Ενώ αντίθετα, το –οτερος στο (10γ) αποτελεί επίθημα που δηλώνει το συγκριτικό βαθμό 
του επιθέτου και έτσι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής κατηγορίας. 

3.2. Το επίθημα –ιν(ος) 

Η ανασκόπηση τω επιθέτων της ελληνικής σε –ιν(ος) φανέρωσε ότι το επίθημα επιλέγει 
ονοματικές και επιρρηματικές βάσεις. Σε αντίθεση με το –ικ(ος), το –ιν(ος) είναι ιδιαίτερα 
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παραγωγικό όταν η βάση είναι επίρρημα5, καθώς συνδυάζεται με ευκολία και είναι 
χρηστικό. Όμως, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι 
συνυπάρχει αποκλειστικά με απλές βάσεις. Ας δούμε και αντίστοιχα παραδείγματα: 

(11)       Απλή βάση       Επίθετο σε –ιν(ος) 

       (α)   γυαλί                γυάλ-ιν(ος) 

       (β)   βελούδ(ο)         βελούδ-ιν(ος) 

       (γ)   κοντά                κοντ-ιν(ός) 

       (δ)   χθες                  χθεσ-ιν(ός)      

Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν εντοπίστηκε μέσα στο υλικό κανένα επίθετο που να 
αναδεικνύει την προσθήκη του επιθήματος –ιν(ος) σε παράγωγες βάσεις, όπως είδαμε να 
συμβαίνει εκτεταμένα με το –ικ(ος). Έχουμε πάντα το θέμα μιας λέξης και μετά την 
προσθήκη του επιθήματος, κάτι που μας οδήγησε στο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
ότι στην περίπτωση του –ιν(ος) ισχύει ο λεγόμενος περιορισμός του μονού επιθήματος 
(monosuffix constraint) (Aronoff & Fuhrhop, 2002). Σύμφωνα με αυτόν τον περιορισμό, 
ένα θέμα δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από ένα επιθήματα, αντιστοιχεί δηλαδή ένα 
επίθημα σε κάθε λέξη, κάτι που βλέπουμε να επιβεβαιώνεται με τα επίθετα σε –ιν(ος). 

Πέρα από το γεγονός ότι συνδυάζεται με απλές βάσεις, ένα άλλο ιδιαίτερο στοιχείο που 
παρατηρήθηκε, είναι ότι από τις ονοματικές βάσεις φάνηκε να επιλέγει μόνο αυτές που 
φέρουν το  χαρακτηριστικό [-ανθρώπινο]. Για παράδειγμα: 

 
 (12)      Απλή βάση       Επίθετο σε –ιν(ος) 

       (α)    ξύλ(ο)              ξύλ-ιν(ος) 

       (β)    μαλλί               μάλλ-ιν(ος) 

Το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται εκτεταμένα μέσα στο υλικό σε όλες τις περιπτώσεις που 
το επίθημα προστίθεται σε ονοματική βάση, με εξαίρεση να αποτελεί το επίθετο ‘ανθρώπ-
ιν(ος)’. 

Στη συνέχεια, αν και δεν συνδυάζεται με παράγωγες βάσεις εξετάστηκε το ενδεχόμενο 
να μπορεί να ακολουθείται από κάποιο άλλο επίθημα μετά το σχηματισμό του επιθέτου, 
όπως είδαμε να συμβαίνει με το –ικ(ος). Αυτό που βρέθηκε είναι ότι υπάρχουν δεδομένα 
όπου το –ιν(ος) δεν αποτελεί το καταληκτικό παραγωγικό επίθημα σε κάποιους 
σχηματισμούς της ελληνικής, άλλα υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω προσθήκη. Πιο 
αναλυτικά, παρατηρήθηκε ότι και πάλι το επίθημα –οτητα επιλέγει να προσκολληθεί μετά 
το -ιν-, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ουσιαστικού με επιθετική βάση. Ας δούμε και 
παραδείγματα που το αποδεικνύουν: 
 
(13)      Επίθετο σε –ιν(ος)       Προσθήκη του -οτητα    

       (α)   μηδαμ-ιν(ός)                 μηδαμ-ιν-ότητα 

       (β)   προσωρ-ιν(ός)              προσωρ-ιν-ότητα  

                                                           
5 Έχει παρατηρηθεί ότι μαζί με το παραγωγικό επίθημα –ι(ος) (π.χ. οπίσθ-ι-ος), είναι τα μόνα επιθήματα 
επιθέτων στην ΚΝΕ που επιλέγουν επιρρηματική βάση. 
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Επιπρόσθετα, όταν ένα όνομα παρουσιάζει αλλομορφία με τη χρήση του μορφήματος [τ] 
(π.χ. χώμα ~ χώματα), το επίθημα –ιν(ος) έδειξε να επιλέγει πάντα τον αλλόμορφο τύπο. 

(14)     Απλή βάση     Πληθυντικός αριθμός     Επίθετο σε –ικ(ος) 

(α)    απόγευμα           απογεύματ(α)            απογευματ-ιν(ός) 

(β)     ύφασμα              υφάσματ(α)                υφασμάτ-ιν(ος) 

Τέλος, βρέθηκε ότι σε μερικές περιπτώσεις η χρήση του –ιν(ος) εναλλάσσεται με αυτή του 
επιθήματος –ενι(ος). Για παράδειγμα: 

(15)      (α)  ατσάλ-ιν(ος)       -    ατσαλ-ένι(ος) 

     (β)  σμαράγδ-ιν(ος)   -   σμαραγδ-ένι(ος)   

Θεωρείται ότι υπάρχουν στη γλώσσα και οι δύο μορφές χωρίς να υφίσταται κάποια αλλαγή 
στη σημασία, ενώ παράλληλα σε πολλές διαλέκτους (π.χ. Λεσβιακά) γίνεται χρήση μόνο 
του –ενι(ος) στη θέση του –ιν(ος). 

4. Σύγκριση και Συμπεράσματα 

Μέσα από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών που διέπουν τα δύο παραγωγικά 
επιθήματα επιθέτων της ΚΝΕ μας δίνετε η αφορμή να καταλήξουμε σε κάποια 
συμπεράσματα. Τα επιθήματα –ικ(ος) και –ιν(ος) σίγουρα παρουσιάζουν κάποιες 
ομοιότητες μεταξύ τους, κυρίως με βάση το γεγονός ότι η εφαρμογή τους επιτελεί την ίδια 
λειτουργία. Με άλλα λόγια, αυτά τα επιθήματα σχηματίζουν επίθετα και προσδίδουν έτσι 
την αντίστοιχη ιδιότητα στο στοιχείο που λαμβάνεται από το θέμα. Επιπλέον, είδαμε ότι 
επιλέγουν να συνδυαστούν εξίσου με ονοματικές βάσεις (3α-β,11α-β) και συχνά 
προστίθενται στον αλλόμορφο τύπο μιας βάσης (7α-γ,14α-β), όταν αυτός υπάρχει. Ένα 
τελευταίο κοινό στοιχείο που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η συνύπαρξη με το 
παραγωγικό επίθημα –οτητα (9α-β,13α-β). Διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το    
–ικ(ος) και το –ιν(ος) δεν αποτελούν καταληκτικά παραγωγικά επιθήματα, καθώς 
υπάρχουν προσφύματα που διαλέγουν τέτοιες επιθετικές βάσεις για το σχηματισμό μιας 
άλλης λεξικής δομής. 

Παρόλα αυτά πέρα από τις ομοιότητες που προβάλλουν, οι διαφορές τους ως προς τους 
επιλογικούς περιορισμούς είναι ιδιαίτερα έντονες. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι η πιο 
χαρακτηριστική διάκριση που υπάρχει μεταξύ τους, έγκειται στο γεγονός ότι το επίθημα   
–ιν(ος) έδειξε να συνδυάζεται αποκλειστικά και μόνο με απλές βάσεις, καθώς δεν 
εντοπίστηκαν επίθετα όπου το επίθημα προσκολλάται σε κάποια παραγωγική δομή, η 
οποία να περιέχει ήδη κάποιο επίθημα πριν την προσθήκη του –ιν(ος). Αντίθετα, το               
–ικ(ος) προστίθεται χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα τόσο σε απλές βάσεις,  όσο και σε 
παράγωγες. Είδαμε να επιλέγει συχνά βάσεις που περιέχουν το παραγωγικό επίθημα 
ουσιαστικών -τη- (4α-β), καθώς και άλλες με επιθήματα επιθέτων (6α-γ) και υποκοριστικό 
(8α-β). Άρα, συμπεραίνουμε ότι το –ικ(ος) επιβεβαιώνει την άποψη ότι στο σχηματισμό 
λέξεων στην ΚΝΕ μπορούμε να έχουμε συνεμφάνιση παραγωγικών επιθημάτων. Ο 
συνδυασμός προσφυμάτων είναι μια αρκετά παραγωγική διαδικασία που οδηγεί στον 
εμπλουτισμό της γλώσσας και το –ικ(ος) είναι ένα από τα επιθήματα που έχει τη 
δυνατότητα να συνυπάρχει μέσα σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Πέρα όμως από την ξεκάθαρη επιλογή του –ιν(ος) για απλές βάσεις, αναδείχθηκε μέσα 
από την εξέταση του καταλόγου των επιθέτων, πως το επίθημα περιορίζεται ακόμα 
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περισσότερο σε απλές βάσεις που φέρουν το χαρακτηριστικό [-ανθρώπινο] (12α-β). 
Αντίθετα, το –ικ(ος) δεν φαίνεται να υπόκειται σε κάποιο τέτοιο περιορισμό, καθώς 
επιβεβαιώθηκε ότι η προσκόλληση του επεκτείνεται εξίσου στα [+/- ανθρώπινα]. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι μόνο το –ιν(ος) μπορεί να συνυπάρξει εκτεταμένα με 
επιρρηματικές βάσεις (11γ-δ), ένα χαρακτηριστικό που αποτελεί ίσως και τη μόνη 
περίπτωση όπου το –ιν(ος) δείχνει να υπερισχύει έναντι του –ικ(ος). Αντίστοιχα όμως, με 
επιθετικές βάσεις είδαμε να συνδυάζεται μόνο το επίθημα –ικ(ος), αφού η εφαρμογή του  
–ιν(ος) σε τέτοια περιβάλλοντα μπλοκάρεται. 

Μέσα από τις συνολικές διαφορές μεταξύ των δύο επιθημάτων, μπορούμε να 
διακρίνουμε και ένα είδος ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους ως προς το ποιο από τα δύο 
είναι πιο παραγωγικό στην ΚΝΕ. Γενικά είναι γνωστό ότι ο βαθμός παραγωγικότητας μιας 
μορφολογικής διαδικασίας μπορεί να μετρηθεί μόνο συγκριτικά με κάποια άλλη. Διαφορά 
παραγωγικότητας ισχύει και μεταξύ δύο προσφυμάτων που χρησιμοποιούνται για να 
δημιουργήσουν λέξεις που εκφράζουν την ίδια σημασία. Φυσικά υπάρχει και η έννοια της 
διαβάθμισης στην παραγωγικότητα, καθώς μια διαδικασία επιθηματοποίησης μπορεί να 
είναι εξαιρετικά παραγωγική αλλά όχι ολότελα παραγωγική, αφού πάντα θα υπάρχουν 
ορισμένοι περιορισμοί. Στην περίπτωση λοιπόν των επιθημάτων που εξετάζουμε, 
θεωρούμε ότι το –ικ(ος) είναι πιο παραγωγικό από το –ιν(ος). 

Αυτό τον ισχυρισμό τον στηρίζουμε βασιζόμενοι σε δύο βασικές ιδιότητες των 
επιθημάτων αυτών. Πρώτον, το γεγονός ότι το επίθημα –ιν(ος) αντιμετωπίζει 
περισσότερους περιορισμούς σχετικά με τις βάσεις με τις οποίες επιλέγει να συνδυαστεί, 
αποτελεί απόδειξη της μειωμένης παραγωγικότητας του. Όπως έχει διαπιστωθεί, το 
επίθημα –ιν(ος) περιορίζεται στις απλές (μη παράγωγες) ονοματικές και επιρρηματικές 
βάσεις και σε εκείνες που αποκλειστικά φέρουν το [-ανθρώπινο] χαρακτηριστικό. Ενώ το 
–ικ(ος) παρουσιάζει περισσότερη ευκολία στη χρήση, μεγαλύτερη ποικιλία στην επιλογή 
βάσεων και επομένως λιγότερους περιορισμούς σε σύγκριση με το –ιν(ος). 

Το δεύτερο στοιχείο που ενισχύει τη διαφορά παραγωγικότητας μεταξύ τους σχετίζεται 
με το θέμα της ευκολίας ή όχι δημιουργίας νεολογισμών. Πιο αναλυτικά, το αν ένα επίθημα 
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για το σχηματισμό νεολογισμών και παρουσιάζει προσκόλληση 
σε ξενικές βάσεις, αυτό κατ’ επέκταση ενισχύει την παραγωγικότητα του. Το επίθημα           
–ικ(ος) βρέθηκε ότι φέρει αυτή την ιδιότητα, όπως δείχνουν τα παραδείγματα παρακάτω, 
καθώς σχηματίζει νεολογισμούς, ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση του 
–ιν(ος). 
 
(16)        Ξενική βάση         Επίθετο σε –ικ(ος) 

 (α)   ίντερνετ                ιντερνετ-ικ(ός) 

 (β)   σαίξπηρ                σαιξπηρ-ικ(ός) 

 (γ)    μποέμ                   μποέμ-ικ(ος) 

Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι όταν έχουμε την είσοδο μιας δάνειας λέξης στο σύστημα 
της ΚΝΕ, ο μηχανισμός της γλώσσας θα προτιμήσει την προσθήκη του –ικ(ος) με στόχο 
το σχηματισμό νέων επιθέτων, παρά του –ιν(ος). Επομένως, με βάση τις δύο αυτές βασικές 
ιδιότητες που διαχωρίζουν τη συμπεριφορά των δύο επιθημάτων κατά τη διαδικασία 
παραγωγής επιθέτων, δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε ότι το επίθημα –ικ(ος) είναι 
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αναμφίβολα πιο παραγωγικό από το –ιν(ος), τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιου 
είδους σύγκρισης.  

5. Επίλογος 

Στην παρούσα έρευνα καταλήξαμε στην ενίσχυση της άποψης ότι ο συνδυασμός μια βάσης 
με ένα επίθημα αποτελεί επιλογή του επιθήματος και όχι της βάσης, καθώς επίσης ότι 
καθορίζεται και από τα ανάλογα χαρακτηριστικά του τα οποία είναι εγγενή. Έπειτα, 
παρουσιάσαμε τα κύρια χαρακτηριστικά των επιθημάτων –ικ(ος) και –ιν(ος) που παράγουν 
επίθετα, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. 
Υποστηρίξαμε ότι η πιο σημαντική διαφορά τους έγκειται στο τύπο των βάσεων με τις 
οποίες επιλέγουν να συνδυαστούν. Τέλος, θέτοντας ως δείκτες παραγωγικότητας την 
ευκολία με την οποία εφαρμόζεται η διαδικασία επιθηματοποίησης και το ζήτημα 
παραγωγής νεολογισμών, ισχυριστήκαμε ότι το επίθημα –ικ(ος) είναι πιο παραγωγικό από 
το –ιν(ος). 
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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).    
 
Λέξεις-κλειδιά:  ονοματικό κλιτικό παράδειγμα, Ποντιακά, ιδίωμα της Χαλκιδικής 
 

                                    ✦ 

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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Abstract  
Press releases are one of the most important tools that a company uses to communicate with and 
through the media in order to project its corporate identity, build its corporate image and enhance its 
corporate reputation. Drawing on the corporate communication (CC) literature, this study adopts a 
linguistic-pragmatic approach to investigate the linguistic devices that two communications service 
providers of different nationalities employ in press releases. Based on a corpus of 48 press releases 
(20 British and 28 Greek entries), this study analyses comparatively: (a) first- and third-person self-
reference; (b) definite description; and (c) time and place deixis. Important differences in the way the 
two companies construct their identities and images were found in terms of: (1) the role of the generic 
author/speaker; (2) the ways in which the third-person self-reference is achieved; (3) the use of the 
inclusive language (i.e. ‘we/our’); and (4) the shifts in time and place deixis.  
 
Keywords: corporate communication, press releases, pragmatics, discourse analysis 
 
 “Everything an organisation says, makes or does will, in some way, ‘communicate’.”  
                                                                                                                    (Gray & Balmer, 1998:699) 
 

                                    ✦ 

1. Introduction  

Companies are interested in how they build and project their corporate images in order to 
establish a good corporate reputation over time. The genre of ‘press’ or ‘news release’1 is 
a typical corporate information dissemination means of communication in and through the 
news media. The aim is to display that information which will manage, transform and 
convey a company’s desired public image. Press releases “are statements, often about the 
launch of a new product, service or event, used by organisations to brief media journalists 
and encourage them to write articles on the subject” (Blundel & Ippolito, 2008:274). 
According to Cameron, Sallot and Curtin (1997), press releases influence as much as 25-
80% of the news content.  

Corporate identity, image and reputation are key concepts within the relatively new field 
of CC. Van Riel (1995:26) defines CC as “an instrument of management by means of which 
all consciously used forms of internal and external communication are harmonised as 
effectively and efficiently as possible”, with the ulterior motive of establishing “a favorable 
basis for relationships with groups upon which the company is dependent”. In managerial 
terms, “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

                                                           
1 The terms press or news releases are used interchangeably in the literature. Here the term press releases is 
adopted throughout, given that (a) the genre of releases is addressed to the press; and (b) it is the press that 
determines, on a second stage, as a gatekeeper, whether a press release constitutes news or not.   

mailto:kzefkili@aueb.gr
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organisation’s purpose and objectives” (Freeman, 1984:6) is known as ‘stakeholder(s)’ and 
encompasses shareholders and investors, customers and consumers, managers and 
employees, journalists and media organisations, trade unions, suppliers, the government, 
prominent people of the community in which the company takes action, and society at 
large. Thus, the prosperity of any company closely depends on its relationships with key 
stakeholders (Morsing & Schultz, 2006) and the way in which it is viewed by them.  

A review of the extant literature reveals that prior research has examined the influence 
of business news on corporate reputation (e.g. Meijer & Kleinnijenhuis, 2006), the 
relationship between newsworthiness and publication of news releases in the media (e.g. 
Hong, 2008) and the self-reference in press releases (e.g. Jacobs, 1999). However, little 
work has been done on the role that the linguistic structure of press releases plays in the 
process of building corporate image and reputation. This is an important oversight in the 
literature given that (a) the linguistic structure of press releases can ensure an easy picking 
up by the press, which in turn leads to positive media coverage (Jacobs, 1999); and (b) 
positive news coverage influences corporate reputation and buyers’ intentions (Yoon, 
Guffey & Kijewski, 1993). Against this backdrop, this study presents an interdisciplinary 
approach to corporate identity and image by combining insights from linguistics (i.e. 
pragmatics and discourse analysis) and the CC field. There is a need for organisations in 
today’s competitive business environment to understand how their corporate images are 
linguistically constructed and impact on corporate reputation.  

2. The corporate communication concept  

2.1. Defining corporate communication  

The field of CC arose in the 1970s, when the restrictions of the ‘public relations’ model 
became too obvious to both researchers and practitioners. Public relations dealt mainly with 
communication with the press and had a rather tactical character. But as other stakeholders 
started asking more information – the press is not the only stakeholder of a company – the 
need for a broader communication concept emerged (Cornelissen, 2008). This new 
concept, namely CC, considers company as a complete entity or body, includes areas from 
corporate design to internal communication, public affairs, etc. (Argenti, 1996) and 
encompasses the different ways in which a company presents itself to all internal and 
external stakeholders (Christensen, Morsing & Cheney, 2008). In line with theorists in the 
field (e.g. Gray & Balmer, 1998; Van Riel, 1995), Cornelissen (2008:5) defines CC as “a 
management function that offers a framework for the effective coordination of all internal 
and external communication with the overall purpose of establishing and maintaining 
favourable reputations with stakeholder groups upon which the organisation is dependent”. 
Thus, CC calls for a holistic approach of communication.  

2.2. Corporate identity  

Corporate identity was originally associated merely with elements of visual design, logos, 
marketing and with the way in which companies present themselves to external audiences 
(Lippincott & Margulies, 1957). Corporate identity has gradually expanded and nowadays 
involves all forms of communication, performance and behaviour (Henderson, Cote, Leong 
& Schmitt, 2003); it refers to “all the forms of expression that a company uses to offer 
insight into its nature” (Van Riel, 1995:27). Simply stated, corporate identity is the self-
presentation of the distinct characteristics and character of a company to an audience (Gray 
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& Balmer, 1998). In a nutshell, corporate identity concerns “the reality and uniqueness of 
the organisation” or “what the organisation is” (Gray & Balmer, 1998:695) or how the 
organisation wishes to be perceived by its stakeholders. 

2.3. Corporate image  

For Dutton and Dukerich (1991), corporate image is the way in which an organisation is 
perceived by organisational members. Van Riel (1995:23) defines corporate image as “a 
set of meanings by which an object is known and through which people describe, remember 
and relate to it. That is the result of the interaction of a person’s beliefs, ideas, feelings and 
impressions about an object”. Gray and Balmer (1998:697) added that corporate image is 
“the immediate mental picture that audiences have of an organisation”. In a similar vein, 
Cornelissen (2008:9) considers corporate image as “the immediate set of associations of an 
individual in response to one or more signals or messages from or about a particular 
organisation at a single point in time” (emphasis added). Taken together, both interpersonal 
communication and mass media can shape the perceptions that other people hold for the 
organisation (Dowling, 1986). 

2.4. Corporate reputation  

According to Gray and Balmer (1998:697), “corporate reputations, typically, evolve over 
time as a result of consistent performance, reinforced by effective communication”. For 
Cornelissen (2008:9), corporate reputation is “an individual’s collective representation of 
past images of an organisation (induced through either communication or past experiences) 
established over time” (emphasis added); corporate reputation is the way in which 
stakeholders evaluate past corporate images in the present. Since corporate image is a 
projection of corporate identity that leads to corporate reputation over time, corporate 
reputation demands a perfect ‘alignment/transparency’ between corporate identity and 
image (Ravasi & Schultz, 2006). It should be noted that there are plenty conditions outside 
an organisation that may influence the degree of a company’s news coverage and the 
establishment of its reputation (e.g. the age and size of the company, the type of the industry 
in which an organisation operates, the intimacy of a firm to particular news source) 
(Schultz, Mouritsen & Gabrielsen, 2001). 

3. A linguistic-pragmatic approach to press releases  

3.1. Methodology  

This study adopts press releases on issues for which proactive/acclaiming self-
presentational verbal behaviour is used (Aerts & Cormier, 2009) as the unit of analysis. A 
cross-cultural and corpus-driven study has been conducted based on the linguistic notions 
of reflexive person, time and place deixis with a focus on the transformation of deictic 
perspective in the process of rewording a press release. A core aspect of press releases is 
how the perspective of the company is adopted by the journalist – whether s/he will copy 
press releases verbatim, rather than rewriting them in his/her own words (Jacobs, 1999). It 
follows that the linguistic structure of press releases is an issue that calls for 
interdisciplinary research on the organisation of discourse in a company and the 
(re)structure of the company’s discourse within the media with a view to enhancing 
corporate image and reputation.  
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Through a linguistic-pragmatic approach, this research observes the so-called ‘self-
reference’ in a corpus of forty-eight corporate press releases issued by two communications 
service providers with similar size and economic performance. The highly technological 
telecommunications field has been selected on the basis of the torrential, immediate and 
costly changes that take place both during the launch of new products and across their 
further development, encouraging the production of press releases. The first company is 
British and has provided twenty press releases, while the second is Greek with twenty-eight 
press releases. For confidential reasons, no information which betrays the two companies 
is revealed; the British and Greek companies are disguised as ‘BR’ and ‘GR’, respectively. 
The time frame for the analysis of press releases extends to two months and seventeen days 
for BR and to six months and twenty-three days for GR. Many of GR’s press releases were 
shorter and lacked important linguistic information; therefore it was deemed necessary to 
spread the sample and the time period of the selected press releases in an attempt to achieve 
a representative sample of linguistic occurrences. The archives from which the selected 
press releases were drawn are publicly available through the official websites of both 
companies. The press releases were selected on the basis of the following linguistic 
features: (a) first- and third-person self-reference; (b) definite description; and (c) time and 
place deixis. 

3.2. First- and third-person self-reference  

A close inspection of the corpus indicates that: (a) both companies achieve self-reference 
through third person in the form of the organisation’s proper name (i.e. ‘BR’ and ‘GR’) or 
the phrase ‘the company’; (b) there is an interesting differentiation between BR’s and GR’s 
press releases regarding the use of first-person pronoun ‘we’ and the subsequent possessive 
adjective ‘our’: an examination of the BR’s data reveals considerable occurrences of ‘we’ 
and ‘our’, while the GR’s data presents rare occurrences of them; (c) in the case of BR, the 
inclusive language (i.e. ‘we/our’) is merely present when the author/speaker of the press 
release provides quotations of people who usually work for the company, while in GR 
citations occur seldom; (d) both companies avoid using ‘I’ and ‘my’, even in cases of 
citations where it would be rational for an employee to use ‘I’/‘my’ speaking for his/herself. 
Below, four extracts of the press releases included in this study that are emblematic of the 
aforementioned phenomena are provided: 
 

(1) The company is one of the largest residential broadband providers in the UK […]. (BR, 18)2 
(2) (Name of the executive director of BR’s digital entertainment), executive director of digital 

entertainment at BR said: “[…] We continue to explore innovative new ways to bring our customers’ 
favorite content to them and, with (name of a new service), we’re making sure they’re spoilt for 
choice.” (BR, 20)  

(3) GR is the first to achieve broadband speeds of up to 42.2 Mbps. GR has upgraded its 3G network 
and achieved download data speeds unique not only in Greece but also worldwide. (GR, 16)  

(4) The company clarifies that it has no involvement in these incidents as the distribution of such leaflets 
is not included in its policy. (GR, 26)  

 
In terms of the proper name that both companies use, this is a typical feature of institutional 
discourse “in which the [speaker or writer] is a spokesperson of an institution, [speaking or 

                                                           
2 This type of coding indicates (a) the company that each extract belongs to and (b) the numerical order of 
the corpus according to the chronological sequence of each company’s press releases.   
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writing] not as ‘I’, the personal ego, but as a public identity or role” (Lerman, 1983:77); 
“an identity which may lead [the principal] to speak inclusively for an entity of which he 
is only a part” (Goffman, 1981:226). The author/speaker of BR/GR’s press releases 
constitutes the ‘institutional voice’ (Jacobs, 1999), indicating that the same person is both 
an individual and ‘the principal’ who, simultaneously, represents BR/GR. Both companies 
refer to themselves through their proper names as a means of detaching the identity of the 
author/speaker of the press release and projecting company’s identity (see Section 2.2). 
Thus, the author/speaker of the press releases neglects intentionally his/her personal ego in 
favor of BR/GR’s objectives. Every employee who speaks on behalf of the company has 
to do the same and this is the reason for having ‘I’-avoidance even in cases of citations. 
Following Levinson (1983), the reference BR/GR may be called the ‘deictic centre’ which 
enhances BR/GR’s stability through third-person self-reference (Goffman, 1981). The 
proper name BR/GR refers to that company and it is only the author/speaker that shifts 
during the retelling and not the deictic centre. Both BR/GR employ the third-person self-
reference making their press releases seem more objective and neutral, rather than self-
interested and promotional. The main reason for this tactic is the intention to align the 
corporate frame with the news one (Jacobs, 1999). This phenomenon is described in the 
literature as ‘point of view distancing’ and can be defined as ‘I’-less discourse that intends 
to distinguish the notions of ‘displacedness’ and ‘situatedness’ (Auer, 1988; Brown & 
Levinson, 1987). 

Both companies use extensively the phrase ‘the company’, but without any specific 
pattern; although it seems as if companies prefer to say ‘the company’ when they deal with 
a negative situation (e.g. in (4)), this cannot stand as a general rule. Based on the high 
percentages of proper name and ‘the company’, and on the location of ‘the company’ in 
the releases, it is argued that companies just interchange proper name with ‘the company’ 
in order to avoid extensive repetitions. Therefore, the fact that GR uses ‘the company’ more 
than BR (89% and 75%, respectively) is absolutely justified on the basis of their difference 
in the use of inclusive language (i.e. ‘we/our’) (see discussion below). All in all, the main 
reasons for ‘the company’ phenomenon seem similar to those of employing a proper name, 
but with a higher degree of distance from the company’s identity. Table 1 presents 
descriptive statistics per company for each linguistic feature under investigation. 

 
Table 1. Frequencies, means and min and max values of self-reference per company 

Linguistic Features 
 

GR (28 Releases)  BR (20 Releases)  

 Frequency (%)  Mean (min-max)  Frequency (%)  Mean (min-max)  

Proper name  28 (100%) 3.5 (2-5) 20 (100%) 3.5 (3-4) 
‘The company’  25 (89%) 4.5 (3-6) 15 (75%) 2 (1-3) 

‘We/our’  3 (10.7%) 1.5 (0-3) 18 (90%) 8 (4-12) 

 

With respect to inclusive language, BR employs ‘we’ and ‘our’ at the high percentage of 
90% in contrast with the low 10.7% of GR. All of BR’s press releases involve at least one 
citation, contrary to GR’s press releases that hardly contain any quotations. On the rare 
occasions that GR uses citations, they are not attributed to a GR member, tend to be very 
short and abstract and lack inclusive language (i.e. ‘we/our’). This differentiation is 
intriguing in view of the ‘egocentric’ character of press releases (Jacobs, 1999) in 
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conjunction with Sifianou’s (1992) claims regarding the higher value of English society on 
privacy and individuality (i.e. negative politeness) and the emphasis placed within the 
Greek society on involvement and in-group relations (i.e. positive politeness). In the BR’s 
case, the individual’s identity as the executive director of digital entertainment (e.g. in (2)) 
is deliberately preserved against that of BR’s identity. This phenomenon serves the 
following three purposes: (a) it operates as a solidarity builder; (b) it functions as an 
advertising device that is closely associated with BR’s group membership, stakeholders 
and employees; and (c) it forms an undeniable resource for persuasion that is based on 
BR’s press releases (Lipovsky, 2006). 

The most possible explanation for GR’s preference of preserving its identity by 
consistently repeating its proper name or ‘the company’ is that GR strives to be ubiquitous 
within the whole body of its press releases through third-person self-reference and does not 
wish to interrupt its nominal presence with citations. GR extremely rarely uses ‘we/our’. 
All relevant uses seem to occur unconsciously, without intending to gain inclusive 
language’s advantages. From a managerial perspective, through the repetition of its name, 
GR (over-)projects its desired corporate image to increase market awareness and foster 
familiarity and confidence to stakeholders (Dowling, 2001). It is worth noting that, overall, 
GR does not give an elaborate corpus of press releases and this is probably due to the rather 
immature stage of CC in Greece at the present time. 

On some rare occasions, the first- and the third-person self-reference appeared to be 
interchangeable. However, this phenomenon is found mainly in cases of BR’s quotations 
(e.g. in (2)). BR refers to itself in the first person (i.e. ‘we’) and then in the third person 
(i.e. BR) and vice versa. This extremely limited phenomenon is known as ‘referential 
switch’ (Thompson & Thetela, 1995). According to the corpus, this referential alternation 
seems to be a strategic device that BR employs when it seeks to enhance either its prestige 
(e.g. praising itself publically) or solidarity (e.g. approaching its stakeholders). This 
strategy occurs in the corpus when a member of the company makes a forward-looking 
announcement, a review of a particular successful action, when s/he thanks existing 
customers or asks for their support in the future. Briefly, the author/speaker wishes to 
convince stakeholders of BR’s abilities in order to gain their trust. Clearly, this referential 
switch serves multiple organisational purposes, including the enhancement of corporate 
image and reputation. All in all, combining third-person self-reference with inclusive 
language (i.e. ‘we/our’), BR seems to enjoy a competitive advantage over GR; BR builds 
not only its corporate image (see Section 2.3), but also enhances the ‘we’ feeling of its 
stakeholders and employees that leads to a high level of solidarity and triggers the sense of 
organisation’s uniqueness (see Section 2.2) (Cornelissen, 2008). 

3.3. Definite description  

Third-person self-reference in press releases is achieved not only through the 
organisation’s proper name or ‘the company’, but also through a definite description or 
‘nominal anaphor’ (Maes, 1991) of the organisation. (5) and (6) are representative extracts 
of this phenomenon for GR and BR, respectively: 
 

(5) GR achieves 10 years of a successful trading operation on the 6th of April, the best (mobile) 
communications service provider in Greece and the providers with the most powerful presence in 
the whole of Southeast Europe. (GR, 12)  
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(6) The company is one of the largest residential broadband providers in the UK […]. BR has the UK’s 

most advanced TV on demand service and was the first TV platform to carry [name of a successful 
service]. It is the second largest provider of pay TV, was the first to launch a high definition TV 
service […]. The company operates the most popular virtual mobile network in the UK which, when 
launched, was the world’s first such mobile phone service. It is also one of the largest fixed-line 
home phone providers in the country. (BR, 18)  

Despite the ‘disindividualising’ role of definite description (Maes, 1991), occurrences such 
as “one of the largest residential broadband providers in the UK” serve two different 
functional ways of third-person self-reference. The first functional way, termed 
referential/‘qualificational’, concerns how to pick out one individual. The second 
functional way, termed attributive/‘identificational’, aims at attributing one or another 
particular trait to one individual (Donnellan, 1966). The most interesting finding from BR’s 
press releases is that the author/speaker uses definite description not only for the company, 
but also for its components (i.e. services and networks). Thus, definite description can be 
associated with inductive reasoning: BR’s services and networks are the most popular. 
BR’s services and networks form BR. And the stakeholder infers: BR is the most popular 
company (within its field) (i.e. attributing popularity to BR) (e.g. in (6)). From a managerial 
viewpoint, the attributive/‘identificational’ function of definite description plays a key role 
in the projection of corporate identity, the very nature of which demands attributes (see 
Section 2.2). This is important given that corporate identity is a core determinant of 
corporate image (see Section 2.3). Just as identity management among the interlocutors 
determines the final linguistic choice (Archakis & Tsakona, 2012), it is identity 
management among the company and its stakeholders that decides the final linguistic 
choice here (i.e. definite description). 

GR uses definite description far less frequently than BR (see Table 2). Donnellan (1966) 
labels definite description as ‘parasitic’; its referential function is activated through the 
attribution of more explicit traits to BR/GR. Through definite descriptions, the BR/GR’s 
author/speaker takes on a more generic role with the intent to praise, exaggerate and 
enhance the professional abilities of BR/GR (Wilson, 1990). Therefore, Jacobs (1999:239) 
aptly characterises self-reference through definite description as “a powerful mechanism 
that is not as innocent as it may seem”, partly due to the fact that definite descriptions 
should be oriented toward “the intention of the text” (Maes, 1991:217). As far as press 
releases are concerned, the dilemma is which text’s intention should be respected, that of 
the press release or that of the subsequent news products? Although for most journalists 
the identification of BR/GR through definite description is ‘digestible’, the divergence 
between the intentions of journalists and those of companies still remains. 

 
Table 2. Frequencies, means and min and max values of definite description per company 

Linguistic Features  
 

GR (28 Releases)  BR (20 Releases)  
 Frequency (%)  

 

Mean (min-max)  Frequency (%)  Mean (min-max) 
Definite description  12 (42.8%)  1 (0-2) 17 (85%) 2.5 (1-8) 
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3.4. Time and place deixis  

Another important linguistic feature of press releases is that of time and place deixis. The 
corpus indicates that BR prefers time over place deixis, in contrast to GR which avoids any 
reference to time and place. Therefore, the focus here is on BR: 
 

(7) LONDON, Jul 28 (BUSINESS WIRE) – BR Inc. (NASDAQ: VMED; LSE: VMED) today 
announces […]. (BR, 19)  

Almost all of BR’s press releases involve time deixis (95%). As for place deixis, this occurs 
less often with a frequency of 20%. However, place deixis is mainly present in press 
releases that provide information regarding BR’s financial performance (e.g. the 
company’s progress in the stock market). For Levinson (1983), news items are deictically 
egocentric as far as the self-reference of place is concerned; place references of BR are to 
London, which is expected given that BR is located in London. 
 

Table 3. Frequencies, means and min and max values of time and place deixis per company 
Linguistic Features  

 

GR (28 Releases)  BR (20 Releases)  
 Frequency (%)  Mean (min-max)  Frequency (%)  Mean (min-max)  

Time deixis  0 (0%)  0 19 (95%)  2 (1-3)  
Place deixis  0 (0%)  0 4 (20%)  1  

 
“Time deixis concerns the encoding of temporal points and spans relative to the time at 
which an utterance was spoken (or a written message inscribed)”, hence it demands “the 
division of time into diurnal span including coding time” and it necessitates “ultimate 
reference to participant role” (Levinson, 1983:62). Obviously, time and place deixis might 
be an obstacle to the process of rewording, making the retelling of an announcement tied 
to the journalist’s willingness to align his/her role with that of the company. However, in 
the case of press releases, time and place deixis offers the advantage of newsworthiness. 
References such as ‘today’, ‘this morning’ or ‘now’, are not only “naming some day on 
which the reported event happened; they are doing a bunch of other things. For one, ‘today’ 
is not equivalent to the series of other days in the sense of being just some day. ‘Today’ in 
part constitutes the warrant for the report, i.e. to say it happened ‘today’ is to claim it as 
potential ‘news’.” (Sacks, 1992:172). Moreover, when BR refers to ‘London’ and ‘today’, 
it seems to forget that journalists want to easily include this information in their own news 
reports; the phenomenon of deixis disregards the hearer/reader’s presence and has been 
subjected to criticism for having an “asocial, one-sided focus” (Jones, 1995:31). All in all, 
deixis is defined as a “joint, goal-directed activity […] mediated by language” (Jones, 
1995:41). Thus, its social-interactional nature needs to be taken into account in order to 
facilitate authors/speakers’ adaptation to readers’ expectations. 

4. Discussion and conclusions  

This study provides corpus-based evidence to demonstrate how the linguistic features of 
reflexive person, time and place deixis contribute to corporate identity, image and 
reputation management. To this end, an interdisciplinary approach has been adopted: 
investigation of linguistic features in corporate press releases provides the springboard for 
a discussion that draws on the pragmatics and CC literatures to suggest implications of 
linguistic and managerial relevance. 
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The main findings are the following: First, both companies avoid ‘I’ reference and 
achieve the third-person self-reference through proper names, ‘the company’ and definite 
descriptions. Second, the inclusive language (i.e. ‘we/our’) is employed almost merely by 
BR in cases of citations. Third, the first- and third-person self-reference appear 
interchangeably into quotations of BR’s press releases. Fourth, BR prefers time over place 
deixis in contrast to GR, which avoids any reference to time and place. However, the 
phenomena of time and place deixis do not obstruct companies from projecting their 
intended images through the press. Fifth, the extensive use of proper names, ‘the company’ 
and definite descriptions intends to ‘point-of-view operations’: the BR/GR’s 
author/speaker neglects his/her own point of view to encourage journalists to copy verbatim 
parts of BR/GR’s press releases (Brown & Levinson, 1987; Fillmore, 1975). This leads to 
an easy picking up by the press, which brings positive media coverage (Hong, 2008; Jacobs, 
1999). Sixth, the third-person self-reference, definite descriptions and time and place deixis 
contribute to the preformulating nature of press releases (Jacobs, 1999). Finally, the 
extensive use of proper names and the phrase ‘the company’ flouts Grice’s (1975) quantity 
maxim according to which a contribution should be “as informative as is required for the 
current purpose of the exchange” without being “more informative that is required”. This 
flouting/exploitation is both understandable and expected given the preformulating nature 
of press releases. Perhaps implicature theory can shed more light on the role, nature and 
implications of extensive repetitions in the context of CC, in general, and press releases, in 
particular. 

Overall, the study findings suggest that the linguistic structure of press releases can 
affect corporate identity and, in turn, corporate image and reputation. It seems that more 
cross-disciplinary research and collaboration between business and linguistic scholars is 
needed in this area. For example, a linguistic investigation into the construction of 
quotations in the press release genre could reveal further aspects of corporate identity, 
image and reputation management. 
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Abstract 
Apart from an active conduit for relationships, communication and information, Facebook can also 
function as a significant basis for public expressions of individual and collective professional identity 
(cf. Gilpin, 2010:247). Seeing professional identity as being constituted by three core facets, namely 
actions, knowledge, and relations, the objective of this paper is to explore the ways in which 
individuals utilise Facebook with a view to sharing their expertise, seeking professional advice, and 
buttressing solidarity among colleagues. I draw on findings from a larger discourse-centred online 
ethnographic study in which I combined the systematic and longitudinal observation of Facebook 
profiles with online interviews with the owners of these profiles. In my analysis I consider such 
features as pronouns, questions, directives, and evaluation. I argue that Facebook can serve as an 
arena for fruitful exchange of expert opinions framed in informal, interpersonal discourse styles that 
enhance and smooth out collaboration. 
 
Keywords: discourse-centred online ethnography, professional identity, knowledge, expertise, social 
media, Facebook 
 

                                   ✦ 

1. Introduction 

For most people, work amounts to a pervasive life domain and a fundamental source of 
meaning which gives them focus and allows them to form, transform, and modify how they 
define themselves and others within the framework of work-based situations and activities 
(Dutton et al., 2010:265; Gini, 1998:708). It is by now a truism that new technologies, 
including social media, have “become vital to almost any and every kind of work” (Miller, 
2011:195). The overall purpose of the present paper is to show how the popular social 
network of Facebook, apart from a conduit for relationships and communication, can also 
function as a significant basis for public expressions of individual and collective 
professional identity (cf. Gilpin, 2010:247). More specifically, the emphasis will be on the 
ways in which participants utilise Facebook to share their expertise, seek professional 
advice, and bolster solidarity among colleagues.  

The paper proceeds as follows: It starts by defining the concept of professional identity. 
After presenting the methods and data used, it provides a brief overview of Facebook 

                                                           
1 I am grateful to Greg Myers and Sirpa Leppänen for their insightful comments and suggestions; Carla and 
Helen for participating in the study. 

mailto:m.georgalou@lancaster.ac.uk
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touching on its relation to the domain of work. It then moves on to the empirical torso of 
the study, which addresses professional identity on Facebook from two perspectives of 
knowledge construction and advancement: 1) claiming expertise, and 2) joint production 
of expertise. It closes by reflecting upon the key findings. 

2. Professional identity 

Professional identity refers to the constellation of activities, tasks, roles, groups, 
memberships, interactions, motives, goals, orientations, attributes, beliefs, values and 
experiences in terms of which individuals define themselves in a professional role (Drew 
& Heritage, 1992; Dutton et al., 2010; Schein, 1978). As Achugar (2009:65) has elegantly 
phrased it, “[b]ecoming a professional means positioning oneself in relation to others by 
differentiating, affiliating, challenging, or accepting certain ways of constructing 
knowledge, being, and doing in the world.” It follows from this that the quintessence of 
professional identity lies in exhibiting a command of specific information and knowledge 
as well as in performing accordingly in specific work settings, conveying qualities such as 
judgement, acumen, competence, creativity, and trustworthiness (Ibarra, 1999:765). 
Professional identity is thus formed gradually on the basis of varied experiences and 
constructive feedback that enable people to gain insight about their potential, preferences, 
talents, and values (Schein, 1978). For Ashcraft (2007:13), professional identity, or 
occupational identity as she prefers to term it, implies a dynamic relation between the 
abstract image and the actual role performance of a job. By image (i.e. occupational identity 
discourse), she means the public discourses on the essence of a job and the people who 
perform it, while with role (i.e. occupational identity communication) she describes the 
micro-practices of enacting a job and gaining insight into the work people do.2   

Having outlined the fundamentals of professional identity, my own understanding and 
usage of the concept embraces three core aspects: 1) actions, 2) knowledge, and 3) 
relations. 

3. Methods and data  

The data for this paper come from a larger discourse-centred online ethnographic study on 
the construction of identities on Facebook, conducted during May 2010 – April 2013 
(Georgalou, forthcoming). Discourse-centred online ethnography (Androutsopoulos, 2008) 
combines the systematic, longitudinal and repeated observation of online discourse 
(Facebook profiles here) with direct engagement (face-to-face and/or mediated) with the 
producers of this online discourse (Facebook profile owners here) and is complementary 
to the textual analysis of online data. 

My participants, five in total (two female and three male Greek users; mean age = 28), 
were recruited via convenience sampling (i.e. they were friends of friends). Initially, they 
were sent a message in which I explained the purposes of my study, asking them to fill in 
an online questionnaire. Those interested were invited to participate in a series of semi-
structured online interviews via email, instant messaging and/or Facebook messages. From 
the time my informants and I became “friends” on Facebook, I conducted bi-weekly 

                                                           
2 For an extensive and assiduous literature review of discourse in the workplace, see Holmes (2009) as well 
as the ground breaking Language in the Workplace Project she led at Victoria University of Wellington, New 
Zealand (www.vuw.ac.nz/lals/lwp/). For thorough linguistic analyses of authentic data within different work 
environments, see Gunnarsson (2009) and Schnurr (2012). 
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observation of their profiles. The hours spent browsing their Facebook Timelines varied 
according to their frequency of posting and the wealth of interactions unfolded. My dataset 
consisted of Facebook profile information, status updates, comments, video and article 
links, photos my informants had taken themselves or had found elsewhere in the internet, 
interview excerpts, survey and field notes as well my informants’ comments on drafts of 
my analyses. Interviewees were asked to sign a consent form in which they were assured 
that their material would remain confidential and would be used for academic purposes 
only. Consent was also sought for comments written by third parties. Throughout my data 
I have preserved pseudonymity for my informants and anonymity for other Facebook users. 

The data I have selected to present and discuss here are comprised of Facebook posts 
from two of my informants, Helen and Carla. Helen was born in 1979 and lives in Athens, 
Greece, while she visits the UK for two months every year working as an English for 
Academic Purposes (EAP) tutor in various British universities. She has a BA in English 
Language and Literature, an MA in English Language and Literary Studies and a PhD in 
Linguistics. She works as a lecturer in Academic English in Athens. She speaks Greek, 
English, and Spanish. Carla was born in 1975 and lives in Athens, Greece. She has a BA 
in Translation and Interpreting. She has been working as a translator, principally of Latin 
American literature. She speaks Greek, English, Spanish, Portuguese and French. She has 
been monitoring two Facebook profiles: a personal and a professional one.  

4. Facebook and professional identity 

As of its launch in 2004, Facebook has become an immensely popular social network site 
worldwide, namely a networked communication platform in which participants  
 

(1) have uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied content, content 
provided by other users, and/or system-provided data; (2) can publicly articulate 
connections that can be viewed and traversed by others; and (3) can consume, 
produce, and/or interact with streams of user-generated content provided by their 
connections on the site (Ellison & boyd, 2013:158). 

Facebook participants can post status updates, that is to say, short messages in which they 
report what they are doing, thinking or feeling, share photos, photo albums and links as 
well as comment on the material they or other users, the so-called “friends”, post. In 
juxtaposition to other social network sites, Facebook deals in the main with physical 
friendships and acquaintances that are initiated offline and then transferred to the virtual 
scenario. 

Figure 1. Work information entries in the “About” section of a Facebook profile
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The social identity of profession is given prominence by Facebook’s architecture as users 
are setting up their profiles. A substantial, though optional, part of completing the “About” 
(Figure 1) section in one’s profile pertains to work (current and previous employers). 
Enlightening as these pieces of information may be, professional identity on Facebook 
cannot be compacted in mere lists and frozen CV versions, but is in effect unfolded in 
individual posts and/or in subsequent comments. The subsections that follow will shed 
ample light on this. 

4.1.  Claiming expertise on Facebook 

A hallmark in the public construction of professional identities is the choices that 
participants make to demonstrate their depth and breadth of knowledge on a topic as well 
as their entitlement to speak on this topic in particular contexts, namely their expertise 
(Myers, 2004:177). Social media, in general, and Facebook, in particular, can function as 
ideal instruments for displaying knowledgeability, disseminating links and information, 
and suggesting tools that agents believe to be valuable and relevant to work mates and 
fellow students (cf. Gilpin, 2010:243). Example 1 gives us a taste of how showing expertise 
might work. 
 
Example 1 

  

Carla in Example 1 offers a piece of knowledge she has discovered and thinks it would worth 
distributing (translation: word of the day: serendipity). In the subsequent comments, she 

 

Example 2 
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gives the dictionary meaning of the word followed by the directive3 tell me (comment 2; 
translation: tell me you knew this word cause there you’ve got me this time late at night…) 
which is intended to enact conversational interaction (Myers, 2010:84) with those who are 
also in the know. Indeed, a friend responds to Carla’s call by providing the context of how 
she became familiar with the word serendipity. In comment 6, Carla realises that the 
etymology of serendipity was not posted so she copies and pastes it again. For her, it is not 
only the meaning but the history of the word that will arouse her audience’s interest. Notice 
also the professional practice of including the source where she copies from. 

Example 2 introduces a creative and catchy way of feeding the audience with new 
information. Helen, imitating the structure of an email sent to her students, as if addressing 
someone other than her Facebook friends (Dear students, Please find attached...), lists 
some pinnacles of contemporary digital education (interactive activities, YouTube video, 
photos from Flickr, journal articles, colleagues’ personal websites, Linux operated pc, 
academic earth, forum discussions) only to conclude that these are at stake because of 
SOPA (Stop Online Piracy Act bill). As you can see, she does not explain what SOPA 
exactly is; she employs the directives imagine to alert her recipients and read to invite them 
to take action and follow the relevant Wikipedia link in order to be fully informed.  

In Example 3 [translation: Are you wondering how the name Quetzalcoatl may be 
pronounced? Here’s the answer:], the audience’s attention is attracted first by the device 
of the question (Are you wondering), which opens the status update, and second by Carla’s 
choice of the rather weird name Quetzalcoatl (a deity in the Mesoamerican civilisation). 
Anchored in the presupposition (i.e. assumption based on background knowledge) that 
readers are unaware of its pronunciation, Carla comes to offer the solution (here’s the 
answer) by attaching a link to forvo, a website which includes a wealth of pronunciation 
sound clips in almost 300 different languages.  

 
Example 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So far, we have seen that expertise is offered by directly addressing the audience through 
second person plural references, directives and questions. Another – subtler yet equally 
engaging – way of advising on sources of knowledge is to evaluate the information that 
you introduce to your recipients.  
 
 

                                                           
3 Directives are speech acts that invite the hearer/reader to take a particular action (e.g. requests, commands 
and advice) (Searle, 1976). 
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Example 4 

 

As shown in Example 4, Helen attaches to the video, entitled Killing us softly 4: 
Advertising’s image of women, the labels well known and excellent, having watched it 
herself, and perhaps already incorporated it successfully in one of her lectures. Apart from 
academic expertise, she also conveys a broader sense of knowing things (Jacoby & 
Gonzales, 1991:152) and feeling sensitised, seeing she chose to share the particular post on 
8 March, the International Women’s Day.  

Propagating knowledge on Facebook is not always attained directly. Example 5 is an 
instance of a link shared by Carla and related to her field of expertise (publishing, 
translation). As it can be observed, the post is stripped of any expert or authoritarian voice, 
in the form of comments or pieces of advice on what to do with it. So, readers can get the 
gist from the text that appears in the thumbnail and then decide whether to follow the link 
up and get the benefit of the recommended source (Myers, 2010:28).  

Example 5 

  

4.2.  Joint production of expertise on Facebook 

Becoming an expert can involve drawing on other experts, which in turn leads to 
collaborative creation of knowledge. I will use an extended example below to illustrate this 
point.  

Carla starts with Example 6 posted on her professional profile.4 

 

                                                           
4 Original data are in Greek. Grey is used to indicate English translations. When there is only English, and 
no grey, this means that the original was in English. 
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Example 6 

 

Carla’s status update is built upon the interacting questions is it “correct” or is “our French 
education from Egypt” to blame? and What do you reckon?, which aim at eliciting expert 
opinions on which is the correct way to stress the proper name Abu Simbel5 while 
transliterating it into Greek. The starting point in my discussion concerns the usage of 
pronouns. With we and our Carla expresses generic reference to Greek speakers who, being 
heavily influenced by French, have the tendency to stress all Arabic words on the final 
syllable. In contrast, you is used to refer to the professionals who are in the know and 
therefore are in a position to provide a responsible and respectable answer. What is striking 
in the original Greek status update is that Εμείς (We) and Εσείς (you) are given special 
prominence by being placed in initial thematic position. On account of a highly developed 
inflectional system, word order in Greek is relatively more flexible than in English. This 
means that the use of the pronoun as a theme is largely unnecessary since it is signaled by 
the inflection of the verb (Sifianou, 2001:193). That is, if Carla had written παραδοσιακά 
το λέμε Αμπού Σιμπέλ. … τι λέτε;, the meaning would still be the same. By thematising the 
two pronouns, she marks a stark contrast between the common belief held amongst 
speakers regarding pronunciation, including herself and recognising its falseness 
(accentuated by the double quotation marks in “correct” and “our … Egypt”), and the 
professional expertise. Notably, before she formulates her question to her expert audience, 
she records her own discovery (I have also found it as Ámbu Símbel), manifesting that she 
has done some relevant research beforehand and does not demand an answer handed to her 
on a plate. 
 Example 7 displays the comments that followed Carla’s status update. 

Example 7 
1. FBU1:  Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για εξελληνισμένη λέξη (όπως το “Λονδίνο”) και βάσει 

της φωνητικής γραφής του, το σωστό είναι Άμπου Σίμπελ, μη χέσω τη γαλλική μας 
παιδεία. 
Given that it is not a word incorporated into the Modern Greek declension system (like 
“ʎonðíno”)6 and on the basis of its phonetic transcription, the correct is Ámbu Símbel, 
fuck our French education.  
3 February 2013 at 20:31 · Like · 1 

2. FBU1: Για την ακρίβεια, Άμπου Σίμ-μπελ! 
 More precisely, Ámbu Sím-mbel! 
 3 February 2013 at 20:33 · Like · 1 

                                                           
5 The Abu Simbel temples are two massive rock temples in southern Egypt carved in the 13th century BC. 
6 Throughout this thread I have employed IPA (International Phonetic Alphabet) symbols that represent the 
actual pronunciation. For more information, consult the International Phonetic Association website 
(http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/index.html). 
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3. Carla: Ναι ρε συ, αλλά και τον Γράχαμ Γκρην δεν τολμάω να τον γράψω Γκρέιαμ Γκρην... 
Yes, but I don’t dare to write Graham Greene as Greɪəm Greene… 
3 February 2013 at 20:33 

4. FBU1: Κακώς! Ευτυχώς, πολλοί τον λένε πλέον σωστά. Όπως έγινε σταδιακά και η αλλαγή 
του Σιν σε Σον Κόνερι... 
Wrongly! Fortunately, many people now pronounce his name correctly. As was the 
gradual change from ʃɪn to ʃɔːn Connery... 
3 February 2013 at 20:34 

5. FBU1: Δυστυχώς, τον Τσάρλτον Χέστον, λίγοι τολμούν να τον πουν σωστά (που του αρμόζει 
και καλύτερα, λόγω της οπλοφιλίας του)... 
Unfortunately, few people dare to pronounce Charlton Heston7 correctly (it suits him 
better, because of his love for guns)... 
3 February 2013 at 20:35 · Like · 2 

6. FBU1:  Επίσης, οι καφροαθλητικογράφοι ποτέ δεν είπαν λάθος τον Γκρέιαμ Σούνες... 
In addition, the lout sportscasters have never pronounced wrongly Graham 
[transliterates Greɪəm] Souness... 
3 February 2013 at 20:36 

7.  FBU1: Αλλά, θα μου πεις, είμαστε στη χώρα που μιλάει ακόμη για τον Χένρι  ΚίσινΓΚερ! 
But, we are in the country that is still talking about Henry Kissiŋger! 
3 February 2013 at 20:38 

8. Carla:  Point taken (into consideration) 
 3 February 2013 at 20:39 
9. FBU2:  ΑΜΠΟΥ ΣΙΜΠΕΛ 

 AMBU SIMBEL 
 3 February 2013 at 20:44 

10. FBU3: Μακάρι να μπορούσαμε να γράψουμε Άμπου Σίμμπελ (2μ) για να αποδοθεί τελείως, 
αλλά σίγουρα Αμπού Σιμπέλ είναι λάθος... Αχ Γαλλία, πόσο μας επηρεάζεις :) 

 Wish we could write Ámbu Símmbel (2m) to render it entirely, but surely Ambú Simbél 
is wrong… Oh France, how much you influence us :) 

 3 February 2013 at 20:45 
11. Carla: lol ;) Is THAT your PROFESSIONAL opinion?  
 3 February 2013 at 20:45 · Like · 2 
12. FBU2:  Αν είναι σε κείμενο όχι, αν είναι σε έγγραφο του ΑΜΠΟΥ, ναι! 

   If it’s in a text no, if it’s in one of AMBU’S documents, yes! 
 3 February 2013 at 20:47 

13. FBU2: :) 
 3 February 2013 at 20:49 · Like · 1 

14. FBU3: Μίλησα με ομιλητές της Αραβικής και με διαβεβαίωσαν πως η σωστή προφορά είναι 
Άμπου Σίμπελ. 

 Ξέρεις, νομίζω, πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές μου! ;) 
I talked to speakers of Arabic and they assured me that the correct pronunciation is 
Ámbu Símbel. 

 You know, I think, how reliable my sources are! ;) 
 3 February 2013 at 20:50 

15. Carla:  ευχαριστώ τις εξ Αιγύπτου πηγές σου που παραμέρισαν τη γαλλική τους παιδεία για 
να σε/με διαφωτίσουν. Ο Μεγάλος Ραμσής Β να σας έχει όλους καλά! 
Thanks to your sources from Egypt who ignored their French education to enlighten 
you/me. May Ramesses II the Great bless all of you! 

3 February 2013 at 20:52 · Like · 1 

To her request, Carla receives five opinions from three translators. First, the correct stress 
is Ámbu Símbel following its phonetic transcription and because the name has not acquired 
                                                           
7 The surname ‘Heston’ is false friends with the Greek phrase ‘χέσ’ τον’ (literally ‘shit him’) meaning ‘ignore 
him’. Many Greeks prefer to pronounce Heston as íːstən. 
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Greek morphology (comment 1). FBU18 draws on logic and professional experience to 
provide the answer listing some additional examples of proper names. Carla understands 
and accepts the explanation (comment 8). Second, the capitalised form ABU SIMBEL is 
presented as the correct one (comment 9). FBU2 is joking as in writing in capitals you do 
not have to stress words in Greek so you do not have to worry about such issues. Carla 
replies in the same humorous tone capitalising the word PROFESSIONAL insinuating that 
capitalisation is not a proper answer. Third, both FBU1 and FBU3 are in favour of Símmbel 
(comments 2, 10), yet such a choice would be unacceptable in Greek orthography. Fourth, 
both FBU1 and FBU3 recognise the bad influence from French including themselves into 
Carla’s generic us (comment 1: our French education, comment 10: Oh France, how much 
you influence us). Fifth, the right choice is Ábu Símbel (comment 14). FBU3 invokes 
expertise, that is, speakers of Arabic, boasting for its reliability.  

Eventually, and within 25 minutes, Carla has got the answer she wanted. She thanks 
FBU3’s sources for enlightening him and concomitantly her (comment 15) and closes 
playfully with a humorous wish to those who contributed to her query appealing to 
Ramesses II, the Egyptian pharaoh who erected Abu Sibel temples.  

The above thread shows vividly how Facebook can function as a fruitful medium for 
the synergetic construction and organisation of expertise via commentary. The most 
conspicuous feature in the interaction was the careful balance of display of expertise with 
jokey undercutting of that display. Such expertise no longer builds on rational 
argumentation exclusively (Leppänen, 2013), but vitally, is framed in informal, 
interpersonal discourse styles (e.g. swearing and humour) that enhance and smooth out 
collaboration.   

5. Concluding remarks 

Professional identity is cemented around specific areas of knowledge — it hinges upon 
showing and acquiring learning and expertise. In public, especially, constructions of this 
type of identity, as those occurring on Facebook, we witnessed that three interacting 
dimensions were at play: the individual, the domain (or domains) of knowledge, and the 
audience. The present paper documented and interpreted a multitude of different modes in 
which individuals can utilise Facebook to gain, construct and advance knowledge. These 
modes included copying and pasting information, attaching links, suggesting tools and 
employing questions, directives, evaluation, and collective pronouns. Depending on 
contexts and audiences, users appeared as advisers, experts, learners, supporters, involved, 
committed, knowledgeable, and co-operative.  
 As evidenced, Facebook is not only identified with light-hearted endorsement and 
affirmation but it can also function – by virtue of its architecture – as a crucial forum to 
display, monitor, co-construct, gain, and mediate expertise. By exploring its affordances 
(e.g. article and video links), users create new and versatile possibilities for collaborative 
knowledge creation and learning in a “friendly, supportive, and relatively safe 
environment” (Barton & Lee, 2013:130-131, 162). The kind of learning that takes place on 
Facebook is informal and unfettered. As such, it enables and invites participants’ 
socialisation in the learning process and the acquisition of new identities. The current study, 

                                                           
8 The acronym FBU is used for my informants’ Facebook friends and stands for Facebook User. Different 
Facebook participants are enumerated for ease of reference (e.g. FBU1, FBU2, FBU3...). 
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however, was limited to data abstracted from individual users’ profiles. Future work should 
target at more systematic exploration of how the Group function of Facebook can facilitate 
both knowledge dissemination and learning, which especially within the context of 
education could potentially lead to the development of new pedagogies.  
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Abstract 
Psychological verbs with the argument of the Experiencer in the syntactic position of the object, 
especially those with an argument which is –animate in the subject position, are believed by some 
to be unaccusative verbs and by others to be causative verbs but with no external argument. The 
purpose of the present study is to determine whether these verbs in Greek are unaccusative verbs, 
causative verbs with no external argument or causative verbs with an external argument. In this 
paper, I claim that psychological verbs which syntactically realize the Experiencer in the object 
position are causative verbs and they do have an external argument, irrespective of whether this 
argument is an animate or an inaminate entity. 
 
Keywords: psychological verbs, Experiencer, external argument, causative, unaccusative, voice 
morphology 

 

                                    ✦ 

1. Introduction 

The present paper aims at analyzing a specific category of Greek psychological verbs; 
those which syntactically realize the argument with the thematic role of the Experiencer 
in the object position (usually called Object-Experiencer psychological verbs). More 
specifically, I will describe their syntactic behavior and in doing so, I will attempt to 
determine whether this behavior can be explained by some well-known studies for 
psychological verbs of other languages or by some studies that have been proposed for 
the Greek data. The specific aspects on which I will focus during my analysis are a) the 
issue of causativity, that is whether the verb is a prototypical transitive verb and its 
argument structure contains an argument that denotes the cause of the event or state 
expressed by the verb and an entity undergoing change, and b) the question of whether 
these particular verbs in Greek have an external argument. 

The present paper is structured as follows: in section 2 I define psychological verbs 
and present some well-known studies for these verbs in Italian, English and Greek. Then, 
in section 3 I propose a new classification of Greek psychological verbs based on their 
syntactic structure and their voice morphology and I attempt to describe the syntactic 
behavior of a particular category of these verbs. In section 4 I present an analysis which 
seems to capture the nature of these verbs and explain their syntactic behavior and finally, 
in section 5 I draw the most important conclusions of my analysis. 
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2. Theoretical background 

Psychological verbs (psych verbs) are verbs that denote an emotion or a psychological 
situation (such as fear or frighten). The argument structure of psychological predicates is 
traditionally claimed to contain two arguments: one with the thematic role of the Theme 
and another one with the thematic role of the Experiencer (Belletti & Rizzi, 1988), 
though not all researchers completely agree with that. For example, Pesetsky (1995) 
suggests that the theta role of the Theme in psych verbs can be analyzed in three different 
thematic roles: a) the Target, b) the Subject Matter and c) the Causer. According to this 
analysis, the subject of psych verbs with the Experiencer in the object position is not a 
Theme as Belletti & Rizzi suggest, but it is always a Causer, that is the entity that brings 
about the change of the psychological state of the Experiencer. Accordingly, the object of 
the psych verbs with the Experiencer in the subject position always bears one of the two 
thematic roles: the Target of Emotion, that is the target of the emotion that the 
Experiencer feels, or the Subject Matter of Emotion, that is the object of that emotion. 

The seminal word of Belletti & Rizzi (1988) about psych verbs in Italian demonstrates 
that psych verb structures with the argument of the Experiencer in the object position are 
anticausative, which means they have no external argument. In these structures the 
argument of the Theme is generated in the position of the internal argument and is moved 
to the surface subject position through A-movement, thus being syntactically realized as 
the subject of the verb. According to this analysis, the syntactic structure of a sentence 
with the argument of the Experiencer in the object position will look like this: 
 

1) I ikonomiki katastasii stenahori ei to Jani. 
The economical situation-NOM bothers-3SG-ACT the Jani-ACC 
‘The economical situation bothers John.’ 

 

As a result, in the cases of psych verbs which assign the θ-role of the Theme to the 
subject and the θ-role of the Experiencer to the object, even though superficially the 
Thematic Hierarchy1 is violated since the Experiencer should be realized higher in the 
structure than the Theme, with this analysis Belletti & Rizzi claim that the problem is 
solved: in the Deep Structure the Thematic Hierarchy is preserved, since the Theme is in 
fact generated in a lower position than the Experiencer. 

Grimshaw (1990) agrees with Belletti & Rizzi in that psych verbs with the 
Experiencer as the object do not have an external argument. However, she does not agree 
with the fact that the Theme is base-generated in the position of the internal argument and 
that these psych verbs license movement of the internal argument to the surface position 
of the subject. According to Grimshaw, these verbs are in fact causative verbs, since their 
event structure contains the argument that denotes the cause of the change of the 
psychological state of the Experiencer. However, when this argument that is the cause 
does not have the semantic characteristic of being animate, then although it is a subject in 
the Deep Structure, it does not qualify as an external argument. This can be explained in 

                                                        
1 There is a diversity of proposals as far as the order of the thematic roles in the Thematic Hierarchy is 
concerned. Here, I cite two versions which include the theta role of the Experiencer: Grimshaw’s (1990) 
version of the Thematic Hierarchy is Agent>Experiencer>Goal/Source/Location>Theme, and Bresnan & 
Kanerva’s (1989) version is Agent>Benefactive>Recipient/Experiencer>Instrument>Theme/ 
Patient>Location. For a more detailed presentation of the versions of the Thematic Hierarchy, see 
Rappaport Hovav et al. (2007). 
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the frame of the a-structure theory and the theory of prominence that Grimshaw poses 
and according to which the external argument is the argument which is the most 
prominent both in the thematic hierarchy and in the aspectual hierarchy. In the case of 
these psych verbs the Cause is the most prominent in the aspectual hierarchy, but it is not 
also the most prominent in the thematic hierarchy that is why it is not realized as an 
external argument. As a result, these verbs do not have an external argument, since there 
is no argument that is the most prominent in both hierarchies. 

Accordingly, Anagnostopoulou (1996; 1999) supports that Greek psych verb 
structures with the Experiencer as the object are invariably causative structures. She 
distinguishes between two categories of these verbs: a) those with the psychological 
meaning in which the argument of the Theme lacks the semantic characteristic of being 
animate and b) those with the agentive meaning in which the argument of the Theme has 
the semantic characteristic +animate. She believes that when the psych verb has the 
agentive meaning, the argument in the subject position has in fact the theta role of the 
Agent and is thus an external argument, while when the psych verb has the psychological 
meaning the argument in the subject position does not have the theta role of the Agent but 
rather that of the Cause and thus, it does not qualify as an external argument. Finally, she 
tries to justify these claims by attempting to show that in the first case the argument with 
the theta role of the Experiencer has the structural accusative case, which is assigned by 
the verb since the verb here has an external argument (following Burzio’s 
generalization2), while in the second case the Experiencer has the oblique accusative case 
and behaves like a quirky subject.  

In the next section, I will present a classification of Greek psych verbs based on their 
syntactic structure and their voice morphology and I will attempt to describe how a 
particular category of these verbs behaves syntactically. 

3. Greek psychological verbs: classification and syntactic behavior 

While Belletti & Rizzi’s (1988) classification of psych verbs into three main categories 
(Object Experiencer, Subject Experiencer and the piacere verbs) has been widely used in 
the description of psych verbs, including Greek psych verbs (Anagnostopoulou, 1996; 
1999), here I propose a new classification based on the syntactic structure in combination 
with the voice morphology of the verbs. I claim that this classification captures better the 
nature of this category of verbs and the alternations in which they often take part. 

To begin with, there are two main categories of Greek psych verbs: a) those with 
alternating transitivity/syntactic structure and b) those with stable transitivity/syntactic 
structure. The first category contains verbs that can alternate their syntactic structure from 
realizing the Experiencer as the object to realizing the Experiencer as the subject 
(tromazo ‘frighten’-tromazo ‘be frightened’, eknevrizo ‘irritate’-eknevrizome ‘be 
irritated’), and the second category includes verbs that can have only one syntactic 
structure, that in which the argument of the Experiencer is in the subject position 
(apolamvano ‘enjoy’, erotevome ‘fall in love’, agapo ‘love’). In this article, I will talk 
about the verbs that alternate their syntactic structure from assigning the role of the 
Experiencer to the object to assigning the role of the Experiencer to the subject, and 
                                                        
2 According to Burzio’s generalization “Case is assigned to the object if a θ-role is assigned to the subject” 
(Burzio, 1986:178). 
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especially the structure in which the Experiencer is the object. The corresponding 
structure in which the Experiencer is the subject will be studied in the future. 

These psych verbs which realize the Theme as their subject and the Experiencer as 
their object (tromazo ‘frighten’, eknevrizo ‘irritate’) can be further classified into two 
subcategories, according to their morphology: a) the ones that do not alternate voice 
morphology, while they alternate their syntactic structure  
 

2) a) I arahnes tromazoun ta koritsia. (active morph., Exper.-Object)  
    The spiders-NOM frighten-3PL-ACT the girls-ACC  
   ‘Spiders frighten the girls.’ 

b) Ta koritsia tromazoun me tis arahnes. (active morph., Exper.-Subj.)  
    The girls-NOM frighten-3PL-ACT with the spiders-ACC                     
   ‘The girls are frightened with spiders.’ 

b) The ones that alternate their morphology from active to passive, while at the same time 
alternating their syntactic structure 
  

3) a) O Kostas eknevrizi ti Maria. (active morph, Exp-Obj)  
     The Kostas-NOM irritates-3SG-ACT the Maria-ACC  
     ‘Kostas irritates Mary.’ 

 b) I Maria eknevrizete (me ton Kosta). (passive morph, Exp-Subj)      
     The Maria-NOM is irritated-3SG-PASS (with the Kostas-ACC)      
    ‘Maria is irritated (with Kostas).’ 

In the next section, I will discuss the question of whether these verbs should be treated as 
causative verbs which license an external argument or not and why. 

4. The issue of causativity in Greek psychological verbs 

In this analysis, I claim that Greek psychological verbs with the argument of the 
Experiencer in the object position are invariably causative and do have an external 
argument, whether their Theme is an animate or an inanimate entity. In other words, 
irrespective of whether the argument in the subject position is an animate or an inanimate 
being, these psych verbs always have an external argument which brings about the 
change of the psychological state of the Experiencer. As we will see, the difference is that 
when this argument is +animate, it bears the theta role of the Agent, while when it is 
animate, it bears the theta role of the Cause. Let’s look closely into each of the two 
subcategories of Greek psych verbs with the Experiencer in the object position. 

4.1. Verbs with alternating transitivity and stable (active) voice morphology  

The first subcategory includes those verbs which do not alternate their morphology, being 
always in the active voice (tromazo ‘frighten’, aidiazo ‘disgust’, anisiho ‘worry’, 
aganakto ‘exasperate’), but alternate their syntactic structures from being Experiencer-
object to being Experiencer-subject. These verbs support the previous analysis, since they 
do seem to have an external argument. This is supported by the fact that verbs of this 
category in Greek present a very interesting characteristic: they take part in the causative-
anticausative alternation (or causative-inchoative alternation or ergative alternation), in 
which only verbs with an external argument can participate (Schäfer, 2009): 
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4) a) O Kostas/o thorivos tromazi ti Maria. (causative struct.-act. morph.) 
                    The Kostas/the noise-NOM frightens-3SG-ACT the Maria-ACC 
                    ‘Kostas/ the noise frightens Mary.’  
 
                  b) I Maria tromazi me ton Kosta/apo ton thorivo. (anticaus.struct.-act.morph.) 
                      The Maria-NOM frightens-3SG-ACT with Kostas/by the noise-ACC 
                     ‘Mary is frightened with Kostas/by the noise.’ 

 
These verbs behave like other causative verbs in Greek that take part in the causative-
anticausative alternation: 
 

5) a) O Kostas espase to potiri. (causative structure-active morphology) 
                     The Kostas-NOM broke-3SG-ACT-PAST the glass-ACC 
                    ‘Kostas broke the glass.’ 
   
                  b) To potiri espase. (anticausative structure-active morphology) 
                       The glass-NOM broke-3SG-ACT-PAST 
                      ‘The glass broke.’ 

 
The verbs that participate in the causative alternation are verbs that have an intransitive as 
well as a transitive use, where the intransitive use typically expresses a change-of-state 
event undergone by some entity and the transitive use denotes that this change-of-state 
event has been brought about or caused by some different entity. A central characteristic 
of this causative alternation is that the only argument of the intransitive use bears the 
same semantic relation to the verb as the object of the transitive use. In the case of psych 
verbs the argument which is the subject in the intransitive structure has the same theta 
role as the object in the transitive structure that is the theta role of the Experiencer. 

Cross linguistically, the overwhelming number of verbs participating in the alternation 
denotes a change of state or a change of degree (break, close, freeze, melt, open, widen, 
etc). This is something that Greek psych verbs which take part in the causative alternation 
(tromazo ‘frighten-be frightened’, aidiazo ‘disgust-be disgusted’) share with these verbs. 
That is, they express a change of the psychological state of the Experiencer brought about 
by another entity both when the Experiencer is a syntactic subject in the anticausative 
structure and when it is a syntactic object in the causative structure. 

As can be deduced from the above, it is assumed that in order for a verb to undergo the 
alternation it must, first of all, express a change-of-state. In addition, there are further 
meaning components associated with individual change-of-state verbs which determine 
the verb’s behavior (Schäfer, 2009). This means that change-of-state verbs are considered 
to have a complex event structure as in (6a, b). The same is true for Greek psych verbs 
which can alternate their syntactic structure while keeping their voice morphology always 
active (tromazo, anisiho). Intransitive change-of-state verbs involve a result state 
predicated over the theme and a BECOME predicate that takes a resultant state as its 
argument. Transitive change-of-state events have, in addition, a cause predicate that takes 
the BECOME predicate as one argument and also introduces a causer argument: 

 
6) a. [BECOME [y <STATE>]]  

b. [x CAUSE [BECOME [y <STATE>]]] 
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As a result, psych verbs of this category can be said to have the same event structure as 
the change-of-state verbs which undergo the causative alternation. 

Since psych verbs with the Experiencer in the object position in Greek can be the 
causative counterparts in the causative-anticausative pair, it seems that none of the 
analyses presented in the theoretical background can fully describe the behavior of Greek 
psych verbs as it was outlined above. To begin with, Belletti & Rizzi’s (1988) claim that 
all verbs with the Experiencer in the object position are anticausative is not supported by 
the fact that these verbs take part in a syntactic alternation, which resembles the 
alternation in which some causative verbs take part, like spao ‘break-be broken’, anoigo 
‘open-be opened’, klino ‘close-be closed’. Consider the examples in (2), which are 
repeated below as (7): 
 

7) a) I arahnes tromazoun ta koritsia. (active morph., Exper.-Object)  
    The spiders-NOM frighten-3PL-ACT the girls-ACC  
    ‘Spiders frighten the girls.’ 

b) Ta koritsia tromazoun me tis arahnes. (active morph., Exper.-Subj.)  
     The girls-NOM frighten-3PL-ACT with the spiders-ACC                   
    ‘The girls are frightened with/by spiders.’ 

According to Belletti & Rizzi’s analysis the first structure in which the Experiencer is the 
object should be considered unaccusative. However, I believe that (7) (a) can by no 
means be considered unaccusative, since it is used in a transitive environment, meaning 
that the verb has the active morphology, it licenses a syntactic subject and it can assign 
the accusative case to its syntactic object. Moreover, the fact that this structure can be 
transformed into the anticausative structure of (b) puts the verb tromazo in the same 
category as some other causative verbs in Greek which can form anticausative structures 
as well (spao, anoigo, kleino), as we already saw in the examples in (5). Therefore, psych 
verbs like tromazo which have the Experiencer in the object position cannot be 
considered anticausative in their transitive structure, but rather causative. 

The same reasoning leads me to be skeptical against Grimshaw’s and 
Anagnostopoulou’s analyses, since their claim that these verbs do not have an external 
argument when the argument in the subject position is inanimate cannot hold for Greek 
data. Since verbs like tromazo in Greek take part in the causative-anticausative 
alternation, they cannot lack an external argument in their causative structure, even when 
the subject is an inanimate entity. 

It is interesting to note that while this causative-anticausative alternation of psych 
verbs is possible in Greek, the same does not happen with English psych verbs which 
have the Experiencer in the object position3: 
 

8) a) Somebody broke the glass.    
 The glass broke. 

                             b) Somebody frightened John.   
 *John frightened. 

 

                                                        
3 There is very limited number of psych verbs which can be said to participate in the causative alternation in 
English, like cheer and worry (see Schäfer, 2009:650). 
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This leads Grimshaw (1990) to claim that these psych verbs do not license an external 
argument. However, as we conclude from the above, the causative-anticausative 
alternation is possible with Greek psych verbs, meaning that these verbs do have an 
external argument when the Experiencer is the object, independent of whether their 
subject slot is filled with an argument that is +animate or with an argument that is –
animate. 

Another similarity between psych verbs of this category and the causative verbs that 
take part in the causative-anticausative alternation is that the anticausative structure can 
appear with a prepositional phrase introduced with the preposition apo meaning “by”, 
even though the verb is in the active voice. This prepositional phrase denotes the cause: 
 

9) I porta anikse apo ton aera. 
The door-NOM opened 3SG-ACT-PAST by the wind-ACC 
‘The door opened by the wind.’ 

 
10) I Maria tromakse apo ton thorivo pu ekane to aftokinito. 

The Mary-NOM frightened-3SG-ACT-PASS by the noise-ACC that made-3SG-ACT-   
PAST the car-ACC 

                            ‘Mary was frightened by the noise that the car made’. 

 
If we take this prepositional phrase to express the external argument like in the passive 
structures, then this means that the corresponding causative structure does have an 
external argument which can be suppressed if the structure is transformed to 
unaccusative, in the same way it is suppressed during the process of passivization of 
transitive verbs. In (10) above the prepositional phrase apo ton thorivo expresses the 
external argument O thorivos in the corresponding causative structure O thorivos 
tromakse ti Maria (‘The noise frightened Mary’), which has been suppressed in the 
anticausative construction. 
     However, we must keep in mind that the anticausative construction with psych verbs 
(exactly like the other anticausative constructions which are part of the causative 
alternation) can only be accepted with this prepositional phrase when the cause is 
inanimate and not when the cause is animate: 
 

11) I Maria tromakse apo to thorivo. 
The Mary-NOM frightened-3SG-ACT-PAST by the noise-ACC 
‘Mary was frightened by the noise’. 

 
12) *I Maria tromakse apo to Jani. 

 The Mary-NOM frightened-3SG-ACT-PAST by the Jani-ACC  
‘Mary was frightened by John’. 

 
In the case where the cause is animate, that is when the external argument is actually an 
Agent, the anticausative structure can be accepted with a prepositional phrase which is 
introduced with the preposition me meaning ‘with’ and not with the preposition apo ‘by’: 
 

13) I Maria tromakse me to Jani. 
The Mary-NOM frightened-3SG-ACT-PAST with the Jani-ACC  
‘Mary was frightened with John’. 
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This means that the prepositional phrase which appears in the anticausative construction 
cannot be the prepositional phrase which expresses a suppressed external argument. This 
intuition can be substantiated with a number of well-known tests that show that while 
passives and middles have an implicit external argument, anticausatives do not (Manzini, 
1983; Baker et al., 1989; Levin and Rappaport Hovav, 1995; Reinhart, 2000).  

This differentiation between the causative and the anticausative structures is one of the 
reasons which lead to the conclusion that these verbs have originally one argument in 
their argument structure and the causative construction is derived from the anticausative 
construction. According to this view, alternating verbs are basically monadic predicates 
and the causative alternant is derived from the anticausative/inchoative via 
causativization (Hale & Keyser, 1986; 1987; Pesetsky, 1995, among others). However, 
there is another view according to which, alternating verbs are basically dyadic predicates 
and the anticausative alternant is derived from the transitive one via a process of 
detransitivization (Chierchia, 2004; Levin and Rappaport Hovav, 1994; 1995; Reinhart, 
2000, among others).  

Here, I will follow Levin and Rappaport Hovav’s (1995) proposal, according to which 
all verbs undergoing the causative alternation are inherently transitive and have the 
causative lexical- semantic representation seen below: 

 
14) [x DO-SOMETHING] CAUSE [y BECOME <STATE>]] 

These verbs which Levin and Rappaport Hovav call “externally caused verbs” are meant 
to ‘imply the existence of an “external cause” with immediate control over bringing about 
the eventuality denoted by the verb’ (Levin and Rappaport Hovav, 1995:92). The same 
causative lexical-semantic representation can be said to apply to psych verbs: 

15) tromazo: [[x DO-SOMETHING] CAUSE [y BECOME <FRIGHTENED>]].  

 
The verb tromazo both in its transitive and in its intransitive use has a complex lexical 
semantic representation that contains the predicate CAUSE, just like another predicate 
that takes part in the causative alternation, like spao ‘break’. In other words, the meaning 
of the verb is represented as being comprised of two subevents, each of which is an 
argument of the predicate CAUSE (this analysis was also proposed by Pustejovsky, 
1991). The two subevents are the subevent that causes the feeling of fear to the 
Experiencer and the second subevent is the central subevent that is connected to the 
emotional change that the Experiencer undergoes. Each of the verb’s arguments is linked 
to each one of the subevents; the causer is linked to the causing subevent and the 
Experiencer is linked to the central subevent. 

4.2. Verbs with alternating transitivity and alternating voice morphology  

The other subcategory of the Greek psych verbs which realize their Experiencer as their 
object are the ones that alternate their morphology from active to passive while at the 
same time alternating their syntactic structure from Experiencer-object to Experiencer-
subject (eknevrizo ‘irritate’-eknevrizome ‘be irritated’, provlimatizo ‘puzzle’-
provlimatizome ‘be puzzled’, enohlo ‘bother’-enohlume ‘be bothered’). As with the 
previous subcategory, these verbs are also causative verbs with an external argument in 
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their active form, even though they do not present the characteristic of forming the 
causative-anticausative alternation as it was described above: 
 

16) O Kostas/ o thorivos enohli ti Maria. 
The Kostas/ the noise-NOM bothers-3SG-ACT the Maria-ACC     
‘Kostas/ the noise bothers Mary.’ 

Again, these verbs in their active form where the Experiencer is the object have the same 
complex lexical semantic representation as the verbs which do not alternate their voice 
morphology. This representation contains the predicate CAUSE, which has two 
arguments, each of which is connected to each of the subevents from which the meaning 
of the verb is constituted: the causer is connected to the subevent that causes the feeling 
to the Experiencer and the Experiencer is connected to the subevent that denotes the 
change of his/her emotional state. 

The mediopassive4 form of these causative constructions could be said to be passive 
both syntactically and in terms of meaning, but there are certain arguments against this 
claim. For example, such mediopassive constructions are not always accepted with the 
prepositional phrase found in passive structures which is introduced by the preposition 
apo ‘by’: 
 

17) I Maria enohlite apo ton Kosta/ ton thorivo. 
                            The Maria-NOM is bothered-3SG-PASS by the Kostas/ the noise-ACC 
                            ‘Mary is bothered by Kostas/the noise.’ 

 
But, if we take another verb of this category, the result is not so easily accepted as it is in 
the case of enohlo ‘bother’: 
 

18) ?I Maria eknevrizete/provlimatizete apo ton Kosta. 
                             The Maria-NOM is irritated/is puzzled-3SG-PASS by the Kostas-ACC 
                             ‘Mary is irritated/puzzled with Kostas’, 

 
While the same structures are perfectly accepted with the preposition me ‘with’: 
 

19) I Maria eknevrizete/provlimatizete me ton Kosta. 
                             The Maria-NOM is irritated/is puzzled-3SG-PASS with the Kostas-ACC 
                             ‘Mary is irritated/puzzled with Kostas.’ 

 
The question of how we should treat these structures both syntactically and in terms of 
meaning arises here. It seems to me that semantic features, like the event structure or the 
aspect of each verb (Jackendoff, 1990) play a crucial role in the way we will interpret 
such structures with psych verbs. This, however, will be studied within the scope of my 
future research. 

In the next section, I will present an analysis, which seems to capture the nature and 
behavior of Greek psych verbs with the Experiencer in the object position. 

                                                        
4 Here, I use the term mediopassive since it describes a category that covers the different interpretations 
(the middle and the passive), as well as the morphological realization of voice (see Roussou, 2009:406). 
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5. A straightforward semantic analysis 

So far, I have discussed the behavior of psych verbs which realize syntactically the 
argument of the Experiencer in the object position. I claimed that these verbs are 
causative verbs with an external argument irrespective of whether the argument in the 
subject position is an animate or an inanimate being. In Greek these verbs present an 
interesting characteristic: the same verb can change its syntactic structure from being 
Experiencer object to being Experiencer subject; while doing this some of these verbs 
keep their voice morphology active, while others change their voice morphology from 
active to passive. I claimed that those which are always in the active voice can take part 
in the causative alternation, meaning that the structure where the cause is the subject and 
the Experiencer is the object is indeed causative and does contain an external argument. 

The question that rises here is in what way one could explain this behavior of these 
psych verbs. What special characteristics do these verbs share, so that we can claim that 
they are causative with an external argument? 
If we think of the Experiencer as the entity that is affected by the event or the state that 
the verb describes, which is as a kind of Patient, then this gives us the opportunity to 
apply in Greek psych verbs the theory of the Action tier that Jackendoff (1990) proposed. 
To begin with, according to Jackendoff’s theory, the roles Theme, Agent etc. are not 
semantic archetypes or primitives, but they rather constitute “relational notions defined 
structurally over conceptual structure” (Jackendoff, 1990:47). These roles are not marked 
as annotations to Deep Structure (Government and Binding Theory) or specified at a 
special level of representation such as Williams’ (1984) argument structure. In other 
words, theta roles are considered to be structural relations in a conceptual structure and 
the constraints in their number and their type come from the constraints that apply to the 
conceptual functions that are necessary in order to express the meaning of verbs.  

One of the implications of this is that there is not a theta role of the subject as in 
Baker’s theory (1988). The subject is rather a syntactic relation and not a conceptual one, 
meaning that subjects can bear different thematic roles. This has important implications 
for the category of psych verbs, where we see the same verb (and sometimes with the 
same voice morphology as happens with Greek psych verbs, as we saw above) in one 
case having a subject with the theta role of the Cause or the Agent or the Theme and in 
another case having a subject with the theta role of the Experience. 

According to this analysis, psych verbs with the Cause in the subject position share a 
common semantic feature, which is not shared by psych verbs with the Experiencer in the 
subject position: their event structure contains the conceptual function AFF (AFFECT). 
This conceptual function assigns the argument of the Patient to the object position and 
since here the Experiencer is a kind of Patient, as I mentioned above, this function assigns 
the argument with the theta role of the Experiencer to the object position. This 
representation can be seen below: 
 

20) a) X tromazi Y (X frightens Y).  [AFF  ([X], [Y])] 
b) X enohli Y (X bothers Y).  [AFF   ([X], [Y])] 
 

Therefore, the argument which undergoes the emotional change that the verb expresses 
(that is the Experiencer) is always realized as a syntactic object, irrespective of whether 
the argument in the subject position is an animate or an inanimate being. This means that 
these verbs always have an external argument realized as a subject which denotes the 
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entity which brings about the change of the psychological state of the Experiencer, which 
is the syntactic object. The difference is that when this argument is +animate, it bears the 
theta role of the Agent, while when it is –animate, it bears the theta role of the Cause. 
This follows inevitably from the semantic characteristics of the arguments in the subject 
position; when this argument has the characteristic +animate, then it is an Agent since it 
is capable of acting volitionally, while when this argument has the characteristic –
animate, it cannot be an Agent, since it is incapable of acting volitionally, but it can be a 
Cause since it causes the change of the emotional state of the Experiencer. 

This analysis of the Action tier that Jackendoff proposed seems to capture the nature 
of Greek psych verbs with the Experiencer in the object position. These verbs share a 
common characteristic in their meaning, a common conceptual function which is 
responsible for their syntactic behavior; the Experiencer is syntactically realized as the 
object of the verb, while in the subject position there lies the external argument of the 
verb which brings about the change of the psychological state of the Experiencer, 
whether this argument is an animate or an inanimate entity. 

 Finally, it seems to me that this analysis seems to explain the linking problem 
between thematic roles and syntactic positions in psych verbs, that is the problem that 
refers to psych verbs with the same meaning which can alternate syntactic structures from 
realizing the Experiencer as the subject to realizing the Experiencer as the object (often 
mentioned as the “fear-frighten verbs”). The reversal of the grammatical relations follows 
from a conceptual difference in meaning which explains the position of the arguments of 
the verb in the case where the Experiencer is the object and in the case where the 
Experiencer is the subject. 

6. Conclusion  

Greek psychological verbs which syntactically realize the argument of the Experiencer in 
the object position are causative verbs with an external argument. This is true both for 
psych verbs which do not alternate their morphology, being always in the active voice 
(tromazo ‘frighten-be frightened’), and for psych verbs which alternate their morphology 
from active to passive (eknevrizo ‘irritate’-eknevrizome ‘be irritated’). In the case where 
the syntactic slot of the subject is filled with an argument which has the semantic 
characteristic +animate, the external argument bears the theta role of the Agent, while in 
the case where this argument has the characteristic –animate, it bears the theta role of the 
Cause. Finally, we saw how the study of the semantic features of the event structure of 
psychological verbs can help us interpret their syntactic behavior. 
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Abstract 
This study aims at discussing the role that Memory Systems play on Specific Language Impairment 
(SLI) and the problems caused by the dysfunctions at the Procedural Memory System. After a brief 
examination of what Specific Language Impairment is, its causes, what the linguistic profile of 
children with SLI is, and finally, the Declarative and Procedural Memory Systems (DP Memory 
Model (Ullman, 2008)), I attempt to make a connection between Specific Language Impairment and 
the Declarative-Procedural Memory Systems; the ultimate goal is to put emphasis on the language 
problems caused by the dysfunctions at the Procedural Memory System. The main findings of this 
study indicate that SLI is a developmental language disorder that delays the mastery of language 
skills and it also refers to a disorder of language production; the most important is that SLI can be 
best interpreted through an abnormal growth of the brain structures that support the Procedural 
Memory System (Ullman & Pierpont, 2005).  
 
Keywords: specific language impairment, procedural memory system, declarative memory system, 
language profile, linguistic problems, procedural deficit hypothesis 
 

                                    ✦ 

1. Introduction 

The ability to acquire linguistic knowledge, including vocabulary, grammar and syntax in 
one’s native language is a unique human characteristic (Archibald et al., 2011:295). 
However, this acquisition is not always a natural evolution in the development of all 
children. This happens because a simple exposure to language is not enough for a small 
number of children, and their ability to talk does not seem to appear at the expected time, 
nor does it seem to progress. Sometimes, children fail to speak, or they may organize 
their language in an abnormal way, which seems disturbed (Alexaki, 2007); it is probable 
then, that the children described above have a Specific Language Impairment.  

2. Specific Language Impairment 

Specific Language Impairment (SLI) is usually defined as a developmental disorder of 
language in the absence of frank neurological damage, hearing deficits, severe 
environmental deprivation, and mental retardation (Leonard, 1998). SLI belongs to the 
Special Developmental Disorders and the main characteristic of this disorder in children 
is the slowest rate of language development compared to other children of the same age 
although other developmental stages develop naturally and without any problems 
(Mandourari, 2013). 
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Therefore, SLI refers to a situation of delayed language development, which exists 
without the presence of other causes, such as deafness, mental retardation, autism, and 
children with SLI have normal intelligence, vision, hearing and emotional development 
(Kolovea, 2010; Samiou, 2011). As regards the first symptoms of SLI, they seem to 
include a delay in understanding and expressing speech at an early age and some 
disorders in language development and expression (especially, at the syntactic level) 
(Markoula, 2003). 

It is worth noting that SLI exists since the birth of a child and does not appear as a 
result of an illness or psychological trauma. Children diagnosed with SLI do not exhibit 
the same symptoms and they are not a completely homogenous group of children, as 
difficulties appear in some or all levels of speech organization (phonological level, 
morphological level, syntactic level, semantic level) at varying degrees (Markoula, 2003). 

Last but not least, other terms that have been proposed to describe SLI are the 
following: Developmental Language Disorder, Language Delay and Developmental 
Dysphasia (Samiou, 2011). 

3. Possible Causes of SLI 

Bishop (2006; 2007/08) states that SLI is the result of a combination of factors; each one 
of these factors seen separately does not seem to cause problems, however, it is their 
combination that can bring about some dysfunctions. 

SLI involves a disruption of production (output disorder), as well as some disturbances 
in the processes involved in the transformation of deeper linguistic capacity, which 
remains intact during speech. Moreover, Mandourari (2013) mentions that SLI may arise 
due to damages that occur at the specific linguistic mechanisms that help in speech 
processing; there is also damage to the auditory perception of children, affecting, then, 
the acquisition of speech. 

Other possible causes of SLI are the following (Mandourari, 2013): a deficit in the 
conceptual development, which affects speech processing, the limited speed and capacity 
of the information processing system, and any learning strategies, which are not normal 
and do not permit the application of appropriate hypothesis testing procedures. 

4. The Language Profile of Children with SLI 

Regarding the language profile of children with SLI, some of their characteristics may be 
the following ones. 

First and foremost, they begin to talk at almost the same age as normal children do, but 
their progress is slower. Besides, children with SLI use simple phrases that may contain 
syntax errors, one-word expressions, and incorrect verb endings as regards agreement or 
tense (Samiou, 2011). 

What is more, they have a difficulty in understanding the meaning of a new word into 
a text or apply a new syntactic structure. Next, since their speech development is slower 
compared to normally developed children of the same age, children with SLI tend to use 
less words in their everyday talk (Samiou, 2011). They also present some problems in 
understanding spoken language, but this is not so important. 

Apart from the above, children with SLI have difficulty in perceiving the middle and 
the passive voice, abstract concepts, idioms, metaphors, similes, or other sophisticated 
expressions. Furthermore, difficulties appear when they perform complex verbal 
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instructions and they may also have difficulties concerning the understanding of the 
meaning of a text, as well as the memorization and the recalling of information from the 
text; all these facts indicate a problem in short-term memory (Karamitsou, 2013). Finally, 
another characteristic of children with SLI may be the fact that they may display deficits 
in structural dependency structures, e.g. subject-verb agreement (van der Lely & 
Stollwerck, 1996), or problems regarding inflectional morphology, or some minor 
phonological deficits. 

5. Declarative & Procedural Memory Systems (Ullman, 2008) 

According to Ullman (2008:190; 2013:224), the declarative memory system and the 
procedural memory system refer to the entire neurocognitive systems involved in the 
learning, representation, retention and use of the relevant knowledge and skills. A 
dysfunction of one system can enhance learning and functioning in the other, or learning 
in one system may depress the functionality of the other (Ullman, 2008:191). 

More specifically, the linguistic knowledge can be learned, stored and processed by 
the declarative memory system, thus, in case of a dysfunction in this system, this 
knowledge can be hampered. In case of a procedural memory system dysfunction, there is 
a deficit concerning the application of rules in the use of complex forms (Ullman, 2004; 
2013). Besides, these two memory systems interact in two ways, either cooperatively or 
competitively in learning and in processing (Ullman, 2008:192; 2013:225). First, the two 
systems mutually complement to obtain the same or similar knowledge, including the 
learning of sequences and rules. Especially, the declarative memory, thanks to the fast 
learning abilities, helps in the acquisition of knowledge, while the procedural memory 
helps in the acquirement of similar knowledge, which is, then, quickly processed and 
automated (Ullman, 2008; 2013). But, let’s see each memory system separately. 

5.1. The Declarative Memory System 

The declarative memory system depends centrally on the medial temporal-lobe structures 
involved in the encoding, consolidation and retrieval of new memories: the hippocampal 
region, entorhinal cortex, perirhinal cortex, parahippocampal cortex and ventro-lateral 
prefrontal cortex (Nicolson & Fawcett, 2007:137). 

Regarding the molecular basis of declarative memory, Ullman (2013:224) notes that it 
is affected by the estrogen levels (high levels improve the declarative memory), the genes 
from at least two proteins (BDNF and APOE), the biological sex (women tend to be 
better in terms of declarative memory than men), the hours of sleep (sleep improves 
memory), and age (declarative memory improves during childhood and adult life and 
then, it begins to decrease). 

Furthermore, the declarative memory system underlies what is traditionally thought of 
as the mental lexicon (Ullman, 2008:191). It also subserves the learning, representation, 
and use of knowledge about facts (semantic knowledge) and personally experienced 
events (episodic knowledge) and it seems to be specialized in learning arbitrary pieces of 
information and the associations between them. Knowledge is acquired very quickly and 
can be generalized and used in different contexts (Ullman, 2004; 2008:189; 2013). 
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5.2. The Procedural Memory System 

The procedural memory system underpins the ‘mental grammar’ – the learning of new 
rule-based procedures that govern the regularities of language (Νicolson & Fawcett, 
2007:137) and it underlies the learning of new and the processing of established 
perceptual-motor and cognitive ‘skills’ and ‘habits’ (Ullman, 2008:189). 

This system comprises the basal ganglia, the frontal cortex (in particular, Broca area 
and premotor regions), the parietal cortex, the superior temporal cortex and the 
cerebellum (Νicolson & Fawcett, 2007:137). Furthermore, Ullman (2008:189-190; 
2013:225) mentions that the procedural memory system consists of a network of 
interconnected brain structures, which is located in the circuits of the basal ganglia, which 
comprise the primary motor cortex and the Broca area (BA 44). Factors affecting the 
procedural memory system are the neurotransmitter dopamine, the genes for certain 
proteins (protein FOXP2 and DARPP-32) and age (the procedural memory seems to be 
established early in a person's life, while later on, it seems that learning presents certain 
deficits). 

As for its specialization, the procedural memory system may be specialized for 
learning rules and sequences and learning in this system requires repeated exposure to 
stimuli, or practice with the skill or habit. Thus, this system is referred to as an ‘implicit 
memory’ system (Ullman, 2008:189). Learning in the system requires extended practice, 
though it seems to result in more rapid and automatic processing of skills and knowledge 
than does learning in declarative memory (Ullman, 2013:225). Therefore, the procedural 
learning system shows the important role of procedural memory in language, in motor 
skills, in acquisition and in implementation skills (Nicolson & Fawcett, 2007). 

6. SLI & DP Memory Model of Language – Linguistic Problems caused by 

Procedural Memory System Dysfunctions 

So far, Specific Language Impairment has been explained mainly by two classes of 
hypotheses posing either a deficit specific to grammar, or a non-linguistic processing 
impairment (Ullman & Pierpont, 2005:399). However, Ullman & Pierpont (2005:399) 
went a step further by proposing the Procedural Deficit Hypothesis (PDH); according to 
this hypothesis, SLI may be largely explained by abnormalities of procedural memory 
system brain structures and, in particular, of Broca area (BA 44 and 45) within the frontal 
cortex and the caudate nucleus within the basal ganglia. Besides, a significant proportion 
of individuals with SLI suffer from abnormalities of this brain network, leading to 
impairments of the linguistic and non-linguistic functions that depend on it, such as some 
motor difficulties or motor tasks involving complex sequences of movements, grammar 
deficits, reading disabilities (Ullman & Pierpont, 2005). 

SLI is also strongly associated with grammatical impairments, including impairments 
of syntax, morphology (morpho-syntax and morpho-phonology) and phonology, which 
may rely on the same or distinct circuitry within the procedural memory system (Clahsen 
et al., 1997; van der Lely, 1996; van der Lely & Ullman, 2001). Nevertheless, Ullman 
and Pierpont (2005) stress the fact that not all people with a Specific Language 
Impairment present these abnormalities at the procedural memory system, but, still, most 
of them do so.  

On the contrary, the declarative memory system remains intact and it plays an 
important compensatory role. This view is reinforced by the relatively spared lexical 
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knowledge in SLI, as evidenced by spared recognition and comprehension in word 
learning tasks; however, retrieval of lexical knowledge (word finding) is often difficult 
for people with SLI if structures underlying procedural memory are involved in this 
function (Ullman, 2004:251; Ullman & Pierpont, 2005; Weckerly et al., 2001).  

Apart from these, Ullman (2004:251) mentions that individuals with SLI can often 
retrieve regular past tense forms and plural forms. What is more, they can sometimes 
learn explicit rules such as the addition of the suffix -ed in order to make a past-tense 
form. Moreover, when it comes to compounds with regular or irregular plurals in them 
(e.g. mice-eater and rats-eater), children with SLI can produce them both; normal 
children, though, produce compounds with irregular plurals only (e.g. mice-eater vs. rat-
eater) (van der Lely & Christian, 2000); so, while normal children retrieve only irregular 
past-tense forms from memory, children with SLI retrieve both past-tense types (Ullman, 
2004:251). 

Therefore, the problems that arise because of the procedural memory system 
dysfunctions can somehow be solved since people with SLI gradually begin to rely on the 
relatively spared declarative memory system. 

7. Diagnosis and Treatment of Individuals with SLI 

Regarding the diagnosis and treatment of people with SLI, Karamitsou (2013) notes that 
professional language and speech therapists design their treatment regimen for 
individuals with SLI on a personal level taking into consideration a detailed assessment 
of their spoken and written language. 

In addition, children with SLI can be helped through various activities, such as reading 
fairy tales from the teacher or parent; this activity can help children use language in 
different communication levels, namely, children can narrate what they heard through the 
narration of history, they can broaden their vocabulary, improve the organization of their 
proposals, answer questions, remember the important keywords, ask questions, 
participate in debates, write or paint specific points of the story that intrigued them 
(Karamitsou, 2013). Furthermore, Samiou (2011) notes that the therapist is asked to work 
with each individual at multiple levels, namely, the articulatory, the phonological, the 
grammatical-syntactic, the metalinguistic, the lexical and the semantic level, depending 
on the needs of each one’s linguistic development. 

Finally, many of the language problems of individuals with SLI are possible to 
overcome, to a large extent, with intensive intervention and care and by involving 
children and individuals, in general, in various activities (Samiou, 2011). 

8. Conclusions 

Taking into consideration all the information provided earlier about Specific Language 
Impairment and the Declarative – Procedural Memory model of language, the most basic 
points that arise from this study are the ones that follow.  

SLI is a developmental language disorder that delays the mastery of language skills in 
children and adults who have no mental retardation or other developmental delays. The 
problem lies in the fact that children with SLI exhibit slower language development, 
compared with other children of the same age, whereas other developmental stages (e.g. 
psychomotor) usually develop normally. 

Besides, SLI refers to a disorder of language production, as disturbances in the 
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processes involved in the conversion of deeper linguistic ability into speech are observed; 
therefore, Specific Language Impairment can affect the understanding, the development 
and the expression of speech. 

At first, SLI was interpreted using two classes of hypotheses, which pose either a 
deficit specific to grammar, or a non-linguistic processing impairment. Nevertheless, it 
has been shown that SLI can be best interpreted through an abnormal growth of the brain 
structures that support the Procedural Memory System (Broca area, frontal cortex, 
caudate nucleus in the basal ganglia, cerebellum) (Ullman & Pierpont, 2005). Given that 
disturbance in the procedural memory system, grammar impairments are observed, as 
well as some motor deficits (Ullman, 2004; 2008). 

Finally, Specific Language Impairment is an interdisciplinary field of study since 
linguists, speech therapists, psychologists, psycholinguists and geneticists try to 
understand the basis of this disorder and then, they try different ways so as to offer 
solutions to the deficits that occur. 
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Abstract 
In the past decades, there has been a surge of cross-linguistic interest in morphological awareness, 
which refers to the ability to reflect on and manipulate morphemes and word formation rules in a 
language. The aim of this research paper is to examine the elementary school students’ 
morphological awareness in relation to three grammatical categories of the Greek verb: tense, 
aspect and mood. In order to evaluate morphological awareness, a written test including six tasks 
has been designed and distributed to 125 students of fourth, fifth and sixth elementary school’s 
grade. Results suggest a developmental progression in the acquisition of the Greek verb’s 
inflectional morphology. Moreover, results indicate that the distinction between past, present and 
future and the aspect are acquired by the learners earlier than the mood and grammatical tenses.  
 
Λέξεις-κλειδιά: μορφολογική επίγνωση, κλίση του ρήματος, χρόνος, ποιόν ενεργείας, έγκλιση 
 

                                    ✦ 

1. Σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ως Μορφολογική Επίγνωση1 (Morphological Awareness) ορίζεται η συνειδητή γνώση του 
ατόμου για τη μορφολογική δομή της γλώσσας που ομιλεί και στην ικανότητά του να 
χειρίζεται αυτή τη δομή με πρόθεση (Carlisle, 1995). Οι Kuo & Anderson (2006) την 
περιγράφουν ως την ικανότητα που παρουσιάζει ένας μαθητής ή ένας ενήλικος να 
κατατέμνει τον προφορικό λόγο σε μορφήματα, να χειρίζεται συνειδητά αυτά τα 
μορφήματα και να τα συνδυάζει σύμφωνα με τους κανόνες σχηματισμού των λέξεων της 
γλώσσας του. Βασίζεται στις μορφολογικές γνώσεις, με τις οποίες όμως δεν ταυτίζεται, 
αφού η εμφάνισή της απαιτεί μια ενσυνείδητη σκέψη για τη μορφολογική δομή των 
λέξεων (Μανωλίτσης, 2006).  

Ο ορισμός της Μορφολογικής Επίγνωσης, όπως και σε άλλες μεταγλωσσικές 
περιοχές, χρησιμοποιείται γενικά και καλύπτει μια ευρεία σειρά ικανοτήτων σχετικών με 
τη μορφολογία. Η Μορφολογική Επίγνωση, όμως, «οικοδομείται» από την επίγνωση των 
τριών μορφολογικών διαδικασιών: την επίγνωση της κλίσης ή κλιτική μορφολογική 

                                                           
1 Στην ελληνική υπάρχει ποικιλία όρων για την έννοια αυτή, όπως μορφολογική ενημερότητα (Τσεσμελή, 
2009), μορφοσυντακτική επίγνωση (Αϊδίνης & Παράσχου, 2004). Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε ο όρος 
Μορφολογική Επίγνωση, διότι είναι ο πιο διαδεδομένος και ενέχει το στοιχείο των γνωστικών χειρισμών 
των μορφολογικών μονάδων (Γρηγοράκης, 2010; Μαγουλά & Κατσούδα, 2011; Μαγουλά & 
Κουτουμάνου, 2009; Μανωλίτσης, 2006). 
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επίγνωση, την επίγνωση της παραγωγής ή παραγωγική κλιτική επίγνωση και την 
επίγνωση της μορφολογίας της σύνθεσης (Γρηγοράκης, 2010; Μαγουλά & Κατσούδα, 
2011).  

Διάφορες έρευνες σε διεθνές επίπεδο αναφέρονται στη σχέση της μορφολογικής 
επίγνωσης στην κατάκτηση του εγγραματισμού και συγκεκριμένα της ανάγνωσης, της 
γραφής και του λεξιλογίου. Σε πολλά αλφαβητικά συστήματα (και στο ελληνικό) είναι 
αδύνατο να μάθει κανείς να γράφει και να διαβάζει χωρίς να λάβει υπόψη το μόρφημα, 
αναγνωρίζοντας έτσι την αξία της μορφολογικής επίγνωσης (Bryant, Nunes & Aidinis, 
1999).Σε πολλές αλφαβητικές και μη γλώσσες, όπως η αγγλική, η γαλλική, η κινέζικη, η 
αραβική, η εβραϊκή και η τσεχική, έχει μελετηθεί η σημαντικότητα της μορφολογικής 
επίγνωσης, η σχέση της με τις μαθησιακές δυσκολίες και με τη φωνολογική επίγνωση. 
(Davis, 2005; Seymour, 2006; Shu, 2004).  

Σε ό,τι αφορά την κλιτική μορφολογία, στην οποία εστιάζει η παρούσα έρευνα, η 
επίγνωση της δομής των κλιτικών τύπων των ρημάτων και η ικανότητα μορφολογικής 
ανάλυσής τους βοηθούν στην αποφυγή ορθογραφικών λαθών των ήδη γνωστών 
μορφημάτων. Επιπλέον, η  σύνδεση νέων ρηματικών τύπων με το κλιτικό παράδειγμα 
στο οποίο ανήκουν μπορεί να συμβάλλει εξαρχής στην ορθή γραφή τους (τουλάχιστον 
των καταλήξεων) (Μαγουλά & Κατσούδα, 2011). Σε μακρόχρονη έρευνα των Deacon 
και Kirby (2004) διερευνήθηκε η σχέση της μορφολογικής επίγνωσης κλίσης με την 
ανάγνωση από τη Β΄ τάξη έως την Ε΄ τάξη του δημοτικού σε αγγλόφωνους μαθητές. Η 
μορφολογική επίγνωση κλίσης είχε μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη 
της αναγνωστικής ικανότητας και στην κατανόηση, ιδίως στις μεγαλύτερες τάξεις. Οι 
Casalis & Luis-Alexandre (2000) διεξήγαγαν μια διαχρονική έρευνα γύρω από τη 
φωνολογική και τη μορφολογική επίγνωση σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάγνωσης 
στα γαλλικά. Σε αυτή την έρευνα η μορφολογική επίγνωση κλίσης φαίνεται να 
κατακτιέται πολύ πιο νωρίς από τις δύο άλλες μορφές μορφολογικής επίγνωσης και 
μάλιστα πριν ακόμα αρχίσει η διδασκαλία της ανάγνωσης. Αν και οι βασικές γνώσεις της 
μορφολογικής επίγνωσης κλίσης κατακτώνται στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού, 
εντούτοις αυτή συνεχίζει να αναπτύσσεται και στις επόμενες τάξεις.  

Οι έρευνες στη νεοελληνική γλώσσα για τη σχέση της μορφολογικής επίγνωσης με 
τον γραμματισμό ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια με αφορμή συχνά τα προβλήματα 
γραμματισμού των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Μαγουλά & Κουτουμάνου, 2009). 
Μια σημαντική προσέγγιση της σχέσης μορφολογίας, ορθογραφίας και ανάγνωσης έγινε 
από τους Bryant, Nunes και Aidinis (1999). Στα αποτελέσματά της φάνηκε αρχικά μια 
ισχυρή σύνδεση μεταξύ μορφολογικής επίγνωσης και μορφολογικών ορθογραφιών των 
παιδιών. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά τα παιδιά δεν κατανοούν τη σημασία της 
μορφολογίας από την αρχή αλλά αυτό συμβαίνει αργότερα. Οι Αϊδίνης και Παράσχου 
(2004) σε μια πιο πρόσφατη έρευνα κατέληξαν ότι στην ορθογραφημένη γραφή η 
ανάπτυξη της μορφολογικής  επίγνωσης επιτυγχάνεται αργότερα και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες από ότι η ανάπτυξη της φωνολογικής. Γενικά, οι έρευνες για την ελληνική 
γλώσσα δείχνουν ότι το μορφολογικό επίπεδο εμπλέκεται κατά την κατάκτηση της 
ορθογραφημένης γραφής και παρέχουν απλώς ενδείξεις για το ρόλο της μορφολογικής 
επίγνωσης κατά την ανάγνωση (Μαγουλά & Κουτουμάνου, 2009).  

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην μορφολογική επίγνωση κλίσης του ρήματος, 
επειδή το ρήμα αποτελεί το πιο σύνθετο μέρος του μορφολογικού συστήματος της 
ελληνικής γλώσσας (Holton, Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton, 1999) και η 
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κατάκτηση του έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Τρεις έννοιες, όμως, είναι αλληλένδετες στην 
κλίση του ρήματος: η έννοια του χρόνου, η έννοια του ποιού ενεργείας2 και η έννοια της 
έγκλισης3. Ο χρόνος είναι η ρηματική κατηγορία η οποία τοποθετεί την ενέργεια ή την 
κατάσταση που εκφράζει το ρήμα σε ένα σημείο του χρονικού άξονα και πιο 
συγκεκριμένα στο παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 2004; 
Τσολάκης, 1979). Το ποιόν ενεργείας δηλώνει μια συγκεκριμένη διαφορά στον τρόπο 
που ο ομιλητής αντιλαμβάνεται και παρουσιάζει στον ακροατή την ενέργεια που 
εκφράζει το ρήμα (Holton et al., 1999). Το ρήμα στην ελληνική μπορεί να δηλώνει τρία 
είδη ποιού ενεργείας: το συνοπτικό–στιγμιαίο, το εξακολουθητικό-επαναλαμβανόμενο ή 
το συντελεσμένο (Φιλιππάκη – Warburton, Γεωργιαφέντης, Κότζογλου & Λουκά, 2011). 
Οι μορφές που παίρνει το ρήμα προκειμένου να δηλωθεί η στάση του ομιλητή προς αυτό 
που δηλώνει το ρήμα ονομάζονται εγκλίσεις. Οι εγκλίσεις είναι τρεις, η οριστική, η 
υποτακτική και η προστακτική (Holton et al., 1999). 

2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση του επιπέδου της Μορφολογικής 
Επίγνωσης μαθητών των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου όσον αφορά τις 
τρεις βασικές κατηγορίες της κλιτικής μορφολογίας του ρήματος: τον χρόνο, το ποιόν 
ενεργείας και την έγκλιση. Συγκεκριμένα, εξετάζεται με τη χρήση κατάλληλων 
δοκιμασιών-κριτηρίων αν τα προαναφερθέντα παρεπόμενα του ρήματος κατακτούνται 
εξελικτικά και με ποια σειρά, καθώς και ο βαθμός κατάκτησής τους. 

3. Μεθοδολογία έρευνας 

Με άξονα τα παραπάνω ερωτήματα κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο ως κριτήριο 
αξιολόγησης της μορφολογικής επίγνωσης των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων του 
δημοτικού σχολείου ως προς τον χρόνο, την έγκλιση και το ποιόν ενεργείας του ρήματος, 
το οποίο διανεμήθηκε τον Μάιο του 2014 σε 3 τρία διαφορετικά σχολεία του νομού 
Αττικής. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, διότι είχε καλυφθεί το 
μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης ως προς τα παρεπόμενα του ρήματος.  Πιο 
συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αυτό μοιράστηκε σε τμήματα των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 
τάξεων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας και στο 
ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Κουτσομάλη» στην Αργυρούπολη. Η 
χορήγηση των δοκιμασιών έγινε κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, διήρκησε 
περίπου 50 λεπτά και διατηρήθηκε η ανωνυμία των μετρήσεων. Η έρευνα βασίστηκε σε 
125 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους μαθητές και ακολούθησε η 
στατιστική επεξεργασία τους.  

Οι έξι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν βασίστηκαν στα παρακάτω κριτήρια 
αξιολόγησης της μορφολογικής επίγνωσης: στο κριτήριο του σχηματισμού και ανάλυσης 
μορφολογικών δομών και συγκεκριμένα της αναλογίας προτάσεων και του σχηματισμού 

                                                           
2 Τον όρο ποιόν ενεργείας επιλέγουν οι Holton, Mackridge και Φιλιππάκη-Warburton (1999) και οι 
Κλαίρης και Μπαμπινιώτης (2004), καθώς και οι σχολικές γραμματικές και τα σχολικά εγχειρίδια της 
Γλώσσας. Η ίδια έννοια αποδίδεται και με τους όρους όψη (Mackridge, 1985), άποψη (Μόζερ, 2004) και 
τρόπος του ρήματος (Τσολάκης, 1979). 
3 Στην παρούσα εργασία υιοθετείται ο όρος έγκλιση, ο οποίος εμφανίζεται στις σχολικές γραμματικές και 
στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας. Η διάκριση του από τον όρο τροπικότητα (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 
2004) δεν ανήκει στους ερευνητικούς στόχους και γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλύεται περαιτέρω. 



133 Καλογριανίτη Ευαγγελία & Μαξιμιάδη Δανάη 
 

λεξικών τύπων και στο κριτήριο αναγνώρισης και εκτίμησης μορφολογικών δομών και 
συγκεκριμένα της πολλαπλής επιλογής και της αναγνώρισης και διόρθωσης λαθών 
(Carlisle, 1995; Γρηγοράκης, 2010).  

Στην πρώτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα 
πινακάκι τοποθετώντας τους ρηματικούς τύπους που τους είχαν δοθεί στην κατάλληλη 
χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον). (1). Είχαν ξεχάσει – Παρελθόν. 

 Η δεύτερη άσκηση καλούσε τα παιδιά να σχηματίσουν με βάση τα συμφραζόμενα 
τους οκτώ χρόνους της οριστικής έγκλισης και να ονομάσουν κάθε φορά τον χρόνο που 
χρησιμοποίησαν. Για παράδειγμα: (2). Ο ταχυδρόμος παρέδωσε (παραδίδω) τις επιστολές 
στη μητέρα μου πριν λίγη ώρα. [Αόριστος]. Όταν μεγαλώσω, θα γίνω (γίνομαι) 
αστροναύτης. [Συνοπτικός Μέλλοντας].  

Στη συνέχεια, η τρίτη άσκηση μελετούσε τον βαθμό αναγνώρισης της κάθε έγκλισης 
από τα παιδιά και τους ζητούσε να επιλέξουν τι δήλωνε το υπογραμμισμένο ρήμα. 
Παραδείγματος χάριν: (3).  Ας κάνουμε λίγη ησυχία. Α) πραγματικότητα, βεβαιότητα Β) 
επιθυμία, αβεβαιότητα Γ) προσταγή, παράκληση, συμβουλή. 

Στην τέταρτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνταν να φτιάξουν προτάσεις που να 
εκφράζουν βεβαιότητα, επιθυμία και προσταγή, μετατρέποντας τα ρήματα κάθε 
παραδείγματος  στις άλλες δύο εγκλίσεις. Χρησιμοποιήθηκαν καταφατικές αλλά και 
αποφατικές προτάσεις, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα που ακολουθούν. (4). 
Βεβαιότητα: Η Μαρία τεντώνει το σκοινί. Επιθυμία: (Η Μαρία θέλει) να τεντώνει το 
σκοινί. Προσταγή: Τέντωνε το σκοινί, Μαρία. (5). Βεβαιότητα: Δε χρησιμοποιείτε το 
ασανσέρ. Επιθυμία: Να μη χρησιμοποιείτε το ασανσέρ. Προσταγή: Μη χρησιμοποιείτε το 
ασανσέρ.  

 Η πέμπτη δραστηριότητα ήλεγχε κατά πόσο οι μαθητές ήταν σε θέση να 
αναγνωρίσουν ένα ρήμα ως προς το ποιόν ενεργείας, δηλαδή να διακρίνουν αν ένα 
γεγονός είναι διαρκές-μη συνοπτικό, στιγμιαίο-συνοπτικό ή συντελεσμένο. Καλούνταν 
να κυκλώσουν ποιο από τα τρία είδη ποιού ενεργείας εξέφραζε κάθε φορά ο ρηματικός 
τύπος: (6). Τα φύλλα έπεφταν στη γη από τον φθινοπωρινό αέρα. Α) εξακολουθητική – μη 
συνοπτική ενέργεια Β) στιγμιαία - συνοπτική ενέργεια Γ) συντελεσμένη ενέργεια. (7). 
Ανακατέψτε το μίγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Α) εξακολουθητική – μη συνοπτική 
ενέργεια Β) στιγμιαία – συνοπτική ενέργεια Γ) συντελεσμένη ενέργεια. 

 Τέλος, η έκτη άσκηση είχε στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών των 
ρημάτων ως προς το ποιόν ενεργείας. Δίνονταν προτάσεις με υπογραμμισμένο τον 
λανθασμένο τύπο του ποιού ενεργείας και οι μαθητές καλούνταν να γράψουν τον σωστό 
τύπο στοχεύοντας στο να δημιουργείται μια νοηματικά σωστή πρόταση. (8). Ο μπαμπάς 
θα γυμναστεί καθημερινά μετά τη δουλειά. Ο μπαμπάς θα γυμνάζεται καθημερινά μετά τη 
δουλειά. (9). Γι’ αυτό ήρθα σήμερα, να ζητάω την άδειά σας. Γι’ αυτό ήρθα σήμερα, να 
ζητήσω την άδειά σας. 

4. Αποτελέσματα έρευνας 

Προκειμένου να γίνει παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων, αρχικά εντοπίστηκαν 
και καταγράφηκαν οι σωστές απαντήσεις των μαθητών κάθε τάξης ξεχωριστά για κάθε 
δοκιμασία. Στη συνέχεια, μετρήθηκαν οι σωστές απαντήσεις ανά άσκηση και ανά τάξη 
και αθροίστηκαν. Δεν αξιολογήθηκαν ως λανθασμένες οι απαντήσεις στις οποίες 
εντοπίστηκαν ορθογραφικά λάθη στην περίπτωση ορθής λύσης της άσκησης. 
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4.1. Χρονική Βαθμίδα  

Πίνακας 1: Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς τη χρονική βαθμίδα του ρήματος. 

 

Στον Πίνακα 1 τοποθετήθηκαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ορθών απαντήσεων σε 
ποσοστό επί τοις εκατό (%) αναφορικά με την ταξινόμηση των δοσμένων ρημάτων στη 
σωστή χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον) για κάθε τάξη ξεχωριστά (1η 
δραστηριότητα). Εξετάζοντας τα ραβδογράμματα διαπιστώθηκε ότι η κατανόηση της 
χρονικής βαθμίδας ακολουθεί εξελικτική πορεία, παρουσιάζοντας μια μικρή καμπή στην 
Έκτη τάξη. Τα μεγαλύτερα ποσοστά λαθών εντοπίστηκαν στη χρονική βαθμίδα του 
παρόντος και για τις τρεις τάξεις του δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, για την Δ΄ τάξη το 
ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων άγγιξε το 44,32%, ενώ για την Ε΄ και Στ΄ τάξη 
τα ποσοστά ήταν 33,14% και 38,18% αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε αυξημένη δυσκολία 
από τα παιδιά να συμπεριλάβουν στους παροντικούς χρόνους τον Παρακείμενο, γεγονός 
που αιτιολογεί τα σχετικά χαμηλά ποσοστά ορθών απαντήσεων. Όπως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα, μεγαλύτερος βαθμός κατανόησης υπήρχε ως προς τους χρόνους που 
ανήκουν στη βαθμίδα του παρελθόντος και του μέλλοντος και για τις τρεις τάξεις. Πιο 
αναλυτικά, στη χρονική βαθμίδα του παρελθόντος τα σωστά αποτελέσματα για κάθε 
τάξη είχαν ως εξής: 75,76% για την Δ΄ τάξη, 84,50% για την Ε΄ τάξη και 78,48% για την 
Στ΄ τάξη. Η τοποθέτηση των ρημάτων στη βαθμίδα του μέλλοντος αντιμετωπίστηκε 
επιτυχώς από το σύνολο σχεδόν των μαθητών, με τα ποσοστά των λανθασμένων 
απαντήσεων να φτάνουν στο 11,36% για την Δ΄ τάξη, στο 4,65% για την Ε΄ τάξη και στο 
7,88% για την Στ΄ τάξη.  

4.2. Χρόνοι του ρήματος  

Πίνακας 2 - Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς τον γραμματικό χρόνο του ρήματος. 

 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των τριών τάξεων του 
δημοτικού σχετικά με τον γραμματικό χρόνο του ρήματος (2η δραστηριότητα). Τα 
αποτελέσματα από τη σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών ανά τάξη φανέρωσαν ότι ο 
βαθμός κατανόησης των χρόνων του ρήματος της οριστικής ακολουθεί εξελικτική 
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πορεία. Συγκεκριμένα, η Δ΄ τάξη είχε το χαμηλότερο ποσοστό (53,64%), με την Ε΄ τάξη 
να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση (65,35%), ξεπερνώντας την Στ΄ τάξη, της οποίας 
το ποσοστό των επιτυχών απαντήσεων ήταν στο 61,64%. Δυσκολία παρατηρήθηκε στην 
αντιστοίχιση του ρηματικού τύπου με την ονομασία του χρόνου στον οποίο τον 
σχημάτιζαν, ιδιαίτερα από τους μαθητές της Δ΄ τάξης. Γενικά, οι γραμματικοί χρόνοι του 
ρήματος δημιούργησαν αρκετές δυσκολίες σε όλους τους μαθητές του δείγματος, 
γεγονός που αιτιολογεί τα χαμηλά ποσοστά των ορθών απαντήσεων.  

4.3. Εγκλίσεις  

Πίνακας 3 - Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς την έγκλιση του ρήματος. 

 

Τα παιδιά ήταν, κατά ένα μεγάλο ποσοστό (Πίνακας 3), σε θέση να διακρίνουν τις τρεις 
εγκλίσεις, να ξεχωρίσουν τα βοηθητικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της καθεμιάς και 
να μετατρέψουν τα δοσμένα ρήματα στην έγκλιση που τους είχε ζητηθεί, χωρίς όμως να 
χρειαστεί να τις ονομάσουν (3η και 4η δραστηριότητα). Οι μαθητές της Δ΄ τάξης 
απάντησαν ορθά στο 75,45 % των ρηματικών τύπων της Οριστικής, στο 72,72% αυτών 
της Υποτακτικής και στο 85,45% αυτών της Προστακτικής. Αντίθετα, οι μαθητές της Ε΄ 
τάξης είχαν μεγαλύτερη δυσκολία στους τύπους της Οριστικής από τις υπόλοιπες τάξεις 
(72,09%), ενώ στην Υποτακτική σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία (75,58%) και στην 
Προστακτική κατείχαν τα ηνία μαζί με την Δ΄ τάξη (85,11%). Οι μαθητές της Στ΄ τάξης 
παρουσίασαν υψηλά ποσοστά ορθών απαντήσεων στην Οριστική (77,81%) και στην 
Υποτακτική (76,36%), εντούτοις στην Προστακτική είχαν τις λιγότερες επιτυχίες σε 
σχέση με τις υπόλοιπες τάξεις (82,18%).  

Επομένως, η Προστακτική φαίνεται να είναι η έγκλιση που κατέχουν βαθύτερα οι 
μαθητές και των τριών τάξεων και συνήθως επιλέγουν τον συνοπτικό τύπο της. Η 
εξέλιξη της μορφολογικής επίγνωσης ανά τάξη δεν ακολούθησε ομαλή πορεία στην 
περίπτωση της έγκλισης, αποδεικνύοντας ίσως την πιο επιφανειακή κατάκτησή της και 
τις δυσκολίες που αυτή η γραμματική κατηγορία γεννά. 
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4.4. Ποιόν Ενεργείας 

Πίνακας 4- Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς το ποιόν ενεργείας του ρήματος. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν σωστά τα ρήματα ως προς το ποιόν ενεργείας που δήλωναν αυτά. Ο 
βαθμός κατανόησης της έννοιας του ΠΕ ακολουθεί εξελικτική πορεία, όπως είναι 
εμφανές από τον Πίνακα 4. Όσον αφορά την 5η και 6η δραστηριότητα σχετικά με το 
ποιόν ενεργείας, η Δ΄ τάξη απάντησε σωστά σε ποσοστό 70,9%, η Ε΄ τάξη σε ποσοστό  
75,81% και η Στ΄ τάξη σε ποσοστό 75,31%.  

Το είδος του ποιού ενεργείας που φαίνεται να έχουν κατακτήσει οι μαθητές σε βάθος 
είναι το εξακολουθητικό – επαναλαμβανόμενο (σωστές απαντήσεις Δ΄ τάξη 70,45%, Ε΄ 
τάξη 67,44%, Στ΄ τάξη 67,27%). Περισσότερες δυσκολίες είχαν στο στιγμιαίο – 
συνοπτικό ποιόν ενεργείας (σωστές απαντήσεις Δ΄ τάξη 46,97%, Ε΄ τάξη 66,67%, Στ΄ 
τάξη 66,06%) και ιδίως στους ρηματικούς τύπους που απαιτούσαν τη συνοπτική 
θεώρηση ενός εξελισσόμενου γεγονότος, π.χ. Ανακατέψτε το μίγμα μέχρι να 
ομογενοποιηθεί. Στους ρηματικούς τύπους με συντελεσμένο ποιόν ενεργείας η Δ΄ και Ε΄ 
τάξη σημείωσαν ικανοποιητικά ποσοστά σωστών απαντήσεων (68,18% και 72,09% 
αντίστοιχα), με μικρή κάμψη στην Στ΄ τάξη (61,82%). Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι 
τάξεις κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε ποσοστό πάνω από 87% στη δραστηριότητα της 
διόρθωσης του λάθους στο ποιόν ενεργείας του ρηματικού τύπου. 

5. Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου της Μορφολογικής 
Επίγνωσης μαθητών των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου όσον αφορά τις 
τρεις βασικές κατηγορίες της κλιτικής μορφολογίας του ρήματος: τον χρόνο, το ποιόν 
ενεργείας και την έγκλιση. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε με τη χρήση κατάλληλων 
δοκιμασιών-κριτηρίων αν τα προαναφερθέντα παρεπόμενα του ρήματος κατακτώνται 
εξελικτικά και με ποια σειρά, καθώς και ο βαθμός κατάκτησής τους. Οι έννοιες αυτές 
διδάσκονται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και το επίπεδο της βαθύτερης 
κατάκτησης και συνειδητοποίησης τους από τους μαθητές έχει ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον, μιας και δεν έχει μελετηθεί ξανά.  

 Ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
είναι ότι η κατάκτηση των παρεπόμενων του ρήματος έρχεται βαθμιαία και εξελικτικά 
και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της συνεχούς 
τριβής των παιδιών με τις συγκεκριμένες ρηματικές κατηγορίες. Επιπρόσθετα, 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερου βαθμού μορφολογική επίγνωση στη χρονική βαθμίδα και 
στο ποιόν ενεργείας, μικρότερου βαθμού στις εγκλίσεις και ακόμη μικρότερου βαθμού 
στους γραμματικούς χρόνους.  
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Τα παραπάνω ευρήματα δικαιολογούνται από το γεγονός ότι στην Ε΄ τάξη του 
δημοτικού, όπου οι μαθητές διδάσκονται για πρώτη φορά συστηματικά τη γραμματική 
της νέας ελληνικής γλώσσας μέσα από συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και όπου 
δίνεται έμφαση στη διδασκαλία του ρηματικού συστήματος και κυρίως στις εγκλίσεις και 
στη χρήση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, η βελτίωση τους σε σύγκριση 
με τα αποτελέσματα των μαθητών της Δ΄ τάξης είναι εμφανής. Σε επιβεβαίωση των 
παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η μικρού βαθμού αλλά αισθητή πτώση των 
επιδόσεων των μαθητών της Στ΄ τάξης του δημοτικού, όπου η διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος δεν επιμένει τόσο στα συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος του δείγματος της έρευνας αντιμετώπισε τον 
Παρακείμενο ως παρελθοντικό χρόνο, μη τοποθετώντας τον στη χρονική βαθμίδα του 
παρόντος. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει και στην ίδια τη φύση του συγκεκριμένου 
χρόνου που ταλαντεύεται μεταξύ των δύο χρονικών βαθμίδων. Ο Παρακείμενος είναι μια 
ιδιότυπη μορφή χρόνου, καθώς κινείται και στο παρελθόν και στο παρόν με αποτέλεσμα 
να μπορεί να αντικατασταθεί με τον απλό παρελθοντικό χρόνο - Αόριστο (Holton et al., 
1999). Άλλωστε, ο Παρακείμενος αυτή την εποχή εμφανίζει μεγάλη ποικιλία χρήσεων 
και έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομιλητών, αλλά και διαχρονικά παρουσιάζει τις 
περισσότερες μεταβολές (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 2004). Ένας άλλος χρόνος που 
προκάλεσε σύγχυση στους μαθητές ήταν ο Παρατατικός, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό 
μαθητών να τον κατατάσσει στους παροντικούς χρόνους. Προς επίρρωση της παραπάνω 
επιλογής, η Σακελλαρίου (1999) υποστηρίζει ότι ο Παρατατικός θεωρείται ο κατεξοχήν 
τροπικός χρόνος της ελληνικής με παγχρονική αναφορά και συχνά εκφράζει μια 
αποστασιοποίηση από τις συνέπειες της ενέργειας του ρήματος που μπορεί να 
επεκτείνονται και ως το παρόν. 

Αντίστοιχα, στην Δ΄ τάξη του δημοτικού παρατηρήθηκε χαμηλότερη επίδοση τόσο ως 
προς τον χρόνο και τη χρονική βαθμίδα, όσο και προς την κατανόηση των εγκλίσεων και 
του ποιού ενέργειας. Η διαπίστωση αυτή υποδεικνύει ότι στην Δ΄ τάξη τα παιδιά δεν 
έχουν κατακτήσει σε βάθος τα προαναφερθέντα παρεπόμενα του ρήματος. Ιδιαίτερα οι 
εγκλίσεις προσεγγίζονται ακροθιγώς σε αυτή την τάξη. Επιπλέον, η έννοια του ποιού 
ενέργειας προσεγγίζεται μέχρι και την Δ΄ τάξη μόνο διαισθητικά, καθώς τα παιδιά 
εκείνης της ηλικίας δε γνωρίζουν ούτε τη σχετική ορολογία ούτε τη διαδικασία 
εντοπισμού του μέσα στο ρήμα. Αντίθετα, στην Ε΄ και Στ΄ τάξη που εισάγεται η 
διδασκαλία του συγκεκριμένου γραμματικού φαινομένου παρατηρήθηκε αύξηση των 
επιδόσεων των παιδιών. Σε όλες τις τάξεις σημαντικό ποσοστό παιδιών δεν κατάφερε να 
αντιληφθεί τη συνοπτική θεώρηση μιας ενέργειας που μπορεί να είχε μεγάλη διάρκεια 
στην πραγματικότητα.  

Η σύγκριση ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού ως προς τους 
χρόνους του ρήματος στην Οριστική καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις των μαθητών ως προς 
τη σωστή χρήση των χρόνων και την εξοικείωση με τη σχετική ορολογία 
διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τάξη σε τάξη και ακολουθούν εξελικτική 
πρόοδο. Αρκετά δύσκολη αποδείχθηκε για πολλούς μαθητές, ανεξαρτήτως τάξης, η 
αντιστοίχιση του ρηματικού τύπου που προέκυπτε από τα συμφραζόμενα με την 
ονομασία του χρόνου στον οποίο τον σχημάτισαν. Αναφορικά με την υψηλότερη 
βαθμολογία των μαθητών της Ε΄ τάξης συγκριτικά με της Στ΄ τάξης μπορεί εκ νέου να 
δικαιολογηθεί με τη συστηματική διδασκαλία αυτών των γραμματικών φαινομένων στην 
Ε΄ τάξη. 
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Ο μορφολογικός σχηματισμός των τριών εγκλίσεων όσο και η μεταξύ τους διάκριση 
δημιούργησε αυξημένη δυσκολία στους μαθητές και των τριών τάξεων με την Οριστική 
και την Υποτακτική να σημειώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχών απαντήσεων και 
την Προστακτική τα υψηλότερα. Να σημειωθεί ότι δε ζητήθηκε η ονομασία των 
εγκλίσεων, καθώς η Δ΄ τάξη πιθανόν να μην την είχε διδαχθεί, γεγονός που απέτρεψε 
παραπάνω λάθη. Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τους μαθητές 
ήταν η συνοπτική Προστακτική, καθώς αφορά ενέργειες που αντιμετωπίζονται 
περισσότερο συγκεκριμένα και λιγότερο γενικά σύμφωνα με τον Mackridge (1985). 

Ένας περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι τα αποτελέσματά της βασίστηκαν 
στη σύγκριση μαθητών διαφορετικών τάξεων την ίδια χρονική στιγμή και όχι των ίδιων 
μαθητών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Επομένως, τα πορίσματα της δεν μπορούν να 
επιβεβαιωθούν με ασφάλεια, αν δεν προηγηθεί διαχρονική μελέτη. Στα παραπάνω 
έρχεται να προστεθεί και το μικρό δείγμα της, ιδίως στη Δ΄ τάξη, γεγονός που δεν 
επιτρέπει τη διεξαγωγή περισσότερων αναλύσεων και ενδεχομένως περιορίζει τη 
δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων. 

Κλείνοντας, από την ανασκόπηση της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας 
διαπιστώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του επιπέδου της Μορφολογικής 
Επίγνωσης των μαθητών. Στον ελληνικό χώρο η διεξαγωγή στο μέλλον μιας νέας 
έρευνας, διαχρονικής ή με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, θα μπορούσε να 
διευρύνει σε σημαντικό βαθμό τα πορίσματα της παρούσας έρευνας ως προς την 
αξιολόγηση του επιπέδου της μορφολογικής επίγνωσης του ρήματος των μαθητών των 
μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου.  
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Abstract 
This study attempts to investigate the productivity of the verbalizers -ev(o) and -iz(o) in Pontic and 
Italiot (Griko and Grekaniko). Specifically, we focus on: (a) the relation of productivity with the 
lexical distinctive characteristic [±foreign] of the base and (b) how productivity is interrelated with 
the selection features of the verbalizers -ev(o) and -iz(o). Our data derive from representative 
dictionaries of Pontic and Italiot. The present study shows that the verbalizers -ev(o) and -iz(o) are 
productive both in Pontic and Italiot. However, according to our research data, the verbalizer -iz(o) 
seems to be less productive in Pontic than in Italiot. 
 
Λέξεις-κλειδιά: παραγωγικότητα, ρηματοποιητής, [±ξένο] της βάσης, Ποντιακή, Κατωιταλική 
 

                                    ✦ 

1. Εισαγωγή  

Η έννοια της παραγωγικότητας (productivity) χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη 
μορφολογική περιγραφή γλωσσών (Booij, 2007:67). Σχετίζεται με τις μορφολογικές 
διαδικασίες και τα στοιχεία που μετέχουν σε αυτές. Οι παραγωγικές διαδικασίες 
περιγράφονται και αναλύονται με βάση ένα σύνολο κανόνων και αρχών της γλώσσας και 
είναι αυτές που τροφοδοτούν τη γλώσσα με νεολογισμούς (Ράλλη, 2005:90). 

Όπως τονίζει η Ράλλη (2013:23), η παραγωγικότητα μπορεί να δράσει ως καταλύτης 
στην επιλογή ενός συγκεκριμένου επιθήματος ως στοιχείου ενσωμάτωσης. 
Χαρακτηριστικά, η επιλογή ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενσωμάτωσης στις διαλέκτους 
σχετίζεται με τη διακύμανση της παραγωγικότητας των διαδικασιών παραγωγής 
σχηματισμού ρημάτων (Ράλλη, 2013:22). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Ράλλη (2013:22), η δημιουργία ρημάτων με -ευ- είναι 
ιδιαίτερα παραγωγική στην Ποντιακή2 και την Κατωιταλική3, ενώ η δημιουργία ρημάτων 

                                                           
1 Πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω) στην Ποντιακή και την 
Κατωιταλική διάλεκτο. 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Αγγελική 
Ράλλη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 
2 Η Ποντιακή ομιλούνταν στη μεγαλύτερη έκταση του Πόντου (βορειοανατολική Τουρκία), μέχρι τις αρχές 
του 20ου αιώνα, όταν οι χριστιανοί Πόντιοι ομιλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους (Ράλλη, 
2013:20). Όπως τονίζει η Ράλλη (2013:20), σήμερα, Πόντιοι διαλεκτόφωνοι μπορούν να εντοπιστούν σε 
όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως σε διαλεκτικούς θύλακες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. 
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με -ιζ- είναι παραγωγική σε άλλες διαλέκτους, μεταξύ των οποίων και τα Αϊβαλιώτικα. Η 
συγκεκριμένη παραδοχή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η Ποντιακή 
είναι μία από τις πιο συντηρητικές Νεοελληνικές διαλέκτους, αφού έχει διατηρήσει έναν 
αριθμό αρχαιοπρεπών χαρακτηριστικών, ενώ εμφανίζει ταυτόχρονα διαλεκτικά 
φαινόμενα ήδη από τον 5ο αι. μ.Χ. (Μανωλέσσου & Παντελίδης, 2011, όπως αναφέρεται 
από τη Ράλλη, 2013:23). 

Ουσιαστικά, όπως τονίζει η Ράλλη (2013:23), ο σχηματισμός ποντιακών ρημάτων με  
-ευ- θα μπορούσε, επίσης, να είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι τα 
παράγωγα ρήματα σε -ευ- ανήκαν σε μια ιδιαίτερη παραγωγική κατηγορία της Κλασικής 
Ελληνικής (5ος - 4ος αι. π.Χ.). 

Προς την ίδια κατεύθυνση, η υψηλή παραγωγικότητα του ρηματικού σχηματισμού σε 
-ευ- στην Κατωιταλική4 θα μπορούσε, επίσης, να θεωρηθεί ως ένα φαινόμενο που 
προέρχεται από την Αρχαία Ελληνική, όπως υπάρχουν και άλλα φαινόμενα του ίδιου 
τύπου, τα οποία, σύμφωνα με τη Ράλλη (2013:23), έχουν επισημανθεί σε έρευνες των 
Rohlfs (1933), Caratzas (1958) και Καραναστάση (1997). 

Επομένως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν στοιχεία από την Αρχαία Ελληνική, 
φαίνεται πως η Ποντιακή και η Κατωιταλική ακολούθησαν παράλληλη ανάπτυξη στην 
προσαρμογή ρηματικών δανείων (Ράλλη, 2013:23). 

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Ralli (2012b:122-123) και Koutsoukos & Ralli 
(2013:15), η Ποντιακή και η Κατωιταλική5 έδειξαν να ακολουθούν παράλληλη πορεία 
στο σύστημά τους, με το επίθημα -ευ(ω) να είναι ιδιαιτέρως παραγωγικό στην 

                                                                                                                                                                             
Η διάλεκτος ομιλείται ακόμα και στον Πόντο από ένα μικρό αριθμό μουσουλμάνων κατοίκων (Mackridge, 
1987, όπως αναφέρεται στη Ράλλη, 2013:20), καθώς και σε ορισμένες περιοχές της Γεωργίας και του 
Βορείου Καυκάσου (Ράλλη, 2013:20). 
3 Σύμφωνα με τη Ράλλη (2013:10), οι ελληνόφωνοι διαλεκτικοί θύλακες στην Ιταλία βρίσκονται στην 
Απουλία (περιοχή του Σαλέντο, η λεγόμενη Grecia Salentina) και στην Καλαβρία (περιοχή της Bova). 
Ειδικότερα, η Κατωιταλική της Καλαβρίας (Grekaniko ή Bovese) (Fanciullo, 2001, όπως αναφέρεται στη 
Ralli, 2012b:114) παρουσιάζει ταχεία γλωσσική ύφεση. Χαρακτηριστικά, η Κατσογιάννου (1995, όπως 
αναφέρεται στη Ράλλη, 2013:10) επισημαίνει ότι δεν έχουν εναπομείνει παρά γύρω στους 500 γηγενείς 
ομιλητές, ενώ πολλά χωριά έχουν ερημωθεί (Ralli, 2012b:114; Ράλλη, 2013:10).  
Πιο συγκεκριμένα, η Bovese (διάλεκτος της Καλαβρίας) ομιλείτο μέχρι πρόσφατα σε εννέα χωριά, τα 
οποία είναι τα εξής: Amendolea, Bova superiore, Gallicianò, Bova Marina, Condofuri, Roghudi, 
Roccaforte, Chorio di Roccaforte και Chorio Roghudi (Ανδρέου, 2013:43). Ωστόσο, όπως τονίζει ο 
Ανδρέου (2013:43), η Bovese συνεχίζει να αντιστέκεται στο Gallicianò και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η μοναδική σύγχρονη αναλυτική περιγραφή της διαλέκτου αυτής (Katsoyannou, 1995, όπως 
αναφέρεται στον Ανδρέου, 2013:43) βασίζεται στο συγκεκριμένο ιδίωμα.  
Αντίθετα, στην Απουλία (Griko), οι ομιλητές φαίνεται να αντιστέκονται, διατηρούν ακόμα ζωντανή τη 
διάλεκτο αν και η χρήση της γλώσσας ως μητρικής έχει περιοριστεί σε ηλικιωμένα άτομα (Ralli, 
2012b:114; Ράλλη, 2013:10). Σήμερα, υπάρχουν περίπου εννέα χωριά όπου ομιλείται η Griko (Calimera, 
Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia και 
Zollino) (Ralli, 2012b:114; Ανδρέου, 2013:43; Κουτσούκος, 2013:27; Ράλλη, 2013:10), αλλά οι ομιλητές 
επικοινωνούν διαλεκτικά κυρίως μέσα στην οικογένεια (Profili, 1985, όπως αναφέρεται στη Ralli, 
2012b:114; Ράλλη, 2013:10).  
Η Griko και η Bovese εμφανίζουν ορισμένες διαφορές (Rohlfs, 1933; 1997; Καραναστάσης, 1997, όπως 
αναφέρεται στη Ράλλη, 2013:10). Οι διαφορές αυτές, όμως, δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να θεωρηθούν 
διαφορετικά διαλεκτικά συστήματα. Ουσιαστικά, αποτελούν ποικιλίες της ίδιας διαλέκτου (Ralli, 
2012b:114; Ράλλη, 2013:10).  
4 Η Ράλλη (2013) εστιάζει την προσοχή της στην Griko. 
5 Το ενδιαφέρον των Ralli (2012b) και Koutsoukos & Ralli (2013) επικεντρώνεται στην Griko. 
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προσαρμογή ρημάτων ξενικής προέλευσης, ενώ το επίθημα -ιζ(ω) φάνηκε να 
περιορίζεται σε σχηματισμούς με ελληνική βάση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
διερεύνηση της παραγωγικότητας των ρηματοποιητών (verbalizers)6 -ευ(ω) και -ιζ(ω) 
στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο (Griko και Grekaniko). Πιο συγκεκριμένα, 
το ενδιαφέρον μας εστιάζει: (α) στη σχέση της παραγωγικότητας με το λεξικό διακριτικό 
χαρακτηριστικό [±ξένο] (για τη βάση) και (β) στο πώς αυτή συνδέεται με τα επιλογικά 
χαρακτηριστικά των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται η 
συγκεκριμένη μελέτη. Ξεκινώντας με την περίληψη (abstract), στην οποία γίνεται μια 
σύντομη παρουσίαση της εργασίας μας, στη συνέχεια, ακολουθεί η εισαγωγή και το 
θεωρητικό πλαίσιο. Το επόμενο τμήμα περιλαμβάνει τα ερευνητικά ερωτήματα και τη 
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης. Ακολουθεί η 
παρουσίαση των ερευνητικών μας δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, 
με βάση τα οποία διατυπώνουμε, στη συνέχεια, τα συμπεράσματά μας. Τέλος, 
παραθέτουμε τη βιβλιογραφία με βάση το πρότυπο σύστημα αναφοράς APA (American 
Psychological Association). 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο  

Η έννοια της παραγωγικότητας (productivity) είναι από τις βασικότερες στη 
μορφολογική μελέτη (Ράλλη, 2005:90). Σύμφωνα με τον Bauer (2001:205), η 
παραγωγικότητα ασχολείται με τον αριθμό των νέων λέξεων που μπορεί να 
δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μορφολογική διαδικασία.  

Όπως επισημαίνει η Ράλλη (2005:97), η παραγωγικότητα ή μη παραγωγικότητα μιας 
διαδικασίας συνδέεται στενά με τους περιορισμούς που τίθενται στην εφαρμογή της. Όσο 
λιγότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται τόσο πιο παραγωγική είναι η εκάστοτε διαδικασία. 
Οι περιορισμοί μπορεί να προέρχονται από τα συστατικά της δομής στα οποία 
εφαρμόζεται η διαδικασία (λεξικά χαρακτηριστικά λημμάτων) ή να αφορούν την ίδια τη 
διαδικασία.  

Οι περιορισμοί μπορεί να είναι φωνολογικού, δομικού και σημασιολογικού 
περιεχομένου ή απλώς κάποια διακριτικά χαρακτηριστικά. Όσο λιγότεροι είναι οι 
περιορισμοί τόσο ευκολότερη καθίσταται η εφαρμογή μιας διαδικασίας. Άρα, θεωρητικά, 
μια διαδικασία είναι παραγωγικότερη από μια άλλη όταν η εφαρμογή της υπόκειται σε 
λιγότερους περιορισμούς (Ράλλη, 2005:97). 

Με την έννοια της παραγωγικότητας συνδέεται και η έννοια της συχνότητας. Ωστόσο, 
όπως επισημαίνει η Ράλλη (2005:95), χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στην υιοθέτηση 
της συχνότητας εμφάνισης ως κριτηρίου για την αποδοχή ή μη της παραγωγικότητας 
μιας διαδικασίας ή ενός στοιχείου, δεδομένου ότι η συχνότητα εμφάνισης εξαρτάται από 
το περιβάλλον και τις συνθήκες που επηρεάζουν την έκφραση των ομιλητών. Έτσι, η 
παραγωγικότητα δεν ταυτίζεται με τη συχνότητα, αλλά ούτε και με την ποσότητα των 
λέξεων που δημιουργούνται (Ράλλη, 2005:96). 

                                                           
6 Πρόκειται για επιθήματα που σχηματίζουν ρήματα (Koutsoukos & Ralli, 2013:14). 
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Ειδικότερα, ως παραγωγική ορίζεται μία διαδικασία όταν εφαρμόζεται σε κάθε βάση 
μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Κατ’ επέκταση, το πρόσφυμα που εμπλέκεται στη 
συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται ότι είναι παραγωγικό (Ράλλη, 2005:96). 

3. Ερευνητικά Ερωτήματα - Μεθοδολογία 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα 
ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  
1) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ευ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ελληνικές βάσεις όσο και με βάσεις ξενικής προέλευσης;  
2) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ελληνικές βάσεις όσο και με βάσεις ξενικής προέλευσης;  
3) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ευ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ονοματικές βάσεις όσο και με ρηματικές;  
4) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ονοματικές βάσεις όσο και με ρηματικές;  
5)  Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) είναι εξίσου παραγωγικός με το ρηματοποιητή -ιζ(ω) και 
στις δύο διαλέκτους; 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της παραγωγικότητας των 
ρηματοποιητών (verbalizers) -ευ(ω) και -ιζ(ω) στην Ποντιακή και την Κατωιταλική 
διάλεκτο (Griko και Grekaniko). Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήσαμε αντιπροσωπευτικά 
διαλεκτικά λεξικά7 και επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας σε μια ποιοτική8 προσέγγιση 
της έννοιας της παραγωγικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας λεξικά9 της Ποντιακής10 και της Κατωιταλικής11, 
δηλαδή δευτερογενείς γλωσσικές πηγές (Δημελά, 2013:98), η παρούσα εργασία 
διερευνά: (α) τη σχέση της παραγωγικότητας με το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό 
[±ξένο] (για τη βάση) και (β) το πώς αυτή συνδέεται με τα επιλογικά χαρακτηριστικά 
των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω). 

 
 
 

                                                           
7 Μια έρευνα που έχει ως πηγή δεδομένων ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό λεξικό είναι δυνατό να 
προσφέρει αξιόπιστα και αδιάσειστα στοιχεία για την παραγωγικότητα μιας συγκεκριμένης μορφολογικής 
διαδικασίας και μάλιστα σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του εκάστοτε γλωσσικού συστήματος 
(Plag, 1999, όπως αναφέρεται στο Bauer, 2005:326-327). 
8Σύμφωνα με τη Δημελά (2010:193), ως παραγωγική κρίνεται η μορφολογική διαδικασία η οποία 
εξασφαλίζει στους φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας τα κατάλληλα μέσα για τη δημιουργία ποικίλων 
δοµών. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται παραγωγική (εξασφαλίζει στους φυσικούς ομιλητές τα κατάλληλα 
μέσα) µία µορφολογική διαδικασία αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης των ποιοτικών 
προσεγγίσεων, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο κρίνεται ως παραγωγική (δημιουργία ποικίλων δομών) µία 
διαδικασία αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης των ποσοτικών προσεγγίσεων (Δημελά, 
2010:193). 
9 Λήμματα των διαλεκτικών λεξικών που αξιοποιήσαμε για την παρούσα μελέτη βρίσκονται σε πλατφόρμα 
του Εργαστηρίου Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων (Διευθύντρια Εργαστηρίου: Καθ. Αγγελική Ράλλη) του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ειδίκευση Γλωσσολογίας),  με τίτλο: «Μορφολογία 
και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική». 
10 Πρόκειται για το Ιστορικόν λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου (Παπαδόπουλος, 1958). 
11 Πρόκειται για το Ιστορικόν λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας (Καραναστάσης, 1984-
1992). 
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4. Παρουσίαση Δεδομένων - Αποτελέσματα 

4.1. Ποντιακή και Κατωιταλική Διάλεκτος: Ενσωμάτωση Ρηματικών Δανείων 

Η έννοια της δάνειας λέξης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Οι δάνειες λέξεις 
ενσωματώνονται στη γλώσσα αποδέκτη κάτω από διαφορετικές και μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, ανάλογα με ποικίλους παράγοντες, όπως είναι οι ιδιότητες των δύο γλωσσών 
που έρχονται σε επαφή, οι ιστορικές συγκυρίες, η γεωγραφική περιοχή, το 
κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο, ο βαθμός διγλωσσίας, κτλ. (Ράλλη, 2013:9). 

Ο Haugen (1950, όπως αναφέρεται στη Ralli, 2013:1) τονίζει ότι τα ρήματα 
προσαρμόζονται στη γλώσσα αποδέκτη ως μεικτά ρηματικά δάνεια (loanblends), δηλαδή 
αποτελούνται από ένα κομμάτι που είναι αντίγραφο από τη δότρια γλώσσα και ένα 
κομμάτι που αποτελεί λεξικό στοιχείο της γλώσσας αποδέκτη.  

Σύμφωνα με τη Ralli (2013:7), οι δομικές ιδιότητες που συνδέονται με τα ρηματικά 
δάνεια καθορίζονται και περιορίζονται από τα βασικά χαρακτηριστικά της μορφολογίας 
της γλώσσας αποδέκτη. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει η Ralli (2013:3), τόσο στην 
Ποντιακή όσο και στην Κατωιταλική12, το επίθημα -ευ(ω) φαίνεται να ενσωματώνει 
ρηματικά δάνεια, παρόλο που έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές γλώσσες σε επαφή: η 
Ελληνική είναι διαχυτική γλώσσα, η Τουρκική είναι Αλταϊκή και συγκολλητική γλώσσα, 
ενώ οι Ρομανικές είναι Ινδοευρωπαϊκές και ημι-διαχυτικές γλώσσες.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ποντιακή και η Κατωιταλική δείχνουν να ακολουθούν τη 
λεγόμενη στρατηγική έμμεσης εισαγωγής (indirect insertion) για την προσαρμογή 
ρημάτων στο σύστημά τους, κατά την οποία ένα πρόσφυμα λειτουργεί συνήθως ως 
ενσωματωτής13 προκειμένου το ρήμα να κλιθεί σύμφωνα με το κλιτικό σχήμα της 
γλώσσας αποδέκτη (Wichmann & Wohlgemuth, 2008, όπως αναφέρεται στη Ralli, 
2012a:186; Ralli, 2012b:113; Koutsoukos & Ralli, 2013:15; Ράλλη, 2013:11, 20, 23). 

4.2. Ποντιακή και Κατωιταλική Διάλεκτος: Ρηματοποιητής -ευ(ω)14 

Με βάση την παρούσα μελέτη στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φαίνεται 
να συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο] 
(βάσεις ξενικής προέλευσης). 
 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ρηματικές βάσεις τουρκικής 
προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό με ονοματικές (βλ. Πίνακα 1). 
 

Πίνακας 1: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [+ξένο] 
1. αχταρεύω ‘σκάβω, σκαλίζω’ 

 
< aktarmak (Τουρκ.) 

2. κονουσεύω ‘μιλώ, συνομιλώ’ 
 

< konuşmak (Τουρκ.) 

                                                           
12 Η Ralli (2013) εστιάζει το ενδιαφέρον της στην Griko. 
13 Πρόκειται για ένα ελληνικό στοιχείο ενσωμάτωσης, το -ευ-, επίθημα που χρησιμοποιείται τόσο στην 
Ποντιακή όσο και στην Κατωιταλική, και το ελληνικό κλιτικό επίθημα (Ράλλη, 2013:20). 
14 -εgου(ω), -εg-g(ω), -ε(ω) < -ευ(ω) (Καραναστάσης, 1997:96). Το -ε- δεν είναι άλλο από το παραγωγικό 
επίθημα -ευ-, το οποίο, από την αρχαιότητα έως τώρα, χρησιμοποιείται σε παραγωγικές δομές της 
Ελληνικής για τη δημιουργία ρημάτων (Ralli, 2012b:121-122; Ράλλη, 2013:11). 
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3. κοτσεύω ‘μεταναστεύω, μετοικώ’ 
 

< köçitmek (Τουρκ.) 

4. ταλανεύω ‘διαρπάζω, λεηλατώ’                            
 

< talan (τουρκ. ουσ.)  

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ρηματικές βάσεις 
ιταλικής/ρομανικής προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό με ονοματικές (βλ. Πίνακα 2). 
 

Πίνακας 2: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [+ξένο] 
1. ακ-κιαριέgου(ω) ‘στομώνω με χάλυβα’ < acciaio (ιταλ. ουσ.) 

 
2. κουντέω ‘ομιλώ’ 

 
< cuntare (Ιταλ.) 

3. κουτέω ‘πληρώνω’ < quietare (Λατιν.) 
 

4. παρέω ‘ετοιμάζομαι, ντύνομαι τα καλά 
μου (επίσημα) ρούχα, 
προφυλάσσομαι από τον αέρα, 
το κρύο’ 
 

< parare (Ιταλ.) 
 

 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φαίνεται να συνδυάζεται κυρίως με ονοματικές βάσεις ξενικής 
προέλευσης, καθώς και με τον τουρκικό ρηματοποιητή -la-, ο οποίος δείχνει να έχει 
ενσωματωθεί στην Ποντιακή διάλεκτο ως επίθημα σχηματισμού ρημάτων (βλ. Πίνακα 
3). 
 

Πίνακας 3: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / τουρκικός ρηματοποιητής -la- / [+ξένο] 
1. γαϊτανλαεύω ‘διακοσμώ με γαϊτάνι’ 

 
< gaitanus (λατιν. ουσ.) 

2. ποζλαεύω ‘αποκτώ χρώμα σκούρο, 
  σταχτί’        
                         

< boz (τουρκ. επίθ.) 

3. φουρτουνλαεύω ‘προκαλώ αναταραχή’ 
 

< furtuna (λατιν. ουσ.)   

4. χουζαρλαεύω     ‘κόβω με το χουζάρι 
(μεγάλο πριόνι) σε σανίδες 
 τον κορμό δέντρου’ 
 

< hazar (τουρκ. ουσ.) 

 
Με βάση την παρούσα μελέτη στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φαίνεται 
να συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [-ξένο] 
(ελληνικές βάσεις). 
 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 4). 
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Πίνακας 4: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [-ξένο] 

1. κουρφεύω ‘επαινώ, εγκωμιάζω’ 
  

< κούρφα (ουσ.) 

2. μελισσεύω ‘βομβώ, θορυβώ  
(ως σμήνος μελισσών)’ 
 

< μέλισσα (ουσ.) 

3. νοτεύω  ‘υγραίνω’ 
 

< νότος (επίθ.) 

4. πανεύω ‘υφαίνω πανί στον αργαλειό’ 
 

< πανίν (ουσ.) 

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 5). 
 

Πίνακας 5: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [-ξένο] 
1. καροπ-πέω ‘κουρεύω’ 

 
< κουρούπης (επίθ.) 

2. μπατηκέg-gω ‘πατώ, πιέζω’ 
 

< πατήκιν (ουσ.) 

3. πισ-σαρέω ‘πισσώνω, αλείφω με πίσσα’ 
 

< πισσάριον (ουσ.) 

4. ποζιμέω ‘κολλαρίζω τα ρούχα’ 
 

< απόζεμα (ουσ.) 

4.3. Ποντιακή και Κατωιταλική Διάλεκτος: Ρηματοποιητής -ιζ(ω)15 

Βάσει της παρούσας μελέτης στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) φαίνεται να 
συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [-ξένο] 
(ελληνικές βάσεις). 
 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 6). 
 

Πίνακας 6: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [-ξένο] 
1. καυκαλίζω  

  
 

‘ξεφλουδίζω, καθαρίζω τις 
φλούδες των καρπών και των 
οσπρίων’ 
 

< καυκάλιν (ουσ.) 

2. κουρφίζω  ‘επαινώ, εγκωμιάζω’ 
 

< κούρφα (ουσ.) 

3. μανίζω  
   

‘καίω κάτι με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία καπνού’ 
 

< μάνιν (ουσ.) 

                                                           
15 -ιdζ(ω), -ιζ-ζ(ω) < -ιζ(ω) (Καραναστάσης, 1997:94). Το -ιdζ(ω) είναι το αντίστοιχο επίθημα 
σχηματισμού ρημάτων -ιζ(ω) της Κοινής Νέας Ελληνικής (Koutsoukos & Ralli, 2013:15). Το /z/ γίνεται 
/dz/ ή /zz/ για φωνολογικούς λόγους (Καραναστάσης, 1997, όπως αναφέρεται στο Koutsoukos & Ralli, 
2013:15). 
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4. μαρμαρίζω     
   

‘λάμπω’ 
 

< μάρμαρον (ουσ.) 

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992): 
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 7). 
 

Πίνακας 7: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [-ξένο] 
1. κομβίdζω 
 

‘δένω κόμπο μια κλωστή, ένα 
σχοινί, αποκτώ κόμπους’ 
 

< κόμβος (ουσ.) 

2. λιβαδίdζω 
 

‘οδηγώ τα ζώα στο λιβάδι για 
βοσκή’ 
 

< λιβάδιον (ουσ.) 

3. σταλατίdζω ‘(συνήθως στο γ’ πρόσ.) 
στάζει’ 
 

< σταλακτός (επίθ.) 

4. φαδίdζω ‘εισάγω διά της σαΐτας υφάδι 
στο στημόνι, υφαίνω’  
 

< υφάδιον (ουσ.) 

                    
Βάσει της παρούσας μελέτης στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) φαίνεται να 
συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο] (βάσεις 
ξενικής προέλευσης). Ωστόσο, στην Ποντιακή, εν συγκρίσει με την Κατωιταλική, ο 
ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να είναι λιγότερο παραγωγικός, καθώς φαίνεται να 
συνδυάζεται μόνο με ονοματικές βάσεις ξενικής προέλευσης και όχι με ρηματικές. 

 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958): 
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται σε μικρό βαθμό με βάσεις που φέρουν το 
λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο], καθώς συνδυάζεται μόνο με ονοματικές 
βάσεις (κυρίως λατινικής, περσικής και τουρκικής προέλευσης) και όχι με ρηματικές (βλ. 
Πίνακα 8).   
 

Πίνακας 8: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [+ξένο] 
1. κουρπανίζω   ‘παρακαλώ, ικετεύω’  

  
< kurban (τουρκ. ουσ.) 

2. περπερίζω    
  

‘ξυρίζω’ 
 

< berber (περσ. ουσ.)   

3. σαφλίζω     ‘τρέχουν τα σάλια μου’  
  

< saliva (λατιν. ουσ.) 

4. ταβίζω  ‘ερίζω, φιλονικώ, επιπλήττω, 
μαλώνω’ 
  

<  dava (τουρκ. ουσ.) 
 

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992):  
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό 
διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο]. Πρόκειται κυρίως για ονοματικές βάσεις 
ιταλικής/ρομανικής προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό για ρηματικές (βλ. Πίνακα 9). 
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Πίνακας 9: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [+ξένο] 

1. ασκλίdζω ‘σχίζω ξύλα για να κάμω 
άσκλες, παράγω ήχο 
ραγισμένου δοχείου’ 
 

< ascla (λατιν. ουσ.) 

2. πιτσίdζω ‘τσιμπώ, κεντρίζω’ 
 

< pizzare (Ιταλ.) 
 

3. πουνdίζ-ζω ‘κεντώ, τρυπώ’ 
 

< punta (ιταλ. ουσ.) 

4. τακ-κουνίdζω ‘χτυπώ τα τακούνια, όταν 
περπατώ, (συνεκδ.) περπατώ 
γρήγορα’ 
 

< taccone (ιταλ. ουσ.) 
 

5. Συμπεράσματα 

Αξιοποιώντας τους Bauer (2001) και Ράλλη (2005) για τη διερεύνηση της 
παραγωγικότητας των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω) στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 
1958) και την Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), η παρούσα μελέτη 
έδειξε ότι οι ρηματοποιητές -ευ(ω) και -ιζ(ω) είναι παραγωγικοί και στις δύο διαλέκτους.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φάνηκε να συνδυάζεται και στις δύο 
διαλέκτους τόσο με ελληνικές βάσεις (κυρίως ονοματικές) όσο και με βάσεις ξενικής 
προέλευσης (κυρίως ρηματικές και σε μικρότερο βαθμό ονοματικές). 

Σε σχέση με το ρηματοποιητή -ιζ(ω), η παρούσα μελέτη έδειξε ότι συνδυάζεται και 
στις δύο διαλέκτους με ελληνικές βάσεις (κυρίως ονοματικές). Ειδικότερα, στην 
Κατωιταλική, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) φάνηκε να συνδυάζεται και με βάσεις ξενικής 
προέλευσης (κυρίως ονοματικές και σε μικρότερο βαθμό ρηματικές). Ωστόσο, στην 
Ποντιακή, εν συγκρίσει με την Κατωιταλική, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) έδειξε να είναι 
λιγότερο παραγωγικός, καθώς, με βάση τα ερευνητικά μας δεδομένα, φάνηκε να 
συνδυάζεται μόνο με ονοματικές βάσεις ξενικής προέλευσης και όχι με ρηματικές. 

Ευχαριστίες  

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Α. Ράλλη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, μέλος της Ακαδημίας 
της Ευρώπης, καθώς και τους Ν. Κουτσούκο και Μ. Ανδρέου για την πολύτιμη βοήθεια. 

Βιβλιογραφία 
Ανδρέου, Μ. (2013). Το φαινόμενο της αριστερόστροφης κεφαλής στη σύνθεση της Κατωιταλικής. Στο Α. 

Ράλλη (Επιμ.), Patras working papers in Linguistics (Vol. 3, pp. 42-57). Πάτρα: Πανεπιστήμιο 
Πατρών. 

Bauer, L. (2001). Morphological productivity. Cambridge: Cambridge University Press. 
Bauer, L. (2005). Productivity: Theories. In P. Štekauer & R. Lieber (Eds.), Handbook of word -formation 

(pp. 314-334). Dordrecht: Springer. 
Booij, G. (2007). The grammar of words: An introduction to Linguistic Morphology (2nd ed.). Oxford: 

Oxford University Press.  
Δημελά, Ε.-Δ. (2010). Η προθηματοποίηση στις Νεοελληνικές διαλέκτους: Συγχρονική και διαχρονική 

προσέγγιση (Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010). Ανακτήθηκε 28 Απριλίου 2014, 
από http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4018/1/PhD_Dimela.pdf 

Δημελά, Ε. (2013). Τα τουρκικά επιθετικά δάνεια στις διαλέκτους της Μικράς Ασίας: Μια πρώτη 
προσέγγιση. Στο Α. Ράλλη (Επιμ.), Patras working papers in Linguistics (Vol. 3, pp. 92-109). Πάτρα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4018/1/PhD_Dimela.pdf


149 Κατερίνα Κονταξή & Νίκη Σπηλιοπούλου 
 

 

Καραναστάσης, Α. (1984-1992). Ιστορικόν λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας (Τόμοι 1-
5). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 

Καραναστάσης, Α. (1997). Γραμματική των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας. Αθήνα: Ακαδημία 
Αθηνών. 

Κουτσούκος, Ν. (2013). Η σχέση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην αλλαγή του ρηματικού 
κλιτικού συστήματος της Griko. Στο Α. Ράλλη (Επιμ.), Patras working papers in Linguistics (Vol. 3, 
pp. 26-41). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Koutsoukos, N., & Ralli, A. (2013). Elements with ambiguous morphological status: The marker -idz(o) in 
Griko. In M. Pruñonosa-Tomás, J. Fernández-Domínguez & V. Renner (Εds.), Theoretical and 
empirical advances in word-formation: Special issue of Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics 
(Vol. 18, pp. 13-23). València: Universitat de València.  

Παπαδόπουλος, Α.Α. (1958). Ιστορικόν λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου (Τόμος 1). Αθήνα: Επιτροπή 
Ποντιακών Μελετών.  

Ράλλη, Α. (2005). Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης. 
Ralli, A. (2012a). Morphology in language contact: Verbal loanblend formation in Asia Minor Greek 

(Aivaliot). In Th. Stolz, M. Vanhove, H. Otsuka & A. Urdze (Eds.), Morphologies in contact (pp. 185-
201). Berlin: Academie Verlag.  

Ralli, A. (2012b). Verbal loanblends in Griko and Heptanesian: A case study of contact morphology. In A. 
Borghini (Ed.), L’Italia dialettale (Vol. LXXIII, pp. 111-132). Pisa: Edizioni ETS.  

Ράλλη, Α. (2013). Ιταλογενή ρηματικά δάνεια στις Νεοελληνικές διαλέκτους. Στο Α. Ράλλη (Επιμ.), Patras 
working papers in Linguistics (Vol. 3, pp. 9-25). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Ralli, A. (2013). On borrowing verbs: Evidence from Greek dialectal variation. In Congrès International 
des Linguistes, July 21-27, 2013 (pp. 1-8). Geneva.  

 



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

150 

Proceedings of PICGL3 

Εμφάνιση νέων διφθόγγων σε Αθηναϊκή 
ποικιλία των νέων: Αλλαγή κάτωθεν 

 
Άννα Λουκοπούλου & Δημήτρης Παπαζαχαρίου 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
annoulapatra1@gmail.com & papaz@upatras.gr 

 
Abstract 
The aim of this paper is to present a language change which takes place in the speech of young 
Greek Athenians in informal speech. In particular, we are going to analyze a diphthongization 
process. We will compare the new diphthongs that emerge in places where we would expect 
monophthongs with both the traditional diphthongs and the monophthongs they replaced 
quantitatively and qualitatively. Even though the diphthongs of Modern Greek have not been 
sufficiently studied, it has been stated in the literature that Modern Greek lacks the phenomenon of 
diphthongization. Contrary to that belief, our study will show the emergence of a diphthongization 
process. Our data were grouped as follows: monophthongs, traditional and new diphthongs. 
Statistical reports proved that the category of new diphthongs is a distinct category that differs 
significantly from the others. 
We believe that this phenomenon could be viewed as a change from below. 
 
Λέξεις-κλειδιά: διφθογγοποίηση, Ευκλείδεια Απόσταση, διάρκεια, παραδοσιακές δίφθογγοι, νέες 
δίφθογγοι, κάτωθεν αλλαγή 
 

                                                                                        ✦ 

Οι στόχοι της παρούσας ανακοίνωσης είναι τέσσερεις: Κατ’ αρχάς να παρουσιάσουμε 
μία διαδικασία διφθογγοποίησης, όπως αυτή πραγματώνεται στην ομιλία δύο νέων από 
την Αθήνα. Έπειτα, να περιγράψουμε ακουστικά τα διφθογγοποιημένα φωνήεντα, να 
συγκρίνουμε τα διφθογγοποιημένα φωνήεντα με τις παραδοσιακές διφθόγγους όσο και 
με τα απλά φωνήεντα στη θέση των οποίων εμφανίστηκαν, και τέλος να διατυπώσουμε 
μία κοινωνιογλωσσική υπόθεση που να περιγράφει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ως 
διφθογγοποίηση ορίζεται στη βιβλιογραφία η μεταβολή της ποιότητας  ενός απλού  
φωνήεντος όπως αυτή προκύπτει από τις δύο πρώτες συχνότητες συντονισμού (F1 & F2). 
Για την Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) επικρατεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει 
διφθογγοποίηση, σε αντίθεση με τις διαλεκτικές ποικιλίες  της Ηπείρου και της Κοζάνης 
στις οποίες το φαινόμενο της διφθογγοποίησης έχει εντοπιστεί και μελετηθεί. 

Αναλυτικότερα, όλες οι σχετικές έρευνες και περιγραφές της ΚΝΕ παρουσιάζουν ένα 
φωνηεντικό σύστημα το οποίο αποτελείται από πέντε απλά φωνήεντα, τα /i e a o u/. 
 

 
Διάγραμμα 1. Το φωνηεντικό τραπέζιο της ΚΝΕ (Arvaniti, 2007) 

mailto:annoulapatra1@gmail.com
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Τα /i/ και /u/ είναι υψηλά, τα /e/ και /o/ είναι μέσα και το /a/ είναι κεντρικό. Σε 
αντιπαραβολή με τα απλά φωνήεντα βρίσκονται οι δίφθογγοι, οι οποίες 
διαφοροποιούνται από τα απλά φωνήεντα τόσο ως προς τη διάρκεια, όσο και ως προς τη 
μεταβολή των δύο πρώτων συχνοτήτων συντονισμού. Αναλυτικότερα, οι δίφθογγοι 
αναμένονται να είναι πολύ μεγαλύτερες σε διάρκεια από τα φωνήεντα-μονοφθόγγους. 
Επίσης, τα απλά φωνήεντα δεν αναμένονται να εμφανίζουν μεγάλο εύρος μεταβολής των 
δύο πρώτων συχνοτήτων συντονισμού κατά τη διάρκεια που πραγματώνονται, σε 
αντίθεση με τις διφθόγγους που μεταβάλουν τις δύο πρώτες συχνότητες συντονισμού 
έτσι ώστε να πραγματώσουν και τους δύο φθόγγους-στόχους της.  

Για τον προσδιορισμό της θέση των φωνηέντων στο φωνηεντικό τραπέζιο, όπως αυτό 
του πίνακα 1, χρησιμοποιούνται οι δύο πρώτες συχνότητες συντονισμού κάθε 
φωνήεντος. Οι δύο πρώτες συχνότητες συντονισμού είναι τα πιο ισχυρά απλά κύματα της 
ανθρώπινης φωνής που εμφανίζονται στα πρώτα 2.500 Hz. Η πρώτη συχνότητα 
συντονισμού του κάθε φωνήεντος προσδιορίζει τη θέση της γλώσσας ως προς τον άξονα 
«πάνω-κάτω» μέσα στο στόμα, ενώ η δεύτερη συχνότητα συντονισμού τοποθετεί τη 
θέση της γλώσσας μέσα στο στόμα ως προς τον άξονα «εμπρός – πίσω». Μετρώντας με 
κατάλληλα εργαλεία τις δύο συχνότητες συντονισμού, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα 
πέντε φωνήεντα στο φωνηεντικό τραπέζιο, όπως αυτό που μας δείχνει το φωνηεντικό 
σύστημα των πληροφορητών  μας. 

 
Διάγραμμα 2. Το φωνηεντικό τραπέζιο των ομιλητών μας 

Μάλιστα, με τη βοήθεια των ίδιων εργαλείων μπορούμε να μετρήσουμε τόσο την 
απόσταση ανάμεσα σε δύο φωνήεντα στο φωνηεντικό τραπέζιο, όσο και τη μεταβολή 
ποιότητας μίας διφθόγγου, όπως π.χ. η δίφθογγος [ai], η οποία ξεκινά από το πρώτο 
φωνήεν [a], και κινείται προς την πραγμάτωση του δεύτερου φωνήεντος [i].  Η μέτρηση 
αυτής της απόστασης ονομάζεται ευκλείδεια απόσταση. 
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Διάγραμμα 3. Το φωνηεντικό τραπέζιο που απεικονίζει τα φωνήεντα σε συνδυασμό με τις διφθόγγους  

Τα δεδομένα που επεξεργαστήκαμε προήλθαν από μία συνομιλία ανάμεσα σε δύο 
νεαρούς ομιλητές, ηλικίας είκοσι ετών, με φιλικές μεταξύ τους σχέσεις. Πρόκειται για 
έναν άνδρα ομιλητή και μία γυναίκα ομιλήτρια που κατάγονται από την Αθήνα, την πόλη 
που θεωρείται το βασικό κέντρο όπου ομιλείται η Κοινή Νέα Ελληνική (από δω και πέρα 
ΚΝΕ). Για την ανάλυσή μας επισημειώσαμε 1.938 φωνηεντικούς φθόγγους, εκ των 
οποίων, 1570 φωνήεντα-μονοφθόγγοι, 261 παραδοσιακές δίφθογγοι και 121 νέες 
δίφθογγοι.  Για την περιγραφή των διφθόγγων, μετρήσαμε τις δύο πρώτες συχνότητες 
συντονισμού στο πρώτο και το τελευταίο 25% της διάρκειας τους. Τα λογισμικά 
προγράμματα που χρησιμοποιήσαμε ήταν το Praat για την επισημείωση και τις μετρήσεις 
των συχνοτήτων συντονισμού, το Norm v.1.1 για τη δημιουργία των φωνηεντικών 
τραπεζίων, και το IBM SPSS Statistics για τη στατιστική ανάλυση. Με βάση όσα είπαμε 
παραπάνω για τις διαφορές απλών φωνηέντων και διφθόγγων, διαπιστώνουμε ότι στο 
υλικό μας επιβεβαιώνεται τόσο η διαφορά στη διάρκεια απλών φωνηέντων και 
διφθόγγων, όσο και η διαφορά στην ευκλείδεια απόσταση που περιγράφει το εύρος 
μεταβολής της ακουστικής ποιότητας των απλών φωνηέντων και των διφθόγγων.  
 

Group Statistics   

 
Type_of_Vowel  Number  Mean  Std. Deviation  Std. 

Error 
Mean  

Sig.  

Διάρκεια  
1  1570  86 ms  35 ms  8 ms   
2  261  149 ms  64 ms  39 ms  ,000  

Πίνακας 1. Στατιστική Σύγκριση Διάρκειας φωνηέντων-παραδοσιακών διφθόγγων 
 

Αναλυτικότερα, ο μέσος χρόνος πραγμάτωσης των απλών φωνηέντων είναι 86  ms, σε 
αντίθεση με τον μέσο όρο διάρκειας των διφθόγγων, ο οποίος είναι 149  ms, δηλ. κατά 
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73% μεγαλύτερη διάρκεια από τους μονοφθόγγους.  Σύμφωνα με το στατιστικό τεστ Τ-
τεστ, η παραπάνω διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (Sig. = 0.000).  Αντίστοιχα 
στατιστικά σημαντική είναι και η διαφορά ανάμεσα στην ευκλείδεια απόσταση που 
περιγράφει το εύρος μεταβολής της ακουστικής ποιότητας των μονοφθόγγων (61 Hz)  
και των διφθόγγων (388 Hz). 
 

Group Statistics   

 
Type_of  
_Vowel  

Number  Mean  Std. 
Deviation  

Std. Error 
Mean  

Sig.  

Ευκλείδεια 
Aπόσταση  

1  1570  61 Ηz  146 Hz  3 Hz   
2  261  388 Hz  357 Hz  22 H  ,000  

Πίνακας  2. Στατιστική Σύγκριση Ευκλείδειας Απόστασης φωνηέντων-παραδοσιακών διφθόγγων 

Στην ομιλία όμως των πληροφορητών μας, εκτός από τα φωνήεντα-μονοφθόγγους και τις 
παραδοσιακές διφθόγγους, εμφανίζονται και νέες δίφθογγοι, αποτέλεσμα 
διφθογγοποίησης απλών φωνηέντων.  Οι νέοι δίφθογγοι που πραγματώθηκαν από τους 
ομιλητές μας είναι οι: [ai], [ae], [ao], [ei], [eo], [ia], [ie], [io], [oa], [oi], [ui].  
 

 
Διάγραμμα 4. Το φωνηεντικό τραπέζιο των νέων διφθόγγων 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα φωνητικά χαρακτηριστικά των νέων διφθόγγων, 
αξίζει να τις δούμε συγκριτικά τόσο με τους μονούς φθόγγους που τους απαρτίζουν, όσο 
και με τις αντίστοιχες παραδοσιακές διφθόγγους. Έτσι, στον παρακάτω πίνακα, 
μπορούμε να δούμε το εύρος της μεταβολής της ποιότητας των μονοφθόγγων [i] & [a], 
καθώς και το εύρος της μεταβολής ποιότητας της νέας διφθόγγου [ai], καθώς και της 
αντίστοιχης παραδοσιακής. Το εύρος της νέας αναπαρίσταται με τον αριθμό 21, ενώ το 
εύρος της παραδοσιακής διφθόγγου αναπαρίσταται με τον αριθμό 12.   
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Διάγραμμα 5. Φωνηεντικό τραπέζιο των φωνηέντων: [a], [i] και των διφθόγγων: [ai] 

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι το εύρος μεταβολής της ακουστικής ποιότητας της νέας 
διφθόγγου είναι πολύ μεγαλύτερο από το εύρος μεταβολής των δύο μονών φθόγγων, και 
συγκρίσιμο με το αντίστοιχο εύρος της παραδοσιακής διφθόγγου. Σε παραπλήσια 
συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε και με την επόμενη διαφάνεια, στην οποία 
παρουσιάζονται τα απλά φωνήεντα [i], [e] και οι δίφθογγοι [ei].  
 

 
Διάγραμμα 6. Φωνηεντικό τραπέζιο των φωνηέντων: [e], [i] και των διφθόγγων: [ei] 

Μόνη διαφορά, ότι η νέα δίφθογγος -η οποία ορίζεται με τον αριθμό 21-  έχει λίγο 
μικρότερο εύρος μεταβολής, σε σχέση με την παραδοσιακή, η οποία ορίζεται από τον 
αριθμό 12. Το ίδιο πράγμα διαπιστώνουμε και στις επόμενες τέσσερεις διαφάνειες, με τα 
απλά φωνήεντα να παρουσιάσουν συστηματικά πολύ μικρότερη ευκλείδεια απόσταση σε 
σχέση με τις διφθόγγους. Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες παραδοσιακές δίφθογγοι 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκλείδεια απόσταση σε σχέση με τις νέες διφθόγγους.  
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Διάγραμμα 7. Φωνηεντικό τραπέζιο των φωνηέντων: [e], [o] και των διφθόγγων: [eo] 

 

 
Διάγραμμα 8. Φωνηεντικό τραπέζιο των φωνηέντων: [i], [a] και των διφθόγγων: [ia] 

 

 
Διάγραμμα 9. Φωνηεντικό τραπέζιο των φωνηέντων: [i], [e] και των διφθόγγων: [ie] 
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Διάγραμμα 10. Φωνηεντικό τραπέζιο των φωνηέντων: [o], [i] και των διφθόγγων: [oi] 

Η στατιστική ανάλυση (Anova –Test και το post-hoc test Scheffe)  έδειξε ότι και οι τρεις 
κατηγορίες φωνηέντων (δηλ. απλά φωνήεντα, παραδοσιακές δίφθογγοι και νέες 
δίφθογγοι) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις ευκλείδειες 
αποστάσεις τους. Αναλυτικότερα, ο μέσος όρος της Ευκλείδειας Απόστασης των 
φωνηέντων είναι 61 Hz, των νέων διφθόγγων είναι 186 Hz,  και των παραδοσιακών 
διφθόγγων είναι 388 Hz.   
 

Πίνακας 3. Στατιστικό τεστ Ευκλείδειας Απόστασης 

Τα ίδια στατιστικά τεστ, έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα και στις 
τρεις κατηγορίες φωνηέντων ως προς το άλλο φωνητικό χαρακτηριστικό τους, δηλαδή τη 
Διάρκεια, όπου ο μέσος όρος διάρκειας των απλών φωνηέντων είναι 86  ms, των νέων 
διφθόγγων είναι 110 ms, και των παραδοσιακών διφθόγγων είναι 149 ms. 
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Πίνακας 4. Στατιστικό τεστ Διάρκειας 

Σ’ αυτό το σημείο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι μόνο η στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση ως προς την ευκλείδεια απόσταση και τη διάρκεια που 
διαφοροποιεί τις νέες διφθόγγους από τις παραδοσιακές διφθόγγους και τα απλά 
φωνήεντα. Είναι και η θέση τους στο φωνηεντικό τραπέζιο. Αναλυτικότερα, άλλοτε 
εμφανίζουν διαφορετικές αφετηρίες και άλλοτε διαφορετικές καταλήξεις, σε σχέση με τις 
παραδοσιακές διφθόγγους, με αποτέλεσμα να πραγματώνονται σε διαφορετικά σημεία 
του φωνηεντικού τραπεζίου. 

Εκτός από τα φωνητικά χαρακτηριστικά, εξετάσαμε την πιθανότητα το παραπάνω 
φαινόμενο να έχει είτε κάποια πιθανή φωνολογική ερμηνεία, είτε εάν περιορίζεται η 
εμφάνισή του σε συγκεκριμένα φωνολογικά περιβάλλοντα. Ένας παράγοντας που μας 
βοηθάει να διερευνήσουμε το παραπάνω ερώτημα είναι το αρχικό φωνήεν-στόχος. 
Συγκεκριμένα, και στους δύο ομιλητές παρατηρήθηκε κοινή συμπεριφορά στην 
εμφάνιση των νέων διφθόγγων. Αναλυτικότερα, μόνο οι δίφθογγοι [ia], [ie] και [io] 
εμφανίζονται συστηματικά σε περιβάλλοντα όπου το απλό φωνήεν που αναμενόταν ήταν 
το δεύτερο φωνήεν-στόχος στης διφθόγγου, το [a], το [e] και το [o] αντίστοιχα. Όλες οι 
υπόλοιπες νέες δίφθογγοι εμφανίζονται συστηματικά σε περιβάλλοντα όπου το απλό 
φωνήεν που αναμενόταν ήταν το πρώτο φωνήεν-στόχος της διφθόγγου. Επομένως, οι 
δίφθογγοι [ia], [ie], [io] εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά από τις [ai], [ao], [au], 
[ei], [eo], [oi], [ou], [ue], [ui]. Αυτή η διαφορετική συμπεριφορά μοιάζει να συσχετίζεται 
και με τα περιβάλλοντα που επιτρέπουν την εμφάνιση των νέων διφθόγγων. 
Αναλυτικότερα, στο υλικό μας οι δίφθογγοι [ia], [ie] και [io] εμφανίζονται μόνο μετά 
από σύμφωνα τα οποία έχουν και ουρανικές πραγματώσεις, όπως τα /k/, /γ/ /x/, /n/ και /l/ 
(όπως στις λέξεις: «κάνεις» [cjanis], «γάτες»[ʝjates],  «κατ’ 
αρχάς»[katarçjas], «ναι» [ɲje], «σκύλο» [sciʎjo], «πλάκα»  [plajka] 
κ.α.). 

Οι υπόλοιπες δίφθογγοι, οι οποίες εμφανίζονται ως πραγμάτωση του πρώτου 
φωνήεντος της διφθόγγου, εμφανίζουν μία διαφορετική κατανομή στο υλικό μας. Πιο 
συγκεκριμένα, το δεύτερο φωνήεν της νέας διφθόγγου είναι [a] ή [ι] όταν το φωνήεν της 
επόμενης συλλαβής είναι πρόσθιο (π.χ. «διάφορα» [δiafoara], «πλάκα» [plajka], «δέκα» 
[δejka], «ξεκινάς» [ksejcinas], «έχει» [ejçi], «μου το 'χει» [mu toj’ çi], «'ντάξει» [dajksi], 
«πολύ» [pojlι], «μπορεί» [[bojri], κα.). Αντίστοιχα, το δεύτερο φωνήεν της διφθόγγου 
είναι [ο] ή [u], όταν το φωνήεν της επόμενης συλλαβής είναι [o] ή [u] αντίστοιχα (π.χ. «τι 
να πούμε» [ti nau pume], «αντέχω» [adeoxo], «ακούς» [aukus], «πιστεύω» [pisteovo], 
«φίλους μου» [filouz mu], κα.). 

Καταληκτικά, συμπεραίνουμε ότι οι δύο ομιλητές, μολονότι αναγνωρίζονται ως 
ομιλητές της Κοινής, την ίδια στιγμή εμφανίζουν μία νέα ποικιλότητα ως προς την 
πραγμάτωση του φωνηεντικού συστήματός τους, η οποία δεν έχει μέχρις στιγμής 
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αναγνωριστεί ως τέτοια. Όσον αφορά τα απλά φωνήεντα, το φωνηεντικό τραπέζιο και 
των δύο δεν αποκλίνει από τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την Κοινή Νέα Ελληνική. 
Την ίδια στιγμή όμως, στη θέση κάποιων μονών φθόγγων, σε ένα ποσοστό της τάξης του 
7% (121 περιπτώσεις σε σύνολο 1.679 μονοφθόγγων-στόχων), εμφανίζουν 
διφθογγοποιημένα φωνήεντα, ή καλύτερα, νέες διφθόγγους. Η μη συνειδητοποίηση των 
διαφορετικών πραγματώσεων από την πλευρά των ομιλητών, και το πολύ μικρό ποσοστό 
της ποικιλότητας, μας κάνει να υποθέσουμε ότι οι νέες δίφθογγοι μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως ενδείκτες (indicators). Μάλιστα, το πολύ μικρό ποσοστό τους και η 
καινοφανής εμφάνιση τους είναι ενδεικτική μίας αλλαγής η οποία βρίσκεται στα πρώτα 
της βήματα. Εφόσον η αλλαγή αυτή, δηλαδή η πραγμάτωση διφθόγγων σε περιβάλλοντα 
όπου παραδοσιακά αναμένονται απλά φωνήεντα, λαμβάνει χώρα από νέους, είναι μη 
συνειδητή και εντοπίστηκε στον καθημερινό και ανεπίσημο λόγο, μπορεί να θεωρηθεί 
κάτωθεν αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση για να διατυπωθούν ασφαλή συμπεράσματα πρέπει 
να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες, με μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών και περισσότερα 
δεδομένα. 
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Η χωροχρονική αλληλεπίδραση και η 
αποτύπωση της στη γλώσσα: 
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Abstract 
A series of linguistic disciplines have been interested in the way space and time interact. e.g. 
1) Psycholinguistics (Casasanto’s and Boroditsky’s papers included in the Bibliography) 
2) Neurolinguistics (Kemmerer, 2005) 
3) Cognitive Semantics (Lakoff, 2006; Lakoff & Johnson, 1980) 
4) Partial Typology (Haspelmath, 1997) 
This study is based on the latter two approaches, Cognitive Semantics and Partial Typology, as I 
have chosen to examine the way these two conceptual domains (a term used in conceptual 
metaphor) interact in CAG (Classic Ancient Greek) and SMG (Standard Modern Greek) using the 
semantic functions provided by Haspelmath’s (1997) partial typology research about temporal 
adverbials.  
I will also provide some data from Latin and English to further illustrate the interactions between 
these two domains in other linguistic varieties. 
 
Λέξεις–κλειδιά: χώρος, χρόνος, εννοιολογική μεταφορά, σημασιολογικές λειτουργίες, χρονικά 
επιρρηματικά στοιχεία, μερική τυπολογία 
 

                                    ✦ 

1. Η εννοιολογική μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ.  

Η εννοιολογική μεταφορά υπάγεται στον τρίτο τομέα που προαναφέρθηκε: στη γνωστική 
σημασιολογία. Στην εννοιολογική μεταφορά σημασία έχει πώς αλληλεπιδρούν δύο 
τομείς σε νοητικό επίπεδο και πώς αυτό αποτυπώνεται στο γλωσσικό επίπεδο. 

Η εννοιολογική μεταφορά λειτουργεί ως εξής: από έναν τομέα-πηγή, πιο πλούσιο 
αντιληπτικά και πιο συγκεκριμένο, υιοθετούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία 
αντιστοιχίζονται με κάποιον τομέα-στόχο πιο αφηρημένο. Έτσι, μέσω του τομέα-πηγή 
γίνεται κατανοητός ο τομέας-στόχος. 

Στο βιβλίο Metaphors we live by των Lakoff & Johnson (2003) από το οποίο ξεκίνησε 
η Θεωρία της Εννοιολογικής Μεταφοράς), καθώς και σε μεταγενέστερες μελέτες, 
αναφέρονται διάφορες τέτοιες μεταφορές της μορφής: «Χ ΕΙΝΑΙ Ψ» (όπου ως Χ νοείται 
ο τομέας-στόχος και ως Ψ ο τομέας-πηγή).  
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Η εννοιολογική μεταφορά που μας ενδιαφέρει είναι η μεταφορά Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΧΩΡΟΣ. Σύμφωνα με τη μεταφορά αυτή αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο διά μέσου του 
χώρου.  

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο υπομεταφορές εντός της ευρύτερης αυτής μεταφοράς: 
τη μεταφορά του κινούμενου εγώ και τη μεταφορά του κινούμενου χρόνου.  

Σύμφωνα με τη μεταφορά του κινούμενου εγώ ο χρόνος παραμένει στάσιμος σαν ένα 
τοπίο και ο ομιλητής ή κάποιο άλλο δεικτικό κέντρο φαίνεται να τον διατρέχει. Π.χ. 

 
(1) Αισίως διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της. 

(2) Όταν πέρασε τα τριάντα, άλλαξε η άποψή της για πολλά θέματα.  

Στη μεταφορά του κινούμενου χρόνου ισχύει το ακριβώς αντίθετο: ο ομιλητής παραμένει 
στάσιμος και ο χρόνος είναι αυτός που κινείται και προσπερνά τον ομιλητή συνεχίζοντας 
να κινείται από πίσω του. Π.χ. 

(3) Ούτε που κατάλαβα πώς πέρασαν τα χρόνια. 

(4) Τις ημέρες που ακολούθησαν έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όλη την περιοχή, για  
     να βρεθεί ο  δραπέτης.  

2. Οι σημασιολογικές λειτουργίες των χρονικών επιρρηματικών που βασίζονται σε 

ΟΦ 

Ο Haspelmath (1997) στη μελέτη μερικής τυπολογίας του με τίτλο From Space to Time: 
Temporal Adverbials in the World’s Languages κατέληξε σε μια σειρά σημασιολογικών 
λειτουργιών που αφορούν τα χρονικά επιρρηματικά που βασίζονται σε ΟΦ. Στα 
επιρρηματικά αυτά υπάγει τόσο τις ΟΦ που βρίσκονται σε συγκεκριμένη πτώση όσο και 
παραθέσεις που έχουν ως συμπλήρωμα κάποιας πρόθεσης μια ΟΦ. 

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων επιρρηματικών αφορούσαν τη χρονική θέση και 
τη χρονική έκταση. 

Στη χρονική θέση υπάγονται: 

(α) η ταυτόχρονη θέση, η οποία τοποθετεί ένα γεγονός σε έναν χρόνο αναφοράς 

              Π.χ. Θα έρθουμε στην Αθήνα την Πέμπτη.  

(β) η διαδοχική θέση (προγενέστερη ή μεταγενέστερη), η οποία τοποθετεί ένα γεγονός  
      πριν ή μετά από έναν χρόνο αναφοράς 

              Π.χ. Αξίζει να δούμε τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτήν την περιοχή πριν και μετά   
                      τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

(γ) η διαρκής διαδοχική θέση (προγενέστερη ή μεταγενέστερη), η οποία  αφορά τη  
      λήξη ή την αφετηρία ενός γεγονότος σε σχέση με έναν χρόνο αναφοράς 

              Π.χ. Από αυτήν την Παρασκευή και μέχρι τις 23 του μήνα, θα μπορείτε να  
                     παραλαμβάνετε τα συγγράματά σας από τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία.  
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(δ) η χρονική απόσταση (στο παρελθόν ή στο μέλλον), οποία αναφέρει πόσο πριν ή  
      μετά από κάποιον χρόνο αναφοράς λαμβάνει χώρα ένα γεγονός 

      Π.χ. Η Μαρία ήρθε για σπουδές στην Πάτρα δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς,  
                    ενώ η Δήμητρα τρία χρόνια πριν (τους Ολυμπιακούς).  

Στη χρονική έκταση υπάγονται αντίστοιχα: 

(α) η ατελική έκταση, η οποία αφορά τη «διάρκεια» μη ολοκληρωμένων ενεργειών 

      Π.χ. Τα παιδιά έπαιζαν (για) δύο ώρες.  

(β) η τελική έκταση, η οποία αφορά τη «διάρκεια» ολοκληρωμένων ενεργειών 

      Π.χ. Πλακόστρωσε το αίθριο (μέσα) σε τέσσερις μέρες. 

(γ) η απόσταση-μεταγενέστερο, η οποία αναφέρεται σε μια συνεχιζόμενη ενέργεια  
       που ξεκίνησε σε κάποιον παρελθοντικό χρόνο αναφοράς. 

      Π.χ. Η Φωτεινή έχει φύγει για Αμερική για το διδακτορικό της εδώ και ενάμιση  
                    χρόνο. 

Βασιζόμενος στις υποδιαιρέσεις του Haspelmath (1997) και έχοντας ως προϋπόθεση την 
ισχύ της εννοιολογικής μεταφοράς Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ προσπάθησα να δω 
εάν θα μπορούσε να δράσει ο χώρος ως τομέας-πηγή για τις σημασιολογικές λειτουργίες 
που προαναφέρθηκαν.  

Τα αποτελέσματα  για την ΚΑΕ και την ΚΝΕ αναπαρίστανται στον παρακάτω πίνακα, 
όπου το σύμβολο ✓  αφορά άμεση σχέση ανάμεσα στους δύο τομείς, το σύμβολο ? 

αφορά πιο χαλαρή σημασιολογική σχέση, ενώ το σύμβολο ✗ την απουσία 
σημασιολογικής σχέσης ανάμεσα στους δύο τομείς. 

 

Πίνακας 1. Παρουσίαση της σχέσης των τομέων του χώρου και του χρόνου 

 Ταυτόχρονη  
θέση 

Προγενέστερη  

θέση 

Μεταγενέστερη 

θέση 

Προγενέστερη - 

διαρκής θέση 

Μεταγενέστερη 

- διαρκής θέση 

ΚΑΕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ΚΝΕ ✓ ? ? ✓ ✓ 

 
Χρονική 

απόσταση 

στο μέλλον 

Χρονική 

απόσταση στο 

παρελθόν 

Ατελική χρονική 

έκταση 

Τελική χρονική 

έκταση 

Απόσταση - 

μεταγενέστερο 

ΚΑΕ ✓ ? ✓ ✓ ✗ 

ΚΝΕ ✓ ? ✗ ✓ ? 
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3. Αποτελέσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο γλωσσικών ποικιλιών είναι ότι η ισχύς της 
εννοιολογικής μεταφοράς Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ στην περίπτωση της ΚΝΕ σε 
σχέση με την ΚΑΕ είναι αισθητά μειωμένη.  

Η ισχύς της μεταφοράς ελέγχθηκε και σε άλλες δύο γλώσσες, την Λατινική και την 
Αγγλική, όπου εμφανίστηκαν αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Η πιο πιθανή εξήγηση για τη συμπεριφορά αυτή είναι ότι σε γλώσσες όπως η ΚΝΕ 
και η Αγγλική, οι οποίες είναι πιο αναλυτικές μορφολογικά, (1) οι συνδυασμοί 
προθέσεων και πτώσεων είναι πιο περιορισμένοι και (2) οι προθέσεις εμφανίζουν πιο 
εξειδικευμένες σημασίες, κάτι που καθιστά πιο δύσκολους συσχετισμούς όπως αυτούς 
της ΚΑΕ και της Λατινικής. 

Για να ελεγχθεί η συγκεκριμένη εξήγηση, καθώς και η αλληλεπίδραση αυτών των 
τομέων θα ήταν καλό να γίνουν έρευνες με διαφορετική εστίαση και τρόπο προσέγγισης. 
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει για αυτήν την εννοιολογική μεταφορά: 

(α) να γίνει διαχρονική μελέτη διαγλωσσικά  και 
(β) να γίνει συγχρονική μελέτη στο ίδιο δείγμα γλωσσών που θα επιλεγεί για τη 

μελέτη (α).  
Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η εννοιολογική μεταφορά από την σκοπιά 

της ψυχογλωσσολογίας, με σχετικά πειράματα, ούτως ώστε να ανευρεθούν οι 
συσχετισμοί των δύο τομέων στην περίπτωση προθέσεων που σχετίζονται και με τους 
δύο. 
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Abstract 
This paper deals with gender assignment to nominal loanwords in Heptanesian, a dialectal 
system, upon which the impact of Standard Italian and Venetian has been significant. The 
examination of gender assignment evinces the compliance -incumbent upon loanwords- with the 
word-formation pattern of the recipient language which is heavily stem-dependent. It is shown 
that the end-product of the borrowing process is predominantly ordained by (a) the natural 
gender in the assignment of masculine or feminine grammatical gender and (b) the 
morphological properties of Greek, which are pivotal to loanword accommodation, for the 
Greek nominal system is built on a stem which is combined with an inflectional suffix. It is also 
argued that the phonological/form likeness between the Heptanesian and Romance endings 
seems to play a secondary part in the accommodation of Romance loanwords. 

 
Keywords: language contact, gender assignment, nominal loanwords, loanword 
accommodation, Heptanesian, Romance 
 

                                    ✦ 

1. Introduction 

In case of a language coming in contact with another dominant language group, 
language change gradually occurs as the linguistic outcome of social changes that 
promote language contact. Language contact is highly likely to lead to the so-called 
“borrowing” (Haugen, 1950) and “integration” (Weinreich, 1953; Thomason & 
Kaufman, 1988; Haspelmath, 2008; Sankoff, 2001) of foreign forms and structures 
resulting in changes in the vocabulary and morphology of the recipient language. 

This paper canvasses borrowing and language change in the nominal morphology 
of Heptanesian, a Modern Greek dialect which has been heavily influenced by two 
Romance varieties, Venetian and Standard Italian. The aim of this paper is to 
scrutinize gender assignment during the transition from the donor variety to the 
recipient variety, that is, the process by which speakers are able to assign a gender 
feature value to a lexical item. Examining the role of grammatical (phonological, 
morphological, and semantic) factors regulating gender assignment, it is revealed that 
the structural characteristics of the recipient language (i.e. Greek) contribute to the 
final outcome of the borrowing process and the choice of gender in lexical borrowing.  

                                                           
1 The project “Morphology in language-contact situations: Greek dialects in contact with Turkish and 
Italian” is implemented under the "ARISTEIA" Action of the "OPERATIONAL PROGRAMME 
EDUCATION AND LIFELONG LEARNING" and is co-funded by the European Social Fund (ESF) 
and National Resources. 
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Our data are extracted from the available written sources, databases and the 
digitized material of the Laboratory of Modern Greek Dialects of the University of 
Patras (inter alia Angelopoulos, 2008; Alexakis, 2005; Zois, 1963; Pantazatos, 2000; 
Pomonis-Tzaglaras, 2007; Skiadaresis, 1959; Strani, 2010; Kasimatis, 1996; Kollas, 
1960; Komis, 1996).  

The paper is organized as follows: after the introduction, section 2 provides a brief 
presentation of the typology of the systems in contact. Section 3 summarizes basic 
premises and assumptions on the notion of gender from a cross-linguistic point of 
view, as well as its status in the recipient system. In section 4, a sketchy description of 
the sociolinguistic background of Heptanesian is offered, prior to the analysis of the 
dialectal data and the formation of the nominal morphology of the dialect after 
language contact. The paper ends with a discussion in section 5, where I further 
consider the developments in noun inflection and the strategies employed in loanword 
accommodation.  

2. Greek and Italian  

2.1. General characteristics 

Being a Greek dialect, Heptanesian is typologically fusional, similarly to Standard 
Modern Greek (hereafter SMG), as it is a highly inflected linguistic system with rich 
morphology. The grammatical category of nouns is morphological combinations of 
stems and inflectional endings. They inflect for gender, case and number, while they 
are distributed in numerous inflectional paradigms, known as inflection classes. 
Gender has three values, masculine, feminine and neuter, and number is distinguished 
into singular and plural. According to Ralli (2003; 2005), gender is specified in stems, 
while number and case are specified in suffixes.   

Compared to Greek, Italian is a semi-analytic language and does not have cases. 
Both SMG (RL) and Italian (SL) have the category of gender and an overt gender 
system (Aronoff, 1998:8), as gender is phonologically manifested on the noun. Italian 
has two gender values, masculine and feminine. Although Italian is morphologically 
poorer, both linguistic systems are typologically related, as nominal inflection is 
fusional and inflectional endings are combined with the same morphological category, 
i.e. stems.  

This typological proximity between the two linguistic systems in contact seems to 
favor loanword integration from the one language to the other, which invokes the view 
of Jakobson (1962) and more recently of Ralli (2012), according to which the main 
prerequisite for loanwords to be incorporated in the expressions of a new language is 
that they fit the grammatical structure and correspond to the linguistic tendencies of 
the recipient language (see also Haugen, 1950).  

Nouns transferred from Romance varieties into the Greek dialect may either retain 
or alter their gender value. In this context, it is particularly interesting to explore in 
which ways and with which mechanisms the two-valued Romance affect the original 
tripartite grammatical gender distinction of Heptanesian and shed light on the way 
gender assignment operates on the whole in the recipient language.  
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3. Gender 

According to Corbett (1991), grammatical gender is an inherent feature of nominals 
which is stored in the mental lexicon as part of the distinctive features of nouns. 
Αdditionally, gender classifies nouns and participates in agreement (Corbett, 1991).  

Grammatical gender does not characterize every language, but in languages with 
gender, gender assignment may depend on semantic and formal (phonological and 
morphological) criteria. The grammatical gender of a noun is distinct from natural 
gender (sex), which is based on the relevant attributes of its referent. However, it 
usually correlates with it for a certain set of nouns expressing animacy (Dahl, 2000) or 
humanness. This usually means masculine or feminine, depending on the referent’ s 
biological sex, while the grammatical gender of a –human noun does not always 
coincide with its natural gender. 

3.1. Gender in SMG 

Gender in Standard Modern Greek has a three-term gender system, with a masculine, 
feminine and neuter distinction. Gender is an inherent and abstract property of noun 
stems and derivational suffixes (Ralli, 2002). Gender in –human nouns is linked to the 
morphological feature of inflection class, while it is associated with the semantic 
feature of humanness in +human nominals (Ralli, 2002). This feature is actively 
involved in the word-formation process of Greek (Ralli, 2002; 2003). Crucially, it is 
essential in borrowing, as it plays an active part in this process (Anastasiadi-
Symeonidi & Cheila-Markopoulou, 2003). When it comes to the default gender in 
SMG, the neuter value has been perceived to be the unmarked gender option (Dressler, 
1997; Anastasiadi-Symeonidi, 1994:191; Christofidou, 2003).  

4. Data 

4.1. Heptanesian – Sociolinguistic context 

Heptanesian is the dialect spoken on Heptanesa, the islands of the Ionian sea, Corfu, 
Cephalonia, Zante, Ithaca and Paksi (Kontosopoulos, 2001:67), which were under 
Venetian rule for four or five centuries (ca end of 14th – beginning of 19th c.), 
depending on the island. Heptanesian displays features inserted through contact with 
Venetian and Italian, the official language used in administration and education 
(Fanciullo, 2008). 

With the exception of some mere descriptions and mainly glossaries, there are no 
modern linguistic studies on Heptanesian. This presentation intends to cover a part of 
this gap providing a systematic linguistic presentation of morphological change 
induced by contact with Romance. 
 
4.2. Grammatical gender assignment in Heptanesian loanwords 

A first examination of the Heptanesian nominal loanwords divulges that they have 
been completely integrated into the Greek nominal system, since they are attached the 
nominal endings of SMG and inflect according to the nominal inflection of the 
recipient language. 

Regarding their accommodation, there is a preference for specific inflectional 
classes, in combination with specific values of grammatical gender, while the animate 
and more precisely the [+human] nouns receive a gender value with respect to their 
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matching with natural gender. According to Ralli (2002), there is a hierarchy in gender 
assignment in Modern Greek, where semantics prevail over morphology. As is the 
case in SMG (Ralli, 2002), grammatical gender in Heptanesian is assigned on the basis 
of natural gender: [+human] nouns denoting a male entity are assigned the masculine 
value (1a) and those denoting a female entity are allocated the feminine gender (1b). A 
certain priority to semantics seems to apply to borrowed nouns as well. Moreover, 
loanword integration confirms Ralli’s (2012) proposal that the morphology of 
borrowed words appears to be predominantly conditioned by language-internal 
tendencies, by the Greek tendencies in our case. Consider the following dialectal data: 
 
(1) a. Masculine nouns 
avokatos. MASC ‘lawyer’    < ital. avvocato. MASC 
profesoras. MASC ‘professor’   < ital. professore. MASC 
lavorantes. MASC ‘worker’   < ital. lavorante. MASC 
 
     b. Feminine nouns 
femena. FEM ‘woman’    < ven. femena. FEM 
infermiera FEM ‘nurse.woman’   < ital. infermiera. FEM 
profesoresa ‘professor.woman’  < ital. professoressa. FEM  

 
As far as the nouns with the [-human] feature are concerned, an important factor 
regulating loanword accommodation in Heptanesian seems to be a certain 
phonological similarity of the two systems based on the homophony of the endings –α 
and –ο between the two languages, which allows for gender assignment (cf. Clyne 
2003), since gender can be inferred from the form of the words as argued by Aronoff 
(1998:8). It becomes noticeable that in the case of phonological identification of the 
Italian ending with the Greek one, there is integration with the appropriate Greek 
inflection which is expressed by this ending.  

In fact, in both the donor and the recipient language, –a indicates femininity in the 
citation forms, while –o is an indicator of neutrality in Greek and of masculinity in 
Italian. Thus, [-human] Romance nouns which end in -o and are typically masculine 
are integrated as neuter nouns. In the same vein, [-human] nouns from Romance 
ending in –a and belonging to the feminine nouns are accommodated in Heptanesian 
as feminine in –a.  
 
(2) a. Neuter nouns 
apartamento. NEU ‘apartment’  < Ital. apartamento. MASC  
aγiuto. NEU ‘aid, support’   < Ital. aiuto. MASC ‘help, assistance’ 
sospiro. NEU ‘breath, sigh’   < Ital. sospiro. MASC ‘sigh’ 
 
      b. Feminine nouns 
avaria.  FEM ‘damage, favor’  < Ιtal. avaria. FEM ‘damage, failure, breakdown’ 
fatiga. FEM ‘exertion, strain, struggle’  < Ital. fatica. FEM  
vista. FEM ‘sight, view, glimpse’   < Ital. / Ven. vista. FEM 

 
The phonological identification of the endings of the two systems constitutes an 
indicator that they can be treated as ‘interlingual correspondences’ (Weinreich, 
1953:39-40) between the two languages in contact, and their structural compatibility 
acts as a facilitator for loanword integration and gender assignment.  
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However, there are Romance roots with the [-human] feature whose ending is not 
phonologically identical with the corresponding Greek one, which we will investigate 
afterwards.  

In the remainder of the paper, we provide an analytical examination of the ways the 
Heptanesian speakers employ for the integration of nominal loanwords from Romance 
with their modification and hellenicization, so as to fit the native Greek inflectional 
system. 

4.2.1. Masculine nouns 

As specified above, the human loans that denote a male entity are integrated in the 
inflection of masculine nouns in accordance with the natural gender. Thus, many 
nominal loans with the [+human, +male] feature ending in -e,-o and consonant are 
accommodated as masculine nouns in -os (inflectional class 1 for Ralli, 2000; 2005). 
 
(3) a. Χ-e  Χ-os 
 
liberatoros. MASC ‘liberator’    < Ital. liberatore. MASC 
detoros. MASC ‘doctor’   < Ital. dottore. MASC 
pitoros. MASC ‘painter’   < Ital. pittore. MASC 
 
    b. Χ-o   Χ-ος 
 
impresarios. MASC ‘agent’               < Ital. impresario. MASC 
elegantisimos. MASC ‘elegant man dressed to the nines’        < Ital. elegantissimo. MASC 
kontadinos. MASC ‘peasant, farmer, lout, coarse man’            < Ital. contadino. MASC ‘peasant, farmer,    
                                                                                                                                             redneck’ 
 
   c. Χconsonant  Χconsonant -ος 
 
tsavatinos. MASC ‘bad repairman’    < Ven. javatin. MASC ‘repairman’ 
  Χ = stem 

 
Although many nominal loanwords bearing the features [+human, +male] inflect 
according to the Greek nouns in -os, there are also borrowed nouns in -e which are 
accommodated in Heptanesian in -es, -is or -as, bearing witness to the fact that the 
inflectional class of masculine nouns in -as/-is (inflectional class 2 for Ralli, 2000) is 
still very productive in the Greek system: 
  
(4) a. Χ-e  Χ-e-s 
 
abitantes. MASC  ‘dweller’  < Ital. abitante. MASC 
lavorantes. MASC  ‘worker’                 < Ital. lavorante. MASC 
muzikantes. MASC ‘musician’  < Ital. musicante. MASC 
 
     b. X-e  X-is 
 
infermieris. MASC  ‘nurse.man’         < Ital. infermiere. MASC 
kontrabadieris. MASC        ‘smuggler, trafficker’        < Ital. contrabbandiere. MASC 
generalis. MASC    ‘general of the army’  < Ital. generale. MASC 
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     c. Χ-e  Χ-as 
 
profesoras. MASC  ‘professor’          < Ital. professore. MASC  
petsentas. MASC  ‘trailer trash’                   < Ital. pezzente. MASC ‘beggar, miser’ 
konkorentas. MASC          ‘adversary, rival, competitor’     < Ital. cοncorrente. MASC  

 
The productivity of the Greek declension class of masculine nouns in -as/-is is 
substantiated by the incidence of a number of human nouns in -o, which are converted 
into words in -as or -is, instead of being adjusted as words in -os, as it is to be 
expected by the form of their ending. Human nouns ending in consonant which are 
integrated into the dialect as masculine nouns in -is constitute additional evidence of 
the productivity of inflection class II. 
 
(5) a. Χ-ο  Χ-as 
 
komprimarias. MASC ‘tenor for secondary parts, supporting actor’ <Ital. cοmprimario. MASC ‘co-star’ 
 
     b. Χ-ο  Χ-is 
 
aventurieris. MASC ‘adventurer, risk taker’  < Ital. avventuriero. MASC ‘swashbuckler’ 
 
     c. Χconsonant  Χconsonant -is 
 
remesieris. MASC ‘furniture maker, carpenter’ < Ven. remesser. MASC  

 
Phonology plays a decisive role in the integration of nominal loanwords in specific 
inflection classes, since most human nouns ending in -o in the Romance system are 
transferred to the -os group of masculine nouns in Heptanesian and those ending in -a 
are attached the ending -as and assigned the masculine grammatical gender value, 
always in conformity with the natural gender2. 
 
 (6) a. Χ-ο  Χ-os 
 
avokatos. MASC ‘lawyer’                            < Ital. avvocato. MASC 
asotsiatos. MASC ‘partner, associate, comrade, subscriber’ < Ital. associato. MASC ‘associate, partner’  
impiegatos. MASC ‘employee, clerical worker’                    < Ital. impiegato. MASC 
 
     b. Χ-a  Χ-as 
 
arkevistas. MASC ‘archivist, file clerk’          < Ital. archivista. MASC  
tatas. MASC  ‘father’ (affectionate term)  < Ital. tata. MASC  
kanajas. MASC     ‘knave, rogue, swindler’    < Ital. canaglia. FEM 

 
It is noteworthy that nonhuman loans which are of masculine gender in Italian/ 
Venetian are rarely allocated the masculine gender value in Heptanesian. Nevertheless, 
albeit infrequent, such cases are also attested in the dialect: 
 
 

                                                           
2 A specific form (phonological shape) encompasses assignment of a specific grammatical gender 
value and membership in a specific inflection class. 
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(7) [-human] 
 
kompromesos. MASC ‘compromise, arbitration, agreement’ < Ital. cοmpromesso. MASC 
anafanos. MASC ‘shortness of breath, anxiety’ < Ital. affanno. MASC 
aparatis. MASC ‘device, the board used to secure the double-leaf door’ < Ital. apparato. MASC 
‘equipment, device, gear, mechanism’  
 

Commonly, the gender assigned to the -human nouns is neuter. This corroborates 
Ralli’ s view (2002) that when the natural gender (male or female) does not play a role 
in the expression of grammatical gender, the grammatical gender (male, female or 
neuter) is deduced by the inflectional class to which the noun belongs, which is 
denoted by the ending3. Hence, most masculine Romance nouns of [-human] feature 
appear as neuter in Heptanesian, as we will see below. 

4.2.2. Feminine nouns 

The vast majority of loans of feminine gender value, both human and non-human, are 
integrated in the Greek inflection as feminine nouns of inflectional class 3 (Ralli, 
2000), and generally end in -a, while rarest are the forms in -i: 
 
(8) a. Χ-ο  Χ-i 
 
agoli. FEM ‘corner’                       < Ital. angolo. FEM 
    
     b. Χ-e  Χ-a 
 
nena. FEM ‘nanny, childminder’             <Ven nene. FEM 
δotsenta. FEM ‘teacher.woman’              < Ital. docente. FEM 

 
This behavior differentiates them from masculine nouns, owing to the fact that even 
non-human nouns ending in -e, -o and consonant are not adapted as neuters, but as 
feminine nouns in -a. We postulate that this behavior is largely due to the properties of 
the recipient language, namely the fact that most of these loanwords denote abstract 
concepts and in Greek, abstract nouns standing for act, action or state receive feminine 
gender value (abstract processual nouns). 
 
(9) a.  Χ-e  Χ-α 
 
natsiona. FEM ‘nation’   < Ital. nazione. FEM 
natola. FEM ‘roof tile’   < Ven. nàtole. MASC 
portamoneta. FEM ‘wallet, coin purse’ < Ital. portamonete. MASC  
bonifikatsiona. FEM ‘improvement’ < Ital. bonificazione. FEM 
δοnatsiona. FEM ‘donation’  < Ital. dοnazione. FEM 

pienona. FEM ‘crowded place’  < Ital. pienone. MASC 
 
 
 
                                                           
3 Ralli (2002; 2003) considers gender to be a lexical feature whose information has to be listed in the 
Lexicon, since in several cases neither semantics nor morphology can account for the assignment of a 
specific grammatical gender value. Thus, gender assignment in SMG is considered only partially 
predictable. 
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    b. Χ-ο  Χ-α 
 
kambia. FEM ‘change’    < Ven. / Ital. cambio. MASC 
negotsia/nogotsia. FEM ‘trade’   < Ital. negozio/Ven. negòzio. MASC ‘transaction, deal, 
negotiation, shop’ 
 
    c. Χconsonant  Χconsonant –α 
 
patadona/ batadona. FEM ‘sweet potato’ < Ven. pataton. MASC 

 
The fact that feminine nouns seem to be basically confined to one group of nouns 
those in -a, as opposed to SMG and other dialectal varieties where two classes of 
feminines are distinguished, those in -a (e.g. laba ‘lamp’ and those in –i (e.g.  poli 
‘town’) is considered to be attributed to phonological reasons on the grounds that 
Italian and Venetian feminine nouns in -a correspond to one admittedly very 
productive nominal class in both Italian and Venetian.  
 
4.2.3. Neuter nouns 

As we have mentioned so far, the largest proportion of nonhuman loans is adjusted as 
neuters. Inanimate loans form the great majority of borrowed nouns of Heptanesian 
and inflect as neuters in -o (inflectional class 5 for Ralli, 2000), whilst there are many 
cases of neuters in -i (inflectional class 6). 

With reference to the formation of Heptanesian neuters in –o, we examined 
previously the case of a general phonological matching of the endings between the 
masculines of the Romance system and the neuters of Heptanesian Greek. Hence, we 
will for the sake of convenience repeat the instances under (2): 
 
(10) Χ-ο   Χ-ο 
 
tsefo NEU ‘ugly mug, shady person’  < Ven. ceffo MASC 
apartamento. NEU ‘apartment’   < Ital. apartamento. MASC  
aγiuto. NEU ‘aid, support’   < Ital. aiuto. MASC ‘help, assistance’ 
sospiro. NEU ‘breath, sigh’   < Ital. sospiro. MASC ‘sigh’ 
ordinatsio. NEU ‘order, command’  < Lat. ordinatio. MASC 

 
Analogically to them, many inanimate Romance nouns in -e and -a are formed, even 
against the tendency of feminine Romance nouns to be transferred in Heptanesian as 
feminines as well: 
 
(11) a. Χ-e  Χ-o 
 
velotsipendo. NEU ‘bicycle’   < Ital. velocipede. MASC 
nitereso/intereso. NEU ‘interest’  < Ital. interesse. MASC 
vermo. NEU ‘worm’    < Ital. verme. MASC 
fioro. NEU ‘flower’   < Ital. fiore. MASC 
        
       b. Χ-a  Χ-o 
 
kaparo. NEU ‘down payment, deposit’            < Ital. caparra. FEM                                                                                              
skorso. NEU ‘shake, tremor’                         < Ital. scossa. FEM                                                                              
kosulto. NEU ‘council, board, chamber, meeting’   < Ital. consulta. FEM  
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valigio. NEU ‘diplomatic pouch, mailbag’           < Ital. valigia. FEM ‘suitcase’ 
 
However, the neuter in -o inflection class of Greek is not the only productive class in 
the dialect. Neuters in –i exhibit particularly increased productivity (Christofidou, 
2003). Subsequently, numerous inanimate loans in -o,-e,-a and consonant are adapted 
as neuters in -i: 
 
(12) a. Χ–ο  Χ-ι 
 
kadini. NEU ‘string, chord’    < Ital. cordino. MASC 
piedestali. NEU ‘container for flowers,                        < Ital. piedistallo. MASC ‘pedestal,  
                            pedestal, piano, foot, lever’                                                              stand, base’ 
kumerki. NEU ‘trade’                   < Ital. commercio. MASC 
pati ‘warranty, guaranty, surety’                                   < Ital. pattο. MASC ‘agreement, treaty, 
                                                                                                                                covenant, pact’ 
vatseli. NEU ‘sink, washbasin’                 < Ital. vascello. MASC ‘vessel, ship’ 
 
     b. Χ-e  Χ-ι 
 
stratoni. NEU ‘alley’     < Ital. stradone. MASC  
edukatsioni. NEU ‘education’   < Ital. educazione. FEM 
kanokjali. NEU ‘telescope’    < Ital. cannocchiale. MASC  
kapitali. NEU ‘capital, money’                 < Ital. capitale. MASC ‘capital, assets’ 
 
    c. Χ-a  Χ-i 
 
tsenturi. NEU ‘belt’    < Ital. cintura. FEM 
pursi. NEU ‘pocket’    < Ital. borsa. FEM ‘handbag, purse’ 
triveli. NEU ‘drill’    < Ital. trivella. FEM 
skuteli. NEU ‘bowl, soup plate’                 < Ital. scodella. FEM  
suzini. NEU ‘prune, wrinkled person’                < Ital. susina. FEM ‘prune’  
 
   d. Χconsonant  Χconsonant-i 
 
spiloni. NEU ‘pin’    < Ven spilon. MASC 
armelini . NEU ‘apricot’                 < Ven. armelin. MASC 
gotezini/ γοtezini . NEU ‘liqueur nip’  < Ven. gotesin. MASC 
teleri. NEU ‘framework, shell’                < Ven. telèr. MASC 
tsekini. NEU ‘pure gold Venetian coin’               < Ven. zechin. MASC 

5. Conclusions 

In this paper, we attempted to analyze the phenomenon of language contact with 
Italian and Venetian, and their effect on the morphology of Heptanesian through the 
phenomenon of borrowing. It is deduced that the dialectal data from Heptanesian 
verify the view of Drinka (2003) and Heine (2006), according to which, in a language-
contact situation, the employment of the available linguistic material of the recipient 
language is encouraged for the formation of new words from the donor language, 
which are built upon the existing word schemes and structures that are available. In 
this light, the lexical ‘matter’ (Matras & Sakel, 2007) of Italian and Venetian is used 
as the raw material, to which the Greek suffixes are attached, with a view to creating 
lexical schemes familiar to the Greek system and the inserted material undergoing 
hellenicization. 
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It becomes evident through the dialectal data that the Heptanesian system follows 
more than one strategy in order to borrow nouns. First, in a bid to offer a hierarchy of 
the mechanisms governing the adjustment of nominal loans, it is shown that alignment 
with the natural gender is ranked in the highest position, as supported by Ralli (2002) 
for SMG, in which the alignment of grammatical gender with the natural gender (sex) 
is more than evident in the case of nouns that are marked with the [+human] feature. 

Then, we ascertained that when the ending vowel of a -human loanword coincides 
phonologically with the Greek ending, the loanword is incorporated in the inflectional 
class denoted by this specific ending. In this respect, the entire word is retained and 
transferred and not just its stem. Thus, borrowing of full-word forms is at play: 
 
(13) aγiuto. NEU ‘aid, support’   < Ital. aiuto. MASC 

 
Conversely, when phonological identification of the endings is not observed, the 
native speakers of Heptanesian analyze the loanword, and this analysis has led to the 
retention of the stem and the substitution of the Romance endings by the Greek ones, 
aiming at their integration into the Greek Heptanesian morphology:  
 
(14)  stratoni. NEU ‘alley’               < Ital. stradone. MASC  

 
In this case, the byproduct of borrowing is the stem of the Romance word and not the 
whole lot of the word. The key role that the morphological category of stem plays in 
Greek morphology finds its absolute confirmation in Heptanesian, where direct 
transfer of stems is witnessed. In this dialect, the nominal loans from Romance are 
reanalyzed as stems, corroborating Ralli’ s view (2002; 2014) about the word-
formation pattern of Greek which is stem-based, on the grounds that the 
morphologically complex words consist of a bound element, that is the stem, and an 
inflectional ending. 

In a nutshell, the Heptanesian data shed light on the significance of the criterion of 
‘conformity to the target language form’ (see Winter-Froemel 2008 for discussion). In 
the instances under examination, we argue that loanword integration and the final 
outcome of the borrowing process is principally regulated by (a) the natural gender in 
the assignment of masculine or feminine grammatical gender, (b) the morphological 
properties of the recipient language (i.e. Greek) within the framework of a general 
tendency of the Greek language to have its nominal system built on a stem which is 
combined with an inflectional suffix. The phonological similarity between the 
Heptanesian and Romance endings also appears to play a secondary role in the 
accommodation of Romance loanwords.  
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Abstract 
This paper examines the feasibility of teaching phenomena of historical phonology to Greek junior 
high school pupils. More specifically, it presents a lesson plan on the process of spirantization that 
was applied to two 1st grade classes of the Experimental Junior High School of the University of 
Athens. The main objective of the instructional application was to investigate whether pupils of this 
age are capable of understanding the evolution of the pronunciation of the ancient Greek language 
through a scientific-exploratory approach to phonological data. What was also tested was the 
students’ ability to use the phonetic alphabet in order to refer to different pronunciations. The 
results suggest that phenomena of historical phonology are not only comprehensible, but also 
particularly interesting for pupils and should therefore be integrated into the teaching of Ancient 
Greek in secondary education. Finally, our conclusions are followed by teaching proposals for 
future implementation.   
 
Λέξεις-κλειδιά: φωνητική-φωνολογία, εκπαιδευτική γλωσσολογία, ερευνητικό διδακτικό μοντέλο, 
αποκλειστοποίηση, ηχηρά κλειστά, ηχηρά τριβόμενα 
 

                                    ✦ 

1. Εισαγωγή  

Η Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (ΕΚΓ) (Educational Linguistics) αποτελεί υποπεδίο της 
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΓ) (Applied Linguistics) που καθιερώθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 από τον καθηγητή γλωσσολογίας Bernard Spolsky (1978) και 
αναφέρεται σε γλωσσολογικές θεωρίες, μεθόδους και περιγραφικά πορίσματα που 
βρίσκουν εφαρμογή στο σχολείο ή σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ενδεικτικά 
ερευνητικά θέματα της ΕΚΓ αποτελούν η μελέτη της ανάγνωσης και της γραφής, τα 
ιδιώματα, οι διάλεκτοι και ευρύτερα η γλωσσική ποικιλία μέσα από τα αναλυτικά 
προγράμματα, καθώς και η διδασκαλία της γραμματικής (Crystal, 2003). Βασική λοιπόν 
παράμετρος διαφοροποίησης της ΕΚΓ από τους υπόλοιπους υποκλάδους της ΕΓ αποτελεί 
η άμεση σύνδεσή της με τομείς της εκπαίδευσης.  

Σε ό,τι αφορά τη διδακτική πρακτική, η ΕΚΓ προτάσσει μια διερευνητική προσέγγιση, 
η οποία - σε αντιδιαστολή με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας - αποσκοπεί στην 
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ανακάλυψη και συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών/-τριών1 των αιτιών που 
παράγουν και των διαδικασιών που ρυθμίζουν τα γλωσσικά φαινόμενα και όχι στη 
μηχανιστική εφαρμογή κανόνων. Απώτερος στόχος της προσέγγισης αυτής είναι να 
εξοικειωθούν οι μαθητές με την επιστημονική προσέγγιση της γνώσης και να 
αναπτύξουν δεξιότητες επιστημονικής σκέψης, επωφελούμενοι από το πλήθος των άμεσα 
προσβάσιμων δεδομένων που τους παρέχει η γλώσσα (Μαγουλά, 2013).    

Τα παραπάνω μπορούν, φυσικά, να εφαρμοστούν στη διδασκαλία φαινομένων 
σχετικών με όλα τα επίπεδα περιγραφής της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου και του 
φωνητικού-φωνολογικού. Ωστόσο, η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα εμφανίζει 
μια τελείως διαφορετική εικόνα, καθώς απουσιάζει ένας σαφής σχεδιασμός για θέματα 
που άπτονται της ηχητικής πλευράς της γλώσσας. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται από τη 
δυσκολία αντίληψης φωνητικών-φωνολογικών στοιχείων, ακόμα και από τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από την υπερίσχυση της γραπτής εικόνας της γλώσσας σε 
όλες τις εκφάνσεις της εκπαίδευσης (Nádasdy, 1995). 

Θεωρούμε ότι η εισαγωγή στοιχείων φωνητικής-φωνολογίας στο σχολείο είναι δυνατό 
να έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, με την προϋπόθεση ότι η διδασκαλία τους 
γίνεται με τρόπο συστηματικό. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε ένα σχέδιο διδασκαλίας 
στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, βασικός σκοπός του οποίου είναι η εξοικείωση 
των μαθητών με την εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας σε φωνητικό-φωνολογικό 
επίπεδο. Η διδακτική μας πρόταση έχει διερευνητικό χαρακτήρα και φιλοδοξεί να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για γλωσσολογικά θέματα. 

2. Διδακτική πρόταση 

2.1. Αντικείμενο διδασκαλίας  

Το φαινόμενο που επελέγη προς εξέταση στην παρούσα μελέτη είναι η 
αποκλειστοποίηση των ηχηρών κλειστών /b d g/ και η μεταβολή τους σε ηχηρά 
τριβόμενα /v ð γ/ σε όλες τις θέσεις, εκτός ύστερα από έρρινο σύμφωνο. Η φωνολογική 
αυτή εξέλιξη συστηματοποιείται κατά την ελληνιστική εποχή, οπότε συμβαίνουν 
αλλαγές στην προφορά πλήθους λέξεων (Horrocks, 2006; Μπαμπινιώτης, 2002). Έτσι 
λ.χ. η ελληνιστική προφορά της λέξης δένδρον ήταν [ðéndron], αντί της κλασικής 
προφοράς [déndron], ενώ η λέξη βόμβος προφερόταν ως [vόmbos], αντί για [bόmbos].  

Αφορμή για αυτή την επιλογή στάθηκαν οι αναφορές του Βιβλίου του Μαθητή της Α΄ 
Γυμνασίου στην προφορά των συμφώνων <β δ γ>, στο πλαίσιο της ενότητας 2.Γ. 
Φθόγγοι και γράμματα (Μπεζαντάκος, Παπαθωμάς, Λουτριανάκη, & Χαραλαμπάκος, 
2005). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν μόνο την προφορά της κλασικής εποχής και σε 
καμία από τις επόμενες ενότητες δεν περιγράφεται η εξέλιξη της προφοράς κατά τις 
επόμενες φάσεις εξέλιξης της Ελληνικής. Κρίνεται ότι η παρουσίαση του φαινομένου 
στη διαχρονική του διάσταση είναι δυνατό να γίνει μέσα από την ενεργό εμπλοκή των 
μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης. 

 
 
 
 

                                                           
1 Στο υπόλοιπο του κειμένου, το αρσενικό γένος αναφέρεται σε συμμετέχοντες στη διδακτική-μαθησιακή 
διαδικασία και των δύο φύλων.   
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2.2. Το διδακτικό μοντέλο  

Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε το ερευνητικό διδακτικό μοντέλο των φυσικών επιστημών 

(Καλκάνης, 2005; 2006), ούτως ώστε η διδασκαλία να αποκτήσει και διεπιστημονικό 
χαρακτήρα. Στο μοντέλο αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια2: 

 Παρατήρηση του φαινομένου 
 Προβληματισμός και υποθέσεις 
 Διερεύνηση και πειραματισμός 
 Εξαγωγή συμπερασμάτων 
 Γενίκευση και εμπέδωση 
Τα ερωτήματα στα οποία εστιάζει η παρούσα μελέτη είναι δύο. Κατά πρώτον, 

ελέγχεται κατά πόσον η κατανόηση φαινομένων ιστορικής φωνολογίας και η χρήση του 
φωνητικού αλφαβήτου για την απόδοση των διαφορετικών προφορών ανταποκρίνονται 
στο μαθησιακό επίπεδο μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Κατά δεύτερον, εξετάζεται η 
καταλληλότητα του ερευνητικού διδακτικού μοντέλου των φυσικών επιστημών για την 
προσέγγιση γλωσσικών φαινομένων.  

Η διδασκαλία εφαρμόστηκε το Μάρτιο του 2014 σε δύο τμήματα Α΄ Γυμνασίου του 
Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε διάρκεια δύο 
διδακτικές ώρες ανά τμήμα και συνολικά συμμετείχαν 41 μαθητές. Μία εβδομάδα μετά 
τη διεξαγωγή της διδασκαλίας οι μαθητές υποβλήθηκαν σε ατομικό γραπτό έλεγχο 
διάρκειας 10΄, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο είχαν συγκρατήσει τα 
όσα είχαν διδαχθεί σχετικά με το φαινόμενο. Στη συνέχεια παραθέτουμε αυτούσιο το 
σχέδιο διδασκαλίας, καθώς και το φύλλο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε.   

2.3. Το σχέδιο διδασκαλίας 

2.3.1. Γενικός σκοπός 

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την εξελικτική πορεία της ελληνικής γλώσσας σε 
φωνητικό-φωνολογικό επίπεδο και με τις συνακόλουθες μεταβολές στην ορθογραφία. 

2.3.2. Ειδικοί στόχοι  

Επιδιώκεται οι μαθητές: 
 Να αντιληφθούν ότι η μεταβολή στην προφορά των γραμμάτων <β, δ, γ> δε 

συνδέεται με αλλαγή στο αλφάβητο 
 Να αντιληφθούν ότι η νεοελληνική προφορά βρίσκεται αρκετά κοντά στην 

προφορά της ελληνιστικής εποχής     
 Να διαπιστώσουν περιπτώσεις μεταβολής της ορθογραφίας, προκείμενου να 

αποδοθεί η νεότερη προφορά ορισμένων λέξεων, αλλά και περιπτώσεις επιβίωσης 
της αρχαίας ορθογραφίας, παρά τη μεταβολή της προφοράς.  

 
 
 
 
                                                           
2 Για τις ανάγκες της παρούσας διδασκαλίας, προστέθηκε ένα επιπλέον στάδιο, με τον τίτλο «Έλεγχος 
επίτευξης στόχων», μεταξύ των σταδίων «Διερεύνηση και πειραματισμός» και «Εξαγωγή 
συμπερασμάτων». 
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2.3.3. Δραστηριότητες ανά στάδιο 

2.3.3.1. Παρατήρηση του φαινομένου 

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα διάγραμμα διπλής χρονολόγησης, που 
αναφέρεται μέσα από τη χρήση εικόνων αφενός στις περιόδους της ελληνικής ιστορίας 
και αφετέρου στις περιόδους της ελληνικής γλώσσας. 

Γίνεται σύνδεση με το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας και ακολουθεί ελεύθερη 
συζήτηση. Ο εκπαιδευτικός εκφωνεί το ακόλουθο απόσπασμα από έργο του κωμικού 
ποιητή Κρατίνου (5ος αι. π.Χ.):  

  Ὅ δὲ ἠλίθιος, ὣσπερ πρόβατον, βῆ βῆ λέγων βαδίζει. 

αποδίδοντας τα εξεταζόμενα σύμφωνα, καθώς και το φωνήεν <η> με ερασμική προφορά. 
Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να συμπληρώσουν, βάσει των όσων άκουσαν, τα 
κενά που υπάρχουν στο απόσπασμα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ατομικό φύλλο 
εργασίας που τους έχει διανεμηθεί: 

Ὅ …ὲ ἠλίθιος, ὣσπερ πρό…ατον, βῆ βῆ λέ…ων …α…ίζει. 

Κρατίνος, 5ος αι. π.Χ 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα το απόσπασμα και ζητά από κάποιον 
μαθητή να το διαβάσει μεγαλόφωνα.  

2.3.3.2. Προβληματισμός και υποθέσεις  

Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στην 
ηχομιμητική φράση <βῆ βῆ>, παρακινώντας τους να προβληματιστούν σχετικά με τον 
τρόπο που εκείνος την εκφώνησε και να διατυπώσουν υποθέσεις αναφορικά με τη σχέση 
της γραφής με την προφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

2.3.3.3.  Διερεύνηση και πειραματισμός  

Μετά από σχετική υπόδειξη του εκπαιδευτικού, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες των 4-5 
ατόμων και προχωρούν στην επεξεργασία της δεύτερης δραστηριότητας του φύλλου 
εργασιών. Σε αυτήν παρατίθενται οι λέξεις του ακόλουθου πίνακα, τις οποίες εκείνοι 
καλούνται να διαβάσουν με την προφορά που άκουσαν προηγουμένως.  
 
 Πίνακας 1. Λέξεις προς πειραματισμό 

Βάτος γένος  δόξα  
Βιβλίον Γαία δέω 

Βάρβαρος Γέμω δάμαρ 
Βέλος Γένεσις δόρυ 
βορά  Γέρων δίδωμι 

Βροτός Γόος δασμός 

Ακολούθως προβάλλεται στον πίνακα το ακόλουθο απόσπασμα από την περίοδο της 
Ελληνιστικής Κοινής: 
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Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῑν […]. 

Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να το διαβάσουν, αρχικά βάσει της κλασικής 
προφοράς και κατόπιν βάσει της προφοράς που υποθέτουν ότι αντιστοιχεί στην 
ελληνιστική περίοδο της γλώσσας. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τις φωνολογικές 
μεταβολές που έχουν λάβει χώρα σε αυτή την περίοδο. 

Μετά το πέρας της συζήτησης διανέμεται στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο 
πληροφοριών, με αφορμή το οποίο ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει τη χρήση του φωνητικού 
αλφαβήτου για τη φωνητική μεταγραφή των λέξεων: 

 Πίνακας 2. Εξέλιξη της προφοράς των γραμμάτων <β δ γ> 
Κλασική εποχή  Ελληνιστική εποχή 

                 βάρος → [báros]                 βάρος → [város] 
                 δέρας → [déras]                  δέρας → [ðéras] 
                  γάλα → [gála]                   γάλα → [γála] 

Όταν προηγείται <μ> ή <ν> παραμένουν τα [b d g] 
κόμβος→ [kómbos] 

ἄνδρα → [ándra] 
          ἒγγαμος → [éngamos] 

2.3.3.4. Έλεγχος επίτευξης στόχων      

Δίνεται η οδηγία στους μαθητές να επαναφέρουν το φύλλο εργασιών και να 
παρατηρήσουν τον επόμενο κατά σειρά πίνακα που περιλαμβάνεται σε αυτό, δηλαδή τον 
παρακάτω:  
 
 Πίνακας 3. Δραστηριότητα ελέγχου επίτευξης στόχων 

Κλασική εποχή Ελληνιστική εποχή 
  
  
  
  
  

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει τον παραπάνω πίνακα σε επιφάνεια της τάξης και κατόπιν 
μοιράζει σε κάθε ομάδα δύο πλαστικοποιημένες καρτέλες, στη μία από τις οποίες 
αναγράφεται η προφορά μιας λέξης κατά την κλασική εποχή και στην άλλη η προφορά 
της ίδιας λέξης κατά την ελληνιστική εποχή. Οι λέξεις που περιλαμβάνονται στις 
καρτέλες είναι οι ακόλουθες: δένδρον, ἀνδράποδον, βάμβαξ, βόμβος, ἐνδίδωμι, δόλος.  

Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν την κάθε προφορά με μία από τις στήλες του 
παραπάνω πίνακα. Αφού καταγραφούν οι απαντήσεις στο φύλλο εργασιών, ένας 
εκπρόσωπος κάθε ομάδας σηκώνεται στον πίνακα της τάξης και αναρτά σε αυτόν τις 
καρτέλες που εξέτασε η ομάδα του. Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα θα έχει ως εξής: 
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 Πίνακας 4. Αναμενόμενες απαντήσεις 
Κλασική εποχή Ελληνιστική εποχή 

δένδρον [déndron] δένδρον [ðéndron] 
ἀνδράποδον  [andrápodon] ἀνδράποδον [andrápoðon] 

βάμβαξ [bámbaks] βάμβαξ [vámbaks] 
βόμβος [bόmbos] βόμβος [vόmbos] 

ἐνδίδωμι [endídomi] ἐνδίδωμι [endíðomi] 

δόλος [dόlos] δόλος [ðόlos] 

Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τις ομάδες να παρέμβουν, 
σε περίπτωση διαφωνίας με κάποιο από τα αποτελέσματα, κάνοντας τις απαραίτητες 
αλλαγές. Το στάδιο ολοκληρώνεται με την επιστροφή των μαθητών στις αρχικές τους 
θέσεις. 

2.3.3.5. Εξαγωγή συμπερασμάτων  

Ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών σχετικά με όσα έχουν 
προηγηθεί. Μετά την ολοκλήρωσή της, αναμένεται οι μαθητές να έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η μεταβολή στην προφορά των γραμμάτων <β δ γ> δε συνδέεται με 
αλλαγή στο αλφάβητο ή/και ότι η νεοελληνική ορθογραφία βρίσκεται αρκετά κοντά στην 
προφορά της ελληνιστικής περιόδου, σε ό, τι αφορά το εξεταζόμενο φαινόμενο. 

 2.3.3.6. Γενίκευση και εμπέδωση 

Αφού ολοκληρωθεί το προηγούμενο στάδιο, ο εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα της 
τάξης διαδοχικά ζεύγη προτάσεων, σε καθένα από τα οποία κάποια λέξη αποδίδεται τη 
μία φορά με την αρχαία ορθογραφία και την άλλη με τη νεοελληνική. Τα ζεύγη αυτά 
είναι τα ακόλουθα: 

Aποφασίστηκε η δενδροφύτευση όλων των κεντρικών δρόμων της πόλεως. 
Aποφασίστηκε η δεντροφύτευση όλων των κεντρικών δρόμων της πόλεως. 

Το τμήμα με τα ανδρικά ρούχα είναι στον πάνω όροφο του καταστήματος.  
Το τμήμα με τα αντρικά ρούχα είναι στον πάνω όροφο του καταστήματος. 

Η Ομόνοια είναι ένας σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος της Αθήνας.  
Έφτασε πια ο κόμπος στο χτένι!  

Οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις προτάσεις κάθε ζεύγους σε υφολογικό και 
σημασιολογικό επίπεδο. Αναμένεται να διαπιστωθεί ότι στα δύο πρώτα ζεύγη η διαφορά 
είναι μόνο υφολογική, ενώ στο τρίτο είναι και σημασιολογική, γι’ αυτό και αλλάζουν 
τελείως τα συμφραζόμενα. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν 
ανάλογες περιπτώσεις λέξεων με ορθογραφική διαφοροποίηση που αντιστοιχεί σε 
υφολογική ή σημασιολογική διαφορά .  

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με την ακρόαση ηχογραφημένης απαγγελίας του 
προοιμίου της Οδύσσειας, κατά την οποία οι μαθητές επισημαίνουν και άλλες διαφορές 
(μουσικός τονισμός, προφορά των διπλών συμφώνων και της δασείας, διφθογγισμός κ.ά.) 
μεταξύ της αρχαίας και της σημερινής προφοράς της ελληνικής γλώσσας. 
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2.4. Το φύλλο αξιολόγησης  

Μία εβδομάδα μετά το πέρας της διδασκαλίας, η συγκράτηση των νέων γνώσεων από 
τους μαθητές ελέγχεται με τη βοήθεια των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

2.4.1. Δραστηριότητα Α΄   

Τοποθετήστε τις διαφορετικές προφορές των λέξεων του παρακάτω πίνακα στη σωστή 
στήλη: 

  Πίνακας 5. Αντιστοίχιση προφοράς με εποχή 

 

 

2.4.2. Δραστηριότητα Β΄   

Σε ποια εποχή (κλασική ή ελληνιστική) αντιστοιχεί η προφορά του κάθε ομιλητή; 
Σημειώστε την απάντησή σας στο κατάλληλο κουτάκι: 
 
Εικόνα 1. Απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα (διασκευή) 

 

 

 

 

                                                       

 

 

2.4.3. Δραστηριότητα Γ΄  

Συμπληρώστε τον παρακάτω κανόνα: 
 
Τα σύμφωνα <β δ γ > τόσο στην κλασική, όσο και στην ελληνιστική εποχή διαβάζονταν 
ως [b d g], όταν προηγούνταν 
………………………………………………………………………………………… 

ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Κλασική εποχή Ελληνιστική εποχή 
ἐπίδοσις   
ἀνάβασις   

 ἀγορά   

ἐλάμβανον   

ἐνδιδόν   

[aγorá]  [epídosis]  [endiðόn]  [agorá]  [anábasis] [endidόn]  [epíðosis] [elámbanon] [anávasis] 

[elámbanon] 

Ἒνιοι δένδρα [ðéndra] πειρῶνται 

θεραπεύειν του καρποῦ ἓνεκεν. 
Ἒνιοι δένδρα [déndra] πειρῶνται 

θεραπεύειν του καρποῦ ἓνεκεν. 
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3. Αποτελέσματα 

Οι επιδόσεις των μαθητών στις δραστηριότητες του φύλλου αξιολόγησης 
παρουσιάζονται στα ακόλουθα γραφήματα: 
 
 

Γράφημα 1. Αποτελέσματα Α΄ δραστηριότητας3 

2

1
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Γράφημα 2. Αποτελέσματα Β΄ δραστηριότητας4 
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3 Ως «άλλες περιπτώσεις» κατηγοριοποιούνται οι ακόλουθες: 

i. για την απόδοση των τύπων δε χρησιμοποιήθηκε το φωνητικό αλφάβητο, όπως υποδείκνυαν οι 
οδηγίες, αλλά το ελληνικό. Η απόδοση της προφοράς κάθε εποχής ήταν πάντως σωστή. 

ii. ο μαθητής τοποθέτησε λάθος τους τύπους και ως προς την αντιστοίχισή τους με τη γραφή της 
λέξης και ως προς την εποχή στην οποία ανήκουν. 

4 Στην απάντηση χρησιμοποιήθηκαν οι όροι «Νεοελληνική» και «Νεοκλασική», οι οποίοι δεν αναφέρονταν 
στην εκφώνηση. Πρόκειται για τον ίδιο μαθητή που αναφέρεται στη σημείωση (ii) της προηγούμενης 
δραστηριότητας.  
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Γράφημα 3. Αποτελέσματα Γ΄ δραστηριότητας5 

 

 

 

 

 

 

4. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Με βάση την ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και τα αποτελέσματα 
της γραπτής αξιολόγησης των μαθητών, θεωρούμε ότι είναι δυνατή η εισαγωγή και η 
κατανόηση φαινομένων ιστορικής φωνολογίας από μαθητές Γυμνασίου, με την 
προϋπόθεση ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη των διδακτικών δραστηριοτήτων 
ανταποκρίνεται στο εκάστοτε μαθησιακό επίπεδο. Επιπλέον, κρίνουμε ότι το ερευνητικό 
διδακτικό μοντέλο των φυσικών επιστημών ενδείκνυται για την εισαγωγή στοιχείων 
φωνητικής-φωνολογίας στην εκπαίδευση, καθώς στο γλωσσικό αυτό επίπεδο είναι 
άφθονα τα άμεσα προσβάσιμα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για 
πειραματισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα αποτελέσματα του φύλλου αξιολόγησης που 
παρουσιάσαμε στην ενότητα 3, οι μαθητές φαίνεται να μη δυσκολεύονται στις δύο 
πρώτες δραστηριότητες, που είναι κλειστού τύπου, ωστόσο να προβαίνουν σε αρκετά 
λάθη κατά τη συμπλήρωση της τρίτης δραστηριότητας. Ο βαθμός δυσκολίας της 
δραστηριότητας αυτής είναι σαφώς μεγαλύτερος, και κατά συνέπεια θεωρούμε ότι θα 
έπρεπε να έχει δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια στους μαθητές, όπως συγκεκριμένες προτάσεις 
από τις οποίες θα καλούνταν να επιλέξουν εκείνη με την οποία συμφωνούν. Ανεξάρτητα 
από αυτό, διαπιστώνεται δυσκολία διατύπωσης γενικών κανόνων που προκύπτουν 
επαγωγικά, γεγονός που είναι πιθανό να οφείλεται τόσο στη μεσολάβηση χρονικού 
διαστήματος μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, όσο και στη μη 
εξοικείωση των μαθητών με ανάλογες μεθόδους συλλογισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι μια κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική εφαρμογή 
με θέμα τη συνολική διαχρονική εξέλιξη των φωνηέντων και των διφθόγγων της 
ελληνικής γλώσσας θα είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, καθώς θα υποβοηθούσε στην πληρέστερη γνωριμία των μαθητών με τη 

                                                           
5 Ως λάθος διατύπωση κατηγοριοποιούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. 8 μαθητές απάντησαν πως η προφορά των γραμμάτων «β δ γ» δε μεταβάλλεται αν προηγείται 
οποιοδήποτε σύμφωνο ή σύμφωνα που δεν εμπίπτουν στη ζητούμενη κατηγορία (π.χ. χειλικά) 

ii. 3 μαθητές απάντησαν ότι η προφορά δεν αλλάζει όταν προηγούνται φωνήεντα 
iii. 2 μαθητές ανέφεραν και άλλα σύμφωνα εκτός από τα ζητούμενα 
iv. 1 μαθητής ανέφερε ότι το <γ> προφέρεται πάντα ως [g] μετά από φωνήεν, απάντησε όμως σωστά 

ως προς τα υπόλοιπα γράμματα 
v. 1 μαθητής συμπλήρωσε τον κανόνα με τα γράμματα <β δ γ> 
vi. 1 μαθητής αναφέρεται σε διφθόγγους, χωρίς ωστόσο η απάντηση να είναι κατανοητή 
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διαδρομή που έχει διανύσει τόσο η προφορική, όσο και η γραπτή γλωσσική μας 
παράδοση, ενώ παράλληλα θα καθιστούσε εμφανέστερη τη μετάβαση από τη φωνητική 
και φωνημική στη λεγόμενη ιστορική ορθογραφία της γλώσσας μας. 

Επιπλέον, προτείνουμε το σχεδιασμό ανάλογων διδακτικών εφαρμογών σχετικά με 
ποικίλα γλωσσολογικά θέματα, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές με φαινόμενα 
που συναντούν σε όλα τα επίπεδα περιγραφής της γλώσσας. Κρίνουμε ότι τα οφέλη από 
μια επιστημονική - διερευνητική προσέγγιση των γλωσσολογικών θεμάτων είναι 
πολλαπλά, καθότι μέσω αυτής οι μαθητές διευκολύνονται να κατανοήσουν σε βάθος τη 
δομή και τη δυναμική του γλωσσικού συστήματος. 
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Abstract 
This paper deals with borrowability scales in lexical elements. For this purpose, we examine the 
process of borrowing in three Modern Greek varieties. In particular, we examine the borrowing of (a) 
Romance words in Griko, (b) Turkish words in Cappadocian, and (c) both Romance and Turkish 
words in Cretan. We propose a common borrowability scale (nouns > verbs > adjectives > adverbs) 
for all systems. Moreover, we investigate the factors that affect the process, like (a) the property of a 
category to have open or closed class elements, (b) the morphological complexity of loanwords’ 
intergration in the recipient system, (c) the property of a category to have well-organized inflectional 
paradigms, (d) the free or bound character of borrowed elements, (e) the typological distance of 
systems, (f) the structural compatibility between the systems in contact, and (g) the intensity of 
contact. In this light, we show the way that these factors facilitate or obstruct the borrowability of 
elements.  
 
Λέξεις-κλειδιά: γλωσσική επαφή, λεξιλογικός δανεισμός, κλίμακες δανεισιμότητας, νεοελληνικές 
διάλεκτοι, λεξικές κατηγορίες, ένταση της επαφής, δομική (α)συμβατότητα 
 

                                    ✦ 

1.  Κλίμακες δανεισιμότητας λεξικών στοιχείων 

Η ευκολία ή η δυσκολία με την οποία οι διάφορες λεξικές κατηγορίες γίνονται αντικείμενο 
δανεισμού φαίνεται να απασχολεί την βιβλιογραφία για πάρα πολλά χρόνια, ενώ 
παραμένει εως σήμερα ένα φλέγον ζήτημα στον χώρο της γλωσσικής επαφής. Ορισμένοι 
μελετητές, σε μία προσπάθεια διερεύνησης της συμπεριφοράς των διαφόρων λεξικών 
κατηγοριών κατα τον δανεισμό, έχουν κατά καιρούς προτείνει διάφορες κλίμακες 
δανεισιμότητας (borrowability scales). Οι κλίμακες αυτές συνήθως ξεκινούν από την 
ανάλυση των δανείων μίας συγκεκριμένης γλώσσας αποδέκτριας από μια γλώσσα δότρια. 

Μία πρώτη καταγραφή της διαφοροποίησης που παρουσιάζει η δανεισιμότητα των 
λεξικών κατηγοριών γίνεται από τον Whitney (1881), όπως αποτυπώνεται στο (1):  
 

(1)  ονόματα > επίθετα > ρήματα > άλλα               
Whitney (1881) 

                                                        
1 H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι (διευθύντρια προγράμαμτος, καθ. Αγγελική Ράλλη) Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

mailto:marinis@upatras.gr
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Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Haugen (1950), αφού μελέτησε συστηματικά τον δανεισμό της 
αμερικανικής-νορβηγικής από την αγγλική, πρότεινε μια τέτοια κλίμακα (2), η οποία 
περιελάμβανε περισσότερες κατηγορίες από την (1), ενώ παρουσίαζε και μικρές διαφορές 
ως προς τη σειρά των όρων: 
 

(2)  ονόματα > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα & προθέσεις > επιφωνήματα 
  Haugen (1950:224) 

 
Ιδιαίτερα συζητημένη στη βιβλιογραφία είναι και η κλίμακα που πρότεινε ο Muysken 
(1981) (3), αφού μελέτησε τον δανεισμό της κέτσουα (Quechua) από την ισπανική. Στην 
κλίμακα αυτή, ο Muysken προσπαθεί να εντάξει και να μελετήσει περισσότερες λεξικές 
κατηγορίες από τον Haugen. Ακόμη, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, από την πρώτη κιόλας 
ματιά, η ιεραρχία παρουσιάζει αποκλίσεις από εκείνη του Haugen στο (2). Για παράδειγμα, 
η ιεραρχία ‘ονόματα > ρήματα > επίθετα’ του Haugen αντικαθίσταται εδώ από την 
ιεραρχία ‘ονόματα > επίθετα > ρήματα’. 
 

(3) ονόματα > επίθετα > ρήματα > προθέσεις > παρατακτικοί σύνδεσμοι > ποσοδείκτες > προσδιοριστές 
> ελεύθερες αντωνυμίες > κλιτικές αντωνυμίες > υποτακτικοί σύνδεσμοι   
                       Muysken (1981) 

 
Πολύ πιο πρόσφατα, ο Matras (2007:61) προσπάθησε να διατυπώσει μία κλίμακα (4), η 
οποία να ξεπερνά την περιγραφή μιας συγκεκριμένης περίπτωσης δανεισμού. Για να το 
επιτύχει αυτό, μελέτησε δάνεια σε 27 διαφορετικές γλώσσες. 
 

(4) ονόματα, σύνδεσμοι > ρήματα > δείκτες λόγου > επίθετα > επιφωνήματα > επιρρήματα > μόρια, 
μεταθέσεις > αριθμητικά > αντωνυμίες > παραγωγικά επιθήματα > κλιτικά επιθήματα   

                                                                                                                                     Matras (2007:61) 
 

Το ερώτημα που ανακύπτει αφορά την πιθανή ερμηνεία τέτοιου είδους κλιμάκων 
δανεισιμότητας. Ειδικότερα: (α) για ποιους λόγους κάποιες κατηγορίες γίνονται 
ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού από κάποιες άλλες, (β) τι στοιχεία μπορεί να μας 
παράσχουν οι κλίμακες για το είδος της γλωσσικής επαφής και τους παράγοντες που την 
καθόρισαν, και σε ένα δεύτερο επίπεδο, (γ) τι στοιχεία μας παρέχουν αυτές οι κλίμακες 
για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η γραμματική. 

Οι κλίμακες δανεισιμότητας, μπορούν κατά τον Haspelmath (2008:48) να ερμηνευτούν 
με τέσσερις δυνατούς τρόπους: χρονικά, συνεπαγωγικά, ποσοτικά και πιθανολογικά. Για 
παράδειγμα, σε μία κλίμακα, όπως σε αυτές των (1-4) αναμένουμε ότι μια γλώσσα πρώτα 
θα δανειστεί στοιχεία από τα αριστερά του συνεχούς και στην συνέχεια θα επεκταθεί προς 
τα δεξιά (χρονική ερμηνεία). Ακόμη, μία γλώσσα που έχει δανειστεί στοιχεία που ανήκουν 
στα δεξιά της κλίμακας, έχει σίγουρα δανειστεί και στοιχεία από τα αριστερά 
(συνεπαγωγική ερμηνεία). Επιπρόσθετα, μία γλώσσα δανείζεται περισσότερα στοιχεία από 
τα αριστερά της κλίμακας παρά από τα δεξιά (ποσοτική ερμηνεία). Τέλος, στοιχεία που 
ανήκουν στα αριστερά θα μπορούσαν να γίνουν ευκολότερα αντικείμενο δανεισμού 
συγκριτικά με τα στοιχεία που εμφανίζονται στα δεξιά (πιθανολογική ερμηνεία). 

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των τεσσάρων ενδεικτικών 
κλιμάκων δανεισιμότητας που δόθηκαν παραπάνω (1-4), προφανώς αντανακλούν 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των συστημάτων σε επαφή ή ακόμη και διαφοροποιήσεις των 
εκάστοτε συνθηκών της γλωσσικής επαφής. Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να 
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εξετάσουμε ποιοι ενδογενείς παράγοντες των συστημάτων επηρεάζουν τη δανεισιμότητα 
των στοιχείων, και σε ποιο βαθμό. 

Το παρόν άρθρο οργανώνεται ως εξής: στην αμέσως επόμενη ενότητα θα 
καταγράψουμε σύντομα μερικούς από τους ενδογλωσσικούς και εξωγλωσσικούς 
παράγοντες οι οποίοι κατά την βιβλιογραφία επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των στοιχείων. 
Στην ενότητα τρία θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την ιστορική και κοινωνιογλωσσική 
κατάσταση των υπό εξέταση συστημάτων. Στην ενότητα τέσσερα θα παρουσιάσουμε ανά 
γραμματική κατηγορία την κατανομή των δανείων για όλα τα συστήματα σε επαφή. Στην 
ενότητα πέντε θα αναπτύξουμε τη συζήτηση σχετικά με τις γενικεύσεις που μπορούν να 
υπάρξουν με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης ενότητας. Τέλος, το άρθρο 
ολοκληρώνεται με την παράθεση των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας αυτής. 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των στοιχείων 

2.1. Ενδογλωσσικοί παράγοντες 

Ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη δανεισιμότητα των στοιχείων και αναφέρεται 
συχνά στην βιβλιογραφία είναι η τυπολογική απόσταση (typological distance) μεταξύ της 
γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας 2  (Meillet, 1921:84,87; Weinreich, 
1953:25). Ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποια χαρακτηριστικά είναι 
ευκολότερα δανείσιμα από κάποια άλλα σχετίζεται με τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους 
σε οργανωμένα γραμματικά υποσυστήματα της αποδέκτριας γλώσσας. Υπό την έννοια 
αυτή, είναι ευκολότερο να εισαχθούν δάνειες λέξεις από μία γλώσσα σε μία άλλη 
τυπολογικά συγκλίνουσα παρά σε κάποια τυπολογικά αποκλίνουσα. Ωστόσο, η 
τυπολογική απόσταση των συστημάτων σε επαφή έχει συχνά αμφισβητηθεί, τουλάχιστον 
ως παράγοντας που μπορεί να επιτύχει απόλυτες προβλέψεις. Όπως, όμως, σημειώνει η 
Thomason (2001:71), οι γλώσσες με μεγάλη τυπολογική απόσταση ακολουθούν στενά την 
κλίμακα δανεισιμότητας, την ώρα που γλώσσες τυπολογικά συγγενείς, πολλές φορές τη 
διαψεύδουν. Αυτό συμβαίνει διότι όταν υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ των δομών 
της γλώσσας δότριας και της γλώσσας αποδέκτριας, ο δανεισμός διευκολύνεται, ακόμη 
και στην περίπτωση δομών που ανήκουν σε καλά οργανωμένα παραδείγματα, ή στην 
περίπτωση συστημάτων με μικρή ένταση επαφής. 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Meillet (1921:84,87) θεωρεί ότι συγκεκριμένα είδη δανεισμού, όπως 
για παράδειγμα ο δανεισμός δομής, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μεταξύ παρόμοιων 
συστημάτων όπως είναι για παράδειγμα δύο διάλεκτοι του ίδιου συστήματος. O Bickerton 
(1981:50) παρατηρεί ότι οι γλώσσες είναι συστήματα με δομή, τα οποία δεν είναι δυνατό 
τα δεχτούν δάνεια που είναι ασύμβατα (incompatible) με αυτή την δομή. Στην περίπτωση 
λοιπόν αυτή, η δομική συμβατότητα (structural compatibility) μεταξύ της γλώσσας δότριας 
και της γλώσσας αποδέκτριας εμφανίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση στο δανεισμό. 

Μια υπόθεση που φαίνεται ότι έχει ευρέως υποστηριχθεί στο χώρο της γλωσσικής 
επαφής είναι ότι κάποιες γλώσσες δανείζονται προκειμένου μέσω του δανεισμού να 
καλύψουν δομικά κενά (structural gups) (Hale, 1971; Campbell, 1989; Campbell & 
Mithun, 1981; Matras, 2007; Ralli, 2012a,b). Για παράδειγμα, η γλώσσα αποδέκτρια 

                                                        
2  Η ακραία εκδοχή αυτής της θέσης διατυπώνεται από τον Coseriu (1978), όπως αναφέρεται από τον 
Campbell (1989). Σύμφωνα με τον Coseriu αντικείμενο δανεισμού γίνονται μόνο εκείνες οι πτυχές της 
γλώσσας δότριας που το σύστημα της γλώσας αποδέκτριας προσφέρει ούτως ή άλλως ως δυνατές ή πιθανές. 
Αν πράγματι αυτή η θέση ίσχυε, τότε η τυπολογία μιας γλώσσας δεν θα μπορούσε ποτέ να αλλάξει λόγω της 
γλωσσικής επαφής. 
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μπορεί να δανειστεί μια νέα γραμματική κατηγορία επειδή αυτή υπάρχει στη γλώσσα 
δότρια, οι ομιλητές έχουν εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με αυτή, και έτσι αντιλαμβάνονται 
την απουσία της από τη γλώσσα αποδέκτρια ως κενό, το οποίο τελικά συμπληρώνουν μέσω 
της διαδικασίας του δανεισμού. Αξίζει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό, ότι το σενάριο 
όπου ο δανεισμός οδηγεί στην κάλυψη δομικών κενών της γλώσσας αποδέκτριας έρχεται 
εν μέρει σε αντίθεση με τον ρόλο της δομικής συμβατότητας κατά το δανεισμό, καθώς 
στην υπόθεση του δανεισμού για την κάλυψη δομικών κενών της γλώσσας αποδέκτριας, ο 
δανεισμός φαίνεται να διευκολύνεται από την έλλειψη δομικής ομοιότητας μεταξύ των 
συστημάτων σε επαφή. 

Η βιβλιογραφία προτείνει ακόμη κάποιους γλωσσικούς παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των στοιχείων, οι περισσότεροι όμως από τους οποίους δεν 
έχουν καθολικό χαρακτήρα και δεν παρέχουν ικανοποιητικές ερμηνείες για τη 
διαφοροποίηση της δανεισιμότητας μεταξύ των κατηγοριών που υπάγονται στα στοιχεία 
ανοικτής τάξης. Ενδεικτικά, ως τέτοιος παράγοντας έχει αναφερθεί η ιδιότητα των 
λεξημάτων να έχουν ελεύθερο ή δεσμευμένο χαρακτήρα (Weinreich, 1953:41). Έτσι, όσο 
λιγότερο δεσμευμένο είναι ένα στοιχείο, τόσο ευκολότερο είναι να γίνει αντικείμενο 
δανεισμού. Επιπλέον, η δανεισιμότητα των στοιχείων μπορεί να επηρεάζεται από την 
ιδιότητά τους να ανήκουν ή όχι σε οργανωμένα κλιτικά παραδείγματα (inflectional 
paradigms) (Van Hout & Muysken, 1994:42). Έτσι, αναμένεται λέξεις οι οποίες στην 
γλώσσα δότρια παρουσιάζουν κλίση να γίνονται δυσκολότερα δανείσιμες από όσες είναι 
άκλιτες. 

2.2. Κοινωνικοί παράγοντες 

Τα τελευταία χρόνια, η βιβλιογραφία έχει στρέψει την προσοχή της στους κοινωνικούς 
παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζουν τη γλωσσική επαφή και οι οποίοι είναι κρίσιμοι για 
το αποτέλεσμα του δανεισμού. Ειδικότερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρία 
των Thomason & Kaufman (1988) και Thomason (2001), σύμφωνα με την οποία το είδος 
των λεξικών μονάδων που θα γίνουν αντικείμενο δανεισμού μπορεί να προβλεφθεί 
ανάλογα με την ένταση της επαφής (intensity of contact) μεταξύ της γλώσσας δότριας και 
της γλώσσας αποδέκτριας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό προβλέπονται τέσσερα 
διαφορετικά επίπεδα έντασης της επαφής, σε καθένα από τα οποία διαφορετικά γλωσσικά 
στοιχεία αναμένεται ότι θα γίνουν αντικείμενο δανεισμού: (α) σε περιβάλλοντα 
περιστασιακής επαφής (casual contact) αντικείμενο δανεισμού γίνονται μόνο λέξεις 
περιεχομένου (ονόματα, ρήματα, επίθετα και επιρρήματα). (β) Σε περιβάλλοντα ελαφρώς 
στενότερης επαφής (slighty more intence contact) πέρα από τις λέξεις περιεχομένου 
αντικείμενο δανεισμού γίνονται και κάποιες περισσότερο λειτουργικές λέξεις, όπως τα 
επιρρήματα και οι σύνδεσμοι. (γ) Σε περιβάλλοντα περισσότερο στενής επαφής (more 
intence contact) αντικείμενο δανεισμού γίνονται πολύ περισσότερες λειτουργικές 
κατηγορίες, όπως οι αντωνυμίες και τα αριθμητικά, αλλά και ορισμένα δεσμευμένα 
μορφήματα, όπως είναι τα παραγωγικά επιθήματα. Τέλος, (δ) σε περιβάλλοντα έντονης 
επαφής (intence contact) όλα τα γλωσσικά επίπεδα μπορούν να γίνουν αντικείμενο 
δανεισμού. 

3. Τα υπό μελέτη συστήματα: μια σύντομη περιγραφή 

Γκρεκάνικο ονομάζεται η ελληνική διάλεκτος που ομιλείται στη νότια Ιταλία και 
ειδικότερα στις νησίδες της Απουλίας (περιλαμβάνει τα χωριά: Ζολίνο, Καλημέρα, 
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Καστρινιάνο ντε Γκρέτσι, Κοριλιάνο ντ’ Οτράντο, Μαλπινιάνο, Μαρτάνο, Μαρτινιάνο, 
Σολέτο, και Στερνάτια) και της Καλαβρίας, και περιλαμβάνει εννέα χωριά στην περιοχή 
της Μπόβα 3 . Η γλωσσική επαφή της διαχυτικής αυτής ελληνικής ποικιλίας με την 
(ημι)διαχυτικής τυπολογίας και ινδοευρωπαικής προέλευσης ρομανική είναι διαρκής και 
μακραίωνη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε πως η διάλεκτος βρίσκεται σήμερα σε 
στάδιο γλωσσικής υποχώρησης, καθώς φαίνεται ότι μεταξύ των δύο συστημάτων οι 
φυσικοί ομιλητές4 της γκρεκάνικο είναι ικανότεροι στην ρομανική, η οποία αποτελεί για 
αυτούς τον καθημερινό κώδικα επικοινωνίας. Για λόγους ευκολοίας, σε αυτή την εργασία 
εξετάζουμε μόνον τα δεδομένα από την γκρίκο. 

Η καππαδοκική ομιλούνταν στην περιοχή της Καππαδοκίας της σημερινής Τουρκίας. 
Οι ενδοδιαλεκτικές διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ διπλανών χωριών είναι συχνά 
αρκετά μεγάλες, και επομένως ο όρος καππαδοκική εκφράζει μία ενότητα περισσότερο 
γεωγραφική παρά γλωσσική, όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Ανδριώτης (1948). Η 
γλωσσική επαφή του διαχυτικής μορφολογίας ελληνικού συστήματος με τη 
συγκολλητικής μορφολογίας και αλταϊκής προέλευσης τουρκική είναι ιδιαίτερα έντονη, 
αφού, μετά την εισβολή των Σελτζούκων (11ος-12ος αι.) και των Οθωμανών (14ος-15ος 
αι.), ξεκινά μία διαδικασία εκτουρκισμού που θέτει τη διάλεκτο σε κατάσταση γλωσσικού 
θανάτου (Janse, 2001).  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο διαλέκτους, η κρητική συνεχίζει σήμερα να 
διατηρείται ζωντανή στο στόμα πολλών ομιλητών της Κρήτης. Παρουσιάζει γλωσσική 
επαφή τόσο με την (ημί)διαχυτική ρομανική, όσο και με τη συγκολλητική τουρκική. 
Ωστόσο, η χρονική διάρκεια της γλωσσικής επαφής είναι εξαιρετικά μικρή, αν συγκριθεί 
με την περίπτωση της γκρεκάνικο και της καππαδοκικής. Ειδικότερα, η κρητική βρέθηκε 
σε επαφή με τη ρομανική κατά την περίοδο 1211-1669 και με την τουρκική κατά το 
διάστημα 1669-1913.  

4. Τα δεδομένα5 

4.1. Ονόματα 

Σύμφωνα με το υλικό στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα αυτή, τα ονόματα κατέχουν 
διαλεκτικά την πρώτη θέση στην κλίμακα δανεισιμότητας των λεξικών στοιχείων. 
Ειδικότερα, τα ονόματα αντιπροσωπεύουν το 69,73% του συνόλου των δανείων της γκρίκο 
από την ιταλική (5) και το 71,14 % του συνόλου των δανείων της καππαδοκικής από την 
                                                        
3 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να σημειώσουμε ότι η εν λόγω διάλεκτος δεν πραγματώνεται με τον 
ίδιο τρόπο σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές, αλλά παρατηρείται ενδοδιαλεκτική ποικιλία. Η ελληνική 
της Απουλίας συνήθως αποκαλείται γκρίκο, ενώ εκείνη της Καλαβρίας αποκαλείται γκρέκο. Όπως, όμως, 
επισημαίνουν οι Fanciullo (2001), Manolessou (2005), Ralli (2012b; 2013) και Ράλλη (2013), οι μεταξύ τους 
διαφορές δεν θεωρούνται τόσο σημαντικές, ώστε να μιλάμε για διαφορετικές διαλέκτους, αλλά μάλλον για 
ποικιλίες της ίδιας διαλέκτου, των Κατωιταλιώτικων Ελληνικών. 
4  Κατά την Katsoyannou (1995) η Γκρέκο παρουσιάζει ραγδαία μείωση και βρίσκεται σε καθεστώς 
γλωσσικού θανάτου.  
5 Τα δεδομένα της έρευνας αυτής προέρχονται τόσο από την αποδελτίωση διαθέσιμων γραπτών πηγών, όσο 
και από το προφορικό υλικό του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ) του Πανεπιστημιου 
Πατρών. Ειδικότερα, για τα δάνεια της Γκρίκο χρησιμοποιήσαμε το λεξικό του Καραναστάση (1984; 1986) 
και το λεξικό του Rohlfs (1930), για τα δάνεια της καππαδοκικής την ηλεκτρονική βάση morilan του 
εργαστηρίου νεοελληνικών διαλέκτων, και για τα κρητικά τα λεξικά των Ξανθινάκη (2001) και Πάγκαλου 
(1994). Για την εύρεση των πρόδρομων τύπων στην περίπτωση των δανείων της γκρίκο χρησιμοποιήσαμε 
το λεξικό του Rohlfs (1961) για τη σαλεντίνικη διάλεκτο. Για την εύρεση των πρόδρομων τύπων στην 
περίπτωση της κρητικής, χρησιμοποιήσαμε το λεξικό του Boerio (1867) για τη βενετσιάνικη.  
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τουρκική (6). Για την περίπτωση των ονοματικών δανείων της κρητικής από τη ρομανική 
(7) και την τουρκική (8), τα ποσοστά αυτά διαμορφώνονται αντίστοιχα στο 67,26% και 
72,91% επί του συνόλου των δάνειων τύπων. 
 

(5)  γκρίκο  σαλεντίνικη ιταλική  σημασία δανείου  
α. arcipreto (ο)  arciprèo  arciprete  ‘αρχιμανδρίτης’  
β. morti (η)  mòrte   morte   ‘θάνατος’  
γ. gaddo (o) gaḍḍo   gallo   ‘κόκορας’ 

 
(6)   καππαδοκική τουρκική σημασία δανείου  

α. vecil (ο)  vekil   ‘πληρεξούσιος’  
β. tsanak (το)  çanak   ‘πιάτο’  
γ. tehʎice (τo)  tehlike   ‘κίνδυνος’ 

 
(7)  κρητική  βενετσιάνικη ιταλική  σημασία δανείου  

α. lemendo (το)  lemento   lamento   ‘μεμψιμοιρία’  
β. moδos (o)  modo   modo   ‘τρόπος’  
γ. taʎaδoros (ο)  tagliador  tagliatore  ‘ξυλογλύπτης’ 

 
(8)   κρητική  τουρκική σημασία δανείου  

α. kurtulusi (το)  kurtuluş   ‘σωτηρία’  
β. mides (ο)  mide   ‘στομάχι’  
γ. jara (η)   yara   ‘τραύμα, πληγή’ 

4.2. Ρήματα 

Σε όλες τις μελετώμενες διαλέκτους τα ρήματα κατέχουν σταθερά τη δεύτερη θέση στην 
κλίμακα δανεισιμότητας λεξικών στοιχείων. Ειδικότερα, στην περίπτωση των δανείων της 
γκρίκο από τις ρομανικές διαλέκτους (9), ο ρηματικός δανεισμός σημειώνει ποσοστό 
15,14% επί του συνόλου των δανείων, ενώ στην περίπτωση του δανεισμό της 
καππαδοκικής από την τουρκική (10) το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 18,42%. Στα δάνεια 
της κρητικής από τη ρομανική (11) και την τουρκική (12), τα ποσοστά αυτά ανέρχονται 
στο 20,26% και 8,6%, αντίστοιχα. 
 

(9)  γκρίκο  σαλεντίνικη ιταλική  σημασία δανείου  
α. arriveo   arrivari   arrivare   ‘φθάνω’  
β. kundeo   kuntáre   raccontare  ‘αφηγούμαι’  
γ. piaceo   piacire   piacere   ‘αρέσω’ 

 
(10)   καππαδοκική τουρκική6 σημασία δανείου  

α. bosadu   boşadı  ‘(δια)χωρίζω’  
β. jarattu   yarattı  ‘πλάθω’  
γ. danustizu  danişti  ‘συμβουλεύω’ 

 
(11)   κρητική  βενετσιάνικη ιταλική  σημασία δανείου  

α. fu(r)ladizo  frulàr   frullare   ‘αφηνιάζω’  
β. kalaro   calàr   calare   ‘συμψηφίζω’  
γ. kojonaro  cogionàr  coglionare  ‘εμπαίζω’ 

                                                        
6 Όπως σημειώνει η Ralli (2012a:126) κατά τον ρηματικό δανεισμό από την τουρκική, οι ελληνικές ποικιλίες 
δανείζονται το γ’ ενικό πρόσωπο του τουρκικού αορίστου λόγω του ότι ο τυπος αυτός χρησιμοποιείται ως 
βάση στην ελληνική για τη δημιουργία παραγώγων. Για το λόγο αυτό καταγράφουμε στους πίνακες το 
συγκεκριμένο τύπο ως πρόδρομο και όχι το το αντίστοιχο τουρκικό απαρέμφατο σε -mΑk, όπως συνηθίζεται. 
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(12)   κρητική  τουρκική σημασία δανείου  
α. atirdizo   artırdi  ‘πλειοδωτώ’  
β. sasirdizo  şaşirdi  ‘αποπλανώ’  
γ. kazadizo  kazandı   ‘κερδίζω πολλά’ 

4.3. Επίθετα 

Τα επίθετα εμφανίζονται και στις τρεις διαλέκτους στην τρίτη θέση της κλίμακας 
δανεισιμότητας, ακολουθώντας τα ονόματα και τα ρήματα. Τα ποσοστά τους 
διαμορφώνονται στο 9,6% για την περίπτωση της γκρίκο (13), στο 9% για την περίπτωση 
της καππαδοκικής (14), ενώ στην κρητική εμφανίζεται μία διαφοροποίση μεταξύ των 
δανείων τα οποία προέρχονται από τη ρομανική (15), τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 
7,79%, και σε εκείνα που προέρχονται από την τουρκική (16), τα οποία αντιπροσωπεύουν 
το 5,57% του συνόλου των δανείων. 
 

(13)   γκρίκο  σαλεντίνικη ιταλική  σημασία δανείου  
α. brutto   bruttu   brutto   ‘κακός’  
β. povero   povərə   povero   ‘φτωχός’  

 
(14)   καππαδοκική τουρκική σημασία δανείου  

α. exik   eksik   ‘λειψός’  
β. uzun   uzun   ‘ψηλός’  

 
(15)   κρητική  βενετσιάνικη ιταλική  σημασία δανείου  

α. agannaδos  acanato   accanito   ‘οργισμένος’  
β. vilanos   villano   villano   ‘άξεστος’  

 
(16)   κρητική  τουρκική σημασία δανείου  

α. biritzis   birinci   ‘άριστος’  
β. rameklis  rahmetli   ‘συγχωρεμένος’ 

4.4. Επιρρήματα 

Τα δάνεια επιρρήματα εμφανίζονται την τελευταία θέση της κλίμακας δανεισιμότητας 
λεξικών στοιχείων για όλα τα συστήματα που μελετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση της γκρίκο (17) τα δάνεια αυτά ανέρχονται στο 5,21% του συνόλου, στην 
περίπτωση της καππαδοκικής (18) στο 4,71%. Στον δανεισμό της κρητικής από τη 
ρομανική (19) το ποσοσοστό των επιρρημάτων ανέρχεται στο 4,67% του συνόλου των 
δανείων, ενώ στα δάνεια που προέρχονται από την τουρκική (20) τα επιρρήματα 
αντιστοιχούν στο 5,07%. 
 

(17)   γκρίκο  σαλεντίνικη ιταλική  σημασία δανείου  
α. male   male   male   ‘κακώς’  
β. sikuro   sicuru   sicuro   ‘ασφαλώς’  

 
(18)   καππαδοκική τουρκική σημασία δανείου  

α. fena   fena   ‘δύσκολα’  
β. perisan   perişan   ‘άσχημα’  

 
(19)   κρητική  βενετσιάνικη ιταλική  σημασία δανείου  

α. adeta   adata   adattare   ‘ταιριαστά’  
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β. dretura   dretura   drittura   ‘κατευθείαν’  
 

(20)   κρητική  τουρκική σημασία δανείου  
α. bespeli   besbelli   ‘προφανώς’  
β. maxus   maksat   ‘σκοπίμως’ 

5. Συζήτηση 

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1, η κλίμακα δανεισιμότητας λεξικών στοιχείων που 
προκύπτει είναι κοινή για όλα τα μελετώμενα συστήματα.  
 

 
Πίνακας 1: Ποσοστιαία αναπαράσταση του δανεισμού κάθε λεξικής κατηγορίας ανά διαλεκτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή, η οποία αποτυπώνεται σχηματικά στο (21), τα ονόματα 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δανεισιμότητα, με τα ρήματα να ακολουθούν στη δεύτερη 
θέση. Έπονται τα επίθετα, ενώ στην τελευταία θέση εμφανίζονται τα επιρρήματα. 
 

(21) ονόματα > ρήματα > επίθετα > επιρρήματα 

 
Ο πρώτος βασικός παράγοντας που φαίνεται ότι επιδρά στη δανεισιμότητα των λεξικών 
στοιχείων και κατά συνέπεια καθορίζει την κλίμακα είναι η ιδιότητα της κάθε λεξικής 
κατηγορίας να χαρακτηρίζεται ως ανοικτής ή κλειστής τάξης. Φαίνεται, δηλαδή, ότι όσο 
περισσότερο ανοικτή είναι η τάξη στην οποία υπάγεται μία ορισμένη λεξική κατηγορία, 
τόσο πιο εύκολα τα μέλη της κατηγορίας αυτής γίνονται αντικείμενο δανεισμού (Winford, 
2010:176; βλ. και Μαρίνη, 2015α; 2015β:14). Αυτό από κοινού με άλλους παράγοντες 
εξηγεί τη διαδιαλεκτική πρωτοκαθεδρία των ονομάτων στην κλίμακα δανεισιμότητας.  

Αυτή η ευκολία με την οποία τα ονόματα γίνονται αντικείμενο δανεισμού 
προφανώς είναι απόρροια της ιδιότητάς τους να είναι τα περισσότερο λεξικά στοιχεία 
του λόγου (Rey-Debove, 1973:112, όπως αναφέρεται από την Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 1994:68). Επιπλέον, τα ονόματα είναι στοιχεία που φέρουν αναφορά, και 
καθώς υπάρχει διαρκής ανάγκη επέκτασης των δυνατών αναφορών στον έξω κόσμο 
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(Weinreich, 1953:56; Van Hout &  Muysken, 1994:42), τα ονόματα είναι εξαιρετικά 
επιρρεπή στον δανεισμό. 

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη δανεισιμότητα των στοιχείων φαίνεται να 
είναι η μορφολογική τους πολυπλοκότητα (Winford, 2003:52; Matras, 2007:47; Ralli, 
2012a:198). Για παράδειγμα, τα ρήματα βρίσκονται διαδιαλεκτικά στη δεύτερη θέση της 
κλίμακας δανεισιμότητας των στοιχείων, ακολουθώντας τα ονόματα. Θεωρούμε ότι αυτή 
τους η θέση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό απόρροια της μορφολογικής και σημασιολογικής τους 
πολυπλοκότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα ρήματα, πέρα από την αναφορά που φέρουν, 
ενεργοποιούν την κατηγόρηση έχοντας δομή ορισμάτων και χρησιμεύοντας ως στοιχεία 
αγκίστρωσης ολοκλήρου του εκφωνήματος (Matras, 2007:48-50), ενώ, παράλληλα, η 
ενσωμάτωση των δάνειων ρημάτων στη μορφολογία της γλώσσας αποδέκτριας συνήθως 
απαιτεί τη χρήση κάποιου ρηματοποιητή (Ralli, 2012b:120). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση της ευκολίας 
δανεισμού ρημάτων στην κρητική. Πιο συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1, 
τα ρηματικά δάνεια της κρητικής από το ιταλογενές σύστημα αντιστοιχούν στο 20,26% 
του συνόλου τω δανείων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ρηματικών δανείων από την 
τουρκική περιορίζεται στο εξαιρετικά μικρό 8,60%. Η διαφοροποίηση αυτή, σύμφωνα με 
τον Μαρίνη (2015α:359; 2015β:73) εδράζεται στην εκάστοτε ακολουθούμενη στρατηγική 
ενσωμάτωσης των δανείων. Πιο συγκεκριμένα, ο κρητικός φυσικός ομιλητής δανείζεται 
από τη ρομανική ολόκληρο το ρηματικό τύπο του απαρεμφάτου και του προσθέτει μόνο 
το κατάλληλο κλιτικό επίθημα (11). Από την άλλη πλευρά, για την ενσωμάτωση των 
τουρκικής προέλευσης ρηματικών δανείων (12), οι Κρητικοί κάνουν χρήση του 
ρηματοποιητή -iz-, τον οποίο επιλέγουν λόγω της φωνολογικής ταύτισής του με το ληκτικό 
φωνήεν του προδρόμου τύπου (βλ. Ralli, 2012a,b για τη γενικότερη στρατηγική 
ενσωμάτωσης ρηματικών δανείων στις ελληνικές διαλέκτους). 

Επιπλέον, η επίδραση της μορφολογικής πολυπλοκότητας στη δανεισιμότητα των 
στοιχείων αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ο δανεισμός των επιρρημάτων σε διαδιαλεκτικό 
επίπεδο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία αν τον συγκρίνει κανείς με τον αντίστοιχο 
δανεισμό των επιθέτων, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα αποτελούν μια ιδιαίτερα κλειστή 
τάξη στοιχείων αν κανείς τα συγκρίνει με τα τελευταία. Θεωρούμε ότι η ευκολία με την 
οποία τα επιρρήματα γίνονται αντικείμενο δανεισμού σε όλα τα συστήματα που 
ερευνήσαμε είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα επιρρήματα γίνονται αντικείμενο 
δανεισμού χωρίς να χρειαστεί να προσαρμοστούν πρωτύτερα στο σύστημα της γλώσσας 
αποδέκτριας (17-20). Αυτή ακριβώς η έλλειψη μορφολογικής προσαρμογής ενδέχεται να 
οφείλεται στο εγγενές χαρακτηριστικό των επιρρημάτων να μην φέρουν κλιτικά 
χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία να εξυπηρετούν κάποιο είδος συμφωνίας με άλλους όρους 
της πρότασης. Αυτό επιβεβαιώνει επιπρόσθετα τη θέση ότι όταν κάποιο στοιχείο δεν 
ανήκει σε οργανωμένα κλιτικά παραδείγματα είναι ευκολότερο να γίνει αντικείμενο 
δανεισμού. 

Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τη δανεισιμότητα των στοιχείων 
είναι και ο ελεύθερος ή δεσμευμευμένος χαρακτήρας τους. Για παράδειγμα, τα επίθετα 
βρίσκονται στην τρίτη θέση της κλίμακας δανεισιμότητας των λεξικών στοιχείων 
ακολουθώντας τα ονόματα και τα ρήματα, επειδή τα τελευταία είναι περισσότερο ανοικτή 
τάξη στοιχείων σε σχέση με τα πρώτα. Ωστόσο, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να 
δικαιολογεί το τόσο χαμηλό ποσοστό δανεισιμότητας των επιθέτων. Το ποσοστό αυτό 
οφείλεται πιθανόν στην εγγενή ιδιότητα των επιθέτων να εμφανίζονται στο λόγο 
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εξαρτημένα από κάποιο ουσιαστικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994:68). 
Η τυπολογική απόσταση μεταξύ των συστημάτων σε επαφή, η οποία έχει απασχολήσει 

πολύ τη βιβλιογραφία, θα μπορούσε από κοινού με τη δομική συμβατότητα να ερμηνεύσει 
τη μεγάλη δυσκολία με την οποία η κρητική δανείζεται ρήματα από την τουρκική, την ίδια 
στιγμή που από το ιταλογενές σύστημα τα δανείζεται ιδιαίτερα εύκολα. Ωστόσο, η 
τυπολογική απόσταση φαίνεται να αποτυγχάνει να ερμηνεύσει το μεγαλύτερο μέρος των 
αποτελεσμάτων. Αν, για παράδειγμα, επιδιώξει κανείς να εφαρμόσει το παραπάνω 
κριτήριο για να συγκρίνει τον ρηματικό δανεισμό της γκρίκο από το ιταλογενές σύστημα 
από τη μία πλευρά, και της καππαδοκικής (9) από την τουρκική από την άλλη (10), θα 
διαπιστώσει ότι το κριτήριο αστοχεί. Ο ρηματικός δανεισμός δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο συστημάτων, παρά τη μεγάλη διαφοροποίηση της 
τυπολογικής τους απόστασης. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει εντοπίζεται πιθανότατα 
στην ιδιαίτερα αυξημένη ένταση της επαφής. Όπως σημειώθηκε στην ενότητα 3, τόσο οι 
ομιλητές της γκρίκο όσο και εκείνοι της καππαδοκικής, είναι πλήρως δίγλωσσοι με 
ιδιαίτερα θετική στάση ως προς το σύστημα της εκάστοτε γλώσσας πηγής. 

6. Συμπεράσματα 

Όπως αποτυπώνεται στο (21), η κλίμακα δανεισιμότητας που προκύπτει είναι κοινή για 
όλα τα μελετώμενα συστήματα. Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή, ευκολότερα αντικείμενο 
δανεισμού γίνονται τα ονόματα, ενώ ακολουθούν με φθίνουσα σειρά τα ρήματα, τα επίθετα 
και τα επιρρήματα.  

Αν και στο χώρο της γλωσσικής επαφής δεν μπορούν να γίνουν γενικεύσεις τέτοιες 
ώστε να οδηγούν σε προβλέψεις με καθολική ισχύ, καταγράψαμε μία σειρά από 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δανεισιμότητα των στοιχείων. Έτσι, φάνηκε ότι η 
δανεισιμότητα μιας γραμματικής κατηγορίας διευκολύνεται από τους εξής παράγοντες: (α) 
την ιδιότητά των μελών της να αποτελούν ανοικτή τάξη στοιχείων. (β) Την έλλειψη 
μεγάλης μορφολογικής πολυπλοκότητας κατά την ενσωμάτωσή των δανείων στο σύστημα 
της γλώσσας αποδέκτριας. (γ) Την απουσία καλά οργανωμένων κλιτικών παραδειγμάτων. 
(δ) Την ιδιότητα των μελών της να έχουν ελεύθερο και όχι δεσμευμένο χαρακτήρα. (ε) Τη 
μικρή τυπολογική απόσταση μεταξύ των συστημάτων σε επαφή. (στ) Την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη μεταξύ τους δομική συμβατότητα. Τέλος, σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα 
δανεισμού φαίνεται να παίζει και η ένταση της επαφής μεταξύ των δύο συστημάτων. 
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Abstract 
In this paper, I deal with certain structures, namely phrasal compounds and noun constructions, 
which have a number of morphological and syntactic properties that differentiate them from both 
common noun phrases and typical compounds. I investigate and compare the structural and 
semantic properties of this kind of structures also in Modern Greek and in the sublanguage of 
football. I argue that there is not any structural and semantic difference between them and that both 
are syntactic.  
 
Λέξεις-κλειδιά: υπογλώσσα, χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, φραστικά σύνθετα, ονοματικές 
φράσεις 
 

                                                                                 ✦   

1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ με μια ιδιαίτερη κατηγορία ονοματικών φράσεων, 
οι οποίες φέρουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ώστε να ομοιάζουν με τα κλασικά σύνθετα 
και οι οποίες εμφανίζονται συχνά στην Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) αλλά και στη 
γλώσσα του ποδοσφαίρου (ΓΠ) η οποία περιγράφεται σύντομα στην ενότητα 3. Στην 
ενότητα 2 θα παραθέσω τα βασικά τους χαρακτηριστικά ενώ στην ενότητα 4 θα τους 
ομαδοποιήσω με κριτήριο τη δομή τους. Στη συνέχεια, θα γίνει έλεγχος των δομικών 
χαρακτηριστικών των σχηματισμών εφαρμόζοντας συγκεριμένα τεστ. Τα αποτελέσματα 
των ελέγχων θα οδηγήσουν σε νέα κατηγοριοποίηση (ενότητα 5). Χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν έχουν αναλυθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία όπως, η εμφάνιση του 
χαρακτηριστικού [+λόγιο] αλλά και το γένος και ο αριθμός των συστατικών των εν λόγω 
σχηματισμών θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης στις υποενότητες 5.1.1 και 5.1.2. Στην 
ενότητα 6 θα συζητήσω τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των δομών αυτών. Τα 
μεταφραστικά δάνεια, που εμφανίζουν δομές σαν αυτές που εξετάζω παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξετάζονται αναλυτικά στην ενότητα 7. Για όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά θα υπάρχει σύγκριση μεταξύ των αντίστοιχων σχηματισμών της ΚΝΕ 
και της ΓΠ. 
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2. Βασικά χαρακτηριστικά 

Έχει υποστηριχθεί πως εκτός από τα κλασικά σύνθετα, υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία 
ονοματικών φράσεων, οι οποίες φέρουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά σύνταξης και 
σημασιολογίας (π.χ. ψυχρός πόλεμος, ζώνη ασφαλείας, νόμος πλαίσιο). Στην προσπάθειά 
τους οι μελετητές να κατηγοριοποιήσουν τις ονοματικές αυτές φράσεις και να τις 
διαφοροποιήσουν από τα κλασικά σύνθετα αλλά και από τις κοινές ονοματικές φράσεις, 
ονόμασαν τις δομές αυτές λεξικές φράσεις (lexical phrases) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
1986; Ράλλη, 1991), πολυλεκτικά σύνθετα (multi-word compounds) (Ralli, 1992; Ralli & 
Stavrou, 1995; 1998; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996; Φλιάτουρας, 2002; 2003), χαλαρά 
πολυλεκτικά σύνθετα (loose multi-word compounds) (Ράλλη, 2005; 2007; Koliopoulou, 
2009) και φραστικά σύνθετα (phrasal compounds) (Booij, 2009; 2010; Ralli, 2013). Οι 
ονομασίες αυτές στηρίζονται στη συντακτική ή μορφολογική προσέγγιση που 
ακολουθούν οι ερευνητές για την περιγραφή και ανάλυσή τους.  

Οι δομές αυτές αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες λέξεις, σε αντίθεση με τα κλασικά 
σύνθετα όπου το πρώτο συνθετικό τους είναι συνήθως θέμα και συνδέεται με το δεύτερο 
συνθετικό με τον δείκτη σύνθεσης -ο- (compound marker) (Ράλλη, 2007; Ralli, 2013). 
Παράλληλα, οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται από δύο φωνολογικές λέξεις, φέροντας 
δύο τόνους, αντίθετα με τα κλασσικά σύνθετα που φέρουν ένα τόνο. Κάποιες από τις 
ονοματικές αυτές φράσεις εμφανίζουν ισχυρή δομική συνοχή, παρόμοια με αυτή των 
κλασικών συνθέτων. Επιπρόσθετα, οι σχηματισμοί αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
σημασιολογικά χαρακτηριστικά καθώς, συχνά, ένα ή και τα δύο συστατικά 
χρησιμοποιούνται μεταφορικά ή μετωνυμικά ενώ παράλληλα ολόκληρος ο σχηματισμός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταφορικά ή μετωνυμικά.  
 
3. Η γλώσσα του ποδοσφαίρου  

3.1. Η έννοια της υπογλώσσας 

Με τον όρο γλώσσα του ποδοσφαίρου αναφέρομαι στην πραγματικότητα στην 
υπογλώσσα του ποδοσφαίρου. Ως υπογλώσσα ορίζεται το υποσύνολο μιας φυσικής 
γλώσσας, το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσα από κείμενα ειδικών γνωστικών πεδίων, όπως 
τεχνικά ή/και επιστημονικά (Kittredge & Lehrberger, 1982) και μπορεί να διαφέρει σε 
διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλόγιο, σημασιολογία, σύνταξη). Η ΓΠ 
αποτελεί ένα γλωσσικό υποσύνολο της ΚΝΕ και σημασιολογικά σχετίζεται με το 
ποδόσφαιρο.  
 
3.2. Το λεξιλόγιο της ΓΠ 

Το λεξιλόγιο της ΓΠ αποτελείται βεβαίως από λέξεις της ΚΝΕ αλλά και από 
νεολογισμούς (σεντρεφοράς, μπαλαδόρος), δάνειες λέξεις (overlap), μεταφραστικά 
δάνεια (goalkeeper > τερματοφύλακας) καθώς και από λέξεις της ΚΝΕ οι οποίες 
διαφοροποιούνται σημασιολογικά (κοράκι: μεταφορικά ο διαιτητής). Οι νεολογισμοί της 
ΓΠ είναι λέξεις παράγωγες (μαρκάρισμα < μαρκάρω), σύνθετα (μπακότερμα), συμφυρμοί 
(θρυλοπολίδης, γιαουρτάδο) (Παπαναγιώτου υπό έκδοση), αναλογικοί σχηματισμοί 
(Μητρογκόλ) αλλά και φραστικά σύνθετα (λευκή ισοπαλία) και ειδικές ονοματικές 
φράσεις (πέναλτι μαρς). 
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4.  Ομαδοποίηση με βάση τη δομή 

Βάσει της δομής τους κατηγοριοποιούμε τις ονοματικές αυτές φράσεις σε τρεις ομάδες. 
Η πρώτη ομάδα είναι του τύπου [Επίθετο + Ουσιαστικό] (1), η δεύτερη του τύπου 
[Ουσιαστικό + Ουσιαστικό σε γενική] (2) και η τρίτη του τύπου [Ουσιαστικό + 
ομοιόπτωτο Ουσιαστικό] (3). Η σχέση των συστατικών στις δομές [Ε+Ο] και [Ο+Ο σε 
γενική] χαρακτηρίζεται ως σχέση εξάρτησης. Τα συστατικά των δομών [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] μπορούν να βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης αλλά και παράταξης.  
 
(1) Επίθετο + Ουσιαστικό    
 

ΚΝΕ    ΓΠ 
ψυχρός πόλεμος  κρυφός κυνηγός ‘παίκτης που αγωνίζεται    
τρίτος κόσμος                                            πίσω από τους επιθετικούς’  
στεγνό καθάρισμα              λευκή ισοπαλία ‘ισοπαλία με σκορ 0-0’ 

                                                          άσπρη βούλα  ‘το σημείο από όπου εκτελείται το  
                                                                                   πέναλτι’  
                                                          χρυσή αλλαγή ‘αναφέρεται σε παίκτη ο οποίος  
                                                                                   έχει μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι  
                                                                                   και καταφέρνει να σκοράρει ή  
                                                                                   αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός  
                                                                                   για την  πορεία του παιχνιδιού’ 

 
(2)    Ουσιαστικό + Ουσιαστικό σε γενική  

 
  ΚΝΕ      ΓΠ 
  άρμα μάχης                  επόπτης γραμμών  
  ζώνη ασφαλείας     φάση διαρκείας 
      φορ περιοχής ‘επιθετικός που κινείται κυρίως μέσα  

                στη μεγάλη περιοχή’ 
      άμυνα ζώνης ‘τύπος αμυντικής λειτουργίας’ 

 
(3)   Ουσιαστικό + ομοιόπτωτο Ουσιαστικό 

 
ΚΝΕ     ΓΠ 
θέση κλειδί                 γκολ ποίημα 
εταιρία μαϊμού   παίκτης ηγέτης 
νόμος πλαίσιο κεφαλιά ψαράκι ‘κεφαλιά κατά την οποία ο παίκτης  

               οριζοντιώνεται παράλληλα με το  
               έδαφος για να εκτελέσει την  
  κεφαλιά’ 

άνθρωπος φάντασμα                ομάδα όνειρο  

 
Οι δομές των (1), (2), (3) αποτελούνται από δύο κλιτές λέξεις. Αντίθετα, τα κλασικά 
σύνθετα δεν εμφανίζουν εσωτερική κλίση. Οι δομές του τύπου [Ε+Ο] εμφανίζουν την 
κεφαλή τους στα δεξιά, όπως και τα κλασικά σύνθετα (για την κεφαλή στα σύνθετα 
Andreou, 2014). Αντίθετα, οι σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο σε γενική] και [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] εμφανίζουν την κεφαλή τους στα αριστερά, όπως μια κοινή ονοματική 
φράση.  
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5. Κατηγοριοποίηση σχηματισμών-Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

Βάσει της ανταπόκρισης των δομών σε μια σειρά ελέγχων θα ομαδοποιήσω τους υπό 
εξέταση σχηματισμούς. Οι έλεγχοι συνοψίζονται ακολούθως:  
 
α) Έλεγχος της δυνατότητας σύνταξης των συστατικών με κάποιο προσδιοριστικό στοιχείο. 
 
(4) ΚΝΕ    ΓΠ 

*πολύ ψυχρός πόλεμος  *πολύ λευκή ισοπαλία  
*δερμάτινη ζώνη ασφαλείας  *σφυχτής άμυνα ζώνης       
 *λέξη σιδερένιο κλειδί  *μεγάλος παίκτης ηγέτης   
 

β) Έλεγχος της δυνατότητας εισαγωγής γλωσσικού στοιχείου στο εσωτερικό αυτών των 
δομών. 
 
 ΚΝΕ            ΓΠ 
(5α)  *ψυχρός μεγάλος πόλεμος        *λευκή δίκαιη ισοπαλία   
(5β) *ζώνη δερμάτινη ασφαλείας       *επόπτης άσπρων γραμμών 
(5γ) *νόμος ευρύ πλαίσιο                      *ξαφνικός και άμεσος θάνατος1 
(5δ)            επαγγελματικό αλλά σκληρό φάουλ 
 

γ) Έλεγχος της ικανότητας των δομών να ανατρέπουν τη σειρά των συστατικών τους.  
 

ΚΝΕ                               ΓΠ 
(6α)  *πόλεμος ψυχρός               *θάνατος ξαφνικός  
(6β)  *ασφαλείας ζώνη                *ζώνης άμυνα 
(6γ)  υπογραφή μαϊμού/μαϊμού υπογραφή              πέναλτι μαρς/μαρς πέναλτι2 
(6δ) σκληρή γραμμή/ ?σκληρή και αμείλικτη γραμμή      
                    επαγγελματικό φάουλ/φάουλ  
                                  επαγγελματικό 

 
δ) Έλεγχος της δυνατότητας επανάληψης του άρθρου. 
 
 ΚΝΕ      ΓΠ 
(7α)  *ο ψυχρός ο πόλεμος   *ο κρυφός ο κυνηγός 
(7β) *η ζώνη της ασφαλείας                 *ο επόπτης των γραμμών 
(7γ) *ο νόμος το πλαίσιο   *το γκολ το ποίημα 
(7δ)  ?η γαλάζια η σημαία   ?το επαγγελματικό το φάουλ  

 
ε) Έλεγχος συναναφοράς της μη κεφαλής του σχηματισμού.  
 
 ΚΝΕ     ΓΠ 
(8)  εγκλήματα πολέμου, ο οποίος [...]               *φορ περιοχής, η οποία [...]  
 !αγορά εργασίας, η οποία [...]               !άμυνα ζώνης, η οποία […]    

νόμος πλαίσιο, το οποίο [...]               *παίκτης κλειδί, το οποίο [….] 

 
5.1.  [Επίθετο + Ουσιαστικό] και [Ουσιαστικό + Ουσιαστικό σε γενική] 

Η πρώτη ομάδα σχηματισμών ανταποκρίνεται αρνητικά σε όλα τα τεστ, χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη δομική συνοχή και αποτελείται από σχηματισμούς του τύπου [Ε+Ο] και 

                                                 
1 Ξαφνικός θάνατος: η απότομη λήξη του αγώνα με το χρυσό γκολ. 
2 Πέναλτι μαρ/ μαρς πέναλτι: κραυγαλέο πέναλτι. 
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[Ο+Ο σε γενική]. Η Ράλλη (2007) υποστηρίζει πως οι ιδιότητες αυτές διαφοροποιούν 
αυτούς τους σχηματισμούς από τις κοινές ονοματικές φράσεις, άρα οι δομές αυτές δεν 
μπορούν να εξεταστούν με μια συντακτική προσέγγιση.  

Οι σχηματισμοί ονομάστηκαν χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα (Ράλλη, 2005; 2007; 
Koliopoulou, 2009) και θεωρήθηκαν αντικείμενα της μορφολογίας (Ράλλη, 1991; 2005; 
Ralli, 1992; Ralli & Stavrou, 1995; 1998; Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996; Φλιάτουρας, 
2002; 2003). Χαρακτηρίστηκαν ως σύνθετα καθώς περιέχουν τουλάχιστον δύο θέματα 
και χαλαρά πολυλεκτικά διότι αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες κλιτές λέξεις και 
εμφανίζουν συντακτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν εμφανίζονται στα κλασικά 
σύνθετα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η εσωτερική κλίση (κλίση του πρώτου 
συστατικού), η συμφωνία (γένος, αριθμός, πτώση επιθέτου-ουσιαστικού) και η απόδοση 
πτώσης (στην περίπτωση [Ο+Ο σε γενική]).  

Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ωστόσο, παραβιάζουν τη βασική αρχή της διάκρισης 
σύνταξης και μορφολογίας. Η Αρχή της Λεξικής Ακεραιότητας (Anderson, 1992:84) ορίζει 
πως οι κανόνες της σύνταξης δε μπορούν να εφαρμοστούν στο εσωτερικό μιας 
μορφολογικής δομής. Αυτό ωστόσο, δεν συμβαίνει με τους σχηματισμούς του τύπου [Ε+ 
Ο] και [Ο+Ο σε γενική], παρά την ισχυρή δομική τους συνοχή. Η ύπαρξη εσωτερικής 
κλίσης, η συμφωνία ουσιαστικού και επιθέτου και η απόδοση πτώσης είναι γνωρίσματα 
συντακτικών σχηματισμών και παρατηρούνται στις κοινές ονοματικές φράσεις. 

Η παρούσα εργασία σε σύμπνοια με τις απόψεις των Ralli (2011; 2013) και Booij 
(2009; 2010) θεωρεί πως οι σχηματισμοί [Ε+Ο] και [Ο+Ο σε γενική] δημιουργούνται 
στη σύνταξη και όχι στη μορφολογία, διαφέροντας τόσο από τα κλασικά σύνθετα, όσο 
και από τις κοινές ονοματικές φράσεις. Οι δομές αυτές ονομάζονται φραστικά σύνθετα 
(phrasal compounds) (Booij, 2009; 2010; Ralli, 2013). 

H Ralli (2013:266) παρατηρεί πως μια συντακτική προσέγγιση εξηγεί τον λόγο για τον 
οποίο οι δομές του τύπου [Ε+Ο] εμφανίζονται δίχως τα κλιτικά τους επιθήματα όταν 
συμμετέχουν στη διαδικασία της παραγωγής.  

 
(9α)  ψυχρ-ο-πολεμ-ικ-ός 
(9β)  τριτ-ο-κοσμ-ικ-ός  
(9γ)  δημοσι-ο-υπαλληλ-ικ-ός (Ralli, 2013:266) 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει εσωτερική κλίση και το δεύτερο συστατικό της 
δομής είναι αυτό που φέρει παραγωγικό επίθημα ακολουθώντας τη διαδικασία της 
παραγωγής όπως σε όλες τις παράγωγες λέξεις της ΚΝΕ. Παράλληλα, το πρώτο 
συστατικό δε φέρει κλιτικά χαρακτηριστικά και μετέχει στη διαδικασία της σύνθεσης ως 
θέμα. Το φραστικό σύνθετο δημιουργείται, δηλαδή, στη σύνταξη, όμως προκειμένου να 
συμμετάσχει σε μία μορφολογική διαδικασία, επαν-αναλύει (remoulded) τα συστατικά 
του με μορφολογικούς όρους σε θέματα.  

Στη ΓΠ δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση όπου ένα φραστικό σύνθετο παράγει ένα 
μονολεκτικό σύνθετο με τον συνδυασμό ενός παραγωγικού επιθήματος.  
 
(10) κρυφός κυνηγός < *κρυφοκυνηγιτιλίκι 

λευκή ισοπαλία < *λευκοϊσοπαλιακά 
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5.1.1.  Ύπαρξη συστατικών με χαρακτηριστικό [+λόγιο] 

Είναι δυνατό ένα από τα δύο ή και τα δύο συστατικά των σχηματισμών που εξετάζω να 
φέρει το χαρακτηριστικό [+λόγιο].  

Στην περίπτωση των σχηματισμών [Ε+Ο] είναι δυνατό το χαρακτηριστικό [+λόγιο] να 
εμφανίζεται είτε στο συστατικό κεφαλή, είτε στο συστατικό μη κεφαλή. Για παράδειγμα, 
στη δομή λευκή ισοπαλία το χαρακτηριστικό [+λόγιο] βρίσκεται στο συστατικό μη 
κεφαλή αντίθετα, στην περίπτωση του εκδοτικός οίκος, αυτό βρίσκεται στην κεφαλή. 
Παράλληλα, είναι δυνατό να εμφανίζουν το χαρακτηριστικό [+λόγιο] τόσο η κεφαλή, 
όσο και η μη κεφαλή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι δομές αχίλλειος πτέρνα και αδαμιαία 
περιβολή όπου τόσο το επίθετο (μη κεφαλή) όσο και το ουσιαστικό (κεφαλή) φέρουν το 
χαρακτηριστικό [+λόγιο]. 

Στην περίπτωση των σχηματισμών [Ο+Ο σε γενική] μόνο το συστατικό μη κεφαλή 
μπορεί να φέρει το χαρακτηριστικό [+λόγιο]. Στις περιπτώσεις των δομών, φάση 
διαρκείας, δοχείο νυκτός, περίοδος χάριτος, παρατηρούμε πως τα συστατικά μη κεφαλές 
φέρουν το χαρακτηριστικό [+λόγιο].  

Αν και οι σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο] δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης 
σε αυτή την ενότητα, αξίζει επιγραμματικά να αναφέρουμε την ύπαρξη λόγιων 
συστατικών. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό το χαρακτηριστικό [+λόγιο] να 
βρίσκεται τόσο στο συστατικό κεφαλή όσο και σε αυτό μη κεφαλή. Στην περίπτωση του 
σχηματισμού επιστολή καταγγελία το λόγιο στοιχείο είναι το συστατικό κεφαλή, δηλαδή 
η λέξη επιστολή. Αντίθετα, στην περίπτωση των δομών ντέρμπι περίπατος και ημέρα 
ορόσημο, το λόγιο στοιχείο είναι εκείνο που βρίσκεται σε θέση μη κεφαλή (περίπατος και 
ορόσημο).  

Το φαινόμενο της ύπαρξης λεξικών στοιχείων στη ΓΠ που φέρουν το χαρακτηριστικό 
[+λόγιο] είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η ΓΠ δεν είναι ένα γλωσσικό σύστημα κύρους ώστε 
να αναμένουμε την ύπαρξη λεξικών στοιχείων με αυτό το χαρακτηριστικό. Εντούτοις, 
παραδείγματα από την ΓΠ ανατρέπουν αυτή την υπόθεση.  

Η ύπαρξη στοιχείων με το χαρακτηριστικό [+λόγιο] μπορεί να οφείλεται σε 
διαφορετικούς λόγους. Ένας λόγος είναι οι κληρονομημένες δομές από παλαιότερες 
μορφές του γλωσσικού συστήματος. Οι περιπτώσεις αχίλλειος πτέρνα και αδαμιαία 
περιβολή, για παράδειγμα, δεν είναι συγχρονικές αλλά αποτελούν κληρονομιά του 
συστήματος από μια παλαιότερη μορφή του. Στη ΓΠ δεν εντοπίστηκε καμία τέτοια 
περίπτωση.  

Ένας δεύτερος λόγος, είναι η μεγάλη παραγωγικότητα που εμφανίζουν κάποια λόγια 
στοιχεία (Ράλλη, 2005:189), όπως στη δομή φάση διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, το 
συστατικό μη κεφαλή αποτελεί συστατικό και άλλων δομών όπως λουκέτο διαρκείας, 
απεργία διαρκείας κτλ.  

Ακόμη, η τάση για αρχαιοπρεπές ύφος είναι ένας λόγος για τον οποίο λόγια στοιχεία 
εμφανίζονται στις δομές που εξετάζω στην παρούσα εργασία (Ράλλη, 2005:189) όπως 
για παράδειγμα ο σχηματισμός εκδοτικός οίκος.  

Η έλλειψη ενός μη λόγιου στοιχείου το οποίο εκφράζει ακριβώς την επιθυμητή 
σημασία (Ράλλη, 2005:189) μπορεί τέλος, να είναι ένας ακόμη λόγος εμφάνισης λόγιων 
στοιχείων στις εξεταζόμενες δομές, όπως για παράδειγμα η λευκή ισοπαλία. Η υποθετική 
*άσπρη ισοπαλία θα εστίαζε σημασιολογικά στην χρωματική ιδιότητα του άσπρου ενώ, 
το λευκό (λευκή ισοπαλία) δίνει την έννοια του άσπιλου και αμόλυντου που επιθυμεί ο 
χρήστης.  
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5.1.2.  Γένος και αριθμός των συστατικών των σχηματισμών [Ουσιαστικό  

+Ουσιαστικό σε γενική] 

Εξετάζοντας τις δομές του τύπου [Ο+Ο σε γενική] αναφορικά με το γένος και τον αριθμό 
του δεύτερου συστατικού τους διαπιστώνουμε πως στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό 
είναι θηλυκό ενικού αριθμού (11).  

 
(11)  ΚΝΕ    ΓΠ 

αγορά εργασίας                 άμυνα ζώνης 
 κώδικας τιμής   ντέρμπι κορυφής 
 τεχνολογία αιχμής  φορ περιοχής  
 σώματα ασφαλείας  θέση βολής 

 
Λαμβάνοντας υπόψη μας όχι μόνο τα παραδείγματα από τη ΓΠ αλλά και ένα μεγάλο 
corpus δεδομένων της Κολιοπούλου (2006) παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των δομών 
του τύπου [Ο+Ο σε γενική] εμφανίζει ως δεύτερο συστατικό του ένα θηλυκό ουσιαστικό 
ενικού αριθμού. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις όπου το δεύτερο συστατικό είναι μεν 
θηλυκό αλλά στον πληθυντικό αριθμό, όπως στον σχηματισμό επόπτης γραμμών.   

Υπάρχει ακόμη, η περίπτωση το δεύτερο συστατικό να είναι αρσενικό, όπως στην 
περίπτωση του σχηματισμού βοηθός προπονητή και εγκλήματα πολέμου. Περίπτωση όπου 
το δεύτερο συστατικό της δομής [Ο+Ο σε γενική] είναι αρσενικό σε πληθυντικό αριθμό 
δεν βρέθηκε.  

Σπάνια τέλος, είναι η περίπτωση όπου το στοιχείο μη κεφαλή είναι ουδέτερο. Στις 
περιπτώσεις των δομή βάθους και φόρος εισοδήματος, παρατηρούμε πως το στοιχείο μη 
κεφαλή είναι ουδέτερο ενικού αριθμού, ενώ στην περίπτωση των πόλεμος νεύρων, 
μηχανικός αυτοκινήτων, βάση δεδομένων το στοιχείο μη κεφαλή είναι ουδέτερο στον 
πληθυντικό αριθμό. Αντίστοιχες περιπτώσεις δεν βρέθηκαν στα δεδομένα της ΓΠ. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν περιγραφική και μόνο αξία. Δεν μπορούν να 
ερμηνευτούν οι συγκεκριμένες τάσεις στο πλαίσιο ενός κανόνα ή κάποιου περιορισμού. 
Δεν τίθεται δηλαδή κάποιος περιορισμός ώστε, για παράδειγμα, το δεύτερο συστατικό 
των δομών [Ο+Ο σε γενική] να είναι θηλυκό ενικού αριθμού. Ενδιαφέρον ωστόσο 
παρουσιάζει η εμφάνιση αυτής της τάσης τόσο στην ΚΝΕ όσο και στη ΓΠ. 
 
5.2. Ενδιάμεσες δομές  

Σε προηγούμενη ενότητα είδαμε τη δυνατότητα εισαγωγής λεξικού στοιχείου στο 
εσωτερικό κάποιων σχηματισμών του τύπου [Ε+Ο]. Οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζουν 
χαλαρή δομική συνοχή και χαρακτηρίζονται ως ενδιάμεσες δομές (Ralli & Stavrou, 
1998:248-249). Οι ίδιες παρατηρούν πως τέτοιες περιπτώσεις έχουν ως πρώτο συστατικό 
ένα επίθετο, το οποίο είτε δηλώνει ένα όρισμα του ουσιαστικού, είτε μια ταξινομική 
σχέση με το ουσιαστικό. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν δομές όπως, θεατρική κριτική, 
όπου το επίθετο είναι όρισμα του ουσιαστικού, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν 
δομές όπως, πυρηνική ζώνη, όπου το επίθετο προσδιορίζει το είδος του ουσιαστικού. Σε 
αυτή την ομάδα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε περιπτώσεις δομών από τη ΓΠ όπως, 
μικρή περιοχή, μεγάλη περιοχή, πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα, επαγγελματικό φάουλ.  
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Συχνά, σε αυτή την κατηγορία εμφανίζονται ζεύγη σχηματισμών, τα οποία έχουν την 
ίδια κεφαλή όπως στο (12).  

 
(12α) μικρή περιοχή ‘περιοχή του αγωνιστικού χώρου κοντά στο τέρμα’ 

* πολύ μικρή περιοχή  
? η μικρή και η μεγάλη περιοχή3 
* περιοχή μικρή 

 ? η μικρή η περιοχή 
 
(12β) πρώτη ομάδα ‘η ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι καλοί και έμπειροι παίκτες μια 
 ομάδας’  
 *μόνο πρώτη ομάδα 
 πρώτη και δεύτερη ομάδα4 
 * η πρώτη η ομάδα 

  
Οι Ralli & Stavrou (1998) προτείνουν πως αυτού του είδους οι δομές θα πρέπει να 
εξετάζονται υπό το πρίσμα της σύνταξης και όχι της μορφολογίας, καθώς τα ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν προέρχονται από τη φύση των επιθέτων των δομών 
αυτών.  

 
5.3. Ειδικές ονοματικές φράσεις [Ουσιαστικό + ομοιόπτωτο Ουσιαστικό] 

Οι δομές [Ο+Ο ομοιόπτωτο] έχουν μελετηθεί συστηματικά (βλ. Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 1986; 1996; Ράλλη, 1991; 1999; Ralli, 1992). Οι σχηματισμοί αυτοί 
ονομάζονται ειδικές ονοματικές φράσεις (Ράλλη, 2007; Ralli, 2013) και coordinative 
compounds (Biseto & Scalise, 2005). Η ομάδα αυτή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, οι 
οποίες διαφοροποιούνται με βάση τη σχέση που εμφανίζουν τα στοιχεία τους. Στο (13α) 
παρουσιάζονται δομές με σχέση εξάρτησης και στο (13β) δομές με σχέση παράταξης.  
 
(13α)  Σχέση εξάρτησης  

ΚΝΕ     ΓΠ 
άνθρωπος αράχνη   γκολ ποίημα 
άνθρωπος φάντασμα   κεφαλιά ψαράκι 
αποκάλυψη βόμβα   παίκτης ηγέτης 
δρόμος παγίδα    πέναλτι μαρς 
εταιρία μαϊμού                 ήττα σοκ  
ημέρα ορόσημο                 νίκη ανάσα  
εταιρία φάντασμα   παίκτης κλειδί  
άνθρωπος κλειδί                 μπαλιά τρύπα ‘πάσα στην πλάτη της άμυνας’ 
λέξη κλειδί    φάση καρμπόν  
νόμος πλαίσιο    βαθμός χρυσάφι 

 
(13β)  Σχέση παράταξης 

ΚΝΕ     ΓΠ 
σκηνοθέτης παραγωγός                 παίκτης προπονητής 

                                                 
3 Μεγάλη περιοχή: ένα παραλληλόγραμμο που ξεκινά από τη γραμμή του άουτ και έχει διαστάσεις 16,5 
μέτρα προς κάθε πλευρά του τέρματος και 16,5 μέτρα μπροστά από αυτό προς το εσωτερικό του 
αγωνιστικού χώρου. 
4 Δεύτερη ομάδα: ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι πιο άπειροι παίκτες, παίκτες υπό δοκιμή αλλά και 
τιμωρημένοι παίκτες μιας ομάδας. Συνήθως αναγράφεται ως ομάδα Β (π.χ Barcelona και Barcelona Β). 
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ηθοποιός τραγουδιστής                   σέντρα σουτ ‘μπαλιά η οποία ανάλογα με  
                 την κατάληξή της μπορεί να  
                 είναι είτε σέντρα είτε σουτ’ 

  
Η ομάδα του τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο] εμφανίζει αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές 
με τις δομές [Ε+Ο] και [Ο+Ο σε γενική]. Συγκρίνοντας τις δομές [Ο+Ο ομοιόπτωτο] και 
[Ο+Ο σε γενική] παρατηρούμε πως η κεφαλή τους βρίσκεται στα αριστερά, σε αντίθεση 
με τους σχηματισμούς του τύπου [Ε+Ο] αλλά και τα κλασικά σύνθετα, όπου η κεφαλή 
βρίσκεται στα δεξιά (14).  
 
(14)  [Ο+Ο ομοιόπτωτο]   γκολ ποίημα 

[Ο+Ο σε γενική]                θέση βολής 
[Ε+Ο]    λευκή ισοπαλία 
Κλασικό σύνθετο   βαζελ-ο-κάναλ-ο ‘κανάλι το οποίο  πρόσκειται στην  

                     ομάδα του Παναθηναϊκού’ 

 
Η Ράλλη (2007:249) παρατηρεί πως υπάρχουν σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] στους οποίους το προσδιορίζον στοιχείο εμφανίζει κάποια αμεταβλητότητα 
η οποία μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των συστατικών των δομών [Ο+Ο σε γενική] και 
[Ε+Ο] (15).  
 
(15)   ΚΝΕ  

νόμος πλαίσιο              *νόμοι πλαίσια 
  ταξίδι αστραπή             *ταξίδια αστραπές 
  επιτόκια φωτιά              *φωτιά επιτόκια 
  λέξη κλειδί             *κλειδί λέξη 
 
  ΓΠ 

βαθμός χρυσάφι             *βαθμοί χρυσάφια 
  νίκη ανάσα            *νίκες ανάσες  
  κεφαλιά ψαράκι             *ψαράκι κεφαλιά 
  ομάδα όνειρο            *όνειρο ομάδα  

 
Παράλληλα, η Ράλλη (2007:250) υποστηρίζει πως αρκετοί από τους σχηματισμούς 
αυτούς εμφανίζουν χαλαρή δομική συνοχή. 

 
(16)  (α) γκολ πέναλτι   αλλά και  πέναλτι γκολ  
 (β) πέναλτι μαρς     μαρς πέναλτι  
 (γ) παίκτης ηγέτης    παίκτες ηγέτες 

(δ) αποκάλυψη βόμβα   βόμβα αποκάλυψη 
(ε) αυτοκίνητο μαϊμού   μαϊμού αυτοκίνητο 
 

Αλλά  (στ) άμυνα ζώνης         * άμυνες ζώνες 
 (ζ) λευκή ισοπαλία        * ισοπαλία λευκή 
 (η) ψυχρός πόλεμος        * ψυχροί πόλεμοι 

  
Η ίδια υποστηρίζει πως λόγω της μεγάλης αυτονομίας των στοιχείων αυτής της δομής, σε 
σύγκριση με την αυτονομία των στοιχείων των δύο άλλων δομών, οι περιπτώσεις αυτές 
ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία ονοματικών φράσεων που ανήκουν στη σύνταξη. Τις 
δομές αυτές τις ονομάζει ειδικές ονοματικές φράσεις.  
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Παρατηρεί επίσης, πως οι σχηματισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα παραγωγικοί σε διάφορες 
υπογλώσσες, κυρίως επιστημονικές, σε τέτοιο βαθμό που τείνουν να αντικαταστήσουν τα 
κλασικά σύνθετα. Η υπόθεση για συχνή εμφάνιση σε υπογλώσσες επιβεβαιώνεται στην 
παρούσα εργασία μέσα από το πλήθος και την ποικιλία των παραδειγμάτων.  

Τέλος, το γεγονός της συχνής τους εμφάνισης φαίνεται να ενδυναμώνει την εσωτερική 
συνοχή τους και κατ’ επέκταση το καθεστώς της αμεταβλητότητας αυτών των δομών. Ως 
αποτέλεσμα, παρατηρούμε τη σταδιακή μετατόπιση των δομών [Ο+Ο ομοιόπτωτο] από 
το χώρο της σύνταξης στο χώρο της μορφολογίας. Για παράδειγμα, οι σχηματισμοί 
κεφαλιά ψαράκι και νόμος πλαίσιο εμφανίζουν ισχυρή εσωτερική συνοχή και σημαντική 
αμεταβλητότητα του δεύτερου συστατικού.  

 
6. Σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

Έχει υποστηριχθεί πως ένα μεγάλο μέρος των σχηματισμών [Ε+Ο], [Ο+Ο σε γενική] 
αλλά και [Ο+Ο ομοιόπτωτο] χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό σημασιολογικής 
αδιαφάνειας. Η σημασία τους, δηλαδή, είναι ιδιοσυγκρασιακή και δεν προέρχεται από το 
άθροισμα των σημασιών των συστατικών του σχηματισμού, όπως και στη σύνθεση 
(μεταξύ άλλων Cartairs-McCarthy, 1992; Fabb, 1998; Plag, 2003; Ράλλη, 2005; 2007; 
Harley, 2009; Ralli, 2013).  

Στους σχηματισμούς [Ε+Ο], [Ο+Ο σε γενική] και [Ο+Ο ομοιόπτωτο] συχνά τα 
συστατικά ή ολόκληροι οι σχηματισμοί χρησιμοποιούνται όχι με την κυριολεκτική τους 
σημασία αλλά με τη μεταφορική τους ή τη μετωνυμική τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
δεν θεωρώ πως υπάρχει σημασιολογική αδιαφάνεια όταν η σημασία είναι δυνατό να 
αντληθεί συγχρονικά μέσω συγκεκριμένων σημασιολογικών διαδικασιών, δηλαδή τη 
μεταφορά και τη μετωνυμία. Για παράδειγμα, το χρυσό γκολ, δεν είναι ένα γκολ από 
χρυσάφι αλλά είναι ένα συγκεκριμένο είδος γκολ, το οποίο επιτυγχάνεται στην παράταση 
ενός αγώνα και τότε αυτός λήγει αμέσως. Για το λόγο αυτό, το γκολ αυτό έχει μεγάλη 
αξία, όπως ο χρυσός, και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως χρυσό.  

Η μεταφορά είναι μια εννοιολογική διαδικασία κατά την οποία αφηρημένες έννοιες 
και «μη απτές περιοχές της ανθρώπινης εμπειρίας», συγκεκριμενοποιούνται μέσω αυτής 
της διαδικασίας (Lakoff, 1987, όπως αναφέρεται στον Ξυδόπουλος, 2008:159). Τα 
βασικά συστατικά της μεταφοράς είναι: α) το πεδίο-πηγή που είναι συγκεκριμένο και 
οικείο, β) το πεδίο-στόχος που είναι η αφηρημένη και μη απτή ανθρώπινη εμπειρία και γ) 
ένα σύνολο σχέσεων αντιστοίχισης, επιστημονικών ή οντολογικών. Στην περίπτωση της 
λευκής ισοπαλίας, για παράδειγμα, το πεδίο-πηγή είναι η έννοια της λευκότητας, που 
σχετίζεται με την αγνότητα, το αμόλυντο, το παρθένο. Το πεδίο-στόχος είναι εκείνο το 
αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα όπου δεν έχουν σημειωθεί τέρματα. Η σχέση 
αντιστοίχισης μεταξύ των δύο αυτών πεδίων εμφανίζεται με τη μεταφορική χρήση της 
λέξης λευκή, η οποία ορίζει πως το αποτέλεσμα του αγώνα χαρακτηρίστηκε από την 
έννοια του αμόλυντου, του παρθένου.  

Σύμφωνα με τον Βελούδη (2005), η μετωνυμία είναι μια διαδικασία κατά την οποία 
«μια γλωσσική έκφραση που παραπέμπει τυπικά, κυριολεκτικά, σε μια οντότητα Α 
μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να παραπέμψουμε, μη κυριολεκτικά 
αυτή τη φορά, σε μια άλλη οντότητα Β». Η βασική προϋπόθεση ωστόσο είναι πως οι δυο 
αυτές οντότητες πρέπει να σχετίζονται στενά μεταξύ τους. Τόσο η μετωνυμία όσο και η 
μεταφορά έχουν εννοιολογική φύση ωστόσο διαφέρουν σε ένα βασικό σημείο. Η 
μετωνυμία βλέπει την κατηγορία ενός πεδίου μέσω μιας άλλης κατηγορίας του ίδιου 



Παρατηρήσεις στα φραστικά σύνθετα και στις ειδικές ονοματικές φράσεις της 
γλώσσας του ποδοσφαίρου: σύγκριση με τις αντίστοιχες δομές της Κοινής Νέας 

Ελληνικής 

208 

 

 

πεδίου ενώ η μεταφορά μεταφέρει εννοιολογικό υλικό από ένα αφηρημένο σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο (Ξυδόπουλος, 2008:162). Το φραστικό σύνθετο μικρή οθόνη 
χρησιμοποιείται μετωνυμικά σε σχέση με τη λέξη τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι εκείνη 
η οποία έχει μικρή οθόνη και μετωνυμικά ονομάζεται η ίδια ως μικρή οθόνη. 

Παράλληλα, υπάρχει η περίπτωση μεταφορικής χρήσης του πρώτου και μετωνυμικής 
του δεύτερου συστατικού, όπως στη δομή κρυφός κυνηγός. Η κεφαλή της δομής 
(κυνηγός) χρησιμοποιείται μετωνυμικά για να δηλώσει γενικά τον επιθετικό παίκτη. Το 
επίθετο κρυφός χρησιμοποιείται μεταφορικά και δίνει μια συγκεκριμένη ιδιότητα στη 
λέξη κυνηγός. Έτσι, ο κρυφός κυνηγός είναι ένα είδος επιθετικού, ο οποίος δεν παραμένει 
μόνιμα στην επίθεση αλλά κινείται/κρύβεται πίσω από τους επιθετικούς ή τον σταθερό 
επιθετικό (σέντερ φορ), προκειμένου να έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο στο παιχνίδι και να 
μπερδεύει τους αντίπαλους αμυντικούς.  
 
7. Μεταφραστικά δάνεια 

Ο δανεισμός όρων ή η μετάφραση όρων από άλλες γλώσσες, όπου η διαδικασία της 
σύνθεσης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι ένα φαινόμενο με ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986:206-207) επισημαίνει 
αρκετά παραδείγματα λεξικών σχηματισμών στα ελληνικά κατά αντιστοιχία των 
γαλλικών (17).  

 
(17)  loi cadre < νόμος πλαίσιο 

mot clé < λέξη κλειδί   
position clé < θέση κλειδί  

 
Στα μεταφραστικά δάνεια από τη ΓΠ παρατηρούμε μια ενδιαφέρουσα ποικιλία 
παραδειγμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το μεταφραστικό δάνειο δανείζεται τη 
σημασία και αποδίδεται μέσω ενός μονοσύλλαβου συνθέτου, όπως στην περίπτωση της 
λέξης τερματοφύλακας < goalkeeper. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις μεταφραστικών 
δανείων τα οποία δανείζονται τη σημασία αλλά αποδίδονται με μια ονοματική φράση 
όπως στο (18α, β). 

 
(18α) banana kick < σουτ μπανάνα ‘σουτ με καμπύλη τροχιά’ 

dream team < ομάδα όνειρο (από την υπογλώσσα του μπάσκετ) 
zone defense < άμυνα ζώνης  
 

(18β)  golden goal < χρυσό γκολ  
silver goal  < ασημένιο γκολ  ‘γκολ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης χωρίς να διακόπτεται ο          
                                                αγώνας αλλά να συνεχίζεται ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου’  

 vecchia signiora < ηραιά κυρία ‘η ιταλική ομάδα Γιουβέντους’  
 

Συνολικά εντοπίζουμε δύο διαφορετικές ομάδες μεταφραστικών δανείων. Η πρώτη 
αποτελείται από σχηματισμούς δύο ουσιαστικών και η κεφαλή τους βρίσκεται στα 
αριστερά. Η δεύτερη αποτελείται από μεταφραστικά δάνεια αποτελούμενα από ένα 
επίθετο και ένα ουσιαστικό, ενώ η κεφαλή τους βρίσκεται στα δεξιά. Αν ένα 
μεταφραστικό δάνειο προέρχεται από έναν σχηματισμό του τύπου [Ο+Ο] τότε η κεφαλή 
του θα βρίσκεται στα αριστερά, ασχέτως του αν η κεφαλή βρίσκεται στα αριστερά του 
σχηματισμού πηγή και για τα ελληνικά θα είναι ή του τύπου [Ο+Ο σε γενική] ή του 
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τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο]. Στην περίπτωση όπου ο αρχικός σχηματισμός είναι του τύπου 
[Ε+Ο], τότε το μεταφραστικό δάνειο θα έχει την κεφαλή του στα δεξιά.  

Η θέση της κεφαλής των σχηματισμών που μελετάμε στα ελληνικά μπορεί να είναι 
είτε αριστερά είτε δεξιά της δομής. Στην περίπτωση των σχηματισμών του τύπου [Ο+Ο 
σε γενική] η κεφαλή βρίσκεται στα αριστερά, ενώ στην περίπτωση του τύπου [Ε+Ο] η 
κεφαλή βρίσκεται στα δεξιά της δομής. Παράλληλα, οι σχηματισμοί του τύπου [Ο+Ο 
ομοιόπτωτο] εμφανίζουν την κεφαλή τους στα αριστερά της δομής. Υπάρχουν δηλαδή, 
δύο πιθανές θέσεις εμφάνισης της κεφαλής, οι οποίες εναρμονίζονται με τους 
διαφορετικούς τύπους των διάφορων σχηματισμών. Η άμυνα ζώνης, η οποία προέρχεται 
από το αγγλικό zone defense, εμφανίζει την κεφαλή αριστερά και είναι του τύπου [Ο+Ο 
σε γενική], όπως και το σουτ μπανάνα < banana kick, όπου εμφανίζει την κεφαλή στα 
αριστερά και είναι του τύπου [Ο+Ο ομοιόπτωτο]. Την κεφαλή στα δεξιά εμφανίζουν 
σχηματισμοί του τύπου [Ε+Ο] όπως το γηραιά κυρία < vecchia signiora.  

Η διαφοροποίηση σχετικά με τον τρόπο μετάφρασης των δομών που περιέχουν [Ο+Ο] 
μπορεί να ερμηνευθεί στα πλαίσια των σχέσεων που έχουν τα συστατικά αυτών των 
σχηματισμών μεταξύ τους. Στην περίπτωση όπου τα συστατικά της δομής πηγής 
εμφανίζουν σχέση υπόταξης τότε το μεταφραστικό δάνειο θα είναι της δομής [Ο+Ο σε 
γενική] (19α). Αν τα συστατικά της δομής πηγή εμφανίζουν σχέση απόδοσης ιδιότητας 
τότε το μεταφραστικό δάνειο θα είναι της δομής [Ο+Ο ομοιόπτωτο] (19β). 
 
(19α)  zone defense < άμυνα ζώνης (σχέση υπόταξη)  
 
(19β) dream team < ομάδα όνειρο (σχέση απόδοσης ιδιότητας) 
 banana kick < σουτ μπανάνα (σχέση απόδοσης ιδιότητας) 
 

8. Επίλογος  

Στην παρούσα εργασία ασχολήθηκα με ονοματικές φράσεις που εμφανίζουν 
χαρακτηριστικά μορφολογίας αλλά και σύνταξης. Οι δομές αυτές έχουν όμοιες ιδιότητες 
δομής και σημασίας με τα μονολεκτικά σύνθετα. Παράλληλα εμφανίζουν αρκετές 
διαφορές με αυτά καθώς παρουσιάζουν συντακτικά χαρακτηριστικά. Οι δομές [Ε+Ο] και 
[Ο+Ο σε γενική] φαίνεται να έχουν ισχυρότερη δομική συνοχή σε σχέση με τις δομές 
[Ο+Ο ομοιόπτωτο]. Παρά το γεγονός της αμεταβλητότητας και της ισχυρής δομικής 
συνοχής, οι εν λόγω σχηματισμοί δημιουργούνται στη σύνταξη καθώς εμφανίζουν 
συντακτικά χαρακτηριστικά (απόδοση πτώσης, συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού, 
πληθυντικοποίηση). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν τόσο στις δομές της 
ΚΝΕ όσο και στις αντίστοιχες της ΓΠ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως οι κανόνες 
δόμησης των δομών αυτών στην ΚΝΕ και στη ΓΠ είναι οι ίδιοι. Παράλληλα, εξέτασα τις 
εν λόγω δομές σχετικά με την εμφάνιση λόγιων συστατικών αλλά και σχετικά με το 
γένος και τον αριθμό των συστατικών τους.  

Παράλληλα, μέσα από τα παραδείγματα της ΓΠ, επαληθεύτηκε η παρατήρηση της 
Ράλλη (2005:200) πως αυτού του είδους οι δομές είναι ιδιαίτερα παραγωγικές σε 
διάφορες υπογλώσσες. Το πλήθος και η ποικιλία των παραδειγμάτων από την ΓΠ 
επιβεβαιώνουν την παρατήρηση αυτή.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to investigate the issue of ancient and Modern Greek language teaching in 
the contemporary setting of secondary education, from the viewpoint of language awareness. More 
specifically, it examines the – long-established – ideological bearings, which reproduce the notions 
concerning the superiority of Greek language and especially its antecedent, i.e. ancient Greek, thus 
preventing a substantial and sentient acquisition of the language. In addition, it suggests a 
‘connected’, parallel teaching between ancient and Modern Greek as well as exhibits its 
contribution to the attainment of language awareness and therefore, to the development of full-
fledged aware Greek language learners. 
 
Λέξεις-κλειδιά: αρχαιά και νέα ελληνική γλώσσα, γλωσσική διδασκαλία, γλωσσική αλλαγή, 
γλωσσική επίγνωση, κριτική γλωσσική επίγνωση 
 

✦ 

1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία εξετάζω το βαθμό επίτευξης της γλωσσικής επίγνωσης μέσα από 
τη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Έχοντας διερευνήσει τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχετικών 
μαθημάτων και κυρίως τις απόψεις των εκπαιδευτικών της γλωσσικής διδασκαλίας 
(φιλολόγων), υποστηρίζω ότι η επικρατούσα ιδεολογία και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις 
για την αξιακή διάσταση της ελληνικής γλώσσας λειτουργούν ανασταλτικά στην 
επίτευξη της γλωσσικής επίγνωσης και - ακόμα περισσότερο - της κριτικής γλωσσικής 
επίγνωσης και επομένως παρεμποδίζουν την ουσιαστική κατάκτηση του γλωσσικού 
κώδικα. Επιπλέον, υπογραμμίζω την αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας διαφορετικής 
οπτικής στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας, η οποία θα 
αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στον προγενέστερο και τον ομιλούντα κώδικα και θα 
οδηγεί τον διδασκόμενο στη συνειδητοποίηση του ρόλου και της λειτουργίας του 
καθενός. Τέλος, επικεντρώνομαι στα στοιχεία εκείνα που φαίνεται να λειτουργούν θετικά 
στην υιοθέτηση μιας στάσης απέναντι στη γλώσσα πιο αντικειμενικής και ορθής. Και 
τέτοια είναι ο οπλισμός των διδασκόντων με επιπλέον γνωστικά εφόδια και η παροχή 
στους διδασκομένους γνώσεων σχετικών με την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και την 
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εξέλιξή της στο χρόνο, τη διαλεκτική ποικιλότητά της και τις επιδράσεις της, τις αλλαγές 
που έχει υποστεί και εξακολουθεί να υφίσταται και την ιδεολογική συγκρότησή της. 

2. Ο ιδεολογικός προσανατολισμός στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας 

ελληνικής γλώσσας 

Είναι γεγονός ότι πίσω από κάθε εκπαιδευτικό σχεδιασμό που στοχεύει στην παροχή 
γνώσεων ενυπάρχει κάποια ιδεολογία, καθώς η γνώση και η επιλογή της δεν είναι ποτέ 
ουδέτερη. Και εφόσον η γλώσσα είναι κατεξοχήν κοινωνικό και κατ’ επέκταση 
ιδεολογικό φαινόμενο (Fairclough, 2001:16-23), οι επιλογές σχετικά με τη γλωσσική 
διδασκαλία είναι κατεξοχήν ιδεολογικές επιλογές. Ο γλωσσικός σχεδιασμός που 
υιοθετήθηκε στην ελληνική εκπαίδευση από τη δεκαετία του ’90 και έπειτα 
προσδιορίστηκε από δύο αντίθετες φαινομενικά δυναμικές. Η μια ήταν η ανάγκη 
διατήρησης της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων και της ιδιαιτερότητας του πολιτισμού 
τους. Η δεύτερη ήταν η ανάγκη αναγνώρισης και αποδοχής της ετερότητας και της 
πολυγλωσσίας και η διεκδίκηση μιας θέσης μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της 
Ενωμένης Ευρώπης. Η καθιέρωση μιας «ενιαίας»-«ομοιογενούς» γλώσσας, της 
νεοελληνικής κοινής, και επιπλέον η επιστροφή στο παρελθόν, με τη διδασκαλία της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, θεωρήθηκαν ικανές να ενισχύσουν την 
εθνική ενότητα και να αναδείξουν τον ρόλο και τη συμβολή της Ελλάδας στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό (Μοσχονάς, 2005:134-141, 302-311). Λειτουργώντας μέσα σ’ αυτό 
το πλαίσιο, η γλωσσική διδασκαλία συνδέθηκε με τους στόχους του λειτουργικού, 
κυρίως, γραμματισμού, ο οποίος δίνει έμφαση «στον εφοδιασμό των μαθητών με τις 
ικανότητες προσαρμογής και επιτυχίας μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό 
υφίσταται ανά πάσα στιγμή» (Baynham, 2002:28), απομακρύνθηκε όμως από τον στόχο 
της επίτευξης της γλωσσικής επίγνωσης και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η γλωσσική διδασκαλία κατέχει κεντρική θέση στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως βασικό μέσο μάθησης, επικοινωνίας 
πρόσληψης και κατανόησης της πραγματικότητας και ως κύριο όργανο διατήρησης της 
εθνικής ταυτότητας του λαού. Ειδικότερα, η αρχαία ελληνική γλώσσα κατέχει 
προνομιακή θέση στο σύγχρονο σχολείο, καθώς προβάλλεται ως μέσο αγωγής όχι μόνο 
γλωσσικής, και ως διδακτικό αντικείμενο με αυταπόδεικτο μορφωτικό και ανθρωπιστικό 
χαρακτήρα, στο πλαίσιο μιας αντίληψης που την ταυτίζει με την αρχαία ελληνική 
γραμματεία (Μαρωνίτης, 2001/2006:18). 

Η κυρίαρχη αντίληψη δέχεται την ύπαρξη μίας και ενιαίας γλώσσας στη συγχρονική - 
παραγκωνισμός τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων - και διαχρονική της διάσταση - 
αρχαία και νέα ελληνική εκλαμβάνονται ως απόλυτη συνέχεια η μία της άλλης. Ως εκ 
τούτου η επαρκής κατάκτηση της νέας ελληνικής γλώσσας από τους χρήστες της 
θεωρείται συνυφασμένη με την εκμάθηση της αρχαίας. Η απομάκρυνση από την 
τελευταία συχνά θεωρείται φθορά, αλλοίωση και γλωσσική παρακμή. Επιπλέον, η 
νεοελληνική γλώσσα, αν και υποτιμάται ως προς την ποιότητά της, θεωρούμενη 
ανεπαρκής συγκριτικά με την αρχαία, εκλαμβάνεται ως η φυσική συνέχεια αυτής.  

Παράλληλα, η ελληνική γλώσσα στο σύνολό της προβάλλεται ως μοναδική και 
ανώτερη σε σχέση με άλλες. Υπερτονίζεται ο λεξιλογικός της πλούτος και η πληθώρα 
των γλωσσικών δανείων που έχει δώσει σε άλλες γλώσσες, ενώ είναι διάχυτη η αντίληψη 
ότι κινδυνεύει, κυρίως λόγω της εισβολής ξένων γλωσσικών στοιχείων. 
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Οι αντιλήψεις αυτές δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά, καθώς, όπως έχει 
υποστηριχθεί (Χριστίδης, 2001/2006:41), όρος για την επάρκεια στη χρήση μιας 
γλώσσας δεν είναι η γνώση παλαιότερων μορφών της. Όλες οι γλώσσες είναι «ισότιμα 
επικοινωνιακά εργαλεία», που πάντα διαμορφώνονται χάρη στη μεταξύ τους συνάντηση. 
Η ιδιαίτερη θέση που κάποιες κατέχουν στην ανθρώπινη ιστορία οφείλεται σε λόγους 
ιστορικούς (Χριστίδης, ό.π.). Οι παραπάνω, λοιπόν, αντιλήψεις έχουν πολιτικό και 
ιδεολογικό περιεχόμενο και συνδέονται στη βιβλιογραφία (Mackridge, 2013:412-414; 
Χριστίδης, 2002:91) με ποικίλες ιστορικές συγκυρίες, όπως την παγκοσμιοποίηση, την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση και το μεταναστευτικό πρόβλημα που γεννούν την ανάγκη 
διατήρησης της εθνικής μας ομοιογένειας, καθώς και με το πλήθος των εσωτερικών 
προβλημάτων των τελευταίων χρόνων που ενισχύουν την εμφάνιση ενός εθνικιστικού 
ελληνοκεντρισμού.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο χώρο της σημερινής εκπαίδευσης η αρχαία ελληνική 
γλώσσα προβάλλεται ως το «υπερμάθημα» (Πόλκας, 2001:236), το οποίο θεωρείται μέσο 
για τη θεραπεία κάθε προβλήματος στο χώρο της παιδείας. Η υποτίμηση της νέας 
ελληνικής γλώσσας συγκριτικά με την αρχαία και η έντονη κινδυνολογία σχετικά με την 
ποιότητά της προβάλλει ως δικαιολογημένη την προσκόλληση στη δεύτερη, η οποία 
καλείται να προστατέψει την ομιλούσα γλώσσα από τη φθορά την αλλοίωση.  

Στην έρευνα που διεξήγαγα και την οποία θα παρουσιάσω στη συνέχεια επιχειρώ να 
εξετάσω κατά πόσο οι διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, είναι 
φορείς αυτής της ιδεολογίας και πώς η τελευταία, διαμορφώνοντας τα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών, επιτρέπει ή παρεμποδίζει την κατάκτηση της γλωσσικής 
επίγνωσης.  

3. Γλωσσική επίγνωση και κριτική γλωσσική επίγνωση 

Η γλωσσική επίγνωση, η κατάκτηση της οποίας θεωρείται αναγκαίος και βασικός στόχος 
της σύγχρονης εκπαίδευσης, συνίσταται στη βαθιά, ουσιαστική και συνειδητή γνώση και 
χρήση της γλώσσας (Fairclough, 2001:198). Όπως επισημαίνει ο Stierer (2001:208), 
αναφέρεται στην κατανόηση του τι είναι η γλώσσα και πώς λειτουργεί και περιλαμβάνει 
μια πληθώρα ζητημάτων: την τυπική διδασκαλία της γραμματικής, τη διδασκαλία και την 
επίγνωση των ειδών του γραπτού λόγου και των λειτουργιών του προφορικού, τη 
διερεύνηση της γλωσσικής ποικιλότητας, τη συνειδητοποίηση της κειμενικής δομής και 
του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται ο λόγος και συγκροτείται ιδεολογικά η χρήση του. 
Αντικείμενό της αποτελούν, επίσης, θέματα όπως η καταγωγή της γλώσσας, η εξέλιξη 
και η πορεία της στον χρόνο, η ιστορία της, η γλωσσική αλλαγή, τα γλωσσικά δάνεια, τα 
διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογικό, μορφολογικό, σημασιολογικό 
κ.λπ.), ο ρόλος της ως φορέα ιδεολογίας και διαμόρφωσης κοινωνικών σχέσεων και 
σχέσεων εξουσίας (Richmont, 2001:330).  

Ο κύριος στόχος που θέτει η γλωσσική επίγνωση είναι «η βελτίωση της γλωσσικής 
επίδοσης των μαθητών», μέσα από την επεξεργασία των προκαταλήψεων που 
κυριαρχούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και τον ρόλο της στην κοινωνία 
(Μπουτουλούση, 2001:223-224). Η συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί η γλώσσα ως κοινωνική πρακτική θεωρείται ότι μπορεί να καταστήσει τον 
άνθρωπο υποκείμενο των ενεργειών του και της ιστορίας του και να συντελέσει στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας άσκησης ελέγχου σε οποιαδήποτε 
μορφή εξουσίας.  



214 Μαρία Πραγκαστή 
 

 
 

Σύμφωνα με τον Fairclough (1992/1998:8-9), η γλώσσα διαμορφώνει την κοινωνία 
και παράλληλα διαμορφώνεται από αυτή. Συντελεί στη συγκρότηση της γνώσης και του 
αντικειμένου της, των κοινωνικών σχέσεων και των κοινωνικών ταυτοτήτων, αλλά και 
στην αλλαγή τους. Επιπλέον, διαμορφώνεται από τις σχέσεις εξουσίας και «ενδύεται» με 
ιδεολογίες. Όπως ο ίδιος επισημαίνει (2001:16-23), η σχέση μεταξύ γλώσσας και 
κοινωνίας είναι διαλεκτική. Τα γλωσσικά φαινόμενα αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος 
κοινωνικών φαινομένων και τα κοινωνικά φαινόμενα είναι εν μέρει γλωσσικά.  

Στο πλαίσιο αυτό η κριτική γλωσσική επίγνωση, εκκινώντας από την άποψη ότι ο 
κοινωνικός κόσμος που μας περιβάλλει δεν αποτελεί μια ουδέτερη προέκταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά μια ανθρώπινη κατασκευή, σε μεγάλο βαθμό γλωσσική, η 
οποία υπόκειται σε διαπραγμάτευση και μεταβολή, θέτει ως κεντρικό της στόχο την 
ανάπτυξη ενός λόγου χειραφέτησης, που θα συμβάλλει στην απελευθέρωση από την 
εξουσία των κυρίαρχων λόγων (Fairclough, 2001:193-195). Βασικό ρόλο στην 
κατάκτηση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης παίζει η ικανότητα κριτικής ανάλυσης του 
λόγου, η οποία ως εκπαιδευτική πρακτική, βοηθά να συνειδητοποιήσουν οι διδασκόμενοι 
ότι τα κυρίαρχα είδη λόγου εγκαθιδρύονται ως «φυσικά» ή «ουδέτερα», καθώς χάνουν 
την εμφανή τους σχέση με την ιδεολογία που μεταφέρουν. Η ιδεολογία αυτή 
«φυσικοποιείται» και εκλαμβάνεται ως «μη ιδεολογία», ως κοινή λογική (common sense) 
(ό.π.:71-78). Οι διδασκόμενοι, μαθαίνοντας να αναλύουν κριτικά τον λόγο και να 
αναζητούν το βαθύτερο νόημα που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, «αποφυσικοποιούν» τις 
ιδεολογίες που μεταφέρουν τα κείμενα και αναγνωρίζουν τις σχέσεις δύναμης ή εξουσίας 
που ενυπάρχουν σε αυτά. Χειραφετούνται και καθίστανται άτομα ελεύθερα, ικανά να 
παίξουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. 

Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται τα παραπάνω μέσα από τη διδασκαλία της αρχαίας και 
της νέας ελληνικής γλώσσας και κατά πόσο η φυσικοποίηση του ιδεολογικού λόγου 
σχετικά με τους δύο γλωσσικούς κώδικες, προγενέστερο και ομιλούντα, δυσχεραίνει την 
αποτελεσματικότητα της γλωσσικής διδασκαλίας; Και ακόμα, πώς η κατάκτηση της 
γλωσσικής επίγνωσης δύναται να συντελέσει στην αποφυσικοποίηση όλων των 
εγκαθιδρυμένων αντιλήψεων, να αναδείξει και να αποκαταστήσει τη σχέση ανάμεσα 
στην αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα; Αυτά τα ερωτήματα επιχειρώ μέσω της 
έρευνας να απαντήσω.  

4. Η διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην αρχαία και τη νέα 

ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία τους 

Η σύντομη ανασκόπηση του περιεχομένου της γλωσσικής επίγνωσης και της κριτικής 
γλωσσικής επίγνωσης που επιχείρησα κινητοποιήθηκε από την ανάγκη να οριοθετήσω το 
πεδίο αυτής της έρευνας και να προσδιορίσω με σαφήνεια τον σκοπό και τους στόχους 
της. Ο πρώτος συνίσταται στην εξέταση του βαθμού επίτευξης της γλωσσικής επίγνωσης 
μέσα από τη διερεύνηση του προσανατολισμού της γλωσσικής διδασκαλίας και της 
στάσης απέναντι στην αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα, στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Οι ερευνητικοί στόχοι, τους οποίους έθεσα, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 στην εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία και τη χρήση 
της γλώσσας, 

 στη διερεύνηση της αντίληψης για τη σχέση μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας,  
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 στην αποτύπωση της άποψης των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα 
απόκτησης γλωσσικής επίγνωσης, 

 στην εξέταση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας της αρχαίας και της νέας 
ελληνικής γλώσσας στην κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης,  

 στην καταγραφή των απόψεων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και τη 
σύνδεσή της με τη νέα, 

 στην αποτίμηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι σε μια παράλληλη 
διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας, που θα στοχεύει στην 
γλωσσική επίγνωση. 

Σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας, πρωτίστως εφάρμοσα την ποσοτική μέθοδο 
ανάλυσης, η οποία μου επέτρεψε να οργανώσω και να περιγράψω τις συγκεντρωθείσες 
πληροφορίες και να μελετήσω την επίδραση διαφόρων μεταβλητών, προχωρώντας σε μια 
πιο λεπτομερή στατιστική ανάλυση. Επιπρόσθετα, αξιοποίησα και την ποιοτική μέθοδο, 
καθώς επιχείρησα να ερμηνεύσω τις απόψεις και τις στάσεις που αποτυπώνονται μέσα 
από τα στατιστικά στοιχεία. Το μέσο που επέλεξα για τη συγκέντρωση των δεδομένων 
της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο. Ο υπό έρευνα πληθυσμός είναι οι φιλόλογοι 
ελληνικής φιλολογίας που εργάζονται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
ερευνητική διαδικασία διήρκεσε από τις 16/3/2013 έως τις 13/4/2013. Διανεμήθηκαν 140 
ερωτηματολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν τα 107. Έτσι, το δείγμα της έρευνας 
αποτελούν 107 φιλόλογοι, που υπηρετούν σε σχολεία του νομού Αττικής κυρίως. Η 
επιλογή του δείγματος των ερωτηθέντων ήταν τυχαία σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη εγκυρότητα και αντικειμενικότητα στην έρευνα (Cohen et al., 
2008:164-165). Τα δεδομένα της έρευνας εξετάστηκαν σε σχέση με τις σπουδές, το 
Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, την ειδίκευση του πτυχίου (τμήμα αποφοίτησης), τα χρόνια 
υπηρεσίας και το σχολείο εργασίας (Γυμνάσιο ή Λύκειο) των ερωτηθέντων, στοιχεία που 
αποτελούν και τις μεταβλητές της έρευνας. 

5. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Σχετικά με τα ατομικά στοιχεία των ερωτηθέντων και τις μεταβλητές της έρευνας, η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε αυτή είναι γυναίκες (78,5%). Ως προς τις σπουδές 
τους, το 73,8% έχει πτυχίο Α.Ε.Ι., το 19,6% μεταπτυχιακό και το 5,6% διδακτορικό. Η 
πλειοψηφία έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (63,6%) και μάλιστα από 
το τμήμα Φιλολογίας ή από κάποιον τομέα αυτού. Σημειώνεται ότι μόλις το 2,8% έχει 
τελειώσει τον τομέα Γλωσσολογίας. Επιπλέον, η πλειοψηφία εργάζεται σε Λύκεια 
(56,1%) και έχει προϋπηρεσία πάνω από 10 χρόνια. 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια οργανωμένα 
σε έξι ομάδες, ανταποκρινόμενες η καθεμία σε έναν από τους ερευνητικούς στόχους που 
έχουν τεθεί. 

Αρχικά, η διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων για τη λειτουργία και τη χρήση 
της γλώσσας έδειξε ότι: 

 την αντίληψη περί ανωτερότητας και ιδιαιτερότητας της ελληνικής γλώσσας 
αποδέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (πολύ σωστή: 26,2%, αρκετά 
σωστή: 33,6%) και μόνο το 15,9% την απορρίπτει, 

 η πλειοψηφία συμφωνεί με την άποψη ότι η ελληνική γλώσσα «φθείρεται και 
συρρικνώνεται» (11,2% πολύ, 42,1% αρκετά και 20,6% λίγο), 
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 η γλωσσική αλλαγή εν μέρει εκλαμβάνεται ως φθορά και αλλοίωση της γλώσσας 
(3,7% πολύ, 24,3% αρκετά, 33,6% λίγο, 12,1% ελάχιστα και 25,2% καθόλου),  

 ενώ η πλειοψηφία θεωρεί τους νέους κακούς χρήστες της γλώσσας (22,4% πολύ, 
51,4% αρκετά). 

Η διερεύνηση της αντίληψης για τη σχέση της αρχαίας και της νέας ελληνικής 
γλώσσας έδειξε ότι: 

 η συντριπτική πλειοψηφία των φιλολόγων (ποσοστό 83,2%) πιστεύουν ότι 
πρόκειται για έναν ενιαίο γλωσσικό κώδικα, που τον χαρακτηρίζει η συνοχή και η 
συνέχεια, 

 η αντίληψη για την ανωτερότητα και την ιδιαιτερότητα της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας είναι αποδεκτή από τους περισσότερους (απόλυτα δικαιολογημένη άποψη: 
11,2%, βάσιμη: 53,3%, ανεδαφική και αβάσιμη: 33,6%), 

 η απομάκρυνση της νέας ελληνικής από την αρχαία γλώσσα θεωρείται σύμπτωμα 
γλωσσικής παρακμής (το 49,5% πιστεύει ότι αυτό ισχύει από λίγο έως πολύ), 

 και τέλος η γνώση της νέας ελληνικής εξαρτάται για τους περισσότερους από 
αυτή της αρχαίας (σε μεγάλο βαθμό: 58,9%, σε μικρό βαθμό: 35,5%, καθόλου: 5,6%). 

Επιπλέον, η εξέταση των απόψεων των φιλολόγων σχετικά με τη γλωσσική επίγνωση 
κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:  

 η συνειδητή γνώση της γλώσσας από τους μαθητές/-τριες, η κατάκτηση δηλαδή 
της γλωσσικής επίγνωσης, θεωρείται αναγκαία (72% πολύ, 24,3% αρκετά), 

 επίσης, απαραίτητο θεωρείται να γνωρίζει ο μαθητής/-τρια ότι η γλώσσα είναι 
μέσο διαχείρισης κοινωνικών σχέσεων και φορέας ιδεολογίας (72% πολύ, 22,4% 
αρκετά), 

Από την εξέταση της αποτελεσματικότητας της γλωσσικής διδασκαλίας στην 
κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης προκύπτει ότι: 

 στο σύγχρονο σχολείο, οι μαθητές/-τριες συνειδητοποιούν σε μικρό βαθμό την 
ιδεολογική συγκρότηση του λόγου (48,6% λίγο, 22,4% ελάχιστα),  

 ωθούνται ελάχιστα στην κριτική ανάλυση λόγου (81,3% σε μικρό βαθμό, 13,1% 
καθόλου), 

 δεν συνειδητοποιούν ικανοποιητικά τη σχέση μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας (42,2% λίγο, 16,8% ελάχιστα και 5,6% καθόλου), 

 επιπλέον, δεν αποκτούν ουσιαστική γνώση της ιστορίας της γλώσσας τους 
(66,4% σε μικρό βαθμό και 10,3% καθόλου) και  

 δεν κατανοούν επαρκώς το φαινόμενο της γλωσσικής αλλαγής (62,6% σε μικρό 
βαθμό και 6,5% καθόλου), στοιχεία βασικά της γλωσσικής επίγνωσης. 

Η διερεύνηση των απόψεων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
κατέληξε στα εξής: 

 το 45% των διδασκόντων πιστεύουν ότι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας έχει προνομιακή θέση στο σύγχρονο σχολείο,  

 οι μαθητές/-τριες αντιμετωπίζουν με μικρό ενδιαφέρον το μάθημα (55,1%) ή το 
βλέπουν ως κάτι περιττό (26,2%),  

 σχετικά με τα μειονεκτήματα του μαθήματος οι περισσότεροι κατατάσσουν στις 
πρώτες θέσεις την εστίαση στη γραμματική και τη σύνταξη (26%), 

 ενώ πιστεύεται ότι τα σχολικά εγχειρίδια αναδεικνύουν σε μικρό βαθμό (68,2%) 
τη σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας. 
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Τέλος, από τη διερεύνηση των απόψεων για τη δυνατότητα κατάκτησης της 
γλωσσικής επίγνωσης, μέσα από τη συνδεδεμένη ή παράλληλη διδασκαλία αρχαίας και 
νέας ελληνικής γλώσσας προκύπτουν τα εξής: 

 Γενικά, η συνδεδεμένη ή παράλληλη αυτή διδασκαλία θεωρείται αναγκαία, 
προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες τη σχέση ανάμεσα στον προγενέστερο 
και τον ομιλούντα κώδικα, 

 οι περισσότεροι των ερωτηθέντων (30,8% πολύ και 50,5% αρκετά) θεωρούν 
αναγκαία τη γνώση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, 

 αναγκαία, επίσης, θεωρούν (56,1% πολύ και 36,4% αρκετά) τη συνειδητοποίηση 
του φαινομένου της γλωσσικής αλλαγής,  

 κρίνουν απαραίτητη (57% πολύ και 35,5% αρκετά) τη σύνδεση της γλωσσικής 
διδασκαλίας με τα βιώματα, την εμπειρία και τον λεκτικό κώδικα των μαθητών/-τριων, 

 επίσης, απαραίτητη θεωρείται (29% πολύ και 41,1% αρκετά) η επεξεργασία των 
κυρίαρχων αντιλήψεων και των προκαταλήψεων σχετικά με τη γλώσσα, η οποία θα 
οδηγήσει στη συνειδητοποίηση του ιδεολογικού προσανατολισμού της. 

Τα αποτελέσματα αυτά εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας με βάση τις μεταβλητές 
που ορίστηκαν (σπουδές, Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, ειδίκευση του πτυχίου, σχολείο 
εργασίας, χρόνια υπηρεσίας), οι οποίες, όπως έδειξε η έρευνα, αποτελούν παράγοντες 
διαφοροποιητικούς στις απόψεις και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο 
διερευνώμενο θέμα. 

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις σπουδές τους, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου φαίνεται να έχουν καλύτερη γνώση για τα γλωσσικά θέματα που 
εξετάζονται. Ειδικότερα, τοποθετούνται περισσότερο αντικειμενικά απέναντι στην 
αντίληψη περί ανωτερότητας και ιδιαιτερότητάς της ελληνικής γλώσσας (Πίνακας 1) και 
στη θεώρηση της γλωσσικής αλλαγής ως φθοράς και αλλοίωσης (Πίνακας 2). Ακόμα, οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατανοούν καλύτερα τον όρο «κριτική ανάλυση λόγου» 
και βλέπουν θετικά - όπως και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου - την εισαγωγή μιας 
εκδοχής της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο σχολείο.  

 
Πίνακας 1:Ο βαθμός στον οποίο θεωρείται σωστή η αντίληψη περί ανωτερότητας της ελληνικής. 

γλώσσας με βάση τις σπουδές των ερωτηθέντων  
Σπουδές Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου 

 
% % % % % 

ΑΕΙ 32 34 14 5 14 
   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 5 43 14 14 24 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 29 14 29 29 0 
 
Πίνακας 2:Ο βαθμός στον οποίο η γλωσσική αλλαγή θεωρείται φθορά και  αλλοίωση της γλώσσας με 

βάση τις σπουδές των ερωτηθέντων 

Σπουδές     Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα    Καθόλου 

 
% % % % % 

ΑΕΙ 5 22 34 14 24 
   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 0 38 29 5 29 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 0 0 43 29 29 

 
Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, χωρίς να παίζει καθοριστικό ρόλο, 
αναδείχθηκε από την έρευνα ότι διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό τη στάση απέναντι στη 
γλώσσα. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
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(ΑΠΘ) κυρίως, τοποθετούνται πιο αντικειμενικά, σε σχέση με τους αποφοίτους των 
άλλων Πανεπιστημίων, απέναντι στις απόψεις για την ανωτερότητα και την 
ιδιαιτερότητα της ελληνικής γλώσσας (Πίνακας 3), την ταύτιση της γλωσσικής αλλαγής 
με τη φθορά και την αλλοίωση και την - θεωρούμενη - αρνητική επίδραση της 
απομάκρυνσης της νέας ελληνικής γλώσσας από την αρχαία (Πίνακας 4). Σχετικά με την 
τελευταία αυτή άποψη, ορθή στάση έχουν και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.  

 
Πίνακας 3: Ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί σωστή την αντίληψη περί ανωτερότητας 

της ελληνικής γλώσσας, με βάση το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης 
Πανεπιστήμιο   Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα Καθόλου 

% % % % % 
ΕΚΠΑ 27 36 16 6 15 
ΑΠΘ 31 15 0 15 38 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 33 22 11 11 
ΚΡΗΤΗΣ 29 57 0 14 0 

 
Πίνακας 4: Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί, με βάση το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης, θεωρούν 

γλωσσική παρακμή την απομάκρυνση της ν. ε. γλώσσας από την αρχαία 
Πανεπιστήμιο Πολύ Αρκετά Λίγο Ελάχιστα    Καθόλου 

% % % % % 
ΕΚΠΑ 4 25 26 15 29 
ΑΠΘ 14 0 7 36 43 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 11 17 28 28 
ΚΡΗΤΗΣ 29 14 14 14 29 

 

Σημαντικός, επίσης, παράγοντας διαφοροποίησης της στάσης των φιλολόγων φαίνεται 
ότι είναι η ειδίκευση του πτυχίου τους. Οι απόφοιτοι του τμήματος Γλωσσολογίας, 
κατανοούν απόλυτα το περιεχόμενο του όρου γλωσσική επίγνωση (Πίνακας 5) και 
υιοθετούν περισσότερο μετριοπαθή στάση απέναντι στην απομάκρυνση της νέας 
ελληνικής γλώσσας από την αρχαία (Πίνακας 6), καθώς δεν την εκλαμβάνουν απόλυτα 
ως γλωσσική παρακμή. Αξιοσημείωτη είναι και η τοποθέτηση των αποφοίτων του 
τμήματος ΦΠΨ που στις περισσότερες περιπτώσεις διαφοροποιούνται από τις κυρίαρχες 
τάσεις και αντιλήψεις για τη γλώσσα.  

 
Πίνακας 5: Η με βάση την ειδίκευση του πτυχίου των εκπαιδευτικών κατανόηση του όρου ‘γλωσσική 

επίγνωση’ 

                 Τμήμα 

  η καλή 
γνώση και 
χρήση της 
γλώσσας 

      η συνειδητή μελέτη και 
    εκμάθηση της γλώσσας, η 
  συνειδητή γνώση ως προς τη 
    φύση και το ρόλο της στην 
           ανθρώπινη ζωή 

η ικανότητα 
κριτικής 

προσέγγισης 
και ανάλυσης 

του λόγου 

 
% % % 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 23 38 38 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20 55 25 

ΒΥΖ. ΚΑΙ ΝΕΟΕΛ. 
ΣΠΟΥΔΩΝ 15 77 8 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 0 100 0 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 11 79 11 
Φ.Π.Ψ. 0 79 21 
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Πίνακας 6: Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί, με βάση την ειδίκευση του πτυχίου τους, θεωρούν 

γλωσσική παρακμή την απομάκρυνση της νέας ελληνικής γλώσσας από την αρχαία 
Τμήμα Πολύ    Αρκετά Λίγο   Ελάχιστα   Καθόλου 

% % % % % 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 16 12 24 12 36 

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 50 30 10 5 5 
ΒΥΖ. ΚΑΙ ΝΕΟΕΛ. 

ΣΠΟΥΔΩΝ 7 21 36 21 14 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 0 33 0 67 0 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 27 60 10 3 0 

Φ.Π.Ψ. 7 29 0 7 57 
 

Το σχολείο εργασίας δεν αποτελεί ουσιαστικό διαφοροποιητικό παράγοντα, καθώς και 
στα δύο σχολεία η βαρύτητα της διδασκαλίας πέφτει στην αρχαία ελληνική γλώσσα και 
οι μαθητές/-τριες αντιμετωπίζουν με μικρό ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάθημα 
(Πίνακας 7). Ωστόσο, οι μαθητές/-τριες του Λυκείου φαίνεται να συνειδητοποιούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό την ιδεολογική συγκρότηση του λόγου από εκείνους του Γυμνασίου 
(Πίνακας 8).  

 
Πίνακας 7: Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι μαθητές το 

μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με βάση το σχολείο εργασίας τους  

Σχολείο 
εργασίας 

Με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον 

Με μικρό 
ενδιαφέρον 

Ως κάτι περιττό και έξω από τα 
βιώματα και τα ενδιαφέροντά 

τους 

 
% % % 

Γυμνάσιο 22 54 24 
Λύκειο 14 58 29 

 
Πίνακας 8: Η άποψη των εκπαιδευτικών για τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές συνειδητοποιούν την 

ιδεολογική συγκρότηση του λόγου, με βάση το σχολείο εργασίας των ερωτηθέντων  
Σχολείο εργασίας Πολύ Αρκετά Λίγο    Ελάχιστα     Καθόλου 

 
% % % % % 

Γυμνάσιο 9 9 53 29 0 
Λύκειο 12 22 47 18 2 

 

Τέλος, σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, πιο μετριοπαθείς απέναντι στις απόψεις περί 
συνοχής και συνέχειας μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής και εξάρτησης της γνώσης της 
νέας ελληνικής από εκείνη της αρχαίας είναι αυτοί που έχουν προϋπηρεσία 16-20 χρόνια 
(Πίνακες 9, 10). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο διαφαινόμενος συντηρητισμός των νέων 
φιλολόγων σχετικά με τα γλωσσικά ζητήματα, που θα μπορούσε ίσως να σχετίζεται με 
τον προσανατολισμό των σπουδών που παρέχουν τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια, 
αναπαράγοντας τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την ελληνική γλώσσα. Η μεγαλύτερη 
εμπειρία και η πιο μακροχρόνια επαφή με τη διδακτική πρακτική βοηθά στην 
αποστασιοποίηση από την γνώση που παρέχεται σε αυτά και στην υιοθέτηση μιας 
περισσότερο αντικειμενικής στάσης. 
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Πίνακας 9: Ο βαθμός στον οποίο θεωρείται σωστή η άποψη για τη συνοχή και τη συνέχεια της 
ελληνικής γλώσσας, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

Χρόνια υπηρεσίας Σε μεγάλο βαθμό  Σε μικρό βαθμό  Καθόλου 

 
% % % 

1 – 5 80 20 0 
6 – 10 95 5 0 

11 – 15 92 4 4 
16 – 20 67 33 0 

Πάνω από 20 86 7 7 
 
Πίνακας 10: Η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον βαθμό εξάρτησης της γνώσης της νέας ελληνικής 

γλώσσας από τη γνώση της αρχαίας, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 
Χρόνια υπηρεσίας Σε μεγάλο βαθμό Σε μικρό βαθμό  Καθόλου 

 
% % % 

1 – 5 60 40 0 
6 – 10 68 27 5 

11 – 15 63 33 4 
16 – 20 35 55 10 

Πάνω από 20 75 18 7 
 

6. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η γλωσσική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση είναι φορέας της κυρίαρχης ιδεολογίας. Οι διδάσκοντες στην πλειοψηφία 
τους υιοθετούν και αναπαράγουν τις καθιερωμένες αντιλήψεις περί ανωτερότητας και 
ενιαίου χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, η ανωτερότητα αυτή 
αναγνωρίζεται, όταν ταυτόχρονα η νεοελληνική γλώσσα υποτιμάται ως προς την 
ποιότητά της συγκρινόμενη με την αρχαία, της οποίας όμως θεωρείται από την 
πλειοψηφία φυσική συνέχεια. Μια συνεχής αντίφαση που αποδεικνύει τον στερεοτυπικό 
χαρακτήρα αυτών των αντιλήψεων. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη 
τη γνώση της αρχαίας ελληνικής για την κατάκτηση του ομιλούντος γλωσσικού κώδικα, 
Επιπλέον, η άποψη ότι η ελληνική γλώσσα φθείρεται και συρρικνώνεται με την πάροδο 
του χρόνου υιοθετείται από τους περισσότερους. Η κινδυνολογία αυτή, ασύστατη 
γλωσσολογικά, έχει επίσης ιδεολογικό περιεχόμενο. Έτσι, εκείνοι που την αποδέχονται 
και την υιοθετούν αδυνατούν να αναγνωρίσουν τη γλωσσική αλλαγή και τα γλωσσικά 
δάνεια ως εγγενή χαρακτηριστικά κάθε γλωσσικού κώδικα και το γλωσσικό λάθος ως – 
εν μέρει τουλάχιστον - στοιχείο της γλωσσικής αλλαγής. Αντίθετα, τα ονομάζουν φθορά 
και αλλοίωση της γλώσσας.  

Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς αναγνωρίζουν την αδυναμία 
της γλωσσικής διδασκαλίας να καταδείξει τη σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών. Θεωρούν ότι οι διδασκόμενοι δεν 
αποκτούν επαρκείς γνώσεις για την ιστορική πορεία της ελληνικής γλώσσας, την 
ποικιλότητά της, διαλεκτική ή λειτουργική, για τις επιδράσεις που δέχτηκε από άλλες 
γλώσσες, για το πώς η ίδια επέδρασε σε αυτές και για τη διαρκή αλλαγή και εξέλιξή της. 
Την αρχαία ελληνική γλώσσα καλούνται οι μαθητές/-τριες να την προσεγγίσουν σαν κάτι 
ανώτερο και ‘αψεγάδιαστο’. Έτσι στέκουν αμήχανοι απέναντι σ’ αυτή και αμφισβητούν 
τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της, αφού η σύνδεσή της με την ομιλούσα γλώσσα είναι 
ανεπαρκής.  
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Επιπρόσθετα, πολύ λιγότερο επιτυγχάνεται μέσα από τη γλωσσική διδασκαλία η 
συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης της γλώσσας και της ιδεολογικής 
συγκρότησης του λόγου, δηλαδή η κατάκτηση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Όπως 
έδειξε η έρευνα σε μικρό μόνον βαθμό οι διδασκόμενοι ωθούνται στην κριτική ανάλυση 
λόγου, δηλαδή στην αποκωδικοποίηση υπόρρητων μηνυμάτων και στην 
«αποφυσικοποίηση» της ιδεολογίας των κυρίαρχων ειδών λόγου (Fairclough, 2001:71-
78). Επομένως, δεν αποκτούν την ικανότητα να διαβλέπουν μέσα από τον λόγο, 
προφορικό και γραπτό, τις σχέσεις εξουσίας και την ιδεολογία που εγγράφεται σ’ αυτόν. 
Στο σύγχρονο σχολείο δεν αξιοποιείται σε βαθμό ικανοποιητικό η εμπειρία και η γνώση 
τους, ενώ κυριαρχεί ο φετιχισμός της μορφής με την προσήλωση στη γραμματική και τη 
σύνταξη του αρχαίου λόγου. Επομένως, αναγνωρίζεται η αναποτελεσματικότητα της 
γλωσσικής διδασκαλίας να συμβάλει στην κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης, καθώς 
επιδιώκεται πρωτίστως η κατάκτηση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας (γραμματική, 
σύνταξη). 

Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί, αν και είναι φορείς του 
κυρίαρχου ιδεολογικού λόγου σχετικά με τη γλώσσα, διάκεινται θετικά απέναντι σε μια 
αλλαγή του προσανατολισμού της γλωσσικής διδασκαλίας. Θεωρούν αποτελεσματική τη 
‘συνδεδεμένη’ ή παράλληλη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας 
στην κατάκτηση της γλωσσικής επίγνωσης. Και αυτό, διότι, εκκινούμενη από την 
«ασυνείδητη» γνώση των μαθητών/-τριών (Richmont, 2001:321-325), θα συμβάλει στην 
κατανόηση της σχέσης μεταξύ προγενέστερου και νεότερου κώδικα, στην απόκτηση 
επιπλέον γνώσεων για την ιστορία της γλώσσας και στη συνειδητοποίηση της σύνδεσής 
της με εξωγλωσσικές κοινωνικοϊστορικές παραμέτρους και με αντίστοιχες ιδεολογίες, 
στοιχεία βασικά για την απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης και κριτικής γλωσσικής 
επίγνωσης. 

7. Σύνοψη 

Η έρευνα αυτή, λοιπόν, κατέδειξε ότι η διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη της 
γλωσσικής επίγνωσης. Κινούμενη στο πλαίσιο του λειτουργικού κυρίως γραμματισμού, 
επιδιώκει την κατάκτηση μιας γλωσσικής επίγνωσης πολύ περιορισμένης και 
ανεπαρκούς για την ουσιαστική κατάκτηση της γλώσσας. 

Οι διδάσκοντες, όπως και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, είναι φορείς της 
επικρατούσας ιδεολογίας, που απομακρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία από τον 
παραπάνω στόχο. Ταυτόχρονα όμως, οι εκπαιδευτικοί, έχοντας οι ίδιοι άμεση σχέση με 
τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και διαπιστώνοντας στην πράξη τα 
αποτελέσματά τους, αναγνωρίζουν την ανάγκη επαρκούς σύνδεσης του προγενέστερου 
με τον ομιλούντα κώδικα, κατανόησης της εξέλιξης και της αλλαγής της γλώσσας μέσα 
στο χρόνο, συνειδητοποίησης του κοινωνικού και ιδεολογικού χαρακτήρα της και 
ουσιαστικής εκμάθησής της που θα επέλθει μέσω της επίτευξης της γλωσσικής 
επίγνωσης. Η απόκτηση εκ μέρους τους επιπλέον γνώσεων μέσω της συνεχούς 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της γλώσσας 
και της διδασκαλίας της και η εμπειρία μπορούν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση 
ορθότερης στάσης απέναντι σ’ αυτή.  
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Abstract 
In this paper I examine the morphological integration of Italian and Venetian nominal loanwords in 
Cephallonian, a linguistic subvariance of Heptanesian, a Modern Greek dialect. I try to designate 
the mechanisms of integration and I suggest a categorization of the strategies that the speakers of 
the dialect use to accommodate the loanwords to the recipient language. Occasioned by the work of 
Wichmann & Wohlgemuth (2008) and their typological classification of the mechanisms of 
integration for loan verbs, I postulate a similar categorization for the Cephallonian nominal 
loanwords. Furthermore, I provide some basic remarks about the degree of language contact 
between Italian/Venetian and Cephallonian and the degree of bilingualism of Cephallonians. 
 
Λέξεις-κλειδιά: λεξικό, ονοματικά δάνεια, ενσωμάτωση, Επτανησιακά, γλωσσική επαφή 
 

                                    ✦ 

1.  Εισαγωγή 

Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Sapir (1921:193), ο δανεισμός λέξεων είναι το ευκολότερο 
είδος επίδρασης, που μπορεί να έχει μια γλώσσα πάνω σε μια άλλη γλώσσα. Συνήθως, ο 
δανεισμός λέξεων είναι το αποτέλεσμα της γλωσσικής επαφής μεταξύ διαφορετικών 
γλωσσικών συστημάτων. Στο ίδιο σκεπτικό με τον Sapir, αρκετά όμως χρόνια μετά από τον 
Sapir, οι Jeffers & Lehiste (1979:141) υποστηρίζουν ότι μία από τις κύριες αιτίες για τη 
γλωσσική αλλαγή είναι η γλωσσική επαφή. Το λεξικό μιας γλώσσας μπορεί να αλλάξει μέσω 
του δανεισμού με την αντικατάσταση γηγενών λέξεων από δάνειες. Η αλλαγή μέσω επαφής, 
πολλές φορές, είναι σημασιολογική. Δηλαδή, μέσω του δανεισμού υπάρχοντα λεξικά 
στοιχεία μπορεί να αλλάξουν σημασία ή να προστεθούν νέες λέξεις για να δηλώσουν νέες 
οντότητες. Οι Weinreich et al. (1968:119) δηλώνουν πολύ χαρακτηριστικά ότι μία ιδιόλεκτος 
ή διάλεκτος ενδέχεται, επίσης, να αλλάξει με τις δανειζόμενες μορφές από άλλες ιδιολέκτους ή 
διαλέκτους. Επομένως, η γλωσσική επαφή, μπορεί να οδηγήσει στην μεταβολή ενός μέρους 
του λεξιλογίου μιας γλώσσας με τη μεταφορά λεξικών δανείων. Σε αυτό το άρθρο θα 
μελετήσω την ενσωμάτωση μιας κατηγορίας λεξικών δανείων στο Κεφαλλονίτικο ιδίωμα. 
Τα λεξικά δάνεια που θα επεξεργαστώ είναι ονοματικά δάνεια είτε ιταλικής είτε 

                                                           
1 Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» (διευθύντρια προγράμματος καθ. Αγγελική Ράλλη). Ο τίτλος του ερευνητικού προγράμματος είναι 
“Μορφολογία και γλωσσική επαφή: ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική ” (Morilan 
project).  
2 Ευχαριστώ πολύ την καθηγήτριά μου κ. Αγγελική Ράλλη για τις εύστοχες παρατηρήσεις της, καθώς και τους 
Χρήστο Παπαναγιώτου και Μάριο Ανδρέου για τα πολύ εποικοδομητικά σχόλιά τους. 
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βενετσιάνικης προέλευσης. Τα ονοματικά δάνεια που θα μελετήσω είναι απλά, με την έννοια 
ότι δε συνιστούν σύνθετα ή συμφυρμούς. Η μελέτη του λεξιλογικού δανεισμού είναι πολύ 
σημαντική γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερη και πιο βαθιά κατανόηση της 
αρχιτεκτονικής του λεξικού, αλλά και εν συνεχεία της γραμματικής των Κεφαλλονίτικων και 
ακολούθως και των Επτανησιακών.  

Η δομή του άρθρου είναι οργανωμένη ως εξής: στην αρχική ενότητα, θα ορίσω την 
έννοια της ενσωμάτωσης (integration), παραθέτοντας κάποιους βασικούς ορισμούς, που 
έχουν προταθεί από διάφορους γλωσσολόγους γι’ αυτή τη διαδικασία και στην επόμενη 
ενότητα θα αναφερθώ στους μηχανισμούς ενσωμάτωσης που πρότειναν οι Wichmann & 
Wohlgemuth (2008) για τα δάνεια ρήματα διαγλωσσικά. Στη συνέχεια θα περιγράψω, 
περιληπτικά, την κοινωνική και ιστορική κατάσταση που επικρατούσε στα Επτάνησα 
κατά την ενετική κυριαρχία, η οποία λειτούργησε ως μοχλός εισδοχής λεξικών δανείων 
στα Κεφαλλονίτικα και στις υπόλοιπες γλωσσικές ποικιλίες των Επτανήσων. 
Ακολούθως, θα επιχειρήσω μια κατηγοριοποίηση των ονοματικών δανείων στα 
Κεφαλλονίτικα και θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω αυτή την ποικιλότητα ως προς τη 
χρήση διαφορετικών μηχανισμών αφομοίωσης στα λεξικά δάνεια. Τέλος, θα 
ολοκληρώσω το άρθρο παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της εργασίας μου για την 
κατάσταση της γλωσσικής επαφής μεταξύ των Κεφαλλονίτικων και των 
Ιταλικών/Βενετσιάνικων. 

2. Ορισμός της ενσωμάτωσης  

Σύμφωνα με τον Siemund (2008:6), οποιοδήποτε είδος γλωσσικού υλικού μεταφέρεται σε 
μια κατάσταση γλωσσικής επαφής, αυτό το υλικό απαραίτητα υφίσταται κάποιο είδος 
αλλαγής μέσω της επαφής. Οι ομιλητές δεν δανείζονται, απλά, λεξικά στοιχεία, γλωσσικά 
σημεία, τα οποία τα εισάγουν στη δική τους γλώσσα. Με άλλα λόγια, οποιοδήποτε 
μεταφερόμενο γλωσσικό στοιχείο -είτε λεξικό είτε γραμματικό- από μια γλώσσα-πηγή σε 
μια γλώσσα-στόχο ακολουθεί κάποιο είδος ενσωμάτωσης. Με τον όρο ενσωμάτωση 
(integration) εννοούμε τις απαραίτητες μορφολογικές, φωνολογικές και σημασιολογικές 
αλλαγές, που σημειώνονται σε ένα δάνειο στοιχείο ώστε να προσαρμοστεί στο σύστημα 
της γλώσσας-στόχου. Πιο συγκεκριμένα, ο Haugen (1950:217) περιγράφει την 
ενσωμάτωση υπό το πρίσμα της συμμόρφωσης στις γραμματικές τάξεις της γλώσσας-
στόχου. Ειδικότερα, αναφέρει τα ακόλουθα: για να ενσωματωθούν οι δάνειες λέξεις στα 
εκφωνήματα της νέας γλώσσας, πρέπει να ταιριάξουν στη γραμματική δομή της. Στο ίδιο 
κλίμα της γραμματικής ενσωμάτωσης ο (Bloomfield, 1933, όπως αναφέρεται στην 
Konya, 1966:5-6) ισχυρίζεται ότι από γραμματικής άποψης, ο δάνειος τύπος υπόκειται στο 
σύστημα του δανεισμού, όπως και στη σύνταξη, όταν φέρει τα απαραίτητα κλιτικά 
χαρακτηριστικά και συμμετέχει στους συγχρονικούς σχηματισμούς της σύνθεσης και του 
σχηματισμού λέξεων.  

Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε πως ένας δάνειος τύπος δεν είναι απαραίτητο πως θα 
συμμετέχει σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ένας 
δάνειος τύπος να μαρκάρεται θετικά, ως προς την κλίση ή να συμμετέχει σε σύνθετους 
σχηματισμούς. Όπως θα δούμε και παρακάτω στις διάφορες κατηγορίες ονοματικών 
δάνειων λέξεων στα Κεφαλλονίτικα, είναι εμφανές ότι υπάρχει ένας βαθμιαίος 3 
χαρακτήρας στην αφομοίωση των δάνειων λέξεων στη γλώσσα-στόχο και ότι υπάρχουν 

                                                           
3 Ο βαθμός και η ταχύτητα της ενσωμάτωσης των δανεισμένων στοιχείων εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από 
κοινωνιογλωσσικούς και από δομικούς παράγοντες, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις (Bynon, 1977:226).   
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λεξικά στοιχεία που ανήκουν στα μορφολογικά προσαρμοσμένα δάνεια και στοιχεία που 
εντάσσονται στα μη προσαρμοσμένα δάνεια, σύμφωνα με την διάκριση των Καραντζόλα 
& Φλιάτουρα (2004:184).  

Σχετικά με τη μορφολογική προσαρμογή, οι Jeffers & Lehiste (1979:150) έχουν 
υποστηρίξει πως η φωνολογική προσαρμογή προηγείται χρονικά της μορφολογικής 
προσαρμογής.                                                                                                                                                

3. Οι μηχανισμοί ενσωμάτωσης των Whichmann & Wohlgemuth (2008) 

Οι Whichmann & Wohlgemuth (2008) πρότειναν μια τυπολογική προσέγγιση για τις 
στρατηγικές ενσωμάτωσης των ρημάτων διαγλωσσικά. Πιο συγκεκριμένα, πρότειναν 
τους ακόλουθους τέσσερις μηχανισμούς ενσωμάτωσης: 

α) Χρήση ενός βοηθητικού ρήματος για την ενσωμάτωση του δάνειου ρήματος 4 
(Whichmann & Wohlgemuth, 2008:94) (για παράδειγμα, κάνω click). Ο Trask (1996:27) 
αναφέρει τα βοηθητικά ρήματα (light verbs) etmek και suru στα τουρκικά και ιαπωνικά, 
αντίστοιχα, για την ενσωμάτωση των δάνειων ουσιαστικών (για παράδειγμα, hitto suru 
‘πετυχαίνω’).   

β) Έμμεση μεταφορά (indirect insertion) με χρήση ενός παραγωγικού προσφύματος 
(Whichmann & Wohlgemuth, 2008:97). Για παράδειγμα, στη γλώσσα Meyah 
μεταφέρεται το ινδονησιακό δάνειο belajar ‘μαθαίνω’ με χρήση ενός παραγωγικού 
προθήματος –ebe-, π.χ. di-ebe-belajar ‘μαθαίνω’. 

γ) Άμεση μεταφορά (direct insertion) χωρίς χρήση κάποιου προσφύματος ή κάποιου 
βοηθητικού ρήματος (Whichmann & Wohlgemuth, 2008:99). Σε αυτή τη περίπτωση 
μεταφέρεται αυτούσια ολόκληρη η ρίζα του ρήματος ή ο απαρεμφατικός τύπος από τη 
γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο με κάποιες μικρές φωνολογικές αλλαγές. Για 
παράδειγμα, το ισπανικό δάνειο pensar ‘σκέφτομαι’ μεταφέρεται αυτούσιο στην 
απομονωτική γλώσσα Purepecha με μια απλή επένθεση του –i-, δηλαδή, ‘pensari’            
( Whichmann & Wohlgemuth, 2008:100).  

δ) Μεταφορά ολόκληρου του κλιτικού παραδείγματος στη γλώσσα-στόχο σε 
περιπτώσεις πολύ έντονης γλωσσικής επαφής (Whichmann & Wohlgemuth, 2008:102). 
Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεταφέρονται τα τουρκικά κλιτικά 
επιθήματα στη γλώσσα των Ρομά για την κλίση των ρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 
κλιτικό επίθημα –sun, που δηλώνει το β’ ενικό πρόσωπο, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
όπως okursun ‘διαβάζεις’ και jazarsun ‘γράφεις’ (Whichmann & Wohlgemuth, 
2008:103). 

Οι Whichmann & Wohlgemuth (2008) εντάσσουν τις παραπάνω στρατηγικές σε μια 
κλίμακα ιεραρχίας, με βάση το βαθμό διγλωσσίας και το βαθμό ενσωμάτωσης των 
λεξικών δανείων. Η κλίμακα ιεραρχίας είναι η ακόλουθη: 

 

στρατηγική βοηθητικού ρήματος < έμμεση μεταφορά < άμεση μεταφορά < μεταφορά 
κλιτικού παραδείγματος 

 (light verb strategy < indirect insertion < direct insertion <  paradigm transfer) 
 

Ο μικρότερος βαθμός ενσωμάτωσης περιλαμβάνει τη χρήση της στρατηγικής του 
βοηθητικού ρήματος. Όσο αυξάνεται ο βαθμός ενσωμάτωσης, χρησιμοποιούνται οι 
υπόλοιπες στρατηγικές, της έμμεσης μεταφοράς, της άμεσης μεταφοράς και της 

                                                           
4 Η συγκεκριμένη στρατηγική είναι γνωστή και ως do periphrasis.  
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μεταφοράς του κλιτικού παραδείγματος με αυτή την ιεραρχική σειρά. Πολλές φορές, 
χρησιμοποιούνται παραπάνω από μια στρατηγικές, χωρίς oı Whichmann & Wohlgemuth 
(2008) να μπορούν να εξηγήσουν την αιτία της παράλληλης χρήση τους.  

Η παραπάνω εργασία των Whichmann & Wohlgemuth (2008) και η λογική των 
μηχανισμών ενσωμάτωσης, λειτούργησαν ως έναυσμα για ένα δικό μου εγχείρημα 
κατηγοριοποίησης των μηχανισμών ενσωμάτωσης στα απλά ονοματικά δάνεια στο 
Κεφαλλονίτικο ιδίωμα. Στην ενότητα 5 θα περιγράψω την πρότασή μου για τον τρόπο 
εισαγωγής των ιταλογενών ονοματικών δανείων σε αυτή τη γλωσσική ποικιλία.  

4. Η κοινωνική και ιστορική κατάσταση στα Επτάνησα  

Ο Κοντοσόπουλος (2001:67) αναφέρει ότι στα νησιά του Ιονίου πελάγους5, δηλαδή, στην 
Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Ζάκυνθο, την Ιθάκη και τους Παξούς ομιλείται η 
Επτανησιακή διάλεκτος ή αλλιώς Επτανησιακά. Σύμφωνα με τη Ράλλη (2013:12), τα 
Επτάνησα βρίσκονταν υπό ενετική κατοχή για σχεδόν τέσσερις ή πέντε αιώνες (περίπου 
από τα τέλη του 14ου αι. έως τα τέλη του 18ου αι.) με κάποιες αποκλίσεις ανάλογα το νησί. 
Συγκεκριμένα, η κατάληψη της Κεφαλονιάς από τους Βενετούς ξεκίνησε το Δεκέμβριο 
του 1500, κατά τη διάρκεια του β’ τουρκοβενετικού πολέμου (Μοσχόπουλος, 1990:83) 
και διήρκησε έως το 1797 (Μοσχόπουλος, 1990:89).  

Η ενετική κατοχή στα Επτάνησα είχε άμεσο αντίκτυπο στη γλώσσα των Επτανησίων. 
Τα Επτανησιακά, εμφανίζουν χαρακτηριστικά που εισήχθησαν από την επαφή τους με τη 
βενετσιάνικη διάλεκτο, καθώς και με την Ιταλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιούταν ως 
επίσημη γλώσσα στη διοίκηση και την εκπαίδευση περίπου για τέσσερις αιώνες (14ος-
18ος αι.) (Ralli, 2012:4). Λόγω της χρήσης της ιταλικής γλώσσας και της βενετσιάνικης 
διαλέκτου στα Επτάνησα, η μεταφορά πολλών ιταλικών και βενετσιάνικων δάνειων 
λέξεων στην Επτανησιακή διάλεκτο ήταν αναπόφευκτη. Σύμφωνα με την Τσάκωνα 
(2007), όπως παρατίθεται στην Μακρή (2013:12), ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 
επτανησιακών ιδιωμάτων είναι ο μεγάλος αριθμός δανείων από την Ιταλική και τη 
διάλεκτο της Βενετίας, λόγω της μακρόχρονης ενετικής κατοχής. Ως εκ τούτου τα 
Κεφαλλονίτικα, ως μέρος των Eπτανησιακών ιδιωμάτων, χαρακτηρίζονται από ένα 
μεγάλο αριθμό λεξικών δανείων. Στην επόμενη ενότητα, θα επιχειρήσω μια 
κατηγοριοποίηση ενός τμήματος των λεξικών δανείων στα Κεφαλλονίτικα, των απλών 
ονοματικών δανείων.   

5. Κατηγοριοποίηση των ονοματικών δανείων στα Κεφαλλονίτικα 

5.1. Άμεση εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Καραντζόλα & Φλιάτουρα (2004:184), υπάρχουν δύο είδη 
μορφολογικής προσαρμογής στα δάνεια με βάση το βαθμό συμμόρφωσής τους στο 
μορφολογικό σύστημα της γλώσσας-στόχου. Το πρώτο είδος μορφολογικής προσαρμογής 
είναι η πρωτογενής μορφολογική προσαρμογή, στην οποία εντάσσονται τα δάνεια που 
έχουν μαρκαριστεί θετικά ως προς το γένος, αλλά δεν κλίνονται. Στα Κεφαλλονίτικα 
εντοπίζεται η παραπάνω κατηγορία δανείων, την οποία θεωρώ περίπτωση άμεσης 
εισαγωγής (direct insertion). Πιο συγκεκριμένα, σημειώνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:  

                                                           
5  Στη Λευκάδα δεν ομιλείται η Επτανησιακή, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας του νησιού με την 
ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και λόγω της βραχύτερης κατοχής του νησιού από τους Ενετούς. Η διάλεκτος που 
ομιλείται στο νησί αυτό παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τις βόρειες ελληνικές διαλέκτους, δηλαδή 
παρουσιάζει στοιχεία βορείου φωνηεντισμού. 
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(1) 
ατσιδέντε (το) ‘το ατύχημα’ < it. accidente6 (il)/ ven. acidente (il) ‘το ατύχημα’ 
 
κορτέζε (ο) ‘ο ευγενικός, ο φιλόφρων’ < it. cortese (il) ‘ο ευγενής’  
 
ιμπρεσιόνε (η) ‘η εντύπωση’  < it. impressione (la)/ ven. impression (la) ‘η εντύπωση’  
 
καντσόνε (το) ‘το τραγούδι’ < it. canzone (il) /ven.canzon (la) ‘το τραγούδι’  
 
σπετσιάλε ‘ειδικός’ < it. speciale ‘ειδικός’ [Ε] 

 
Με μια πιο λεπτομερή μορφολογική ανάλυση, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι στο (1), 
δεν χρησιμοποιείται κάποιο δάνειο ή γηγενές παραγωγικό πρόσφυμα για την 
ενσωμάτωση των δανείων στα Κεφαλλονίτικα, αλλά τα δάνεια μεταφέρονται άμεσα από 
τη γλώσσα-πηγή. Τα δάνεια απλά προσαρμόζονται φωνολογικά στο Κεφαλλονίτικο 
ιδίωμα. Παράλληλα, τα δάνεια αυτά δεν εντάσσονται σε κάποια κλιτική τάξη της ΚΝΕ ή 
σε κάποια νέα, κλιτική τάξη της γλωσσικής ποικιλίας των Επτανησιακών και δεν 
εμφανίζουν στη δομή τους κάποια ελληνική κλιτική επιθηματοποίηση. 

5.2. Έμμεση εισαγωγή  

Σύμφωνα με τους Καραντζόλα & Φλιάτουρα (2004:184), το δεύτερο είδος μορφολογικής 
προσαρμογής είναι η δευτερογενής μορφολογική προσαρμογή, στην οποία το δάνειο 
προσαρμόζεται πλήρως στο κλιτικό σύστημα της γλώσσας-στόχου. Η παραπάνω 
κατηγορία δανείων παρατηρείται στα Κεφαλλονίτικα, όπως θα δούμε παρακάτω στο (2): 

 
(2) 
δεττόρ-ος (ο) ‘ο γιατρός’ < it. dottore (il)/ dotor (il) ‘ο γιατρός’  
 
μπαρμπιέρη-ς (ο) ‘ο κουρέας’<  it. barbiere (il)/ ven. barbier (il) ‘ο κουρέας’ 
 
τενέντε-ς (ο) ‘ ο υπολοχαγός’ < it. / ven. tenente (il) ‘ ο υπολοχαγός’  
 
πορτόνι ø (το) ‘η μεγάλη εξώθυρα, η αυλόπορτα’  < it. portone (il) ‘η μικρή πορτούλα’  
 
καντζέλ-ο (το) ‘το συρτάρι’ < it. cancello (il) / ven. casselo (il)  ‘το γραφείο’  
 
μποτίλια ø  (η) ‘το μπουκάλι’ < it. bottiglia (la)/ ven. botiglia (la)  ‘η φιάλη’  
 
ιμπορτάντε-ς ‘σπουδαίος’ < it. importante ‘σημαντικός’ [Ε] 
 
κατίβο-ς ‘κακός’ < it. cattivo/ ven. cativo ‘κακός’ [Ε] 
 
καπριτσιόζα ‘η πεισματάρα’ < it. capriciosa ‘η πεισματάρα’ [Ε] 
  
ινβαλίδ-ο ‘το άκυρο’ < it. invalido ‘ο ανάπηρος’ [Ε] 

 

                                                           
6 Σχετικά με την ετυμολογία των δάνειων λέξεων, στο παρόν άρθρο σημειώνω και τον ιταλικό και τον 
βενετσιάνικο τύπο σε όσες περιπτώσεις το βρίσκω στις πηγές. Παρ’ όλα αυτά αξίζει να σημειώσουμε ότι 
δεν μπορούμε να ξέρουμε την ακριβή ετυμολόγηση του εκάστοτε τύπου, καθώς λόγω της απώλειας 
παλαιότερων ιστορικών πηγών δεν μπορούμε, εκ των πραγμάτων, να έχουμε πρόσβαση στην πρώτη 
εμφάνιση του δανείου.  
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Τα παραπάνω διαλεκτικά δεδομένα τα εντάσσω στην κατηγορία της έμμεσης 
εισαγωγής/μεταφοράς (indirect insertion), στην οποία τα δάνεια (ιταλογενή) λεξικά 
στοιχεία προσαρμόζονται στο κλιτικό σύστημα των Κεφαλλονίτικων, με την προσθήκη 
της αντίστοιχης κλιτικής επιθηματοποίησης, πραγματωμένης ή μηδενικής και 
εντάσσονται σε κάποια κλιτική τάξη, σύμφωνα με τις κλιτικές τάξεις της Ράλλη7 (2005: 
119-121). Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται κάποια παραγωγική 
προσφυματοποίηση για την αφομοίωση των δανείων στα Κεφαλλονίτικα.  

Εκτός από τα παραπάνω διαλεκτικά δεδομένα έμμεσης εισαγωγής, υπάρχουν και 
περιπτώσεις όπου το δάνειο έχει ενταχθεί κανονικά στο κλιτικό σύστημα των 
Κεφαλλονίτικων και λειτουργεί ως βάση για το σχηματισμό παράγωγων σχηματισμών με 
χρήση είτε γηγενούς είτε δάνειας παραγωγικής επιθηματοποίησης. Στο (3) και (4) 
αναφέρομαι σε δύο παραδείγματα σχηματισμού παράγωγων ονομάτων με χρήση δάνειων 
παραγωγικών προσφυμάτων, ενώ στα (5), (6) και (7) γίνεται χρήση γηγενών 
παραγωγικών προσφυμάτων : 

 
(3) 
-αδορος < it.-attore/ ven. –ador 
 

π.χ. κιασαδόρος (ο) ‘ο θορυβοποιός’ < κιάσο (το) ‘ο θόρυβος’ < it./ven. chiasso (il) ‘ο θόρυβος’  
 
(4) 
-ιαρης < it. –iare  
 

π.χ. μποττεγιάρης (ο) ‘ο καφεπώλης’ < μποττέγα (η) ‘το μαγαζί’ <it. bottega (la)/ ven.botega (la) ‘το μαγαζί, 
το καφενείο’ 

 
(5) 
-ικο 
 

π.χ. μπαρμπιέρικο (το) ‘το κουρείο’ < μπαρμπιέρης (ο) ‘ο κουρέας’ < it.barbiere (il)/ ven.barbier (il) ‘ ο 
κουρέας’  

 
(6) 
-(ι)της 
 

π.χ. φαμελίτης (ο) ‘ μέλος της ευρύτερης οικογένειας’ < φαμέλια (η) ‘η οικογένεια’ < it. famiglia (la) ‘ η 
οικογένεια’  

 
      (7) 

-οσυνη 
 

π.χ. αλεστοσύνη (η) ‘η επιδεξιότητα, η γρηγοράδα’ < αλέστος ‘γρήγορος’ < it. / ven. alesto ‘γρήγορος’ 

       
Συνοπτικά, η κατηγοριοποίηση των στρατηγικών ενσωμάτωσης των απλών ονοματικών 
δανείων στα Κεφαλλονίτικα είναι ως εξής: 

                                                           
7 Η Ράλλη (2005:118), πρότεινε το διαχωρισμό των ονομάτων (ουσιαστικών και επιθέτων) σε δέκα (10) 
κλιτικές τάξεις, με βάση τη συστηματική αλλομορφική ποικιλία των θεμάτων και με βάση τη μορφή του 
συνόλου των κλιτικών επιθημάτων που συνδέονται με αυτά.   
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1. Άμεση εισαγωγή με απουσία παραγωγικής ή κλιτικής επιθηματοποίησης για τη 
συμμόρφωση του δανείου στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των Κεφαλλονίτικων, ( π.χ. 
καντσόνε (το) ‘το τραγούδι’). 

2. Έμμεση εισαγωγή με προσαρμογή στο κλιτικό σύστημα των Κεφαλλονίτικων, ( π.χ. 
τενέντες (ο) ‘ο υπολοχαγός’).  

3. Έμμεση εισαγωγή μέσω παράγωγων σχηματισμών8 με χρήση δάνειων ή γηγενών 
παραγωγικών επιθημάτων ( π.χ. αλεστοσύνη (η) ‘η επιδεξιότητα’).   

5.3. Η ετερογένεια στους μηχανισμούς αφομοίωσης 

Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση των μηχανισμών ενσωμάτωσης των απλών 
ονοματικών δανείων στο Κεφαλλονίτικο ιδίωμα, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια 
ετερογένεια ως προς την αφομοίωση των δανείων. Με άλλα λόγια, σημειώνονται 
περιπτώσεις άμεσης μεταφοράς ή αλλιώς πρωτογενούς προσαρμογής και περιπτώσεις 
έμμεσης μεταφοράς ή αλλιώς δευτερογενούς προσαρμογής με προσαρμογή ως προς τις 
κλιτικές τάξεις της γλώσσας-στόχου και με περαιτέρω συμμετοχή των δανείων σε 
παράγωγους και σύνθετους σχηματισμούς.  

Η παραπάνω ετερογένεια μπορεί να ερμηνευθεί είτε με χρήση εξωγλωσσικών 
(κοινωνικών, πολιτικών) παραγόντων είτε με χρήση καθαρά γλωσσικών9.  

Σε σχέση με την πρώτη ερμηνεία, πολλοί ερευνητές (βλ. Hock, 1986; Hock & Joseph, 
1996:280) έχουν προτείνει ότι αρκετές δάνειες λέξεις παραμένουν απροσάρμοστες και 
μεταφέρονται αυτούσιες με απλή φωνολογική προσαρμογή γιατί οι ομιλητές επιλέγουν 
να μην τις προσαρμόσουν για λόγους κύρους (prestige) ή εξαιτίας του γλωσσικού 
καθαρισμού (linguistic purism). Με άλλα λόγια, πολλοί ομιλητές χρησιμοποιούν δάνειες 
λέξεις από μια γλώσσα-κύρους (π.χ. αγγλικά) αυτούσιες, χωρίς να τις αφομοιώσουν στο 
δικό τους γλωσσικό σύστημα για να αναδείξουν τη γλωσσική τους ικανότητα στη ξένη 
γλώσσα, να προσδώσουν κύρος στο λόγο τους, με απώτερο σκοπό να ανέλθουν σε μια 
ανώτερη ιεραρχικά κοινωνική τάξη. Από την άλλη, υπάρχουν και οι λόγιοι ομιλητές, οι 
οπαδοί του γλωσσικού καθαρισμού, οι οποίοι δεν ενσωματώνουν συνειδητά τις δάνειες 
λέξεις στη μητρική τους γλώσσα, γιατί θεωρούν ότι ο γλωσσικός δανεισμός συνιστά 
απειλή για το γλωσσικό τους σύστημα 10 . Ως εκ τούτου, θα μπορούσε κανείς να 
υποστηρίξει ότι οι Κεφαλλονίτες ομιλητές επιλέγουν να υιοθετήσουν κάποια απλά 
ονοματικά δάνεια και να μην τα προσαρμόσουν για να αναδείξουν το κοινωνικό τους 
status και να αυξήσουν το κοινωνικό τους γόητρο, προβάλλοντας τον υψηλό βαθμό 
διγλωσσίας τους και τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα ιταλικά/βενετσιάνικα που τα 
θεωρούν γλωσσικά συστήματα με κύρος. 

Εκτός όμως από τους εξωγλωσσικούς παράγοντες, ενδογλωσσικοί παράγοντες, όπως 
η δομική συμβατότητα και η τυπολογική εγγύτητα μεταξύ των γλωσσικών συστημάτων 
σε επαφή μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή της άμεσης έναντι της έμμεσης εισαγωγής, 

                                                           
8Αυτή η κατηγορία δάνειων λέξεων έχει προσαρμοστεί στο κλιτικό σύστημα των Κεφαλλονίτικων.  
9 Ο Johanson (2002:300) θεωρεί ότι οι εξωγλωσσικοί παράμετροι (π.χ. conventionalization & 
habitualization) πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από τις ενδογλωσσικές , δομικές παραμέτρους. Παρ’ 
όλα αυτά, αφήνει ανοιχτό το ζήτημα για περαιτέρω έρευνα και μελλοντική αναζήτηση των συστηματικών 
συσχετίσεων μεταξύ των δομικών και εξωγλωσσικών σταδίων ανάπτυξης στα γλωσσικά συστήματα σε 
επαφή.   
10 Πάντως, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει και το αντίστροφο, ότι δηλαδή εξαιτίας του γλωσσικού 
καθαρισμού οι ομιλητές επιλέγουν να προσαρμόσουν τα δάνεια σύμφωνα με τους κανόνες του γλωσσικού 
τους συστήματος, ώστε να πάψουν να αποτελούν απειλή και μαρκαρισμένα στοιχεία. 
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ή αλλιώς της υιοθεσίας έναντι της προσαρμογής στα λεξικά δάνεια. Με άλλα λόγια, οι 
δομικά συμβατοί δάνειοι σχηματισμοί με παρόμοια μορφολογική/φωνολογική δομή 
φαίνεται να προσαρμόζονται στο σύστημα της γλώσσας-στόχου, ενώ οι δομικά 
ασύμβατοι να εισάγονται άμεσα ή αλλιώς να υιοθετούνται. Ωστόσο, το παραπάνω 
επιχείρημα δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση που εξετάζουμε καθώς τα 
Κεφαλλονίτικα δεν έχει προκύψει, από τη μέχρι τώρα έρευνα, ότι είναι τυπολογικά 
διακριτά από τα Ιταλικά/Βενετσιάνικα. Τα Κεφαλλονίτικα, όπως τα Ιταλικά και τα 
Βενετσιάνικα χαρακτηρίζονται από τα μορφήματα-κρεμάστρα (portmanteau), 
μορφήματα που εκφράζουν διαφορετικές λειτουργίες ταυτόχρονα (π.χ. δήλωση αριθμού, 
πτώσης, γένους). Ακόμα, τα Κεφαλλονίτικα, όπως τα Ιταλικά και Βενετσιάνικα φαίνεται 
ότι ακολουθούν τις ίδιες μορφολογικές διαδικασίες, π.χ. του συνδυασμού ενός θέματος 
είτε μόνο με ένα κλιτικό επίθημα είτε με ένα παραγωγικό επίθημα και ένα κλιτικό 
επίθημα για την ολοκλήρωση του λεξικού στοιχείου. Δηλαδή, ενώ, δεν έχει εντοπιστεί 
κάποια δομική ασυμβατότητα μεταξύ των Κεφαλλονίτικων και των 
Ιταλικών/Βενετσιάνικων, κάποιοι τύποι παραμένουν απροσάρμοστοι σε αντίθεση με 
κάποιους άλλους που προσαρμόζονται.  

Επιπρόσθετα, στους παραπάνω παράγοντες μπορεί να προστεθεί μια επέκταση του 
σημασιολογικού κριτηρίου της διακριτότητας 11  (concreteness) του νοήματος και των 
λειτουργιών, που αναφέρουν οι Gardani et al. (2014:6) και Anttila (1972:155). Λέξεις με 
πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς, όπως  gnu, aardvark και sputnik έχουν 
μεταφερθεί πιο εύκολα στα αγγλικά, σε σχέση με πιο αφηρημένους όρους, που είναι πιο 
περιορισμένοι, όπως tabu, hubris (Anttila 1972:155). Επεκτείνοντας αυτό το κριτήριο, θα 
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι όσο πιο διακριτό νόημα και ξεκάθαρη (μοναδική) 
λειτουργία φέρει ένα δάνειο ή ένα μόρφημα, τόσο πιο εύκολα επιδέχεται προσαρμογή. 
Από την άλλη, όσο πιο αφηρημένη σημασία φέρει ένα δάνειο και όσο περισσότερες 
λειτουργίες επιτελούν τα μορφήματά του, τόσο πιο δύσκολα προσαρμόζεται και απλά 
υιοθετείται στη γλώσσα-στόχο, που λειτουργεί ως ανάδοχος, για να χρησιμοποιήσουμε 
την ορολογία της McMahon (1994:205). Το παραπάνω επιχείρημα μπορεί να εφαρμοστεί 
για το λεξικό δανεισμό και στο Κεφαλλονίτικο ιδίωμα. Θεωρούμε ότι δεν ισχύει καθώς 
παρατηρούμε ότι λέξεις με αφηρημένη, υποκειμενική σημασία, όπως αλέστος 
‘γρήγορος’, όχι μόνο αποτελούν δάνειες λέξεις στο Κεφαλλονίτικο ιδίωμα, αλλά 
παράλληλα λειτουργούν ως βάση για την προσθήκη ελληνικού παραγωγικού επιθήματος 
(-οσύνη) για το σχηματισμό παράγωγων ονομάτων (αλεστοσύνη (η)) στα Κεφαλλονίτικα.  

Τέλος, ένα ακόμα γλωσσικό επιχείρημα, εκείνο του σταδιακού, βαθμιαίου χαρακτήρα 
στην ενσωμάτωση των λεξικών δανείων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα 
παραπάνω ενδογλωσσικά και εξωγλωσσικά επιχειρήματα για την ερμηνεία της 
ετερογένειας στην προσαρμογή των απλών ονοματικών δανείων στα Κεφαλλονίτικα. Πιο 
συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις άμεσης εισαγωγής, στις οποίες το δάνειο παραμένει άκλιτο 
μπορεί να θεωρηθούν ως ένα πρώτο στάδιο ενσωμάτωσης, ενώ οι περιπτώσεις όπου το 
δάνειο κλίνεται κανονικά ή προσκολλάται σε αυτό παραγωγικό επίθημα, μπορεί να 
συνδεθούν με επόμενα στάδια ενσωμάτωσης.  

                                                           
11 Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το σημασιολογικό κριτήριο εφαρμόζεται στην περίπτωση των μορφημάτων 
και όχι σε ολόκληρες λέξεις. Σύμφωνα με τους Gardani et al. (2014:6), τα μορφήματα με μεγαλύτερο βαθμό 
λειτουργικής διαφάνειας υπόκεινται πιο συχνά σε δανεισμό. Συγκεκριμένα, μορφήματα τα οποία είναι 
πολυλειτουργικά στη γλώσσα-πηγή, μεταφέρονται ως μονολειτουργικά με την πιο διακριτή λειτουργία και 
σημασία τους στη γλώσσα-στόχο.  
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6. Συμπεράσματα 

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση των απλών ονοματικών δανείων στα 
Κεφαλλονίτικα, μπορούμε να συμπεράνουμε τα ακόλουθα σχετικά με το βαθμό της 
γλωσσικής επαφής στα Κεφαλλονίτικα και το βαθμό διγλωσσίας των Κεφαλλονιτών. 
Πρώτον, όσον αφορά το βαθμό της γλωσσικής επαφής μεταξύ των Κεφαλλονίτικων και 
των Ιταλικών/Βενετσιάνικων, φαίνεται ότι ο βαθμός της γλωσσικής επαφής δεν είναι 
τόσο υψηλός, καθώς δεν σημειώθηκαν περιπτώσεις μεταφοράς ολόκληρου κλιτικού 
παραδείγματος από τα Ιταλικά/Βενετσιάνικα στα Κεφαλλονίτικα για την κλίση των 
απλών ονομάτων. Αντιθέτως, οι περιπτώσεις άμεσης μεταφοράς ονοματικών δανείων που 
παρουσιάζουν ακλισία και προσαρμόζονται μόνο φωνολογικά είναι συχνές και χρήζουν 
μελέτης στα Κεφαλλονίτικα. Δεύτερον, σχετικά με το βαθμό διγλωσσίας των 
Κεφαλλονιτών και τη γνώση της γλώσσας-πηγής (Ιταλικά/Βενετσιάνικα), οι 
Κεφαλλονίτες ομιλητές φαίνεται να έχουν κάποια γνώση της δομής του λεξικού της 
γλώσσας-πηγής, αφού φαίνεται να χρησιμοποιούν δάνεια παραγωγικά επιθήματα, (π.χ. -
αδορος < ven. –ador) σε δάνειες ονοματικές βάσεις (π.χ. κιάσο (το) <  it. chiasso (il)). 
Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ελληνικά παραγωγικά επιθήματα (π.χ. –οσύνη) σε δάνειες 
βάσεις, γεγονός που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα υπέρ του υψηλού 
βαθμού διγλωσσίας των Κεφαλλονιτών.  

 Καταληκτικά, όπως σημειώνουν οι Jeffers & Lehiste (1979:152), οι δάνειες λέξεις 
είναι σημαντικοί ενδείκτες της πολιτισμικής επαφής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την ανακατασκευή συγκεκριμένων όψεων της ιστορίας των ανθρώπων που εμπλέκονται 
στη κατάσταση επαφής. Επεκτείνοντας το συλλογισμό των Jeffers & Lehiste (1979), με τη 
μελέτη των λεξικών αλλά και γραμματικών δανείων στα Κεφαλλονίτικα και ακολούθως 
στα Επτανησιακά, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία των Επτανησίων 
αλλά και την επίδραση που άσκησαν οι Ενετοί/Ιταλοί στα Επτάνησα.  
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Abstract 
This paper examines how men and women use and perceive ellipsis. The aim of the research is to 
reveal gender peculiarities of using and perceiving elliptical sentences in Russian colloquial speech. 
To achieve the aim it was necessary to examine the notion “ellipsis” and to define kinds of elliptical 
constructions; to study the procedure of carrying out a “questionnaire”; to reveal the peculiarities of 
using ellipsis according to the data of the questionnaire; to determine the frequency of using ellipsis 
by men and women; to define the peculiarities of perceiving ellipsis in gender linguistics. The 
object of the research is the dialogical units with ellipsis and without it. The subject of the research 
is the peculiarities of using and perceiving elliptical constructions in Russian colloquial speech. The 
principle of economy in a language appears in pronunciation, morphology and syntax. In speech, 
economy is realized through ellipsis, substitution and syntactical reduction. 
 
Keywords: ellipsis, gender, dialogue, questionnaire, frequency 
 

                                    ✦ 

1. The principle of economy in language and in speech 

According to the viewpoint, which exists in physiology, cogitative area is the sphere, in 
which the principle of economy in man’s activity is revealed. “A person will never strain 
memory and recollect particular details, if it’s not required in these very circumstances”, 
Serebrennikov (1970) notes. The principle of economy in language appears in different 
forms: in pronunciation, morphology and syntax. In the modern linguistic literature the 
tendency to efficient expression of certain contents is defined by the term “compression”. 
The principle of economy functions both in a language system and in speech. It is 
necessary to remember that we should distinguish economy in language and economy in 
speech, as the ways of its realization are different. In speech, economy is realized through 
ellipsis, when a part of the utterance is omitted as redundant; through substitution, when a 
part of the sentence is formed into a word-combination, and through syntactical reduction 
(Malinovich, 1968). Compression is a particular type of transformation that is based on 
the immanent features of a language system. Compression makes extended syntactical 
constructions easier but able to convey the same information content as in the detailed 
constructions (Vachek, 1955). 
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2. The notion of ellipsis 

According to the view of many scientists, including Latyshev (2008), the problem of 
researching ellipsis is one of the most controversial in linguistics. According to the notion 
given in the dictionary of linguistic terms of Akhmanova (1966), ellipsis is the omission 
of the member of an utterance that is easily reconstructed in this context or situation.  

Some scientists, including Lekant (2004), view ellipsis as a syntactical phenomenon. 
He stresses that ellipsis is the reduction of a verbal word-combination in a sentence or the 
elimination of a verbal constituent. Skoblikova (2006) defines this notion in a similar 
way. According to her interpretation ellipsis is the omission of an easily implied member 
of a sentence (from a Greek word “elleipsis” – omission, deficiency, shortage). Ellipsis is 
examined in a stylistic aspect by Kuznets & Skrebnev (1960) and Nelubin (2007). 
According to the notion of Nelubin (2007), ellipsis is a stylistic figure concluding in the 
omission of an implied member of a sentence. Kuznets & Skrebnev (1960) consider that 
ellipsis, a characteristic feature of colloquial speech, is not always a consciously used 
stylistic figure. It is most often caused by the hurry of a speaker and tendency to the 
shortness of speech. In the directed speech of characters in fiction literature, ellipsis leads 
to representation of natural or excited conversation. On the whole, ellipsis aims to 
strengthen the emotionality of speech (Kuznets & Skrebnev, 1960).  

3. Elliptical sentences and their classification 

Barhudarov (1996) defines an elliptical sentence as the one, in which at least one word is 
presented by a zero variant. Deficient sentences are divided into contextual and 
situational. Contextual are the sentences with the unnamed members of a sentence, which 
were mentioned in the context: in the nearest sentences or in this very sentence (Valgina, 
2003). Situational are incomplete sentences with the unnamed members, which are clear 
from the situation. In these sentences common “speech situation” compensates ellipsis 
(Valgina, 2003).  

Elliptical sentences can be also classified according to the omitted member of a 
sentence. Buzarov (2008) defines four main groups of sentences, taking into 
consideration the omitted element. The first group includes the sentences, in which the 
subject is omitted. It can be conveyed by the personal pronoun of the first person 
singular, the pronoun “it” and the introductory subject “there”. According to the 
classification of Buzarov, the second group is formed by the sentences with the omitted 
subject and a part of the predicate. The auxiliary verb or the link-verb are most frequently 
omitted parts of the compound predicate. The third type of elliptical sentences, according 
to Buzarov, are the sentences, in which both main members are omitted: the subject and 
the whole predicate. The sentences, in which the whole predicate is omitted, form the 
fourth group in the classification of Buzarov (2008).  

4. The peculiarities of ellipsis in dialogical speech 

A dialogue is one of the main types of communication, based on speech interaction. 
Dialogical speech is the form of speech that is characterized by changing roles of 
participants of a conversation. They can take either the role of a speaker or the role of a 
listener. Every dialogue is characterized by changing the utterance, and every new 
utterance is formed on the basis of the previous one. Dialogical speech has its own 
patterns of formation, which are caused by the conditions and the aim of communication. 
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A dialogical unit, the combination of two or several remarks, includes the initiating reply 
and the reacting reply.  

Ellipticity of sentences is a characteristic feature of dialogical speech. Elliptical 
sentences are most frequently used in reacting replies, because the speakers who answer a 
question do not need to repeat the information introduced earlier. Non-verbal components 
of communication can replace any member of the sentence. In the cases when non-verbal 
components realize a communicative role, elliptical constructions cannot be completed 
without taking these components into consideration. “If the meaning of a reply is clear 
without non-verbal components and there is connection between the utterances, non-
verbal components are not necessary or minor” (Dubovtseva, 1988).  

5. Ellipsis in men’s and women’s speech 

Every person has two types of sex: a biological sex and a socio-cultural sex – gender. 
Gender is a social sex that defines a person’s behavior in the society and the way it is 
perceived. Gender is also a set of social expectations and norms, values and reactions, 
which form separate traits of a personality.  

In the research of ellipsis in men’s and women’s speech it was noted that when 
characters form their utterances, they use ellipsis of the main members (a subject in 
combination with a part of a predicate) more often than ellipsis of the subordinate 
members. The next position is taken by the sentences, in which a subject and the whole 
predicate are not verbalized. In dialogical speech participants of communication often 
omit the main members of a sentence in combination with subordinate ones.  

The similar elliptical constructions are used both by men and women, but the 
frequency of their using in women’s speech is much higher than in men’s. Women use 
ellipsis in speech more often than men do. Women’s speech is characterized by quick 
speed, excitement, that’s why it has a great number of omissions. Men’s speech is 
reserved and logically structured. However, definite elliptical constructions are also 
observed in men’s speech. Men’s speech is characterized by the omission of both the 
main and the subordinate members in combination with the main ones. The analysis of 
pragmatic peculiarities of elliptical sentences in the novels of modern British authors 
showed that ellipsis with pragmatic effect was used more often than unintentional 
omission of the members. The main pragmatic functions of ellipsis are conveying 
emotions and influencing the interlocutor. Women use ellipsis with pragmatic effect more 
often than men do. The aim of women’s communicative behaviour is to convey much 
information in a certain period of time, that’s why women use ellipsis with the purpose of 
saving time much more often than men do. Women’s speech is marked by emotionality, 
which is achieved by ellipsis with an expressive function.  

The analysis of stereotype elliptical constructions in the situations of expressing 
gratitude revealed that these constructions were used both in men’s and women’s speech, 
but more often in women’s speech. It’s explained by the fact that women’s 
communicative behaviour is characterized as more humane. Women are used to value 
things from the positive side, that’s why in women’s speech we can observe the sentences 
with unintentional omissions that contain positive speech intention (Solovyova, 2012).  
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6. The peculiarities of using and perceiving ellipsis in men’s and women’s speech 

(on the data of the questionnaire) 

A questionnaire is a set of some sentences, printed on the paper or presented on the 
monitor. For the present research we have carried out a questionnaire that consisted of 
two parts. Forty informants (twenty male and twenty female) were to answer several 
questions and complete the questionnaire forms. Two age groups participated in the 
questionnaire: grown-ups of “21-57” and students of “12-14” years old. The first stage of 
the research was directed to the revelation of the peculiarities of using ellipsis. In the 
second stage of the research we investigated how gender features influence the perceiving 
of ellipsis. As a result of the questionnaire we got forty questionnaire forms, on the basis 
of which we analyzed the peculiarities of using and perceiving ellipsis in gender 
linguistics.  

6.1. The peculiarities of using ellipsis in men’s and women’s speech 

The results of the first stage of the research show that men and women use elliptical 
sentences in speech more often than full ones. In the age group of “21-57” it was marked 
that men used ellipsis in the answers twice oftener than full sentences. In women’s speech 
of the same age group, elliptical sentences were also more generally used than full 
constructions. 

  

1. Frequency of using ellipsis in men’s and women’s speech of the age group of “21-57” 

The 
number of 
a question 
Type of 
speech 

1 2 3 4 5 6 7 The whole 
number of 
elliptical 
sentences 

The whole 
number of 
sentences 

Frequency of 
elliptical 

sentences in % 

Men’s 
speech 

7 4 6 10 9 8 1 45 70 64, 3 

Women’s 
speech 

3 7 3 10 8 6 3 40 67 59, 7 

 

In the age group of “12-14” male students used elliptical constructions not much oftener 
than full ones. In women’s speech ellipsis was used twice oftener than full sentences. 

  

2. Frequency of using ellipsis in men’s and women’s speech of the age group of “12-14” 

    The 
number of 
a question 
Type of 
speech 

1 2 3 4 5 6 7 The whole 
number of 
elliptical 
sentences 

The whole 
number of 
sentences 

Frequency of 
elliptical 

sentences in % 

Men’s 
speech 

6 6 1 10 8 7 2 40 70 57, 1 

Women’s 
speech 

6 5 6 10 9 8 2 46 70 65, 7 
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6.2. The peculiarities of perceiving ellipsis in men’s and women’s speech 

Additionally, the results of the second stage define if men and women possess complete 
knowledge of the notion “ellipsis” and what the most important thing in communication 
is. The analysis of the acquired data reveals that men use reduced constructions to express 
their emotional state. Women consider that with the help of reduced structures it can be 
easier to inform the interlocutor. The informants of the second age group think that 
reduced structures help to save the time in communication. According to the results of the 
questionnaire, six men out of ten want to learn what ellipsis is. However, women of the 
same age group are less interested in this notion. In the second age group five male and 
six female informants want to obtain the information about ellipsis. One male student 
marked that he had already known the notion “ellipsis”.  

Answering the question about the members of the sentence that are more frequently 
omitted, six out of ten men of the age group of “21-57” said: subordinate members of the 
sentence. Six out of ten women of the same age group chose the third variant – the 
subject.  

 
3. The number of answers to the questions connected with perceiving of ellipsis in men’s and women’s 
speech of the group “21-57 years old” 

The 
number of 
a question 

1 2 3 4 5 6 7 

The variant А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

Men’s 
speech 

4 5 1 3 5 2 1 6 3 2 5 3 3 1 6 4 4 2 6 4 0 

Women’s 
speech 

3 3 4 2 6 1 1 3 6 0 6 4 3 0 7 2 5 2 1 7 2 

 

The acquired data can be explained by the certain peculiarities of men’s and women’s 
speech. Men use nouns and adjectives more often than women, whereas, women use 
more verbs in speech. Men’s speech is characterized by clarity, that’s why building up an 
utterance, a man will more likely omit the subordinate members of the sentence, leaving 
the most significant components. The sentences of women are more extended, as a rule. 

It’s necessary to mention that in the age group of “12-14” both male and female 
students omit the subordinate members of a sentence most often. The sixth question of 
the questionnaire was directed to the revelation of the notion “gender”. We analyzed the 
answers of the questionnaire form and made conclusion that women were more 
competent in this notion. Five women out of ten chose the right variant. Four men chose 
the first variant and four men the second. Thus, only four out of ten men know that 
gender is a social sex, which defines the behavior of a person in the society. Seven out of 
ten men of the second age group chose the right variant. Only two out of ten inquired 
women chose the right variant, the rest eight answered that they did not know what the 
notion “ellipsis” meant.  
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4. The number of answers to the questions connected with perceiving of ellipsis in men’s and women’s 
speech of the age group of “12-14” 

The 
number of 
a question 

1 2 3 4 5 6 7 

The variant А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

Men’s 
speech  

8 2 0 2 7 1 1 8 1 3 6 1 2 1 7 0 7 3 5 3 1 

Women’s 
speech 

6 2 2 1 9 0 1 6 3 1 6 3 0 0 10 0 2 8 6 4 0 

 

Thus, if to compare the data of two age groups we can conclude that in the age group of 
“21-57” women know the notion “ellipsis” better than men, but in the age group of “12-
14” – men are more versed in “ellipsis”. Six men out of ten want to learn what ellipsis is. 
Women of the same age group are less interested in this notion. “Ellipsis” was interesting 
only to one inquired woman. In the second age group, five male and six female 
informants were interested in getting information about “ellipsis”. Two women of the 
first age group noted that they were not interested in the notion “ellipsis” at all. In the 
second age group only one inquired male student was absolutely indifferent to this 
notion. At the same time one male student noted that he had already known this notion. 
Thus, we can conclude that the notion “ellipsis” was more interesting to the age group of 
“12-14”.  
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Appendix                                                       

 

The questionnaire 

Dear citizens of Cherepovets! 

We ask you to take part in the research on the topic: 

 “The peculiarities of using and perceiving ellipsis in gender linguistics.” 

You should answer the questions of the questionnaire. It’s not difficult to fill in the form. Please, circle the 

variant that seems to be the most appropriate one. If there is no such answer, write it down yourself. The 

questionnaire is anonymous, it’s not necessary to point your name, surname and patronymic. The results of 

the questionnaire will be used in a generalized form. Your opinion is important for us! 

Age__________ 

Gender______________ 

 

I. If someone asks you these questions, what will you answer?  
1.  – Hi! How are you? 

А) Hi! Everything is good. 

Б) Hi! OK. 

2. – What will you do at the weekends? 

А) Rest. 

Б) I haven’t decided yet. I will tell you later. 

3.  – Are you going somewhere on May holidays? 

А) No, we won’t go anywhere this time. 

Б) On a journey with my friends. 

4. – What do you usually do at the weekends? 

Б) We prefer to go to the cinema. 

В) Different things: depends on mood. 

5. – Hi! How are the photos, which I sent you? 

А) Rather good. 

Б) The photos are of high-quality this time. 

6. – What do you think about participating in a collective arrangement? 

А) I will participate in it with great pleasure!  
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Б) A good idea!  

7. – What exactly don’t you understand in this material? 

А) The methods of calculation. 

Б) Everything is clear to me now. 

 

II. Mark the variant that seems to be right. 
 

1. What is the purpose of using “reduced constructions” in a language? 

А) They help to economize the time of communication. 

Б) They help to express the emotional state of a speaker. 

В) With the help of “reduced constructions” we can report information to our interlocutor better. 

2. Tendency to shortness is characteristic for: 

А) Monological speech. 

Б) Dialogical speech. 

В) Monological and dialogical speech. 

3. What members of a sentence are more often omitted by the speaker? 

А) The main members.  

Б) The secondary members. 

В) The subject. 

4. If some members of the sentence are omitted, what helps us to understand the sense of the utterance? 

А) Gestures and facial expression. 

Б) Context or situation. 

В) Intonation. 

5. What is the most important thing in communication? 

А) To evoke the desirable reaction in an interlocutor. 

Б) To influence an interlocutor. 

В) To report information to a listener. 

6. What is “Gender”? 

А) “Gender” is a biological notion. 

Б) “Gender” is a social notion defining person’s behavior in a society. 

В) I don’t know exactly what this notion denotes. 
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7. Would you like to learn what “Ellipsis” is? 

А) Yes, it will be interesting for me. 

Б) If I hear this notion somewhere, I will ask what it means.  

В) No, I’m not interested in it. 
 

Thank You for participation! 
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Abstract 
In this paper I study linguistic borrowing in Modern Greek (MG) slang. Slang vocabulary mainly 
consists of loan words and expressions and even functions from other languages like: Italian 
(gómena (girlfriend) > ital. gommeno), French (partúza (group sex) > fren. partouse / partouze > 
partie (part), Turkish (pústis (fag) > turk. puşt) and English (frikio (freak) > eng. freak, 
aksiagámitos > fuckable).  
In particular, I present the criteria that render a word “slang” (Dumas & Lighter, 1978:14-16), 
while, after examining linguistic borrowing in slang vocabulary, I determine which languages lend 
words and expressions to MG (Anastasiadi-Symeonidi, 1994; Papanastasiou, 2001 etc.). 
Furthermore, I study those elements that are mostly influenced by borrowing (i.e. stems, suffixes or 
functions) and attempt to understand the causes of increased borrowing in slang and to investigate 
whether this process is still that active nowadays. 
 
Λέξεις–κλειδιά: περιθωριακό λεξιλόγιο, δανεισμός, γλωσσικός δανεισμός, γλωσσική επαφή 
 

                                    ✦ 

1. Λεξικολογικό Υλικό  

Το υλικό που συλλέχθηκε για τις ανάγκες αυτής της εργασίας αποτελείται από 160 
περίπου λεξικές μονάδες, που θεωρούνται δάνεια, πιο συγκεκριμένα 130 λέξεις και 30 
παγιωμένες λεξικές φράσεις που είναι δάνεια στη γλώσσα μας από την αγγλική, την 
ιταλική, την τούρκικη, την γαλλική και λίγες περιπτώσεις από κάποιες σλαβικές 
γλώσσες. Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε απο διαδικτυακές βάσεις, και κυρίως τον 
ιστότοπο www.slang.gr και από λεξικά, όπως τα: A dictionary of slang and 
unconventional English (Partridge, 1984), A  dictionary  of  slang:  English  slang  and 
colloquialisms  used  in  the  United  Kingdom (Duckworth,  2014), Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 2005), Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα 
Τριανταφυλλίδη, 1998), Ετυμολογικό λεξικό (Μπαμπινιώτης, 2010), Λεξικό Τουρκικών 
Δανείων της Ελληνικής Γλώσσας - 1000 και μια λέξεις (Κουτρολίκου, 2007), Λεξικό της 
πιάτσας (Παπαζαχαρίου, 1981), και κάποιες περιπτώσεις από τα βιβλία του Πετρόπουλου 
(1971; 1980; 2002).   

2. Περιθωριακό λεξιλόγιο  

Το «περιθωριακό» λεξιλόγιο (ΠΛ) της ΝΕ είναι το υποσύνολο του γλωσσικού 
αποθέματος το οποίο έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο ποσοστό από δάνειες λέξεις και 
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εκφράσεις. Το κομμάτι αυτό του λεξιλογίου φαίνεται να μην είναι αυτόχθονο αφού οι 
περισσότερες λέξεις που το απαρτίζουν προέρχονται από άλλες γλώσσες. Επίσης, ένα 
μεγάλο μέρος του αποτελείται από διαχρονικά δάνεια, λέξεις από την μεσαιωνική ή 
ελληνιστική εποχή, οι οποίες έχουν υποστεί κάποια αλλαγή στη σημασία ή διεύρυνση 
αυτής.   

 Ο Labov (1992:341) χωρίζει το είδος αυτό του λεξιλογίου σε τρεις υποκατηγορίες 
λέξεων: (α) «ετικέτες» για τον χαρακτηρισμό κάποιου, (β) αρνητικός ή θετικός 
χαρακτηρισμός για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, (γ) λέξεις που χρησιµοποιούνται 
στον ελεύθερο χρόνο των νέων. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως στην α’ και γ’ 
κατηγορία συναντούμε το μεγαλύτερο ποσοστό δάνειων λέξεων και φυσικά ότι στην γ’ 
κατηγορία οι περισσότερες δάνειες λέξεις προέρχονται από την αγγλική.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Dumas & Lighter (1978:14-16) για να κριθεί ως 
«περιθωριακή» μια λέξη ή μια φράση θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: (α) η παρουσία της μέσα σε συμφραζόμενα τυπικής γλώσσας να 
υποβιβάζει το λόγο, (β) η χρήση της να υπονοεί την οικειότητα του ομιλητή µε 
ανθρώπους χαμηλού κοινωνικού κύρους, (γ) να θεωρείται απαγορευμένος όρος στην 
καθημερινή ομιλία για άτομα υψηλότερης κοινωνικής θέσης και τέλος (δ) να 
χρησιμοποιείται στη θέση ενός γνωστού συμβατικού όρου. 

3. Γλώσσες δανεισμού   

Η Durusoy (1983:334) υποστηρίζει πως οι δάνειες λέξεις ακολουθούν μια πορεία από τη 
Δύση προς την Ανατολή. Επιβεβαιώνοντας την άποψη αυτή η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
(1994:99) παρουσιάζει την περίπτωση της ελληνικής και γαλλικής που δανείζονται 
κυρίως από την αγγλικοαμερικανική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΛ στο οποίο οι 
περισσότερες περιπτώσεις δανείων προέρχονται από την αγγλική, την τούρκικη, την 
ιταλική, αρκετά περιορισμένος αριθμός από τη γαλλική και πολύ λίγες περιπτώσεις από 
σλαβικές γλώσσες1. Η γαλλική εμφανίζεται να δανείζει αρκετά μικρό αριθμό λέξεων σε 
αυτό το λεξιλόγιο, π.χ. λέξεις, όπως: παρτούζα, λουλού, μετρέσα, μαντάμ, κοκότα· γεγονός 
που πιθανότατα να οφείλεται στους χρήστες της γλώσσας αυτής, οι οποίοι ανήκαν σε μια 
υψηλή κοινωνική τάξη. Από την άλλη, οι άλλες τρεις γλώσσες φαίνεται πως 
παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα δανεισμού περιθωριακών λέξεων, οι οποίες στην 
πλειοψηφία τους χρησιμοποιούνται ως χαρακτηρισμοί προσώπων. Από την αγγλική 
χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι λέξεις: φρικιό, κωλοτρυπίδι, πανκιό, 
καφρομεταλλάς, από την τούρκικη τα: τσουτσέκι, πατσαβούρα, τσαπατσούλης, 
σουρεκλεμές, ενώ από τα ιταλικά δανειζόμαστε, μεταξύ άλλων, τις λέξεις: καριόλα, 
πουτάνα, λέτσος, μουρλός, μόμολο.  

4. Γλωσσικός δανεισμός  

Από την αρχαιότητα ήδη παρατηρείται δανεισμός λέξεων από τη μια γλώσσα στην άλλη· 
διαδικασία που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εμπλουτισμού για κάθε 

                                                           

1  Από σλαβικές γλώσσες: βρικόλακας > βουλγ. vărkolák (βρικόλακας), γκλάβα > glava (κεφάλι), 
βολοδέρνω > σλαβ. vol (βόδι) + der (γδέρνω), στούμπος > σλαβ. stonpa (;), βλάχος > vlah (βλάχος) 
(Μπαμπινιώτης, 2010). Σύμφωνα με το ΛΝΕΓ και η λέξη πούτσος > πιθανότατα από το σλαβ. butsa 
(εξόγκωμα, προεξοχή), ενώ σύμφωνα με το ΛΚΝ > τουρκ. puç (σχισμή ανάμεσα στους γλουτούς). 
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γλώσσα. Ο Χατζιδάκις (1915:104) υποστηρίζει πως οι λόγοι που επιβάλλουν το δανεισμό 
είναι οι ακόλουθοι: (α) η επικοινωνία των λαών, (β) η ανάμειξη λόγω πολέμων, (γ) η 
μετανάστευση πληθυσμού (δ) η πνευματική, τεχνολογική και οικονομική υπεροχή ενός 
λαού και ε) η ονομασία των προϊόντων που διατίθενται μέσω του εμπόριου. Φυσικά, 
ένας επιπλέον σημαντικός λόγος – που εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες– είναι η 
εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς που έφερε τους ομιλητές διαφορετικών γλωσσών 
σε επαφή (βλ. Βασμανόλη, 2007:35-37).  

Πιο συγκεκριμένα, ο δανεισμός αποτελείται από τρεις μεγάλες κατηγορίες: τον 
εσωτερικό, τον εξωτερικό και το διαχρονικό. Ο εσωτερικός δανεισμός ενεργοποιείται 
όταν μια γλώσσα δανείζεται λέξεις ή φράσεις από μια διάλεκτό της, όπως η λέξη: 
μινάρας > ιταλ. minare (υπονομεύω, υποσκάπτω), που προέρχεται από την πατρινή 
διάλεκτο και τείνει να γίνει λέξη του γενικού λεξιλογίου, αφού γίνεται εύκολα αντιληπτή 
η σημασία της από κατοίκους ολόκληρης της Ελλάδας. Επίσης, μπορεί να προέρχεται 
από ένα ειδικό λεξιλόγιο, όπως συμβαίνει με τη λέξη:  κωλομπαράς > τούρκ. kulampara 
(o ομοφυλόφιλος), που πρωτοεμφανίστηκε στη διάλεκτο των ομοφυλοφίλων. Από την 
ίδια διάλεκτο είναι και η λέξη: τεκνό, που χρησιμοποιείται ευρέως πλέον για το νεαρό 
άνδρα. Αλλά και οι λέξεις: λουμπίνα (παθητικός ομοφυλόφιλος) και λουμπινιά (απάτη) 
έχουν πια διεισδύσει στη ΝΕ από τα καλιαρντά. Και από άλλες όμως διαλέκτους 
παρατηρείται δανεισμός στο ΠΛ. Για παράδειγμα, από τη μάγκικη γλώσσα λέξεις, όπως: 
νταής (μάγκας), μπερμπάντης (περπατημένος), ψιρού (φυλακή), κατόγα (υπόγειο) αλλά 
και εκφράσεις, όπως: αβέρτα-κουβέρτα (συνέχεια), με δουλεύει ψιλό γαζί (με κοροϊδεύει) 
χρησιμοποιούνται στον καθημερινό λόγο. Όπως είναι αναμενόμενο το λεξιλόγιο με το 
μεγαλύτερο βαθμό επίδρασης είναι αυτό των νέων. Εκφράσεις, όπως: με έχει πρήξει (έχει 
γίνει φορτικός), τα ξύνω (δεν κάνω τίποτα), χέσε μας (άφησέ μας), με κλάνεις (με 
περιφρονείς), την έκραξε (την κατέκρινε), τον σούταρα (τον έδιωξα) και άλλες 
αντίστοιχες δεν ακούγονται πλέον μόνο από τους νέους. 

Ο εξωτερικός δανεισμός, από την άλλη, ο οποίος, ως γνωστόν, παρατηρείται όταν μια 
γλώσσα δανείζεται λέξεις από μια άλλη γλώσσα φαίνεται να έχει εμπλουτίσει το ΠΛ με 
πληθώρα λέξεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως ως χαρακτηρισμοί προσώπων. Το 
είδος αυτό μπορεί να χωριστεί σε λόγιο και λαϊκό και αποτελεί τον πιο διαδεδομένο 
τρόπο δανεισμού2. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εξωτερικού δανεισμού είναι οι λέξεις: 
πατσαβούρα > τούρκ. paçavra (ράκος, κουρέλι), σουρουκλεμές  > τουρκ. suruklenmek 
(σέρνομαι, παρασύρομαι), τσούλα  > ιταλ. ciulla (παιδί προεφηβικής ηλικίας), πούτσος > 
πιθανότατα από το σλαβ. butsa (εξόγκωμα, προεξοχή), κολαούζος > τουρκ. kilavuz 
(οδηγός) κ.ά.. 

Η τελευταία κατηγορία δανεισμού είναι ο διαχρονικός κατά τον οποίο δανειζόμαστε 
λέξεις και φράσεις από μια πρότερη μορφή της γλώσσας μας με επέκταση της αρχικής 
τους σημασίας ή και αλλαγή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως: διεύρυνση, στένωση ή 
χειροτέρευση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ρήματος: γαμώ. Σύμφωνα με το 
ΛΝΕΓ (2005:399-400) προέρχεται από το αρχαίο ρήμα: γαμέω-ῶ που η αρχική του 
σημασία ήταν «νυμφεύομαι», ενώ η σημασία «συνουσιάζομαι» είναι ήδη αρχαία (λ.χ. 
Ευριπ. Τρῳάδες 44: γαμεῖν βιαίως σκότιον λέχος). Και ο Κουκουλές (1955:535) ενισχύει 

                                                           

2  Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος μόνο για τον λαϊκό δανεισμό, ο οποίος διαδίδεται μέσω του 
προφορικού λόγου και αφορά λέξεις που χρησιμοποιούνται από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, π.χ. 
αξιαγάμητος > αγγλ. fuckable. 
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την άποψη αυτή, υποστηρίζοντας πως η σημερινή σημασία, όπως και το επίθετο γαμέας 
με την έννοια «οχευτής» εμφανίζεται ήδη από τα βυζαντινά χρόνια. Στην ίδια κατηγορία 
ανήκουν πολλές λέξεις του ΠΛ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι λέξεις: (α) αρχίδι 
> μσν. αρχίδι > ελνστ. ὀρχίδιον (υποκορ. του αρχ. ὁ ὄρχις) (ΛΝΕΓ, 2005:290; 2010:219), 
(β) μαλάκας < μσν. θηλ. μαλάκα «μαλακία», (ΛΝΕΓ, 2005:1041; 2010:810) (γ) κλάνω > 
μσν. > αρχ. κλῶ (άω) «σπάζω» (ΛΝΕΓ, 2005:897; 2010:679) κ.ά.. 

4.1. Τύποι δανείων 

Σύμφωνα με την Αναστασιάδη - Συμεωνίδη (1994:34) και τον Χαραλαμπάκη (1999:85-
86) το λεξιλόγιο μιας γλώσσας εμπλουτίζεται και μέσω των σημασιολογικών δανείων. 
Το σημασιακό πεδίο, δηλαδή, μιας λέξης διευρύνεται αποκτώντας μια νέα σημασία 
επηρεασμένη απο μια ισοδύναμη λέξη σε άλλη γλώσσα. Παράδειγμα σημασιολογικού 
δανεισμού αποτελεί για την ΝΕ η λέξη: ποντίκι, με τη σημασία της συσκευής που 
συνδέεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η σημασία αυτή αποτελεί μετάφραση της 
αγγλικής λέξης mouse η οποία σαν πρώτη σημασία έχει το «γκρίζο τρωκτικό», και σαν 
δεύτερη τη «συσκευή του ηλεκτρονικού υπολογιστή». Έτσι η ελληνική λέξη «ποντίκι», 
που είχε μόνο την πρώτη σημασία κατέληξε να χρησιμοποιείται πολύ συχνά και με τη 
δεύτερη, επηρεασμένη από την αγγλική. Πολλές από τις λέξεις της ΝΕ ανήκουν σε αυτή 
την κατηγορία, π.χ. λέξεις, όπως: αέρας > γαλ. air, η άνεση στη συμπεριφορά, χαλαρός > 
γαλ. relâché και αγγλ. loose, ελεύθερος, ανεξάρτητος, φορτίο > γαλ. charge η ευθύνη για 
κάτι / η ποσότητα του ηλεκτρισμού σε ένα ηλεκτρισμένο σώμα κ.ά..  

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και κάποιες περιπτώσεις του ΠΛ, όπως για παράδειγμα 
το ρήμα: ικανοποιώ, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανοποίηση της 
γενετήσιας ορμής, σημασία που απέκτησε πρώτα το αγγλικό ρήμα «satisfy» που 
μεταφέρθηκε στο γερμανικό "befriedigen" και αργότερα και στο ελληνικό. Αντίστοιχες 
περιπτώσεις είναι και οι λέξεις: νονός > αγγλ. godfather (ο αρχηγός μιας ομάδας του 
υποκόσμου), λεσβία > γαλ. lesbienne 3  (με τη σημερινή σημασία της ομοφυλόφιλης 
γυναίκας, σημασία που μεταφέρθηκε τον 19ο αιώνα από τη γαλλική), ανδρείκελο > γαλ. 
marionette (μαριονέτα, με μειωτική σημασία για άνθρωπο χωρίς βούληση), απόβρασμα 
> αγγλ. scum (υβριστικός χαρακτηρισμός ανήθικου ανθρώπου, κτήνος > ιταλ. bestia 
(θηρίο, μειωτικός χαρακτηρισμός)4.   

Επιπλέον, στο λεξιλόγιο αυτό συναντούμε και μεταφραστικά δάνεια, τα οποία, ως 
γνωστόν, είναι οι περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ακριβής μετάφραση μιας λέξης ή 
φράσης, αλλά και ελεύθερα μεταφραστικά δάνεια στα οποία η μετάφραση δεν είναι 
πιστή. Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται λέξεις και φράσεις, όπως: λεσβιασμός 
(έρωτας μεταξύ ομοφυλόφιλων γυναικών) > γαλλ. lesbianism ή μου φυγε το σκατό > 
αγγλ. kick the shit out of me, ενώ ως ελεύθερο μεταφραστικό δάνειο μπορεί να θεωρηθεί 
η φράση: τα ίδια σκατά, η οποία αποδίδει την αγγλική φράση same shit different day 
αλλα και η φράση merde de merde πιθανότατα να έχει επηρεάσει την ελληνική φράση 
σκατά και απόσκατα.  

Επίσης, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία δάνειων λέξεων είναι τα 
συνυποδηλωτικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για λόγους ευφημισμού (Αναστασιάδη–

                                                           

3 Με βάση το αρχ. λεσβιάζω. 
4 Πηγή: ΛΚΝ. 
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Συμεωνίδη, 1994:147-149). Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις: μεμέ αντί στήθος > τουρκ. 
meme (στήθος), gágster αντί κακοποιός > αγγλ. gangster, η φράση κάνω πιπί αντί 
κατουράω > γαλ. faire pipi, αλλά και το metrésa αντί για τον ελληνικό όρο σπιτωμένη > 
γαλλ. maîtresse.  

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στην ελληνική να εμφανίζονται και 
άμεσα δάνεια5 από την αγγλική: φακ, φακ ρε ακόμη και η φράση άντε φακ ρε, γουαταφάκ, 
γουανταφάκ, μαδαφάκας, μαλαφάκας, φακ απ6  τα οποία έχουν λιγότερο προσβλητική 
σημασία εξαιτίας της χρήσης του αγγλικού τύπου (Dewaele, 2004; Harris et al., 2003). 
Για τον ίδιο λόγο φαίνεται να δημιουργήθηκαν και οι υβριδικοί σχηματισμοί φακάτος 
σύμφωνα με το γαμάτος και φάκατα κατά το γάματα αλλά και η λέξη φάκια από το φακ 
και φιλάκια.  

4.2. Σημασιολογική αλλαγή των δανείων  

Πολύ συχνά οι λέξεις που εισάγονται σε μια γλώσσα χρησιμοποιούνται με διαφορετική 
σημασία από αυτή που διαθέτουν στη γλώσσα πηγή και αυτό συμβαίνει γιατί 
εντάσσονται σε μια άλλη γλώσσα η οποία διαθέτει διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο 
(Βασμανόλη, 2007:47). Η σημασιολογική αλλαγή μπορεί να αφορά βελτίωση ή 
χειροτέρευση της σημασίας, διεύρυνση ή περιορισμό αυτής.  

Από τα τουρκικά δάνεια διαφορετική σημασία ή επέκταση της αρχικής φαίνεται να 
έχουν οι λέξεις: αλάνι (μάγκας) > τουρκ. alan (πέρασμα σε δάσος) > αραβ. ‘alan 
(δημόσιος χώρος), καραγκιόζης (ο γελοίος) > karagöz (μαυρομάτης), παρτσακλό (άτομο 
με ανάρμοστη εμφάνιση ή συμπεριφορά) > parçalı (κατακομματιασμένος), μπάτσος 
(υβριστικό για αστυνομικό) > baç (φόρος, εκβιασμός), μπασκίνας (υβριστικό για 
αστυνομικό) > baskιn (ξαφνική έφοδος της αστυνομίας), νταβατζής (προαγωγός 
ιερόδουλων) > davacı (υπερασπιστής).  
     Από τα ιταλικά χαρακτηριστικά παραδείγματα λέξεων που έχουν υποστεί 
σημασιολογική αλλαγή είναι μεταξύ άλλων οι λέξεις: καριόλα/-ης (ανήθικος) > cariola 
(χειράμαξα, παιδικό κρεβάτι), τσούλα (ανήθικη γυναίκα) > ciulla (κοπέλα), τσόντα 
(πορνογραφική ταινία) > zontar (συνδέω, ενώνω).  

Από τη γαλλική κάποιες από τις λέξεις που έχουν υποστεί σημασιολογική 
διαφοροποίηση είναι: λουλού (θηλυπρεπής άνδρας) >  loulou (λ. νηπιακή), παρτούζα 
(ομαδικός έρωτας) > partouse / partouze > partie (μέρος, μερίδιο), ραμολί (για 
υπερήλικα που βρίσκεται σε πλήρη σωματική και πνευματική κατάπτωση) >  ramoli μτχ. 
του ρ. ramollir (μαλακώνω, καθιστώ ανίσχυρο).    

4.3. Στοιχεία δανεισμού 

Τα στοιχεία που δανείζεται μια γλώσσα από μια άλλη μπορεί να είναι πολλών ειδών. 
Έτσι, παρατηρούμε δανεισμό τόσο σε επίπεδο θέματος, επιθήματος ή προθήματος όσο 
και σε επίπεδο λειτουργιών.  

4.3.1. Δάνεια θέματα λέξεων  

Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994:68) οι λέξεις που είναι περισσότερο 
επιρρεπείς στο δανεισμό είναι κυρίως ουσιαστικά και αυτό γιατί θεωρούνται ως τα πιο 

                                                           

5 Για τα άμεσα δάνεια βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994). 
6 Πηγή: www.slang.gr 
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«λεξιλογικά» στοιχεία του λόγου. Η στατιστική αυτή υπεροχή των δάνειων ουσιαστικών 
– είτε πρόκειται για ειδικά λεξιλόγια, είτε πολιτιστικούς όρους – οφείλεται στη φύση των 
ουσιαστικών της ΝΕ και στις γλώσσες-πηγές, που παρουσιάζουν αυτονομία και 
σημασιολογική διαύγεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διαδικασία του δανεισμού μαζί 
με το νέο αντικείμενο αναφοράς που εισάγεται σε μια γλώσσα, εισάγεται και το 
αντίστοιχο γλωσσικό σημείο.  

Όσον αφορά στα ρήματα της ΝΕ, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το δανεισμό 
θεμάτων, αρκεί να προστεθεί κάποιο επίθημα και η παράγωγη λέξη να ικανοποιεί τους 
μορφολογικούς κανόνες της γλώσσας. Στη ΝΕ συχνή είναι η εμφάνιση ξένων βάσεων με 
ξένης προέλευσης επίθημα (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994:68), με πιο συνηθισμένο 
το επίθημα -άρω, το οποίο συνδυάζεται με ξενικές βάσεις: σουτ-άρω > αγγλ. shoot, 
τρομπ-άρω > ιταλ. tromba, και λιγότερο συχνή η εμφάνιση ξένης βάσης με ελληνικής 
προέλευσης πρόσφυμα: καλαμπουρ-ίζω > γαλ. calembour, ξε-καλτσώνω > ιταλ. calza. 

Στο ΠΛ θα λέγαμε πως η εμφάνιση των δάνειων ρημάτων είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη. Αρκετοί είναι, ωστόσο, οι παράγωγοι τύποι που δημιουργούνται από 
ξενική βάση και ελληνικό ή ξενικό επίθημα, όπως οι τύποι: φρικ-άρω > αγγλ. freak, 
πουταν-ίζω > ιταλ.  puttana. κ.ό.κ.. Αντίθετα, συχνοί είναι οι ονοματικοί παράγωγοι 
τύποι, προσαρμοσμένοι στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής, όπως: τσιμπούκι > τουρκ. 
çubuk (ραβδί),  πίπα > ιταλ. pipa (σωλήνας) αλλά και σύνθετοι, όπως: ιντερνετομαλάκας, 
καφρομεταλλάς > ιταλ. cafro  ή > αραβ. kāfir (άπιστος) και αγγλ. metal, αλλά και ήδη 
υπάρχουσες λέξεις με αλλαγή της σημασίας, όπως το: φραγκοκίλερ κατά το 
φραγκοφονιάς. 

4.3.2. Δάνεια επιθήματα  

Εκτός, όμως, από τις δάνειες λέξεις, το ελληνικό ΠΛ έχει δανειστεί και πολλά 
παραγωγικά επιθήματα7. Ένα από αυτά είναι το επίθημα -(ι)άρης > λατινικό -ari(u)s, το 
οποίο αποτελεί έναν ταξικό δείκτη που εντάσσει τα επίθετα στα οποία προσκολλάται σε 
μια ομάδα λέξεων που αποδίδουν με μόνιμο τρόπο στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό μια 
μειωτική ιδιότητα που παρεκκλίνει από τη νόρμα, π.χ.: ψωρ-ιάρης, χτικ-ιάρης, κοκαλ-
ιάρης, κλαν-ιάρης, μπουρδελ-ιάρης κ.ά. (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1999:67). 
Συνηθισμένη είναι η συνεμφάνιση του με το πρόθημα ξε-, όπως στην περίπτωση των: ξε-
κωλ-ιάρης, ξε-δοντ-ιάρης.  

Ένα άλλο επίθημα που εμφανίζεται συχνά με βάσεις περιθωριακής σημασίας είναι το 
επίθημα -αρία. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, (1990:57-58) αναφέρει πως το επίθημα αυτό 
προέρχεται από το ιταλικό -eria και πιο συγκεκριμένα το βενετσιάνικο -aria. 
Μορφολογικά εντοπίζει δυο κατηγορίες: (α) ουσιαστικά προσαρμοσμένα στην κατάληξη 
-αρία, (πουσταρία (μέρος γεμάτο με ομοφυλόφιλους)) (β) ουσιαστικά σε -ερί μη 
προσαρμοσμένα, όμως, στο ΝΕ μορφολογικό σύστημα (μπουζουκλερί (νυχτερινό 
κατάστημα διασκέδασης)). Ετυμολογικά διακρίνει, επίσης, δυο ομάδες: (α) ουσιαστικά 
που δανείστηκε η ΝΕ (μπαταρία, γαλαρία) (β) ουσιαστικά που σχηματίστηκαν μέσα στη 
ΝΕ (σνομπαρία, κιτσαρία). Ο Πετρούνιας (1991:57-58) που υποστηρίζει πως το επίθημα 
αυτό αποτελεί πρόσφατο δάνειο στην ελληνική εύλογα αναφέρει πως η μειωτική 

                                                           

7  Τα παραγωγικά επιθήματα είναι πιο επιρρεπή στο δανεισμό συγκριτικά με τα κλιτικά (Weinreich, 
1953:31-33). 
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σημασία που φέρουν οι λέξεις που συνδυάζονται με αυτό δεν περιέχεται στο επίθημα 
αλλά στη βάση και αυτή είναι που προβάλλεται πάνω στην παράγωγη λεξική μονάδα. Το 
επίθημα αυτό δημιουργεί μόνο θηλυκά ουσιαστικά και σύμφωνα με το ΛΚΝ 
χρησιμοποιείται για να επιτείνει το μειωτικό χαρακτηρισμό ενός συνόλου αντικειμένων ή 
προσώπων που έχουν κοινά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που συνεπάγεται η πρωτότυπη 
λέξη, όπως συμβαίνει με τις λέξεις: κιτσαρία, αληταρία, τσογλαναρία. Στη γλώσσα-πηγή 
το επίθημα χρησιμοποιείται ως περιληπτικό για να δηλώσει ένα σύνολο ομοειδών 
αντικειμένων, το χώρο που βρίσκονται αυτά, το μαγαζί που πωλούνται ή το μέρος που 
κατασκευάζονται. 

Παρόμοιο είναι και το επίθημα -αρειό, το οποίο εμφανίζεται με πιο περιορισμένο 
αριθμό λέξεων στην περίπτωση του ΠΛ. Ο Μπαμπινιώτης (2010:207) υποστηρίζει για το 
επίθημα αυτό ότι ετυμολογείται από το μσν. -αρεῖο το οποίο αργότερα αυτονομήθηκε και 
απέκτησε μειωτικό χαρακτήρα. Προστίθεται στη βάση λέξης που δηλώνει εθνικό όνομα 
το οποίο χρησιμοποιείται με μειωτική σημασία, π.χ.  γυφταρειό, βλαχαρειό και όταν 
θέλουμε να δηλώσουμε περιληπτικά μια ομάδα ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, π.χ. 
πουταναρειό, πουσταρειό.  

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι και το επίθημα -ιλίκι για το ΠΛ, το οποίο είναι δάνειο 
από την τουρκική και απαντά στη ΝΕ με τις μορφές -λίκι, -ιλίκι και -ίκι. Από διαχρονικής 
πλευράς, φαίνεται ότι προηγείται η μορφή -λίκι και έπεται η μορφή -ιλίκι, η οποία 
προέκυψε μέσω επανανάλυσης. Στο ΠΛ το επίθημα χρησιμοποιείται με βάσεις 
διαφορετικής προέλευσης για να δηλώσει μια ιδιότητα όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
των λέξεων: πούστρα → πουστριλίκι, καριόλα → καριολίκι, ξεφτίλα → ξεφτιλίκι, μπινές 
→ μπινελίκι (ΛΚΝ). 

Από την τούρκικη, επίσης, έχουμε δανειστεί και το επίθημα -τζης. Το ευρέως 
διαδεδομένο τούρκικο επίθημα χρησιμοποιείται για να δηλώσει το επάγγελμα ή την 
ιδιότητα κάποιου ενώ χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους νέους σε περιπτώσεις, όπως: 
πιπατζής/αεριτζής (φλύαρος), ερημιτζής (αργόσχολος). 

Tέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο πρόσφατα δανεισμένο επίθημα -έ (Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη, 1985) από την γαλλική το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άκλιτων 
λέξεων που δηλώνουν τρόπο, κατάσταση, συμπεριφορά κλπ., σε περιπτώσεις, όπως: 
πατσαβουρέ, ντεκαβλέ, πουτανέ, ξεκωλέ κ.ό.κ.. Όλες οι παράγωγες λέξεις αναφέρονται 
στην εμφάνιση κάποιου και αυτό οφείλεται πιθανότατα στη γλώσσα-πηγή, η οποία είναι 
συνυφασμένη με την εξωτερική εμφάνιση. 

4.3.3. Δανεισμός λειτουργιών   

Πέραν, όμως, από τα θέματα ή τα προσφύματα που δανείζεται μια γλώσσα από μια άλλη, 
μπορεί να δανειστεί και πραγματολογικούς μηχανισμούς / λειτουργίες. Κάτι αντίστοιχο 
φαίνεται να συμβαίνει με την περίπτωση του αγγλικού ρήματος «fuck» και πιθανότατα με 
το «shit». Οι δύο αυτές λέξεις φαίνεται πως έχουν εισχωρήσει στη γλώσσα μας ως 
δείκτες όταν αυτοί χρησιμοποιούνται αυτούσιοι, με τη μορφή αποδοκιμαστικού 
επιφωνήματος, στη θέση των αντίστοιχων ελληνικών «γαμώ» ή «σκατά». Παρατηρείται 
ωστόσο και μεταφραστικός δανεισμός, σε δομές, όπως: «οο, γαμώ», «γάμησέ με», «άντε 
γαμήσου», «γάμησέ τα» που αντιστοιχούν με τους αγγλικούς σχηματισμούς: «oh, fuck», 
«fuck me», «fuck you!» fuck-all»/«fuck-all else» αντίστοιχα. Επίσης, ευρέως διαδεδομένη 
είναι τα τελευταία χρόνια η χρήση του προθηματοειδούς γαμό- πριν από οποιοδήποτε 
ουσιαστικό, όπως: γαμομέρα, γαμοκατάσταση, γαμοβιβλίο κ.ο.κ. κατά αντιστοιχία με την 
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χρήση του αγγλικού τύπου «fucking» σε περιπτώσεις, όπως: «fucking day», «fucking 
phone», «fucking book». Φαίνεται, λοιπόν, πως ο χρήστης της γλώσσας δανείζεται την 
υποκείμενη δομή, για παράδειγμα: «fucking day» και την εντάσσει στο μορφολογικό-
κλιτικό σύστημα της ΝΕ, δημιουργώντας τον αντίστοιχο τύπο «γαμομέρα». Επιπλέον, 
παρατηρούμε επιρροή και σε εκφράσεις, όπως στην πρόταση: είναι σαν ανάποδο γαμώτο, 
η οποία φαίνεται να σχηματίστηκε κατά αντιστοιχία με την αγγλική φράση he‘s an ugly 
fuck. (Χριστοπούλου, υπό έκδοση; Christopoulou & Xydopoulos, to appear). 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επίθετο: γαμήσιμος/-η/-ο, το 
οποίο έχει σχηματιστεί κατά αναλογία με τον αγγλικό όρο fuckable.  Επιπλέον, για την 
απόδοση της ίδιας σημασίας στα ελληνικά χρησιμοποιούνται και οι υβριδικοί τύποι: 
γαμήσαμπλ, κρεβατάμπλ, φασόσαμπλ8 (κάποιος που αξίζει να ασχοληθείς ερωτικά μαζί 
του) > fuckable, με προσθήκη του (αγγλικού ή γαλλικού) επιθήματος -able στα ελληνικής 
προέλευσης θέματα γαμησ-, κρεβατ- και το αγγλικό φασωσ- > φασώνω > αγγλ. phase. 
Επίσης, και η ελληνική φράση: φικι-φίκι φαίνεται πως σχηματίστηκε από το γερμανικό 
ρήμα ficken που έχει την ίδια σημασία (Πετρόπουλος, 2002:37). 

Από την άλλη, το αγγλικό «shit», πιθανότατα, να έχει την αφετηρία του στο γαλλικό 
«merde», που από παλιά χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά από τους γάλλους ομιλητές. Στη 
συνέχεια την ίδια συχνότητα εμφάνισης απέκτησε και στην αγγλική, η αντίστοιχη λέξη 
«shit». Η ελληνική δανείστηκε τις πραγματολογικές και σημασιολογικές λειτουργίες που 
φέρει επάνω της η λέξη «shit» κι όχι την ίδια την λέξη, αφού η λέξη σκατά υπήρχε ήδη 
στην ελληνική από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστικές είναι οι στερεότυπες εκφράσεις: 
«μου ‘φυγε το σκατό» (αντί της ήδη υπάρχουσας «χέστηκα πάνω μου»), «τα ίδια σκατά 
πάλι», «σκατά και απόσκατα», «ωχ, σκατά», οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κατά 
αντιστοιχία με τις φράσεις: «kick the shit out of me», «same shit different day», «merde 
de merde», «oh, shit».  

4.4. Αίτια δανεισμού   

Όπως ανέφερα και παραπάνω, η τούρκικη, η ιταλική, η αγγλική και η γαλλική είναι οι 
γλώσσες που έχουν δώσει τα περισσότερα εξωτερικά δάνεια στη ΝΕ. Ωστόσο, η κάθε 
γλώσσα έχει επηρεάσει με τον δικό της τρόπο και για διαφορετικούς λόγους το ΠΛ της 
ελληνικής. Αρχικά, η μεγάλη επιρροή που δέχθηκε η γλώσσα μας από τα τούρκικα, σε 
όλα τα είδη του λεξιλογίου, οφείλεται, ως γνωστόν, πρώτα απ’ όλα στην οθωμανική 
κατοχή και στην γειτνίαση των δυο λαών. Από την άλλη, οι δάνειες λέξεις της ιταλικής 
είναι απόρροια της γειτνίασης των δύο λαών αλλά και κατάλοιπα της βενετικής 
κυριαρχίας, αφού οι περισσότερες από αυτές εισήχθησαν στη γλώσσα μας την περίοδο 
εκείνη. Οι δάνειες λέξεις από την αγγλική και γαλλική δεν οφείλονται στις σχέσεις 
μεταξύ των δύο λαών, αφού ούτε γειτνιάζουν, ούτε συνυπήρξαν ποτέ στον ελλαδικό 
χώρο. Η επαφή με τις γλώσσες αυτές φαίνεται να είναι έμμεση και οφείλεται στο 
ανώτερο πολιτισμικό και πνευματικό επίπεδο που αυτές αντιπροσωπεύουν, 
επιβεβαιώνοντας, έτσι, την άποψη των Gardani et al. (2014:1) ότι ο δανεισμός 
ερμηνεύεται ως αντανάκλαση μιας ισχυρής κοινωνικής πίεσης που ασκεί η γλώσσα-πηγή 
πάνω στη γλώσσα-στόχο9. Η γαλλική, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμετέχει ενεργά στο 

                                                           

8 Πηγή: www.slang.gr  
9 Βλ. και Durkin (2009:142-3). 
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ΠΛ της ΝΕ, αφού δανείζει αρκετά μικρό αριθμό λέξεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
περισσότερο ως περιπαικτικοί χαρακτηρισμοί, παρά ως υβριστικοί ή προσβλητικοί (π.χ. 
λουλού, μαντάμ, κοκότα, ζιγκολό). Το λεξιλόγιο που εισήχθη στη γλώσσα μας εξαιτίας 
του υψηλού γοήτρου της γλώσσας περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μόδα, 
η διακόσμηση κ.ο.κ.. Τέλος, ο μεγάλος αριθμός δάνειων λέξεων που πηγάζει από την 
αγγλική είναι σχετικά πρόσφατος και αυτό γιατί οι χρήστες αυτού του λεξιλογίου είναι οι 
νέοι, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει από την αγγλική πολλές λέξεις, εκφράσεις και 
ολόκληρες δομές στη δική τους γλώσσα.  

Το ερώτημα που γεννάται, ωστόσο, στο σημείο αυτό είναι σε ποιο βαθμό ο γλωσσικός 
δανεισμός στο ΠΛ είναι ενεργός στις μέρες μας. Είναι πλέον φανερό πως οι 
περιθωριακές, δάνειες λέξεις που εισέρχονται στη γλώσσα μας τα τελευταία χρόνια 
φαίνεται να είναι περιορισμένες, καθώς οι λέξεις που είδαμε νωρίτερα αποτελούν δάνεια 
στοιχεία παλαιότερων φάσεων της ελληνικής. Ενεργή, ωστόσο, φαίνεται να είναι η 
εισροή ξένων λέξεων μέσω της αγγλικής και αυτό γιατί οι νέοι μέσω του διαδικτύου, της 
μουσικής και των τραγουδιών επηρεάζονται στον τρόπο ομιλίας τους. Επιβεβαιώνοντας 
την άποψη αυτή ο Androutsopoulos (1998:578-581) αναφέρει πως τα ήθη και έθιμα της 
νεανικής κουλτούρας βασίζονται στις ίδιες πολιτισμικές πηγές, αφού όλοι οι νέοι 
φαίνονται να υιοθετούν κάποια κοινά πρότυπα ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους. 

5. Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή διαπίστωσα πως το μεγαλύτερο μέρος του ΠΛ συγκροτείται από 
δανεισμό, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό. Αυτό είναι λογικό, αν αναλογιστεί κανείς την 
ιδιομορφία που παρουσιάζει το συγκεκριμένο είδος του λεξιλογίου και την έλλειψη 
αντιστάσεων από πλευράς των χρηστών του. Οι περισσότερες από τις δάνειες λέξεις, 
όπως είδαμε, έχουν πλήρως αφομοιωθεί φωνητικά και μορφολογικά από την ΝΕ, 
εμφανίζοντας παραγωγική και κλιτική μορφολογία αλλά και σύνθετες δομές. Όπως 
επίσης, παρατηρήσαμε τα δάνεια στοιχεία προέρχονται κυρίως από την ιταλική και την 
τούρκικη γλώσσα. Ενώ, για την περίπτωση της αγγλικής είδαμε πως υπάρχει δανεισμός 
τόσο σε επίπεδο λέξεων, φράσεων όσο και λειτουργιών που μεταφέρονται μέσω μιας 
λέξης ή φράσης. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των δάνειων λέξεων προέκυψε 
πως είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν κάποιον. Τέλος, με βάση 
την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε λεξικά και διαδικτυακές βάσεις προέκυψε ότι ο 
δανεισμός είναι πλέον ενεργός, κατά κύριο λόγο, μέσω της κυρίαρχης γλώσσας, της 
αγγλικής.  
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