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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Οριοθέτηση του θέματος 

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται το μορφολογικό σύστημα της κρητικής διαλέκτου. 

Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι μορφολογικές διαδικασίες της κλίσης και παραγωγής 

καθώς και τα μορφολογικής φύσης φαινόμενα που εμφανίζονται στη διάλεκτο από τον 

14ο αι., δηλαδή τον αιώνα που εντοπίζονται οι πρώτες πηγές της διαλέκτου, έως και τη 

σημερινή εποχή.  

Από τον 6ο αι. μ.Χ έως και τον 12ο αι. μ.Χ., γραπτές πηγές που να περιέχουν 

διαλεκτικά χαρακτηριστικά δεν έχουν διασωθεί, λόγω της παγίωσης του κινήματος του 

Αττικισμού (Browning 2008, Μπαμπινιώτης 2002, Horrocks 2010). Η στάση της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας στο ζήτημα της γλώσσας ήταν συντηρητική και προέβλεπε 

την τήρηση της γλωσσικής παράδοσης, όπως είχε διαμορφωθεί από το αττικιστικό 

ρεύμα και είχε πάντοτε την αποδοχή και τη στήριξη των Πατέρων της Εκκλησίας 

(Μπαμπινιώτης 2002: 149, Horrocks 2010: 323). Το κύρος της λόγιας γλώσσας 

μειώθηκε σημαντικά μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους 

στα 1204, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα του κράτους κατέρρευσε (Browning 2008: 

99, Μπαμπινιώτης 2002: 150).  Με τη συρρίκνωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και 

την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, ξεκινά μία περίοδος στη λογοτεχνία όπου 

τα πρώτα διαλεκτικά στοιχεία λόγου είναι πλέον ορατά, ιδιαίτερα στις περιοχές που 

κατακτήθηκαν από τις δυτικές δυνάμεις (Horrocks 2010: 281, 323). 

  Υιοθετώντας το σύστημα χρονολόγησης της ελληνικής γλώσσας των Holton 

& Manolessou (2010: 540-541), οι οποίοι χωρίζουν την Ελληνική σε Πρώιμη 

Μεσαιωνική (500 – 1100), Όψιμη Μεσαιωνική (1100 – 1500) και Πρώιμη Νέα 

Ελληνική (1500 – 1700), προτείνω μία χρονολόγηση της Κρητικής με κριτήριο τόσο 

τις πηγές όσο και τα διαφορετικά στάδια εξέλιξης της διαλέκτου σε: α) Όψιμη 

Μεσαιωνική Κρητική (1300 – 1500), β) Πρώιμη Νεότερη Κρητική (1500 – 1700) και 

γ) Νεότερη Κρητική (1900 –)1.  

Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως στη σημερινή εποχή απουσιάζουν μελέτες 

βασιζόμενες σε σύγχρονες γλωσσολογικές μεθόδους ανάλυσης που να περιγράφουν 

την κλίση της κρητικής διαλέκτου. Πληροφορίες για το ονοματικό και ρηματικό 

σύστημα της Νεότερης Κρητικής συγκεντρώνουμε κυρίως από παραδοσιακές 

 
1 Λόγω της έλλειψης πηγών κατά την περίοδο του 18ου – 19ου αι., η χρονολόγηση της Νεότερης 

Κρητικής ξεκινά στα 1900 (20ος αι.). Διαλεκτικές πηγές πριν τον 14ο αι. δεν έχουν διασωθεί. 
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περιγραφές της διαλέκτου (βλ., μεταξύ άλλων, Χατζιδάκι 1915, Αναγνωστόπουλο 

1926, Πάγκαλο 1955, Κοντοσόπουλο 1969) και διαλεκτικά λεξικά/γλωσσάρια 

(Πάγκαλος 1955, Τσιριγωτάκης 2008, Ξανθινάκης 2009 κ.ά.) που αφιερώνουν ένα 

μικρό μέρος της ύλης τους στην παρουσίαση των μορφολογικών, φωνολογικών, 

σημασιολογικών και λεξιλογικών χαρακτηριστικών της διαλέκτου. Για τη Μεσαιωνική 

και Πρώιμη Νεότερη Κρητική έχουν εκπονηθεί φιλολογικές μελέτες (βλ., μεταξύ 

άλλων, van Gemert 1980, Bakker & van Gemert 2002), οι οποίες αφιερώνουν ελάχιστες 

σελίδες στη γλώσσα των λογοτεχνικών πηγών και δε ξεπερνούν τα όρια μιας απλής 

περιγραφής.  

Για το κεφάλαιο της κλίσης θέτω τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α) ποια ήταν 

η μορφή του ονοματικού και ρηματικού κλιτικού συστήματος της Κρητικής την 

περίοδο του όψιμου μεσαίωνα (1300 – 1500), β) ποια ήταν η μορφή του ονοματικού 

και ρηματικού κλιτικού συστήματος της Κρητικής την περίοδο των πρώιμων νεότερων 

χρόνων (1500 – 1700), γ) διαφοροποιείται η Νεότερη Κρητική από την Κρητική της 

περιόδου του 14ου – 17ου αι. μ.Χ., δ) κατά πόσο έχει επηρεάσει η Κοινή Νέα Ελληνική 

(εφεξής και ΚΝΕ) το ονοματικό και ρηματικό κλιτικό σύστημα της Νεότερης 

Κρητικής. Για την ανάλυσή μου υιοθετώ το μοντέλο της Ralli (2000) και Ράλλη (2005) 

και προτείνω ένα σύστημα κλιτικών τάξεων της Κρητικής ανά περίοδο, το οποίο, δε 

συμβάλλει μόνο στην περιγραφή του κλιτικού συστήματος, αλλά διαφωτίζει και τα 

διαφορετικά στάδια εξέλιξης της διαλέκτου. Συμπληρωματικά, εξετάζονται τα 

φαινόμενα και οι μορφολογικοί μηχανισμοί που προκαλούν αλλαγή στο κλιτικό 

σύστημα της διαλέκτου (π.χ. αναλογία, ετερόκλιση, παραδειγματική ομοιομορφία κ.ά.) 

υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων της γλωσσολογικής θεωρίας. 

Για τη διαδικασία παραγωγής λέξεων στην Κρητική οι αναφορές στη 

βιβλιογραφία εξακολουθούν να είναι πενιχρές. Το μοναδικό έργο που αφιερώνει 

ορισμένες σελίδες στην παραγωγή έως σήμερα είναι εκείνο του Πάγκαλου (1955). Ο 

συγγραφέας παρουσιάζει έναν μακροσκελή κατάλογο με παραγωγικά επιθήματα, 

ωστόσο, περιορίζεται σε μία απλή περιγραφή και σημειώνει τις περιοχές που αυτά 

εντοπίζονται. Στο κεφάλαιο της παραγωγής λέξεων θα επιχειρήσω να δώσω απάντηση 

σε μία πλειάδα ερευνητικών ερωτημάτων όπως: α) ποια είναι τα βασικότερα είδη 

παραγωγής λέξεων στην κρητική διάλεκτο, β) κατά πόσο διαφέρει η παραγωγή της 

διαλέκτου από αυτή της ΚΝΕ σε επίπεδο προσφυματοποίησης, γ) υπάρχουν 

περιορισμοί στην παραγωγή, οι οποίοι, αν και απαντούν στην ΚΝΕ, απουσιάζουν από 
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την κρητική διάλεκτο, δ) παρουσιάζεται διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κρητικών 

ιδιωμάτων (ανατολικού και δυτικού) σε επίπεδο παραγωγής, ε) παρατηρούνται 

μεταβολές ως προς τις παραγωγικές διαδικασίες της διαλέκτου από τον μεσαίωνα έως 

σήμερα. Για τη μελέτη της παραγωγής υιοθετώ το γενετικό μοντέλο της Ralli (1988) 

και Ράλλη (2005). Η διατριβή δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικασία της 

προσφυματοποίησης που είναι το πιο κοινό είδος παραγωγής στην Ελληνική (βλ. 

Ράλλη 2005), αλλά και σε λιγότερο παραγωγικές διαδικασίες, όπως η 

μετάπλαση/μηδενική παραγωγή και η αναδρομική παραγωγή. 

 

1.2. Συνοπτική ιστορία της Κρήτης2   

Η περιγραφή μιας διαλέκτου πρέπει να συνοδεύεται και από την ιστορία της περιοχής 

όπου ζει η διαλεκτόφωνη κοινότητα, αφού η γλώσσα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με 

την ιστορία της περιοχής και πολλές φορές η εξέλιξή της διαμορφώνεται από αυτή, 

όπως για παράδειγμα οι αλλαγές που προέρχονται από τον δανεισμό από μία ξένη 

κυρίαρχη γλώσσα. Για τον λόγο αυτό, θα αναφερθώ συνοπτικά σε ιστορικά στοιχεία 

της Κρήτης ξεκινώντας από τη πρώτη βυζαντινή περίοδο3. 

Η βυζαντινή περίοδος χωρίζεται σε 3 υποπεριόδους: α) πρώτη βυζαντινή 

περίοδος (330 – 824 μ.Χ.), β) περίοδος της αραβοκρατίας (824 – 961 μ.Χ.) και γ) 

δεύτερη βυζαντινή περίοδος (961 – 1204 μ.Χ.).  

Κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο (330 – 824 μ.Χ), και συγκεκριμένα στα 395 

μ.Χ., η Κρήτη ενσωματώνεται στο ανατολικό ρωμαϊκό κράτος (βυζαντινή 

αυτοκρατορία). Εκείνη την περίοδο η Κρήτη δοκιμάζεται από επιδρομές Σλάβων και 

από τεράστιους σεισμούς. Το 365 μ.Χ. σημειώθηκε ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει 

πλήξει ποτέ τη Μεσόγειο, ο οποίος εκτιμάται στα 8,5 ρίχτερ, και σε συνδυασμό με ένα 

μεγάλο τσουνάμι κατέστρεψε όλες σχεδόν τις πόλεις της Κρήτης. Η Γόρτυνα 

ισοπεδώθηκε τέσσερις φορές από σεισμούς (415 μ.Χ., 448 μ.Χ., 531 μ.Χ. και 795 μ.Χ.). 

Επίσης, παρατηρείται έξαρση των επιδημιών, όπως η πανώλη. Οι Άραβες 

καταλαμβάνουν την Κρήτη στα 824 μ.Χ., εκμεταλλευόμενοι την πενιχρή άμυνα του 

βυζαντινού κράτους εκείνη την περίοδο στο νησί. 

 
2 Κύρια πηγή για την ανεύρεση των ιστορικών πληροφοριών αποτέλεσε το έργο Ιστορία της Κρήτης 

του Θ. Δετοράκη (1990). Στο συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι πτυχές της 

ιστορίας της Κρήτης από τους προϊστορικούς αιώνες έως τη σύγχρονη εποχή. 
3 Περίοδος κατά την οποία η Κρητική αναπτύσσει πιθανότατα τα ιδιαίτερα διαλεκτικά χαρακτηριστικά 

της (Browning 2008: 172). 
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Η περίοδος της αραβοκρατίας (824 – 961 μ.Χ.) διήρκησε 137 χρόνια στην 

Κρήτη. Ο Abu Hafs, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εσωτερική κρίση του βυζαντινού 

κράτους, καταλαμβάνει την Κρήτη και αγωνίζεται σθεναρά για τον εξισλαμισμό της. 

Αφού χτίζει τον Χάνδακα, τον καθιστά νέα πρωτεύουσα του νησιού και ορμητήριο των 

πειρατών σε όλο το Αιγαίο. Η γλώσσα των Κρητών δεν παρουσίασε ιδιαίτερη επαφή 

με την Αραβική παρά μόνο ελάχιστα σε λεξιλογικό επίπεδο (π.χ. αμιράς, ζαγάρι κ.ά.). 

Το Βυζάντιο επιχείρησε επανειλημμένα να ανακτήσει το νησί, το 825 – 826 μ.Χ., το 

902 μ.Χ. και το 949 μ.Χ. χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Η δεύτερη βυζαντινή περίοδος (961 – 1204 μ.Χ.) ξεκινά με την ανακατάληψη 

του νησιού από τον Νικηφόρο Φωκά το 961 μ.Χ. Εξαλείφθηκαν σύντομα όλα τα 

κατάλοιπα της αραβοκρατίας και τα τζαμιά μετατράπηκαν σε εκκλησίες. Όσοι πιστοί 

εξισλαμίστηκαν ασπάστηκαν εκ νέου τον Χριστιανισμό. Πενιχρές είναι οι πληροφορίες 

για την οικονομία του νησιού εκείνης της περιόδου. Έγγραφα αποκαλύπτουν εμπορική 

δραστηριότητα του νησιού με τους Βενετούς εμπόρους από το 1111 μ.Χ. 

Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204 μ.Χ.) από τους 

Σταυροφόρους, η Κρήτη παραχωρήθηκε στη Βενετία (1204 – 1669 μ.Χ.). Ο Γενουάτης 

Enrico Pescatore, αρχιπειρατής και κόμης της Μάλτας, θα προλάβει να καταλάβει το 

νησί και να κατασκευάσει οχυρά φρούρια. Δε θα μπορέσει, όμως να αντισταθεί στην 

αντεπίθεση των Ενετών, και τελικά στα 1211 η Κρήτη θα περιέλθει πλήρως στον 

έλεγχο της Βενετίας. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο γίνονται ορμητήρια των 

Ενετών, οι οποίοι χτίζουν οχυρωματικά έργα. Πρωτεύουσα του νησιού ήταν και τότε 

το Ηράκλειο. Οι Ενετοί θα προσπαθήσουν να στεριώσουν την κυριαρχία τους με τη 

μεταφορά εποίκων, τη διαμόρφωση φεουδαρχικών σχέσεων στην ύπαιθρο, την 

ανοικοδόμηση εκτεταμένου δικτύου οχυρών και τη διαμόρφωση αποτελεσματικής 

διοίκησης. Την ίδια περίοδο η Κρήτη παρουσιάζει σημαντική πολιτιστική άνθηση. 

Ιδιαίτερα αναπτύχθηκε η κρητική λογοτεχνία και δημιουργήθηκαν μείζονα, παγκόσμια 

έργα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής. Αξιοσημείωτος είναι και ο 

εξελληνισμός των Βενετών. Η ελληνική γλώσσα και τα έθιμα είχαν επιβληθεί και η 

ακέφαλη κρητική ορθοδοξία είχε περιορίσει τον καθολικισμό σε μια μικρή μειονότητα. 

Στα τέλη του 16ου αι. ο εξελληνισμός των Βενετών είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό 

που ανησυχούσε τον Προβλέπτη Ιάκωβο Foscarini, ο οποίος διαπίστωσε πως οι 

Βενετοί της Κρήτης δεν κατανοούσαν πια την ιταλική γλώσσα. 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

19 

 

Η περίοδος της Τουρκοκρατίας (1669 – 1898) ξεκίνησε με αφορμή ένα 

πειρατικό επεισόδιο. Οι Ιωαννίτες ιππότες της Μάλτας συνέλαβαν στα ανοιχτά της 

Κρήτης ένα τουρκικό πλοίο που μετέφερε προσκυνητές στη Μέκκα (1644) και, 

σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς, μέρος των λαφύρων δόθηκαν στον Βενετό 

στρατηγό. Στα 1645 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τα Χανιά και στα 1646 το Ρέθυμνο. 

Ύστερα από 21 έτη πολιορκίας (1648 – 1669)4, ο Χάνδακας/Κάντια (Ηράκλειο) 

πέρασε και αυτός στα χέρια των Τούρκων. Το 1715 οι Βενετοί παραχώρησαν στους 

Τούρκους τα τελευταία φυλάκια που διατηρούσαν στο νησί (Σούδα, Σπιναλόγκα, 

Γραμπούσα). Η πολιορκία του Χάνδακα είναι η μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια 

καταγεγραμμένη πολιορκία στην ανθρώπινη ιστορία. Η τουρκική κατάκτηση διέκοψε 

απότομα την κρητική αναγέννηση. Ακολούθησαν μαζικοί εξισλαμισμοί, καταπίεση και 

κακοποίηση των χριστιανών, βαριά φορολογία και εκτελέσεις Κρητικών. Η Κρήτη 

συμμετείχε στην Επανάσταση του 1769 – 1770 (Ορλωφικά), κηρύσσοντας την 

επανάσταση στις 25 Μαρτίου στην Ανώπολη Σφακίων. Είχε προηγηθεί συνεννόηση με 

τους αδελφούς Orlov και οι Κρητικοί περίμεναν βοήθεια από τον ρωσικό στόλο. Καθώς 

αυτή η βοήθεια δεν ήρθε ποτέ, οι Τούρκοι εύκολα κατέβαλαν τους ελαφρά 

οπλισμένους επαναστάτες και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στην περιοχή 

Σφακίων. Οι Κρήτες επαναστάτησαν και πάλι τον Ιούνιο του 1821. Από τα πρώτα 

θύματα της Επανάστασης ήταν ο επίσκοπος Κισσάμου Άνθιμος, ο οποίος παραδόθηκε 

από τον διοικητή των Χανίων σε ισλαμικό όχλο και κατακρεουργήθηκε. Με έγγραφο 

στις 20 Μαΐου του 1822 κηρύχθηκε η ίδρυση "Προσωρινής Πολιτείας της Κρήτης" και 

θεσπίστηκε ο καταστατικός της χάρτης. Μετά τις αρχικές επιτυχίες της επανάστασης 

και επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν απασχολημένη με την Επανάσταση στην 

υπόλοιπη Ελλάδα, κάλεσε βοήθεια από την Αίγυπτο, οπότε τον Μάιο του 1822 

αποβιβάστηκε στρατός από τον αιγυπτιακό στόλο. Η επανάσταση στην Κρήτη 

συνεχίστηκε αμφίρροπη και σχεδόν κατεστάλη στα 1824. Έγινε νέα κήρυξη 

επανάστασης τον Ιούλιο του 1825, όταν επανήλθαν Κρήτες από την Ελλάδα και 

κατέλαβαν το φρούριο της Γραμβούσας. Το 1830, ενώ σχεδόν ολόκληρη η Κρήτη 

βρισκόταν στα χέρια των επαναστατών, υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, 

το οποίο άφηνε τη νήσο εκτός του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους. Ο ευρωπαϊκός 

στόλος υποχρέωσε τους Κρήτες να αποδεχθούν τη συμφωνία. Ο Σουλτάνος 

παραχώρησε την Κρήτη στον αντιβασιλέα Mehmet Ali της Αιγύπτου αντί 20 

 
4 Η διάσημη για την εποχή Siege of Candia. 
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εκατομμυρίων γροσίων. Έτσι, η Κρήτη για δέκα χρόνια έπεσε σε αιγυπτιακή κατοχή 

έως το 1840, οπότε μετά από την αποτυχημένη επανάσταση του Mehmet Ali κατά του 

Σουλτάνου, η Κρήτη έπεσε ξανά στα χέρια των Οθωμανών. Οι Κρητικοί 

επαναστάτησαν επανειλημμένα με κυριότερες επαναστάσεις το 1841, το 1858, το 1866 

– 1869 και το 1897 – 1898. Τελικά, το 1897, μετά τη δολοφονία του Βρετανού 

πρόξενου στα Χανιά και μερικών προξενικών φρουρών από τις τουρκικές αρχές, 

στόλοι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας κατέπλευσαν στην 

Κρήτη θέτοντας τέλος στην Οθωμανική κυριαρχία. 

Η Κρήτη ανακηρύχθηκε ως αυτόνομο κράτος με το όνομα «Κρητική Πολιτεία» 

(1898 – 1913), υπό τη διοίκηση (αρμοστεία) του Πρίγκιπα Γεωργίου της Ελλάδας και 

υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων. Το 1905, ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

διαμαρτυρόμενος για την κατάσταση της Κρήτης λόγω των αυθαιρεσιών του αρμοστή 

ζήτησε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η Κρητική πολιτεία τελικά κήρυξε την 

ένωσή της με την Ελλάδα και κατήργησε την αρμοστεία στις 12 Οκτωβρίου 1908. Η 

επίσημη ανακήρυξη της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 1913 στα Χανιά.  

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, πολλοί Έλληνες Μικρασιάτες 

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, με βάση 

τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923, οι Τούρκοι που κατοικούσαν στην Κρήτη (περίπου 

33.000) αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κρήτη και Έλληνες Μικρασιάτες 

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο νησί, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Κρήτης να 

καταστεί εθνικά και θρησκευτικά ομοιογενής. Μάλιστα, οι πρόσφυγες δημιούργησαν 

συνοικισμούς που φέρουν τα ονόματα των πόλεων της Μικράς Ασίας από όπου 

προήλθαν (π.χ. Νέες Κλαζομενές, Νέα Αλικαρνασσός, Νέα Βρύουλα κ.ά.). 

Τελευταίο μεγάλο γεγονός της κρητικής ιστορίας είναι η γνωστή Μάχη της 

Κρήτης (1941), η οποία είχε ως έκβαση τη νίκη των Γερμανών. 

                                                                  

1.3 Η κρητική διάλεκτος και λογοτεχνία 

Η κρητική διάλεκτος είναι μία βασική διάλεκτος της Ελληνικής που ομιλείται κυρίως 

στο νησί της Κρήτης, στο χωριό Χαμιντέ της Συρίας και στα παράλια της Μικράς 

Ασίας όπου εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι Κρητικοί στα 1923. Όπως οι περισσότερες 

διάλεκτοι της Ελληνικής (με εξαίρεση την τσακωνική διάλεκτο), η κρητική διάλεκτος 

αποτελεί την τοπική εξέλιξη της Ελληνιστικής Κοινής μετά την εξαφάνιση της δωρικής 
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κρητικής διαλέκτου των προκλασσικών, κλασσικών και πρώτων ελληνιστικών αιώνων 

(Κοντοσόπουλος 2016: 8). Άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι η Κρητική αποτελεί 

φυσική εξέλιξη της δωρικής διαλέκτου λόγω των άφθονων δωρικών τύπων που 

εντοπίζονται σε αυτή (Willets 1967).  Η κρητική διάλεκτος ανήκει στα νότια ιδιώματα 

καθώς παρουσιάζει αλώβητο το φωνηεντικό της σύστημα σε άτονη θέση (Χατζιδάκις 

1905, Κοντοσόπουλος 1969). 

Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης ξεκινά, σύμφωνα με τον Δημαρά (2000), 

τον 14ο αι. μ.Χ. Η παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων χωρίζεται σε δύο περιόδους, την 

περίοδο της προετοιμασίας και την περίοδο της ακμής. Κατά την περίοδο της 

προετοιμασίας η λογοτεχνία δε διαφοροποιείται αρκετά από τη βυζαντινή παράδοση 

και τη δυτική λογοτεχνία του Μεσαίωνα, ενώ η λογοτεχνία κατά την περίοδο της ακμής 

επηρεάζεται αισθητά από την Ιταλική Αναγέννηση. 

Η περίοδος της προετοιμασίας (14ος αι. μ.Χ. – 1580 μ.Χ.) ξεκινά με τα ποιήματα 

του Σαχλίκη και τα περισσότερα κείμενα έχουν θρησκευτικό ή ηθοδιδακτικό 

περιεχόμενο. Το πιο αξιόλογο λογοτεχνικό έργο της περιόδου θεωρείται ο Απόκοπος 

του Μπεργαδή (van Gemert 1997), ο οποίος τυπώνεται στα 1519. Την περίοδο αυτή 

διατηρούνται μεσαιωνικά θέματα, όπως ο θάνατος και η ηθική σωτηρία. Στη γλώσσα 

των ποιημάτων, παράλληλα με τα στοιχεία της προφορικής γλώσσας και τους λόγιους 

τύπους (μεικτή δημώδης γλώσσα), εντοπίζονται και αρκετά κρητικά διαλεκτικά 

στοιχεία. 

Η περίοδος της ακμής (1580 μ.Χ. – 1669 μ.Χ.) αποτελεί τη σημαντικότερη 

περίοδο λογοτεχνικής παραγωγής, κάτι που οφείλεται στην οικονομική και πνευματική 

άνθηση του νησιού. Η γλώσσα που χρησιμοποείται στη λογοτεχνία της περιόδου είναι 

η κρητική διάλεκτος, η οποία ανάγεται σε λογοτεχνική γλώσσα. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η ανάπτυξη του θεάτρου με εισηγητή τον Γέωργιο 

Χορτάτση. Τα πιο αξιόλογα έργα του Χορτάτση θεωρούνται η Ερωφίλη (τραγωδία), ο 

Κατζούρμπος (κωμωδία) και η Πανώρια (ποιμενικό δράμα). Από τα αρτιότερα έργα 

του κρητικού θεάτρου θεωρείται η Θυσία του Αβραάμ (θρησκευτικό δράμα), το οποίο 

συνέθεσε ο Βιτσέντζος Κορνάρος στα 1635. Το σημαντικότερο λογοτεχνικό έργο της 

εποχής είναι ο Ερωτόκριτος (έμμετρο ερωτικό μυθιστόρημα) του Βιτσέντζου 

Κορνάρου, όπου σύμφωνα με τον Holton (1997), συνενώνεται η ελληνική και δυτική 

λογοτεχνική παράδοση της μυθιστορίας. Η λογοτεχνική παραγωγή διακόπτεται το 
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1669 με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους και η πνευματική 

δραστηριότητα μεταφέρεται πλέον στα Επτάνησα. 

Αρκετοί ιστορικοί της λογοτεχνίας και γλωσσολόγοι υποστηρίζουν πως αν η 

κρητική λογοτεχνική παραγωγή δε σταματούσε με την κατάκτηση του νησιού από τους 

Τούρκους δε θα υπήρχε το πρόβλημα της νεοελληνικής διγλωσσίας (καθαρεύουσα – 

δημοτική), επειδή θα είχε επικρατήσει η προφορική μας γλώσσα και στη γραπτή της 

μορφή με βάση την κρητική διάλεκτο (Κοντοσόπουλος 2008: 29). Η άποψη αυτή, 

σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο (2008), δηλώνει τη μεγάλη σημασία που έχει η 

κρητική διάλεκτος για τη διερεύνηση της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας. Η γλώσσα 

των παλαιών κειμένων της Κρητικής (ιδιαίτερα του Ερωτόκριτου), αναμφίβολα, 

προσέφερε πολλά στον εμπλουτισμό της Νέας Ελληνικής καθώς τα έργα αυτά 

αποτελούσαν επί αιώνες σχεδόν τα μοναδικά πανελλήνια λαϊκά αναγνώσματα 

(Κοντοσόπουλος 2008). 

Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο (1926), η γεωγραφική απομόνωση της 

Κρήτης από το Βυζάντιο και η κατοχή της από ξένους κατακτητές (Άραβες, Βενετούς, 

Τούρκους) επί επτά αιώνες ερμηνεύουν τη διαμόρφωση της διαλέκτου του νησιού και 

τον συντηρητικό της χαρακτήρα. Εξαιτίας του ορεινού εδάφους και της δυσχερούς έως 

τα μέσα του 20ου αι. επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων δημιουργήθηκαν επιμέρους 

τοπικά ιδιώματα, τα οποία, αν και δυσχεραίνουν σε κάποιο βαθμό την επικοινωνία των 

κατοίκων (κυρίως σε λεξιλογικό και μορφολογικό επίπεδο), εντούτοις, αποκαλύπτουν 

την ιδιαίτερη καταγωγή των Κρητών ομιλητών. 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της κρητικής διαλέκτου, σύμφωνα με τον 

Κοντοσόπουλο (1969: 25-27, 2008: 30-35) είναι: 

 

Α. Φωνολογικά χαρακτηριστικά 

• Προσθίωση των /k/, /γ/, /x/, /g/ πριν από τα φωνήματα /e/, /i/. 

• Τροπή του φωνήματος /t/ σε /θ/ και του /d/ σε /ð/ πριν από συνιζανόμενο /i/ (π.χ. τα 

σπίθια, κουβεδιάζω).  

• Πραγμάτωση των συμπλεγμάτων μπ, ντ, γκ ως μέσων ηχηρών στιγμιαίων φθόγγων 

/b/, /d/, /g/ χωρίς το έρρινο σε οποιαδήποτε θέση: αρκτική (π.χ. bαίνω, dύνω, 

gάβγω), μέση (π.χ. αbέλι, άdρας, αgάθι) και σε περιπτώσεις συνεκφοράς τελικού 

/n/ με αρχικών /p/, /t/, /k/ (π.χ. το bατέρα, τη dύχη, τη gατσούνα). 

• Ανάπτυξη των φωνημάτων /e/, /n/ και /j/ προς αποφυγή χασμωδίας σε περιπτώσεις 

συνεκφοράς λέξεων (π.χ. τον-ε βάνει, του Ν-άδη, ο γι-αδελφός μου). 

• Αποβολή του ληκτικού /n/ στη γενική πληθυντικού (π.χ. τω σπιθιώ). 

• Αποβολή του /s/ πριν από την κτητική αντωνυμία μας (π.χ. ο πατέρα μας). 
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• Συνάρθρωση του ληκτικού /n/ των άρθρων τον, την, των με το αρκτικό /k/, /p/, /t/ 

της λέξης που ακολουθεί (π.χ. τω gοπελιώ, το bετεινό, τη gοπελιά). 

• Αποβολή του φωνήματος /n/ όταν προηγείται των /θ/ και /θr/ (π.χ. άθος, άθρωπος) 

και αποβολή του /s/ στο σύμπλεγμα /sm/ (π.χ. φταμένος, σβημένος). 

• Ιδιαίτερος επιτονισμός σε περιπτώσεις ερώτησης, επίκλησης και έμφασης. 

• Τονισμός στην τέταρτη από το τέλος συλλαβή (π.χ. εφτάξαμενε, εφύγαμενε). 

• Ανάπτυξη προθετικών /a/ ή /o/ (π.χ. α-μοναχός, ο-πέρσις, α-ζωντανός, ο-γλήγορα). 

 

Β. Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

• Τύπος άρθρου τση (= της) και τσι (= τους και τις). 

• Κλιτικό επίθημα -ομε αντί -ουμε στο α’ πληθυντικό πρόσωπο των ρημάτων (π.χ. 

αρχίζομε, έχομε, κάνομε). 

• Η γενική ενικού των αρσενικών κύριων ονομάτων και προσηγορικών που λήγουν 

σε -ος σχηματίζεται σε -ο αντί σε -ου (π.χ. του γέρο, του Μανολιό, του φιλιότσο). 

• Μετάπλαση αρκετών αρσενικών ουσιαστικών εις -ος σε ουδέτερα ουσιαστικά (π.χ. 

το στρατός, το λαός, το κρύος, το γλακός, το πλούτος, το σύθρηνος). 

• Παρέκταση τύπων δεικτικών αντωνυμιών (π.χ. τούτοσ-ες, έκειοσ-ες). 

• Ρήματα σε -εύγω (π.χ. χορεύγω)5. 

• Πολλά ρήματα σε -άζω της Κοινής διατηρούνται στη διάλεκτο με το επίθημα -σσω 

(π.χ. ταράσσω, τρομάσσω, φράσσω, χαράσσω). 

• Το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού και αορίστου των βαρύτονων 

ρημάτων λήγει σε -ετε αντί -ατε της Κοινής (π.χ εφάγετε, επήετε, ίδετε). 

• Ο μέλλοντας εκφέρεται και περιφραστικά με το βοηθητικό ρήμα θέλει και την 

υποτακτική του ρήματος (π.χ. να πάω θέλει αλλά και να πάω θέλω, να πας θέλει, να 

πάμε θέλει κ.τ.λ.).  

• Δείκτης συνοπτικού -ξ- στον μέλλοντα και στον αόριστο (π.χ. τραγουδήξω, 

εζήτηξα). 

 

Γ. Συντακτικά χαρακτηριστικά 

• Επίταξη της αντωνυμίας μετά το ρήμα (π.χ. ρωτώ σε). 

• Πρόταξη της αντωνυμίας σε τύπους προστακτικής, όταν προηγείται το αντικείμενο 

του ρήματος (π.χ. ένα gαφέ μου κάνε). 

• Μη χρήση του να μπροστά από το ρήμα, όταν πριν από αυτό υπάρχει η άρνηση δεν 

έχω (π.χ. δεν έχω που πάω). 

• Αρκετά ρήματα συντάσσονται με γενική αντί αιτιατική (π.χ. αφουγκράται του κυρού 

της, ζηλεύγουνε τζη, φώνιαξε του Λενιού). 

 

Δ. Λεξιλογικά χαρακτηριστικά 

• Πολλά αντικείμενα και έννοιες έχουν διαφορετική ονομασία από εκείνη που 

έχουν στην Κοινή ή/και στις υπόλοιπες διαλέκτους (π.χ.  είντα = τι, κουράδι = 

 
5 Σπανιότερα και στη δυτική Κρήτη (Ξανθινάκης 2009). 
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κοπάδι, λόχη = φλόγα, παρασέρνω = σκουπίζω, γροικώ = ακούω, πριχού = 

προτού, πρόσαργο = απόγευμα κ.ά.). 

• Λέξεις πανελλήνιας εμβέλειας παρουσιάζουν φωνητικές ή μορφολογικές 

διαφορές (π.χ. συνορίζομαι αντί συνερίζουμαι, ποκάμισο αντί πουκάμισο, αλάτσι = 

αλάτι, σήμερο αντί σήμερα κ.ά.). 

• Λέξεις που προέρχονται κατευθείαν από την Αρχαία ή τα ελληνικά της 

βυζαντινής περιόδου (π.χ. εργώ = ‘κρυώνω’, θωρώ = ‘βλέπω’, απίδι = ‘αχλάδι’, 

πώδε = ‘προς τα εδώ’, φρύο = ‘λάχανο’). 

• Ιδιωματικές εκφράσεις (π.χ. ήσπασά τη (‘δεν εμμένω σε ό,τι συμφωνήσαμε’), τήνε 

κρατεί (‘είναι παντρεμένος μαζί της’), ξα σου (‘κάνε όπως νομίζεις’). 

 

Ο Κοντοσόπουλος (1969: 27-29) σημειώνει, μεταξύ άλλων, ως τοπικώς 

περιορισμένα χαρακτηριστικά της διαλέκτου τα εξής: 

 

• Απουράνωση των συριστικών φθόγγων στην κεντρική και ανατολική Κρήτη (π.χ. 

νησά αντί νησιά, κρασά αντί κρασιά). 

• Αποβολή του εκ συνιζήσεως προελθόντος /j/ μεταξύ /r/ και φωνήεντος στο 

ανατολικό μέρος του νομού Ρεθύμνης και Ηρακλείου (π.χ. βαρά αντί βαρjά). 

• Αύξηση η- στην ανατολική Κρήτη (π.χ. ήκαμα, ήφερα). 

• Πρόθημα ανε- αντί ανα- στην ανατολική Κρήτη (π.χ. ανεκατώνω αντί ανακατώνω). 

• Η γενική πληθυντικού της κτητικής αντωνυμίας στο γ’ ενικό πρόσωπο έχει τη 

μορφή τωνε/ντωνε στη δυτική Κρήτη και τως στην ανατολική Κρήτη (π.χ. τα παιδιά 

τωνε, τα παιδιά τως). 

• Αποβολή του ληκτικού /s/ σε χωριά των Σφακιών, Ιεράπετρας, Βιάννου αλλά και 

στο οροπέδιο Λασιθίου (π.χ. τσι φασόλε, στσι Μαδάρε). 

• Η συνίζηση τύπου  [r] + /ia/ ή / io/ πραγματώνεται ως [rɣa] ή [rɣo] αντίστοιχα (π.χ. 

θεργά αντί θεργιά, χωργό αντί χωριό) στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων. 

• Διατήρηση του μεσαιωνικού επιθήματος -έα/-έ (π.χ. απιδέα, απιδέ, σκανέ κ.ά.) στη 

δυτική Κρήτη. 

• Διατήρηση των ρηματικών επιθημάτων -ουσι και -ασι (επήγασι, γλακούσι) στη 

δυτική Κρήτη και ιδίως στην περιοχή των Σφακιών. 

 

Η κρητική διάλεκτος έχει παραδοσιακά χωριστεί με βάση τις φωνολογικές, 

φωνητικές, μορφολογικές και λεξιλογικές ιδιαιτερότητές της σε δύο μεγάλα ιδιώματα, 

το δυτικό και το ανατολικό (Χατζιδάκις 1915, Αναγνωστόπουλος 1926, Πάγκαλος 

1955-1975). Ως διαχωριστικό όριο θεωρήθηκαν τα διοικητικά σύνορα των νομών 

Ρεθύμνης και Ηρακλείου. Ο Κοντοσόπουλος (1959, 1960, 1969) δε συμφωνεί απόλυτα 

με τον εν λόγω διαχωρισμό της κρητικής διαλέκτου. Ακολουθώντας τη θεωρία των 

ισογλώσσων, παρατηρεί πως, αν και το ανατολικοκρητικό ιδίωμα (Ηράκλειο, Λασίθι) 

παρουσιάζει μεγάλη γλωσσική ομοιογένεια, εντούτοις, το δυτικοκρητικό ιδίωμα 
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(Χανιά) μπορεί να εμφανίσει μεγαλύτερη κατάτμηση, αφού στον χώρο αυτόν 

παρατηρούνται τα περισσότερα ισόγλωσσα της διαλέκτου. Επιπλέον, παρατηρεί 

φαινόμενα, τα οποία είναι τοπικά περιορισμένα σε διαφορετικά σημεία του νησιού, 

όπως η αποβολή του ληκτικού /s/ σε διάφορα χωριά των Σφακίων, στη Βιάννο και στην 

περιοχή του οροπέδιου Λασιθίου (π.χ. τσι φασόλε), γεγονός που αποδεικνύει πως μία 

αυστηρή διαίρεση της διαλέκτου σε δύο ιδιώματα δεν ευσταθεί πλήρως. Καταχρηστικά 

δέχεται την κατάτμηση της διαλέκτου σε δύο μεγάλα ιδιώματα με το κεντρικό μέρος 

του νομού Ρεθύμνης να αποτελεί το πεδίο «διεκδίκησης» των δύο ιδιωμάτων6. Τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά, τα οποία συνηγορούν υπέρ της κατάτμησης της κρητικής 

διαλέκτου (έστω και καταχρηστικά) σε δύο μεγάλα ιδιώματα, είναι τα εξής: 

 

Δυτικοκρητικό ιδίωμα 

• Διατήρηση του μεσαιωνικού επιθήματος -έα/-έ (π.χ. απιδέ). 

• Διατήρηση των ρηματικών επιθημάτων -ουσι και -ασι (επήγασι, γλακούσι). 

• Ανάπτυξη /r/ εντός της λέξης (π.χ. ντρακέρνω αντί ντακέρνω). 

• Τύπος αντωνυμίας τωνε/ντωνε. 

• Τύποι ένε είνιε και ήσανιε. 

• Επίρρημα πολιό αντί πολύ ως α’ συστατικό σε σύνθετες λέξεις (π.χ. πολιομιλώ). 

 

Ανατολικοκρητικό ιδίωμα 

• Απουράνωση των συριστικών φθόγγων (π.χ. νησά). 

• Αποβολή του /j/ μεταξύ /r/ και φωνήεντος (π.χ. βαρά αντί βαριά, μακρά αντί 

μακριά). 

• Αύξηση η- στους παρελθοντικούς χρόνους (π.χ. ήφαγα). 

• Πρόθημα ανε- (π.χ. ανεκατώνω). 

• Ανάπτυξη φωνήματος /a/ στην αρχή των λέξεων (π.χ. αμασέλλα). 

• Τύπος αντωνυμίας τως/ντως. 

• Το μόριο θα έχει τη μορφή δα στον μέλλοντα (π.χ. δα πάω θέλει). 

 

O Κοντοσόπουλος (1969) παρατηρεί, μεταξύ άλλων, και λεξιλογικές διαφορές 

μεταξύ των δύο ιδιωμάτων. Ενδεικτικά: 

 

Δυτικοκρητικό ιδίωμα                              Ανατολικοκρητικό ιδίωμα        

            χαντώ                                                            θαρρώ 

 
6 Σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο (1969: 13), η επαρχία Μυλοποτάμου παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες 

με το ιδίωμα της ανατολικής Κρήτης, ενώ, τα δυτικά τμήματα των επαρχιών Ρεθύμνης και Αγίου 

Βασιλείου παρουσιάζουν ομοιότητες με τη γλωσσική ποικιλία που ομιλείται στον νομό Χανίων. 
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            χαρχάλα                                                        ασφεντόνα 

            σακούλι                                                         βούργια 

           σφακελιά7                                                       πούλος 

          κουνουπίδι                                                      καρναμπίθι 

 

1.4 Τα δεδομένα και η μεθοδολογία της διατριβής  

Καινοτόμο χαρακτηριστικό της διατριβής είναι η ιστορικοσυγκριτική εξέταση των 

διαδικασιών της κλίσης και παραγωγής της διαλέκτου αξιοποιώντας τόσο γραπτές όσο 

και προφορικές πηγές. Για τη μελέτη της Όψιμης Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης 

Κρητικής βασίστηκα σε γραπτές πηγές, οι οποίες χωρίζονται σε δύο είδη: α) 

λογοτεχνικές πηγές και β) νοταριακά κείμενα/έγγραφα. Οι πηγές της Μεσαιωνικής και 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής (λογοτεχνικά κείμενα, νοταριακά έγγραφα) προέρχονται 

κυρίως από την ανατολική (Ηράκλειο, Λασίθι) και κεντρική (Ρέθυμνο) Κρήτη. 

 

Α. Λογοτεχνικές πηγές της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής (1300 – 1500) 

- Τα έργα του Στέφανου Σαχλίκη (Χάνδακας ~ 1331 – 1391/1403): Θεωρείται ο 

πατέρας της κρητικής λογοτεχνίας (Καπλάνης 2011: 1) και ο πρώτος ποιητής που 

χρησιμοποιεί την ομοιοκαταληξία (Vitti 2003: 50). Όπως επισημαίνουν οι 

Παναγιωτάκης (1987: 19-20) και Μαυρομάτης & Παναγιωτάκης (2015: 11), τα 

έργα του Σαχλίκη παραδίδονται σε τρία χειρόγραφα του 16ου αι. (χειρόγραφο 2909 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, χειρόγραφο ΙΙΙ Α.α. 9 της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Νεάπολης και χειρόγραφο Η 405 της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου του Μονπελλιέ) και είναι πιθανό ότι από την περίοδο της 

συγγραφής τους (14ος αιώνας) μέχρι τις σωζόμενες καταγραφές τους (16ος αι.) είχαν 

υποστεί αρκετές αλλοιώσεις ως προς τη μορφή τους. Για τη μελέτη των κειμένων 

του Σαχλίκη χρησιμοποίησα το έργο των Μαυρομάτη & Παναγιωτάκη (2015), το 

οποίο εκδόθηκε από το ΜΙΕΤ. Βασικό πλεονέκτημα της εν λόγω έκδοσης είναι ότι 

λαμβάνει υπόψη και τα τρία χειρόγραφα του 16ου στα οποία σώζονται τα έργα του 

ποιητή. Τα ποιήματα που συμπεριλαμβάνει η έκδοση του ΜΙΕΤ είναι τα ακόλουθα: 

α) Γραφαί καὶ στίχοι καὶ ερμηνεῖαι (1370 – 1371), β) Βουλή τῶν πολιτικῶν (1370 – 

1371), γ) Γκιόστρα τῶν πολιτικῶν (1370 – 1371), δ) Τὸ καταλόγιν τῆς Πόθας (1370 

 
7 ‘μούντζα’. 
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– 1371), ε) Ἀφήγησις παράξενος (1385 – 1390) και στ) Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ 

(1385 – 1390). 

 

- Το έργο Λόγος παρηγορητικός περί Δυστυχίας καὶ Ευτυχίας (δεύτερο μισό 14ου αι.): 

Το έργο είναι ανώνυμο και μας παραδίδεται σε δύο χειρόγραφα (κώδικας 

Oxoniensis Bodleianus Misc. 282 της βιβλιοθήκης της Οξφόρδης (Ο) και κώδικας 

της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Λειψίας (L)) (Πολίτη 2007: 17). Για τη 

μελέτη του έργου χρησιμοποίησα τη διατριβή της Πολίτη (2007), η οποία 

αξιοποίησε και τα δύο χειρόγραφα δίνοντας μεγαλύτερη βάση στο πιο αξιόπιστο 

(L). 

 

- Τα έργα του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα (Χάνδακας, ~ 1330 – 1411-1419/1420): Ο 

Λεονάρδος Ντελλαπόρτας ήταν αστός βενετικής καταγωγής του οποίου η 

οικογένεια είχε ήδη εξελληνιστεί από τον 13ο αι. (Μανούσακας 1995: 13-15). 

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μορφωμένο ποιητή, ο οποίος είχε αποκτήσει ελληνική 

και ιταλική παιδεία, γνώριζε τουρκικά και αραβικά λόγω της εμπορικής του 

δραστηριότητας και στο τέλος της ζωής του άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου 

(Μανούσακας 1995: 16-17, 27-29). Τα κείμενα του Ντελλαπόρτα γράφτηκαν στις 

αρχές του 15ου αι. και αντιγράφηκαν στις αρχές του 16ου αι. (Μανούσακας 1995: 

1). Τα ποιήματα του Ντελλαπόρτα ανακαλύφθηκαν από τον Μανούσακα το 1953 

στο χειρόγραφο υπ’ αριθμόν 140 της μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους (17ος 

αι.). Το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας 

Αθηνών εξέδωσε το έργο του Μανούσακα το 1995, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής 

κείμενα: α) Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας (1403 – 1411), β) Λόγος 

τοῦ αμαρτωλοῦ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα περὶ ἀνταποδόσεως καὶ ὑπομνηστικόν τῆς 

ἑαυτοῦ ψυχῆς (1403 – 1411), γ) Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ 

Λεονάρδου Τελλαμπόρτα ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἑπιτάφιον Θρῆνον (1403 – 1411), δ) 

Λόγοι παρακλητικοὶ τοῦ προκριμένου Λεονάρδου Τελλαμπόρτα καὶ ὑπομνηστικὸν 

πρὸς τὸν δεσπότην Χριστὸν και πρὸς τὴν Θεοτόκον (1403 – 1411). 

 

- Το έργο Περί τῆς ξενιτείας, Ανώνυμος (αρχές 15ου αι.): Το κείμενο έχει σωθεί σε 

δύο χειρόγραφα (Vindobonensis theol. gr. 244 (V) και Αθηναϊκός κώδικας 701 

(A)), χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους (Καλιτσουνάκης 1913: 142-143) 
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και έχει γνωρίσει αρκετές εκδόσεις (βλ. Σάθα 1872, Wagner 1874, Καλιτσουνάκη 

1930 και Μαυρομάτη 1995). Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιώ την έκδοση του 

Μαυρομάτη (1995) την οποία προμηθεύτηκα από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη 

Ηρακλείου συγκριτικά με την έκδοση του Wagner (1874), η οποία είναι διαθέσιμη 

ηλεκτρονικά στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών (Ανέμη) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

- Τα έργα του Μαρίνου Φαλιέρου (Χάνδακας, 1397 – 1474): Ο Μαρίνος Φαλιέρος 

ήταν τρίτης ή τέταρτης γενιάς βενετοκρητικός ευγενής και η οικογένειά του ήταν 

από τις πλουσιότερες στην Κρήτη (Bakker & van Gemert 2002: 2-3). Απέκτησε 

βασική μόρφωση (μεσαιωνικά λατινικά, κοινά ιταλικά ή βενετσιάνικα) και γνώριζε 

την προφορική γλώσσα που μιλούσαν οι κάτοικοι του Χάνδακα στους δρόμους και 

στις ορθόδοξες εκκλησίες (van Gemert 1980: 19). Στον ποιητή αποδίδονται πέντε 

έργα, τα οποία συνέταξε κατά το διάστημα ~ 1418 – 1420 και ~ 1420 – 1430 (van 

Gemert 1980: 20-22). Αυτά είναι τα ακόλουθα: α) Ἐρωτικόν ἐνύπνιον (πριν το 

1418), β) Ἱστορία καὶ ὄνειρο (~ 1418), γ) Ρίμα παρηγορητική (~ 1425), δ) Λόγοι 

διδακτικοί τοῦ πατρός πρός τὸν υἱὸν (πριν το 1430) και ε) Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ 

τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ (~ 1420 – 

1430). Το Ἐρωτικόν ἐνύπνιον παραδίδεται ανώνυμο, αλλά έχει αποδοθεί στον 

Φαλιέρο ως ένα από τα πρώιμα έργα του λόγω των ομοιοτήτων του (γλώσσα, θέμα, 

είδος) με το έργο Ἱστορία καὶ ὄνειρο (van Gemert & Bakker 2014: 26). To έργο 

Ἱστορία καὶ ὄνειρο σώζεται σε 3 κώδικες του 16ου (Ambrosianus Y 89 sup. (Α), 

Vaticanus gr. 1563 (V) και Neapolitanus gr. III B 27 (N)8. Από αυτούς τους κώδικες 

ο πληρέστερος είναι ο (Α) (van Gemert 1980: 54). Για τη μελέτη των ερωτικών 

ποιημάτων του Φαλιέρου στηρίχτηκα στον van Gemert (1980), ο οποίος, 

συγκρίνοντας τα τρία χειρόγραφα, παρουσιάζει τα έργα αποκατεστημένα σε πολύ 

ικανοποιητικό βαθμό. Ο Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ 

καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ παραδίδεται μόνο σε ένα χειρόγραφο (Tübingen 

Mb 27)9, το οποίο αντιγράφηκε στα 1585 από κάποιον φοιτητή του καθηγητή M. 

Crusius με το όνομα Daniel Schuhmaier (Bakker & van Gemert 2002: 9). Ο 

φοιτητής έκανε αρκετά λάθη στην αντιγραφή, αφού δεν καταλάβαινε τι έγραφε. Οι 

 
8 Το Ἐρωτικόν ἐνύπνιον παραδόθηκε αποκλειστικά με βάση το (Ν). 
9 Σώζεται στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Τυβίγγης. 
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Bakker & van Gemert (2002: 15) καταλήγουν στο ότι ο φοιτητής προσπαθούσε να 

κάνει πιστή αντιγραφή του κειμένου του Θρήνου και εκφράζουν τη βεβαιότητά 

τους ότι ο ίδιος δεν έκανε επεμβάσεις στο κείμενο. Το πρότυπο κείμενο που είχε 

στη διάθεσή του ο Schuhmaier ίσως επιμελήθηκε ο Επτανήσιος Ανδρόνικος 

Νούκιος γύρω στα 1543/1544, ο οποίος πιθανότατα έκανε αρκετές επεμβάσεις στην 

αρχική μορφή του κειμένου (π.χ. αποφυγή διαλεκτικών τύπων, συστηματική 

παρουσία τελικού -ν στα ρήματα και στα ουσιαστικά κ.τ.λ.) (van Gemert 1996: 92-

93). Το έργο Λόγοι διδακτικοί τοῦ πατρός πρός τὸν υἱὸν έχει διασωθεί σε ένα 

χειρόγραφο που βρίσκεται σε μία βιβλιοθήκη της Ρώμης, την Biblioteca 

Vallicelliana και αντιγραφέας του ήταν μάλλον κάποιος Επτανήσιος (van Gemert 

& Bakker 2014: 30). Η Ρίμα παρηγορητική σώζεται σε τρία χειρόγραφα που 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τα οποία όμως παρουσιάζουν ορθογραφικά 

σφάλματα (χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Νεαπόλεως III. Β. 27, 

χειρόγραφο της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης του Μιλάνου Υ 89 sup. και χειρόγραφο 

της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας Ashburnh. 1549) (Ζώρας 1956: 

45). Η Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών εκδίδει στα 1956 το κείμενο του Φαλιέρου 

με επιμελητή τον Γεώργιο Ζώρα κατά τον κώδικα 1549 της Λαυρεντιανής 

Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας. Το εν λόγω έργο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά από 

το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

- Το έργο Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, Ανώνυμος (αρχές 15ου αι.): Θεωρείται από τα πιο 

αξιόλογα έργα της πρώιμης κρητικής λογοτεχνίας (van Gemert: 1997). Οι van 

Gemert (1980: 23) και van Gemert & Bakker (2014: 26) θεωρούν ως δημιουργό 

του έργου τον Μ. Φαλιέρο λόγω των ομοιοτήτων του με το έργο Ἱστορία καὶ ὄνειρο 

ως προς το θέμα, τη γλώσσα και τη μορφή. Το έργο παραδίδεται στα χειρόγραφα 

Vindob. theol. gr 244 και Ambros. Υ 89 sup (van Gemert 1980: 23). Σώζεται σε 

δύο παραλλαγές όπου η μία αποτελείται από 154 δεκαπεντασύλλαβους 

ομοιοκατάληκτους στίχους και μία σε 198 στίχους, επέκταση που οφείλεται μάλλον 

σε προσθήκες που έγιναν αργότερα (Beck 1993: 286). Το ποίημα εκδόθηκε αρκετές 

φορές (βλ., μεταξύ άλλων, Legrand 1874, 1881, Pernot 1931, Ζώρα 1955α,β, 

Caracausi 2003). Για τη μελέτη του κειμένου χρησιμοποίησα το έργο του Ζώρα 

(1955α,β) σε αντιπαραβολή με το έργο της Caracausi (2003), η οποία παρουσιάζει 

με κριτικό σχολιασμό και τις δύο παραλλαγές του έργου.  
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- Το έργο του Μπεργαδή  (Ρέθυμνο, ~ 1450 – 16ος αι.): Η καταγωγή του συγγραφέα 

του έργου Ἀπόκοπος παραμένει έως σήμερα αβέβαιη. Ο Κεχαγιόγλου (1982: 27) 

αναφέρει ότι η οικογένεια Μπεργαδή ήταν μια εξελληνισμένη βενετοκρητική 

οικογένεια (Bregadin) από το Ρέθυμνο, ενώ ο van Gemert (1997: 75) διατείνεται 

ότι οικογένειες με παρόμοιο όνομα υπήρχαν και στον Χάνδακα, αφού για τον 15ο  

αιώνα δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες για το επώνυμο Μπεργαδής στο Ρέθυμνο. 

Πιο πρόσφατα, ο van Gemert (2007: 159) ταυτίζει τον ποιητή με έναν κάτοικο του 

Χάνδακα με καταγωγή από τα Χανιά με το όνομα Petrus Bergadhin, το όνομα του 

οποίου υπάρχει σε αρχειακά έγγραφα (1464 και μετά). Το έργο εκδίδεται από τον 

Ρεθεμνιώτη τυπογράφο Νικόλαο Καλλιέργη στα 1519 στη Βενετία (Αλεξίου 2007: 

4). Ο Βασιλείου (1993: 171) τοποθετεί τη συγγραφή του έργου μεταξύ του 1420 

και 1509. Οι πιο αξιόπιστες εκδόσεις του έργου θεωρούνται εκείνες που τυπώθηκαν 

στα 1509 (ή 1519 κατά τον Αλεξίου 2007), 1534 και 1543 ενώ παράλληλα 

σώζονται και δύο χειρόγραφα, ο κώδικας Vindobonensis theol. gr. 244 (16ος αι.) 

και ο κώδικας Vaticanus gr. 1139 (1540) του Βατικανού (van Gemert 1997, 

Αλεξίου 2007). Από τους 556 στίχους που διασώζονται στις βενετικές εκδόσεις, 

εκτιμάται ότι οι 440 είναι γνήσιοι, ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν μεταγενέστερες 

προσθήκες (van Gemert 1997: 75). Για τη μελέτη του έργου βασίστηκα στην 

έκδοση του Αλεξίου (2007), η οποία αποτελεί την πιο αποκατεστημένη εκδοχή του 

έργου. Ο επιμελητής του κειμένου έχει εξοβελίσει τους νόθους στίχους 

βασιζόμενος στην βενετική έκδοση του 1534 και στον βιεννέζικο κώδικα. Κατά 

βάση, θα θέλαμε να έχουμε στη διάθεσή μας μεταγραφές πιστές των χειρογράφων 

και όχι αποκαταστημένα κείμενα καθώς η έννοια της φιλολογικής αποκατάστασης 

είναι πολύ αμφιλεγόμενη για γλωσσολογικές μελέτες. 

 

- Το έργο του Ιωάννη Πικατόρου (Ρέθυμνο, 1465/1470 – 16ος αι.): Ο Ρεθεμνιώτης 

ποιητής Ι. Πικατόρος ήταν ένας μέσος μορφωμένος Έλληνας της περιόδου που είχε 

καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (Bakker & van Gemert 2013: 5). Συνέθεσε το 

έργο Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην στο δεύτερο μισό του 15ου 

αι. (Bakker & van Gemert 2013: 9). Το έργο είχε προφορική και γραπτή παράδοση 

και οι στίχοι 1-563 παραδίδονται από τον κώδικα Vindobonensis Theologicus 

Graecus 244 της Βιέννης (Bakker & van Gemert 2013: 23). Σε ένα χειρόγραφο που 
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βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχουν προστεθεί 6 στίχοι στο 

κείμενο από μεταγενέστερο χέρι (Bakker & van Gemert 2013: 23). Η έκδοση των 

Bakker & van Gemert (2013) την οποία χρησιμοποιώ θεωρείται η πιο αξιόλογη, 

αφού οι επιμελητές αποκατέστησαν το κείμενο χρησιμοποιώντας το χειρόγραφο 

και τις προηγούμενες εκδόσεις των Wagner (1874) και Κριαρά (1940α). 

 

- Το έργο του Γεώργιου Χούμνου (Χάνδακας, 15ος αι. – 16ος αι.): Η βιβλιογραφία για 

τον νοτάριο Γ. Χούμνο είναι σχετικά μικρή (βλ., μεταξύ άλλων, Μανούσακα 1951 

και Μέγα 1961/62, 1975). Το έργο του Ἡ Κοσμογέννησις γράφτηκε πριν το 1493 

(Μέγας 1975: 6) και σώζεται σε τέσσερα χειρόγραφα: α) Marc. gr. ΙΧ 17 (M), β) 

Vindob. theol. gr 244 (V), γ) British Mus. Coll. Add. Ms 40724 (B) και δ) Sinaiticus 

gr 1187 (S). Η μόνη αποκαταστημένη εκδοχή του έργου ανήκει στον Μέγα (1975) 

και εκδόθηκε από το ΚΕΜΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

- Το έργο του Ιωάννη Πλουσιαδηνού (Χάνδακας, ~ 1429 – Μεσσηνία, 1500): Ο 

ιερέας Ιωάννης Πλουσιαδηνός συνέθεσε δύο ποιήματα και συγκεκριμένα, τα 

Θρῆνος τῆς Θεοτόκου και Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας. Το πρώτο από τα δύο έργα 

παραδίδεται σε δύο χειρόγραφα (Βασιλείου 1980: 269-270): α) χειρόγραφο υπ’ 

αριθμόν 214 που φυλάσσεται στη Ρουμανική Ακαδημία του Βουκουρεστίου και β) 

κώδικας IV 434 της Βιβλιοθήκης Royale Albert των Βρυξελλών. Με βάση το 

πρώτο χειρόγραφο, ο Μανούσακας εκδίδει το έργο του Πλουσιαδηνού στα 1955, 

ενώ ο Βασιλείου εκδίδει το έργο με βάση τον δεύτερο κώδικα στα 1980. Βασίζομαι 

στην επιμέλεια του Βασιλείου (1980), αφού λαμβάνει υπόψη τον πιο αξιόπιστο 

κώδικα, ο οποίος φέρει πολλές ενδείξεις γνησιότητας, όπως, μεταξύ άλλων, τα 

υδατόσημα (Βασιλείου 1980: 271). Το άρθρο του Βασιλείου (1980) με το κείμενο 

του Πλουσιαδηνού και τα κριτικά σχόλια είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.  

 

- Το έργο Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, Ανώνυμος (~ 15ος αι.): Το ποίημα αποδίδεται σε 

κρητικό συγγραφέα κυρίως λόγω της θεματικής και της γλώσσας του και η 

συγγραφή του τοποθετείται μεταξύ του 1484 – 1500 (Σταυρακοπούλου: 2013: 10-

11). Παραδίδεται σε έναν κώδικα του 16ου αι. (Collegio Greco 4) που βρίσκεται στο 

Ελληνικό Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου της Ρώμης (Σταυρακοπούλου: 2013: 9). 

Το ποίημα εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Krumbacher (1905). Για τη μελέτη 
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του έργου προμηθεύτηκα την έκδοση του ΙΝΣ την οποία επιμελήθηκε η 

Σταυρακοπούλου (2013). 

 

Β. Νοταριακές πηγές/έγγραφα για την Όψιμη Μεσαιωνική Κρητική (1300 – 1500) 

- Το έργο του Μανούσακα (1964): Περιλαμβάνει 17 έγγραφα που καλύπτουν το 

χρονικό διάστημα 1374 – 1446.  

 

Γ. Λογοτεχνικές πηγές για την Πρώιμη Νεότερη Κρητική (1500 – 1700) 

- Το έργο του Μανόλη Σκλάβου (Χάνδακας, ~ 16ος αι.): Το έργο Τῆς Κρήτης ὁ 

χαλασμός γράφτηκε από τον Μανόλη Σκλάβο τον 16ο αι. Έχει σωθεί σε ένα μόνο 

χειρόγραφο (Vindobonensis Theologicus Graecus 244 της Βιέννης) και η 

αντιγραφή του έγινε περίπου μεταξύ 1520 – 1560 (Μαρκομιχελάκη 2014: 23-24). 

Το ποίημα έχει εκδοθεί από τους Wagner (1874), Αλεξίου (1948), Μπουμπουλίδη 

(1955) και από το ΙΝΣ με την επιμέλεια της Τασούλας Μαρκομιχελάκη (2014). 

Χρησιμοποιώ την έκδοση του ΙΝΣ, η οποία λαμβάνει υπόψη τις εκδόσεις των 

Αλεξίου (1948), Μπουμπουλίδη (1955) και παράλληλα παρουσιάζει στοιχεία 

σχετικά με τη μορφή και τη γλώσσα του χειρογράφου της Βιέννης.  

 

- Το έργο Γαδάρου, λύκου κι ἀλουποῦς διήγησις (αρχές 16ου αι.): Δημοσιεύτηκε στη 

Βενετία στα 1539 και αποτελεί απευθείας διασκευή του έργου Συναξάριον τοῦ 

τιμημένου γαδάρου (Πολίτης 1993:51) του οποίου η συγγραφή τοποθετείται πριν τα 

1500 (Αλεξίου 1955: 87-88). Τόσο το πρωτότυπο έργο όσο και η διασκευή του 

σώζονται στον κώδικα Vindobonensis theologicus gr. 244 (V) (16ος  αι.). Για τη 

μελέτη του έργου χρησιμοποιώ την έκδοση του Αλεξίου (1955), η οποία υπάρχει 

σε ηλεκτρονική μορφή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

 

- Το έργο του Μοσχολέου Θεολογίτη (Χάνδακας, μέσα 16ου αι.): Το στιχούργημα με 

τον τίτλο Βίος τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου Νικολάου γράφτηκε πιθανότατα μεταξύ 1562 

– 1568 (Κακλαμάνης 2000: 14). Σώζεται σε δύο έντυπες εκδόσεις που 

κυκλοφόρησαν στη Βενετία από τους A. Pinelli (1626) και G. A. Giuliani (1648). 

Η έκδοση του ΜΙΕΤ (επιμ. Κακλαμάνης 2000) βασίζεται σε όλες τις παλιότερες 

εκδόσεις του έργου. Η γλώσσα του ποιήματος είναι η Κοινή Δημώδης της περιόδου 
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εμπλουτισμένη με πολλά αρχαϊστικά και εκκλησιαστικά στοιχεία ενώ σποραδικά 

εμφανίζεται και λεξιλόγιο της κρητικής διαλέκτου (π.χ. ἀπολυταρίχνω) 

(Κακλαμάνης 2000: 20). 

 

- Το έργο του Αντώνιου Αχέλη (Ρέθυμνο 16ος αι.): Έγραψε το ποίημα Bιβλίον σύν 

Θεῷ περιέχον τῆς Μάλτας πολιορκίαν (μέσα 16ου αι.), το οποίο τυπώθηκε στη 

Βενετία το 1571. Επανεκδόθηκε από τον Pernot στα 1910 και διορθωμένα 

αποσπάσματα του έργου μας παραδίδει ο Ξανθουδίδης (1912α). Και οι δύο 

εκδόσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 

Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

- Το έργο Ὁ Κάτης καὶ ὁ Μποντικός, Ανώνυμος (μέσα 16ου αι.): Πρόκειται για ένα 

σύντομο ποίημα 114 στίχων που γράφτηκε πιθανότατα από κρητικό συγγραφέα 

(Luciani 2011: 9). Για τη μελέτη του προμηθεύτηκα την έκδοση του ΙΝΣ την οποία 

επιμελήθηκε ο Luciani (2011). 

 

- Τα έργα του Γεώργιου Χορτάτση (Ρέθυμνο, 1550 – 1610): Ο Γ. Χορτάτσης που 

έχει χαρακτηριστεί ως ο «πατέρας του νεοελληνικού θεάτρου» συνέθεσε τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες του 16ου αι. τα έργα Ἐρωφίλη, Κατζοῦρμπος και Πανώρια. Η 

Ἐρωφίλη εκδόθηκε για πρώτη φορά στα 1676 από τον Ν. Γλυκύ και έκτοτε 

ανατυπώθηκε πολλές φορές (Αλεξίου & Αποσκίτη 2014: 12). Σώζεται σε 3 

χειρόγραφα: α) το ακέφαλο χειρόγραφο του Legrand που βρίσκεται στην Ιστορική 

και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος στην Αθήνα (Θ. 62(16)), β) το χειρόγραφο 

του 17ου  αι. από την Κεφαλονιά που βρίσκεται στη Bayerische Staatsbibliothek του 

Μονάχου (Codex Monachiensis Gr. 590) και γ) το χειρόγραφο του 17ου αι. (13/i/17) 

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Birmingham που είναι γραμμένο από τον 

κρητικό ποιητή Μάρκο Αντώνιο Φώσκολο. Στα νεότερα χρόνια, η Ἐρωφίλη έχει 

εκδοθεί, μεταξύ άλλων, από τους Σάθα (1879), Ξανθουδίδη (1928) και Αλεξίου & 

Αποσκίτη (1988, 1η έκδοση). Για τις ανάγκες της διατριβής χρησιμοποιώ την 

έκδοση του Ξανθουδίδη (1928) που υπάρχει στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

Νεοελληνικών Σπουδών (Ανέμη) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε αντιπαραβολή με 

την τέταρτη έκδοση των Αλεξίου & Αποσκίτη (2014). Ο Κατζοῦρμπος, σε αντίθεση 

με την Ἐρωφίλη, δε γνώρισε έντυπη έκδοση και σώζεται στο χειρόγραφο 2978 της 
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Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η μόνη κριτική έκδοση του έργου έως σήμερα έχει 

πραγματοποιηθεί από τον Πολίτη (1964). Η Πανώρια, όπως σημειώνουν οι 

Κριαράς & Πηδώνια (2007: 15-16) σώζεται σε τρία χειρόγραφα: α) Νανιανός 

κώδικας (cl. XΙ, cod. XIX, 92) (Ν) που βρίσκεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της 

Βενετίας, β) κώδικας Δαπέργολα (D) (1673) που βρίσκεται στον Ναό της 

Ακαθίστου (Αιξωνής Γλυφάδας) και γ) Αθηναϊκός κώδικας (Α) (τέλη 17ου – αρχές 

18ου αι.), ο οποίος περιέχει και τον Κατζοῦρμπο. Η Πανώρια έχει εκδοθεί από τους 

Σάθα (1878α), Κριαρά (1940β) και Κριαρά & Πηδώνια (2007). Οι Κριαράς (1940β) 

και Κριαράς & Πηδώνια (2007) επισημαίνουν ότι τα χειρόγραφα (N) και (D) είναι 

τα πιο αξιόπιστα για την αποκατάσταση του κειμένου, αφού διασώζουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τους κρητικούς ιδιωματισμούς (ιδιαίτερα το (D) σε σχέση με το 

(Α)). Οι τρεις εκδόσεις της Πανώριας υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες και σε 

ηλεκτρονική μορφή. Τα έργα του Κριαρά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ενώ η έκδοση του Σάθα (1878α) στη Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών (Ανέμη) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι 

τρεις εκδόσεις μελετήθηκαν συγκριτικά. 

 

- Τα έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου (Σητεία, 29 Μαρτίου 1553 – Χάνδακας, 

1613/1614): Ο Βιτσέντζος Κορνάρος (Vincenzo Cornaro), όπως μαρτυρούν οι 

τελευταίοι στίχοι του ποιήματος Ἐρωτόκριτος, γεννήθηκε στη Σητεία και 

παντρεύτηκε στον Χάνδακα. Ήταν μέλος της ευγενούς βενετοκρητικής οικογένειας 

των Κορνάρων (Holton 1997: 262). Ο παλαιότερος μάρτυρας του έργου είναι το 

επτανησιακό χειρόγραφο του Λονδίνου (Χ) που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του 

Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο. Βασικό μειονέκτημα του χειρόγραφου είναι η 

αντικατάσταση αρκετών κρητικών τύπων με επτανησιακών (Ξανθουδίδης 1915: 

17-18). Ο Ἐρωτόκριτος τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία στα 1713 (Έκδοση 

Α) από τον Antonio Bortoli (Ξανθουδίδης 1915: 20). Η δεύτερη ανατύπωση του 

έργου πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στα 1737 (έκδοση Β) από τον ίδιο 

τυπογράφο, ο οποίος στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης, είχε υποσχεθεί στους 

αναγνώστες του, ότι στο μέλλον θα άλλαζε τη μορφή του κειμένου, εξαλείφοντας 

τα επτανησιακά στοιχεία των χειρόγραφων. Όπως επισημαίνει ο Ξανθουδίδης 

(1915: 26-27) η δεύτερη έκδοση αποτέλεσε πιστή αντιγραφή της πρώτης. 

Μοναδικές τροποποιήσεις στη δεύτερη έκδοση είναι η αλλαγή εξωτερικής 
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εμφάνισης του κειμένου και η προσθήκη στίχων που έλειπαν από την πρώτη. Για 

τη μελέτη του έργου χρησιμοποιώ την κριτική έκδοση του Ξανθουδίδη (1915), η 

οποία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών 

Σπουδών (Ανέμη) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε αντιπαραβολή με τη νεότερη 

έκδοση του Σαββίδη (2016), η οποία βασίστηκε στην πρώτη έκδοση του Bortoli 

(1713) και στις εκδόσεις του Αλεξίου (1980, 1985). 

 

- Το έργο του Ιωάννη Μορεζήνου (Χάνδακας, μέσα 16ου αι. – 1613): Ο Ιωάννης 

Μορεζηνός γράφει στα 1599 το εκτενές πεζό έργο Κλίνη Σολομώντος – Ιστορίες 

θαυμάτων τῆς Παναγίας (Πολίτης 1999: 63) σε μεικτή λόγια και δημώδη κρητική 

γλώσσα. Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών εξέδωσε το έργο το 2007 με 

επιμελητές τους Κακουλίδη-Πάνου, Καραντζόλα & Χαλβατζιδάκη με βάση το 

παλαιότερο χειρόγραφο από τα έξι που έχουν διασωθεί (κώδικας Ξηροποτάμου 

202). 

 

- Το έργο Στάθης (τέλη 16ου αι. – αρχές 17ου): Το κείμενο του Στάθη εκδόθηκε πρώτα 

από τον Σάθα (1878β), ο οποίος βασίστηκε στο χειρόγραφο της Μαρκιανής 

Βιβλιοθήκης. Αρκετά χρόνια αργότερα, η Martini (1976) παρουσιάζει την πρώτη 

κριτική έκδοση του κειμένου. Ο Σάθας (1879) τοποθετεί τη συγγραφή του έργου 

γύρω στα 1650 από κάποιον ανώνυμο κρητικό συγγραφέα, ενώ ο Μανούσακας 

(1947) χρονολογεί το έργο στο πρώτο μισό του 17ου αι. Επικρατέστερες απόψεις, 

όπως αναφέρεται στην Martini (1976), είναι αυτές των Ευαγγελάτου (1974) και 

Αλεξίου (1988), οι οποίοι τοποθετούν τη συγγραφή του λογοτεχνικού έργου στα 

τέλη του 16ου αι. Η Martini (1976) εκτιμά ότι ο Στάθης γράφτηκε γύρω στα 1604 

και η συγγραφή του έπεται από εκείνη του έργου Πανώρια, αφού ο πρόλογος του 

έργου αντιστοιχεί στον «μονόλογο του Έρωτα» του δράματος. Η ίδια μάλιστα 

διατείνεται ότι συγγραφέας του έργου είναι ο Χορτάτσης10. Ο Κριαράς (1980-1981) 

θεωρεί την έκδοση της Martini (1976) πιο αξιόπιστη από εκείνη του Σάθα (1878), 

λόγω της πιστότερης απόδοσης του κειμένου από το χειρόγραφο. Για τις ανάγκες 

τις διατριβής μελέτησα και τις δύο εκδόσεις σε αντιπαραβολή. Η έκδοση του Σάθα 

(1878) είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκη 

 
10  Ή ίδια άποψη εκφράζεται και από τον Ευαγγελάτο (1974). 
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Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιπλέον, 

προμηθεύτηκα την έκδοση της Martini (1976) από το ΜΙΕΤ. 

 

- Το έργο Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ (Ανώνυμος, τέλη 16ου – αρχές 17ου αι.): Η πρώτη 

σωζόμενη έκδοση του έργου είναι εκείνη του Antonio Bortoli (Βενετία 1713) ενώ 

παράλληλα είναι γνωστή η ύπαρξη μίας παλαιότερης έκδοσης του έργου από τον 

Σάρρο (1696) με επιμελητή τον Μάξιμο Μαρά που δε σώζεται σήμερα11 (Bakker 

& van Gemert 1998: 8). Το έργο παραδίδεται επίσης σε δύο χειρόγραφα: α) το 

Νανιανό χειρόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας (Marc. Gr. XI.19 

(1394)), το οποίο έχει γραφτεί από δύο αντιγραφείς (πιθανότατα ο ένας από αυτούς 

είναι ο Επτανήσιος αντιγραφέας Τζαννέτος Αβούρης), και β) το χειρόγραφο 

Κολλυβά 221 (Κ) (Bakker & van Gemert 1998: 12-14). Τα χειρόγραφα του έργου 

παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Από την έκδοση του 1713 φαίνεται να έχουν 

εξαλειφθεί πολλοί ιδιωματισμοί (Bakker & van Gemert 1998: 15). Επιπλέον, το 

χειρόγραφο (Κ), κατά τους (Bakker & van Gemert 1998: 14) δεν έχει ιδιαίτερη 

αξία, αφού αποτελεί αντιγραφή μίας από τις λανθάνουσες εκδόσεις του Bortoli 

(1754, 1755 ή 1756). Το χειρόγραφο (Μ) χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή για την 

κριτική έκδοση του έργου των Bakker & van Gemert 1998, αφού ο διασκευαστής 

του προτύπου του (Μ) και στη συνέχεια οι δύο γραφείς του (Μ) έκαναν αρκετές 

επεμβάσεις στο κείμενο. Πιθανός συγγραφέας του έργου θεωρείται ο Β. Κορνάρος 

λόγω των γλωσσικών και υφολογικών ομοιοτήτων με τον Ἐρωτόκριτο 

(Ξανθουδίδης 1915). Επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτής της άποψης 

παρουσιάζονται στους Bakker & van Gemert (1998: 61-65). 

 

- Το έργο Ἡ εὔμορφη βοσκοπούλα, Ανώνυμος (τέλη του 16ου αι./αρχές του 17ου αι.): 

Το έργο τυπώνεται για πρώτη φορά το 1627 και η χρονολογία συγγραφής του 

εκτιμάται στις αρχές του 17ου αι., αφού από το έργο εκλείπουν στοιχεία της μεικτής 

μεσαιωνικής γλώσσας (π.χ. αρχαϊσμοί) που χαρακτήριζαν τα παλαιότερα κείμενα 

(Αλεξίου 1963: 47, Αλεξίου 2007: 54). Πριν εκδοθεί στη Βενετία στα 1627 το έργο 

είχε αντιγραφεί πολλές φορές με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί (Αλεξίου 1963). Το 

έργο εκδόθηκε πολλές φορές μέσα στον 19ο και 20ο αι. (βλ., μεταξύ άλλων, Legrand 

 
11 Η συγκεκριμένη έκδοση έχει μεταφραστεί σε καραμανλίδικη γραφή στα 1783 στην 

Κωνσταντινούπολη (Bakker & van Gemert 1998: 8). 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

37 

 

1870, 1900, Γιάνναρης 1933, Αλεξίου 1963). Χρησιμοποιώ τις εκδόσεις των 

Αλεξίου (1963) και Vincent (2016), οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη βενετική 

έκδοση του 1627. Το ενετικό χειρόγραφο του 1627 έχει ψηφιοποιηθεί και είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ψηφιοθήκης του ΑΠΘ. 

 

- Το έργο του Ιωάννη-Ανδρέα Τρώιλου (Ρέθυμνο, πριν το 1590 – μετά το 1648): Το 

έργο του Ρεθεμνιώτη ποιητή Τρώιλου με τον τίτλο Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος γράφτηκε 

τον 17ο αι. και εκδόθηκε στη Βενετία στα 1647. Το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο 

του έργου βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Αποσκίτη 1987, Μαρκομιχελάκη 

2016: 63). Για τη μελέτη του κειμένου χρησιμοποιώ την πιο πρόσφατη έκδοση που 

έχει επιμεληθεί η Αποσκίτη (1987). Αποσπάσματα του έργου έχουν εκδοθεί 

παλαιότερα και από τον Μανούσακα (1953, 1962).  

 

- Το έργο του Μάρκου Αντώνιου Φώσκολου (Χάνδακας, 1597 – 1662): O 

Βενετοκρητικός φεουδάρχης Μάρκος Αντώνιος Φώσκολος γράφει την κωμωδία 

Φορτουνᾶτος κατά την περίοδο της τουρκικής πολιορκίας του Χάνδακα (1648 – 

1669) γύρω στα 1655. Κατά τον Vincent (1980), ο συγγραφέας πιθανότατα είχε 

ιταλική μόρφωση, γνώριζε τα ελληνικά του περίγυρού του και είχε γνώσεις αρχαίου 

ελληνικού και λατινικού πολιτισμού. Η κωμωδία του σώζεται σε χειρόγραφο του 

ίδιου του ποιητή (Ξανθουδίδης 1922: 6). Πρώτος ο Ξανθουδίδης εκδίδει το έργο 

στα 1922 και σήμερα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκη 

Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πιο πρόσφατη 

κριτική έκδοση του έργου εξέδωσε ο Vincent (1980). Και τα δύο έργα μελετήθηκαν 

αντιπαραβολικά για τις ανάγκες της διατριβής. 

 

- Το έργο Ἀποκάλυψη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ανώνυμος (17ος αι.): Πρόκειται για 

ένα έργο που διασώζεται στον ελληνικό κώδικα ΧΙ 19 (1934) της Μαρκιανής 

Βιβλιοθήκης της Βενετίας. Εκδόθηκε στην Αθήνα στα 1874 και είναι διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη» του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι γραμμένο σε εκκλησιαστική γλώσσα, εντούτοις, 

υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (κυρίως λεξιλογικά12) που παραπέμπουν στο 

κρητικό ιδίωμα. 

 
12 π.χ. παραζυγιάζω: ‘ζυγίζω κάτι περισσότερο απ’ όσο είναι’. 
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- Το έργο Θρῆνος τοῦ Φαλλίδου τοῦ πτωχοῦ, Ανώνυμος (αρχές 17ου αι.): Ο 

Ξανθουδίδης (1927: 96) τοποθετεί τη δημιουργία του έργου στις αρχές του 17ου αι. 

στηριζόμενος στη γλώσσα του κειμένου. Το έργο βρίσκεται στον Νανιανό κώδικα 

τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης (C1. XL cod. XIX, 92) (Σάθας 1879, Ξανθουδίδης 

1927). Ο Σάθας (1879), όπως αναφέρεται στον Ξανθουδίδη (1927: 98) σημειώνει 

ότι το χειρόγραφο ήταν στην κατοχή του Κεφαλλονίτη ιερέα Πέτρου Κουτουφά και 

υπέστη ελάχιστες παρεμβάσεις (π.χ. κανείς αντί κιανείς). Η έκδοση του Ξανθουδίδη 

(1927) είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά από το Ιδρυματικό Αποθετήριο του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

- Το έργο του Γεράσιμου Παλλαδά (Σκιλλούς Χάνδακα, 1633 – Μονή Βατοπαιδίου 

Αγίου όρους, 1714): Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Γεράσιμος Παλλαδάς είναι ο 

συγγραφέας του ποιήματος Θρῆνος τῆς Κρήτης (Παπαδόπουλος 1935). Το ποίημα 

πραγματεύεται την πολιορκία του Χάνδακα από τους Τούρκους και έτσι η 

συγγραφή του τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 17ου  αιώνα. Το χειρόγραφο του 

έργου βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου του Ηρακλείου και εκδίδεται στα 

1939 από τον Π. Μεσογείτη στο περιοδικό «Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών 

Σπουδών». Το έργο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας. 

 

- Το έργο Λεηλασία τῆς Παροικιᾶς τῆς Πάρου, Ανώνυμος (δεύτερο μισό 17ου αι.): 

Αναφέρεται στην περίοδο του βενετοτουρκικού πολέμου και δημοσιεύεται με βάση 

αντίγραφο του 1814 στην Παροικιά (Κριαράς 1938β: 3). Ο Κριαράς (1938β: 8), 

μελετώντας τη γλώσσα του ποιήματος, υποστηρίζει ότι συγγραφέας είναι κάποιος 

κρητικός πρόσφυγας από την ανατολική Κρήτη που κατέφυγε στις Κυκλάδες κατά 

τη διάρκεια του πολέμου. Εκδόθηκε στην Αθήνα από τον Ε. Κριαρά (1938α, 1938β) 

και το έργο του βρίσκεται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη σελίδα του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας. 

 

- Το έργο Ζήνων, Ανώνυμος (δεύτερο μισό 17ου αι.): Το έργο μας παραδίδεται στον 

Νανιανό κώδικα και έχει εκδοθεί από τους Σάθα (1878) και Αλεξίου & Αποσκίτη 

(1991). Κατά τον Σάθα, το έργο αποδίδεται σε άγνωστο κρητικό συγγραφέα. Κατά 
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τους Αλεξίου και Αποσκίτη (1991: 78), το έργο γράφτηκε από κρητικό πρόσφυγα 

που είχε καταφύγει στα Επτάνησα μετά το 1669. Η έκδοση του Σάθα είναι 

διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών 

Σπουδών «Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι δύο εκδόσεις 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της διατριβής αντιπαραβολικά. 

 

- Το έργο του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή (Ρέθυμνο, ~ 1620 – Βενετία, ~ 1685): Ο 

συγγραφέας του Κρητικού Πολέμου, Μαρίνος Τζάνες ήταν βενετικής καταγωγής 

και η μόρφωσή του ήταν μικρή (Αλεξίου & Αποσκίτη 1995: 86, 92). Η συγγραφή 

του έργου τοποθετείται στα 1669/1670 ή 1677 (Αλεξίου & Αποσκίτη 1995: 94) και 

εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία στα 1681 από τον τυπογράφο Ανδρέα 

Ιουλιανό (Αλεξίου & Αποσκίτη 1995: 19). Αντίγραφα της πρώτης βενετικής 

έκδοσης, όπως αναφέρουν οι Αλεξίου & Αποσκίτη (1995: 27), υπάρχουν: α) στη 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας (αριθ. 80 C 191), στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Αθήνας (αριθ. ΝΦ 1140 Χ ΒΜ) και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (αριθ. ΙΔ 4 

Σπάνια). Τα αντίτυπα της έκδοσης του Κρητικού Πολέμου παρουσιάζουν διαφορές, 

κατά τον Παναγιωτάκη, όπως αναφέρεται στους (Αλεξίου & Αποσκίτη 1995) και 

το πιο αξιόπιστο, αν και λείπουν από αυτό 30 σελίδες, είναι το αντίγραφο της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής. Στα νεότερα χρόνια, το έργο έχει εκδοθεί, μεταξύ άλλων, 

από τους Σάθα (1869), Ξηρουχάκη (1908), Νενεδάκη (1979) και Αλεξίου & 

Αποσκίτη (1995). Για τη μελέτη του κειμένου προμηθεύτηκα την κριτική έκδοση 

των Αλεξίου & Αποσκίτη (1995). Η έκδοση του Ξηρουχάκη (1908) είναι διαθέσιμη 

στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών (Ανέμη) του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, ωστόσο, λόγω της μεγάλης κριτικής που της έχει ασκηθεί (βλ, μεταξύ 

άλλων, Γιάνναρη 1908, Αλεξίου & Αποσκίτη 1995) δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη για 

τη μελέτη της γλώσσας του έργου. 

 

Δ. Νοταριακές πηγές/έγγραφα για την Πρώιμη Νεότερη Κρητική (1500 – 1700) 

- Το έργο του Ξανθουδίδη (1912β): Μία πολύ σημαντική μελέτη για τις πηγές της 

Ενετοκρατίας έχει εκπονηθεί από τον Ξανθουδίδη (1912β). Ο συγγραφέας 

παρουσιάζει και σχολιάζει συμβολαιογραφικές πράξεις και έγγραφα που 

συντάχθηκαν στην Κρήτη την περίοδο 1575 – 1643. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει 

αποσπάσματα από 70 έγγραφα, τα οποία γράφτηκαν από 17 νοτάριους (7 από τους 
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οποίους ήταν ιερείς) που έζησαν σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Κρήτης 

(Χάνδακας, Σητεία κ.ο.κ.). Το έργο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής 

Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών «Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

- Οι νοταριακές πράξεις του νοτάριου Εμμανουήλ Γρηγορόπουλου (Χάνδακας, 1465 

– 1532): Γεννήθηκε πιθανότατα στον Χάνδακα και ήταν μέλος αγροτικής 

οικογένειας της Κρήτης. Η μόρφωσή του δεν ήταν καλή και έμαθε τα πρώτα του 

γράμματα από τον πατέρα του που ασκούσε το επάγγελμα του ιερέα (Κακλαμάνης 

& Λαμπάκης 2003). Η δράση του καλύπτει το διάστημα 1506 – 1532 και έγραψε 

συνολικά 154 διαθήκες. Οι νοταριακές πράξεις του Γρηγορόπουλου έχουν εκδοθεί 

από τους Κακλαμάνη & Λαμπάκη (2003) και προμηθεύτηκα την εν λόγω έκδοση 

από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 

 

- Οι νοταριακές πράξεις του Ιωάννη Ολόκαλου (Ιεράπετρα, τέλη 15ου  αι. –  μέσα 

16ου αι.): Τα 251 έγγραφα του Ολόκαλου καλύπτουν τα έτη 1496 – 1543. Για τη 

μελέτη των εγγράφων προμηθεύτηκα τον τόμο που εξέδωσε το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Βενετίας σε συνεργασία με τη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου στα 

1994 από παλαιοβιβλιοπωλείο της Αθήνας. 

 

- Οι νοταριακές πράξεις του Πέτρου Καστροφύλακα (Χάνδακας, 16ος αι.): Οι 

πράξεις του συντάχθηκαν κατά τα διαστήματα 1537 – 1540 και 1570 – 1573. Για 

τη μελέτη των κειμένων χρησιμοποιώ την έκδοση της Πανοπούλου (2015) την 

οποία προμηθεύτηκα από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 

 

- Τα νοταριακά έγγραφα του Μιχαήλ Μαρά (Χάνδακας, 16ος αι.): Ο νοτάριος 

Μιχαήλ Μαράς συνέταξε εκατοντάδες έγγραφα κατά τον 16ο αι. Για τη μελέτη της 

γλώσσας των εγγράφων προμηθεύτηκα από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου το 

Κατάστιχο 149, το οποίο εξέδωσαν σε 4 τόμους οι Δρακάκης (2004), Μαρμαρέλη 

& Δρακάκης (2005), Μαρμαρέλη & Δρακάκης (2006) και Μαρμαρέλη & 

Δρακάκης (2009) αντίστοιχα. Επιπλέον, χρησιμοποιώ τη μελέτη του Μέρτζιου 

(1961), η οποία περιλαμβάνει αποσπάσματα και από άλλα κατάστιχα του Μαρά. 

Το έργο του Μέρτζιου (1961-1962) είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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- Τα νοταριακά έγγραφα του Μανόλη Βαρούχα (Ρέθυμνο, 16ος – 17ος αι.): Οι πράξεις 

του Βαρούχα καλύπτουν το διάστημα 1597 – 1613 και εκδόθηκαν το 1987 από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης με επιμελητές τους W.F. Bakker και A. F. van Gemert. 

 

- Τα νοταριακά έγγραφα του Ιωάννη Κατζαρά (Λασίθι, 16ος – 17ος αι.): Το 

Κατάστιχο 43 (1607 – 1635), το οποίο προμηθεύτηκα από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη 

Ηρακλείου, εκδόθηκε το 2008 με επιμελητές τους Μαυρομάτη & Γεωργακόπουλο. 

Τα έγγραφα αναφέρονται στην κοινωνία, την εκκλησιαστική ζωή και την οικονομία 

της περιοχής του Μεραμπέλου Λασιθίου (Μαυρομάτης & Γεωργακόπουλος 2008). 

 

Για την αξιοπιστία και τον τρόπο προσέγγισης των ιστορικών πηγών έχουν 

εκπονηθεί αρκετές μελέτες. Οι πηγές του μεσαίωνα και της μεταβυζαντινής περιόδου, 

όπως παρατηρεί ο Παντελίδης (2010), θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη 

προσοχή, αφού η λόγια επίδραση είναι έντονη ιδίως στα λογοτεχνικά κείμενα. 

Σύμφωνα με αρκετές μελέτες (βλ., μεταξύ άλλων, Μανωλέσσου 2003, Καραντζόλα & 

Φλιάτουρας 2004, Holton & Manolessou 2010) και με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 

αρκετά λογοτεχνικά κείμενα παραδόθηκαν σε χειρόγραφα πολύ αργότερα από τα 

χρόνια συγγραφής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε εάν οι γλωσσικές 

επιλογές σε ένα κείμενο είναι του ίδιου του συγγραφέα ή κάποιου αντιγραφέα (κυρίως 

Επτανησιακής καταγωγής). Άλλο ένα στοιχείο που υπάρχει στα λογοτεχνικά κείμενα 

είναι το μέτρο, το οποίο επηρεάζει τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα (π.χ. 

διατήρηση δεκαπεντασύλλαβου). Από την άλλη μεριά, έχει υποστηριχθεί ότι τα 

νοταριακά κείμενα παρουσιάζουν μία πλειάδα πλεονεκτημάτων που τα καθιστούν 

περισσότερο αξιόπιστα από τα λογοτεχνικά (βλ., μεταξύ άλλων, Μανωλέσσου 2003, 

Μαρκόπουλος 2009, Καραντζόλα, Τικτοπούλου & Φραντζή 2012). Τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα είναι: α) δεν έχουν λογοτεχνικό χαρακτήρα, αφού ο παράγοντας 

‘μέτρο’ δεν υφίσταται, β) χαρακτηρίζονται από φυσική ροή του λόγου και 

προφορικότητα και γ) παρέχουν ακριβή στοιχεία για τον τόπο και χρόνο συγγραφής 

τους. Ακόμα όμως και στην περίπτωση των νοταριακών κειμένων δεν μπορούμε να 

είμαστε απόλυτα βέβαιοι αν ο νοτάριος απέδιδε πιστά τα λόγια του πελάτη του 

(αρκετές φορές τα μετέγραφε και σε πλάγιο λόγο). Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο 

Μαρκόπουλος (2009: 996), τα νοταριακά έγγραφα παρουσιάζουν αποκλίσεις, οι οποίες 

οφείλονται κυρίως στο επίπεδο μόρφωσης των νοταρίων. Χαρακτηριστικά, ο 
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Μαρκόπουλος (2009: 990-991) αναφέρει ότι ο Γρηγορόπουλος χρησιμοποιεί 

περισσότερα λόγια λεξιλογικά στοιχεία και αρχαϊστικούς τύπους στα κείμενά του σε 

σχέση με άλλους νοτάριους (π.χ. Ολόκαλος). Επιπροσθέτως, ο συγγραφέας δεν 

αποκλείει κάποια κειμενικά είδη να είναι περισσότερο κατάλληλα για τη διερεύνηση 

ενός φαινομένου σε σχέση με κάποια άλλα. Ως εκ τούτου, τόσο οι λογοτεχνικές όσο 

και οι μη λογοτεχνικές πηγές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και 

συγκριτικά μεταξύ τους για μία αποτελεσματικότερη ανασύνθεση της δημώδους 

γλώσσας της περιόδου των μεσαιωνικών και μεταβυζαντινών χρόνων. 

Αναφορικά με τη Νεότερη Κρητική (1900–), η μελέτη της κλίσης περιορίστηκε 

στο ανατολικοκρητικό ιδίωμα (Ηράκλειο, Λασίθι) αφενός λόγω της ιδιαίτερης 

καταγωγής μου από τον νομό Ηρακλείου και αφετέρου λόγω της ευκολότερης 

πρόσβασής μου σε φυσικούς ομιλητές για τη διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας.13 Η 

μεθοδολογία ακολούθησε τα εξής στάδια: 

 

Α. Συλλογή γραπτών πηγών 

Σε πρώτο στάδιο συνέλεξα παραδοσιακές γραμματικές/περιγραφές της διαλέκτου 

καθώς και γλωσσάρια/λεξικά/κείμενα σε διαλεκτικό λόγο. Οι σημαντικότερες γραπτές 

πηγές που χρησιμοποίησα είναι οι εξής: 

 

- Το έργο του Χατζιδάκι (1905): Ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη μελέτη της 

μεσαιωνικής και νέας ελληνικής γλώσσας. Σε πολλά σημεία ο συγγραφέας κάνει 

αναφορά σε φαινόμενα που απαντούν στην κρητική διάλεκτο και σε αρκετές 

περιπτώσεις τα εξετάζει συγκριτικά με άλλες διαλέκτους.  

 

- Το έργο του Πάγκαλου (1955): Περιέχει φωνολογική, μορφολογική και συντακτική 

περιγραφή της διαλέκτου (1 τόμος) και εκτενή λίστα λεξιλογίου (4 τόμοι). Τα 

βιβλία βρίσκονται στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΕΝΕΔΙ). Προμηθεύτηκα τη νεότερη έκδοση του Πάγκαλου (2000) από 

την Ακαδημία Αθηνών. 

 

 
13 Παρόλα αυτά, στη διατριβή γίνονται  παρατηρήσεις και για το δυτικό ιδίωμα που βασίζονται σε 

παλαιότερη και νεότερη βιβλιογραφία. 
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- Η διατριβή του Κοντοσόπουλου (1969): Η διατριβή του Κοντοσόπουλου με τον 

τίτλο «Γλωσσογεωγραφικαί διερευνήσεις εις την κρητική διάλεκτο» αν και εστιάζει 

σε φωνολογικά φαινόμενα και στο γεωγραφικό εύρος που αυτά εντοπίζονται, 

εντούτοις, παρουσιάζει ορισμένα μορφολογικά στοιχεία και την γεωγραφική 

κατανομή τους στη διάλεκτο (π.χ. αύξηση η-). 

 

- Το λεξικό του Ξανθινάκη (2001): Το έργο ξεκινά με μία εισαγωγή στο ιδίωμα της 

δυτικής Κρήτης και συνεχίζει με την παρουσίαση του λεξιλογίου. Το βιβλίο 

αποδείχτηκε σημαντικό για τη μελέτη της παραγωγής λέξεων καθώς και για την 

αντιπαραβολή της παραγωγής του δυτικού ιδιώματος με αυτό του ανατολικού. Το 

έργο βρίσκεται στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΕΝΕΔΙ). Επιπλέον, 

προμηθεύτηκα συμπληρωματικά και τη νεότερη έκδοση του λεξικού του 

Ξανθινάκη (2009). 

 

- Το γλωσσάριο του Ιδομενέως (2006, 2013): Περιέχει πάνω από 6000 λήμματα και 

ο συγγραφέας παραθέτει μαντινάδες και παροιμίες σε διαλεκτικό λόγο. 

 

- Το γλωσσάριο του Τσιριγωτάκη (2008): Περιέχει 7550 λήμματα, τα οποία 

συνοδεύονται από πλούσιο υλικό (μαντινάδες, παροιμίες, μοιρολόγια, ξόρκια κ.ά.).  

 

- Λογοτεχνικά έργα: Κατά καιρούς προμηθεύτηκα λογοτεχνικά έργα γραμμένα στο 

ανατολικοκρητικό ιδίωμα της Κρήτης. Αναφέρω ενδεικτικά τις συλλογές 

ποιημάτων Φύλλα και Φτερά (1997) και Σαν παραμύθι (2011) του συγγραφέα 

Μανόλη Μιαουδάκη που έχουν γραφτεί στο ιδίωμα της Σητείας.  

 

Β. Διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας  

Για το κεφάλαιο της κλίσης αποτέλεσε αδήριτη ανάγκη ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή 

επιτόπιας έρευνας, η οποία αποσκοπούσε στη μελέτη της κλιτικής μορφολογίας της 

διαλέκτου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δύο μεθόδους: α) διάχυση 

ερωτηματολογίων και β) προφορικές συνεντεύξεις. 

 

- Ερωτηματολόγια: Η χρήση ερωτηματολογίων στη διαλεκτική έρευνα παρουσιάζει 

αρκετά πλεονεκτήματα, όπως η καταγραφή των πληροφοριών σε έντυπη μορφή και 

η αρχειοθέτησή τους για μελλοντική χρήση. Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια 
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μπορούν να σταλούν σε ένα μεγαλό αριθμό ατόμων και ο ερευνητής δεν μπορεί να 

επηρεάσει τις απαντήσεις. Βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι 

ότι ο ερευνητής δεν είναι παρών σε περίπτωση που κάποιο άτομο χρειάζεται 

διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Για αυτό το 

λόγο, στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου αναγράφηκαν τα στοιχεία 

επικοινωνίας του ερευνητή (διεύθυνση mail, αριθμός τηλεφώνου) προκειμένου να 

αποφευχθεί ένα τέτοιο πιθανό πρόβλημα. 

Ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2015 

με τη συνδρομή της καθηγήτριας Αγγελικής Ράλλη. Τα ερωτηματολόγια εστίαζαν 

στη μελέτη και εξέταση του ονοματικού και ρηματικού κλιτικού παραδείγματος. 

Οι διαλεκτόφωνοι ήταν σε θέση να συμπληρώσουν τον κατάλληλο τύπο σε μία 

πρόταση (η οποία είχε μεταγραφεί στην κρητική διάλεκτο για να είναι οικεία στους 

διαλεκτόφωνους) που τους δινόταν στην παρένθεση (π.χ. Οψές ο Μανολιός  ______ 

στο γ-κάμπο (πηγαίνω)). Οι προτάσεις κάλυπταν όλα τα μορφοσυντακτικά κελιά 

του ρηματικού και ονοματικού παραδείγματος. Λόγω της μεγάλης έκτασης των 

ερωτηματολογίων (περίπου 10 σελίδες), δόθηκε στους/στις εθελοντές/εθελόντριες 

προθεσμία τριών μηνών για τη συμπλήρωση τους14. Τη διάχυση των 

ερωτηματολογίων σε χωριά του νομού Ηρακλείου και Λασιθίου ανέλαβα εγώ και 

συγγενικά μου πρόσωπα κατά το διάστημα 2016 – 2017. Οι ομιλητές προέρχονταν 

από διαφορετικά μέρη της ανατολικής Κρήτης καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο 

γεωγραφικό εύρος του ανατολικού τμήματος του νησιού. Ενδεικτικά, αναφέρω τις 

εξής περιοχές:  

 

(α)  Νομός Ηρακλείου: Άγιοι Δέκα, Άνω Ασίτες, Αρχάνες, Ασήμι, Βαγιονιά, Εθιά, 

Καστέλι, Κουμάσα, Λούρες, Μεσοχωριό, Παναγιά Γόρτυνας, Παρανύμφοι, 

Πύργος, Ροτάσι, Σοκαράς, Στάβιες, Στέρνες, Χάρακας. 

 

(β)   Νομός Λασιθίου:  Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου, Σητεία. 

 

Συνολικά, στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων συμμετείχαν 100 άτομα από τα 

οποία: α) 50 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 60 > και 50 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 

 
14 Μεγάλο μέρος των ερωτηματολογίων έχει ψηφιοποιηθεί και αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή 

(pdf.) σε υπολογιστό μηχάνημα του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΕΝΕΔΙ). 
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30-59. Ο λόγος που απευθύνθηκα σε διαλεκτόφωνους διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων ήταν για να ελέγξω τον βαθμό διατήρησης ή συρρίκνωσης συγκεκριμένων 

μορφολογικών φαινομένων της διαλέκτου (π.χ. χρήση της αύξησης). Τα 

ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για έλεγχο των δεδομένων και όχι για συλλογή 

υλικού. 

 

- Προφορικές συνεντεύξεις: Κατά το διάστημα 2017 – 2019 πραγματοποίησα 

συνεντεύξεις σε 50 διαλεκτόφωνους (25 ομιλητές ηλικίας 60 > και 25 ομιλητές 

ηλικίας μεταξύ 30-59) προκειμένου να ελέγξω και να συγκρίνω τα δεδομένα των 

ερωτηματολογίων και της βιβλιογραφίας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν 

τόσο σε ανοικτούς χώρους (π.χ. καφενεία, χώροι εστίασης) όσο και σε κλειστούς 

(κατ’ οίκον) κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Στις συνεντεύξεις τηρήθηκαν οι 

κανόνες ηθικής που διέπουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Συγκεκριμένα οι 

πληροφορητές: α) γνώριζαν ότι ηχογραφούνταν, β) δεν αναφέρθηκαν με τα 

πραγματικά τους ονόματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, γ) ήταν ενήμεροι ότι 

τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και δ) είχαν 

το δικαίωμα να διακόψουν τη συνέντευξη ανά πάσα στιγμή. Βασικά θέματα των 

συζητήσεων ήταν: α) παλιές ιστορίες (π.χ. η κατοχή, η ζωή στα μέσα του 20ου αι. 

κ.ά.), β) ενδοοικογενειακές σχέσεις και γ) δραστηριότητες στην Κρήτη (π.χ. 

ελαιοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, τουρισμός κ.ά.). 

 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το υλικό της διατριβής 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να δοθεί μια γενική εικόνα της μορφολογίας της 

Κρητικής και της εξέλιξής της και όχι για να μελετηθεί εξαντλητικά το κάθε φαινόμενο 

χωριστά. Μία εξαντλητική εξέταση όλων των φαινομένων της διαλέκτου (π.χ. 

υπεραφθονία) από τον 14ο αι. όπου εμφανίζονται οι πρώτες γραπτές πηγές έως και 

σήμερα απαιτεί χρονοβόρες ποσοτικές αναλύσεις (έργο ερευνητικής ομάδας κατόπιν 

ψηφιοποίησης), οι οποίες πρoϋποθέτουν δουλειά πολυετούς ερευνητικού 

προγράμματος. Επιπλέον, μία ποσοτική ανάλυση παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, 

κυρίως στη μελέτη της κλίσης αφού: α) δεν έχουμε εμφάνιση όλων των κλιτών τύπων 

μίας λέξης (ενδεικτικά το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο των ρημάτων εμφανίζεται 

σπάνια στα νοταριακά και λογοτεχνικά κείμενα σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα), β) στα 

λογοτεχνικά κείμενα η επιλογή ενός τύπου έναντι κάποιου άλλου μπορεί να οφείλεται 
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στο μέτρο και γ) υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς το επίπεδο χρήσης σε όλα τα 

κειμενικά είδη. Παρόλα αυτά, για κάποια κρίσιμα θέματα τόσο στο κεφάλαιο της 

κλίσης όσο και της παραγωγής παρατίθενται στατιστικά δεδομένα, τα οποία 

προκύπτουν από την αποδελτίωση των γραπτών πηγών της διαλέκτου.  

 

1.5 Η διάρθρωση της διατριβής 

Η διατριβή διαρθρώνεται σε έξι μέρη.  

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιόρισα το θέμα της διατριβής (1.1) ενώ στη συνέχεια 

έκανα μία εισαγωγή σχετικά με την ιστορία της Κρήτης (1.2), τη διάλεκτο και την 

τοπική λογοτεχνία του νησιού (1.3). Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση για το υλικό της 

διατριβής καθώς και για τη μεθοδολογία της έρευνας (1.4). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της κλίσης. 

Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιλέγω τη μορφολογική 

προσέγγιση για την περιγραφή του κλιτικού συστήματος της Κρητικής (2.1) και στη 

συνέχεια, κατευθύνομαι σε πιο θεωρητικά ζητήματα όπως: α) ποιες είναι οι διαφορές 

μεταξύ εγγενούς και συμφραστικής κλίσης (2.1.1), β) ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ 

των μορφολογικών διαδικασιών της κλίσης και της παραγωγής (2.1.2) και γ) ποια είναι 

τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κλίσης με βάση το μοντέλο της Ralli (1998, 1999γ) 

(2.1.3). Στο υποκεφάλαιο 2.2 γίνεται μία εισαγωγή στις κλιτικές τάξεις και τα μοντέλα 

που έχουν προταθεί κατά καιρούς τόσο για το ονοματικό (2.2.1) όσο και για το 

ρηματικό σύστημα (2.2.2) της ΚΝΕ και παρουσιάζονται τα βασικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματά τους. Συγκρίνοντας τα διαφορετικά πρότυπα μεταξύ τους, καταλήγω 

στην υιοθέτηση του μοντέλου της Ralli (2000) και Ράλλη (2005), το οποίο θα 

εφαρμοστεί για την περιγραφή της κρητικής διαλέκτου. Στο υποκεφάλαιο 2.3 

παρουσιάζεται μία εισαγωγή σχετικά με τα μορφολογικά φαινόμενα που προκαλούν 

ιδιαιτερότητες στην κλίση αρκετών στοιχείων, όπως η αναλογία (2.3.1), η 

παραδειγματική ομοιομορφία (2.3.2), η ετερόκλιση (2.3.3), η υπεραφθονία (2.3.4) και 

η αλλομορφία (2.3.5).  

Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται το κλιτικό σύστημα της κρητικής διαλέκτου. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζω τις ιδιαιτερότητες και τα φαινόμενα που εντοπίζονται στην 

ονοματική και ρηματική κλίση της διαλέκτου (3.1 και 3.2 αντίστοιχα) και προτείνω ένα 

σύστημα κλιτικών τάξεων με βάση το οποίο κλίνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στις 

γραμματικές κατηγορίες των επιθέτων, ουσιαστικών και ρημάτων. Τόσο το ονοματικό 
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όσο και το ρηματικό σύστημα της διαλέκτου εξετάζεται ιστορικοσυγκριτικά με βάση 

τρεις χρονικές περιόδους: α) περίοδος όψιμου μεσαίωνα (3.1.1 και 3.2.1 αντίστοιχα), 

β) περίοδος πρώιμων νεότερων χρόνων (3.1.2 και 3.2.2 αντίστοιχα) και γ) περίοδος 

νεότερων χρόνων (3.1.3 και 3.2.3 αντίστοιχα). 

Το κεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των βασικών θεωρητικών 

εννοιών της παραγωγής. Στο υποκεφάλαιο 4.1 παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα που 

συνέβαλαν στη θεωρητική διαμόρφωση του μορφολογικού τομέα της παραγωγής 

(4.1.1) και στον προσδιορισμό της έννοιας της κεφαλής (4.1.2). Στη συνέχεια γίνεται 

συζήτηση για τη συνδυαστικότητα των προσφυμάτων και τους περιορισμούς που 

εμφανίζονται στην παραγωγή της ΚΝΕ (4.2). Το κεφάλαιο κλείνει με μία αναφορά στα 

είδη παραγωγής που έχουν προταθεί τόσο από ξενόγλωσσες μελέτες (βλ., μεταξύ 

άλλων, Aronoff 1976, Beard 1998) όσο και από μελέτες στην ελληνική γλώσσα (Ράλλη 

2005) (4.3). Αυτά είναι: α) παραγωγή με προσφυματοποίηση (4.3.1), η οποία 

διακρίνεται σε προθηματοποίηση (4.3.1.1), επιθηματοποίηση (4.3.1.2) και παραγωγή 

με προσφυματοειδή στοιχεία (4.3.1.3), β) παραγωγή με αλλαγή τονισμού (4.3.2), γ) 

αναδρομική παραγωγή (4.3.3) και δ) μετάπλαση/μηδενική παραγωγή (4.3.4). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι διαδικασίες παραγωγής λέξεων που 

λαμβάνουν χώρα στην κρητική διάλεκτο. Οι διαδικασίες αυτές μελετώνται συγκριτικά 

τόσο μεταξύ των δύο ιδιωμάτων της Κρήτης όσο και σε σχέση με την ΚΝΕ. Στο 

υποκεφάλαιο 5.1 διερευνώ τις ιδιότητες της προθηματοποίησης εξετάζοντας ένα 

μεγάλο εύρος προθημάτων που απαντούν στη διάλεκτο (5.1.1-5.1.13). Η 

επιθηματοποίηση εξετάζεται στο υποκεφάλαιο 5.2 και τα επιθήματα ανάλογα με τις 

κατηγορίες που σχηματίζουν λειτουργώντας ως κεφαλές σε μία δομή διακρίνονται σε: 

α) επιθήματα σχηματισμού ουσιαστικών (5.2.1), τα οποία χωρίζονται σε 9 

σημασιολογικές κατηγορίες (5.2.1.1-5.2.1.9), β) επιθήματα σχηματισμού ρημάτων 

(5.2.2), γ) επιθήματα σχηματισμού επιθέτων (5.2.3) και δ) επιθήματα σχηματισμού 

επιρρημάτων (5.2.4). Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν διερευνώνται και οι υπόλοιποι 

μηχανισμοί παραγωγής λέξεων που εντοπίζονται στη διάλεκτο με βάση το υλικό της 

διατριβής. Αυτοί είναι οι εξής: α) αναδρομικοί σχηματισμοί (5.3), β) 

μετάπλαση/μηδενική παραγωγή (5.4) και γ) παραγωγή με φωνολογικές τροποποιήσεις 

(5.5). 

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 γίνεται µια ανακεφαλαίωση της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής και διατυπώνονται ορισµένες προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΛΙΣΗΣ 

Η κλίση είναι ένα από τα πλέον προσφιλή και επίμαχα θέματα της γλωσσολογικής 

θεωρίας. Αναφορικά με την κλίση, έχουν προταθεί τρεις βασικές προσεγγίσεις: α) η 

συντακτική προσέγγιση, β) η μετασυντακτική προσέγγιση και γ) η μορφολογική 

προσέγγιση. Τα βασικά σημεία στα οποία διαφοροποιούνται οι προαναφερθείσες 

προσεγγίσεις είναι ο προσδιορισμός του τομέα της γραμματικής που αναλαμβάνει τη 

λειτουργία της κλίσης και η υιοθέτηση ή μη της άποψης περί ανεξαρτησίας της 

Μορφολογίας σε σχέση με τη Σύνταξη. Οι υποστηρικτές της συντακτικής και της 

μετασυντακτικής προσέγγισης υιοθετούν την υπόθεση του διαχωρισμού15 (split 

morphology hypothesis) κατά την οποία η παραγωγή και η κλίση είναι διακριτές 

διαδικασίες, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς της γραμματικής. 

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της εν λόγω άποψης θεωρούν ότι η Σύνταξη 

διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου την κλίση ενώ η παραγωγή, ανάλογα με το θεωρητικό 

μοντέλο, θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης της Μορφολογίας ή ακόμα 

και της Σύνταξης. 

Στην παρούσα διατριβή υιοθετείται η μορφολογική προσέγγιση της κλίσης 

καθώς: α) σε σχέση με τη συντακτική και μετασυντακτική προσέγγιση προσφέρει 

επαρκή περιγραφή και ερμηνεία των φαινομένων που αναφύονται σε ένα κλιτικό 

σύστημα τόσο σε συγχρονικό όσο και διαχρονικό επίπεδο (π.χ. αναλογία, 

παραδειγματική ομοιομορφία κ.ά.) και β) έχει υιοθετηθεί ευρέως για την περιγραφή 

γλωσσικών συστημάτων (π.χ. Κοινή Νέα Ελληνική και νεοελληνικές διάλεκτοι) που 

παρουσιάζουν πολύπλοκη κλιτική μορφολογία (βλ., μεταξύ άλλων, Ralli 2000, 2005, 

Melissaropoulou 2013, Κουτσούκος & Ράλλη 2015 κ.ά.).  

Η κρητική διάλεκτος, όπως θα παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζει 

ιδιαίτερα πολύπλοκη ονοματική και ρηματική μορφολογία, γεγονός που οφείλεται 

στην ανάδυση πολλών φαινομένων μορφολογικού χαρακτήρα (π.χ. παραδειγματική 

ομοιομορφία, ετερόκλιση κ.ά.). Ως εκ τούτου, η μορφολογική προσέγγιση της κλίσης 

επιλέγεται μεταξύ άλλων προσεγγίσεων καθώς προσφέρει το κατάλληλο θεωρητικό 

υπόβαθρο για μία ικανοποιητική περιγραφή και ανάλυση της διαλέκτου. 

 

 
15 Η άποψη υιοθετείται κυρίως από τους Anderson (1977, 1982, 1988), Scalise (1984, 1988a) και 

Perlmutter (1988). 
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2.1 Η μορφολογική προσέγγιση της κλίσης 

Η κλίση, με βάση τη μορφολογική προσέγγιση, θεωρείται μία αμιγώς μορφολογική 

διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου τομέα της 

γραμματικής (Μορφολογία) και διέπεται από κανόνες, αρχές και περιορισμούς, οι 

οποίοι τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες μορφολογικές διαδικασίες, όπως η παραγωγή 

και η σύνθεση. Στη μορφολογική προσέγγιση της κλίσης ανήκουν κυρίως οι προτάσεις 

των Lieber (1980), Κiparsky (1982), Booij (1994, 1996, 2005) και για την ελληνική 

γλώσσα η πρόταση της Ralli (1988, 1998, 1999) και Ράλλη (2005). 

 

2.1.1 Εγγενής και συμφραστική κλίση 

Ο Booij (1994, 1996) αντιτίθεται στην υπόθεση του διαχωρισμού υποστηρίζοντας τον 

διαχωρισμό κλίσης και παραγωγής μόνο στα πλαίσια ενός αυτόνομου μορφολογικού 

τομέα. Επιπλέον, διακρίνει την κλίση σε εγγενή (inherent) και συμφραστική 

(contextual). Η συμφραστική κλίση σχετίζεται περισσότερο με τη συντακτική δομή, 

ενώ η εγγενής κλίση περιέχει σημασιολογικές πληροφορίες που δεν πηγάζουν από τη 

σύνταξη, χωρίς να αποκλείεται η συντακτική τους χρήση. 

Η εγγενής κλίση, σύμφωνα με τον Booij, διαφέρει από τη συμφραστική κλίση 

καθώς παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τη διαδικασία της παραγωγής. 

Μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις εγγενούς κλίσης, κατά τον συγγραφέα, 

είναι το μαρκάρισμα του πληθυντικού των ουσιαστικών. Επιπλέον, παρουσιάζει 

παραδείγματα από την Ολλανδική (1α), που φανερώνουν ότι η παραγωγή και το 

μαρκάρισμα του πληθυντικού παρουσιάζουν μία κοινή ιδιότητα, αυτή της 

σημασιολογικής αλλαγής. Ο εν λόγω ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα 

της κρητικής διαλέκτου (1β). 

 

(1)   α. Ολλανδική 

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

 boek           ‘βιβλίο’ boeken       ‘οικονομική διαχείριση’ 

 gedachte    ‘σκέψη’ gedachten  ‘μνήμη’ 

 

        β. Κρητική 

            Ενικός αριθμός                                     Πληθυντικός αριθμός 
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             ανοσθιά     ‘η κακή γεύση’                                  ανοσθιές      ‘λόγια χωρίς ουσία’ 

             βγάρμα      ‘βγάλσιμο’                                        βγάρματα     ‘γερασμένες προβατίνες’ 

 

Ο Booij (1994, 1996), προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τον ισχυρισμό του 

πως η κλίση δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία αποκλειστικά συντακτική 

διαδικασία, παρουσιάζει περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα είδη εγγενούς κλίσης 

τροφοδοτούν μορφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων. Πολλά ουσιαστικά της 

Ολλανδικής στον πληθυντικό αριθμό μπορούν να αποτελέσουν βάση σχηματισμού 

παράγωγων λέξεων καθώς επίσης να αποτελέσουν και συστατικά μέρη σύνθετων 

λέξεων. Καθώς η παραγωγή και η σύνθεση αποτελούν μορφολογικές διαδικασίες 

σχηματισμού λέξεων, η εμφάνιση της κλίσης στο εσωτερικό των παράγωγων και 

σύνθετων λέξεων συνηγορεί υπέρ της της τοποθέτησής της στον μορφολογικό τομέα 

της γραμματικής. 

 

(2)  Ολλανδική    

α.  Σύνθετα                                                                  

 huiz-en-rij                   ‘σειρά από σπίτια’   

 student-en-team          ‘η ομάδα των μαθητών’     

 docent-en-kamer         ‘το δωμάτιο των δασκάλων’             

  β.  Παράγωγα 

        held-en-dom              ‘ηρωισμός’ 

             sted-en-achtig            ‘σαν πόλεις’ 

             boek-en-achtig           ‘σαν βιβλίο’ 

 

Η Ralli (1998) υποστηρίζει πως όλα τα κλιτικά χαρακτηριστικά είναι 

πρωτίστως εγγενή και εκφράζονται μορφολογικά ανάλογα με το ποια είναι ενεργά στην 

εκάστοτε γλώσσα. Έτσι, ενώ το χαρακτηριστικό της πτώσης πραγματώνεται 

μορφολογικά στην Ελληνική, σε γλώσσες με φτωχή μορφολογία, όπως η Αγγλική, δε 

συμβαίνει το ίδιο. 

Η Ralli (1998), όπως και ο Booij (1994, 1996), αντιτίθεται στην υπόθεση του 

διαχωρισμού της κλίσης και παρουσιάζει δεδομένα από την Ελληνική, τα οποία 

ενισχύουν την άποψη πως η κλίση είναι μία αμιγώς μορφολογική διαδικασία. Αυτή η 

τοποθέτηση ενισχύεται από περιπτώσεις όπου η εγγενής κλίση τροφοδοτεί 
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μορφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων (παραγωγή, σύνθεση) όπως και από 

περιπτώσεις όπου η συμφραστική κλίση μπορεί να εμφανιστεί στο εσωτερικό των 

λέξεων16. H Ralli (1998) παρουσιάζει τρεις περιπτώσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν τους 

παραπάνω ισχυρισμούς. 

Η πρώτη περίπτωση είναι η εμφάνιση κλίσης στο εσωτερικό των πολυλεκτικών 

συνθέτων της Ελληνικής και συγκεκριμένα, σε δομές της μορφής [Επίθετο] + 

[Ουσιαστικό].  Το επίθετο εμφανίζεται σε θέση μη κεφαλής του σύνθετου σχηματισμού 

και κλίνεται ως προς τον αριθμό, την κλιτική τάξη και την πτώση. 

 

(3)   ψυχρός πόλεμος  < ψυχρ-ός πόλεμ-ος 

        δούρειος ίππος    < δούρει-ος ίππ-ος 

 

Σύμφωνα με τη Ralli (1992, 2013) και Ράλλη (2005, 2008), αυτού του είδους οι 

σύνθετοι σχηματισμοί έχουν ατομικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι η Σύνταξη δεν έχει 

πρόσβαση στο εσωτερικό της δομής τους. Η θέση αυτή τεκμηριώνεται με βάση τρία 

κριτήρια: α) το επίθετο σε τέτοιου είδους δομές δεν μπορεί να εμφανίσει παρατακτική 

σχέση με ένα άλλο επίθετο για το προσδιορισμό του ουσιαστικού που έπεται (π.χ. 

*ψυχρός και κρύος πόλεμος), β) το επίθετο που βρίσκεται σε θέση μη κεφαλής δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί από άλλο επίθετο (π.χ. *μέτριος ψυχρός πόλεμος) και γ) η 

σειρά των συστατικών είναι συγκεκριμένη και το επίθετο δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να ακολουθεί το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό (π.χ. *ο πόλεμος ο ψυχρός). 

Περιπτώσεις εσωτερικής κλίσης εμφανίζονται και σε σύνθετα πρωτοτυπικής μορφής 

(σύνθετα μίας λέξης), τα οποία προέρχονται από την Αρχαία Ελληνική (π.χ. 

νυκτιλαμπής, νουνεχής κ.ά.). 

H δεύτερη περίπτωση εμφάνισης εσωτερικής κλίσης εντοπίζεται στα 

προθηματοποιημένα ρήματα, όπου ένα στοιχείο ε- εμφανίζεται μεταξύ του προθήματος 

και του θέματος που αποτελεί την κεφαλή της δομής. Σύμφωνα με τους Joseph & Janda 

(1988), το στοιχείο αυτό αποτελεί ρηματικό πρόθημα σε αντίθεση με άλλες αναλύσεις 

που υποστηρίζουν ότι το στοιχείο αυτό εισέρχεται στη συγκεκριμένη θέση για 

φωνολογικούς λόγους (π.χ. Μπαμπινιώτης 1972). 

 
16 Οι κατηγορίες που περιέχουν δείξη (π.χ. ο Χρόνος) εμφανίζονται στη μορφολογική κεφαλή μίας 

πολύπλοκης μορφολογικά λέξης καθώς από εκεί μπορούν να φιλτραριστούν και να έχουν πρόσβαση 

στον συντακτικό τομέα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους κατηγορίες χάνουν τον 

δεικτικό χαρακτήρα τους και εμφανίζονται στο εσωτερικό των λέξεων (π.χ. portachiavi, Scalise 1992). 
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(4)  ανέφερε  < ανα + έ-φερ-ε 

 υπέφερε  < υπο + έ-φερ-ε 

 υπέβαλε  < υπο + έ-βαλ-ε  

 

Τέλος, μία τρίτη περίπτωση εμφάνισης κλίσης στο εσωτερικό μίας λέξης 

αποτελεί ο δείκτης της όψης -σ- που εκφράζει το συνοπτικό. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

μπορεί να εμφανιστεί σε παράγωγες λέξεις πριν από το παραγωγικό επίθημα. 

 

(5)  χαλασμός < χαλα-σ-μ-ός 

       κέρασμα  < κέρα-σ-μα 

 

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα, είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο να 

διαχωριστεί η κλίση σε εγγενή και συμφραστική καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

συμφραστική κλίση τροφοδοτεί παραγωγικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων, όπως 

η παραγωγή και η σύνθεση. Η Ralli (1998) υπογραμμίζει πως, εφόσον και τα δύο είδη 

κλίσης μετέχουν σε παραγωγικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων, θα ήταν 

λανθασμένο να θεωρηθεί η κλίση ως μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε κάποιον 

τομέα διαφορετικό από τη Μορφολογία (π.χ. Σύνταξη). Μάλιστα, στην ελληνική 

γλώσσα το ίδιο κλιτικό μόρφημα μπορεί να εκφράζει και τα δύο είδη κλίσης (π.χ. το 

μόρφημα -ος εκφράζει πρόσωπο, αριθμό και κλιτική τάξη). 

Παρόλα αυτά, η Ralli (1998, 1999) δεν αποκλείει κάποιες τιμές των 

χαρακτηριστικών να έχουν σχέση και με τη Σύνταξη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει 

περιπτώσεις όπου η Σύνταξη αποδίδει μία τιμή σε ένα υποπροσδιορισμένο 

χαρακτηριστικό μίας μορφολογικά σχηματισμένης λέξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

μίας τέτοιας αλληλεπίδρασης μεταξύ της Μορφολογίας και της Σύνταξης αποτελεί ο 

προσδιορισμός του γένους των επιθέτων της Ελληνικής. Καθώς στα ουσιαστικά δεν 

υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του χαρακτηριστικού του γένους και του 

χαρακτηριστικού της κλιτικής τάξης, θεωρείται πως ένα πλήρως προσδιορισμένο 

χαρακτηριστικό του γένους αποτελεί μέρος της δέσμης των χαρακτηριστικών, το οποίο 

φέρει το θέμα. Σε αντίθεση με τα ουσιαστικά, τα θέματα των επιθέτων δε φέρουν 

πληροφορίες ως προς το χαρακτηριστικό του γένους καθώς κλίνονται με βάση τρεις 

τιμές γένους (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο). Η Ralli (1999) θεωρεί πως το 
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χαρακτηριστικό του γένους χαρακτηρίζει όλα τα ονοματικά θέματα (ουσιαστικά και 

επίθετα) με τη διαφορά πως τα θέματα των επιθέτων είναι υποπροσδιορισμένα σε 

σχέση με συγκεκριμένες τιμές του γένους. 

 

(6)  βουν-    [Γένος {Ουδέτερο}]     

 ομορφ- [Γένος {Χ}]           

                 

 Σύμφωνα με τη Ralli (1999), η τιμή του γένους για τα επίθετα προσδιορίζεται 

στη Σύνταξη μέσω της συμφωνίας επιθέτου και ουσιαστικού. Σε αυτήν την περίπτωση, 

το επίθετο, το οποίο βρίσκεται σε θέση χαρακτηριστή λαμβάνει την τιμή του γένους 

από το ουσιαστικό με το οποίο συμφωνεί συντακτικά και το οποίο βρίσκεται σε θέση 

κεφαλής της συντακτικής δομής. 

Άλλη μία περίπτωση όπου η Σύνταξη συνεισφέρει για τον προσδιορισμό ενός 

υποπροσδιορισμένου χαρακτηριστικού μίας κλιτής λέξης είναι ο περιφραστικός 

μέλλοντας των ρημάτων. 

 

(7)  θα αγαπήσω 

 θα αγαπηθώ 

 

Οι παραπάνω τύποι αγαπήσω και αγαπηθώ είναι μορφολογικά προσδιορισμένοι ως 

προς τα χαρακτηριστικά του αριθμού, προσώπου, όψης και φωνής αλλά ταυτόχρονα 

είναι υποπροσδιορισμένοι ως προς το χαρακτηριστικό του χρόνου. Η ασάφεια ως προς 

την τιμή του χρόνου λύνεται στη Σύνταξη όπου το στοιχείο θα αναλαμβάνει το ρόλο 

της λειτουργικής κεφαλής μίας φράσης Χρόνου, η οποία είναι μαρκαρισμένη ως προς 

τον μέλλοντα και η οποία στη συνέχεια υποκινεί τη μετακίνηση του ρήματος για να 

πετύχει τον προσδιορισμό του χαρακτηριστικού. 

 

2.1.2 Κλίση vs παραγωγή 

Ως κλίση θεωρείται η μορφολογική διαδικασία σχηματισμού διαφορετικών τύπων μίας 

λέξης, οι οποίοι δημιουργούνται από τον συνδυασμό συγκεκριμένου θέματος και 

κλιτικών προσφυμάτων, ενώ ως παραγωγή ορίζεται η διαδικασία σχηματισμού λέξεων 

συνήθως με τον συνδυασμό συγκεκριμένου θέματος και παραγωγικών προσφυμάτων 

(Ράλλη 2005). 
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Όπως υπογραμμίζει ο Stump (2001: 2, 2017: 5) ο διαχωρισμός κλίσης -

παραγωγής δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Παρόλα αυτά, αναφέρει διάφορα εμπειρικά 

κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για τον διαχωρισμό των δύο 

μορφολογικών διαδικασιών. Τα πέντε βασικότερα κριτήρια είναι τα εξής: 

 

(8)   

Κριτήριο 1  

Οι παραγωγικοί κανόνες, σε αντίθεση με τους κλιτικούς, μπορούν να αλλάξουν την 

κατηγορία της βάσης στην οποία εφαρμόζονται.  

                                                                                                          Stump (2017: 4) 

Κριτήριο 2 

Η κλίση είναι σημασιολογικά πιο ομαλή από την παραγωγή. 

                                                                                                  Stump (2001: 3, 2017: 4) 

Κριτήριο 3 

Η κλίση είναι γενικά πιο παραγωγική (productive) διαδικασία από την παραγωγή. 

                                                                                                                Stump (2001: 3) 

Κριτήριο 4 

Η κλίση, σε αντίθεση με την παραγωγή, εμποδίζει την εφαρμογή περαιτέρω 

παραγωγικών διεργασιών. 

                                                                                                  Stump (2001: 4, 2017: 4) 

Κριτήριο 5 

Το συντακτικό περικείμενο ενός λεξήματος μπορεί να προϋποθέτει την πραγμάτωσή 

του με βάση μία συγκεκριμένη λέξη στο παράδειγμά του, αλλά ποτέ δεν προϋποθέτει 

ότι το ίδιο το λέξημα θα πρέπει να ανήκει σε μία συγκεκριμένη τάξη παραγώγων. 

                                                                                                                Stump (2001: 3) 

 

Το πρώτο κριτήριο αναφέρεται στις θεμελιώδεις ιδιότητες της παραγωγικής 

μορφολογίας, δηλαδή στη δυνατότητά της να αλλάζει τη γραμματική κατηγορία και 

σημασία της βάσης που εφαρμόζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

παραγωγή του ρήματος winterize από την προσθήκη του παραγωγικού επιθήματος -ize 

στη βάση winter. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η βάση μέσω της παραγωγής αλλάζει 

γραμματική κατηγορία (winterΟυσιαστικό → winterizeΡήμα) και σημασία (winter 
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‘χειμώνας’ → winterize ‘προετοιμάζω κάτι για τον χειμώνα’). Ο Stump (2017) 

παρατηρεί ότι το εν λόγω κριτήριο δεν παρουσιάζει καθολικότητα. Συγκεκριμένα, 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παραγωγή δεν προκαλεί αλλαγή της κατηγορίας της 

βάσης (π.χ. read → reread) και επιπλέον, δεν προκαλεί και αλλαγή στη σημασία της 

(π.χ. syntactic → syntactical). Ο Haspelmath (1996) παρουσιάζει στην εργασία του 

περιπτώσεις όπου και η κλίση δύναται να αλλάξει την κατηγορία της βάσης που 

προστίθεται αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του πρώτου κριτηρίου. 

Το δεύτερο κριτήριο εμφανίζει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας καθολικά, ωστόσο, 

και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζονται αρκετά αντιπαραδείγματα που μειώνουν 

την εγκυρότητά του. Όπως διαφάνηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο πληθυντικός 

αριθμός των ουσιαστικών μπορεί να οδηγήσει σε σημασιολογική αλλαγή. Η εισαγωγή 

του μορφήματος του πληθυντικού δύναται να προσδώσει στη βάση μία σημασία 

αρκετά διαφορετική από τη σημασία που είχε στον ενικό αριθμό (βλ. παραδείγματα 

στο 1).  

Με βάση το τρίτο κριτήριο, τα κλιτικά παραδείγματα τείνουν να είναι 

ολόκληρα, δηλαδή δεν εμφανίζουν κενά, σε αντίθεση με τις παραγωγικές σχέσεις που 

τείνουν να είναι σποραδικές. Ένα επίθετο σαν το happy της Αγγλικής παρουσιάζει τόσο 

συγκριτικό όσο και υπερθετικό βαθμό και δεν εμφανίζει παραδειγματικά κενά στην 

κλίση του. Ωστόσο, ως προς την παραγωγή, από το εν λόγω επίθετο δε σχηματίζονται 

παράγωγα κάθε πιθανής κατηγορίας (π.χ. happily [+ τροπικό επίρρημα] αλλά *happen 

[+ αυτοπαθές ρήμα]. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση της κλίσης 

παρουσιάζονται παραδείγματα ελλειπτικής κλίσης. Παραδείγματα από την Ελληνική 

αποτελούν τα ουσιαστικά Χανιά και γη, τα οποία κλίνονται μόνο στον πληθυντικό και 

ενικό αριθμό αντίστοιχα. 

Το τέταρτο κριτήριο βασίζεται στη γενική παραδοχή ότι η κλίση αποτελεί την 

τελευταία διαδικασία σχηματισμού λέξεων. Η εν λόγω θέση αποτέλεσε το έναυσμα για 

τη δόμηση της ιδέας της υπόθεσης του διαχωρισμού (Split Morphology Hypothesis) με 

βάση την οποία η παραγωγή λαμβάνει χώρα στη Μορφολογία, ενώ η ομαλή κλίση 

λαμβάνει χώρα σε μετασυντακτικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο κριτήριο εμφανίζει 

αρκετά αντιπαραδείγματα από γλώσσες που εμφανίζουν κλίση στο εσωτερικό των 

λέξεων όπως η Ελληνική (βλ. παραδείγματα 4 και 5 της προηγούμενης ενότητας). 

Αναφορικά με το πέμπτο κριτήριο, εάν ένα λέξημα, όπως το SING, προορίζεται 

ως κεφαλή του συμπληρώματος του βοηθητικού ρήματος have, θα πρέπει να αποκτήσει 
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τη μορφή της μετοχής αορίστου sung (π.χ. they have sung several sea shanties, Stump 

2001). Σε αντίθεση με τα παραπάνω, δεν υπάρχει συντακτικό περιβάλλον που να 

προϋποθέτει ονοματοποίηση για την τέλεση του ρόλου του δράστη (π.χ. singer). 

 

2.1.3 Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κλίσης 

Η μορφολογική προσέγγιση της Ralli (1998, 1999) για την ελληνική γλώσσα δομείται 

με βάση την άποψη ότι τα χαρακτηριστικά που μετέχουν στις κλιτικές διεργασίες είναι 

πρωτίστως μορφολογικά δίχως να αποκλείεται η συντακτική τους χρήση. Επιπλέον, η 

Ράλλη συμφωνεί με την άποψη του Booij (1994, 1996) πως η κλίση δε θα πρέπει να 

διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες μορφολογικές διαδικασίες καθώς δεδομένα από την 

Ελληνική συνηγορούν υπέρ μίας μορφολογικής προσέγγισης της κλίσης. 

Όπως είναι γνωστό, η χρήση των χαρακτηριστικών ξεκίνησε από τη Φωνολογία 

μέσα από το έργο των Jacobson et al. (1951) και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από 

άλλους τομείς, όπως η Σύνταξη, η Σημασιολογία και η Μορφολογία. Τα κλιτικά 

χαρακτηριστικά διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα. Σε γλώσσες με πλούσιο κλιτικό 

σύστημα, όπως η Λατινική και η Ελληνική, τα κλιτικά χαρακτηριστικά 

πραγματώνονται με βάση συγκεκριμένα μορφήματα, ενώ σε γλώσσες με φτωχό κλιτικό 

σύστημα, όπως η Αγγλική, μόλις λίγα χαρακτηριστικά πραγματώνονται μορφολογικά. 

Συνεπώς, παρατηρείται υψηλός βαθμός παραμετροποίησης μεταξύ των διαφόρων 

γλωσσών ως προς το αν κάποια χαρακτηριστικά πραγματώνονται μορφολογικά ή όχι. 

Η Ralli (1999: 113) παρατηρεί ότι δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση μεταξύ των 

χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται για συντακτικούς σκοπούς και αυτών που 

χρησιμοποιούνται στη μορφολογία. Ένα χαρακτηριστικό, το οποίο έχει αποκλειστικά 

μορφολογική χρήση, είναι η κλιτική τάξη (εφεξής και ΚΤ) της οποίας ο ρόλος είναι να 

κατοχυρώνει τον ορθό συνδυασμό ενός θέματος με το κατάλληλο σετ κλιτικών 

επιθημάτων. Σύμφωνα με τον Aronoff (1994), το χαρακτηριστικό της κλιτικής τάξης 

δεν εξυπηρετεί απλά τη λεξική έκφραση των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών 

αλλά αποτελεί ένα τμήμα του μορφολογικού τομέα και ορίζει μία ομάδα λεξημάτων, η 

οποία επιλέγει το ίδιο σετ κλιτικών πραγματώσεων για την έκφραση διαφορετικών 

μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών. Με βάση αυτόν τον ορισμό, μία γλώσσα 

διαθέτει κλιτικές τάξεις, όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες πραγματώσεις για ένα σετ 

μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών. Ως γνωστόν, το σύνολο των κλιτών τύπων μίας 

λέξης ονομάζεται κλιτικό παράδειγμα και κατά τη Ralli (1999) και Ράλλη (2005), η 
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διαφορά στη μορφή των κλιτικών επιθημάτων κάθε παραδείγματος οφείλεται στις 

διαφορετικές τιμές του χαρακτηριστικού της κλιτικής τάξης. Το χαρακτηριστικό της 

κλιτικής τάξης στην Ελληνική δε μετέχει σε περιπτώσεις συντακτικής συμφωνίας 

καθώς επίθετα και ουσιαστικά που συμφωνούν ως προς την πτώση, τον αριθμό και το 

γένος είναι δυνατόν να κλίνονται με βάση διαφορετικά κλιτικά παραδείγματα (π.χ. ο 

πολεμοχαρ-ήςΚΤ9 άνθρωπ-ος ΚΤ1.). 

 Ένα κλιτικό παράδειγμα μίας συγκεκριμένης γραμματικής κατηγορίας (π.χ. 

ουσιαστικό) παρουσιάζει 2 βασικές ιδιότητες. Πρώτη βασική ιδιότητα αποτελεί η 

σταθερότητα και συνέπεια στην έκφραση των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών 

που συνδέονται με μία συγκεκριμένη κατηγορία (Carstairs-McCarthy 1991, Ράλλη 

2005). Με βάση αυτήν την ιδιότητα, μία κατηγορία εμφανίζει μορφές που αντιστοιχούν 

σε διάφορες τιμές χαρακτηριστικών (π.χ. πτώση, γένος, αριθμός και κλιτική τάξη για 

τα ουσιαστικά). Η Ralli (1988) παρατηρεί πως είναι δυνατόν να υπάρξουν κενά στην 

πραγμάτωση κάποιων κλιτών τύπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 

σχηματισμός του αορίστου του ρήματος φεύγω όπου η πληροφορία του [συνοπτικού] 

δεν εκφράζεται μέσω του επιθήματος -σ- αλλά αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό που 

φέρει το αλλόμορφο του θέματος φυγ-.  Η πληροφορία του [συνοπτικού] που φέρει το 

θέμα αποτρέπει την ένωση του με το επίθημα -σ-, το οποίο φέρει την ίδια πληροφορία, 

για λόγους οικονομίας και προς αποφυγήν πλεονασμού και με αυτόν τον τρόπο 

εξηγείται η αντιγραμματικότητα του τύπου *έφυγ-σα. Δεύτερη βασική ιδιότητα 

αποτελεί ο συγκρητισμός (syncretism) ή αλλιώς κλιτική ομωνυμία (inflectional 

homonymy). Ο συγκρητισμός αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των διαχυτικών 

γλωσσών, όπως η Ελληνική, και εντοπίζεται όταν όμοιες μορφές έχουν διαφορετική 

λειτουργία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελληνική αποτελεί η σύμπτωση 

μορφής στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική πτώση των ουδετέρων. Σύμφωνα με 

τον Carstairs (1987), ο συγκρητισμός έχει λειτουργικό χαρακτήρα καθώς εξυπηρετεί 

την οικονομία της γλώσσας μειώνοντας τον αριθμό των προσφυμάτων. 

Στο πλαίσιο του συντακτικού προτύπου της Κυβέρνησης και Αναφορικής 

Δέσμευσης (Government and Binding, Chomsky 1981), η πτώση διακρίνεται σε δομική 

και εγγενή. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο οι δομικές πτώσεις είναι η ονομαστική και 

αιτιατική ενώ δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση για την πραγμάτωση των υπόλοιπων 

πτώσεων (οι λεγόμενες μορφολογικές/εγγενείς πτώσεις). Όπως παρατηρεί η Ralli 

(1999), ακόμα και στην περίπτωση των δομικών πτώσεων η συντακτική ανάλυση δεν 
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προσφέρει πάντοτε δομική εξήγηση για την εμφάνιση της ονομαστικής και της 

αιτιατικής σε προτάσεις όπως οι παρακάτω: 

 

(9)  α. Το ποτάμι Πηνειός. 

 β. Τον Ιούνιο πήγα διακοπές. 

 

Τέτοιου είδους αντιφάσεις καθιστούν τη συντακτική προσέγγιση της κλίσης 

ιδιαίτερα προβληματική. Η Ralli (1999) ασκεί κριτική και στην περίπτωση της 

μετασυντακτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της κατανεμημένης μορφολογίας 

(distributed morphology, Halle & Maranz 1993), η οποία προκειμένου να διορθώσει 

τις ασάφειες της συντακτικής ανάλυσης της κλίσης, υιοθετεί ένα μεγάλο αριθμό 

μετασυντακτικών διεργασιών δημιουργώντας ένα σύστημα, το οποίο κινείται κατά της 

οικονομίας της γλώσσας όπως αυτή προτάθηκε από τον Chomsky (1995). Επιπλέον, 

στην περίπτωση της μετασυντακτικής προσέγγισης η Μορφολογία περιορίζεται σε ένα 

σύστημα κανόνων και οι μορφολογικές κατασκευές χαρακτηρίζονται από μία 

γραμμική αναπαράσταση μορφημάτων γεγονός που αποδυναμώνει την περιγραφική 

ισχύ της διαδικασίας σχηματισμού λέξεων, ιδιαίτερα σε γλώσσες με πλούσια 

μορφολογία, όπως η Ελληνική. 

Κατά τη Ράλλη (1999), ένα επιπλέον επιχείρημα που συνηγορεί υπέρ της 

μορφολογικής προσέγγισης της κλίσης είναι και η διαχείριση των μορφο-συντακτικών 

χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά εισήχθησαν στη θεωρία της γλωσσολογίας 

προκειμένου να περιγράψουν συστήματα που περιλαμβάνουν γλωσσολογικές 

κατηγορίες. Στο πλαίσιο της Γενετικής Φωνολογίας, τα χαρακτηριστικά ξεκίνησαν ως 

δυαδικά συστήματα τα οποία δήλωναν την ύπαρξη ή μη μίας τιμής ενός συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού ενώ αργότερα η χρήση τους επεκτάθηκε στη Σύνταξη, τη 

Μορφολογία και τη Σημασιολογία. 

Βασικός σταθμός εξέλιξης της θεωρίας των χαρακτηριστικών αποτελεί το έργο 

του Karttunen (1986), ο οποίος εισάγει τη δυνατότητα αναπαράστασης πολλαπλών 

τιμών, οι οποίες πραγματώνουν ένα χαρακτηριστικό. Το πλεονέκτημα αυτής της 

προσέγγισης είναι πως μπορεί να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός δύο ή περισσότερων 

υποομάδων, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή αντίληψη (δυαδικό σύστημα 

αναπαράστασης των τιμών), η οποία χαρακτηρίζει ένα σετ οντοτήτων μόνο ως προς 

την ύπαρξη τους [+/-]. Η Ralli (1999) υιοθετεί την προσέγγιση του Karttunen (1986) 
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και επισημαίνει την αδυναμία που παρουσιάζει η υιοθέτηση του δυαδικού συστήματος 

αναπαράστασης των χαρακτηριστικών σε γλώσσες με πλούσια κλιτική μορφολογία, 

όπως η Ελληνική.  Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, τόσο στη ρηματική όσο και 

στην ονοματική κλίση της Ελληνικής, ο αριθμός των τιμών που μπορεί να λάβει ένα 

χαρακτηριστικό μπορεί να υπερβεί τις δύο. 

 

Πίνακας 1. Τα κλιτικά χαρακτηριστικά και οι τιμές τους στην Ελληνική. 

Κλιτικά 

Χαρακτηριστικά 

Τιμές Αριθμός 

τιμών 

Πτώση Ονομαστική, Αιτιατική, Γενική, Κλητική 4 

Αριθμός Ενικός, Πληθυντικός 2 

Γένος Αρσενικό, Θηλυκό, Ουδέτερο 3 

Κλιτική τάξη ΚΤ1, ΚΤ2, ΚΤ3, ΚΤ4, ΚΤ5, ΚΤ6, ΚΤ7, ΚΤ8, ΚΤ9, 

ΚΤ10 για τα ονόματα και ΚΤ1, ΚΤ2 για τα ρήματα 

12 

Πρόσωπο Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο 3 

Χρόνος Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον 3 

Όψη Συνοπτικό, Μη συνοπτικό 2 

Διάθεση Οριστική, Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική 4 

Φωνή Ενεργητική, Παθητική 2 
 

Σύμφωνα με τη Ralli (1999: 122), το γενικό σχήμα απεικόνισης των χαρακτηριστικών 

και των τιμών που μπορούν να λάβουν είναι το εξής: 

 

(10) [Χαρακτηριστικό]{Τιμή α, τιμή β, τιμή γ.......}] 

      π.χ. [Πτώση]{Ονομαστική, Αιτιατική, Γενική, Κλητική}] 

 

Η Ralli (1999) δέχεται τη δυνατότητα ενός τύπου να δηλώνει δύο ή 

περισσότερες τιμές ενός χαρακτηριστικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την 

Ελληνική αποτελεί το κλιτικό επίθημα -α, το οποίο μπορεί να πραγματώσει τρεις 

διαφορετικές πτώσεις (ονομαστική, αιτιατική, κλητική) στον πληθυντικό αριθμό. Η 

ασάφεια ως προς το χαρακτηρισμό της πτώσης διορθώνεται στο πεδίο της σύνταξης 

όπου πλέον η λέξη συνδυάζεται με άλλα συντακτικά συστατικά της πρότασης.  

Βασική ιδιότητα των χαρακτηριστικών είναι η δυνατότητά τους να 

αναπαρίστανται ως ζεύγη όπου στο πρώτο μέλος αναφέρεται το είδος του 

χαρακτηριστικού και στο δεύτερο μέλος η τιμή πραγμάτωσής του. Η Ralli (1999) 

επισημαίνει πως ο συγκεκριμένος τρόπος αναπαράστασης των χαρακτηριστικών βοηθά 
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στον προσδιορισμό της έννοιας των ισχυρών/αδύναμων χαρακτηριστικών στη 

Μορφολογία. Συγκεκριμένα, προτείνει πως ένα χαρακτηριστικό είναι μορφολογικά 

ισχυρό όταν τουλάχιστον μία από τις πιθανές τιμές του μπορεί εμφανώς να 

πραγματώνεται (δηλαδή με τη χρήση του κατάλληλου επιθήματος). Έτσι, ενώ το 

χαρακτηριστικό της πτώσης είναι ισχυρό σε γλώσσες όπως η Ελληνική, στην Αγγλική 

θεωρείται αδύναμο καθώς οι περισσότερες τιμές δεν πραγματώνονται μορφολογικά.  

Tέλος, τα κλιτικά επιθήματα αποτελούν δέσμες χαρακτηριστικών. Η Ralli 

(1998, 1999) δεν αποκλείει το γεγονός ότι κάποια χαρακτηριστικά από το επίπεδο της 

λέξης είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και από άλλους τομείς της γραμματικής (π.χ. 

περιπτώσεις όπου ο αριθμός και το γένος μετέχουν στη συμφωνία ενός επιθέτου και 

ενός ουσιαστικού στη σύνταξη). Τα αυστηρώς μορφολογικά χαρακτηριστικά 

φιλτράρονται στον τομέα της Μορφολογίας και δεν είναι ορατά στους υπόλοιπους 

τομείς της γραμματικής. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, κατά τη Ralli (1999), είναι η 

κλιτική τάξη, η οποία αναλαμβάνει τον ορθό συνδυασμό ενός θέματος με το κατάλληλο 

σετ κλιτικών επιθημάτων και δεν έχει καμία συντακτική λειτουργία. Κάθε θέμα είναι 

μαρκαρισμένο έτσι ώστε να κλίνεται μόνο με βάση μία κλιτική τάξη ενώ τα κλιτικά 

επιθήματα μπορούν να εμφανίζονται σε περισσότερα από δύο παραδείγματα (π.χ. το 

επίθημα -α εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικές κλιτικές τάξεις).    

Στην Ελληνική, βασικός κανόνας δημιουργίας κλιτών τύπων είναι ο ακόλουθος 

(Ralli 1988), όπου το θέμα συνδυάζεται με το κατάλληλο σετ κλιτικών επιθημάτων: 

 

(11) Λέξη   →   Θέμα  Κλιτικό Επίθημα  

 

Ο ορθός σχηματισμός μίας κλιτής λέξης επιτελείται με το ταίριασμα (matching) 

των τιμών μεταξύ του θέματος και του κλιτικού επιθήματος. Έτσι, η κλιτή λέξη 

άνθρωπος σχηματίζεται από το ταίριασμα των μαρκαρισμένων τιμών του θέματος 

ανθρωπ- [Κλιτική τάξη {Τιμή 1}] και του επιθήματος -ος [Κλιτική τάξη {Τιμή 1}]. 

Εφόσον ο έλεγχος μεταξύ των τιμών των δύο στοιχείων επιτυγχάνεται, η συγκεκριμένη 

τιμή διαγράφεται καθώς, σύμφωνα με τη Ralli (1998), το χαρακτηριστικό της κλιτικής 

τάξης είναι μη ερμηνεύσιμο στο πλαίσιο των άλλων τομέων της γραμματικής.17 Όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, το χαρακτηριστικό της κλιτικής τάξης φιλτράρεται στο 

 
17 Η διεργασία που επιτελεί τη διαγραφή αυτή είναι η γνωστή εντολή που έχει προταθεί από τον 

Chomsky (1995) στo πλαίσιo της σύνταξης ως DELETE (ΔΙΑΓΡΑΨΕ). 
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επίπεδο του θέματος (επίπεδο στο οποίο αποκλειστικά έχει πρόσβαση η Μορφολογία) 

και δεν είναι ορατό στο επίπεδο της λέξης (επίπεδο στο οποίο έχει πρόσβαση η Σύνταξη 

κ.ο.κ.) καθώς διαγράφεται, πριν μεταπηδήσουν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στο 

επίπεδο της λέξης18. 

 

(12)                            

                                                                 [Αριθμός {Πληθυντικός}]  

 δάση              [Γένος { Ουδέτερο}]  

                                                               [Πτώση {Ονομαστική, Αιτιατική, Κλιτική}]                                                                                            

                                                                                    

                                        δάσ                                    η 

                              [Γένος {Ουδέτερο}]                                      [Πτώση {Ονομαστική, Αιτιατική, Κλιτική}] 

                              [Κλιτική Τάξη {Τιμή 5}]                              [Αριθμός {Πληθυντικός}] 

                                                                                          [Κλιτική Τάξη {Τιμή 5}]    

 

 

2.2 Το κλιτικό σύστημα της Νέας Ελληνικής 

Μία συστηματική τάση για τη μελέτη της κλίσης της νέας ελληνικής γλώσσας ξεκίνησε 

από τα μέσα του 20ου αιώνα.  Τα μοντέλα κλίσης που διαμορφώθηκαν τόσο για το 

ονοματικό όσο και για το ρηματικό σύστημα στηρίζονταν σε διαφορετικά κριτήρια 

ανάλυσης και ταξινόμησης. Παρακάτω θα σταχυολογηθούν τα σημαντικότερα 

μοντέλα, τα οποία έχουν προταθεί τόσο για το ονοματικό όσο και για το ρηματικό 

σύστημα της Κοινής Ελληνικής καθώς και τα βασικά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

που παρουσιάζουν. 

 

2.2.1 Το ονοματικό κλιτικό σύστημα  

Ο Τριανταφυλλίδης (1941) κατηγοριοποιεί την κλίση στηριζόμενος στις 3 τιμές 

του γένους19. Έτσι, η α’ κλίση περιλαμβάνει τα αρσενικά, η β’ κλίση τα θηλυκά και η 

γ’ κλίση τα ουδέτερα. Καθεμία από τις παραπάνω κλίσεις περιλαμβάνει πολλές 

κλιτικές τάξεις. Βασικό μειονέκτημα του προαναφερθέντος μοντέλου αποτελεί η 

 
18 Δε γίνεται αναφορά στο νέο γενετικό πρότυπο της Κατανεμημένης Μορφολογίας (Distributed 

Morphology) των Ηalle & Maranz (1993), αφού στην παρούσα διατριβή υιοθετείται η άποψη ότι η 

Μορφολογία είναι ανεξάρτητος τομέας της γραμματικής και δε μοιράζεται απλώς μέρος μεταξύ της 

Σύνταξης και της Φωνολογίας. 
19 Το μοντέλο του Τριανταφυλλίδη (1941) υιοθετείται αργότερα και από τον Sotiropoulos (1972). 
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επιλογή του γένους ως κριτηρίου ταξινόμησης των κλιτικών τάξεων. Όπως αναφέρει η 

Ράλλη (2005: 117), σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του γένους 

και του χαρακτηριστικού της κλιτικής τάξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν οι λέξεις πρόοδος και ψήφος οι οποίες, αν και ανήκουν στη β’ κλίση κατά 

τον Τριανταφυλλίδη (1941), εντούτοις, κλίνονται με βάση τα αρσενικά της α’ κλίσης 

(π.χ. τόπος). 

Ο Τσοπανάκης (1948) διακρίνει τα ουσιαστικά σε 2 τάξεις ανάλογα με τον 

αριθμό των συλλαβών που διαθέτουν στον ενικό και τον πληθυντικό αριθμό. Έτσι, η 

πρώτη κλιτική τάξη περιλαμβάνει τα ισοσύλλαβα (π.χ. τραγουδιστής), ενώ η δεύτερη 

κλιτική τάξη περιλαμβάνει τα ανισοσύλλαβα (π.χ. μανάβης). Βασικό μειονέκτημα 

αυτής της προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι δε λαμβάνεται υπόψη η κλιτική 

ανομοιομορφία των μελών της εκάστοτε ομάδας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά βουνό, κράτος και παιδί τα οποία, αν και 

ανήκουν στην ίδια κλιτική τάξη με βάση το μοντέλο του Τσοπανάκη (1948), εντούτοις, 

παρουσιάζουν διαφορετική κλίση. 

Ο Mackridge (1990) χωρίζει τα ουσιαστικά σε 3 κλιτικές τάξεις με βάση τα 

κλιτικά επιθήματα. Η πρώτη κλιτική τάξη αποτελείται από ουσιαστικά, τα οποία έχουν 

κοινά επιθήματα στον πληθυντικό και διαφορετικά επιθήματα στον ενικό ανάλογα με 

το γένος (π.χ. αστυφύλακας, δράστης – σαλάτα, πηγή). Η δεύτερη κλιτική τάξη 

αποτελείται από ουσιαστικά (αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα) που σχηματίζουν γενική 

ενικού σε -ου (π.χ. στρατός, άρκτος, παγωτό) και η τρίτη κλιτική τάξη αποτελείται από 

όλα τα υπόλοιπα ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά (π.χ. έδαφος, φως κ.τ.λ). 

Ο Mackridge (1990) στην προσπάθεια του να δημιουργήσει ένα οικονομικό σύστημα 

κλιτικών τάξεων καταφεύγει στην υιοθέτηση κριτηρίων, τα οποία όμως δεν έχουν 

γενικευτική ισχύ. Η ύπαρξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών που σχηματίζουν 

τον πληθυντικό σε -εις (π.χ. δύναμη – δυνάμεις, συγγραφέας - συγγραφείς), στην πρώτη 

κλιτική ομάδα, αναιρεί το γενικό κανόνα που αναφέρει ότι όλα τα ουσιαστικά που 

ανήκουν στην προαναφερθείσα τάξη παρουσιάζουν κοινά επιθήματα στον πληθυντικό 

αριθμό (π.χ. δράστες vs συγγενείς), γεγονός που οδηγεί τον Mackridge (1990) στην 

υιοθέτηση του κριτηρίου των συλλαβών προκειμένου να διαχωρίσει τέτοιου είδους 

ζεύγη με διαφορετική πραγμάτωση στον πληθυντικό αριθμό. Σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της πρώτης κλιτικής τάξης αποτελεί και το κριτήριο του γένους, το οποίο 

χρησιμοποιείται προκειμένου να διαμορφωθεί μία κλιτική τάξη με κοινές κλιτικές 
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πραγματώσεις στον πληθυντικό αριθμό ανάλογα με το γένος των ουσιαστικών. Το 

κριτήριο του γένους και των συλλαβών, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της πρώτης κλιτικής τάξης στο παρόν μοντέλο, δεν υιοθετείται για τη διαμόρφωση των 

δύο υπόλοιπων κλιτικών τάξεων. Η δεύτερη κλιτική τάξη διαμορφώνεται με βάση το 

κριτήριο της πτώσης, και συγκεκριμένα της γενικής, όπου εδώ ανήκουν όλα τα 

ουσιαστικά που σχηματίζουν γενική ενικού σε -ου, ενώ τέλος, στην τρίτη κλιτική 

περιλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στις 

δύο πρώτες κλιτικές τάξεις. Τα μέλη της τρίτης κλιτικής τάξης παρουσιάζουν μεγάλη 

απόκλιση στις κλιτικές πραγματώσεις τους και ομαδοποιούνται αυθαίρετα δίχως την 

εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων ταξινόμησης. 

Οι Κλαίρης και Μπαμπινιώτης (1996) διακρίνουν τρεις κλιτικές τάξεις με βάση 

3 διαφορετικά κριτήρια: (i) συγκρητισμός πτώσεων, (ii) αριθμός συλλαβών και (iii) 

γένος. Βασικό πρόβλημα αυτής της προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι ουσιαστικά 

με διαφορετικές κλιτικές πραγματώσεις εντάσσονται στην ίδια κλιτική τάξη για να 

ικανοποιηθεί το κριτήριο του αριθμού των συλλαβών (π.χ. ισοσύλλαβα: φύση-φύσης vs 

γραπτό-γραπτού). Επιπροσθέτως, ο συγκρητισμός δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο 

ταξινόμησης ουσιαστικών σε κλιτικές τάξεις καθώς, όπως παρατηρεί η Ράλλη (2005: 

117), αν και τα ουσιαστικά παρουσιάζουν σταθερά διαφορετικές μορφές μεταξύ της 

ονομαστικής και της γενικής πτώσης (π.χ. μαθητής, βουνό, σπίτι, αυλή κ.τ.λ.), 

εντούτοις, παρουσιάζουν ανόμοια κλιτικά παραδείγματα. 

Μία από τις σημαντικότερες μελέτες για την κλίση της νεοελληνικής γλώσσας 

αποτελεί το μοντέλο της Ralli (2000) και Ράλλη (2005). Στο εν λόγω μοντέλο 

υιοθετούνται δύο κριτήρια ταξινόμησης των κλιτικών τάξεων: (i) η συστηματική 

αλλομορφική ποικιλία των θεμάτων και (ii) η μορφή του συνόλου των κλιτικών 

επιθημάτων που συνδέονται με αυτά. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η Ralli (2000) 

και Ράλλη (2005) διακρίνει 8 κλιτικές τάξεις για τα ουσιαστικά. Η πρώτη κλιτική τάξη 

περιλαμβάνει ουσιαστικά, τα οποία δεν εμφανίζουν αλλομορφική ποικιλία (π.χ. 

άνθρωπος) ενώ η δεύτερη κλιτική τάξη περιλαμβάνει ουσιαστικά, τα οποία εμφανίζουν 

την ίδια αλλομορφική ποικιλία και συγκεκριμένα του τύπου Xα/η ~ Χ, όπου Χ= 

μεταβλητή (π.χ. ταμια-/μαχητη- στον ενικό και ταμι-/μαχητη- στον πληθυντικό). Η τρίτη 

κλιτική τάξη περιλαμβάνει ουσιαστικά, τα οποία εμφανίζουν την ίδια αλλομορφική 

ποικιλία με αυτά της δεύτερης κλιτικής τάξης (π.χ. μητερα-/αυλη- στον ενικό και μητερ-

/αυλ- στον πληθυντικό) αλλά παρουσιάζουν διαφορετικό κλιτικό παράδειγμα στον 
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ενικό αριθμό. Η τέταρτη κλιτική τάξη περιλαμβάνει αρχαιοπρεπή ουσιαστικά, τα οποία 

διαφέρουν από τα θηλυκά της τρίτης κλιτικής τάξης ως προς τον πληθυντικό αριθμό. 

Επιπρόσθετα, η γενική ενικού ποικίλλει μεταξύ της μορφής -ς της Κοινής Νέας 

Ελληνικής και -έως της Αρχαίας Ελληνικής (π.χ. πόλη-ς και πόλ-εως αντίστοιχα). Η 

πέμπτη, έκτη και έβδομη κλιτική τάξη περιλαμβάνουν ουδέτερα ουσιαστικά χωρίς 

αλλομορφία αλλά με διαφορά στη μεταξύ τους κλίση (π.χ. βουν-ό, σπίτι-Ø και κράτ-ος 

αντίστοιχα). Τέλος, η όγδοη κλιτική τάξη περιλαμβάνει ουδέτερα ουσιαστικά με 

συστηματική θεματική αλλομορφία (π.χ. σωμα- στον ενικό αριθμό, πλην της γενικής 

πτώσης, και σωματ- στον πληθυντικό αριθμό). 

Σύμφωνα με τη Ralli (2000) και Ράλλη (2005), τα επίθετα προσαρμόζουν τα 

κλιτικά τους παραδείγματα με βάση το πρότυπο των ουσιαστικών και συγκεκριμένα με 

βάση τις κλιτικές τάξεις 1 (π.χ. ωραίος), 3 (π.χ. καλή) και 5 (π.χ. όμορφο). Επιπλέον, 

διακρίνει δύο ακόμα κλιτικές τάξεις στις οποίες εντάσσονται τα παραδοσιακά τριγενή 

και δικατάληκτα επίθετα όπως ο ευγενής, το ευγενές (ΚΤ9 και ΚΤ10 αντίστοιχα). Στην 

ΚΤ10 εντάσσονται και κάποια ουδέτερα αρχαιοπρεπή ουσιαστικά όπως είναι το 

βεληνεκές. Για μια σχηματική αναπαράσταση των κλιτικών τάξεων σύμφωνα με τη 

Ράλλη, παραπέμπω στο παράρτημα 1. 

 

2.2.2 Το ρηματικό κλιτικό σύστημα  

Ο Τριανταφυλλίδης (1941) κατηγοριοποιεί τα ρήματα της Ελληνικής σε δύο 

κλιτικές τάξεις (παραδοσιακά συζυγίες) με βάση τα κριτήρια της θέσης του τόνου και 

το είδος του ληκτικού φωνήεντος του θέματος. Η πρώτη κλιτική τάξη περιλαμβάνει 

ρήματα που τονίζονται στην παραλήγουσα στο α’ πρόσωπο του ενεστώτα της 

ενεργητικής φωνής και στην προπαραλήγουσα στο α’ πρόσωπο του ενεστώτα της 

παθητικής φωνής (π.χ. τρέφω-τρέφομαι). Τα ρήματα της πρώτης κλιτικής τάξης 

χωρίζονται σε πέντε υποκατηγορίες: α) φωνηεντόληκτα (π.χ. ιδρύω), β) χειλικόληκτα 

(π.χ. γράφω), γ) λαρυγγικόληκτα (π.χ. ανοίγω), δ) οδοντικόληκτα (π.χ. κλώθω) και ε) 

υγρόληκτα (π.χ. θέλω). Η δεύτερη συζυγία περιλαμβάνει τα ρήματα που τονίζονται στη 

λήγουσα στο α’ πρόσωπο του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής και στην παραλήγουσα 

στο α’ πρόσωπο του ενεστώτα της παθητικής φωνής (π.χ. αγαπώ-αγαπιέμαι). Τα 

ρήματα της δεύτερης κλιτικής τάξης είναι συμφωνόληκτα. 

Ο Hamp (1961), ακολουθώντας το μοντέλο «στοιχείο και διάταξη» (item and 

arrangement model) προτείνει πως ο κάθε ρηματικός τύπος είναι μία αλυσίδα πέντε 
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μορφημάτων, τα οποία εμφανίζονται με συγκεκριμένη σειρά: θέμα – όψη – χρόνος – 

πρόσωπο/αριθμός – φωνή. Έτσι, ένας ρηματικός τύπος όπως ο τύπος γράφουμε 

αναλύεται ως γραφ (Θέμα) – Ø (Όψη) – ου (Χρόνος) – με (Πρόσωπο/Αριθμός) – Ø 

(Φωνή). 

Ο Koutsoudas (1962), ακολουθώντας τον Hamp (1961), μειώνει την ακολουθία 

των μορφημάτων σε τρία: θέμα – όψη/φωνή – χρόνος/πρόσωπο/αριθμός. Με βάση 

αυτή την προσέγγιση ο τύπος γράφουμε αναλύεται ως γραφ (Θέμα) – Ø (Όψη/Φωνή) –  

ουμε (Χρόνος/Πρόσωπο/Αριθμός). 

Ο Matthews (1967, 1972) παρατηρώντας τις αδυναμίες που εμφανίζει η χρήση 

ενός υπερβολικού αριθμού μηδενικών κλιτικών προσφυμάτων και ακολουθώντας το 

μοντέλο «λέξη και παράδειγμα», απορρίπτει την ύπαρξη κλιτικών προσφυμάτων και 

προτείνει πως κάθε τύπος βασίζεται σε ένα λέξημα (lexeme). Το λέξημα 

αντιπροσωπεύει όλους τους διαφορετικούς γραμματικούς τύπους μιας λέξης, 

εκφράζοντας παράλληλα τη βασική λεξική της σημασία. Το λέξημα αφού πραγματωθεί 

πρώτα ως θέμα, στη συνέχεια, προστίθενται σε αυτό σχηματιστικά στοιχεία, η επιλογή 

των οποίων ορίζεται από το ρήμα και τη κλιτική τάξη του λεξήματος στην οποία 

ανήκει. Με βάση αυτή την προσέγγιση, αν κάποιο χαρακτηριστικό δεν πραγματώνεται 

λεξικά, τότε έχει εφαρμοστεί κάποιος κανόνας κενού περιεχομένου. Η προσέγγιση 

«λέξη και παράδειγμα» είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό αντιοικονομική καθώς 

προϋποθέτει ένα τόσο μεγάλο αριθμό κανόνων όσα είναι και τα κλιτικά επιθήματα (βλ. 

Ράλλη 2005 για κριτική).  

Ο Μπαμπινιώτης (1972), όπως και ο Koutsoudas (1962), υιοθετεί την ανάλυση 

του Hamp (1961) με τη διαφορά ότι συνδέει τη φωνή με το μόρφημα του 

προσώπου/αριθμού. Έτσι, ο ρηματικός τύπος γράφουμε αναλύεται ως γραφ (Θέμα) – Ø 

(Όψη) – ου (Χρόνος) – με (Πρόσωπο/Αριθμός/Φωνή). Επιπρόσθετα, ο Μπαμπινιώτης 

απορρίπτει την παραδοσιακή κατηγοριοποίηση των ρημάτων με βάση τον αριθμό των 

συλλαβών και τη θέση του τόνου και διακρίνει τα ρήματα σε εκείνα που έχουν 

φωνηεντόληκτο θέμα και σε εκείνα που έχουν συμφωνόληκτο θέμα. 

Ο Mackridge (1990) υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τον Τριανταφυλλίδη (1941) και 

διακρίνει τα ρήματα σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ρήματα των 

οποίων ο τύπος στο β’ πρόσωπο ενικού αριθμού ενεστώτα της ενεργητικής φωνής 

τονίζεται στην παραλήγουσα (π.χ. φεύγω-φεύγεις). Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 

όσα θέματα ρημάτων λήγουν σε έναν από τους παρακάτω φθόγγους ή συνδυασμούς 
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φθόγγων:  φωνήεν (e, i, u), χειλικό σύμφωνο (v, p, pt, f, ft), υπερωικό (γ, ng, k, x, xn), 

οδοντικό (ð, θ, t), συριστικό (s, z), έρρινο (n, m) και υγρό (l, r, ln, rn). Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει ρήματα των οποίων ο τύπος στο β’ πρόσωπο ενικού αριθμού 

ενεστώτα της ενεργητικής φωνής τονίζεται στη λήγουσα (π.χ. αγαπώ-αγαπάς). 

Η πρόταση της Ralli (1988) και Ράλλη (1993, 2005) αποτελεί, έως σήμερα, μία 

από τις «οικονομικότερες» προτάσεις για την περιγραφή του ρηματικού συστήματος 

της Νέας Ελληνικής. Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, τα κλιτικά προσφύματα έχουν 

μορφηματική υπόσταση και συνδυάζονται με θέματα σύμφωνα με τον ήδη 

προαναφερθέντα στο (11) κανόνα σχηματισμού λέξεων διφυούς δομής, ο οποίος για 

λόγους σαφήνειας επαναλαμβάνεται στο (13): 

 

(13) [ [Θέμα] Κλιτικό επίθημα ] 

 

Η προσέγγιση αυτή κινείται στο πλαίσιο του ισχυρού λεξικαλισμού20 (strong 

lexicalism) και οι ρηματικοί τύποι αναλύονται ως δομές όπου το πρώτο συστατικό είναι 

ρηματικό θέμα (μορφολογικά απλό ή πολύπλοκο) και το δεύτερο συστατικό είναι 

κλιτικό επίθημα που εκφράζει τον αριθμό και το πρόσωπο (14), ή και τη φωνή και τον 

χρόνο, όπως στο (15), αφού, σύμφωνα με τη Ralli (1988) και Ράλλη (1993, 2005), σε 

μια διαχυτική γλώσσα, όπως είναι η Ελληνική, ένα κλιτικό επίθημα μπορεί να αναλάβει 

τον ρόλο μορφήματος-κρεμάστρα (portemanteau morpheme) με περισσότερες της μιας 

πληροφορίες.  

 

(14)   τρέχω   →  τρεχ (θέμα)                -ω (κλιτικό επίθημα) 

                                                                    1ο πρόσωπο 

                                                             ενικός αριθμός 

 

(15)   α. γράφουμε →  γραφ (θέμα)       -ουμε (κλιτικό επίθημα) 

                                                                    1ο πρόσωπο 

                                                                          πληθυντικός αριθμός 

               β. γράφαμε →    γραφ (θέμα)        -αμε (κλιτικό επίθημα) 

                                                         παρελθόν 

 
20 Σύμφωνα με τον ισχυρό λεξικαλισμό, όλα τα μορφήματα (θέματα και προσφύματα) αποτελούν 

λήμματα του λεξικού και η κλίση αποτελεί μία μορφολογική διαδικασία σχηματισμού λέξεων. 
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                                                              1ο πρόσωπο 

                                                              πληθυντικός αριθμός 

 γ. γραφόμαστε →  γραφ (θέμα)      -ομαστε (κλιτικό επίθημα) 

                                                          παθητική φωνή 

                                                               1ο πρόσωπο 

                                                               πληθυντικός αριθμός 

δ. γραφόμασταν →  γραφ (θέμα)      -ομασταν (κλιτικό επίθημα) 

                                                           παθητική φωνή 

                                                                παρελθόν 

                                                                1ο πρόσωπο 

                                                                πληθυντικός αριθμός 

 

Σε αντίθεση με το μοντέλο «στοιχείο και διάταξη», το μοντέλο της Ralli (1988) και 

Ράλλη (1993, 2005) κάνει λόγο για μη υποχρεωτική θέση των κλιτικών 

χαρακτηριστικών σε μία δομή ρηματικού παραδείγματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί ο προσδιορισμός του χρόνου μέλλοντα, ο οποίος, σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους χρόνους, καθορίζεται από τη συνύπαρξη των χρονικά απροσδιόριστων 

τύπων και του μορίου θα (π.χ. θα γράφουμε). Επιπρόσθετα, αφού η θέση των 

χαρακτηριστικών δεν είναι υποχρεωτική και η έννοια της αλυσίδας μορφημάτων δεν 

υφίσταται, η ύπαρξη μηδενικών μορφημάτων δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη κάθε 

φορά που ένα χαρακτηριστικό δεν πραγματώνεται με συγκεκριμένη μορφή σε 

συγκεκριμένη θέση του κλιτικού παραδείγματος. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στα 

χαρακτηριστικά να πραγματώνονται είτε λεξικά είτε να μην πραγματώνονται. Η Ralli 

(1998, 1999) υποθέτει την ύπαρξη κανόνων21 προσδιορισμού συνεμφανιζόμενων 

χαρακτηριστικών (feature co-occurrence specification rules), οι οποίοι στη βάση άλλων 

χαρακτηριστικών, προσδιορίζουν συγκεκριμένες τιμές, οι οποίες δεν ανήκουν σε 

συγκεκριμένο μόρφημα. Στο πλαίσιο της οικονομίας της γλώσσας, στο εν λόγω 

μοντέλο αποφεύγεται η χρήση κανόνων μηδενικής λειτουργίας, όταν κάποια 

χαρακτηριστικά δεν πραγματώνονται λεξικά, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο 

μοντέλο «λέξη και παράδειγμα». 

Κατά τη Ralli (1988) και Ράλλη (2005), τα ρήματα της Νέας Ελληνικής 

μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κλιτικές τάξεις με βάση δύο κριτήρια: α) παρουσία ή 

 
21 Πρόκειται για μετακανόνες (metarules), οι οποίοι έχουν διορθωτική λειτουργία και δεν ανήκουν στους 

κανόνες σχηματισμού λέξεων. 
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απουσία συστηματικής αλλομορφίας, β) μορφή του συνόλου των κλιτικών επιθημάτων 

που συνδυάζονται με τα θέματα (βλ. παράρτημα 1). Τα ρήματα που δεν εμφανίζουν 

συστηματική θεματική αλλομορφική ποικιλία κατατάσσονται στην πρώτη κλιτική τάξη 

(ΚΤ1) (π.χ. γραφ- και δεν ~ δε), ενώ όσα ρήματα εμφανίζουν συστηματική θεματική 

αλλομορφική ποικιλία του τύπου Χ(α) ~ Χφωνήεν κατατάσσονται στη δεύτερη κλιτική 

τάξη (ΚΤ2) (π.χ. αγαπα ~ αγαπη). Επιπλέον, η δεύτερη κλιτική τάξη των ρημάτων 

χωρίζεται σε δύο επιμέρους τάξεις: α) στην ΚΤ2α, η οποία περιλαμβάνει τα ρήματα 

που παρουσιάζουν την αλλομορφική ποικιλία του τύπου Χ(α) ~ Χφωνήεν και β) στην 

ΚΤ2β, η οποία περιλαμβάνει ρήματα, τα οποία στερούνται του αλλόμορφου Χ(α) (π.χ. 

διαιρ ~ διαιρε). 

 

2.3 Μορφολογικά φαινόμενα 

Σε πολλά κλιτικά συστήματα διαφορετικών γλωσσών (π.χ. Ελληνικής, Λατινικής) 

παρατηρούνται σημαντικές τάσεις αναδόμησης ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας. 

Η αναδιάρθρωση αυτή οφείλεται τις περισσότερες φορές σε φαινόμενα μορφολογικής 

φύσης που εκτείνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ανάλογα με την εκάστοτε 

γλώσσα. Αποτέλεσμα της εμφάνισης των μορφολογικών φαινομένων είναι συνήθως η 

αλλαγή στην κλίση ενός γλωσσικού συστήματος, το οποίο καθίσταται είτε πιο απλό 

είτε πιο περίπλοκο ανάλογα με την περίπτωση.  

Μέσα από τη μελέτη των γραπτών πηγών της Κρητικής αποκαλύπτονται 

φαινόμενα, τα οποία επηρεάζουν τόσο το ονοματικό όσο και το ρηματικό σύστημα ήδη 

από τον 14ο αι. μ.Χ (ίσως και νωρίτερα). Τα φαινόμενα αυτά, είναι: α) η αναλογία, β) 

η παραδειγματική ομοιομορφία, γ) η ετερόκλιση, δ) η υπεραφθονία και ε) η 

αλλομορφία. Η συζήτηση για τα εν λόγω φαινόμενα θα πραγματοποιηθεί στις 

παρακάτω ενότητες και συγκεκριμένα, πριν την ανάλυση της κλιτικής μορφολογίας 

της Κρητικής, ώστε να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στη 

συνέχεια της παρούσας διατριβής. 

 

2.3.1 Αναλογία (analogy)22 

Η μελέτη της αναλογίας ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αι. και συγκεκριμένα από τη Σχολή 

των Νεογραμματικών (Junggrammatiker) με κύριο εκπρόσωπο τον Paul. 

 
22 Για το εισαγωγικό μέρος της ενότητας αντλήθηκαν πληροφορίες από τα έργα «Ιστορική 

Γλωσσολογία. Η Θεωρία της Γλωσσικής Μεταβολής» της McMahon (2005) και “Analogy and 

morphological change” του Fertig (2013). 
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Ο Paul (1877, 1880) αναλύει την αναλογία σε επίπεδο λέξεων και τη θεωρεί ως 

βασικό μηχανισμό γλωσσικής αλλαγής. Εισάγει τους όρους αναλογικός σχηματισμός 

(Analogiebildung) και αναλογικός νεωτερισμός (analogische Neubildung/ 

Neuschöpfung). Ο αναλογικός σχηματισμός είναι, όπως αναφέρεται στον Fertig (2013: 

12), μία μορφή (λέξη, πρόταση, φράση κ.τ.λ.) που παράγεται επί τη βάσει μοτίβων που 

διακρίνονται μεταξύ άλλων μορφών που ανήκουν στο ίδιο γλωσσικό σύστημα, ενώ ο 

αναλογικός νεωτερισμός είναι ένας αναλογικός σχηματισμός που διαφέρει από την εν 

ενεργεία νόρμα της χρήσης. Ο Paul (1880), ακολουθώντας τον Havet (1875), εισάγει 

την έννοια της συμμετρικής αναλογίας (proportional analogy), η οποία βασίζεται στη 

σχέση A : B = C : X, όπου, τα A, B και C είναι σετ λέξεων που ανήκουν στη νοητική 

γραμματική του χρήστη και X ο νεωτερικός τύπος (π.χ. oratoris : orator :: honoris : X, 

όπου στο X δημιουργείται ο τύπος honor από τον παλαιό τύπο της Λατινικής honos 

αναλογικά με τον τύπο orator). 

Οι γλωσσολόγοι του 20ου – 21ου αι. που έχουν ασχοληθεί με την αναλογία έχουν 

διατυπώσει διάφορους ορισμούς, οι οποίοι έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τη 

συσχέτιση της αναλογίας με την έννοια της ομοιότητας. Σύμφωνα με τους Lehmann 

(1962: 178), Hock & Joseph (2009: 151) και Blevins & Blevins (2009: 4), η αναλογία 

ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία μορφήματα ή συνδυασμοί μορφημάτων ή 

γλωσσικών μοτίβων τροποποιούνται ή δημιουργούνται εκ νέου σύμφωνα με τα ήδη 

υπάρχοντα μοτίβα σε μία γλώσσα. Ο Croft (2000: 67) ορίζει την αναλογία ως μία τάση 

αλλαγών και όχι ως μηχανισμό παραγωγής νεωτερικών τύπων. Ο Anttila (2003: 428) 

σχετίζει την αναλογία με τη δομική ομοιότητα. Ο Joseph (1998: 362) ορίζει την 

αναλογία ως κάθε αλλαγή που συμβαίνει λόγω του επηρεασμού ενός τύπου από έναν 

άλλο. Ο Hock (1986: 167) με τελεολογικούς όρους ορίζει την αναλογία ως τον πιο 

κοινό τρόπο να γίνουν κάποιοι γλωσσικοί τύποι που σχετίζονται μεταξύ τους 

περισσότερο όμοιοι σε μορφολογικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο. 

Η McMahon (2005: 111) διακρίνει την αναλογία ανάλογα με τον βαθμό 

συστηματικότητάς της σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) συστηματική αναλογία και β) 

σποραδική αναλογία. Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, την 

αναλογική επέκταση (analogical extension) και την αναλογική εξομάλυνση (analogical 

levelling) ενώ η δεύτερη κατηγορία χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες, τον συμφυρμό 

(contamination), τον υποχωρητικό σχηματισμό (back-formation) και την 

παρετυμολογία (folk etymology). 
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2.3.2 Παραδειγματική ομοιομορφία (paradigm levelling) 

Ως παραδειγματική ομοιομορφία ορίζεται η μείωση ή η εξάλειψη των 

μορφοφωνημικών διαφοροποιήσεων μέσα σε ένα μορφολογικό παράδειγμα έτσι ώστε 

να χαρακτηρίζεται περισσότερο ομοιόμορφο (Bussmann 1996: 21).  

Ο Garrett (2008: 2) υποστηρίζει πως η παραδειγματική ομοιομορφία δεν είναι 

προϊόν μίας εγγενούς προτίμησης για ομοιομορφία και απλοποίηση, αλλά είναι η 

απόρροια ανεξάρτητων μηχανισμών μορφολογικής αλλαγής, οι οποίοι προκαλούν την 

επέκταση ενός μη εναλλασσόμενου μοτίβου πάνω σε ένα αρχικά εναλλασσόμενο 

κλιτικό παράδειγμα.    

Η παραδειγματική ομοιομορφία, ανάλογα με τη φύση της, διακρίνεται από την 

Bybee (1980) σε δύο βασικά είδη, την ενδοπαραδειγματική και τη διαπαραδειγματική. 

Ως ενδοπαραδειγματική ομοιομορφία ορίζεται η εξάλειψη και αντικατάσταση μιας 

αλλομορφικής εναλλαγής από τον βασικό τύπο ενός κλιτικού παραδείγματος χωρίς την 

εφαρμογή των μορφοφωνολογικών κανόνων που προκάλεσαν την αλλομορφία σε 

αρχικό στάδιο. Οι Hock & Joseph (2009) ορίζουν ως παραδειγματική ομοιομορφία την 

ολική ή μερική εξάλειψη των μορφοφωνημικών εναλλαγών μέσα σε ένα κλιτικό 

παράδειγμα, οι οποίες δεν οδηγούν σε σημαντικές διαφορές στη σημασία ή σύνταξη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδοπαραδειγματικής ομοιομορφίας για την Bybee 

(1980) αποτελεί η δημιουργία του α’ και β’ προσώπου του πληθυντικού αριθμού 

ενεστώτα των ρημάτων της Ισπανικής. Οι τύποι cerramos, cerrais αντικαταστάθηκαν 

από τους τύπους cierramos, cierrais αντίστοιχα, οι οποίοι σχηματίστηκαν με βάση το 

πρότυπο του βασικού τύπου του ενικού cierra. Ως διαπαραδειγματική ομοιομορφία 

ορίζεται η αναδόμηση ενός κλιτικού παραδείγματος Α με βάση το πρότυπο ενός 

κλιτικού παραδείγματος Β. Για την Bybee (1980), το κίνητρο της διαπαραδειγματικής 

ομοιομορφίας είναι κυρίως φωνολογικό. Ένα τρίτο είδος παραδειγματικής 

ομοιομορφίας είναι η διφορούμενη παραδειγματική ομοιομορφία (Tiersma 1978). Σε 

αυτήν την περίπτωση, σε κάποια κλιτικά παραδείγματα το αλλόμορφο Α αποτελεί τη 

βάση της αναλογικής επέκτασης ενώ σε άλλα κλιτικά παραδείγματα επικρατεί το 

αλλόμορφο Β. Για τον Tiersma (1978), τα δύο αλλόμορφα που είναι υπεύθυνα για την 

εφαρμογή της διφορούμενης παραδειγματικής ομοιομορφίας αποτελούν δύο 

διαφορετικές λεξικές αναπαραστάσεις. Οι δύο αυτοί βασικοί τύποι έχουν εισαχθεί στο 

λεξικό και συνδέονται μεταξύ τους μέσω κανόνων συσχετισμού (relational rules). 
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Μία περισσότερο μορφολογική προσέγγιση του φαινομένου της 

παραδειγματικής ομοιομορφίας προτείνεται από τον Albright (2002ab, 2005, 2008). 

Σύμφωνα τον Albright, τα κλιτικά παραδείγματα διαθέτουν τύπους που λειτουργούν 

ως βάσεις για ένα x κλιτικό παράδειγμα. Ο πτωτικός τύπος που προβλέπει 

αποτελεσματικά τη μορφή των υπόλοιπων πτωτικών τύπων σε ένα παράδειγμα 

αποτελεί τη βάση της παραδειγματικής ομοιομορφίας. Ο Albright (2005: 1-7) 

παρουσιάζει ως παράδειγμα το ουσιαστικό hono:s της Παλαιάς Λατινικής. Η μεταβολή 

του τύπου της ονομαστικής hono:s σε honor οφείλεται στην αναλογική επέκταση του 

τύπου της γενικής hono:ris, ο οποίος, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, καθορίζει εν 

πολλοίς τον τρόπο που σχηματίζεται το κλιτικό παράδειγμα του συγκεκριμένου 

ουσιαστικού.  

 

Πίνακας 2. Η κλίση του λατινικού ονόματος honor. 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική honor honōrēs 

Γενική honōris honōrum 

Δοτική honōrī honōribus 

Αιτιατική honōrem honōrēs 

Αφαιρετική honōre honōribus 

Κλητική honor honōrēs 

 

Τα αίτια αυτής της μεταβολής για τον Albright (2005) δεν είναι φωνολογικά, αλλά 

μορφολογικά. Συγκεκριμένα, θεωρεί πως ο ομιλητής μίας γλώσσας μαθαίνει τον 

πτωτικό τύπο που αποτελεί τη βάση ενός παραδείγματος και στη συνέχεια σχηματίζει 

τους υπόλοιπους πτωτικούς τύπους ενός παραδείγματος με την εφαρμογή 

συγκεκριμένων γραμματικών κανόνων. Τέλος, ο Albright (2005) παρουσιάζει τρεις 

παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ερμηνεία και περιγραφή  του 

φαινομένου της παραδειγματικής ομοιομορφίας. Οι τρεις παράγοντες είναι: 
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(α) Η υπόθεση του «κανόνα της πλειοψηφίας»: Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, το 

αλλόμορφο με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σε ένα παράδειγμα αποτελεί τη 

βάση ενός παραδείγματος και αφομοιώνει όσους πτωτικούς τύπους δεν ομοιάζουν σε 

αυτό (π.χ. hono:s → honor). Ο Albright (2005) παρατηρεί πως η παραδειγματική 

ομοιομορφία δεν επηρεάζεται πάντα από τον συγκεκριμένο κανόνα καθώς υπάρχουν 

αρκετές περιπτώσεις όπου το αλλόμορφο με τη μικρότερη συχνότητα σε ένα 

παράδειγμα επεκτείνεται στους υπόλοιπους πτωτικούς τύπους ενός παραδείγματος 

(π.χ. Γίντις23: grob, grebst, grebt, groben, grobt, groben αντί *greb, grebst, grebt, 

*greben, *grebt, *greben). Επιπρόσθετα, παρατηρεί περιπτώσεις όπου ο πτωτικός 

τύπος της ονομαστικής ορισμένων ουσιαστικών της Λατινικής αντιστέκεται στην 

επέκταση του συχνότερα εμφανιζόμενου τύπου του παραδείγματος (π.χ. iter-itineris). 

 

(β) Η συχνότητα εμφάνισης των διαφορετικών μελών ενός κλιτικού παραδείγματος: 

Σύμφωνα με την υπόθεση του Mańczak (1958), οι λιγότερο συχνοί τύποι ενός κλιτικού 

παραδείγματος συχνά δημιουργούνται ξανά με βάση τους πιο συχνά εμφανιζόμενους 

τύπους του κλιτικού παραδείγματος. Η συγκεκριμένη υπόθεση ενισχύεται από τις 

περιπτώσεις των αφηρημένων ή άψυχων ονομάτων της Λατινικής (π.χ. honor) καθώς 

ο τύπος της ονομαστικής των λέξεων των εν λόγω κατηγοριών είναι λιγότερο 

συνηθισμένος εν αντιθέσει με τους τύπους των πλάγιων πτώσεων. 

 

(γ) Φυσικότητα στη σημασία και τοπικό μαρκάρισμα: Ορισμένοι πτωτικοί τύποι ενός 

λεξήματος εμπεριέχουν «φυσικότερες» σημασίες σε σχέση με άλλους πτωτικούς 

τύπους. Ο Tiersma (1982) αναφέρει πως οι τύποι του ενικού στη Φρισική 

μεταπλάστηκαν με βάση το πρότυπο των τύπων του πληθυντικού επειδή οι σημασίες 

των τελευταίων χαρακτηρίζονταν από μεγαλύτερη φυσικότητα (π.χ. teeth, geese). Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο το ονομάζει τοπικό μαρκάρισμα (local markedness). Για τον 

Albright (2005), το τοπικό μαρκάρισμα είναι πιο εύκολο να αντικατοπτριστεί με βάση 

τους όρους της συχνότητας των πτωτικών τύπων, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο (β). 

 

2.3.3  Eτερόκλιση (heteroclisis) 

Ετερόκλιση είναι η ιδιότητα ενός λεξήματος να περιλαμβάνει στο κλιτικό του 

παράδειγμα δύο ή παραπάνω διακριτές κλιτικές τάξεις (Stump 2006, Maiden 2009).   

 
23 Παράδειγμα από τον Albright (2002b). 
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Σύμφωνα με τον Stump (2006), η ετερόκλιση παρατηρείται σε γλώσσες που 

διαθέτουν κλιτικές τάξεις, δηλαδή διακριτά μοτιβά κλιτικών πραγματώσεων. Η 

ετερόκλιση στα πλαίσια της κανονιστικής τυπολογίας (βλ., μεταξύ άλλων, Corbett 

2009), θεωρείται ως ένα μη κανονιστικό φαινόμενο καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με τα 

κριτήρια που ορίζουν ένα κανονιστικό παράδειγμα. Το φαινόμενο της ετερόκλισης 

προκαλεί αδυναμία στην κατάταξη ορισμένων λεξημάτων καθώς οδηγεί σε λεξιλογική 

διάσπαση (lexical split) στη διάρθρωση των κλιτικών παραδειγμάτων (Corbett 2015). 

Κατά τον Maiden (2009), η ετερόκλιση είναι ένα καθαρά μορφολογικό 

φαινόμενο και προκαλείται από την ασάφεια στην κλίση ενός μέρους ενός κλιτικού 

παραδείγματος με αποτέλεσμα αυτό να κλίνεται με βάση το πρότυπο μίας άλλης 

κλιτικής τάξης. Συγκεκριμένα, επαναναλύεται η κλιτική τάξη ορισμένων λεξημάτων 

μέσω της αναλογικής επέκτασης κάποιων τύπων άλλων κλιτικών παραδειγμάτων που 

διεισδύουν στο κλιτικό παράδειγμα που θεωρείται ως βάση για τον σχηματισμό των 

κλιτικών τύπων του λεξήματος. Η αναλογική επέκταση κάποιων τύπων φαίνεται να 

ανακόπτεται εξαιτίας κάποιων ενδοπαραδειγματικών εμποδίων με αποτέλεσμα να 

συνυπάρχουν δύο κλιτικές τάξεις στο ίδιο κλιτικό παράδειγμα. Για τον Maiden (2009) 

ενισχυτικό ρόλο στην εμφάνιση της ετερόκλισης παίζει η θεματική αλλομορφία καθώς 

η μη εμφάνιση θεματικής αλλομορφίας θα οδηγούσε στην πλήρη αλλαγή της 

φωνητικής πραγμάτωσης όλου του παραδείγματος και όχι ενός μέρους αυτού. Το 

γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη του Stump (2001) ότι η ετερόκλιση φαίνεται να έχει 

δομικό και συστηματικό χαρακτήρα και όχι τυχαίο και λεξικό. 

 

2.3.4  Υπεραφθονία (overabundance) 

Για την Thornton (2011: 359, 2012: 183), ως υπεραφθονία ορίζεται το φαινόμενο κατά 

το οποίο σε ένα κελί κλιτικού παραδείγματος υπάρχουν δύο ή περισσότερες διαθέσιμες 

μορφές.  

Η υπεραφθονία αποτελεί ένα κατεξοχήν μη κανονιστικό φαινόμενο καθώς, με 

βάση τον Corbett (2007), υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές που ορίζουν ένα κανονιστικό 

κλιτικό παράδειγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπεραφθονία παραβιάζει μία 

βασική αρχή αυτή της μοναδικότητας στην πραγμάτωση (uniqueness of realization), η 

οποία προϋποθέτει ότι σε ένα κελί μίας κανονιστικής κλιτικής τάξης αντιστοιχεί ένας 

και μόνο κλιτικός τύπος. Στην περίπτωση της υπεραφθονίας οι τύποι που 

πραγματώνουν ένα κελί μπορεί να υπερβαίνουν τους δύο. Ως χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα από την Ιταλική, η Thornton (2012: 183) αναφέρει ρηματικούς τύπους 

devo/debbo, οι οποίοι πραγματώνουν το α’ πρόσωπο ενεστώτα. 

Η Thornton (2011) διατυπώνει κανονιστικά κριτήρια που ορίζουν τον βαθμό 

κανονικότητας ενός ζεύγους τύπων (cell-mates). Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ένα 

ζεύγος τύπων είναι απόλυτα κανονιστικό, αν η κατανομή των δύο τύπων σε ένα κελί 

δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες. Αν η κατανομή δύο στοιχείων εξαρτάται από 

μορφολογικές, φωνολογικές, συντακτικές ή πραγματολογικές συνθήκες τότε το ζεύγος 

είναι λιγότερο κανονιστικό. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα ρήματα sepolto 

και seppellito η κατανομή των οποίων επηρεάζεται εν πολλοίς από 

συντακτικοσημασιολογικές συνθήκες. Συγκεκριμένα το ρήμα sepolto επιλέγει πολλές 

φορές θέματα με το διακριτικό χαρακτηριστικό [+ ανθρώπινο], ενώ το seppellito 

θέματα με το διακριτικό χαρακτηριστικό [+ άψυχο]. 

Η Thornton (2012: 195-197) αναφέρει ως πιθανό μέτρο αναφορικά με την ισχύ 

της υπεραφθονίας την αναλογία εμφάνισης μεταξύ των τύπων. Όσο μικρότερη 

εμφανίζεται η αναλογία μεταξύ των διαφορετικών τύπων που πραγματώνουν το κελί 

με τις ίδιες μορφοσυντατικές πληροφορίες τόσο ισχυρότερη είναι η υπεραφθονία. 

Αντίθετα, όσο υψηλότερη είναι η αναλογία των διαφορετικών τύπων τόσο πιο αδύναμη 

είναι η υπεραφθονία με αποτέλεσμα ένας τύπος να κυριαρχεί έναντι ενός άλλου.  

 

2.3.5 Αλλομορφία (allomorphy) 

Η αλλομορφία αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετούς γλωσσολόγους 

(βλ. Aronoff (1976, 1994), Lieber (1982), Carstairs (1987), Booij (1997a, 1997b 2005), 

Drachman (2000, 2001), Ράλλη (2005) και Ralli (2007)).  

Σύμφωνα με τον Aronoff (1976), η αλλομορφία τοποθετείται στο διεπίπεδο της 

Μορφολογίας και Φωνολογίας. Επιπλέον, υποστηρίζει την ύπαρξη μετακανόνων 

αλλομορφίας, οι οποίοι ερμηνεύουν την εμφάνιση των αλλομόρφων (δηλαδή των 

διαφορετικών μορφών ενός θέματος) και η εφαρμογή τους εξαρτάται από το 

μορφολογικό περιβάλλον. Στο πρότυπο της Lieber (1980), η αλλομορφική ποικιλία 

ερμηνεύεται με τεμαχιακούς όρους απευθείας στο σταθερό λεξικό. Συγκεκριμένα, 

υποθέτει την ύπαρξη μορφολεξικών κανόνων (morpholexical rules), οι οποίοι 

δηλώνουν τις σχέσεις αλλομορφίας μεταξύ των διαφόρων αλλομόρφων των λημμάτων 

του σταθερού λεξικού. Ο Carstairs (1987) υποστηρίζει πως πρέπει να υπάρξει διάκριση 
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μεταξύ της αλλομορφίας που ορίζεται φωνολογικά και της αλλομορφίας που ορίζεται 

με γραμματικούς όρους.  

Ευθυγραμμισμένοι με την άποψη του Carstairs (1987) είναι οι Booij (1997ab, 

2005) και Ράλλη (2005), οι οποίοι υποστηρίζουν πως στη μορφολογικά δηλωμένη 

αλλομορφία οι αλλομορφικές ποικιλίες μπορούν να δηλωθούν με μορφολογικούς 

όρους. Ο Booij (1997ab, 2005) προτείνει πως υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της μη 

φωνολογικά καθορισμένης αλλομορφίας και της παραδειγματικής μορφολογίας. 

Συγκεκριμένα, θεωρεί πως σε αρκετές περιπτώσεις οι αλλομορφικές ποικιλίες μπορούν 

να καθορίζονται στη βάση παραδειγματικών σχέσεων οι οποίες υπάρχουν είτε μεταξύ 

των κλιτών τύπων είτε μεταξύ των παράγωγων λέξεων του ίδιου λεξήματος. Ο 

Drachman (2001) θεωρεί πως η αλλομορφία αποτελεί ένα κανονικό μορφολογικό 

επίπεδο και οι εναλλακτικοί τύποι που υπάρχουν ικανοποιούν τους διάφορους 

περιορισμούς του περιβάλλοντος. Η Ράλλη (2005) και Ralli (2007) υποστηρίζει πως η 

αλλομορφία αποτελεί μία βασική μορφολογική ιδιότητα καθώς: α) αποτελεί κριτήριο 

ταξινόμησης κλιτικών τάξεων τόσο για τα ονόματα όσο και για τα ρήματα, β) ωθεί σε 

τάσεις παραδειγματικής ομοιομορφίας και γ) προκαλεί αντίσταση σε τάσεις 

παραδειγματικής ομοιομορφίας προς όφελος της διατήρησης της δομής μίας λέξης. Η 

άποψη αυτή, όπως θα διαφανεί παρακάτω, ενισχύεται και από τα δεδομένα της 

Κρητικής. 
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3. ΤΟ ΚΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστεί το ονοματικό και ρηματικό σύστημα της 

διαλέκτου από τον 14ο έως και τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, στο υποκεφάλαιο 3.1 

εξετάζεται το ονοματικό κλιτικό σύστημα, ενώ στο υποκεφάλαιο 3.2 το ρηματικό24. 

 

3.1 Το ονοματικό κλιτικό σύστημα  

3.1.1 Το ονοματικό κλιτικό σύστημα της Κρητικής κατά την όψιμη μεσαιωνική 

περίοδο (1300 – 1500)                                                                                            

Την περίοδο της όψιμης μεσαιωνικής περιόδου ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό η 

αναδόμηση του ονοματικού συστήματος της Ελληνικής, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη 

από τα χρόνια της Αλεξανδρινής Κοινής.  

Αυτήν την περίοδο, η ταύτιση της ονομαστικής και αιτιατικής πτώσης στον 

ενικό και πληθυντικό αριθμό και η εξάλειψη της δοτικής πτώσης οδήγησαν στην 

μείωση της πολυτυπίας μειώνοντας τον αριθμό των ληκτικών διαφοροποιήσεων από 

πέντε σε δύο για τον ενικό αριθμό και από τέσσερις σε δύο για τον πληθυντικό αριθμό 

(Μπαμπινιώτης 2002: 160-163, Holton & Manolessou 2010: 560). Σύμφωνα με τους 

Μπαμπινιώτη (2002: 161-163), Horrocks (2010: 121) και Holton et al. (2019: 302), τα 

παραδοσιακά κατηγοριοποιημένα πρωτόκλιτα και τριτόκλιτα αλληλοεπηρεάστηκαν 

μορφολογικά. Συγκεκριμένα, ο πληθυντικός των πρωτοκλίτων μεταπλάστηκε με βάση 

το πρότυπο των τριτοκλίτων (π.χ. ταμίαι → ταμίες, κατά το πατέρες), ενώ ο ενικός των 

τριτοκλίτων μεταπλάστηκε αναλογικά προς το παράδειγμα των πρωτοκλίτων (π.χ. 

χειμών → χειμώνας, κατά το ταμίας). Τα πρωτόκλιτα θηλυκά μεταπλάστηκαν κατά τα 

τριτόκλιτα και το μόρφημα πληθυντικού -ες επικρατεί σε όλες τις κλιτικές τάξεις πλην 

των δευτεροκλίτων. Ανέπαφη από την τάση αναδόμησης του ονοματικού συστήματος 

δεν παρέμεινε η γενική πτώση, η οποία, εξαιτίας της δομικής πίεσης της αιτιατικής 

πτώσης και της νέας ονομαστικής, υπέστη μετάπλαση αναλογικά με τους υπόλοιπους 

τύπους (π.χ. χειμῶνος → χειμώνα, εἰκόνος → εικόνας).  

 

Πίνακας 3. Τα αρσενικά και θηλυκά ονόματα στην Αρχαία και Μεσαιωνική Ελληνική. 

Αρχαία Ελληνική Μεσαιωνική Ελληνική 

Ενικός αριθμός 

 
24 Τα παραδείγματα από παλαιότερες φάσεις της γλώσσας θα δηλώνονται με πολυτονική γραφή, 

ακολουθώντας δηλαδή τη γραφή των μεσαιωνικών και μεταβυζαντινών γραπτών πηγών. 
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Ονομ. ἀνήρ γυνή ἄνδρας γυναίκα 

Γεν. ἀνδρός γυναικός ἄνδρα γυναίκας 

Δοτ. ἀνδρί γυναικί - - 

Αιτ. ἄνδρα γυναῖκα ἄνδρα γυναίκα 

Κλητ. ἄνερ γύναι ἄνδρα γυναίκα 

Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. ἄνδρες γυναῖκες ἄνδρες γυναίκες 

Γεν. ἀνδρῶν γυναικῶν ἀνδρών γυναικών 

Δοτ. ἀνδράσι γυναιξί - - 

Αιτ. ἄνδρας γυναῖκας ἄνδρες γυναίκες 

Κλητ. ἄνδρες γυναῖκες ἄνδρες γυναίκες 

 

Σύμφωνα με τους Μπαμπινιώτη (2002: 159-160) και Holton & Manolessou 

(2010: 554), βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η σίγηση του ληκτικού -ν από 

τα ονόματα (π.χ. ταμίαν > ταμία, τιμήν > τιμή, ουρανόν > ουρανό). Οι φάσεις της 

σίγησης του ληκτικού -ν στην Ελληνική ποικίλλουν ανά περιοχή. Στην Κρητική της 

υπό εξέταση περιόδου οι τύποι που εμφανίζουν το ληκτικό -ν κυριαρχούν σε όλα τα 

κειμενικά είδη (βλ. παραδείγματα 16-21)25. Οι τύποι χωρίς το ληκτικό μόρφημα -ν είναι 

λιγότεροι εν αντιθέσει με τους τύπους που το εμφανίζουν γεγονός που φανερώνει ότι 

η σίγησή του βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο έως και τον 15ο αι. μ.Χ. Ενδεικτικά, 

στο έργο του Σαχλίκη Ἀφήγησις παράξενος οι αιτιατικές σε -ν είναι σχεδόν τριπλάσιες 

από αυτές χωρίς το -ν (314 και 122 τύποι αντίστοιχα). 

 

(16) κ’ ηὗρα δεντρὸν ἐξαίρετον καὶ ὠρέχθην τοῦ πεζεύσειν 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 20) 

(17) τὸν Βαρραβᾶν τὸν ἄνομον καὶ τὸν ληστὴν ζητεῖτε                                                                                                                          

                                                                                  (Θρῆνος τῆς Θεοτόκου, 34) 

(18)  κάγκελον και παραθύριν 

 
25 Την ίδια περίοδο εμφανίζεται σποραδικά και η σίγηση του ληκτικού -ν στη γενική πληθυντικού (π.χ. 
τῶν σφαλμάτω, Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ 

Χριστοῦ, 237). 
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                                                                            (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 159)   

(19) στὴν ’Αφεντίαν θέλει ὑπᾶν, τὸν καῦχον της προβάλλει 

                                            (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Οἱ πολιτικές>, 325) 

(20) τὴν ὅλην μερίδαν π(ατ)ρικήν 

       (Καλομμάτης, αρ. 4, ετ. 1388) 

(21) Ὁρίζει ταῦτα ὁ ἀμιρᾶς, ἐδῶκαν με κατούναν 

             (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1319) 

 

Ο Μπαμπινιώτης (2002: 159) επισημαίνει για τα ελληνικά ότι ο κλονισμός του 

αισθήματος για τη χρήση του -ν στα ονόματα αυξάνει συνεχώς στις πηγές της περιόδου 

σε τέτοιο βαθμό, ώστε το -ν να παραλείπεται εκεί όπου κανονικά αναμενόταν ενώ 

άλλοτε χρησιμοποιείται εκεί που ιστορικά δε δικαιολογείται26. Παραδείγματα από τα 

κείμενα της Κρητικής επιβεβαιώνουν τον εν λόγω ισχυρισμό: 

 

(22) αὐτοὺς ὁπὄχουν πεθυμιά, φλόγαν καὶ δὲ μποροῦσι 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 56) 

(23) Κ’ ἐκ τὴν πλευράν του τὴν ζερβὴν τοῦ βγάνει τὴν παγίδα 

                                                                                                     (Ἡ Κοσμογέννησις, 41) 

(24) διὰ νὰ σοῦ δείξω ἀκέραια τῆς σωτηρίας τὴν στράταν  

                  (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2318) 

(25) Σκόρπισε, χῶμαν, ἄλαλον· ἄνοιξε, γῆς, ἐκράζαν 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 110) 

 

Τα ουσιαστικά σε -ος διατηρούν τα κλιτικά επιθήματα -ος, -ου, -ο στον ενικό 

και -οι, -ων, -ους στον πληθυντικό αριθμό ήδη από την Αρχαία Ελληνική (Holton & 

Manolessou 2010). Την περίοδο αυτή, όπως παρατηρεί ο Χατζιδάκις (1905/07: Α 67) 

και αργότερα οι Holton & Manolessou (2010: 556) και Holton et al. (2019: 256), πολλά 

από τα θηλυκά σε -ος υπέστησαν ποικίλες μεταβολές λόγω του ότι το επίθημα -ος 

θεωρήθηκε ασυμβίβαστο ως προς το θηλυκό γένος. Έτσι, αρκετά από τα θηλυκά 

ονόματα σε -ος υιοθέτησαν το αρσενικό γένος (π.χ. ὁ ἄμμος, ὁ στάμνος κ.ά.) ή 

 
26 Το ίδιο παρατηρεί και ο Browning (2008: 104). 
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μετέβαλαν το κλιτικό τους παράδειγμα αναλογικά προς τα πρωτόκλιτα θηλυκά της 

Αρχαίας Ελληνικής27 (π.χ. ἡ ἄμμο τῆς ἄμμο-ς, ἡ Σάμο τῆς Σάμο-ς κ.ά.). Τα τελευταία 

δε διαθέτουν πληθυντικό αριθμό, αφού σε αυτήν την κλιτική τάξη συγκαταλέγονται 

κατά κύριο λόγο κύρια ονόματα, μη μετρήσιμα ουσιαστικά (π.χ. ἄμμος) ή ουσιαστικά 

που εκφράζουν αφηρημένες έννοιες (π.χ. ἡ παράδεισος). Παραδείγματα από την 

Κρητική είναι τα εξής: 

 

(26) μὲ βισταμέντα κι ἤρχετον ἀπὸ τὸν ἄμμον ἄμμον 

                                                                               (Γκιόστρα τῶν πολιτικῶν, 29) 

(27) καὶ ἀπέξω τῆς παράδεισος ὁλόγδυμνος ἐβγαίνει 

                                                                                       (Ἡ Κοσμογέννησις, 116) 

 

Μία ομάδα αρσενικών ουσιαστικών σε -ος διαφοροποιείται στη γενική ενικού 

από τα υπόλοιπα ουσιαστικά και σχηματίζει τη γενική πτώση σε -ο28. Η πρώτη 

μαρτυρία χρήσης του επιθήματος -ο στη γενική ενικού εντοπίζεται σε γραπτή πηγή του 

11ου αι. (Holton et al. 2019: 275). Στα ουσιαστικά αυτά συμπεριλαμβάνονται κύρια 

ονόματα Ελληνικής ή Ιταλικής καταγωγής αλλά και λέξεις που αντικαθιστούν κύρια 

ονόματα σε μία πρόταση (π.χ. γέρος)29. Τα ουσιαστικά αυτά συνθέτουν ένα κλιτικό 

υποπαράδειγμα του οποίου η δημιουργία οφείλεται στο φαινόμενο της 

ενδοπαραδειγματικής ομοιομορφίας. Συγκεκριμένα, ο τύπος της αιτιατικής ενικού -ο 

φαίνεται να επεκτείνεται στη γενική ενικού καθιστώντας το κλιτικό παράδειγμα 

περισσότερο ομοιόμορφο (π.χ. τοῦ γέρο, τοῦ Γρέγο). Οι μορφοφωνηματικές αλλαγές 

στο κλιτικό παράδειγμα του ενικού μειώνονται σημαντικά με μοναδική εξαίρεση να 

αποτελεί ο τύπος της ονομαστικής που διατηρείται σε -ος. Ο Henrich (1976), όπως 

αναφέρεται στους Holton et al. (2019: 275), επισημαίνει ότι η επέκταση του -ο στη 

γενική επιχωριάζει στις νότιες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Κρήτη. 

 

(28) Ἔφθασεν ἡ μαστόρισσα τοῦ Γιάννη τοῦ Πιλάτο 

                                                                                       (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 119) 

 
27 Περισσότερα παραδείγματα της συγκεκριμένης μεταβολής για την Κρητική εντοπίζονται και 

αργότερα και συγκεκριμένα τον 17ο αι. μ.Χ. (βλ. επόμενη ενότητα). 
28  Την ύπαρξη της γενικής σε -ο στα κύρια ονόματα σε -ος επιβεβαιώνει και ο Χατζιδάκις (1905-07: Β 

25). 
29 Βλ. και Holton et al. (2019: 275). 
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Το κλιτικό παράδειγμα των αρσενικών σε -ας, -ης και -ες30 διαμορφώνεται σε -

ς, -Ø, -ν/-Ø στον ενικό και -ες, -ων, -ες στον πληθυντικό αριθμό. Τη μεσαιωνική 

περίοδο, όπως παρατηρούν οι Χατζιδάκις (1905/07: Β 16-19), Horrocks (2010: 288) 

και Holton et al. (2019: 301) εμφανίζονται οι ανισοσύλλαβοι τύποι πληθυντικού 

αριθμού σε -αδ(ες) και -ηδ(ες), οι οποίοι συνυπάρχουν με τους ισοσύλλαβους (π.χ. 

τραγουδιστής με πληθυντικό τραγουδιστάδες/τραγουδιστές). Τα αλλομορφικά θέματα σε 

-δ- κατανέμονται αποκλειστικά στο κλιτικό παράδειγμα του πληθυντικού, ενώ τα 

φωνηεντόληκτα θέματα εξακολουθούν να τοποθετούνται στο παράδειγμα του ενικού. 

Η τάση αυτή εξυπηρετεί τη διάκριση της κατανομής των αλλομόρφων έτσι ώστε κάθε 

αλλόμορφο να τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο υποπαράδειγμα (ενικού ή 

πληθυντικού) ενός κλιτικού παραδείγματος (π.χ. κλέφτη-ς, κλέφτη-Ø, κλέφτη-Ø 

[Ενικός] vs κλεφτάδ-ες, κλεφτάδ-ων, κλεφτάδ-ες [Πληθυντικός]). Οι ανισοσύλλαβοι 

πληθυντικοί στη συγκεκριμένη τάξη ουσιαστικών είναι πολύ συχνοί στον γραπτό λόγο. 

 

(29) Ὀρέγομουν νὰ περπατῶ μὲ τοὺς τραγουδιστάδες 

                                                                                                 (Ἀφήγησις παράξενος, 52) 

(30) εἰς τὸν σταυρόν κρεμάμενον μετὰ τοὺς δύο ληστάδες! 

          (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἑπιτάφιον Θρῆνον, 345) 

 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα κείμενα της περιόδου διατηρούνται 

τύποι της λόγιας παράδοσης, οι οποίοι είχαν παραμείνει σε χρήση στον γραπτό λόγο 

είτε λόγω της επιρροής της εκκλησιαστικής γλώσσας και των κειμένων της Παλαιάς 

Διαθήκης είτε λόγω του υψηλού επιπέδου μόρφωσης ορισμένων συγγραφέων της 

εποχής (π.χ. Ντελλαπόρτας). Ενδεικτικά: 

 

(31) καὶ τῆς σαρκός τὰς ἡδονάς ἕως πότε νὰ τὰς πράττῃς 

                  (Λόγος τοῦ αμαρτωλοῦ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα περὶ ἀνταποδόσεως καὶ 

ὑπομνηστικόν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, 6) 

 
30 Η πρώτη μαρτυρία τύπων σε -ε(ς) εντοπίζεται σε γραπτή πηγή της Σικελίας στα 1111 σε δάνειες 

λέξεις από τη Γαλλική και Ιταλική/Βενετική (π.χ. βιτσορές) (Holton et al. 2019: 427). 
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Πολλά από τα αρσενικά σε -ας/-ης της περιόδου εμφανίζουν φαινόμενα ετερόκλισης, 

υπεραφθονίας, αναλογίας και παραδειγματικής ομοιομορφίας.  

Ξεκινώντας από τα φαινόμενα της ετερόκλισης, αναλογίας και 

παραδειγματικής ομοιομορφίας παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα, 

τα οποία θα αποτελέσουν και την εστία του ενδιαφέροντός μας: 

 

(32) καὶ τοῦ Στρουμπούλου τὰ βουνιὰ ὡσὰν κάμπους νὰ τὰ φτειάσω  

          (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ, 9) 

(33) καὶ νὰ εἶπες οἱ παντέρημοι κοράκοι κιλαδοῦσιν 

                                                                                   (Ἀφήγησις παράξενος, 186) 

(34) Ἂρχοντες, τί σᾶς φαίνεται διὰ τοὺς φυλακατόρους; 

     (Γραφαί καὶ στίχοι καὶ ερμηνεῖαι <Περί φυλακατόρων>, 126) 

(35) καὶ νὰ λέγει τοὺς μαρτύρους 

                                                                                        (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 614) 

(36) ηὗρεν ἀνθρώπους σὰν ασκιά, πνιμένοι, ἀναμαλλιάροι 

                                                                                            (Ἡ Κοσμογέννησις, 492) 

 

 Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, η κλίση ορισμένων 

αρσενικών ονομάτων σε -ς υιοθετεί το πρότυπο της κλιτικής τάξης των αρσενικών σε 

-ος. Συγκεκριμένα: α) το λέξημα Στρούμπουλας31 αλλάζει κλιτικό πρόσφυμα μόνο στη 

γενική ενικού, αφού δε διαθέτει πληθυντικό (Στρουμπούλου), β) τα λεξήματα κόρακας, 

μάρτυρας, φυλακάτορας καθώς και άλλα ουσιαστικά (π.χ. δαίμονας) αλλάζουν κλιτικά 

προσφύματα σε όλο το υποπαράδειγμα του πληθυντικού και στη γενική ενικού (κοράκ-

οι/σκουλήκ-οι, κοράκ-ων/σκουλήκ-ων, κοράκ-ους/σκουλήκ-ους, κοράκ-ου/σκουλήκ-

ου)32, γ) ορισμένα λεξήματα υιοθετούν πλήρως το κλιτικό παράδειγμα των ονομάτων 

σε -ος (π.χ. ἀναμαλλιάρ-ος-ἀναμαλλιάρ-οι, ἀρχιμάγερ-ος-ἀρχιμαγέρ-οι, καβαλλάρ-ος-

καβαλλάρ-οι, καραβοκύρ-ος-καραβοκύρ-οι). 

Βασική αιτία εμφάνισης της παραδειγματικής ομοιομορφίας στα αρσενικά 

ουσιαστικά σε -ας και -ης της περιόδου αποτελεί η τάση ενοποίησης των δύο κλιτικών 

τάξεων των αρσενικών ουσιαστικών. Η εν λόγω παραδειγματική ομοιομορφία μπορεί 

 
31 Όνομα βουνοκορφής που βρίσκεται δυτικά του Ηρακλείου. 
32 Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. Χατζιδάκι (1905-07: Β 4). 
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να χαρακτηριστεί ως τριφασική καθώς η εφαρμογή της περνάει από τα εξής τρία 

στάδια: διαπαραδειγματική ομοιομορφία (πρώτο στάδιο) → ενδοπαραδειγματική 

ομοιομορφία (δεύτερο στάδιο) → διαπαραδειγματική ομοιομορφία (τρίτο στάδιο). Σε 

πρώτο στάδιο, λαμβάνει χώρα η διαπαραδειγματική ομοιομορφία, η οποία 

αναδιαμορφώνει το κλιτικό παράδειγμα του πληθυντικού των αρσενικών σε -ας/-ης 

αναλογικά κατά το πρότυπο της κλιτικής τάξης των αρσενικών σε -ος. (π.χ. κοράκοι). 

Κατά τους Stump (2006: 29) και Ράλλη (2015: 72), η ετερόκλιση ξεκινά από τα 

μαρκαρισμένα μορφοσυντακτικά κελιά ενός παραδείγματος και συγκεκριμένα εδώ, 

στον πληθυντικό αριθμό. Σε δεύτερο στάδιο, λαμβάνει χώρα η ενδοπαραδειγματική 

ομοιομορφία όπου το αλλόμορφο του πληθυντικού τείνει να κυριαρχήσει στο κλιτικό 

υποπαράδειγμα του ενικού επεκτείνοντας τον τύπο του στη γενική ενικού (π.χ. κορακ- 

αντί κορακα-). Σε τρίτο στάδιο, εφαρμόζεται η διαπαραδειγματική ομοιομορφία όπου 

το κλιτικό επίθημα της γενικής ενικού των αρσενικών σε -ος επεκτείνεται στη γενική 

ενικού των αρσενικών σε -ης/-ας (π.χ. κοράκ-ου). Σε ορισμένες περιπτώσεις η 

παραδειγματική ομοιομορφία μπορεί να εμφανίσει και ένα τέταρτο στάδιο κατά το 

οποίο η διεισδυτική τάξη (intrusive class)33 επεκτείνει όλα τα κλιτικά της προσφύματα 

στο εξ ορισμού κλιτικό παράδειγμα των λεξημάτων (βλ. παράδειγμα 36). Ενισχυτικό 

ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η εξάπλωση του αλλομόρφου που υπερέχει αριθμητικά 

στο κλιτικό παράδειγμα του λεξήματος (π.χ. αναμαλλιαρ (5 τύποι: 4 τύποι στον 

πληθυντικό και 1 τύπος στη γενική ενικού) vs αναμαλλιαρη (3 τύποι))34 στο υπόλοιπο 

κλιτικό παράδειγμα). 

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται από τα ως άνω παραδείγματα είναι για ποιο 

λόγο η κλιτική τάξη των αρσενικών σε -ος διεισδύει στο παράδειγμα της κλιτικής τάξης 

των αρσενικών σε -ας/-ης και γιατί δε συμβαίνει το αντίστροφο. Η Melissaropoulou 

(2013), αντλώντας δεδομένα από τις νεοελληνικές διαλέκτους (Ποντιακή κ.ά.), 

αναφέρει πως η περισσότερο παραγωγική κλιτική τάξη (στη συγκεκριμένη περίπτωση 

τα αρσενικά σε -ος) τείνει να επεκτείνεται εις βάρος των λιγότερο παραγωγικών. 

Δηλαδή, η κλιτική τάξη των αρσενικών σε -ος επεκτείνεται στην κλιτική τάξη των 

αρσενικών σε -ης/-ας καθώς αποτελεί μία κλιτική τάξη που παράγεται με απλό τρόπο 

(δηλαδή χωρίς αλλομορφικές εναλλαγές θεμάτων). Παρόλα αυτά, στην υπό εξέταση 

περίοδο (αλλά και έως σήμερα) η διείσδυση της κλιτικής τάξης των αρσενικών σε -ος 

 
33  Όρος από τον Stump (2006). 
34  Ενισχύεται η εγκυρότητα του «κανόνα της πλειοψηφίας» (Albright 2005: 23). 
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δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλο το παράδειγμα των αρσενικών σε -ης/-ας, καθώς το 

υποπαράδειγμα του ενικού (με εξαίρεση τη γενική) παραμένει αλώβητο στα 

περισσότερα λεξήματα της διαλέκτου (π.χ. κόρακας και όχι *κόρακος). Η διείσδυση 

του επιθήματος -ου στη γενική ενικού των αρσενικών σε -ας/-ης φαίνεται να 

διευκολύνεται από την απουσία λεξικά εκπεφρασμένης κλίσης (π.χ κόρακα-ς, κόρακα-

Ø, κόρακα-ν).35 

Αποτέλεσμα της διείσδυσης των αρσενικών σε -ος στην κλίση των αρσενικών 

σε -ας/-ης είναι η εμφάνιση του φαινομένου της υπεραφθονίας. Ενδεικτικά είναι τα 

παρακάτω παραδείγματα: 

 

(37) κι οἱ συγγενείς τοὺς συγγενούς καὶ πῶς τοὺς απαρνοῦνται 

                                           (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί φίλων>, 5) 

(38) κι οἱ συγγενεῖς τοὺς συγγενεῖς τοὺς πλούσιους ἀγαποῦσιν 

                                          (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί φίλων>, 68) 

 

Στα κείμενα του Σαχλίκη η αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού συγγενής 

πραγματώνεται άλλοτε ως συγγενείς με βάση το πρότυπο που αντιστοιχεί στην κλιτική 

τάξη των αρσενικών σε -ας/-ης και άλλοτε ως συγγενούς με βάση το πρότυπο των 

αρσενικών σε -ος. Η υπεραφθονία στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλεται στην 

αντίσταση του κλιτικού παραδείγματος των αρσενικών σε -ας/-ης έναντι του τύπου που 

διεισδύει από την κλιτική τάξη των αρσενικών σε -ος γεγονός που προκαλεί διτυπία 

(συγγενείς/συγγενούς). Φαινόμενα υπεραφθονίας συναντάμε και σε λεξήματα στα οποία 

η διαπαραδειγματική ομοιομορφία είχε πλήρη εφαρμογή (βλ. στάδιο 4 παραπάνω). 

Χαρακτηριστικά, οι μορφές καβαλλάρης και καβαλλάρος συνυπάρχουν στα κείμενα της 

Μεσαιωνικής Κρητικής. Στα κείμενα του Ντελλαπόρτα ο τύπος καβαλλάρος 

εντοπίζεται δύο φορές, ενώ ο τύπος καβαλλάρης μία. 

Τα θηλυκά σε -α, -η και -ου διαμορφώνουν το κλιτικό τους παράδειγμα σε -Ø, 

-ς,  -ν/-Ø στον ενικό και σε -ες, -ων, -ες στον πληθυντικό. Τα αλλομορφικά θέματα σε 

-δ- όπως και στην περίπτωση των ουσιαστικών σε -ας και -ης, κατανέμονται 

αποκλειστικά στον πληθυντικό αριθμό. 

 
35 Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται η τάση 4 του Mańczak (1958), ο οποίος παρατηρεί ότι η απουσία 

κλιτικού προσφύματος σε ένα παράδειγμα διευκολύνει την αναλογική επέκταση ενός τύπου σε έναν 

άλλο. 
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(39) λείποντα οἱ γιοί τους νὰ θωροῦν ὕπαντρες τὲς νυφάδες 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 230) 

(40) ἀμέτε καὶ μαυλίζετε ὕπανδρες καὶ χηράδες 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 316) 

 

Στα κείμενα διαφαίνεται μια τάση εξάλειψης των αρχαιοπρεπών επιθημάτων του 

πληθυντικού αριθμού καθώς τα περισσότερα αρχαιόκλιτα θηλυκά κλίνονται με βάση 

τα επιθήματα -ες, -ων, -ες αντί -εις, -ων, -εις. Η συγκεκριμένη τάση φαίνεται να 

εμφανίζεται στις γραπτές πηγές πριν τον 12ο αι. (Holton et al. 2019: 568). 

Συγκεκριμένα, το αρχαιοπρεπές επίθημα -εις εξοβελίζεται από το συχνότερο και 

παραγωγικότερο επίθημα -ες μέσω της διαπαραδειγματικής ομοιομορφίας. Ο 

εξοβελισμός του αρχαιοπρεπούς επιθήματος -εις, όπως φαίνεται από τις 

μεταγενέστερες γραπτές πηγές, ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό την περίοδο της 

Πρώιμης Νεότερης Ελληνικής (βλ. ενότητα 3.1.2). Σε αρκετά κείμενα τον όψιμο 

μεσαίωνα τα επιθήματα -ες και -εις συνυπάρχουν (φαινόμενο υπεραφθονίας) (βλ. 43-

46). Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής: 

 

(41) ἀμή ἀρρωστιές καὶ κόλασες καὶ ὕστερα κλαίει καὶ πλήσκει 

                                               (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Τὰ νυκτογυρίσματα>, 81) 

(42) Γίνουνται γάμοι καὶ χαρές, παράταξες καὶ σκόλες; 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 99) 

(43) πὼς ἤμου πάντοτε ἕτοιμος εἰς τὲς ὑπόθεσές των 

    (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1232) 

(44) ὡς διὰ μεγάλες καὶ πολλές ὑποθέσεις, τὲς εἶχεν 

          (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1255) 

(45) ἂν θέλετε τὲς τάξες μου νὰ σᾶς τὲς ἑρμηνεύσω 

                                                                                           (Τὸ καταλόγιν τῆς Πόθας, 22) 

(46) Τέτοια εἶν’ τῶν χωριατῶν οἱ συντροφιὲς κι οἱ τάξεις 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 226) 
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Την ίδια περίοδο παρατηρείται μερική διατήρηση των αρχαίων επιθημάτων των 

ουσιαστικών σε -ις, -ιν και -ας. Οι περιπτώσεις αυτές είναι σποραδικές και εντοπίζονται 

κυρίως σε κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου φανερώνοντας ότι δε διατηρούν τον 

παραγωγικό χαρακτήρα που είχαν σε προηγούμενες φάσεις της γλώσσας. Ενδεικτικά: 

 

(47) κεκράτησαι εἰς ἀπόγνωσιν, φεύγεις τὴν σωτηρίαν; 

  (Λόγος τοῦ αμαρτωλοῦ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα περὶ ἀνταποδόσεως καὶ 

ὑπομνηστικόν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, 11) 

(48) πετούμενα, συρνάμενα, ἐγέμισεν ἡ κτίσις. 

                                                                                         (Ἡ Κοσμογέννησις, 22) 

(49) Ἀκούσατε τῶν χωριατῶν τὴν διάταξιν καὶ τάξιν 

                                                                                   (Ἀφήγησις παράξενος, 386) 

(50) τάς γυναίκας ποὺ ἀγαποῦσι 

                                                                            (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 644) 

 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά διακρίνονται σε τέσσερις κλιτικές τάξεις. Η πρώτη 

τάξη περιλαμβάνει τα ουδέτερα σε -ον, τα οποία διατηρούν τα κλιτικά επιθήματα που 

έχουν κληρονομηθεί από την Αρχαία Ελληνική στην Ελληνιστική Κοινή και μετά. Η 

δεύτερη τάξη περιλαμβάνει την κλιτική ομάδα των ουδετέρων σε -ι(ν). Τα  ουδέτερα 

σε -ι(ν) προήλθαν από τα ουδέτερα σε -ιον και η διαδικασία της εξέλιξής τους είχε 

ξεκινήσει ήδη από τους όψιμους αιώνες της Ελληνιστικής Κοινής (Μπαμπινιώτης 

2002, Holton & Manolessou 2010, Holton et al. 2019). Όπως παρατηρούν οι Holton & 

Manolessou (2010: 555), Horrocks (2010: 175) και Holton et al. (2019: 609), λόγω της 

μεγάλης παραγωγικότητας των υποκοριστικών σε -ιον πολλές φορές το συγκεκριμένο 

επίθημα αντικαθιστούσε τα τριτόκλιτα κλιτικά σχήματα που παρουσίαζαν θεματική 

αλλομορφία (π.χ. ὀφρύς > ὀφρύδιον) μέσω της απαλοιφής του σημασιολογικού φορτίου 

του υποκοριστικού επιθήματος -ιον και μετατροπής του σε -ι(ν). Η τρίτη τάξη των 

ουδετέρων απαρτίζεται από τα ουδέτερα σε -ος, η οποία εξακολουθεί να κλίνεται με 

βάση το πρότυπο της Αρχαίας Ελληνικής, ωστόσο, όπως θα διαφανεί παρακάτω, πολλά 

μέλη της υιοθετούσαν το κλιτικό παράδειγμα της τάξης των ουδετέρων σε -ον. Η 

τέταρτη και τελευταία τάξη αποτελείται από τα ουδέτερα σε -μα/-μα(ν). Η 

συγκεκριμένη κλιτική τάξη δεν παρουσιάζει διαφορές από το κληρονομηθέν κλιτικό 
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μοτίβο της Αρχαίας Ελληνικής. Η μόνη διαφορά εντοπίζεται στην ονομαστική και 

αιτιατική ενικού όπου το ληκτικό -ν εμφανίζεται αρκετές φορές αδικαιολόγητα ως 

επίθημα στις συγκεκριμένες πτώσεις, τάση που ιστορικά δε δικαιολογείται. Η σύνδεση 

των θεμάτων σε -μα με το -ν θεωρείται αναμενόμενη κατά τον Horrocks (2010: 288), 

αφού και οι υπόλοιπες βασικές κλιτικές τάξεις των ουδετέρων, ακολουθούσαν αυτό το 

σχήμα (π.χ. ξύλον, σπίτιν)36. Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα από τα 

ουδέτερα ουσιαστικά της περιόδου: 

 

(51) Τετράποδα, συρνάμενα, πᾶσα θεριὸν τῆς κτίσης 

                                                                                                   (Ἡ Κοσμογέννησις, 447) 

(52) Ἀπείτις τὸ κακὸ θεριὸ τ’ ὡριὸ πουλὶν ἐφάνη 

                                                                                                   (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 63) 

(53) κι ἐγὼ εἰς τὰ ὄρη ἐγύριζα κι εἰς τὰ ψηλὰ βουνία 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 124) 

(54) καὶ τ’ ἄλλον αἷμαν ἔρρεγε κι ἀκνίδα μὲ τὸν βρόμο 

                           (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 92) 

 

Στα γραπτά κείμενα του όψιμου μεσαίωνα παρατηρείται μία τάση μετάβασης 

των ουδετέρων σε -ος στην κλιτική τάξη των ουδετέρων σε -ο. Οι πρώτες μαρτυρίες 

αυτού του φαινομένου για την Κρητική προέρχονται από τα έργα Θρῆνος εἰς τά πάθη 

καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ και Ἔπαινος 

τῶν γυναικῶν του 15ου αι.37  

 

(55) κι ἐδώκασι του πάθητα κι ἀπόξω κι ἀπὸ μέσα!38 

        (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 370) 

(56) καὶ ἄλλον κάμνει ἦθη πλήθια 

 
36 Κατά τον Χαραλαμπάκη (2001α: 171-177) η παρουσία του ληκτικού -ν σε τέτοιου είδους 

περιπτώσεις οφείλεται στην υπεργενίκευση ή ακόμα και στην τάση των συγγραφέων του μεσαίωνα και 

των μεταβυζαντινών χρόνων να προσδώσουν λογιότητα στα έργα τους.  
37  Τέτοιου είδους φαινόμενα παρατηρούνται και στο Χρονικόν τοῦ Μορέως (π.χ. ἐπεί τῆς μάχης τὰ 

ἔργατα ἐτοῦτα προξενοῦσιν (στιχ. 8682)). 
38 Ο τύπος εντοπίζεται στους στίχους του κειμένου που προέρχονται από τον κρητικό διασκευαστή του 

κειμένου και όχι από τον ίδιο τον Φαλιέρο. Η χρονολογία της προσθήκης των στίχων στο κείμενο του 

Φαλιέρου εκτιμάται μεταξύ 1474 – 1543/44 (Bakker & van Gemert 2002: 92). 
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                                                                                  (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 169) 

(57) διά  τ’ αὐτό τάχα ἔχει θάρρο 

                                                                                  (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 725) 

 

Βασικός μηχανισμός που καθιστά ευκολότερη την αλλαγή κλίσης ορισμένων 

ουσιαστικών που παραδοσιακά κλίνονταν με βάση το αρχαιοπρεπές κλιτικό 

παράδειγμα σε -ος είναι η εισαγωγή αλλομορφίας. Οι Ράλλη, Μελισσαροπούλου και 

Τσιάμας (2004) και Ralli (2007), μελετώντας το ιδίωμα της Λέσβου καθώς και το 

μικρασιατικό ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων, παρουσιάζουν ανάλογες 

περιπτώσεις αλλομορφίας όπου δημιουργείται: α) ένα θεματικό αλλόμορφο σε -ι- που 

προκύπτει από την επανανάλυση του κλιτικού επιθήματος του πληθυντικού -η σε μέρος 

του θέματος, υιοθετώντας το πρότυπο της κλιτικής τάξης των ουδετέρων σε -ι (βλ. 56) 

ή β) ένα συμφωνικό αλλόμορφο σε -τ- (βλ. 55), υιοθετώντας το πρότυπο της κλιτικής 

τάξης των ουδετέρων με αλλομορφικό θέμα -τ- (π.χ. κρέατα, πράγματα). Η εισαγωγή 

αλλομορφίας σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τη Ralli (2007: 19), καθιστά το 

ονοματικό σύστημα των ουδετέρων πιο απλό και ομοιογενές εξαλείφοντας τα μη 

παραγωγικά κλιτικά επιθήματα σε -η προς χάρη των παραγωγικών επιθημάτων εις -α. 

Το φαινόμενο που είναι υπεύθυνο για την επίτευξη της διαπαραδειγματικής 

ομοιομορφίας είναι, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, η αλλομορφία (με την 

επανανάλυση του κλιτικού επιθήματος σε μέρος του θέματος ή με την εισαγωγή νέας 

αλλομορφίας). 

Μία λιγότερο πιθανή εξήγηση του φαινομένου έχει προταθεί από τον Χατζιδάκι 

(1905/07: Α 401-402). Κατά τον συγγραφέα, η δημιουργία των τύπων σε -ητα και -ηα 

οφείλεται στην ανάγκη σαφέστερης δήλωσης του πληθυντικού. Συγκεκριμένα, ο τύπος 

πληθυντικού σε -η ομοίαζε σε μεγάλο βαθμό με το ληκτικό -ι των ουδετέρων (π.χ. νέφη 

vs μέλι) γεγονός που οδήγησε στην τάση σαφέστερης διάκρισης ενικού-πληθυντικού 

μέσω της εισαγωγής του κλιτικού επιθήματος -α. 

Ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο παρουσιάζουν τα ουδέτερα ουσιαστικά κάστρο 

και ἄστρο, τα οποία σχηματίζουν τον πληθυντικό αριθμό συνήθως με τα κλιτικά 

επιθήματα της κλιτικής τάξης των ουδετέρων σε -ος. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, 

ο σχηματισμός πληθυντικού σε -η αυτήν την περίοδο είναι λιγότερο παραγωγικός από 

τον σχηματισμό πληθυντικού σε -α. Η συγκεκριμένη τάση φανερώνει μία προσπάθεια 

επιβίωσης των επιθημάτων της κλιτικής τάξης των ουδετέρων σε -ος μέσω της 
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ενσωμάτωσης θεμάτων που παραδοσιακά κλίνονταν με βάση τα εις -ο (Horrocks 2010: 

289). Ενδεικτικά: 

 

(58) ἐπέσαν τὰ ἄστρη ἐπὶ τὴν γῆν, τὸ φέγγος ἐθαμπώθη 

           (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἑπιτάφιον Θρῆνον, 350) 

(59) ἄλογα, κάστρη, πράγματα νὰ ἐβγῆ νὰ πολεμήση 

                                                      (Γραφαί καὶ στίχοι καὶ ερμηνεῖαι <Περί φίλων>, 37) 

 

Παραδείγματα ετερόκλισης εντοπίζονται και στη γενική ενικού των ουδετέρων σε -μα 

και -ος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γενική του ουδετέρου μνήμα, η οποία 

διαμορφώνεται αναλογικά προς τον πιο συχνό τύπο, δηλαδή -ου (γενική των ουδετέρων 

σε -ι, -ο, -ος) αντί -ος (βλ. 60). Την ίδια τάση ακολουθούν και τα ουδέτερα σε -ος όπου 

η γενική ενικού σχηματίζεται αρκετές φορές με το επίθημα -ου (π.χ. πελάγ-ου) αντί με 

το αρχαιοπρεπές -ους (βλ. 61). Το επίθημα -ους φαίνεται να εξαλείφεται πλήρως την 

περίοδο των πρώιμων νεότερων χρόνων και αντικαθίσταται από το παραγωγικότερο 

επίθημα -ου (βλ. επόμενη ενότητα). 

 

(60) Καὶ ὡσὰν σκεπάζει τὸν νεκρόν ἡ πλάκα τοῦ μνημάτου 

            (Γραφαί καὶ στίχοι καὶ ερμηνεῖαι  <Περί φυλακῆς>, 31) 

(61) Διὰ νὰ μετρήση αὐτὴν τὴν γῆν, τοῦ μάκρου καὶ τοῦ πλάτου 

                                                                                             (Ἡ Κοσμογέννησις, 739) 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπεραφθονίας παρουσιάζονται στην κλίση των 

ουδετέρων σε -ος. Το ουσιαστικό δεντρό κλίνεται στον πληθυντικό τόσο με βάση τον 

πληθυντικό των ουδετέρων σε -ο όσο και με βάση τον πληθυντικό των ουδετέρων σε -

ος. Στο έργο Κοσμογέννησις, ο τύπος δένδρη παρατηρείται 8 φορές, ενώ ο τύπος δεντρά 

μόλις 2. 

 

(62) Ἕν’ ἀπ’ ἐκεῖνα τὰ δενδρὰ ἐκ τοῦ καρποῦ ν’ ἀπέχη 

                                                                                                     (Ἡ Κοσμογέννησις, 51) 

(63) καὶ θὲς ἰδεῖν καρποὺς πολλοὺς καὶ δένδρη πλουμισμένα 
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                                                                                                   (Ἡ Κοσμογέννησις, 333) 

 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, υιοθετώντας το μοντέλο της Ralli (2000) 

και Ράλλη (2005), στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι κλιτικές τάξεις των ονομάτων39 

της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

 

Πίνακας 4. Το ονοματικό σύστημα της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

Κλιτική τάξη 1α 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. ἄνθρωπ-ος, ἐλίγ-ος ἀνθρῶπ-οι, ἐλίγ-οι 

Γεν. ἀνθρώπ-ου, ἐλίγ-ου ἀνθρώπ-ω(ν), ἐλίγ-ω(ν) 

Αιτ. ἄνθρωπ-ο(ν), ἐλίγ-ο(ν) ἀνθρώπ-ους, ἐλίγ-ους 

Κλητ. ἄνθρωπ-ε, ἐλίγ-ε ἀνθρῶπ-οι, ἐλίγ-οι 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 1β 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. Αἴγυπτο-Ø - 

Γεν. Αἴγυπτο-ς - 

Αιτ. Αἴγυπτο-ν - 

Κλητ. Αἴγυπτο-ς - 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 1γ 

Πτώσεις Ενικός αριθμός  Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. γέρ-ος γέρ-οι 

Γεν. γέρ-ο γέρ-ω(ν) 

Αιτ. γέρ-ο γέρ-ους 

 
39 Στα ονόματα συμπεριλαμβάνονται και τα επίθετα καθώς τα κλιτικά τους παραδείγματα δε διαφέρουν 

από εκείνα των ουσιαστικών. 
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Κλητ. γέρ-ο γέρ-οι 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 2 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. παιγνιώτη-ς40 παιγνιῶτ-ες/παιγνιωτάδ-ες 

Γεν. παιγνιώτη-Ø παιγνιωτ-ῶ(ν)/παιγνιωτάδ-ω(ν) 

Αιτ. παιγνιώτη-ν/παιγνιώτη-Ø παιγνιῶτ-ες/παιγνιωτάδ-ες 

Κλητ. παιγνιώτη-Ø παιγνιῶτ-ες/παιγνιωτάδ-ες 

Αλλομορφία: Ναι 

Κλιτική τάξη 3 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. σκόλη-Ø, βαρέα-Ø σκόλ-ες/σκολάδ-ες, βαρέ-ες 

Γεν. σκόλη-ς, βαρέα-ς σκολ-ῶ(ν)/σκολάδ-ω(ν), βαρέ-ω(ν) 

Αιτ. σκόλη-ν/σκόλη-Ø, βαρέα-ν/βαρέα-Ø σκόλ-ες/σκολάδ-ες, βαρέ-ες 

Κλητ. σκόλη-Ø, βαρέα-Ø σκόλ-ες/σκολάδ-ες, βαρέ-ες 

Αλλομορφία: Ναι 

Κλιτική τάξη 4 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. σκολει-ό(ν), περισσ-ό(ν) σκολει-ά, περισσ-ά 

Γεν. σκολει-οῦ, περισσ-οῦ σκολει-ῶ(ν), περισσ-ῶ(ν) 

Αιτ. σκολει-ό(ν), περισσ-ό(ν) σκολει-ά, περισσ-ά 

Κλητ. σκολει-ό(ν), περισσ-ό(ν) σκολει-ά, περισσ-ά 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 5 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. βουνί-ν/βουνί-Ø βουνί-α/βουνι-ά 

Γεν. βουνί-ου/βουνι-ού βουνί-ω(ν)/βουνι-ῶ(ν) 

Αιτ. βουνί-ν/βουνί-Ø βουνί-α/βουνι-ά 

 
40 ‘οργανοπαίχτης’. 
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Κλητ. βουνί-Ø βουνί-α/βουνι-ά 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 6 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. δρόσ-ος δρόσ-η 

Γεν. δρόσ-ους/δρόσ-ου δροσ-ῶ(ν) 

Αιτ. δρόσ-ος δρόσ-η 

Κλητ. δρόσ-ος δρόσ-η 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 7 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. στόμα-ν/στόμα-Ø στόματ-α 

Γεν. στόματ-ος/στομάτ-ου στομάτ-ω(ν) 

Αιτ. στόμα-ν/στόμα-Ø στόματ-α 

Κλητ. στόμα-Ø στόματ-α  

Αλλομορφία: Ναι 

Κλιτική τάξη 8 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. πόλη-Ø πόλ-εις 

Γεν. πόλε-ως/πόλη-ς πόλε-ω(ν) 

Αιτ. πόλη-Ø πόλ-εις 

Κλητ. πόλη-Ø πόλ-εις 

Αλλομορφία: Ναι 

 

Συνοψίζοντας, με βάση τον παραπάνω πίνακα, η κρητική διάλεκτος κατά την 

περίοδο του όψιμου μεσαίωνα εμφανίζει ένα ονοματικό κλιτικό σύστημα που 

απαρτίζεται από 8 κλιτικές τάξεις. Συγκεκριμένα: 

• Η κλιτική τάξη 1 απαρτίζεται από τρία κλιτικά υποπαραδείγματα, από τα οποία 

τα 1β και 1γ δεν εντοπίζονται σε όλες τις διαλεκτικές ποικιλίες της περιόδου. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στους Holton et al. (2019: 289) η εν λόγω 
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ποικιλία στην κλίση εντοπίζεται μόνο σε 4 περιοχές: α) Κρήτη, β) Πελοπόννησος, 

γ) Επτάνησα, δ) ορισμένα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Μύκονος, Πάτμος).  

• Τα κλιτικά παραδείγματα 2, 3, 4, 5 δεν εμφανίζουν μεταβολές ως προς τα κλιτικά 

επιθήματα σε σχέση με παλαιότερες φάσεις της γλώσσας.  

• Η γενική ενικού των ουδετέρων των κλιτικών τάξεων 6 και 7 τείνει να 

αναδιαμορφωθεί σε -ου, ωστόσο, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ολοκληρώνεται 

μετά τον 16ο αι.  

• Η ΚΤ8 των θηλυκών που κλίνονται αρχαιοπρεπώς (π.χ. φύση), όπως 

επιβεβαιώνουν και οι πίνακες της Μεσαιωνικής Γραμματικής των Holton et al. 

(2019: 535), φαίνεται να επιβιώνει την περίοδο του όψιμου μεσαίωνα και 

συνυπάρχει με την ΚΤ3.  

•  Αρκετά ουσιαστικά δεν εμφανίζουν σταθερή κλίση, αφού, όπως διαφάνηκε 

παραπάνω, φαινόμενα, όπως η ετερόκλιση και η διαπαραδειγματική 

ομοιομορφία, προκαλούν αστάθεια στην κλίση ορισμένων στοιχείων (π.χ. 

κόρακας - κοράκοι, πάθος - πάθητα/πάθη). 

 

3.1.2 Το ονοματικό κλιτικό σύστημα της Κρητικής κατά την περίοδο της 

Πρώιμης Νεότερης Ελληνικής  (1500 – 1700)                                                                      

Από τον 16ο αι. και μετά, οι πηγές (λογοτεχνικά και νοταριακά κείμενα) μας δίνουν μία 

πληρέστερη εικόνα για τη μορφολογία της διαλέκτου.  

Την υπό εξέταση περίοδο, η χρήση του ληκτικού -ν στα ονόματα είναι αισθητή 

στα νοταριακά κείμενα, ενώ στα λογοτεχνικά έργα έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η 

συστηματική χρήση του ληκτικού -ν στα νοταριακά κείμενα οφείλεται πιθανότατα 

στην επισημότητα των εγγράφων Χαραλαμπάκης (2001α: 173). Συγκεκριμένα, στα 

έγγραφα του Μαρά αλλά και άλλων νοταρίων εντοπίζεται μια πληθώρα τύπων με τη 

χρήση του -ν, όπως οι αὐλῆν, ἐννοίκιον, μαγερεῖον, σιγουριτὰν, τεσταμέντον κ.ά. 

Επιπλέον, εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση για την επιλογή της χρήσης του με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σε λέξεις που ιστορικά δεν το υιοθετούσαν ή ακόμα 

και σε δάνειες λέξεις από τις ιταλορομανικές γλώσσες (βλ. παραδείγματα 64 και 65 

αντίστοιχα). Από τα τέλη του 16ου αι. με αρχές του 17ου αι. παρατηρείται 

συστηματικότερα η αποβολή του ληκτικού -ν στη γενική πληθυντικού, η οποία 

διαμορφώνεται ως -ω (βλ. παραδείγματα 66, 67). Σποραδικά στον Μπουνιαλή αλλά 
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και στον Μορεζήνο εμφανίζεται και το επίθημα -ωνε41, το οποίο προέκυψε από την 

προσθήκη του φωνήματος /e/ στο επίθημα -ων (βλ. 68). 

 

(64) τάσσω σου τὸ ζιμιό ὅτι πὼς τὴ ρότταν εἶχε πάρει  

                                                                                            (Φορτουνᾶτος, Β 20) 

(65) σού δωκα θέλημαν 

         (Μαρᾶς, Κατ. 149, αρ. 9, ετ. 1549) 

(66) Σπίθες σιδέρω, αἷμα κορμιῶν ἐβγάνει, ὅπου μαλώσῃ 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Β 753) 

(67) γιὰ τῶ χριστιανῶ τὸ γένος ἐφαλλίρισα ὁ καημένος 

                                                                       (Θρῆνος τοῦ Φαλλίδου τοῦ πτωχοῦ, 4) 

(68) ἤσανε ἀπάνω τῶν κοπελιῶνε καὶ εὑρίσκουσίν τα γερά, ζωντανά 

                (Κλίνη Σολομώντος – Ιστορίες θαυμάτων τῆς Παναγίας, Ε 53/45v) 

 

Στην Πρώιμη Νεότερη Κρητική εμφανίζονται συχνότερα τα ουσιαστικά που 

σχηματίζουν τη γενική σε -ο. Ακολουθούν παραδείγματα από τις πηγές της περιόδου: 

 

(69) καὶ δὲν τοῦ μέλλει, τάσσω σου, τοῦ γέρο τὸ κουλούρι. 

                                                                                           (Φορτουνᾶτος, Γ 500) 

(70) Στὴ βάρκα δὲν ἐχώρειε τοῦ Χάρο τὸ φουσᾶτο 

      (Bιβλίον σύν Θεῷ περιέχον τῆς Μάλτας πολιορκίαν, 1730) 

(71) τοῦ Μενελάο εἶναι γυνή, ὁπού τὴ Σπάρτη ὁρίζει 

                                                                        (Φορτουνᾶτος, Ιντερμέδιο Β 159) 

(72) καὶ τοῦ Γοφρέδο νὰ σὲ ’δοῦ τ’ ἀμμάτια πεθυμοῦσι 

                                                                               (Ἐρωφίλη, Ιντερμέδιο Β 116) 

(73) ἐσένα του κουνηἄδω μου του μαστρω Φανούρηω Πεγνηὅτη 

                                                                                      (Ὁλόκαλος, αρ. 29, ετ. 1524) 

 

 
41 Το επίθημα εντοπίζεται γεωγραφικά στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο αλλά και στα Επτάνησα 

(Holton et al. 2019: 270). 
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Την υπό εξέταση περίοδο εξακολουθούν να εντοπίζονται τα θηλυκά σε -ος 

(ΚΤ1β), τα οποία, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, σχηματίζονταν 

αρχαιοπρεπώς με βάση τα επιθήματα της παραδοσιακής α΄ κλίσης. Η εν λόγω κλιτική 

τάξη εμφανίζει ελλειπτικό κλιτικό παράδειγμα καθώς δεν παρουσιάζει πληθυντικό 

αριθμό και περιλαμβάνει ονόματα χωρών, νησιών, πόλεων ή αφηρημένων τοποθεσιών 

(π.χ. ἡ παράδεισος) λήγοντα σε -ος.  

 

(74) Τσὶ πόρτες τσῆ παράδεισος τὰ λόγια τσῆ μοῦ ἀνοῖξα 

                                                                                           (Φορτουνᾶτος, Γ 513) 

(75) Ὅριζε χῶρες καὶ χωριά εἰς τσ’ Ἔγριπος τὰ μέρη 

                                                                                           (Ἐρωτόκριτος, Β 203) 

(76) καὶ στὲς μεριὲς τῆς Γιόφυρος ὁπού ’λθ’ ἐκεῖ νὰ μείνει 

                          (Κρητικός Πόλεμος, 258/16) 

(77) Κρήτης, ἡ Ρόδο ἐθλίβηκε, τῆς Χιός ἐκακοφάνη 

                                                                              (Τῆς Κρήτης ὁ χαλασμός, 189) 

(78) καὶ πρὸς τσῆ Λῆμνος τὸ νησὶ πάσινε γιὰ νὰ μποῦσι 

                      (Κρητικός Πόλεμος, 400/27) 

                              

Η ΚΤ2 των αρσενικών σε -ας/-ης/-ες δεν παρουσιάζει μεταβολές ως προς το 

κλιτικό της παράδειγμα. Τον 17ο αι. εμφανίζονται οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες 

ουσιαστικών σε -ες που σχηματίζουν πληθυντικό σε -εδ(ες) κατά το πρότυπο των -ας/-

ης (Holton et al. 2019: 427-428)42. Παρόλα αυτά, οι περιπτώσεις ετερόκλισης είναι 

αρκετές γεγονός που αποκαλύπτει ότι η τάση ενοποίησης των δύο κλιτικών τάξεων των 

ουσιαστικών (ΚΤ1 και ΚΤ2) είναι ακόμα εν εξελίξει. Η ετερόκλιση, όπως είδαμε και 

στην προηγούμενη ενότητα, εμφανίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στο κλιτικό 

υποπαράδειγμα του πληθυντικού καθώς και στη γενική ενικού.  

 

(79) εἶναι κοτέντοι μαρτύροι παρακαλετοὶ καὶ τὰ ἑξῆς. 

                                                                            (Ξανθουδίδης 1912β, αρ. 32. ετ. 1622) 

(80) ἀπό τὸ κάστρο τοῦ Χανδάκου 

 
42 Την περίοδο των μεταβυζαντινών χρόνων ενσωματώνονται πολλά δάνεια από την Τουρκική, τα 

οποία λήγουν σε -ες (π.χ. καφές) ((Holton et al. 2019: 427). 
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                                                                            (Ξανθουδίδης 1912β, αρ. 18, ετ. 1618) 

(81) καὶ τοῦ δαιμόνου τσῆ δοκριαῖς καλότατα κατέχει 

                                                                                                               (Πανώρια, Β 44) 

(82) διὰ στόματος τοῦ Προφήτου, πὼς τὴν ἐτριγυρίζουν ἑξήκοντα δυνατοί 

                          (Κλίνη Σολομώντος – Ιστορίες θαυμάτων τῆς Παναγίας, Πρόλογος) 

(83)  πατρίδα, ὁποῦ ’σανε ἀπὸ δῶ γροικῶ οἱ προπάτοροί μου 

                                                                                                                (Στάθης, Α 252) 

 

Την περίοδο αυτή παρατηρούνται ακόμα περισσότερες περιπτώσεις πλήρους 

διαπαραδειγματικής ομοιομορφίας. Χαρακτηριστικά43, αναφέρω τη λέξη βασιλιάς, η 

οποία τρέπεται σε βασιλιός και υιοθετεί την κλίση της ΚΤ1α ενώ παράλληλα διατηρεί 

και το κλιτικό σετ προσφυμάτων της ΚΤ244. Εφόσον και οι δυο τιμές της κλιτικής τάξης 

είναι διαθέσιμες για το ίδιο λέξημα (ετερόκλιση), το φαινόμενο που προκαλείται από 

τη μη επικράτηση ενός τύπου έναντι του άλλου είναι η υπεραφθονία. Η συνύπαρξη των 

δύο τύπων στα ίδια μορφοσυντακτικά περιβάλλοντα διαφαίνεται στα παρακάτω 

παραδείγματα: 

 

(84) καὶ διχωστάς του ὁ Bασιλιός δέν ἤκανε ἕνα ζάλο 

                                                                                                        (Ἐρωτόκριτος, Α 76) 

(85) δέν ἦτονε, καθώς θωρεῖς ὁ ἄξιος Βασιλιά μας.  

                                                                                             (Ἐρωφίλη, Ιντερμέδιο Γ 64) 

(86) τοῦ Βασιλιοῦ τοῦ Βυζαντιοῦ ὁ γιός του ὁ κανακάρης 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Β 368) 

(87) γιατί τὸ νοῦ κρατεῖ τοῦ βασιλιά μας 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Β 518) 

(88)  νὰ βουληθεῖ μὲ Βασιλιά συμπεθεριό νὰ κάμει! 

                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Γ 1030) 

(89) συμπάθησέ με Βασιλιέ, ἄ’ λάχει χρεία στὴν ἄλλη 

 
43 Άλλα παραδείγματα της περιόδου αποτελούν οι λέξεις κανακαρός αντί κανακάρης και ἀλογάρος αντί 

ἀλογάρης. 
44  Ο Χατζιδάκις (1905-07: Β 13) αναφέρει σε αυτήν την περίπτωση και τη λέξη γονέος με πληθυντικό 

γονέοι. 
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                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Ε 1461) 

(90) κι ἡ ὄχθρητά σου ἀνε κρατεῖ ἀκόμη, Βασιλιά μου 

                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Ε 1355) 

(91) κι ἀπό τους πρώτους Βασιλιούς πρῶτον τον ἐδιαλέγαν 

                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Ε 1502) 

(92) Στὸν κόσμον ἀποὺ τὴν ἀρχή δὲν εἶναι βασιλιάδες 

                                                                               (Φορτουνᾶτος, Πρόλογος 55) 

(93) πάλι μεγάλοι ἐμείνασι καὶ βασιλιοί στεμένοι 

                                                                               (Φορτουνᾶτος, Πρόλογος 78) 

(94) Σ’ ὅλο τὸ κόσμο τὰ παιδιὰ, Ρηγάδω, Βασιλιάδω 

                                                                               (Φορτουνᾶτος, Πρόλογος 35) 

(95) τες προξενιές τῶ’ Βασιλιῶν ἀρνήθη καὶ τὰ πλούτη 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Ε 729) 

 

Τον 16ο αι. παρατηρείται η εξάλειψη των θηλυκών σε -εις, μία διαδικασία, η 

οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τη μεσαιωνική περίοδο. Ο εξοβελισμός του 

αρχαιοπρεπούς -εις επαληθεύεται και από τους Holton et al. (2019: 559), οι οποίοι δεν 

εντοπίζουν το εν λόγω κλιτικό επίθημα σε κανένα κείμενο της κρητικής διαλέκτου45. 

Επιπλέον, η εμφάνιση των αλλομορφικών θεμάτων σε -δ- τόσο στα θηλυκά της ΚΤ3 

όσο και στα αρσενικά της ΚΤ2 φαίνεται να είναι συχνότερη στα κείμενα.  

 

(96) σκολειό ν’ ἀνοίξω φανερά καὶ μαθητάδες νὰ ‘χω 

                                                                                                     (Κατζοῦρμπος, Α 494) 

(97) ἄδικοι βασιλεῖς καὶ κριτάδες 

                                                                            (Ἀποκάλυψη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου) 

(98) δὲν ἀγνώριζαν σύγχυσες καὶ ἀταξάδες 

                                                                                                 (Πανώρια, Πρόλογος 29) 

(99) το σπόρο καὶ τα ζευγαρικὰ ῶλα τοῦ σπόρου, ἐπιτα βολοκοπιτάδες, 

βοτανιστάδαις 

 
45 Κατά τους συγγραφείς το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και στην Κυπριακή της περιόδου. 
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                              (Καστροφύλακας, αρ. 4, ετ. 1558) 

 

Την ίδια περίοδο εντείνεται η τάση μετάβασης μελών της ΚΤ6 στο κλιτικό 

παράδειγμα της παραγωγικότερης ΚΤ4. Η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει σε κάποιο 

βαθμό ήδη από τη μεσαιωνική περίοδο (βλ. προηγούμενη ενότητα). Ενδεικτικά είναι 

τα παρακάτω παραδείγματα: 

 

(100) λέγει μου: Τὸ κορμί σου ἐπὰ στὸ δάσο 

                                                                                           (Ἡ εὔμορφη βοσκοπούλα, 62) 

(101) βρῶσι, Ἀρέτα, κ’ εἶναι ὁ γεῖς τὸ κέρδο τῆς κυράς μου 

                                                                                                                (Στάθης, Β 318) 

(102) καὶ τοῦ πελάγου καὶ τσῆ γῆς καὶ πῶδε νὰ γυρίσου 

                                                                             (Φορτουνᾶτος, Πρόλογος 113) 

(103) κι ἀπάνω-κάτω πορπατῶ τοῦ ύψου καὶ τοῦ βάθου 

                                                                                           (Ἐρωτόκριτος, Ε 164) 

(104)  ‘ς τούτα τὰ δάσητα ‘πεψε νὰ ‘ρθού νὰ σὲ ξεδράμου 

                                                                                      (Φορτουνᾶτος, Ιντερμέδιο Β 18) 

(105) ποια’ν τσῆ τιμής τὰ κέρδητα καὶ τσ’ εὐγενειάς τὰ δῶρα 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, Α 694) 

(106) Πηδῶ κι’ εἰς βάθητα βουλῶ, πέφτω κι’ εἰς στράτα σώνω 

                                                                                                         (Κατζοῦρμπος, Γ 35) 

(107) Μή δεις μεγάλα βάρητα καὶ πάθη στὸ κορμί σου 

                                                                                        (Ἐρωτόκριτος, Α 1171) 

(108) τὰ ἀγγελικά προσώπατα, τὰ στήθη τὰ χιονάτα 

                                                                                                 (Πανώρια, Β 453) 

(109) Εἰς ὥρα ὅπου τὰ ὄνείρατα ὅλα τὰ πλιά ἀληθεύγουν 

                                                                                           (Ἐρωτόκριτος, Δ 111) 

(110) Μέσα κι ἀπάνω στὰ τειχιὰ ἀρίφνητοι χαθῆκα 

                                 (Κρητικός Πόλεμος, 154/07) 

(111) ἀς ἔμπου μέσα, ὡς λέοντες τὰ στήθια τους ν’ ἀνοίξου 
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                                                                                                     (Ζήνων, Β 405) 

 

Τα παραπάνω παραδείγματα αποκαλύπτουν ότι αρκετά ουσιαστικά της ΚΤ6, 

μέσω της διαπαραδειγματικής ομοιομορφίας, υιοθετούν τα κλιτικά μορφήματα του 

ενικού (βλ. 100-103) και πληθυντικού (βλ. 104-111) αριθμού των ουσιαστικών της 

ΚΤ4. Ειδικότερα στον πληθυντικό, ενισχυτικό ρόλο διαδραματίζει η εισαγωγή 

αλλομορφίας, η οποία πραγματοποιείται είτε με την προσθήκη του -τ- (π.χ. βάθητα) 

είτε με την επανανάλυση του κλιτικού μορφήματος -η σε μέρος του θέματος (π.χ. 

πάχια) (βλ. και προηγούμενη ενότητα). Παρόλα αυτά, στην Κρητική της περιόδου δεν 

έχει επιτευχθεί ομοιομορφία και απλοποίηση του ονοματικού συστήματος των 

ουδετέρων. Η μη πλήρης απορρόφηση των μελών της ΚΤ6 στην ΚΤ4 προκαλεί 

φαινόμενα υπεραφθονίας καθώς στα περισσότερα λογοτεχνικά έργα τύποι, όπως οι 

δάση-δάσητα, βάρη-βάρητα, κέρδη-κέρδητα, στήθη-στήθια, συνυπάρχουν. Επιπλέον, η 

εισαγωγή πολύπλοκων αλλομορφικών μοτίβων σε περιβάλλοντα που δεν υπάρχει 

ανάγκη για απλοποίηση (βλ. 108, 109) καθιστά το ονοματικό σύστημα των ουδετέρων 

ιδιαίτερα πολύπλοκο. Συγκεκριμένα, η προσθήκη του -τ- στους τύπους προσώπατα και 

ονείρατα θεωρείται περιττή, αφού οι εν λόγω τύποι διέθεταν ήδη το κλιτικό επίθημα -

α, το οποίο, στη συνέχεια, επαναναλύθηκε σε μέρος του θέματος (προσωπατ-, ὀνειρατ-

) και εισήχθη ξανά ως κλιτικό επίθημα (προσωπατ-α, ὀνειρατ-α). 

Η γενικότερη αστάθεια του συστήματος των ουδετέρων φανερώνεται και από 

την τάση ενσωμάτωσης θεμάτων της ΚΤ4 και ΚΤ1 (σπανιότερα)46 στην ΚΤ6 (βλ. 

παραδείγματα 112-114). Η εν λόγω αντίστροφη και μη αναμενόμενη κατεύθυνση 

ενσωμάτωσης θεμάτων από την παραγωγικότερη τάξη στην λιγότερο παραγωγική 

φανερώνει μία τάση επιβίωσης της ΚΤ6, η οποία είναι ήδη γνωστή από τη μεσαιωνική 

περίοδο. Επιπροσθέτως, εμφανίζονται και παράγωγες λέξεις από επίθετα (π.χ. τὸ ψῆλος 

< ψηλός) που λαμβάνουν την τιμή της εν λόγω τάξης (βλ. παράδειγμα 115): 

 

(112) θέλει συγκλίνει νὰ δεκτεί τὸ δῶρος τὸ λιγάκι 

                                                                                          (Φορτουνᾶτος, Ἀφιέρωσις 47) 

(113) Ἐμένα θέλει μὲ δεκτῆ ὁ οὐρανός καὶ τ’ ἄστρη 

                                                                                                                 (Ζήνων, Α 303) 

 
46 Στη Μεσαιωνική Κρητική συναντάμε τον τύπο τὸ βύθος αντί ὁ βυθός (Πικατόρος, 198). 
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(114) Κι ἀγάλι ἀγάλι εἰς τὸ σκιὸς47 τὴν στράταν νὰ κρατοῦμεν 

                                                               (Γαδάρου, λύκου κι ἀλουποῦς διήγησις, 54) 

(115) ἀϊδάρω κ’ εἰς τσῆ σβίγας μου τὸ ψῆλος τσὶ ἀνεβάζω 

                                                                                           (Φορτουνᾶτος, Πρόλογος 21) 

 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι εμφανίζονται συχνότερα στα κείμενα και αρκετά 

ουσιαστικά που ανήκαν παραδοσιακά σε διαφορετικές κλιτικές τάξεις 

ενσωματώνονται στην ΚΤ5 μέσω της διαπαραδειγματικής ομοιομορφίας. Ενδεικτικά: 

 

(116) Εὑρίσκουν τον εἰς τὸ Θρονί, κι ὡς τον ἐπροσκυνήσαν 

                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Δ 1289) 

(117) κι ἀπάνω σὲ ψηλὸ βουνὶ εὐκαριστιὰ νὰ δώσω 

                                                                                              (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 160) 

(118) τὸ πρόσωπό τσῆ τ’ ὄμορφο, κι ἂν εἶδες τὸ θαλάσσι48 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Α 320) 

(119) καὶ τὸ βοτάνι βάλετε, κι ἀπέκει ἔξω ἐβγᾶτε 

           (Κρητικός Πόλεμος, 165/13) 

 

Την περίοδο αυτή, φαίνεται να ολοκληρώνεται και η αναδιαμόρφωση των 

ουδετέρων της ΚΤ7, η οποία ξεκίνησε τη μεσαιωνική περίοδο. Οι πηγές της 

προηγούμενης περιόδου δεν παρείχαν τα απαραίτητα δεδομένα για να κατανοήσουμε 

σε ποιο στάδιο βρισκόταν η αναδόμηση της συγκεκριμένης κλιτικής τάξης49. Η γενική 

ενικού διαμορφώνεται σε -ου μέσω της διαπαραδειγματικής ομοιομορφίας κατ’ 

αναλογία του πιο συχνού τύπου -ου (ΚΤ4, ΚΤ5), ο οποίος επεκτάθηκε και εξοβέλισε 

τον λιγότερο παραγωγικό τύπο -ος (βλ. παραδείγματα 120-123). Η ίδια διαδικασία 

ολοκληρώθηκε και στα ουδέτερα της ΚΤ6 όπου το αρχαιοπρεπές -ους 

αντικαταστάθηκε από το κλιτικό επίθημα -ου (βλ. 124, 125). Το κλιτικό επίθημα -ου 

 
47 Ο ἥσκιος. 
48 ‘η θάλασσα’. 
49 Οι τύποι αίματος και μνημάτου που παρατηρήθηκαν στα μεσαιωνικά κείμενα μας προϊδέασαν για μία 

τάση ενδοπαραδειγματικής αναδιάρθρωσης μέσω της αναλογικής επέκτασης του πιο συχνού και 

παραγωγικού τύπου -ου στο κλιτικό παράδειγμα που παραδοσιακά περιείχε τον τύπο -ος στη γενική. 
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είναι πλέον το μοναδικό επίθημα για την έκφραση της γενικής πτώσης σε όλες τις 

κλιτικές τάξεις των ουδετέρων και εμφανίζεται συστηματικά σε όλα τα κειμενικά είδη: 

 

(120) τ’ ἀρθούνια μου ἐσυχνάνοιγα, σὰν τοῦ κατουρημάτου 

                                                                                            (Κατζοῦρμπος, Γ 70) 

(121) νὰ ‘ναι τοῦ θελημάτου του κ’ ἐλπίδα τσῆ τιμής του 

                                                                                           (Φορτουνᾶτος, Γ 594) 

(122) βορηνὰ τοῦ καταλιματου μια πεζούλα 

                                                                              (Κατζαρᾶς, αρ. 359. ετ. 1620) 

(123) εις ὀμπλιγατζιὸ τοῦ πραμάτου μου 

                                                                                          (Κατζαρᾶς, αρ. 175. ετ. 1612) 

(124) κόντο του ἠριμένου χράιου 

                                                                      (Καστροφύλακας, αρ. 29, ετ. 1558) 

(125) καὶ τσὶ δαρμοὺς τοῦ στήθου τως τ’ ἀμμάτια τὰ δικά τως 

                                                                                   (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 268) 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με τις κλιτικές τάξεις της Κρητικής, όπως 

διαμορφώνονται την περίοδο των πρώιμων νεότερων χρόνων. 

 

Πίνακας 5. Το ονοματικό σύστημα της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. 

Κλιτική τάξη 1α 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. ὀφαν-ὸς50, λολ-ὸς51 ὀφαν-οὶ, λολ-οὶ 

Γεν. ὀφαν-οῦ, λολ-οῦ ὀφαν-ῶ(ν)(ε), λολ-ῶ(ν)(ε) 

Αιτ. ὀφαν-ὸ, λολ-ὸ ὀφαν-οὺς, λολ-οὺς 

Κλητ. ὀφαν-έ, λολ-έ ὀφαν-οὶ, λολ-οὶ 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 1β 

 
50 ‘φλόγα’. 
51 ‘ανόητος’. 
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Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. Λῆμνο-Ø - 

Γεν. Λῆμνο-ς - 

Αιτ. Λῆμνο-Ø - 

Κλητ. Λῆμνο-ς - 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 1γ 

Πτώσεις Ενικός αριθμός  Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. Τοῦρκ-ος Τοῦρκ-οι 

Γεν. Τοῦρκ-ο Τουρκ-ῶ(ν)(ε) 

Αιτ. Τοῦρκ-ο Τούρκ-ους 

Κλητ. Τοῦρκ-ο Τοῦρκ-οι 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 2 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. δουλευτὴ-ς δουλευτ-ές/δουλευτάδ-ες 

Γεν. δουλευτὴ-Ø δουλευτ-ῶ(ν)/δουλευτάδ-ω(ν) 

Αιτ. δουλευτὴ-Ø δουλευτ-ές/δουλευτάδ-ες 

Κλητ. δουλευτὴ-Ø δουλευτ-ές/δουλευτάδ-ες 

Αλλομορφία: Ναι 

Κλιτική τάξη 3 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. ἀταξὰ-Ø, κανακαρὰ-Ø ἀταξ-ές/ἀταξάδ-ες, κανακαρ-ές 

Γεν. ἀταξὰ-ς, κανακαρὰ-ς ἀταξ-ῶ(ν)/ἀταξάδ-ω(ν), κανακαρ-ῶ(ν) 

Αιτ. ἀταξὰ-Ø, κανακαρὰ-Ø ἀταξ-ές/ἀταξάδ-ες, κανακαρ-ές 

Κλητ. ἀταξὰ-Ø, κανακαρὰ-Ø ἀταξ-ές/ἀταξάδ-ες, κανακαρ-ές 

Αλλομορφία: Ναι 
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Κλιτική τάξη 4 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. νέφαλ-ο, μανισμέν-ο νέφαλ-α, μανισμέν-α 

Γεν. νεφάλ-ου, μανισμέν-ου νεφάλ-ω(ν), μανισμέν-ω(ν) 

Αιτ. νέφαλ-ο, μανισμέν-ο νέφαλ-α, μανισμέν-α 

Κλητ. νέφαλ-ο, μανισμέν-ο νέφαλ-α, μανισμέν-α 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 5 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. βελτόνι52-Ø βελτόνι-α 

Γεν. βελτονι-οῦ βελτονι-ῶ(ν) 

Αιτ. βελτόνι-Ø βελτόνι-α 

Κλητ. βελτόνι-Ø βελτόνι-α 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 6 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. πέλαγ-ος πελάγ-η 

Γεν. πελάγ-ου πελάγ-ω(ν) 

Αιτ. πέλαγ-ος πελάγ-η 

Κλητ. πέλαγ-ος πελάγ-η 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 7 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. γράμμα-Ø γράμματ-α 

Γεν. γραμμάτ-ου γραμμάτ-ω(ν) 

Αιτ. γράμμα-Ø γράμματ-α 

Κλητ. γράμμα-Ø γράμματ-α  

Αλλομορφία: Ναι 

 
52  ‘βέλος’. 
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Συγκρίνοντας τον πίνακα 5 με τον πίνακα 4 της όψιμης μεσαιωνικής περιόδου, 

οι μεταβολές στο ονοματικό κλιτικό σύστημα της διαλέκτου συνοψίζονται στις εξής:  

• το ληκτικό -ν στη γενική πληθυντικού των ονομάτων αποβάλλεται 

συστηματικότερα από τον 16ο αι. και μετά, ενώ στη μεσαιωνική περίοδο 

εντοπίστηκε μόλις ένα παράδειγμα με αποβολή του -ν (βλ. υποσημείωση 25). 

• το κλιτικό επίθημα -ωνε στη γενική πληθυντικού της ΚΤ1α αποτελεί δημιούργημα 

της περιόδου και εντοπίζεται στην Κρήτη, Πελοπόννησο καθώς και στα Επτάνησα 

από τον 16ο αι. και μετά (Holton et al. 2019: 270). 

• τα επιθήματα -ους και -ος φαίνεται να εξοβελίζονται πλήρως από τις ΚΤ6 και ΚΤ7 

αντίστοιχα καθώς δεν εντοπίστηκαν σε καμία πηγή της περιόδου και 

αντικαθίστανται πλέον από το κλιτικό επίθημα -ου μέσω της διαπαραδειγματικής 

ομοιομορφίας.  

• η ΚΤ8 των θηλυκών με πληθυντικό σε -εις φαίνεται να αποβάλλεται από το 

σύστημα της διαλέκτου και τα μέλη της κλίνονται πλέον με βάση την 

παραγωγικότερη ΚΤ3. 

 

3.1.3 Το ονοματικό κλιτικό σύστημα του ανατολικοκρητικού ιδιώματος κατά την 

περίοδο των νεότερων χρόνων (1900 –)                                                                        

Το ονοματικό σύστημα του ανατολικού ιδιώματος της Κρήτης, το οποίο μελετήθηκε 

στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις σε 

επίπεδο μορφολογίας σε σχέση με την Κρητική των πρώιμων νεότερων χρόνων. 

Επιπλέον, συγκρίνοντας τα ευρήματα της επιτόπιας έρευνας με παλαιότερες μελέτες 

που περιγράφουν την Κρητική του 20ου αι. (Πάγκαλος 1955 κ.ά.) διαπιστώνεται ότι το 

ονοματικό σύστημα παραμένει σταθερό. 

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τις κλιτικές τάξεις της Ανατολικής Κρητικής, 

είναι σημαντικό να παρουσιαστεί αδρομερώς το καθεστώς της γενικής πτώσης στη 

διάλεκτο, η οποία από τα πρώτα δείγματα γραφής της έως και σήμερα παραμένει 

ισχυρή στο πτωτικό σύστημα. Όπως παρατηρεί ο Mertyris (2015: 160), η γενική έχει 

υποστεί αρκετά φαινόμενα μορφολογικής εξάλειψης, τα οποία έλαβαν χώρα σε 

διαφορετικά στάδια της γλώσσας και δεν κατανέμονται με τον ίδιο τρόπο στις 

διαλεκτικές ποικιλίες της Ελληνικής. Τα φαινόμενα αυτά, σύμφωνα με τον συγγραφέα, 

είναι: 
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α) Συγκρητισμός με την αιτιατική: Η γενική πληθυντικού των προσωπικών 

αντωνυμιών αντικαταστάθηκε από την αιτιατική σχεδόν σε όλες τις διαλεκτικές 

ποικιλίες (π.χ. τα παιδία ἡμῶν → τα παιδιά μας). Σε κάποιες διαλέκτους όπως η 

Κυπριακή, η αιτιατική αντικαθιστά τη γενική ακόμα και στην ονοματική κλίση (π.χ. τα 

σπίτια των ανθρώπων → τα σπίτια τους ανθρώπους).  

β) Παραδειγματικά κενά: Σε όλες τις διαλέκτους υπάρχει ένας αριθμός ουσιαστικών 

που δεν πραγματώνουν τη γενική ενικού ή πληθυντικού (π.χ. παιδάκι → 

*παιδακιού/*παιδακιών, κοπέλα → *κοπέλων)53. 

γ) Ολοκληρωτική εξάλειψη της γενικής: Το εν λόγω φαινόμενο παρουσιάζεται στις 

βόρειες διαλέκτους όπου η πρόθεση από ως κτητικός δείκτης, ο οποίος κυβερνά μία 

ονοματική φράση σε αιτιατική, αντικαθιστά τη γενική των ουσιαστικών (π.χ. τα σπίτια 

των ανθρώπων → τα σπίτια απ’ τ’ς ανθρώπ’ς). 

δ) Μηδενική μορφολογική δήλωση ονοματικών κτητόρων: Σε κάποιες διαλέκτους 

που έχουν εκτεθεί σε γλωσσική επαφή με άλλες γλώσσες, οι ονοματικοί κτήτορες 

μπορεί να χάνουν τη μορφολογική τους διάκριση με την ονομαστική (π.χ. *τως 

αττρεφίω [γενική] → τως αττρέφια [ονομαστική], Σαλέντο, Νότια Ιταλία). 

 

Σύμφωνα με τον Mertyris (2015: 162-163), κατά την περίοδο του πρώιμου 

μεσαίωνα (6ος αι. – 8ος αι.) η απώλεια της δοτικής οδήγησε στην αντικατάστασή της 

από τη γενική στις νότιες διαλέκτους και από την αιτιατική στις βόρειες και τις 

μικρασιατικές διαλέκτους. Ο συγγραφέας (2014: 144) αναφέρει ότι οι αντωνυμίες ἐμοῦ, 

ἡμῶν κ.τ.λ. αντικαταστάθηκαν από τις αντωνυμίες εμένα, εμάς κ.τ.λ. στην Ελληνική 

τον 10ο αι μ.Χ. Στην Κρητική κατά το διάστημα 1300 – 1700 οι τύποι αυτοί 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στον γραπτό λόγο (π.χ. προς ἐμέ θωρούσαν, 

Ἀπόκοπος). Επιπλέον, η διάλεκτος διατηρεί πολλές χρήσεις της γενικής στο σύστημά 

της έως και σήμερα (ως ονοματικό, ρηματικό και προθετικό συμπλήρωμα), πολλές εκ 

των οποίων παρατηρούνταν ήδη στην Αρχαία Ελληνική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η χρήση της γενικής ως συμπλήρωμα ρημάτων που φανερώνουν λήθη/μνήμη 

(π.χ. τοῦ κόσμου λησμονήσασιν, Ἀπόκοπος) και αίσθηση (π.χ. ἐγρίκα τοῦ αηδονιοῦ, 

 
53 Αρκετά ουσιαστικά σε -άκι παρουσιάζουν στην Κρητική γενική σε -ω (π.χ. αδελφακιώ, κοπελακιώ, 

ριφακιώ). 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

105 

 

Ἐρωτόκριτος). Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις η γενική φαίνεται να αντικαθιστά την 

αιτιατική ως συμπλήρωμα σε προθέσεις που παραδοσιακά συντάσσονται με αιτιατική 

(π.χ. εἰς τοῦ βασιλιοῦ αντί εἰς τὸν βασιλιά, Ἐρωτόκριτος). 

Μελετώντας τα αρσενικά και θηλυκά σε -ος της ΚΤ1 διαπιστώνεται ότι τα 

υποπαραδείγματα 1β (γενική σε -ς) και 1γ (γενική σε -ο), τα οποία εμφανίστηκαν τη 

μεσαιωνική περίοδο, χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους φυσικούς ομιλητές 

ηλικίας 60 > (ΚΤ1β → 73,3%, ΚΤ1γ → 90,7%)54 και λιγότερο από τους ομιλητές 

ηλικίας 30-59 (ΚΤ1β → 45,3%, ΚΤ1γ → 70,7%), γεγονός που φανερώνει ότι 

παρουσιάζουν μία αισθητή τάση υποχώρησης λόγω της επαφής με την ΚΝΕ. 

Συγκεκριμένα, το υποπαράδειγμα 1α, το οποίο είναι κοινό και στα δύο συστήματα 

(ΚΝΕ και Κρητική), φαίνεται να ενισχύεται στους ομιλητές που τοποθετούνται στο 

ηλικιακό εύρος 30-59. Με μορφολογικούς όρους, το φαινόμενο που είναι υπεύθυνο για 

την εξάλειψη της παραδειγματικής πολυπλοκότητας στην ΚΤ1 είναι η 

διαπαραδειγματική ομοιομορφία όπου οι πιο συχνοί τύποι τείνουν να επεκτείνονται 

αναλογικά και να κυριαρχούν έναντι των λιγότερο παραγωγικών τύπων. Συγκεκριμένα 

οι τύποι -ος (Ονομαστική), -ου (Γενική) του υποπαραδείγματος 1α επεκτείνονται στο 

κλιτικό υποπαράδειγμα 1β (τύποι -Ø και -ς αντίστοιχα), ενώ η γενική σε -ου τείνει να 

εξαλείψει τη γενική σε -ο του υποπαραδείγματος 1γ. Παραδείγματα χρήσης των 

υποπαραδειγμάτων 1β και 1γ παρουσιάζονται παρακάτω55: 

 

(126)         ΚΤ1β                                                                          ΚΤ1γ 

η Σάμο-της Σάμος                                                   ο γέρος-του γέρο 

η Κόριθο-της Κόριθος                                             ο φιλιότσος56-του φιλιότσο 

η Ρόδο-της Ρόδος                                                    ο γύφτος-του γύφτο 

η Νάξο-της Νάξος                                                   ο Γιώργος-του Γιώργο 

η Πελοπόννησο-της Πελοπόννησος                        ο Μανολιός-του Μανολιό 

η άμμο-της άμμος                                                    ο Τούρκος-του Τούρκο 

 

 
54 Τα ποσοστά χρήσης προκύπτουν από το σύνολο των ατόμων που έλαβαν μέρος στη συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων (100 άτομα) και τις προφορικές συνεντεύξεις (50 άτομα) (βλ. και υποκεφάλαιο 

1.4). 
55 Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα (126-134) αντλούνται από το 

προφορικό υλικό της διατριβής. 
56 ‘βαφτισιμιός’. 
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Η ΚΤ2 περιλαμβάνει τα αρσενικά σε -ας/-ης/-ες. Φαινόμενα υπεραφθονίας και 

ετερόκλισης εξακολουθούν να υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. Οι φυσικοί 

ομιλητές χωρίζονται σε δύο ομάδες: α) σε εκείνους που χρησιμοποιούν πλήρως 

εναλλάξιμους τύπους (διπλούς τύπους) για την έκφραση των ίδιων μορφοσυντακτικών 

κελιών (υπεραφθονία) (βλ. παραδείγματα στο 127) και β) σε εκείνους που 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά έναν ετερόκλιτο τύπο (ετερόκλιση) (βλ. παραδείγματα 

στο 128). Όπως φαίνεται από την έρευνα πεδίου, το 26,7% του δείγματος ανήκει στην 

πρώτη ομάδα, ενώ το 73,3% στη δεύτερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι 

ομιλητές της πρώτης ομάδας έχουν επαφή με κατοίκους των αστικών κέντρων του 

νησιού, γεγονός που δικαιολογεί τη χρήση των τύπων της Κοινής παράλληλα με τους 

αντίστοιχους διαλεκτικούς. 

 

(127) κοράκοι/κόρακες 

            μαρτύροι/μάρτυρες 

            αρχόντοι/άρχοντες 

            φυλάκοι/φύλακες 

            γειτόνοι/γείτονες 

 

(128) κοράκοι 

            μαρτύροι 

            αρχόντοι 

            χωροφυλάκοι 

            δαιμόνοι 

          

Τα θηλυκά της ΚΤ3 δεν παρουσιάζουν μεταβολές ως προς το κλιτικό τους 

παράδειγμα σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Αξιοσημείωτη είναι η 

επανεμφάνιση της ΚΤ8, η οποία, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

είχε εξαλειφθεί από το σύστημα της Κρητικής κατά τον 16ο αι. Η ανάδυση της ΚΤ8  

οφείλεται στην επαφή της Κρητικής με την ΚΝΕ γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την 

τάση επανένταξής της στο σύστημα της Ανατολικής Κρητικής. Οι τύποι σε -εις είναι 

σχεδόν άγνωστοι για τους ομιλητές ηλικίας 60 > ενώ το ποσοστό για τους ομιλητές 

ηλικίας μεταξύ 30-59 είναι αρκετά μεγαλύτερο (45.3%). Η ΚΤ3 και ΚΤ8 
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χαρακτηρίζονται από έντονη ανταγωνιστικότητα στις νεότερες γενιές γεγονός που 

προκαλεί έντονα φαινόμενα υπεραφθονίας. Παραδείγματα: 

 

(129)                 ΚΤ3                                            ΚΤ8 

                           τάξες                                          τάξεις 

                           φύσες                                         φύσεις 

                           στάσες                                       στάσεις 

                           κρίσες                                        κρίσεις 

               ορέξες                                        ορέξεις 

 

Την υπό εξέταση περίοδο εξακολουθούν να εμφανίζονται τα αλλομορφικά 

θέματα σε -αδ-/-ηδ-, τα οποία έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στον γραπτό λόγο τη 

μεσαιωνική περίοδο τόσο στα αρσενικά της ΚΤ2 όσο και στα θηλυκά της ΚΤ3. Η 

επιβίωση των εν λόγω θεμάτων επιβεβαιώνεται και από τον Πάγκαλο (1955: 268-269). 

Ενδεικτικά: 

 

(130)              ΚΤ2                                             ΚΤ3 

                      αφεντάδες                                   νυφάδες 

                      κάτηδες                                       γράδες57 

          μπέτηδες58                                  κυράδες 

       προσκυνητάδες                           Κυριακάδες                                

       τραγουδιστάδες                           σκολάδες59 

 

Τα ουδέτερα σε -ο (ΚΤ4), τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι (ΚΤ5) και τα ουδέτερα 

ουσιαστικά με αλλομορφία στον πληθυντικό και στη γενική ενικού (ΚΤ7) δεν 

παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την Κρητική της προηγούμενης περιόδου. Τα 

ουδέτερα της ΚΤ7 εξακολουθούν να σχηματίζουν τη γενική σε -ου60.  

 

(131)   Ανατολική Κρητική                             Κοινή Νέα Ελληνική 

 
57 ‘γριές’. 
58 ‘στήθη’ (από το ιταλ. petto).  
59 ‘αργίες’. 
60 Σύμφωνα με τον Ξανθινάκη (2009), το κλιτικό επίθημα -ου διατηρείται και στο δυτικό ιδίωμα της 

Κρήτης. Το ίδιο επίθημα παρατηρείται και στο κυθηραϊκό ιδίωμα (βλ. Κατσούδα 2016). 
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                   αιμάτου                                                      αίματος 

                   χωμάτου                                                     χώματος 

                   κρετσού                                                      κρέατος 

                   κυμάτου                                                      κύματος 

                  πραμμάτου                                                 πράγματος 

                

Η ΚΤ6 των αρχαιοπρεπών σε -ος εξακολουθεί και σήμερα να παρουσιάζει έναν 

ασταθή χαρακτήρα. Η εν λόγω κλιτική τάξη, όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες 

ενότητες, εμφάνιζε άλλοτε μία τάση υποχώρησης από το σύστημα μέσω της 

προσάρτησης μελών της στο κλιτικό παράδειγμα της ΚΤ4 (π.χ. το δάσο, τα βάρητα 

κ.τ.λ.) και άλλοτε μία τάση ενίσχυσης της παρουσίας της μέσω της προσάρτησης μελών 

της ΚΤ4 σε αυτήν (π.χ. το δώρος αντί το δώρο), ενώ παράλληλα αρκετά από τα 

παράγωγα επιθέτων λάμβαναν την τιμή της ΚΤ6 (το ψήλος < ο ψηλός). Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις ενισχύονται και από τα δεδομένα της σημερινής Ανατολικής 

Κρητικής61. Συγκεκριμένα: α) αρκετά από τα ουδέτερα σε -ο και αρσενικά/θηλυκά της 

ΚΤ1 (σπανιότερα και τα θηλυκά της ΚΤ3) προσαρτώνται στο παράδειγμα της ΚΤ6 

(τάση ενίσχυσης) (βλ. παραδείγματα στο 132), β) πολλά παράγωγα ουσιαστικά από 

επίθετα ή ρήματα λαμβάνουν την τιμή της ΚΤ6 (τάση ενίσχυσης) (βλ. παραδείγματα 

στο 133) και γ) ο πληθυντικός της ΚΤ6 άλλοτε τείνει να εξαλειφθεί από το σύστημα 

μέσω της υιοθέτησης των παραγωγικότερων κλιτικών επιθημάτων των υπόλοιπων 

κλιτικών τάξεων των ουδετέρων (σε -α), ενώ άλλοτε τείνει να εδραιωθεί (βλ. 

παραδείγματα στο 134) (τάση διατήρησης και υποχώρησης παράλληλα). Σύμφωνα με 

τον Χατζιδάκι (1905), αρκετά αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά τρέπονται σε ουδέτερα 

για σημασιολογικούς κυρίως λόγους, αναλογικά προς άλλα ουδέτερα. Για παράδειγμα, 

η στενή σημασιολογική συσχέτιση των λέξεων πλήθος και λαός προκαλεί τον 

αναλογικό μεταπλασμό της τελευταίας σε ουδέτερο (το λαός κατά το πλήθος). 

 

(132)            το μέτρος  < το μέτρο 

                       το βρούχος < ο βρούχος62 

                       το τρύγος < ο τρύγος 

                       το δρόσος < η δρόσος 

 
61 Η ίδια τάση παρατηρείται και στη Δυτική Κρητική (βλ. Ξανθινάκης 2009). 
62 ‘θόρυβος’. 
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                       το βύθος < ο βυθός 

                       το ισχίος < το ισχίο 

                       το κρύος < το κρύο 

                       το δώρος < το δώρο 

                       το πλούτος < ο πλούτος 

                       το σύθρηνος < ο σύθρηνος63 

                       το νίκος < η νίκη 

 

(133)           το γλάκιος64 < γλακώ 

                      το θράσιος65 < σαθρός 

                      το χόντρος < χοντρός 

                      το ψήλος < ψηλός 

                      το κόντος < κοντός 

  

(134)          Τύποι σε -η                                Τύποι σε -α 

                      λάθη                                            λάθια/λάθητα 

                      πάχη                                            πάχια/πάχητα 

                      σμήνη                                         σμήνια 

                      βέλη                                            βέλητα 

                      όρη                                             όρητα/(α)όρια 

                      χρέη                                            χρέητα 

                      πάθη                                           πάθια/πάθητα 

          θάρρη                                         θάρρητα 

          έχνη66                                         έχνητα 

          θέρη67                                         θέρητα 

          κέρδη                                          κέρδητα 

          άγχη                                            άγχητα 

          δάση                                           δάσητα 

          κάλλη                                         κάλλητα 

 
63 ‘ομαδικός θρήνος, φασαρία’. 
64 ‘τρέξιμο’. 
65 ‘η άσχημη μυρωδιά’. 
66 ‘ζώα’. 
67 ‘θερισμός’. 
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          οφέλη                                         οφέλητα 

 

Ορισμένα μέλη της ΚΤ4, παρουσιάζουν αλλομορφία ήδη από την περίοδο των 

μεσαιωνικών χρόνων. Αυτά είναι τα άλογο (πληθ. αλόγατα), πρόσωπο (πληθ. 

προσώπατα), έργο (πληθ. έργατα), όνειρο (πληθ. ονείρατα), όσπριο (πληθ. όσπριατα) και 

πρεπό (πληθ. πρεπάτα). Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η εισαγωγή αλλομορφίας, 

όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, καθιστά το σύστημα 

πολυπλοκότερο.  

Τα μέλη της ΚΤ6 εξακολουθούν να εμφανίζουν έντονα φαινόμενα 

υπεραφθονίας και ετερόκλισης στην Κρητική της σύγχρονης περιόδου. Τύποι 

πληθυντικού όπως οι πάχη/πάχητα, έχνη/έχνητα, λάθη/λάθια/λάθητα συνυπάρχουν 

ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα που ανήκει ο ομιλητής. Η ονομαστική ενικού 

αρκετών μελών της ΚΤ6 εδώ και τουλάχιστον επτά αιώνες άλλοτε παρουσιάζει τα 

κλιτικά επιθήματα της ΚΤ4 (π.χ. το κέρδο, το δάσο κ.ά.) και άλλοτε τα επιθήματα της 

ΚΤ6 (π.χ. το κέρδος, το δάσος κ.ά.). Η ετερόκλιση και η υπεραφθονία και σε αυτήν την 

περίπτωση καθιστούν το σύστημα ιδιαίτερα πολύπλοκο. Οι τύποι πληθυντικού που 

παρουσιάζονται στο 134 εξακολουθούν να είναι ενεργοί τόσο από τους ομιλητές 

ηλικίας 60 > όσο και από τους ομιλητές ηλικίας μεταξύ 30-59. 

Παρακάτω παρουσίαζεται ο πίνακας με τις κλιτικές τάξεις της Ανατολικής 

Κρητικής, όπως διαμορφώνονται σήμερα. 

 

Πίνακας 6. Το ονοματικό σύστημα της Ανατολικής Κρητικής του 20ου – 21ου μ.Χ. 

Κλιτική τάξη 1α 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. χοχλι-ός, όλ-ος χοχλι-οί, όλ-οι 

Γεν. χοχλι-ού, όλ-ου χοχλι-ώ, όλω/ολων-ώνε 

Αιτ. χοχλι-ό, όλ-ο χοχλι-ούς, όλ-ους 

Κλητ. χοχλι-έ, όλ-ε χοχλι-οί, όλ-οι 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 1β 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 
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Ονομ. Λέσβο-Ø - 

Γεν. Λέσβο-ς - 

Αιτ. Λέσβο-Ø - 

Κλητ. Λέσβο-ς - 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 1γ 

Πτώσεις Ενικός αριθμός  Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. κουμπάρ-ος κουμπάρ-οι 

Γεν. κουμπάρ-ο κουμπάρ-ω 

Αιτ. κουμπάρ-ο κουμπάρ-ους 

Κλητ. κουμπάρ-ε κουμπάρ-οι 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 2 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. κουμπέ-ς68 κουμπέδ-ες 

Γεν. κουμπέ-Ø κουμπέδ-ω 

Αιτ. κουμπέ-Ø κουμπέδ-ες 

Κλητ. κουμπέ-Ø κουμπέδ-ες 

Αλλομορφία: Ναι 

Κλιτική τάξη 3 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. πούγκα69-Ø, παχιά-Ø πούγκ-ες/πουγκάδ-ες, παχι-ές 

Γεν. πούγκα-ς, παχιά-ς πουγκ-ώ/πουγκάδ-ω, παχι-ώ 

Αιτ. πούγκα-Ø, παχιά-Ø πούγκ-ες/πουγκάδ-ες, παχι-ές 

Κλητ. πούγκα-Ø, παχιά-Ø πούγκ-ες/πουγκάδ-ες, παχι-ές 

 
68 ‘τρούλος’. 
69 ‘καταφύγιο’. 
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Αλλομορφία: Ναι 

Κλιτική τάξη 4 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. ζάλ-ο, γλυκι-ό ζάλ-α, γλυκι-ά 

Γεν. ζάλ-ου, γλυκι-ού ζαλ-ώ, γλυκι-ώ 

Αιτ. ζάλ-ο, γλυκι-ό ζάλ-α, γλυκι-ά 

Κλητ. ζάλ-ο, γλυκι-ό ζάλ-α, γλυκι-ά 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 5 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. κυκλί70-Ø κυκλι-ά 

Γεν. κυκλι-ού κυκλι-ώ 

Αιτ. κυκλί-Ø κυκλι-ά 

Κλητ. κυκλί-Ø κυκλι-ά 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 6 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. έχν-ος71 έχν-η 

Γεν. έχν-ου εχν-ώ 

Αιτ. έχν-ος έχν-η 

Κλητ. έχν-ος έχν-η 

Αλλομορφία: Όχι 

Κλιτική τάξη 7 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. χώμα-Ø χώματ-α 

Γεν. χωμάτ-ου χωμάτ-ω 

Αιτ. χώμα-Ø χώματ-α 

Κλητ. χώμα-Ø χώματ-α 

 
70 ‘μετάξι που βγαίνει από τη σβίγα’. 
71 ‘ζώο’. 
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Αλλομορφία: Ναι 

Κλιτική τάξη 872 (υπό ένταξη) 

Πτώσεις Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός 

Ονομ. πόλη-Ø πόλ-εις 

Γεν. πόλη-ς πόλε-ω 

Αιτ. πόλη-Ø πόλ-εις 

Κλητ. πόλη-Ø πόλ-εις 

Αλλομορφία: Ναι 

 

Συγκρίνοντας τους πίνακες με τις κλιτικές τάξεις της Κρητικής από τον 14ο αι. 

έως σήμερα, διαπιστώνεται ότι το ονοματικό σύστημα της διαλέκτου λαμβάνει σε 

μεγάλο βαθμό τη σημερινή του μορφή κατά τον 16ο αι. Ως μοναδικές διαφορές σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο μπορούν να αναφερθούν οι εξής: α) συστηματική 

αποβολή του ληκτικού -ν στη γενική πληθυντικού όλων των κλιτικών τάξεων και β) 

τάση επανένταξης της ΚΤ8 στο σύστημα της διαλέκτου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

σημειωθεί ότι με βάση τις παραπάνω κλιτικές τάξεις κλίνονται και λέξεις που απαντούν 

σε όλο το εύρος της Ελληνικής (π.χ, κράτος [ΚΤ6], δικαίωμα [ΚΤ7]) και όχι μόνο 

λέξεις που είναι χαρακτηριστικές της διαλέκτου (π.χ. έχνος [ΚΤ6], ψήμα ‘ψήσιμο’ 

[ΚΤ7]). 

 

3.2 Το ρηματικό κλιτικό σύστημα   

3.2.1 Το ρηματικό κλιτικό σύστημα της Κρητικής κατά την περίοδο του όψιμου 

μεσαίωνα (1300 –  1500)                                                                                                               

Οι σημαντικές μεταβολές στον χώρο της ρηματικής μορφολογίας της ελληνικής 

γλώσσας σημειώνονται την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων και παγιώνονται είτε 

την ίδια περίοδο είτε την περίοδο των μεσαιωνικών χρόνων. Για αυτόν τον λόγο θα 

αναφερθώ συνοπτικά στη μορφή του ρηματικού συστήματος της μεσαιωνικής 

περιόδου αντλώντας στοιχεία από παλαιότερη και νεότερη βιβλιογραφία. 

Τα ρηματικά θέματα παρουσιάζουν ποικίλες μεταβολές κατά τη διάρκεια της 

πρώιμης και όψιμης μεσαιωνικής περιόδου. Οι Χατζιδάκις (1905/07: Α 267), Horrocks 

(2010: 303-316) και Holton et al. (2019: 1273-1275) μελετώντας τη μορφή και τις 

τάσεις αλληλοεπηρεασμού των ρηματικών θεμάτων προβαίνουν στις εξής γενικές 

 
72 Η ΚΤ8 της Ανατολικής Κρητικής αντιστοιχεί στην ΚΤ4 της ΚΝΕ (βλ. Ράλλη 2005). 
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παρατηρήσεις: α) τα αρχαία ρήματα σε -όω και -ώννυμι διαμορφώνονται σε -ώνω, β) 

ρήματα, όπως τα κρίνω, φέρω κ.ά., δεν υιοθετούν το πρότυπο των παλαιών 

συνηρημένων σε -ῶ και δεν τρέπονται σε παράγωγα εις -ίζω, -άζω, -ιάζω κ.τ.λ., γ) 

μεγάλη ποικιλία παρουσιάζουν τα ρήματα που λήγουν σε -ίζω (αορ. -ισα), -ύζω (αορ. 

-υσα), -ιώ (αορ. -ισα), -έω (αορ. -ησα), -άω (αορ. -ησα), -άζω (αορ. -ασα) και -άω (αορ. 

-ασα), δ) τα ρήματα σε -σσω (αορ. -ξα) συνέπεσαν ποικιλοτρόπως με τα ρήματα σε -

ζω (αορ. -ξα), ε) τα ρήματα σε -εύω, -αύω, -πτω, -φω, -βω συνέπεσαν μεταξύ τους με 

διάφορους τρόπους, στ) λόγω της αντίθεσης ως προς την έκφραση της όψης, τα θέματα 

του ενεστώτα και αορίστου επιδρούν μεταξύ τους σε πολλές περιπτώσεις. 

Κατά τους Χατζιδάκι (1905/07: Α 267), Browning (2008: 92) και Horrocks 

(2010: 305-306), τα ρήματα που λήγουν σε -όω συνέπεσαν μαζί με τα ρήματα που 

λήγουν σε -ώννυμι σε μία νέα ομάδα ρημάτων σε -ώνω. Η εν λόγω τάξη, σύμφωνα με 

τον Cole (1975), όπως αναφέρεται στον Browning (2008: 92), περνά από τα εξής 

στάδια: -ώννυμι, -ωννύω → -ωνύω (τρίτο πρόσωπο -ώννει < -ωννύει) → -ώνω. 

Υποστηρικτικό ρόλο για τον αλληλοεπηρεασμό των δύο ρηματικών ομάδων 

διαδραματίζουν τα κοινά επιθήματα στον μέλλοντα και αόριστο (-ωσω και -ωσα 

αντίστοιχα)73. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε -ώνω παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

(135) Ὅλοι ἀπὸ τ’ ἁλώνια τους σωροὺς τοὺς ἐγεμῶναν74 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 127) 

(136) λιγώνονται75 καὶ χάνονται, πέφτουν, ἐξεψυχοῦσιν 

                                                                                 (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 224) 

(137) κόπελος ἔν’ στὸ σπίτιν του, ὡς δι’ αὑτὸν ἐξεστρώνουν76 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 250) 

 

Τη μεσαιωνική περίοδο εξαπλώνεται σε μεγάλο βαθμό το ρηματικό επίθημα -

ν(ω), το οποίο κάνει την εμφάνισή του ήδη από την περίοδο της Ελληνιστικής Κοινής 

(1ος αι. μ.Χ: χύνω αναλογικά προς το πλύνω) με αποτέλεσμα πολλά ρήματα να 

αναδιαμορφώνουν το ενεστωτικό τους θέμα. Οι Χατζιδάκις (1905/07: Α 287-291) και 

 
73 Βλ. Κατσούδα (2007). 
74 γεμώνω < γεμόω-ῶ. 
75 λιγώνω < ολιγόω-ῶ. 
76 ξεστρώνω < στρώνω < στρωννύω < στρώννυμι. 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

115 

 

Horrocks (2010: 305) αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τα 

ρήματα χύνω < χέω (αορ. ἔχυσα) και ἀφήνω < ἀφίημι (αορ. ἀφῆκα), τα οποία 

διαμορφώνουν το ενεστωτικό τους θέμα μέσω της αναλογικής επέκτασης του θέματος 

του αορίστου (χυ- και ἀφη- αντίστοιχα) με την εισαγωγή του -ν-. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η Κρητική από τον 14ο αιώνα έως και σήμερα, σε αντίθεση με την Κοινή 

Νεοελληνική, διατηρεί πολλά ρήματα δίχως την εισαγωγή του -ν- (π.χ. λύω/λυῶ αντί 

λύνω, γερῶ αντί γερνώ, ξύω/ξῶ αντί ξύνω), επομένως δείχνει ένα στάδιο πρότερο αυτού 

της ΚΝΕ77. 

 

(138) Βλέπεις πῶς κόφτου σίδερα, ξύλα, καὶ λυοῦν τὴν πέτρα; 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 201) 

(139) καὶ ἄλλες ξύουνται μὲ γυαλιά 

                                                                                          (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 51) 

 

Πολλά από τα παλαιά συνηρημένα ρήματα που έληγαν σε -άω-ῶ και -έω-ῶ 

μεταφέρονται σε άλλες κατηγορίες ρημάτων (π.χ. -ίζω, -άζω) βάσει του αορίστου τους 

σε -ησα/-ισα (όπου: -η- = μέρος του θέματος αορίστου, σ = δείκτης συνοπτικού, -α: 

κλιτικό επίθημα και -ισ- αλλόμορφο του -ίζ(ω)) με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

σύγχυση μεταξύ τους (Χατζιδάκις 1905/07: Α 275, Horrocks 2010: 308, Holton et al. 

2019: 1274). Στα κείμενα του Σαχλίκη παρατηρούνται τύποι, όπως οι αγανακτίζω < 

ἀγανακτέω-ῶ, κρατίζω < κρατέω-ῶ, μαδίζω < μαδάω-ῶ κ.ά. Επιπλέον, ρήματα των 

οποίων ο αόριστος λήγει σε -ασα μεταπλάθονται σε -ζω στον ενεστώτα (π.χ. κρεμάζω 

< κρεμώ, λυσσιάζω < λυσσώ κ.ά.). Το ίδιο συμβαίνει και με τα ρήματα σε -ίω/-ω, τα 

οποία τρέπονται σε -ζω (π.χ. μαδίζω < μαδίω, μεθύζω < μεθύω κ.ά.)78.Ο μεταπλασμός 

αυτών των ρημάτων μπορεί να ερμηνευτεί στα πλαίσια της συμμετρικής αναλογίας 

(proportional analogy), η οποία δίνεται από τον τύπο A : B = C : X. Για παράδειγμα, 

από το αναλογικό σχήμα ἤρχισα (αορ.) : ἐκράτησα (αορ.) = ἀρχίζω (ενεστ.) : X (ενεστ.) 

προκύπτει ότι το Χ αντιστοιχεί στον τύπο κρατίζω. Η αναλογία αυτή φαίνεται να 

ενισχύεται και από τη φωνολογική ομοιότητα των -ησα/-ισα στον αόριστο. Ο 

Koutsoukos (2013, 2016) μελετώντας τη διάλεκτο της Grico θέτει ως βασικό 

 
77 Ανάλογες περιπτώσεις εντοπίζονται και σε άλλες ποικιλίες της Ελληνικής, όπως η Πελοποννησιακή 

(βλ. Pantelidis 2001: 209). 
78 Τύποι σε -ιώ, όπως οι μαδιώ, δειλιώ, βραδιώ κ.ο., εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως και σήμερα. 
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παράγοντα αυτών των μεταπλασμών και την παραγωγικότητα των κλιτικών τάξεων. 

Πράγματι, τα επιθηματοποιημένα ρήματα που ανήκουν στην ΚΤ1 είναι πιο 

παραγωγικά από αυτά της ΚΤ2 (παλαιά συνηρημένα), αφού κατά τους Ράλλη (2013) 

και Koutsoukos (2016) τόσο οι δάνειες λέξεις όσο και οι νεολογισμοί κλίνονται κατά 

το πρότυπο της ΚΤ1. Παρόλα αυτά, παρατηρείται και η αντίστροφη φορά 

μεταπλασμού όπου τα ρήματα σε -ζω τρέπονται σε -ω, υιοθετώντας το κλιτικό 

παράδειγμα της ΚΤ2 (π.χ. βαστώ < βαστάζω, σκω < σκάζω, ἁρπώ < ἁρπάζω κ.ά.).  

Η Κρητική διατηρεί από τον μεσαίωνα έως και σήμερα τα ρήματα σε -σσω, τα 

οποία σε άλλες περιοχές (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα κ.α.), σύμφωνα με τον 

Χατζιδάκι (1905), συνέπεσαν με τα εις -ζω λόγω του κοινού αορίστου με -ξ-. Στα 

κείμενα της πρώιμης κρητικής λογοτεχνικής περιόδου παρατηρούνται ρήματα όπως τα 

ἀλλάσσω, ἀναταράσσομαι, ἀνατάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, δράσσω, ἐρημάσσω, 

καταλλάσσω, λαφάσσω, τάσσω, φράσσω κ.ά.79 

Όπως επισημαίνουν οι Χατζιδάκις (1905/07: Α 283-287), Browning (2008: 91-

92), Horrocks (2010: 312-313) και Holton et al. (2019: 1275-1278) τα ρήματα σε -βω/-

φω, -πτω/-φτω και -εύω/-αύω, τα οποία μοιράζονταν το κοινό -ψ- στον αόριστο και 

μέλλοντα, συνέπεσαν μεταξύ τους ποικιλοτρόπως. Ο Χατζιδάκις (1905/07: Α 284) 

αναφέρει ότι ο τύπος νίπτω (αντί νίζω), ο οποίος σχηματίζει αόριστο ένιψα, 

σχηματίστηκε αναλογικά προς τους τύπους κρύπτω-έκρυψα. Επιπλέον, πολλά ρήματα 

σε -πτω μεταβάλλονται σε -βω (π.χ. κρύβω αντί κρύπτω, κλέβω αντί κλέφτω). Τα 

ρήματα που εμφανίζουν το αρχαίο επίθημα -πτω είναι πολύ συχνά στην Όψιμη 

Μεσαιωνική Κρητική (π.χ. θάπτω, κάπτω, κόπτω, κύπτω, προκόπτω, σκάπτω κ.τ.λ.) Οι 

Browning (2008: 91-92) και Holton et al. (2019: 1275-1278) αναφέρουν ότι ήδη από 

τον 12ο αι. η τάξη των χειλικόληκτων επεκτάθηκε πολύ με την απορρόφησή της από 

τα ρήματα σε -εύ(ω) που στην προφορική γλώσσα είχαν αόριστο σε -εψ- (π.χ. τον 14ο 

αι. στα κείμενα του Σαχλίκη συναντάμε τον τύπο προτιμεύω < προτιμώ). 

Ήδη από την περίοδο της Όψιμης Μεσαιωνικής Ελληνικής παρατηρείται 

σημαντική εξάπλωση και των τύπων σε -αίνω. Οι ομάδες ρημάτων που μεταπλάστηκαν 

σε -αιν-, σύμφωνα με τους Χατζιδάκι (1905/07: Α 293) και Holton et al. (2019: 1294-

1295), είναι: α) τα αρχαία ρήματα σε -αν-, β) τα αρχαία ρήματα σε -ιν- και γ) ορισμένα 

βαρύτονα και παλαιά συνηρημένα ρήματα. Τον 12ο αι. το επίθημα -ν- εξαπλώνεται 

ραγδαία σε πολλές ρηματικές βάσεις (π.χ. παθαίνω < πάσχω, αορ. ἔπαθον). Βασική 

 
79 Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. Holton et al. (2019: 1279-1281). 
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αιτία των μετασχηματισμών αυτών είναι η σαφής αντιδιαστολή του ενεστωτικού και 

αοριστικού θέματος προς χάρη της σαφούς δήλωσης της διάκρισης του χρόνου 

(Χατζιδάκις 1905/07: Α 293-294, Horrocks 2010: 306-307). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο ενεστωτικός τύπος ὀλισθάνω, ο οποίος σχηματίζει αόριστο 

ὀλίσθανα. Το θέμα ὀλισθαν- εμφανίζεται τόσο στον ενεστώτα (χρόνος που εκφράζει το 

παρόν) όσο και στο αόριστο (χρόνος που εκφράζει το παρελθόν) με αποτέλεσμα το 

θέμα να είναι υποπροσδιορισμένο ως προς το χαρακτηριστικό του χρόνου. Η ασάφεια 

αυτή επιλύεται με την εισαγωγή του -αιν-, η οποία διαμορφώνει το ενεστωτικό θέμα 

ως ὀλισθαιν-, διαφοροποιώντας το από το θέμα του αορίστου ὀλισθαν-. Κατά τον 14ο – 

15ο αιώνα παρατηρείται μεγάλη συχνότητα των τύπων σε -αιν- στην Κρητική, ωστόσο, 

σε πολλές περιπτώσεις είτε ο παλαιός τύπος κυριαρχεί είτε ο παλαιός τύπος συνυπάρχει 

με τον νέο (π.χ. ἀποθαίνω < ἀποθνήσκω, λαχαίνω < λαγχάνω, μαθαίνω < μανθάνω, 

φυραίνω < φυράω-ῶ, αλλά: βάνω αντί *βαίνω, ἐβγάνω αλλά και ἐβγαίνω, *παθαίνω < 

πανθάνω). Πολλά ενεστωτικά θέματα σε -άνω διατηρούνται στην Κρητική ακόμα και 

σήμερα (π.χ. βάνω, βυζάνω). 

Την περίοδο του μεσαίωνα, όπως παρατηρεί και ο Μπαμπινιώτης (2002), 

δημιουργούνται ορισμένα αρκτικά μορφήματα στα θέματα των ρημάτων. 

Παραδείγματα από την Κρητική είναι τα ακόλουθα: ἐβγαίνω < βγαίνω, ἐγδύνω < 

γδύνω, ἐγλυτώνω < γλυτώνω, ἐρημάσσω < ρημάσσω, ἐξαγανακτώ < ἀγανακτώ, ἐξεχνώ 

< ξεχνώ, ἠμπορώ < μπορώ, ἠξεύρω < ξέρω κ.ά. 

Για την κατηγοριοποίηση των ρημάτων σε κλιτικές τάξεις υιοθετείται το 

μοντέλο της Ralli (1988) και Ράλλη (2005). Τα ρήματα της Κρητικής μπορούν να 

διαιρεθούν σε δύο κλιτικές τάξεις, συγκεκριμένα, σε εκείνα που δεν εμφανίζουν 

συστηματική θεματική αλλομορφία (ΚΤ1) (π.χ. κοπτ ~ κοπ, φυραιν ~ φυραν, γεμων ~ 

γεμω, καυ80 ~ καπ, φρασσ ~ φρα, θρέφ ~ θρεπ κ.τ.λ.), ενώ όσα ρήματα εμφανίζουν 

θεματική αλλομορφική ποικιλία του τύπου Χ ~ Χ(φωνήεν) κατατάσσονται στη δεύτερη 

κλιτική τάξη (ΚΤ2) (π.χ. ἐπαιν ~ ἐπαινε, κλουθ ~ κλουθη, ἁρπ ~ ἁρπα κ.τ.λ.). Κατά τη 

Ράλλη (2005), η ΚΤ2 μπορεί να διαιρεθεί σε δύο επιμέρους κλιτικά υποπαραδείγματα 

ανάλογα με το ληκτικό φωνήεν του θέματος, συγκεκριμένα, στην ΚΤ2α που 

χαρακτηρίζεται από την αλλομορφική σχέση Χ(α) ~ Χ(η/ε/α) (π.χ. πηδ ~ πηδη, ἐπαιν ~ 

ἐπαινε, γερ ~ γερα)  και την ΚΤ2β που παρουσιάζει την αλλομορφική σχέση Χ ~ Χ(η/ε) 

(π.χ. τραγουδ ~ τραγουδη, φορ ~ φορε). 

 
80 καύγω: καίω. 
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Α. Ενεστώτας 

Το αρχαιοπρεπές επίθημα -ομεν χρησιμοποιείται σταθερά για την έκφραση του πρώτου 

πληθυντικού προσώπου της οριστικής ενεστώτα ήδη από τους αρχαίους χρόνους (βλ. 

παραδείγματα 140, 141). Την περίοδο της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής, το ληκτικό 

-ν- του συγκεκριμένου επιθήματος παρουσιάζει τάσεις απαλοιφής με αποτέλεσμα να 

έχει και τη μορφή -ομε (βλ. παραδείγματα 142, 143)81. 

 

(140) Τὸν Ἰησοῦν γυρεύομεν, τὸ τέκνον τῆς Μαρίας 

(Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  ἀδόμενοι 

εἰς τὸν Ἑπιτάφιον Θρῆνον, 147) 

(141) Καὶ πάλιν βλέπομεν καλά καὶ τοῦτο εἰς τὸν κόσμον 

                                                    (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί φίλων>, 104) 

(142) Φίλε, τὸ σπλάχνος τὸ πολὺ τὸ ἔχομε μὲ βιάζει 

                                                                                                     (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 1) 

(143) γιατί, καθὼς γνωρίζομε, δὲν ἔν’ αὐτὸς τῆς φταίσης. 

        (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 326) 

 

Ο Browning (2008: 111) διατείνεται ότι την περίοδο των όψιμων μεσαιωνικών 

χρόνων παρατηρείται μία αβεβαιότητα ως προς τη χρήση του τρίτου προσώπου του 

πληθυντικού αριθμού της οριστικής του ενεστώτα. Τα επιθήματα -ουσι/-ου(ν), ανάλογα 

με τη γεωγραφική περιοχή και διάλεκτο, είτε συνυπάρχουν είτε ο ένας τύπος 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά έναντι του άλλου. Η χρήση του επιθήματος -ουσι(ν) 

στην κρητική διάλεκτο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη τον 14ο – 15ο αι. (βλ. παραδείγματα 

144, 145, 146, 147) τόσο στην ανατολική (Χάνδακας) όσο και στην κεντρική Κρήτη 

(Ρέθυμνο). Επιπλέον, για το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα 

χρησιμοποιούνται και τα επιθήματα -ουν και -ου (βλ. παραδείγματα 148, 149 και 150, 

151 αντίστοιχα), τα οποία είναι παραγωγικά. Το επίθημα -ουν κάνει την εμφάνισή του 

στον γραπτό λόγο τον 11ο αι. (Holton et al. 2019: 1443). Η δημιουργία του τύπου -ου 

οφείλεται πιθανότατα στην ασταθή χρήση του ληκτικού -ν, τάση που χαρακτηρίζει 

 
81 Το ίδιο παρατηρούν και οι Holton et al. (2019: 1438). 
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γενικότερα τη μεσαιωνική περίοδο τόσο στο ονοματικό όσο και στο ρηματικό σύστημα 

της διαλέκτου.  

 

(144) Τὰ χνῶτα σου μυρίζουσι καὶ τὰ λινά σου λάμπουν 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 83) 

(145) Οἱ ἄγγελοι διατρέχουσιν νὰ πάρουν τὴν ψυχήν του                                

                                                                                                     (Περί τῆς ξενιτείας, 93) 

(146) οὐδὲ γιὰ μάχην τά ’χουσι αὐτεῖνοι ὁποὺ ποθοῦσι 

                                                                                             (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 68) 

(147) τὰ μάτια του γεμώνουσιν ἐκ τὸν μεγάλον πόνον. 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 1258) 

(148) ὁποὺ ποθοῦν στὸν ἔρωτα, τὸ πῶς νὰ τὸν ξετρέχουν 

                                                                                                 (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 128) 

(149) καὶ ἐκ τὸ σπίτι δὲν ἐβγαίνουν 

                                                                                        (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 686) 

(150) τοῦ φθόνου τὸ δαιμόνιον ἐπαίρνου μετὰ κείνους 

             (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 327) 

(151) τὰ ψάρια ἐκ τὸν ποταμὸν ἐβγαίνου καὶ ψοφοῦσι. 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 2280) 

 

Η παράλληλη χρήση των -ουσι/-ουν/-ου προκαλεί φαινόμενα υπεραφθονίας82 

καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά στην ίδια βάση (π.χ. ψοφ-οῦ(ν)/ψοφ-

οῦσι(ν), ἐβγαίν-ου(ν)/ἐβγαίν-ουσι(ν), ἔχ-ου(ν)/ ἔχ-ουσι(ν) κ.τ.λ.). 

Ορισμένα ρήματα της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής εμφανίζουν πολλές 

φορές μηδενική κλίση στο τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού αντί του κοινού -ει. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα: τρώω (τρῶ αντί τρώ-ει), κρούω (κροῦ αντί 

κρού-ει), κλαίω (κλαῖ αντί κλα-ίει) και φταίω (φταῖ αντί φταί-ει). Η τάση αυτή 

πιθανότατα οφείλεται σε φωνολογικούς λόγους. Συγκεκριμένα, η πίεση του 

μονοσύλλαβου δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού (τρῶ-ς, κροῦ-ς, κλαῖ-ς και φταῖ-ς 

παράλληλα) φαίνεται να οδηγεί σε μία τάση ισοσυλλαβίας στο κλιτικό παράδειγμα του 

 
82 Όρος της Thornton 2011, 2012 (βλ. ενότητα 2.3.4). 
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ενικού αριθμού των ρημάτων αυτών μετασχηματίζοντας το τρίτο ενικό πρόσωπο με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφέρεται μονολεκτικά.  

 

(152) καὶ πιλαλεῖ ἡ Πλαγίταινα καὶ κροῦ την στὴν ροδέλαν 

                                                                                             (Γκιόστρα τῶν πολιτικῶν, 3) 

(153) Τὲς ἐσοδειές καὶ πραγματειές ὅσες καὶ ἄν ἔχη τρῶ τὲς 

                                                              (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Τὰ ζάρια>, 180) 

 

Τα κλιτικά παραδείγματα των παλαιών συνηρημένων ρημάτων σε -άω/-έω 

παρουσιάζουν σύγχυση ήδη από την περίοδο της Ελληνιστικής Κοινής (Χατζιδάκις 

1905/07: Α 39, Horrocks 2010: 313-314). Επιπλέον, πιθανότατα μετά από μία 

μακραίωνη περίοδο μορφολογικών ζυμώσεων, τα εν λόγω ρήματα εμφανίζουν τρεις 

τάσεις αναφορικά με το κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα: α) διατηρούν το 

κληρονομηθέν αρχαιοελληνικό μοτίβο κλίσης (βλ. παραδείγματα 154, 155), β) τα -άω 

επεκτείνονται αναλογικά προς τα ρήματα σε -έω μέσω της διαπαραδειγματικής 

ομοιομορφίας (βλ. παραδείγματα 156-166) και γ) ο ίδιος ρηματικός τύπος μπορεί να 

κλιθεί τόσο με βάση το παράδειγμα των σε -έω όσο και με βάση το παράδειγμα των σε 

-άω, γεγονός που δημιουργεί ετερόκλιση (βλ 167, 168). 

 

(154) φορεῖ φτερὰ χρυσόλαμπρα, ἦτον πολλὰ ’μορφούλι 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 14) 

(155) καὶ ὅταν ἐγέρθω νὰ σταθώ χαλᾶ νὰ μὲ πλακώση 

                                           (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι < Περί φυλακῆς>, 37) 

(156) Ὁ νιώτερος ζητᾷ φιλὶ κ’ ἡ κόρη δακτυλίδι 

                                                                                               (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 3)  

(157) Καὶ ὅσον τὸν κανισκεύουσιν, τόσον ἀναθυμᾶται 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 379) 

(158) σότα νὰ ἔλθη ὁ καιρὸς τὸ πεθυμᾶ νὰ γένη 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 66) 

(159) ἀνάμεσα τῆς θάλασσας μ’ ὅλους του συντελᾶται 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 2512) 
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(160) μοῦ λέγει: Χαίροις, ἀδελφέ, πῶς εἶσαι; Πῶς δοικᾶσαι; 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 213) 

(161) ἀπὸ το σπίτιν τοῦ πτωχού, μισᾶ την τὴν φιλιάν του 

                                                   (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι < Περί φίλων>, 154) 

(162) Ὅλοι γιὰ τὴν ξεφάντωσιν τοῦ πόθου λιγωρᾶτε 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 457) 

(163) ἀνθεῖ, καρπίζει, γεωργᾶ, φυτρώνει καὶ μυρίζει 

                                                                                                         (Ἀπόκοπος, 133) 

(164) Ἀμ’ ἕνα πράμα τὰ κινᾶ: ὁπὄχει πλιὰ τὸν πόθο 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 503) 

(165) Ἄκουσα τὰ δηγᾶται 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 678) 

(166) καὶ πάντα ἐμπρός καὶ πίσω του φουμίζει κι ἐπαινᾶ τον 

                                                     (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι < Περί φίλων>, 64) 

(167) Ὁ ζαριστής ἀγανακτᾶ, θυμώνεται, μανίζει 

                                                              (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Τὰ ζάρια>, 130) 

(168) Ἄλλος ἀγανακτεῖ πολλά καὶ μεγαλοφωνιάζει 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 203) 

 

Το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού των ρημάτων της ΚΤ2α έχει 

μετασχηματιστεί από -ωμεν σε -ουμε(ν) (π.χ. χαλ-οῦμεν αντί χαλ-ῶμεν). Αιτία της 

μεταβολής αυτής, κατά τον Χατζιδάκι (1905), είναι η αναλογία με βάση τα ρήματα σε 

-έω. Για παράδειγμα, ο τύπος αγαπ-οῦμεν προκύπτει, κατά τον συγγραφέα, αναλογικά 

προς τα ρήματα πατ-οῦμεν, κρατ-οῦμεν κ.τ.λ. Στη μεσοπαθητική φωνή τα κλιτικά 

επιθήματα του α’ προσώπου πληθυντικού αριθμού είναι τα -ομεστε(ν)/-ομεστα. Ο 

Meyer (1889: 197), όπως αναφέρεται στους Holton et al. (2019: 1451), υποστηρίζει ότι 

το κλιτικό επίθημα -ομεστε(ν) σχηματίστηκε από το αρχαίο -ομεθα με αλλαγή του /a/ 

σε /e/ αναλογικά προς το δεύτερο και τρίτο πρόσωπο πληθυντικού που έληγαν σε /e/. 

Το φώνημα /s/ προέκυψε αναλογικά προς το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού (-εσθε) 

ενώ το ληκτικό /n/ αναλογικά προς το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της 

ενεργητικής φωνής (-ομεν). 
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Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται το κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα, όπως 

φαίνεται να διαμορφώνεται την υπό εξέταση περίοδο. 

 

Πίνακας 7. Το κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 της  

Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

θέτ-ω ἀγαπ-ῶ καλ-ῶ 

θέτ-εις ἀγαπᾶ-ς καλ-εῖς 

θέτ-ει ἀγαπᾶ-Ø καλ-εῖ 

θέτ-ομεν, θέτ-ομε ἀγαπ-οῦμεν, ἀγαπ-οῦμε καλ-οῦμεν, καλ-οῦμε 

θέτ-ετε ἀγαπᾶ-τε καλ-εῖτε 

θέτ-ουσιν, θέτ-ουσι, θέτ-ουν, 

θέτ-ου 

ἀγαπ-οῦσιν, ἀγαπ-οῦσι, 

ἀγαπ-οῦν, ἀγαπ-οῦ 

καλ-οῦσιν, καλ-οῦσι, καλ-οῦν, καλ- 

οῦ 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἀναπεύ-ομαι ἀγαπι-οῦμαι καλ-οῦμαι 

ἀναπεύ-εσαι ἀγαπᾶ-σαι καλ-εῖσαι 

ἀναπεύ-εται ἀγαπᾶ-ται καλ-εῖται 

ἀναπεύ-ομέστα, ἀναπεύ-

ομέστε(ν), ἀναπευ-όμεθα 

ἀγαπι-ούμαστε, ἀγαπι-

όμεθα 

καλ-ούμαστε, καλ-ούμεθα 

ἀναπεύ-εστε ἀγαπᾶ-στε καλ-εῖστε 

ἀναπεύ-ονται, ἀναπεύ-ουνται ἀγαπι-οῦνται καλ-οῦνται 

 

Β. Παρακείμενος 

Ο παρακείμενος από την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας μέχρι και την περίοδο των 

μεταβυζαντινών χρόνων υπέστη ποικίλες μεταβολές. 

Ο μονολεκτικός παρακείμενος άρχισε να υποχωρεί την περίοδο των 

ελληνιστικών χρόνων (Holton et al. 2019: 1831). Κατά την περίοδο της Ελληνιστικής 

Κοινής (αλλά και νωρίτερα) παρατηρείται μία τάση σημασιολογικής συγχώνευσης 

μεταξύ παρακειμένου και αορίστου. Η συγχώνευση αυτή οδηγεί σε σύγχυση καθώς 

είναι δύσκολο πολλές φορές να εντοπιστεί αν ένας τύπος σε -κα ανήκει στον αόριστο 
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ή σε έναν παρακείμενο με ανώμαλο αναδιπλασιασμό (Browning 2008: 47, Horrocks 

2010: 176-178).  

Όπως παρατηρούν οι Holton et al. (2019: 1831-1840), την περίοδο του ύστερου 

μεσαίωνα ο παρακείμενος πραγματοποιείται με τρεις τρόπους: α) ἔχω/εἶμαι + παθητική 

μετοχή (π.χ. ἔχω γραμμένον/εἶμαι γραμμένος), β) ἔχω + ρηματικό επίθετο σε -τ(ος) (π.χ. 

ἔχω ἀγοραστόν) και γ) ἔχω + ουσιαστικό (π.χ. ἔχω ἀγοράν). 

 

α) ἔχω/εἶμαι + παθητική μετοχή 

Στα κείμενα της Κρητικής της περιόδου του όψιμου μεσαίωνα ο παρακείμενος 

σχηματίζεται κατά κύριο λόγο με τα σχήματα ἔχω + μετοχή παθητικού παρακειμένου 

(ενεργητική φωνή) και εἶμαι + μετοχή παθητικού παρακειμένου (μεσοπαθητική φωνή). 

Αυτό το είδος παρακειμένου ορίζεται από την ελληνική βιβλιογραφία ως παρακείμενος 

β΄ (βλ., μεταξύ άλλων, Σετάτο 1984, Moser 1988, Βελούδη 1991, Ράλλη, 

Μελισσαροπούλου και Τσολακίδη 2007) και διαφέρει από τον παρακείμενο α΄, ο 

οποίος έχει τη μορφή ἔχω + απαρεμφατικό τύπο ενεργητικής και παθητικής φωνής83. 

Σύμφωνα με τον Σετάτο (1984) ο παρακείμενος β΄ δηλώνει το αποτέλεσμα μίας 

πράξης. Όπως επισημαίνει η Moser (1988: 180-181), στην ΚΝΕ η περίφραση ἔχω/εἶμαι 

+ παθητική μετοχή δεν αποτελεί στρατηγική παρακειμένου, αφού δηλώνει μία 

κατάσταση στο παρόν αντί μίας πράξης που ξεκίνησε στο παρελθόν και το αποτέλεσμά 

της είναι εμφανές στο παρόν (π.χ. είμαι κουρεμένος). Επιπλέον, κατά την Mόζερ (2009: 

219), όπως αναφέρεται στους Holton et al. (2019: 1831), όταν υπάρχει χρονικό 

συμπλήρωμα (π.χ. έχει τώρα έναν χρόνο κλειδωμένη) ως αντικείμενο του ρήματος, η 

μετοχή λειτουργεί επεξηγηματικά. Παραδείγματα χρήσης του παρακειμένου β΄ από την 

Κρητική της όψιμης μεσαιωνικής περιόδου παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

(169) Μέλι καὶ γάλα καὶ ἀγαθὰ τὴν ἔχω φορτωμένη 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 2165) 

(170) μὲ πόσους τρόπους, καὶ καινούς, σᾶς ἔχει χαρισμένα 

(Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τὴν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 

Ιησοῦ Χριστοῦ, 301) 

(171) κι ὡς δείχνει ὁμοιάζουν νά ’ν’ καλά, εἶναι κακὰ κριμένα 

 
83 Το είδος αυτό σχηματίζεται αργότερα και θα αποτελέσει τη βασική περίφραση του παρακειμένου 

στην ΚΝΕ. 
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  (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τὴν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 

Ιησοῦ Χριστοῦ, 328) 

(172) καὶ ξένα πράγματα θαρροῦν ὅτι ἔχουν ἐπαρμένα 

                                                              (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Τὰ ζάρια>, 222) 

(173) Φοροῦν στιβάνια τραγικά, ὡσάν εἶνιαι μαθημένοι 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 177) 

(174)   εἰ τινος δὲ κρατήσετε, νὰ εἶναι κρατημένες 

               (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἑπιτάφιον Θρῆνον, 636)       

 

β) ἔχω + ρηματικό επίθετο σε -τ(ος) 

Στα κείμενα του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα γίνεται σποραδικά η χρήση του 

παρακειμένου που έχει τη μορφή ἔχω + ρηματικό επίθετο σε -τ(ος). Η συγκεκριμένη 

στρατηγική ενισχύεται την περίοδο της Πρώιμης Νεότερης Ελληνικής (βλ. επόμενη 

ενότητα).       

                       

(175) Καὶ ἔχω τοῦτο θαυμαστὸν καὶ ὑπερθαυμάζομαί το 

 (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2678) 

 

γ) ἔχω + ουσιαστικό 

Το σχήμα ἔχω + ουσιαστικό είναι αρκετά σπάνιο στα κείμενα της περιόδου και κάνει 

την εμφάνισή του ήδη από τον 12ο αι. (Holton et al. 2019: 1839). Στη συγκεκριμένη 

δομή το ουσιαστικό εκφράζει την πράξη του ρήματος. Καθώς το βοηθητικό ρήμα ἔχω 

διατηρεί σε κάποιο βαθμό την κτητική του σημασία, συνδυάζεται με έναν πολύ 

περιορισμένο αριθμό ουσιαστικών (π.χ. ἔχω πουλησιά) (Holton et al. 2019: 1839). Η 

δομή μπορεί να έχει τόσο ενεργητική (βλ. 176) όσο και παθητική σημασία (βλ. 177). 

 

(176) Λοιπόν, κερά μου, εἰπέ μέ το, ἂν ἔχω ἁμαρτίαν 

                    (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 659) 

(177) οὐκ ἔχει παρηγόρησιν84 ὁ ξένος εἰς τὰ ξένα 

 
84 ‘έχει παρηγορηθεί’ 
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                                                                                               (Περί τῆς ξενιτείας, 88) 

 

Πίνακας 8. Το κλιτικό παράδειγμα του παρακειμένου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἔχω χαρισμένο, ἔχω ἀγοραστό,  

ἔχω ἀγοράν 

ἔχω τιμημένο, ἔχω μισητό, ἔχω 

πουλησιάν 

ἔχω φορεμένο, ἔχω 

καλεστό, ἔχω πόνον 

ἔχεις χαρισμένο, ἔχεις 

ἀγοραστό, ἔχεις ἀγοράν 

ἔχεις τιμημένο, ἔχεις μισητό, 

ἔχεις πουλησιάν 

ἔχεις φορεμένο, ἔχεις 

καλεστό, ἔχεις πόνον 

ἔχει(ν) χαρισμένο, ἔχει(ν) ἀ 

γοραστό, ἔχει ἀγοράν 

ἔχει(ν) τιμημένο, ἔχει(ν) μισητό, 

ἔχει(ν) πουλησιάν 

ἔχει(ν) φορεμένο, ἔχει(ν) 

καλεστό, ἔχει(ν) πόνον 

ἔχομε(ν) χαρισμένο, ἔχομε(ν) 

ἀγοραστό, ἔχομε(ν) ἀγοράν 

ἔχομε(ν) τιμημένο, ἔχομε(ν) 

μισητό, ἔχομε(ν) πουλησιάν 

ἔχομε(ν) φορεμένο, 

ἔχομε(ν) καλεστό, ἔχομε(ν) 

πόνον 

ἔχετε χαρισμένο, ἔχετε 

ἀγοραστό, ἔχετε ἀγοράν 

ἔχετε τιμημένο, ἔχετε μισητό, 

ἔχετε πουλησιάν 

ἔχετε φορεμένο, ἔχετε 

καλεστό, ἔχετε πόνον 

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) χαρισμένο,  

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) ἀγοραστό, 

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) ἀγοράν 

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) τιμημένο,  

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) μισητό, 

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) πουλησιάν 

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) 

φορεμένο,  

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) καλεστό, 

ἔχουσι(ν)/ἔχου(ν) πόνον 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

εἶμαι ἀποθαμένος εἶμαι ἠγαπημένος εἶμαι καλεσμένος 

εἶσαι ἀποθαμένος εἶσαι ἠγαπημένος εἶσαι καλεσμένος 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ἀποθαμένος  ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ἠγαπημένος ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι 

καλεσμένος 

εἴμεθα ἀποθαμένοι εἴμεθα ἠγαπημένοι εἴμεθα καλεσμένοι 

εἷσθε/εἷστε(νε) ἀποθαμένοι εἷσθε/εἷστε(νε) ἠγαπημένοι εἷσθε/εἷστε(νε) καλεσμένοι 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ἀποθαμένοι,  ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ἠγαπημένοι ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι 

καλεσμένοι 

 

Γ. Μέλλοντας 
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Την περίοδο της Ελληνιστικής Κοινής ο μέλλοντας εκφράζεται με την οριστική και με 

διάφορες περιφραστικές δομές (Markopoulos 2009) γεγονός που οφείλεται, μεταξύ 

άλλων, στην αναδόμηση του ρηματικού συστήματος με βάση δύο ρηματικούς τρόπους, 

ο καθένας με διακριτό θέμα (Browning 2008, Holton & Manolessou 2010)85. Επιπλέον, 

οι Μπαμπινιώτης (2002: 137) και Holton & Manolessou (2010: 550) παρατηρούν ότι 

η μορφή του μέλλοντα κλονίστηκε από τη φωνητική σύμπτωσή του με την υποτακτική 

αορίστου.  

Τα βασικά περιφραστικά σχήματα μέλλοντα κατά την περίοδο της Κοινής, είναι 

με βάση τον Markopoulos (2009: 47-84) τα εξής: α) μέλλω/ἔμελλον + απαρέμφατο, β) 

ἔχω/εἶχον + απαρέμφατο και γ) (ἐ)θέλω + απαρέμφατο. Οι δομές με το μέλλω και το 

(ἐ)θέλω εκφράζουν τον μέλλοντα ήδη από την αρχαιότητα, ενώ μόλις την περίοδο της 

Κοινής η δομή ἔχω/εἶχον + απαρέμφατο αποκτά μελλοντική λειτουργία (Markopoulos 

2009: 20, 40, 60). Από την περίοδο της Κοινής έως και τουλάχιστον την περίοδο των 

πρώιμων μεσαιωνικών ελληνικών86 το σχήμα μέλλω + απαρέμφατο παραμένει σε 

μεγάλο βαθμό σταθερό (Markopoulos 2009: 88). Η έκφραση του μέλλοντα με το 

βοηθητικό ρήμα ἔχω ενισχύεται σημαντικά σε όλα τα κειμενικά είδη την περίοδο των 

πρώιμων μεσαιωνικών χρόνων (Joseph 1983, Markopoulos 2009, Holton & 

Manolessou 2010, Horrocks 2010, Holton et al. 2019), ενώ η περίφραση με το (ἐ)θέλω 

+ απαρέμφατο υποχωρεί σημαντικά87 την ίδια περίοδο (Markopoulos 2009: 106). 

Στα μεσαιωνικά κείμενα, κατά τους Holton et al. (2019), παρατηρούνται οι εξής 

βασικές στρατηγικές έκφρασης του μέλλοντα: α) νὰ + υποτακτική, β) μέλλω νὰ + 

υποτακτική, μέλλει (απρόσωπο) νὰ + υποτακτική, μέλλω + απαρέμφατο γ) θέλω + 

απαρέμφατο, θέλω + υποτακτική, θέλει (απρόσωπο) + υποτακτική, θέλω νὰ + 

υποτακτική, θέλει (απρόσωπο) νὰ + υποτακτική, θὲ(ν) (νὰ) + υποτακτική, δ) ἔχω + 

απαρέμφατο, ἔχω νὰ + υποτακτική, ἔχει (απρόσωπο) νὰ + υποτακτική,  ἔχω + 

υποτακτική ε) εἷμαι νὰ + υποτακτική και στ) πὰ + (νὰ) + υποτακτική. Ακολουθεί 

ανάλυση και παραδείγματα από τις ως άνω μελλοντικές στρατηγικές που απαντούν 

στην Όψιμη Μεσαιωνική Κρητική: 

 

α) (νὰ) + υποτακτική 

 
85 Για παράδειγμα ο τύπος ψάξω φανερώνει τόσο το διαρκές όσο και το στιγμιαίο ποιόν ενεργείας [+/- 

συνοπτικό]. 
86 Παράλληλα, η έκφραση του μέλλοντα πραγματοποιείται και με απλή οριστική ενεστώτα, 

υποτακτική αορίστου και ἵνα + υποτακτική  (Holton & Manolessou 2010, Holton et al. 2019). 
87 Πιθανότατα μόνο στον γραπτό λόγο. 
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Η στρατηγική νὰ + υποτακτική χρησιμοποιείται τον όψιμο μεσαίωνα κυρίως με 

υποτακτική αορίστου και λιγότερο συχνά με υποτακτική ενεστώτα. Πρόκειται για μία 

στρατηγική που χρησιμοποιόταν ήδη πριν από την όψιμη μεσαιωνική περίοδο της 

γλώσσας (Holton et al. 2019: 1770). Η μελλοντικότητα εκφράζεται και με απλή 

υποτακτική, όπως διαφαίνεται στα παραδείγματα 180 και 181. 

 

(178) Τίς ξεύρει πῶς νὰ τοῦ φανῆ, μήπως διὰ μὲν μανίση 

             (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 74) 

(179) ὅντεν ὁ ἥλιος τ’ οὐρανοῦ τὴ στράτα του ν’ ἀλλάξῃ 

                                                                                       (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 22) 

(180) σ’ ἐκεῖνο τὸ ὄρος, τὸ σοῦ πῶ, γοργὸν ἐκεῖ νὰ δράμης 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 1242) 

(181)  ὅντεν γενοῦν οἱ μέλισσες τοῦ λαγκαδίου σκῖνοι                                             

                                                                                       (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 24) 

 

β) μέλλω νὰ + υποτακτική, μέλλει (απρόσωπο) νὰ + υποτακτική, μέλλω + 

απαρέμφατο 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το βοηθητικό ρήμα μέλλω χρησιμοποιόταν για την 

έκφραση του μέλλοντα ήδη από την αρχαιότητα. Η περιφραστική δομή μέλλω νὰ + 

υποτακτική παρατηρείται τόσο σε έγγραφα του 14ου αι. όσο και σε λογοτεχνικά κείμενα 

(Holton et al. 2019: 1773). Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα: 

 

(182) καὶ μὲ τὸ τέλος τῆς χαρᾶς ποὺ μέλλεις ν’ ἀποσώσῃς 

                                                                                           (Ρίμα παρηγορητική, 323) 

(183) Αὐτὰ τὰ πάθη μέλλουνται νὰ σᾶς καταδικάσουν 

(Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τὴν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 

Ιησοῦ Χριστοῦ, 233) 

 

Το σχήμα με το απρόσωπο μέλλει νὰ + υποτακτική εντοπίζεται ήδη από τον 14ο 

αι. σε λογοτεχνικές και μη λογοτεχνικές πηγές (Holton et al. 2019: 1775). Όπως 

εύστοχα παρατηρεί ο Markopoulos (2009: 127-130), η απρόσωπη εκδοχή του μέλλω 

πιθανότατα αναδύθηκε στο σύστημα ως αποτέλεσμα μίας σημασιολογικής εξέλιξης 
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του ρήματος όπου μαζί με τη μελλοντική αναφορά δηλώνεται παράλληλα και το 

δεοντικό.  

 

(184) Ἰδοὺ τὰ ξύλα καὶ τὸ πῦρ, τὰ μέλλει διὰ νὰ πιάσης 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 1261) 

(185) γιατὶ σὲ μέλλει μετ’ αὐτὸν νὰ ζήσης, ν’ ἀποθάνης 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 94) 

 

Η στρατηγική μέλλω + απαρέμφατο ανιχνεύτηκε από τους Holton et al. (2019: 

1777) σε κρητικό έγγραφό του 1414 (μέλλεστε κερδίσαι) 88. Η εν λόγω στρατηγική δεν 

ανιχνεύτηκε σε κανένα λογοτεχνικό κείμενο της περιόδου γεγονός που αποδεικνύει ότι 

ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγική (τουλάχιστον στον γραπτό λόγο) σε σχέση με το 

σχήμα μέλλω νὰ + υποτακτική.  

 

γ) ἔχω νὰ + υποτακτική 

Η περίφραση ἔχω + απαρέμφατο εντοπίζεται σε ορισμένα λογοτεχνικά κείμενα του 

ύστερου μεσαίωνα και η χρήση της για την έκφραση της μελλοντικότητας έχει μειωθεί 

σημαντικά (Markopoulos 2009: 145). Το απαρέμφατο αντικαταστάθηκε από το νὰ + 

υποτακτική. Η περίφραση ἔχω νὰ + υποτακτική, κατά τον Markopoulos (2009: 144), 

εκφράζει πέρα από τη μελλοντικότητα, την ικανότητα, το δεοντικό και την υποχρέωση. 

 

(186) λέγει: Μὲ τοῦτον τὸν πτωχὸν δεν ἔχω νὰ κερδαίσω 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 383) 

(187) Κι ἐκεῖνο τὸ ᾿χω νὰ σοῦ πῶ εἰς τοῦτο καὶ ἀφικράσου 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 166) 

 

δ) πὰ + (νὰ) + υποτακτική 

Σε γραπτά κείμενα ορισμένων απομονωμένων περιοχών (Χίος, Κρήτη) ο μειωμένος 

φωνολογικά τύπος πὰ + (νὰ) + υποτακτική εκφράζει το μέλλον μαζί με την έννοια της 

κίνησης (Holton et al. 2019: 1795). Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Κρητική 

είναι το ακόλουθο: 

 
88 Το απόσπασμα αποτελεί μέρος νοταριακού κειμένου του ταβουλάριου Μ. Μορζήνου (Μανούσακας 

1964: 96). 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

129 

 

 

(188) ἀφήνω σας καὶ πὰ νὰ δῶ καὶ πάλι νὰ γυρίσω 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 534) 

 

ε) θέλω + απαρέμφατο, θέλω νὰ + υποτακτική, θέλω + υποτακτική, θὲ(ν) (νὰ) + 

υποτακτική 

Η δομή θέλω + απαρέμφατο είναι αναμφισβήτητα η συχνότερη στρατηγική μέλλοντα 

στα κείμενα της όψιμης μεσαιωνικής περιόδου και η εξέλιξή της έχει κεντρίσει το 

ενδιαφέρον πολλών γλωσσολόγων (βλ., μεταξύ άλλων, Pappas 2001, Joseph 2001, 

Pappas & Joseph 2001, 2002, Markopoulos 2005, 2009, Μαρκόπουλος 2007, Mertyris 

2009, Horrocks 2010, Holton et al. 2019). Η συγκεκριμένη μελλοντική περίφραση 

εντοπίζεται περιστασιακά ήδη από την αρχαιότητα και σε κείμενα χαμηλού επιπέδου 

χρήσης της γλώσσας της Ελληνιστικής Κοινής (Markopoulos 2009). Όπως αναφέρει ο 

Markopoulos (2009: 140-141), κατά τους πρώιμους μεσαιωνικούς αιώνες η περίφραση 

πιθανότατα ήταν ακόμα περιορισμένη σε κείμενα χαμηλής χρήσης της γλώσσας, 

ωστόσο, λόγω των λιγοστών πηγών της περιόδου, το συμπέρασμα αυτό θεωρείται από 

τον συγγραφέα αρκετά επισφαλές.  

Κατά την όψιμη μεσαιωνική περίοδο, οι Markopoulos (2009: 112-113), Holton 

& Manolessou (2010: 551), Horrocks (2010: 301) και Holton et al. (2019: 1781) 

παρατηρούν ότι η χρήση της μελλοντικής περίφρασης θέλω + απαρέμφατο αυξάνεται 

ραγδαία89 και εντοπίζεται τόσο σε κείμενα χαμηλής χρήσης της γλώσσας όσο και σε 

πιο λόγια. Η αστάθεια ως προς τη χρήση του ληκτικού /n/ την περίοδο του μεσαίωνα 

επηρεάζει και τα απαρέμφατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το απαρέμφατο να 

πραγματώνεται άλλοτε με το ληκτικό -ν και άλλοτε χωρίς (βλ. παραδείγματα 189-192 

και 193-195 αντίστοιχα). Επιπλέον, η αποβολή του ληκτικού /n/ έχει ως αποτέλεσμα, 

ο απαρεμφατικός τύπος να ομοιάζει φωνητικά είτε με το αρχαίο τύπο του μέλλοντα 

(π.χ. κλέψει) είτε με το τρίτο πρόσωπο ενεστώτα των απλών ρημάτων (π.χ. πάρει) 

(Joseph 1983, Pappas & Joseph 2001). Τα απαρέμφατα, όπως παρατηρούν οι Joseph 

(2000) και Holton & Manolessou (2010), εντοπίζονται και επιβιώνουν στα μεσαιωνικά 

ελληνικά κυρίως έπειτα από ρήματα ελέγχου (π.χ. μπορώ, θέλω, ρήματα έναρξης/ 

λήξης κ.ά.). Επιπλέον, κατά τον van Gemert (1980: 68), το απαρέμφατο δύναται να 

 
89 Η περίφραση εξακολουθεί να εκφράζει παράλληλα με το μέλλον και τη βούληση (Horrocks 2010: 

228). 
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προτάσσεται του βοηθητικού ρήματος θέλω, μία στρατηγική που πιθανότατα 

χρησιμοποιείται για έμφαση της σημασίας που έχει σε μία πρόταση (βλ. 196, 197). 

 

(189) θέλεις καθίσειν, ὕψιστε, κριτὴς ὅλου τοῦ κόσμου 

                                                                                            (Θρῆνος τῆς Θεοτόκου, 170) 

(190) Στὴν Ἀφεντίαν θέλει ὑπᾶν, τὸν καῦχον της προβάλλει 

                                                        (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Οι πολιτικές>, 325) 

(191) θέλεις χαρῆν καὶ τιμηθῆν καὶ ζήσειν καὶ πλουτίσειν 

                                                                                    (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ, 42) 

(192) Καὶ θέλω πιάσειν ἀπεδὰ τὸ ἀνήφορον τοῦ πόνου 

                                        (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 415) 

(193) Πρῶτας ἐντύσου κι ὕστερα θέλομε συντυχαίνει 

                                                                                                   (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 69) 

(194) θέλεις τὴν πάρει, πίστεψε, στὸ πεῖσμα ποὺ δὲ θέλει» 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 60) 

(195) τότες ἐμὲν καὶ σέν, κυρά, θέλουσιν εὐλογήσει 

                                                                                             (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 14) 

(196) κι εκεῖνο τὸ κακὸ θεριὸ φάγει με θέλει, ἐθώρουν 

                (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 20) 

(197) μὰ μὲ κρυφὰ κομπώματα δώσει το θέλει λέγει 

                                                                                         (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 5) 

 

Τους πρώτους αιώνες του όψιμου μεσαίωνα υπήρχε σαφής διάκριση μεταξύ του 

θέλω + απαρέμφατο για τη μελλοντική αναφορά και του θέλω νὰ + υποτακτική για τις 

τροπικές σημασίες (π.χ. βούληση, δεοντικό κ.τ.λ.) (Markopoulos 2009: 175-176, 

Holton et al. 2019: 1788). Λόγω της αλληλεπίδρασης του θέλω που εκφράζει τροπικές 

σημασίες και του θέλω που εκφράζει το μέλλον και λόγω της γενικότερης τάσης της 

περιόδου να προκαλείται αντικατάσταση των απαρεμφάτων από δευτερεύουσες 

προτάσεις, ήταν αναμενόμενο ότι η δομή θέλω νὰ + υποτακτική θα δήλωνε και το 
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μέλλον (Holton et al. 2019: 1788)90. Παρόλα αυτά, την περίοδο του όψιμου μεσαίωνα 

οι περιπτώσεις χρήσης του σχήματος θέλω νὰ + υποτακτική για την έκφραση του 

μέλλοντα είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ενδεικτικά, στα κείμενα του Ντελλαπόρτα (14ος 

αι.) η εν λόγω στρατηγική είναι άγνωστη, ενώ το σχήμα θέλω + απαρέμφατο είναι 

εξαιρετικά παραγωγικό. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα στα οποία η 

μελλοντική αναφορά φαίνεται να συνυπάρχει και με τροπικές σημασίες, όπως η 

πρόβλεψη (βλ. 198) και η βούληση (βλ. 199, 200)91: 

 

(198) Μὴ τῆς πιστέψης ἄν ὀμνεῖ. Νὰ σὲ κομπώση θέλει  

                                                        (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Οι πολιτικές>, 444) 

(199) Ἀμὴ ἐγὼ ἐκ τὰ πολλὰ θέλω νὰ γράψω ὀλίγα  

          (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι < Περί φυλακῆς>, 28) 

(200) Ἂ θὲς τὴν θυγατέρα μου, θέλω νὰ μοῦ δουλέψης 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 1453) 

 

Η δομή θέλω + υποτακτική εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 11ο αι. (Holton et 

al. (2019: 1784). Η χρήση της δομής στα κείμενα της Κρητικής δεν είναι ιδιαίτερα 

συχνή, αφού το σχήμα θέλω + απαρέμφατο είναι αυτό που κυριαρχεί σε όλα τα 

λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα:  

 

(201) Μὰ ’δὰ σοῦ θέλει ἀντιμευτῆ πλιὸ παρὰ ποὺ κοπιάζεις 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 187) 

(202) καὶ ἂν ἤσουν φρόνιμος ποτέ, τώρα τὸ θέλεις δείξης 

                                                                                                 (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 108) 

 

Η μελλοντική περίφραση θὲ(ν) (νὰ) + υποτακτική εμφανίζεται στον γραπτό 

λόγο από τον 15ο αι. και μετά (Holton et al. 2019: 1790). 

 

(203) Ἂν τό ’ξευρα ὁ ἐλεεινὸς ἡ ξενιτεία μὲ θὲ κερδαίσει 

                                                                                                   (Περί τῆς ξενιτείας, 256) 

 
90 Οι πρώτες μαρτυρίες εντοπίζονται τον 14ο αι. (βλ. Holton et al. 2019: 1788). 
91 Για περισσότερα παραδείγματα βλ. και Holton et al. (2019: 1788). 
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(204) Τώρα θωρῶ καὶ θὲ κοπῆ πᾶσα σας δυσκολία 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 733) 

(205) μὲ τὸ φαρὶν κι ἐφώναζε: «᾿Λαργάτε, θὲ νὰ δράμω» 

                                                                                     (Γκιόστρα τῶν πολιτικῶν, 30) 

(206) τὴν χρειὰν τ’ ἀνθρώπου περιπλιὸς ὃντε τὴ θὲ ζητήξει 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 160) 

 

Η ανάδυση της μελλοντικής περίφρασης θὲ(ν) νὰ + υποτακτική, η οποία αποτελεί 

πρόγονο του μεταγενέστερου θα, έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς συζήτησης. 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται τρεις αντιδιαμετρικές απόψεις, αυτές των: α) 

Jannaris (1897) και Horrocks (2010), β) Joseph & Pappas (2002) και Mertyris (2009) 

και γ) Markopoulos (2005, 2009) και Μαρκόπουλος (2007). 

Οι Jannaris (1897) και Horrocks (2010), όπως αναφέρεται στον Markopoulos 

(2009: 187), υποστηρίζουν ότι το θὲ είναι ο φωνολογικά μειωμένος τύπος του τρίτου 

ενικού προσώπου θέλει (απρόσωπο ή μη) του οποίου ο ρόλος ήταν να ενισχύσει τη 

μελλοντική αναφορά της ανεξάρτητης περίφρασης ἵνα + υποτακτική. 

Οι Joseph & Pappas (2002) και Mertyris (2008: 223) υποστηρίζουν ότι η εν 

λόγω δομή έχει ως άμεσο πρόγονο της τη δομή θέλει νὰ + υποτακτική. Η πρόταση αυτή 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Browning (1983), ο οποίος προβάλλει ως βασικό 

επιχείρημα το γεγονός ότι τα στοιχεία θὲ και αργότερα θὰ κατάγονται από τον 

αμετάβλητο τύπο θέλει αφού το χαρακτηριστικό του προσώπου δηλώνεται με επάρκεια 

από την υποτακτική που ακολουθεί. Τα στάδια δημιουργίας της υπό εξέταση δομής, με 

βάση τους παραπάνω συγγραφείς, είναι τα εξής:  

 

α) Τροπή της δομής θέλω + απαρέμφατο σε θέλω + ρηματικό τύπο τρίτου προσώπου 

(όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υποστηρικτικό ρόλο για την επανανάλυση του 

απαρεμφάτου σε ρήμα διαδραμάτισε η σίγηση του ληκτικού -ν που οδήγησε στη 

φωνολογική σύμπτωση των δύο τύπων).  

 

β) Σταδιακή εξάλειψη του απαρεμφάτου, η οποία οδήγησε στην εισαγωγή 

δευτερευουσών προτάσεων με το στοιχείο νὰ.  
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γ) Η ανάγκη σαφούς διάκρισης μεταξύ του λεξικού και γραμματικού θέλω και ο 

αποκλεισμός του περιττού μαρκαρίσματος του χαρακτηριστικού του προσώπου 

«παγώνουν» το ρήμα στο τρίτο ενικό πρόσωπο (π.χ. θέλει γράφω/θέλει νὰ γράφω) 

 

δ) ο τύπος θέλει υπέστη φωνολογική αφομοίωση λόγω της σύνδεσής του με το ρήμα 

που ακολουθεί92 (θὲ γράφω/θὲ νὰ γράφω). 

 

Ο Μαρκόπουλος (2007) και Markopoulos (2005, 2009) είναι αντίθετος με την 

παραπάνω άποψη και προβάλλει τα εξής τρία επιχειρήματα: α) παρά τη μεγάλη 

ποικιλία έκφρασης του μέλλοντα, η δομή θέλει (απρόσωπο) νὰ + υποτακτική 

ουσιαστικά πρωτοεμφανίζεται τον 16ο αι., ενώ τον ύστερο μεσαίωνα δεν εντοπίζεται 

σε καμία έγκυρη πηγή, β) ακόμα και αν υποτεθεί ότι η προσωπική εκδοχή ήταν η 

αφετηρία για τη δημιουργία του θὲ νὰ, αυτό δεν μπορεί να είναι δυνατό, γιατί το θὲ νὰ 

παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα εμφάνισης εν αντιθέσει με τη μελλοντική 

δομή θέλω νὰ + υποτακτική, η οποία μοιάζει να πρωτοεμφανίζεται στα κείμενα της 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής και με μικρή συχνότητα ανεξάρτητα από το κειμενικό 

είδος (τραγωδία, κωμωδία κ.ο.), γ) η δομή θέλω νὰ + υποτακτική παρουσιάζει χαμηλή 

συχνότητα χρήσης τον ύστερο μεσαίωνα. Επιπρόσθετα, ο Μαρκόπουλος (2007) 

παρατηρεί ότι στα κείμενα που γράφτηκαν πριν την περίοδο του Κρητικού Πολέμου, 

οι δυο σημασίες, βουλητική-μελλοντική και λεξική-βουλητική, ήταν συγκρίσιμες 

ποσοτικά, γεγονός που φανερώνει ότι η δομή θὲ νὰ απείχε αρκετά από την πλήρη 

γραμματικοποίησή της. Η μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της βουλητικής λειτουργίας 

ενισχύει τον αρχικό ισχυρισμό ότι το θὲ νὰ δεν μπορεί να προήλθε από μία απρόσωπη 

έκφραση θέλει νὰ + υποτακτική. Πιο συγκεκριμένα, η δομή θέλει νὰ + απαρέμφατο που 

εκφράζει μόνο το μελλοντικό δεν μπορεί να αποτελεί πρόγονο του θὲ νὰ, το οποίο 

εκφράζει τόσο το βουλητικό όσο και το μελλοντικό. Με βάση τα παραπάνω, ο 

Markopoulos (2005) και Μαρκόπουλος (2007) καταλήγει στο ότι η εξέλιξη της 

δήλωσης του μέλλοντα δεν έγινε με ενιαίο τρόπο από την περίφραση θέλω + 

απαρέμφατο στο θὰ + υποτακτική μέσω του θε νὰ, αλλά από διαδοχικές 

γραμματικοποιήσεις. Πρώτο στοιχείο που γραμματικοποιείται είναι το θέλω για τη 

δήλωση της μελλοντικότητας (εδραιώθηκε τη μεσαιωνική περίοδο) και στη συνέχεια 

 
92 Σύμφωνα με τον Joseph (2001), η φωνολογική αφομοίωση μπορεί να συνδεθεί και με φαινόμενα 

αυξημένης ροής του λόγου (fast speech phenomena). 
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ακολούθησαν τα στοιχεία θὲ νὰ και θὰ. Αναφορικά με τα στοιχεία θὲ νὰ και θὰ, ο 

Μαρκόπουλος (2007), υποστηρίζει ότι η φωνολογική μείωση των στοιχείων αυτών δεν 

προήλθε από τη γραμματικοποίησή τους στη δήλωση της μελλοντικότητας, αφού και 

τα δύο στοιχεία δήλωναν και το βουλητικό. Η φωνολογική μείωσή τους φαίνεται ότι 

οδήγησε στην ταχύτερη γραμματικοποίησή τους. 

 

στ) εἷμαι νὰ + υποτακτική 

Η συγκεκριμένη στρατηγική έκφρασης του μέλλοντα που απαρτίζεται από το εἷμαι νὰ 

+ υποτακτική ισοδυναμεί με την έκφραση πρόκειται να (Holton et al 2019: 1793). 

Ποικιλία της συγκεκριμένης δομής αποτελεί η περίφραση εἷμαι διὰ νὰ + υποτακτική 

(Holton et al 2019: 1793). 

 

(207) Ὅλά ᾿ναι τοῦτα πανωθιὸν νά ᾿ρθουν, καθὼς κατέχεις 

            (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 207) 

(208) λέγουν το διὰ νὰ μάθουσιν ἂν ἔν’ διὰ ν’ ἀποθάνη93 

                                             (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι < Περί φίλων>, 130) 

 

Δ. Παρατατικός και Αόριστος 

Την περίοδο της Κοινής σημειώνεται μία πλειάδα αλλαγών αναφορικά με τις 

αοριστικές δομές του ρήματος. Ο Μπαμπινιώτης (2002: 144-145) αναφέρει ως  

βασικότερες εξελίξεις τις εξής: α) επικράτηση του παθητικού αορίστου έναντι του 

μέσου και β) σταδιακή αναλογική επέκταση των επιθημάτων του ενεργητικού 

αορίστου σε όλους τους χρόνους (με εξαίρεση τον μεσοπαθητικό παρατατικό). Το 

κλιτικό παράδειγμα των παρελθοντικών χρόνων, οι οποίοι, ήδη από την περίοδο της 

Ύστερης Αρχαιότητας, άρχισαν να παρουσιάζουν κοινό σετ κλιτικών μορφημάτων, 

παγιώνεται κατά την όψιμη μεσαιωνική περίοδο (Horrocks 2010: 318).  

Το πρώτο πρόσωπο του ενεργητικού παρατατικού εμφανίζει τα επιθήματα -α 

και -ουν(α). Το επίθημα -α, το οποίο αντικατέστησε το επίθημα -ον στον παρατατικό 

κατά την περίοδο της Ελληνιστικής Κοινής (Horrocks 2010: 109-110, Holton & 

Manolessou 2010: 556-557), αποτελεί το βασικότερο επίθημα της περιόδου (Holton et 

 
93 Παράδειγμα από τους Holton et al. (2019: 1793). 
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al 2019: 1533). Το επίθημα -ουνα τοποθετείται στο κλιτικό παράδειγμα των ρημάτων 

της ΚΤ2 (βλ. παράδειγμα 209). Κατά τον Παντελίδη (2010: 474), το εν λόγω επίθημα 

προέκυψε από παρέκταση του α΄ ενικού και γ΄ πληθυντικού του επιθήματος ‑ουν (-ουν 

→ ‑ουν‑α). Η προσθήκη του επιθήματος -α (χαρακτηριστικό πρωτοπρόσωπο επίθημα 

στους παρελθοντικούς χρόνους) στο τέλος του -ουν εξυπηρετεί τη σαφέστερη δήλωση 

του πρώτου προσώπου καθώς και τη σαφέστερη διάκριση του πρώτου προσώπου από 

το τρίτο πληθυντικό (π.χ. ἐ-ζήτ-ου(ν)). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παλαιότερος τύπος -

ουν (με ή χωρίς το ληκτικό -ν) χρησιμοποιείται ακόμα στις λογοτεχνικές πηγές της 

περιόδου πλάι στον νεότερο τύπο -ουνα (βλ. 210, 211).  

 

(209)  οὐδὲ τὴν νιὰν ποὺ κράτουνα· ὤχου καὶ πόσα πλήσκω 

                                                                                           (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 122) 

(210) Καὶ μετὰ τοῦτον τὸν σκοπόν ἐβάστουν τὴν πικρίαν 

                                                                                     (Ἀφήγησις παράξενος, 10) 

(211) ἐβάστουν, ἐδυνάστευα, ἐπίστευα κι ἐκράτουν 

                                           (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι < Περί φίλων>, 8) 

 

Το τρίτο πρόσωπο ενεργητικής φωνής παρουσιάζει τις μορφές -ε, -εν και -ενε 

Το ληκτικό -ν, το οποίο, όπως είδαμε και στην περίπτωση του ονοματικού συστήματος, 

είχε ασταθή χαρακτήρα, εμφανίζεται και στο τρίτο ενικό πρόσωπο του ενικού αριθμού 

και η παρουσία του ιστορικά δε δικαιολογείται (βλ. 212, 213). Η μορφή -ενε απαντά 

σπάνια την περίοδο των μεσαιωνικών χρόνων και αποτελεί εξέλιξη του επιθήματος -εν 

με την προσθήκη του /e/ (βλ. 214). Οι Holton et al. (2019: 1536) εντοπίζουν το εν λόγω 

επίθημα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Χίος, τα Επτάνησα αλλά και σε 

νησιά του Αιγαίου.  

 

(212) ὡσὰν κι ἐμέναν ἔγραψεν, διὰ νὰ παραδέρνω 

                                                                                       (Περί τῆς ξενιτείας, 158) 

(213) κι ἐβάσταν καὶ ὀρχιδόπουλα γεμάτην μιὰν σακκούλαν 

                                                                                       (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 101) 

(214) τὸ Ριζικό μου τὴν χαρὰ τὴν εἴχενε φερμένη94 

 
94 τὴν εἶχα νὰ μοῦ φέρνη (Ν). 
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                                                                                             (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 19) 

 

Το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού του ενεργητικού παρατατικού παρουσιάζει τις 

μορφές -αμε(ν), -ουμε(ν) και -ουμα(ν). Η μορφή -ουμα(ν) εμφανίζεται κατά κόρον στις 

λογοτεχνικές πηγές που προέρχονται από την περιοχή του Ρεθύμνου (βλ. 215, 216). Ο 

τύπος φαίνεται να προκύπτει αναλογικά προς το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 

παρατατικού όπου το -αν επεκτείνεται ενδοπαραδειγματικά στο πρώτο πληθυντικό 

πρόσωπο. 

 

(215) κι ἐπερπατοῦμαν σκοτεινά, στὸν φόβο καὶ στὸν τρόμο 

           (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 185) 

(216) ὡσὰν ἐπροτιμεύγουντα, ὅντεν ἐζοῦμαν τότες 

                                                                                                         (Ἀπόκοπος, 126) 

 

Το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού του ενεργητικού παρατατικού παρουσιάζει τα 

επιθήματα -α(ν), -ασι(ν) στην ΚΤ1 και -ου(ν), -ουσα(ν)95 και -ουσασι(ν) (αποτέλεσμα 

συνδυασμού των -ουσ- και -ασι) στην ΚΤ2. Ενδεικτικά παραδείγματα παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

 

(217) Οἱ Ἑβραῖοι ἐπαῖρναν τὸ νερὸν αὐτὸ τὸ ματωμένον 

                                                                                     (Ἡ Κοσμογέννησις, 2281) 

(218) κι ἐφαίνετον κι ἐβγαίνασιν ἀπὸ τὰ στόματά 

      (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 7) 

(219) Ὅλοι ἐβόσκαν πρόβατα κι ἐλάλουν τὰ ζευγάρια 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 121) 

(220) ἐδίτις ὡς πρωτύτερα ἐλέγα καὶ ὁμιλοῦσαν 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 289) 

(221) καὶ ὅσες τὴν ἐκλουθούσασιν κάμνουν τὸν χολιασμένον 

                                                                                       (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 308) 

 
95 Οι τύποι -ουσα, -ουσες κ.ο δεν ανιχνεύτηκαν σε κανένα κείμενο της περίοδου. 
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Ο μεσοπαθητικός παρατατικός παρουσιάζει σύγχυση αφού τα αρχαιοπρεπή 

επιθήματα -ομην κ.ο. συνυπάρχουν με τα νεότερα -ουμου(ν) κ.τ.λ. στις περισσότερες 

πηγές της περιόδου (Browning 2008: 111) (βλ. 222-225). Το τρίτο ενικό πρόσωπο 

παρουσιάζει τις μορφές -ετο(ν), -εντο(ν), -ατο(ν) και -ειτο(ν). Το αρχαιοπρεπές επίθημα 

-ετο είναι εξαιρετικά συχνό στα κείμενα της μεσαιωνικής περιόδου (Holton et al 2019: 

1552). Αποτελεί χαρακτηριστικό επίθημα της ΚΤ1 και σε πολλές περιπτώσεις, 

αναλογικά προς το υπόλοιπο παράδειγμα του μεσοπαθητικού παρατατικού, λαμβάνει 

και τη μορφή -ετον με την προσθήκη του ληκτικού /n/ (βλ. 227). Επιπλέον, αναλογικά 

προς το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο (-οντο) το επίθημα εντοπίζεται σπανιότερα και με 

τη μορφή -εντο (βλ. 228). Τα επιθήματα -ατο(ν) και -ειτο(ν) τοποθετούνται στην ΚΤ2 

(βλ. 229-232). 

 

(222)  ἀμὴ ὠρεγόμην κι ἤθελα πάντα καλὰ νὰ ζήσω 

                                                                                           (Ἀφήγησις παράξενος, 68) 

(223) ἔζουν, ἐτρύφουν, ὁ ἐλεεινός, ἐχαίρουμην καμπόσον 

 (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 21) 

(224) Ὀρέγομουν νὰ περπατῶ καὶ νὰ περιδιαβάζω 

                                                                                           (Ἀφήγησις παράξενος, 89) 

(225) Κι ἐγὼ τ’ ἀκούσειν ἔτρεμα καὶ ἀγάλλουμου96 ποθώντα                               

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 249) 

(226) κι ἐφαίνετό μου τὸ σκολειὸν ὡσὰν κακὸν θηρίον 

                                                                                           (Ἀφήγησις παράξενος, 47) 

(227)  Κι’ ηὗρε τὴν κόρην καὶ κοίτετον ’ς τ’ ὡριόν την τὸ κρεββάτι 

                                                                                     (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 145) 

(228) καὶ ἐκρέμεντον μερόνυκτον καὶ οἱ πάντες εἴδασίν τον 

       (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1448) 

(229)  καὶ τὰ ’δηγᾶτον πασαεὶς ἦσαν μὲ λόγια ’βραῖκα 

 
96 ἀγάλλομουν (V). 
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                (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 6) 

(230) οὕτως γὰρ ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος, ψυχή μου 

(Λόγος τοῦ αμαρτωλοῦ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα περὶ ἀνταποδόσεως καὶ 

ὑπομνηστικόν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, 165) 

(231) τὸν Χρόνον συνηπάντησεν, τέτοιον ὡς ἐφηγεῖτον 

                                          (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 49) 

(232) Καὶ πρῶτον μὲν ὡς ἄνθρωπος τάχα περιεφοβεῖτο             

                                          (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 61) 

 

Το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού του μεσοπαθητικού παρατατικού 

σχηματίζεται με τα επιθήματα -ομεθα(ν) και -ομεστα. Το αρχαιοπρεπές επίθημα -ομεθα 

εμφανίζεται σποραδικά στα κείμενα της μεσαιωνικής περιόδου (Holton et al.: 2019: 

1560-1561). Στην Κρητική εμφανίζεται σπάνια και με τη μορφή -(ο)μεθα(ν) (βλ. 233). 

Το κλιτικό επίθημα -ομεστα97 για τη δήλωση του παρατατικού ανιχνεύτηκε μόλις μία 

φορά στον Χούμνο. 

 

(233) Καὶ εἴμεθαν ἀπόγονα Σὴμ ἐκ τὴν Παλαιστίνην 

                                                                                             (Ἡ Κοσμογέννησις, 713) 

(234) Παραμικρὸν ἀνάπαυσιν τάχ’ ἐνεπεύομέστα 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 2231) 

 

Το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού της μεσοπαθητικής φωνής 

σχηματίζεται με το επίθημα -εσθε, το οποίο είναι κληρονομημένο από την Αρχαία 

Ελληνική. 

 

(235) εἰς νοῦν σας καὶ ἐμνήσκεσθε διὰ τοὺς δυστυχοῦντας 

                                        (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 760) 

 

 
97 Βλ. το αντίστοιχο ενεστωτικό -ομεστα/-ομεστε(ν) στην ίδια ενότητα. 
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Τα επιθήματα -ουντα(ν), -οντα(ν), -οντο και -οντησαν είναι υπεύθυνα για τον 

σχηματισμό του τρίτου πληθυντικού προσώπου του μεσοπαθητικού παρατατικού. Από 

τα παραπάνω επιθήματα ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίθημα -οντησαν, το οποίο κάνει 

τη μοναδική του εμφάνιση σε ένα από τα κείμενα του Σαχλίκη. Ο συγκεκριμένος τύπος 

φαίνεται να είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των επιθημάτων -ονταν και του 

επιθήματος παθητικού αορίστου -ησαν (Χατζιδάκις 1905/07: Α 61) και παρατηρείται 

στη νεότερη εποχή και στο ιδίωμα της Κύμης και σε περιοχές της Πελοποννήσου (πλην 

της Μάνης και νοτιοδυτικής Λακωνίας) με τη μορφή -όντησαν(ε) (Newton 1972: 277, 

Παντελίδης 2005, 2011: 59, 2016: 310). Παραδείγματα από τα ως άνω επιθήματα 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

(236) καὶ χρειάζουνταν τὰ πράγματα διὰ τὴν τιμὴν τοῦ φίλου 

                                                      (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί φίλων>, 27) 

(237) Τὰ παλικάρια ἠγάλλουντα, ὅλοι ἐκαλοφοροῦσαν 

                                                                                                         (Ἀπόκοπος, 341) 

(238) Εἶδα τους πῶς ἐκόπτοντα καὶ πῶς ἀναστενάζαν 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 127) 

(239) Καὶ ὡς εἶδα πῶς ἐκόπτονταν κ’ ἐβιάζονταν νὰ μάθουν 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 149) 

(240) ὅλες ἐμαζευόντησαν ἐδῶ καί ἀπό πέρα 

                                                                                       (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 254) 

(241) οἱ ἄθλιοι ἐμετετράπησαν καί ἐγένοντο δαιμόνοι 

 (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 308) 

 

Ο παρατατικός των ρημάτων της ΚΤ2β παρουσιάζει τύπους με συνίζηση που 

περιέχουν τα επιθήματα -(ει)ες, -(ει)ε, όπως οι ἐ-κάλει-ες, ἐ-κάλει-ε, ἐ-φόρει-ε, ἐ-πόνει-

ε, ἠ-μπόρει-ε κ.ο. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και ρήματα της ΚΤ2α (π.χ. ἐ-

πήδει-ε, ἐ-φίλει-ε κ.τ.λ.). Ο Χατζιδάκις (1905/07: Α 44-49) αναφέρει ότι τα επιθήματα 

-εις/-ει του β΄ και γ΄ ενικού των ρημάτων (π.χ. ἐ-κάλ-εις, ἐ-κάλ-ει) δεν ανταποκρίνονταν 

πλέον στο αίσθημα των φυσικών ομιλητών καθώς οι τύποι -ες/-ε της ΚΤ1 ήταν 

πολυάριθμοι σε σχέση με εκείνους της ΚΤ2β. Τα επιθήματα της ΚΤ1 επεκτάθηκαν 

αναλογικά στους τύπους σε -εις/-ει και εκ συνιζήσεως προέκυψαν οι νέοι τύποι -(j)ες, 
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-(j)ε. Ο Pantelidis (2001: 212) παρατηρεί για τα πελοποννησιακά ότι δεν είναι 

ξεκάθαρο αν αυτοί οι τύποι προέκυψαν: (α) κατευθείαν από τους αρχικούς τύπους σε -

ες, -ε με συνίζηση (ἐ-φόρει-ες → ἐ-φόρj-ες) ή (β) από την ανάπτυξη ενός /γ/ μεταξύ των 

ἐ-φόρ-εις, ἐ-φόρ-ει και των επιθημάτων -ες, -ε και αποβολή του /i/. Τουλάχιστον για 

την Κρητική, επικρατέστερη θεωρία αποτελεί η (α), αφού το /γ/, είναι ένας δείκτης που 

διαχωρίζει δύο στοιχεία διαφορετικής μορφολογικής κατηγορίας (π.χ. ψαρεύγω → 

ψαρεύ[Ρημ. Θέμα] + γ + -ω[Κλ. Επίθημα]) και όχι όμοιας (π.χ. ἐ[αύξηση] + φόρ[Ρημ. Θέμα] + ει[Κλ. 

Επίθ.] + *γ + ες [Κλ. Επίθ.]. Επιπλέον, το στοιχείο αυτό σε σχέση με άλλα συστήματα (π.χ. 

ΚΝΕ αργότερα) δεν αποτελεί δείκτη μη συνοπτικού, αφού στην Κρητική τον ρόλο αυτό 

αναλαμβάνει ο δείκτης μη συνοπτικού -ουσ-. 

Ο παρατατικός της μεσοπαθητικής φωνής, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 9 

(βλ. παρακάτω), παρουσιάζει έντονα φαινόμενα υπεραφθονίας. Η υπεραφθονία στον 

παρατατικό προκαλείται από: α) τον ασταθή χαρακτήρα του τελικού -ν των 

επιθημάτων, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί και σε περιβάλλοντα στα οποία δεν 

εμφανιζόταν ιστορικά (π.χ. κοίτετον/κοίτετο), β) το εύρος των κλιτικών επιθημάτων 

που έχουν διαμορφωθεί ιστορικά (λόγια και απλά) και που συνδέονται με μία 

μορφοσυντακτική πληροφορία (π.χ. α΄ πληθυντικό: ὠρεγόμην, ὀρέγομουν) και γ) η 

ελεύθερη εναλλαγή της αύξησης σε -ἠ και -ἐ σε αρκετά ρήματα (π.χ. ἠ-γάπ-α και ἐ-γάπ-

α, ἠ-νάγκαζ-ε και ἐ-νάγκαζ-ε). 

 

Πίνακας 9. Το κλιτικό παράδειγμα του παρατατικού των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἔ-λου-α ἐ-ζήτ-ουν, ἐ-ζήτ-ουνα ἐ-φόρ-ουν, ἐ-φόρ-ουνα 

ἔ-λου-ες ἐ-ζήτ-ας ἐ-φόρ-εις, ἐ-φόρj-ες 

ἔ-λου-εν, ἔ-λου-ε, ἐ -λού-ενε ἐ-ζήτ-αν, ἐ-ζήτ-α ἐ-φόρ-ειν, ἐ-φόρ-ει, ἐ-φόρj-εν, 

ἐ-φόρj-ε  

ἐ-λού-αμεν, ἐ-λού-αμε, ἐ-λού-

αμαν 

ἐ-ζήτ-ουμεν, ἐ-ζήτ-ουμε, ἐ-

ζήτ-ουμαν 

ἐ-φόρ-ουμεν, ἐ-φόρ-ουμε, ἐ-

φόρ-ουμαν 

ἐ-λού-ατε, ἐ-λού-ετε ἐ-ζήτ-ατε ἐ-φόρ-ειτε, ἐ-φόρj-ετε  
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ἔ-λου-αν, ἐ-λού-αν, ἔ-λου-α, ἐ-

λού-α, ἐ-λού-ασιν, ἐ-λού-ασι 

ἐ-ζήτ-ουν, ἐ-ζήτ-ου, ἐ-ζητ-

ούσαν, ἐ-ζητ-ούσα, ἐ-ζητ-

ούσασιν, ἐ-ζητ-ούσασι 

ἐ-φόρ-ουν, ἐ-φόρ-ου, ἐ-φορ(j)-

ούσαν, ἐ-φορ(j)-ούσα, ἐ-φορ-

ούσασιν, ἐ-φορ-ούσασι 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἐ-λου-όμην, ἐ-λου-όμη, ἐ-λού-

ουμουν, ἐ-λού-ουμου 

ἐ-προτίμ-ουμουν, ἐ-προτίμ-

ουμου 

ἐ-κάλ(j)-ουμουν, ἐ-κάλ(j)-

ουμου 

ἐ-λού-ουσουν  ἐ-προτίμ-ουσουν  ἐ-κάλ(j)-ουσουν 

ἐ-λού-ετον, ἐ-λού-ετο, ἐ-λού-

εντον, ἐ-λού-εντο 

ἐ-προτίμ-ατον, ἐ-προτίμ-ατο ἐ-κάλ-ειτο, ἐ-κάλ-ειτο(ν) 

ἐ-λου-όμεθα, ἐ-λου-όμεθαν, ἐ-

λού-ομέστα 

ἐ-προτιμ-όμεθα, ἐ-προτιμ-

όμεθαν 

ἐ-καλ(j)-ούμεθα, ἐ-καλ(j)-

ούμεθαν 

ἐ-λού-εσθε ἐ-προτιμ-εῖσθε ἐ-καλ-εῖσθε 

ἐ-λού-οντο, ἐ-λού-ουνταν, ἐ-

λού-ουντα, ἐ-λού-ονταν, ἐ-λού-

οντα, ἐ-λου-όντησαν 

ἐ-προτίμ-οντο, ἐ-προτίμ-

ουνταν, ἐ-προτίμ-ουντα, ἐ-

προτίμ-ονταν, ἐ-προτίμ-

οντα, ἐ-προτιμ-όντησαν 

ἐ- κάλ(j)-οντο, ἐ- κάλ(j)-

ουνταν, ἐ- κάλ(j)-ουντα, ἐ- 

κάλ(j)-ονταν, ἐ-κάλ(j)-οντα, ἐ- 

κάλ(j)-όντησαν 

 

Ο αόριστος παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα στην έκφρασή του σε σχέση με τους 

άλλους χρόνους (Holton et al. 2019: 1613). Με τη σημασιολογική συγχώνευση μεταξύ 

αορίστου και παρακειμένου ήδη από την περίοδο της Κοινής διαμορφώνεται τα 

επόμενα χρόνια ένα σύστημα επιθημάτων που δομείται με βάση τα μορφήματα -α, -ες 

-ε(ν), -αμε(ν), -ατε/-ετε, -αν/-ασι(ν) στην ενεργητική φωνή και -θηκα/-θην/-τηκα/-την,-

θηκες/-τηκες-θης/-της,-θηκε(ν)/-τηκε(ν)/-θη(ν)/-τη(ν),-θηκαμεν/-τηκαμεν,-θηκατε/-

θηκετε/-στηκατε/-στηκετε,-θηκαν/-θησαν/-θηκασι(ν)/-στηκαν/-στησαν/στηκασι(ν) στον 

παθητικό αόριστο. Από τον 13ο αι. και μετά, στις γραπτές πηγές σημειώνονται αρκετοί 

τύποι αορίστου σε -κα (Holton et al. 2019: 1613). Το μόρφημα -κ- εκφράζει την όψη, 

ενώ το επίθημα -α εκφράζει τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του προσώπου και 

του αριθμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ἔθεκα (< θέτω), ἔποικα (< ποιώ), 

ἔδωκα (< δίνω), ηὗρηκα (< εὑρίσκω), ἀφῆκα (< ἀφήνω), ἐπόλυκα (< ἀπολύω98). 

Ενδεικτικά παραδείγματα από την Κρητική ακολουθούν παρακάτω: 

 

(242) Ἐμίσσεψε κ’ ἐφῆκε την, ὥστε νὰ λησμονήσῃ 

 
98 Αφήνω. 
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                                                                                           (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 131) 

(243) ἔθεκα στὸ κλινάρι μου κ’ ὕπνον ἀποκοιμήθην 

                                                                                                                   (Ἀπόκοπος, 4)  

(244) τίς εἰς τὸν Ἅδην ἔσωσεν, τίς ταραχὴν ἐποῖκεν 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 71) 

 

Στην Αρχαία Ελληνική, οι παρελθοντικοί χρόνοι έφεραν αύξηση, η οποία ήταν 

είτε συλλαβική (προσθήκη ενός ε στην αρχή του θέματος) είτε χρονική (έκταση του 

αρχικού βραχύχρονου φωνήεντος του θέματος). Αναφορικά με την υπόσταση της 

αύξησης έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Ο Mirambel (1959) αντιμετωπίζει την 

αύξηση ως πρόσφυμα, το οποίο εκφράζει το παρελθόν, ενώ ο Hamp (1961) θεωρεί πως 

η αύξηση είναι το πρώτο μέρος ενός ασυνεχούς μορφήματος (discontinuous 

morpheme), το οποίο έχει ως δεύτερο μέρος το κλιτικό επίθημα (π.χ. έ-γραφ-α). Ο 

Μπαμπινιώτης (1972) και αργότερα η Ralli (1988) θεωρούν ότι η αύξηση είναι ένα 

σχηματιστικό στοιχείο (formative) του οποίου η λειτουργία είναι να δέχεται τον τόνο, 

όταν ο νόμος της τρισυλλαβίας (antepenultimate‐syllable stress law) προκαλεί 

μετακίνηση του τόνου προς τα αριστερά, έξω από τα όρια της λέξης99. Η Ralli (1988) 

υποστηρίζει ότι η αύξηση ε- εισάγεται από έναν μετασχηματιστικό κανόνα εξαρτημένο 

από το περιβάλλον (string dependent rule), ο οποίος εισάγει την αύξηση στην αρχή 

ενός ρηματικού τύπου που φέρει την πληροφορία [+ παρελθόν]. Επιπρόσθετα, ο 

κανόνας αυτός δεν επιφέρει σημασιολογικές αλλαγές στη μορφολογική δομή και η 

εφαρμογή του εξαρτάται από τον αριθμό των συλλαβών του ρηματικού τύπου. 

Σχηματικά: 

 

(245) Ø → ε / ## — σσ P[παρελθόν] 

              [+ τόνος] 

Στην κρητική διάλεκτο του 14ου – 15ου αι. η αύξηση στον παρατατικό και 

αόριστο έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και η εμφάνισή της δεν εξαρτάται από τον τόνο. 

 
99 Ο τόνος αποτελεί υπερτεμαχιακό φωνολογικό χαρακτηριστικό, το οποίο τοποθετείται στις λέξεις 

μετά το σχηματισμό τους, ώστε να δημιουργηθούν φωνολογικές λέξεις. Σύμφωνα με τις Nespor & 

Ralli (1996), η εισαγωγή του τόνου υπόκειται στις αρχές δόμησης των λέξεων και στις τονικές 

ιδιότητες που φέρουν τα θέματα και τα προσφύματα. Οι τονικές πληροφορίες αυτών των στοιχείων 

είναι αποθηκευμένες στο αφηρημένο λεξικό.  



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

143 

 

Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005), η αύξηση σε συνδυασμό με το κλιτικό επίθημα 

αποτελούν συστατικά του ίδιου μορφήματος που εκφράζει το χαρακτηριστικό [+ 

παρελθόν]. Το μόρφημα αυτό χαρακτηρίζεται ως ασυνεχές καθώς μεταξύ του 

επιθήματος και της αύξησης παρεμβάλλεται πάντοτε το ρηματικό θέμα. Επιπλέον, 

σύμφωνα με τη Ράλλη (2005), η χρήση της αύξησης ως μέρους ενός ασυνεχούς 

μορφήματος στις διαλέκτους μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μεταβατικό στάδιο εξέλιξης 

του στοιχείου αυτού από την Αρχαία Ελληνική έως την Κοινή Νέα Ελληνική. 

Η χρήση της αύξησης την περίοδο του όψιμου μεσαίωνα (ίσως και νωρίτερα) 

στους προθηματοποιημένους τύπους φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση. Παράλληλα 

με την αρχαία στρατηγική χρήσης της αύξησης στο εσωτερικό των 

προθηματοποιημένων ρημάτων (βλ. 246-248) παρατηρούνται και τύποι όπου η αύξηση 

τοποθετείται στην περιφέρεια της λέξης (βλ. 249, 250). Τύποι όπως οι ἐνεπαύθηκα και 

ξεδιέργενα (βλ. 251-252) παρουσιάζουν αύξηση τόσο στο εσωτερικό της λέξης όσο και 

στην περιφέρεια της. Πιθανότατα η χρήση της διπλής αύξησης φανερώνει ότι η 

παγίωσή της στην περιφέρεια των σχηματισμών είναι ακόμα σε μεταβατικό στάδιο100. 

 

(246) τοῦτο τῆς ἀπεκρίθηκα μὲ σχῆμα τιμημένο 

                                                                                     (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 222) 

(247) καὶ πρὸς τὸ πρῶτον ρώτημαν πάλιν μ’ ἀνερωτῆσαν 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 156) 

(248) Eἰς τόσον τὸ κατέφεραν καὶ ἔκλινε νὰ πέση 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 51) 

(249) εἴπαμεν, ἐσυντύχαμεν αλλήλως τα εδικά μας 

                            (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1329) 

(250) Πολλὰ ἐπεριδιαβάσαμεν ἀντάμα ἐμεῖς οἱ δύο 

                                                                                                 (Ἀφήγησις παράξενος, 97) 

(251) ὀλίγον ἐνεπαύθηκα καὶ, βλέπω το, ἐποσώσαν 

 (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1320) 

 
100 Λιγότερο αποδεκτή είναι η άποψη του Χατζιδάκι (1905/07: Α 28-30), ο οποίος αναφέρει ότι το 

φαινόμενο της διπλής αύξησης οφείλεται πιθανότατα στο αίσθημα των συγγραφέων της εποχής να 

διατηρούν την αρχαία χρήση της αύξησης συνδυάζοντάς τη με την κατεξοχήν διαλεκτική στρατηγική 

της εποχής (αύξηση στην περιφέρεια του ρήματος). 
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(252) καὶ πάλιν ἐξεδιέργενα καὶ νὰ ‘ν’ λυσσιάροι σκύλοι 

 (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί φυλακατόρων>, 139) 

 

Παράλληλα με την αύξηση ἐ- διατηρείται και η αύξηση ἠ-. Στην Αρχαία 

Ελληνική, χρονική αύξηση έφεραν τα ρήματα των οποίων το θέμα άρχιζε από φωνήεν. 

Στην Όψιμη Μεσαιωνική Κρητική η αύξηση ἠ- εμφανίζεται τόσο σε τονισμένη (βλ. 

253, 254) όσο και σε άτονη θέση (βλ. 255, 256) και τις περισσότερες φορές είναι σε 

ελεύθερη εναλλαγή με την αύξηση ἐ- (βλ. 257-260). Άλλο ένα κοινό περιβάλλον 

τοποθέτησης των δύο αυξήσεων είναι στο εσωτερικό των προθηματοποιημένων τύπων 

(βλ. 261, 262). Παρόλα αυτά, στα σύνθετα ρήματα η αύξηση ε- αποτελεί τη μοναδική 

επιλογή μεταξύ των δύο στρατηγικών (βλ. 263). Το ίδιο συμβαίνει και στα 

προθηματοποιημένα ρήματα, όταν η αύξηση εμφανίζεται στην περιφέρεια της λέξης 

(βλ. 264, 265).  

 

(253) τόπους δυσβάτους ἤρξατο νὰ ποδοπεριτρέχῃ 

                                                (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 41) 

(254) ἤπιασιν καὶ πρός δεύτερον διά νὰ τὲς διάβη ἡ δίψα 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 267) 

(255) Ἠκούσατε τῆς φυλακῆς τοὺς πόνους καὶ τὰς θλίψεις 

 (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί προσωπικού φυλακάτορα>, 155) 

(256) οὐδὲν ἠθέλησε ποτὲ ἡ Τύχη μου νὰ ἀλλάξη 

                                                                                                 (Ἀφήγησις παράξενος, 15) 

(257) κι οἱ ναῦτες ἐφοβήθησαν κι ἠρχίσασι νὰ τρέμουν 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 354) 

(258) ἐρχίσασιν νὰ τραγωδοῦν ὅλες ὅσες καὶ ἄν ἦσαν 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 242) 

(259) ἐγώ ἔστεκα κι ἐθεώρουν τους σάν ἀπομουδιασμένος 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 137) 

(260) νὰ εἶπες ἐκοπανίσαν με κι ἤστεκα χολιασμένος 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 138) 

(261) εἶπα σε τὰ γενόμενα καὶ ὅλα κατέμαθές τα 
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                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 446) 

(262) λέγει: «Τὸ μᾶς ἀνήγγειλε, τοῦτο δοικᾶ καὶ σώνει» 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 226) 

(263) καὶ ὡσὰν ἐψυχοπόνεσα καὶ κάμποσα ἐλυπήθην 

                                                                                                               (Ἀπόκοπος, 129) 

(264) Τ’ ὄνομαν ἐξεδιάλυνεν “ἐκ τὰ νερὰ ἐβγαλμένος’’ 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 2049) 

(265) τὸ πῶς ἀπελησμόνησεν ἡ δόλια κι ἐγγαστρώθην 

                                                                                           (Γκιόστρα τῶν πολιτικῶν, 12) 

 

Αναφορικά με το κλιτικό παράδειγμα του ενεργητικού αορίστου, το τρίτο 

ενικό, το πρώτο και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο εμφανίζει μορφές με ή χωρίς το 

ληκτικό -ν, γεγονός που φανερώνει ότι η αστάθεια στη χρήση του έχει επεκταθεί και 

στο κλιτικό παράδειγμα του αορίστου. Το δεύτερο πρόσωπο του ενεργητικού αορίστου 

εμφανίζει κατά κύριο λόγο το επίθημα -ετε (βλ. 266, 267) ενώ στα κείμενα μεικτού ή 

υψηλού επιπέδου χρήσης της γλώσσας εμφανίζεται παράλληλα και το επίθημα -ατε 

(βλ. 268, 269). Το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο εμφανίζει τις μορφές -αν και -ασι(ν) (βλ. 

270, 271). Ως γνωστόν, το επίθημα -ασι(ν), το οποίο χρησιμοποιείται στις γραπτές 

πηγές παράλληλα με το επίθημα -αν, επεκτάθηκε από τον μονολεκτικό υπερσυντέλικο 

στον παρατατικό και αόριστο κατά την περίοδο της Ελληνιστικής Κοινής (Horrocks 

2010: 177). Επιπλέον, κατά τον Horrocks (2010: 177) η παρουσία του επιθήματος -

ασι(ν) ενισχύθηκε από την παράλληλη χρήση του επιθήματος -ουσι(ν) στα κείμενα της 

περιόδου. 

 

(266) εἴδετε κι ἐγνωρίσετε καὶ τῶν φυλακισμένων 

(Γραφαί καὶ στίχοι καὶ ερμηνεῖαι <Περί προσωπικοῦ φυλακάτορα>, 157) 

(267)  ἤμην καὶ ἤλθετε ἐκεῖ παραμυθήσασθαί με 

          (Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2791) 

(268) Πεινῶντα με ἐθρέψατε, διψῶντα πάλιν ὕδωρ 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2786) 

(269) ἤλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; 
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    (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἐπιτάφιον Θρῆνον, 144) 

(270) ἐλλάξαν καὶ οἱ συγγενεῖς, κανεὶς δὲν ἔχει πίστιν 

                                              (Γραφαί καὶ στίχοι καὶ ερμηνεῖαι <Περί φίλων>, 197) 

(271) ἀλλάξασίν της τὸ ὄνομα κι ἐβγάλασίν την «πλάκα» 

                                            (Γραφαί καὶ στίχοι καὶ ερμηνεῖαι <Περί φυλακῆς>, 34) 

 

Στα κείμενα της Μεσαιωνικής Κρητικής, οι λόγιοι τύποι της μεσοπαθητικής 

φωνής συνυπάρχουν με τους δημώδεις (βλ. 272, 273). Η ταυτόχρονη παρουσία των 

λόγιων και δημωδών τύπων δεν είναι η μόνη αιτία εμφάνισης του φαινομένου της 

υπεραφθονίας στο παράδειγμα του μεσοπαθητικού παρατατικού. Η εφαρμογή ή μη 

εφαρμογή του φωνολογικού φαινομένου της ανομοίωσης των εξακολουθητικών, το 

οποίο ήταν συχνό κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, έχει ως αποτέλεσμα τη συνύπαρξη 

διπλών τύπων σε όλο το παράδειγμα του μεσοπαθητικού παρατατικού (βλ. 274, 275).  

 

(272) ἀφκράστης πῶς τὸ ἐδιάκρινα, καί, ἂν θέλῃς, πίστεψέ μου 

 (Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 932) 

(273)  Ξένε μου, τώρα ἀφκράστηκες καί, ἐλπίζω, ἐγροίκησές μου 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1498) 

(274)  ὁ φθόνος τί ἐκατάσθησεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 340) 

(275)  νικιάριν μὲ κατέστεσαν καὶ ἐποῖκαν με ἀβοκᾶτον 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1219) 

 

Το κλιτικό επίθημα -ημαν (α’ πρόσωπο πληθυντικού) χρησιμοποιείται κατά 

κόρον στις πηγές που προέρχονται από το Ρέθυμνο (βλ. 276, 277), ενώ ο μόνος 

Χανδακιώτης ποιητής που χρησιμοποιεί σποραδικά το εν λόγω επίθημα είναι ο 

Λεονάρδος Ντελλαπόρτας (βλ. 278). Προτείνω ότι το επίθημα είναι αποτέλεσμα 

αναλογίας προς το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο -αν, η οποία καθιστά το κλιτικό 

υποπαράδειγμα του πληθυντικού πιο ομοιόμορφο (-ημαν, -ατε/-ετε, -αν). 

 

(276)  Καὶ τάχα ἐκεῖ ἐστάθημαν κι ἀκούγω κλάημα μέγαν  
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          (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 254) 

(277) καὶ ὀμάδι ἐστεφανώθημαν κ’ εἶχεν καθείς τὸ ταῖριν 

                                                                                                         (Ἀπόκοπος, 368) 

(278) ἐκτίσθημαν ἀμφότερα, ὡς φαίνεται εἰς τὸ Γράμμα 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 149) 

 

Με βάση τα παραπάνω, το κλιτικό παράδειγμα του αορίστου των δύο κλιτικών 

τάξεων διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Πίνακας 10. Το κλιτικό παράδειγμα του αορίστου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 της 

Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἔ-πλα-σ-α ἐ-ζήτη-σ-α ἐ-φόρε-σ-α 

ἔ-πλα-σ-ες ἐ-ζήτη-σ-ες ἐ-φόρε-σ-ες 

ἔ-πλα-σ-εν, ἔ-πλα-σ-ε ἐ-ζήτη-σ-εν, ἐ-ζήτη-σ-ε ἐ-φόρε-σ-εν, ἐ-φόρε-σ-ε 

ἐ-πλά-σ-αμεν, ἐ-πλά-σ-αμε, ἐ-

πλά-σ-αμαν 

ἐ-ζητή-σ-αμεν, ἐ-ζητή-σ-

αμε, ἐ-ζητή-σ-αμαν 

ἐ-φορέ-σ-αμεν, ἐ-φορέ-σ-αμε, 

ἐ-φορέ-σ-αμαν  

ἐ-πλά-σ-ατε, ἐ-πλά-σ-ετε ἐ-ζητή-σ-ατε, ἐ-ζητή-σ-ετε ἐ-φορέ-σ-ατε, ἐ-φορέ-σ-ετε 

ἔ-πλα-σ-αν, ἐ-πλά-σ-αν, ἐ-πλά-

σ-ασιν, ἐ-πλάσ-ασι 

ἐ-ζήτη-σ-αν, ἐ-ζητή-σ-αν, ἐ 

-ζητή-σ-ασιν, ἐ-ζητή-σασι 

ἐ-φόρε-σ-αν, ἐ-φορέ-σ-αν, ἐ-

φορέ-σ-ασιν, ἐ-φορέ-σ-ασι 

Παθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἐ-πιάσ-θ-ην, ἐ-πιάσ-τ-ην, ἐ-

πιάσ-θηκ-α, ἐ-πιάσ-τηκ-α 

ἐ-γεννή-θ-ην, ἐ-γεννή-θηκ-α ἐ-καλέσ-θ-ην, ἐ-καλέσ-τ-ην, ἐ -

καλέσ-θηκ-α, ἐ-καλέσ-τηκ-α 

ἐ-πιάσ-θ-ης, ἐ-πιάσ-τ-ης, ἐ-πιάσ-

θηκ-ες, ἐ-πιάσ-τηκ-ες 

ἐ-γεννή-θ-ης, ἐ-γεννή-θηκ-

ες 

ἐ-καλέσ-θ-ης, ἐ-καλέσ-τ-ης, ἐ-

καλέσ-θηκ-ες, ἐ-καλέσ-τηκ-ες 

ἐ-πιάσ-θ-ην, ἐ-πιάσ-θ-η, ἐ-πιάσ-

τ-ην, ἐ-πιάσ-τ-η, ἐ-πιάσ-θηκ-εν, 

ἐ-πιάσ-θηκ-ε, ἐ-πιάσ-τηκ-εν, ἐ-

πιάσ-τηκ-ε 

ἐ-γεννή-θ-ην, ἐ-γεννή-θηκ-ε ἐ-καλέσ-θ-ην, ἐ-καλέσ-θ-η, ἐ-

καλέσ-τ-ην, ἐ-καλέσ-τ-η, ἐ-

καλέσ-θηκ-εν, ἐ-καλέσ-θηκ-ε, ἐ 

-καλέσ-τηκ-εν, ἐ-καλέσ-τηκ-ε 
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ἐ-πιάσ-θ-ημεν,  ἐ-πιάσ-θ-ημαν, 

ἐ-πιασ-θήκ-αμεν, ἐ-πιασ-θήκ-

αμε, ἐ-πιασ-τήκ-αμεν, ἐ-πιασ-

τήκ-αμε 

ἐ-γεννή-θ-ημεν, ἐ-γεννή-θ-

ημαν, ἐ-γεννη-θήκ-αμεν, ἐ- 

γεννη-θήκ-αμε 

ἐ-καλέσ-θ-ημεν, ἐ-καλέσ-θ-

ημαν, ἐ-καλεσ-θήκ-αμεν, ἐ-

καλεσ-θήκ-αμε, ἐ-καλεσ-τήκ-

αμεν, ἐ-καλεσ-τήκ-αμε 

ἐ-πιάσ-θ-ητε,  ἐ-πιασ-θήκ-ατε, ἐ-

πιασ-τήκ-ατε, ἐ-πιασ-θήκ-ετε, ἐ-

πιασ-τήκ-ετε 

ἐ-γεννή-θ-ητε, ἐ-γεννη-θήκ-

ατε, ἐ-γεννη-θήκ-ετε 

ἐ-καλέσ-θ-ητε,  ἐ-καλεσ-θήκ-

ατε, ἐ-καλεσ-τήκ-ατε, ἐ-καλεσ-

θήκ-ετε, ἐ-καλεσ-τήκ-ετε 

ἐ-πιάσ-θηκ-αν, ἐ-πιασ-θήκ-αν,  

ἐ-πιάσ-θ-ησαν, ἐ-πιάσ-τ-ησαν, ἐ 

-πιασ-τήκ-ασιν, ἐ-πιασ-τήκ-ασι, 

ἐ-πιασ-θήκ-ασιν, ἐ-πiασ-θήκ-

ασι, ἐ-πιάσ-τηκ-αν, ἐ-πιασ-τήκ-

αν 

ἐ-γεννή-θηκ-αν,  ἐ-γεννη-

θήκ-αν, ἐ-γεννή-θ-ησαν, ἐ-

γεννη-θήκ-ασιν, ἐ-γεννη-

θήκ-ασι 

ἐ-καλέσ-θηκ-αν, ἐ-καλεσ-θήκ-

αν, ἐ-καλέσ-θ-ησαν, ἐ-καλέσ-τ-

ησαν, ἐ-καλεσ-τήκ-ασιν, ἐ-

καλεσ-τήκ-ασι, ἐ-καλεσ-θήκ-

ασιν, ἐ-καλεσ-θήκ-ασι, ἐ-

καλέσ-τηκ-αν, ἐ-καλεσ-τήκ-αν  

 

Ε. Υπερσυντέλικος 

Ο υπερσυντέλικος την περίοδο της αρχαιότητας εκφραζόταν μονολεκτικά και κατά 

τους Kühner & Gerth (1904: 150), όπως αναφέρεται στους Holton et al. (2019: 1814), 

δήλωνε το αποτέλεσμα μίας πράξης ή ενός γεγονότος που ολοκληρώθηκε στο 

παρελθόν. Κατά τη Mόζερ (2009: 216-217), τα μετακλασσικά χρόνια ο υπερσυντέλικος 

άρχισε να δηλώνει το προτερόχρονο. Την ύστερη αρχαιότητα ο μονολεκτικός 

υπερσυντέλικος αντικαταστάθηκε από περιφραστικές δομές ή στρατηγικές με 

βοηθητικά ρήματα (Holton et al. 2019: 1814).  

Σύμφωνα με τους Holton & Manolessou (2010: 552), ο υπερσυντέλικος την 

περίοδο της Κοινής εμφανίζει τρεις στρατηγικές: α) ἦν + μετοχή ενεργητικού αορίστου 

(π.χ. ἦν ποιήσας), β) ἦν + μετοχή παθητικού αορίστου (π.χ.  ἦν ποιηθείς) και γ) ἦν + 

μετοχή παθητικού παρακειμένου (π.χ. ἦν κεκτισμένος). Την ίδια περίοδο, το σχήμα 

εἶχον + απαρέμφατο εμφανίζεται σε υποθετικές και αντιγεγονοτικές προτάσεις 

εκφράζοντας δυνατότητα στο παρελθόν (Markopoulos 2009: 70-71). 

Την περίοδο των όψιμων μεσαιωνικών χρόνων, κατά τους Holton et al. (2019), 

παρατηρούνται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες βασικές στρατηγικές έκφρασης του 

υπερσυντελίκου: α) εἶχα + απαρέμφατο, β) εἶχα/ἤμουν + μετοχή, γ) εἶχα/ἤμουν + 

ρηματικό επίθετο σε -τ(ος), δ) εἶχα + γερούνδιο και ε) εἶχα + ουσιαστικό. Ακολουθεί η 

περιγραφή των στρατηγικών που εντοπίστηκαν στις πηγές της Όψιμης Μεσαιωνικής 

Κρητικής: 

 

α) εἶχα + απαρέμφατο 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

149 

 

Με τις περιφράσεις που δομούνται με το βοηθητικό ρήμα θέλω να κυριαρχούν για τη 

δήλωση του μέλλοντα, το σχήμα ἔχω/εἶχον + απαρέμφατο αορίστου περιορίστηκε στη 

δήλωση των συντελικών χρόνων. Αναφορικά με τον υπερσυντέλικο, σύμφωνα με τους 

Moser (1988), Horrocks (1995), Markopoulos (2009), Holton & Manolessou (2010) 

και Τσολακίδη, Μελισσαροπούλου και Ράλλη (2016) η αλλαγή αυτή ξεκίνησε, όταν το 

σχήμα εἶχον + απαρέμφατο δήλωνε μία απραγματοποίητη δυνατότητα στο παρελθόν 

(‘θα έπρεπε/θα μπορούσα να κάνω’) στις υποθετικές και αντιγεγονοτικές προτάσεις. 

Στην αρχή, η στρατηγική αυτή χρησιμοποιήθηκε στην απόδοση υποθετικών λόγων, 

αλλά αργότερα και στην κύρια πρόταση. Στη θέση κύριας πρότασης, η δομή αυτή, 

αφού δήλωνε την προϋπόθεση της εκπλήρωσης της πράξης που συμβολίζει η απόδοση, 

επαναναλύθηκε δηλώνοντας μία πράξη χρονικά πριν από την πράξη που συμβολίζει η 

απόδοση, δηλαδή τον υπερσυντέλικο (Markopoulos 2009: 163-164, Holton & 

Manolessou 2010: 552-553). Η χρήση αυτή χρονολογείται γύρω στον 14ο αι. και 

εντοπίζεται τόσο στο Χρονικόν του Μορέως όσο και στα περισσότερα κείμενα της 

όψιμης μεσαιωνικής κρητικής λογοτεχνίας. Η χρήση του εἶχα + απαρέμφατο για την 

έκφραση προτερόχρονων σημασιών φαίνεται να διευκολύνθηκε από την ύπαρξη άλλων 

στρατηγικών με το εἶχα, όπως η εἶχα + αντικείμενο + μετοχή σε -μεν(ος) (Markopoulos 

2009: 157). Στα κείμενα της Κρητικής της όψιμης μεσαιωνικής περιόδου οι παραπάνω 

λειτουργίες της δομής ανιχνεύονται με αρκετή ευκολία. Πιο συγκεκριμένα, στο 

παράδειγμα 279 η δομή  εἶχα + απαρέμφατο εκφράζει μία απραγματοποίητη 

δυνατότητα/πιθανότητα στο παρελθόν, ενώ στο παράδειγμα 280 το σχήμα δηλώνει την 

προϋπόθεση της εκπλήρωσης της πράξης που συμβολίζει η απόδοση. Στο παράδειγμα 

281, το εἶχα + απαρέμφατο εκφράζει μια πράξη, η οποία άρχισε και ολοκληρώθηκε στο 

παρελθόν (υπερσυντέλικος). Επιπλέον, στο παράδειγμα 282 αποκαλύπτεται ότι η δομή 

χρησιμοποιείται και σε αντιγεγονοτικές προτάσεις χωρίς υποθετική πρόταση, 

δηλώνοντας απραγματοποίητη ευχή/επιθυμία101. 

 

(279) καὶ, ἂν εἶχα εὕρειν χειρότερον, ἐκεῖνον εἶχα ποιήσει 

                                              (Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 970) 

(280) καὶ ἂν εἶχεν λείψειν ἡ Ἀιδοὺ νὰ μπῆ νὰ μεσιτέψη, 

      τοῦ Τζιμαδούρου ἡ ἀδελφὴ τὴν ἤθελεν παιδέψειν 

 
101 Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. Holton et al (2019: 1796). 
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                                                                                (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 207-208) 

(281) σὰν νὰ ’χε τρέχειν βρυσικὸν νερὸν νὰ τὴν ποτίζη 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 2146) 

(282) καὶ νὰ σε ’χε πάρει ὁ ἀγέρας102 

                                                                                  (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 555) 

 

β) εἶχα/ἤμουν + μετοχή 

Η στρατηγική εἶχον/εἶχα + μετοχή παθητικού παρακειμένου/ενεστώτα χρησιμοποιείται 

στην ενεργητική φωνή, ενώ το σχήμα ἤμουν + μετοχή παθητικού παρακειμένου στη 

μεσοπαθητική φωνή. Η εν λόγω δομή δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν και 

εντοπίζεται για πρώτη φορά σε πηγή που προέρχεται από τη Νότια Ιταλία (1102 μ.Χ.) 

και αργότερα σε περιοχές που κατακτήθηκαν από τις δυτικές δυνάμεις (Κρήτη, 

Επτάνησα, Κύπρος κ.ά.) (Holton et al. 2019: 1821). Ακολουθούν παραδείγματα από 

την Κρητική της περιόδου: 

 

(283) καὶ ὡς εἶχεν ἡ Μαστόρισσα τὸ δείπνον καμωμένον 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 309) 

(284) τὸ Ριζικό μου τὴν χαρὰ τὴν εἴχενε φερμένη 

                                                                                                   (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 19) 

(285) μὲ δουλικὸν προσκύνημα, ὡς ἤμουν ὡρισμένος 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1281) 

(286) Ἦσαν τινὲς καθούμενοι ἐκεῖ τὴν ὥρα ταύτην 

   (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἐπιτάφιον Θρῆνον, 33) 

 

γ) εἶχα/ἤμουν + ρηματικό επίθετο σε -τ(ος) 

Μαρτυρίες για το εν λόγω σχήμα εμφανίζονται ήδη από τον 12ο αι. στην Κάτω Ιταλία 

και αργότερα στις ενετοκρατούμενες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Κρήτη) (Holton et al. 

2019: 1825). Στα κείμενα του όψιμου μεσαίωνα, η χρήση της δομής είναι ιδιαίτερα 

πενιχρή. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα: 

 
102 ‘μακάρι να σε είχε πάρει ο άνεμος’. 
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(287) Αἱ ἄλλες ἦσαν σφαλιστές· εἴχασιν ἱστορίας 

                                        (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 562) 

 

δ) εἶχα + γερούνδιο 

Η συγκεκριμένη στρατηγική χρησιμοποιείται μόνο στην ενεργητική φωνή και 

εντοπίζεται σε πηγές της Κρήτης και της Κάτω Ιταλίας με τη μορφή εἶχα + ενεστωτικό 

γερούνδιο (Holton et al. 2019: 1826). Στο παράδειγμα που ακολουθεί από τον Φαλιέρο, 

το γερούνδιο δηλώνει μία πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη στο παρελθόν και 

διακόπηκε από την πράξη που εκφράζει το ρήμα της πρότασης (Holton et al. 2019: 

1826). 

 

(288) Καὶ οὐκ εἶχε λέγοντα σωστὸν καὶ βλέπω μιὰ λαμπάδα 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 395) 

 

ε) εἶχα + ουσιαστικό 

Όπως και στην περίπτωση της αντίστοιχης περίφρασης παρακειμένου (ἔχω + 

ουσιαστικό), το ουσιαστικό στην υπό εξέταση δομή εκφράζει την ενέργεια του 

ρήματος. Η πρώτη χρήση της εν λόγω περίφρασης υπερσυντελίκου στον γραπτό λόγο 

εντοπίζεται στα 1264 (περίπου 150 χρόνια αργότερα από την αντίστοιχη δομή 

παρακειμένου) από την περιοχή του Πόντου (Holton et al. 2019: 1826). Η 

συγκεκριμένη δομή δύναται να έχει ενεργητική (βλ. 289, 290) ή παθητική (βλ. 291, 

292) σημασία. Ενδεικτικά παραδείγματα από την Κρητική είναι τα παρακάτω: 

 

(289)  Καὶ ἁπλώνω, πιάνω σύντομα ἐκείνη πού ’χα γνώρα 

                                                                                                   (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 37) 

(290) χίλια καλῶς ἀπέσωσε τὴν εἶχα πεθυμία 

                                                                                             (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 39) 

(291) κι ἐχαίρετον κι ἐγάλλετον κι εἶχεν παρηγορίαν103 

                                             (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι < Περί φυλακῆς>, 9) 

 
103 ‘είχε παρηγορηθεί’. 
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(292) καὶ εἶχα πλεῖστον ὑβρισμὸν ἐκ τὰ ’δικά σου χείλη;104 

                                        (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 609) 

 

Πίνακας 11. Το κλιτικό παράδειγμα του υπερσυντελίκου των ρημάτων τους ΚΤ1 και ΚΤ2 

τους Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

εἶχα/εἶχον χαρισμένο, 

εἶχα/εἶχον ἀγοραστό, 

εἶχα/εἶχον λέγοντα, 

εἶχα/εἶχον πάρει, εἶχα/εἶχον 

ἀγοράν 

εἶχα/εἶχον τιμημένο, εἶχα/εἶχον 

γεννητό, εἶχα/εἶχον τιμῶντα, 

εἶχα/εἶχον τιμᾶν, εἶχα/εἶχον 

παρηγορίαν 

εἶχα/εἶχον φορεμένο, εἶχα/εἶχον 

φορετό, εἶχα/εἶχον φορῶντα, 

εἶχα/εἶχον φορεῖν, εἶχα/εἶχον 

πόνον 

εἶχες χαρισμένο, εἶχες 

ἀγοραστό, εἶχες λέγοντα, 

εἶχες πάρει, εἶχες ἀγοράν 

εἶχες τιμημένο, εἶχες γεννητό, 

εἶχες τιμῶντα, εἶχες τιμᾶν, εἶχες 

παρηγορίαν 

εἶχες φορεμένο, εἶχες φορετό, 

εἶχες φορῶντα, εἶχες φορεῖν, 

εἶχες πόνον 

εἶχε(ν) χαρισμένο, εἶχε(ν) 

ἀγοραστό, εἶχε(ν) λέγοντα, 

εἶχε(ν) πάρει, εἶχε(ν) 

ἀγοράν 

εἶχε(ν) τιμημένον, εἶχε(ν) 

γεννητό, εἶχε(ν) τιμῶντα, εἶχε(ν) 

τιμᾶν, εἶχε(ν) παρηγορίαν 

εἶχε(ν) φορεμένο, εἶχε(ν) 

φορετό, εἶχε(ν) φορῶντα, 

εἶχε(ν) φορεῖν, εἶχε(ν) πόνον 

εἴχαμε(ν) χαρισμένο, 

εἴχαμε(ν) ἀγοραστό, 

εἴχαμε(ν) λέγοντα, εἴχαμε(ν) 

πάρει, εἴχαμε(ν) ἀγοράν 

εἴχαμε(ν) τιμημένο, εἴχαμε(ν) 

γεννητό, εἴχαμε(ν) τιμῶντα, 

εἴχαμε(ν) τιμᾶν, εἴχαμε(ν) 

παρηγορίαν 

εἴχαμε(ν) φορεμένο, εἴχαμε(ν) 

φορετό,εἴχαμε(ν) φορῶντα, 

εἴχαμε(ν) φορεῖν, εἴχαμε(ν) 

πόνον 

εἴχετε/εἴχατε χαρισμένο, 

εἴχετε/εἴχατε ἀγοραστό, 

εἴχετε/εἴχατε λέγοντα, 

εἴχετε/εἴχατε πάρει, 

εἴχετε/εἴχατε ἀγοράν 

εἴχετε/εἴχατε τιμημένο, 

εἴχετε/εἴχατε γεννητό, 

εἴχετε/εἴχατε τιμῶντα, 

εἴχετε/εἴχατε τιμᾶν, εἴχετε/εἴχατε 

παρηγορίαν 

εἴχετε/εἴχατε φορεμένο, 

εἴχετε/εἴχατε φορετό, 

εἴχετε/εἴχατε φορῶντα, 

εἴχετε/εἴχατε φορεῖν, 

εἴχετε/εἴχατε πόνον 

εἴχασι(ν)/εἶχαν χαρισμένο, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν ἀγοραστό, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν λέγοντα, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν πάρει, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν ἀγοράν 

εἴχασι(ν)/εἶχαν τιμημένο, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν γεννητό, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν τιμῶντα, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν τιμᾶν, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν παρηγορίαν 

εἴχασι(ν)/εἶχαν φορεμένο, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν φορετό, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν φορῶντα, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν φορεῖν, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν πόνον 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

 
104 ‘είχα υβριστεί’. 
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ἤμουν(ε) ἀποθαμένος, 

ἤμουν(ε) βαλτός 

ἤμουν(ε) ἠγαπημένος, ἤμουν(ε) 

γεννητός 

ἤμουν(ε) καλεσμένος, ἤμουν(ε) 

καλεστός 

ἤσουν(ε) ἀποθαμένος, 

ἤσουν(ε) βαλτός 

ἤσουν(ε) ἠγαπημένος, ἤσουν(ε) 

γεννητός 

ἤσουν(ε) καλεσμένος, ἤσουν(ε) 

καλεστός 

ἦτο(ν)/ἤτονε ἀποθαμένος, 

ἦτο(ν)/ἤτονε βαλτός 

ἦτο(ν)/ἤτονε ἠγαπημένος, 

ἦτο(ν)/ἤτονε γεννητός 

ἦτο(ν)/ἤτονε καλεσμένος, 

ἦτο(ν)/ἤτονε καλεστός 

ἤμεθα(ν) ἀποθαμένοι, 

ἤμεθα(ν) βαλτοί 

ἤμεθα(ν) ἠγαπημένοι, ἤμεθα(ν) 

γεννητοί 

ἤμεθα(ν) καλεσμένοι, ἤμεθα(ν) 

καλεστοί 

ἧσθε ἀποθαμένοι, ἧσθε 

βαλτοί 

ἧσθε ἠγαπημένοι, ἧσθε γεννητοί ἧσθε καλεσμένοι, ἧσθε 

καλεστοί 

ἦσαν/ἤσασι(ν) ἀποθαμένοι, 

ἦσαν/ἤσασι(ν) βαλτοί 

ἦσαν/ἤσασι(ν) ἠγαπημένοι, 

ἦσαν/ἤσασι(ν) γεννητοί 

ἦσαν/ἤσασι(ν) καλεσμένοι, 

ἦσαν/ἤσασι(ν) καλεστοί 

 

ΣΤ. Οι υπόλοιπες εγκλίσεις, το απαρέμφατο και η μετοχή 

Την περίοδο τους Ελληνιστικής Κοινής παρατηρούνται μεταβολές στο σύστημα των 

εγκλίσεων, οι οποίες οφείλονται στη γενικότερη τάση για απλοποίηση και ενοποίηση 

των διαφόρων ρηματικών τύπων. 

H υποτακτική ενεστώτα συμπίπτει τυπολογικά με την οριστική ενεστώτα λόγω 

τους φωνητικής σύμπτωσης των επιθημάτων -εις/-ῃς, -ει/-ῃ, -ομεν/-ωμεν. Η διάκριση 

διατηρήθηκε μορφολογικά στον αόριστο και σε μερικά πρόσωπα του ενεστώτα (-ηται 

και -ησθε). Κατά τον Μπαμπινιώτη (2002: 140), αν και λειτουργικά ήταν απολύτως 

διακριτές, λόγω τους μορφολογικής τους ταύτισης οι δύο εγκλίσεις έπρεπε να 

διαφοροποιηθούν με κάποιο τρόπο και αυτό επιτεύχθηκε με την εισαγωγή του 

μορφολογικού δείκτη (ἵ)να.  

Η προστακτική χάνει το τρίτο πρόσωπο έκφρασής τους πιθανότατα την περίοδο 

τους Κοινής, ωστόσο, το δεύτερο πρόσωπο παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο με εξαίρεση  

κάποιους αναλογικούς μετασχηματισμούς στα επιθήματα105 (Μπαμπινιώτης 2002: 

141, Holton & Manolessou 2010: 553). Στην Κρητική των όψιμων μεσαιωνικών 

χρόνων παρατηρείται μια πλειάδα μετασχηματισμών αναφορικά με τους τύπους τους 

προστακτικής. Χαρακτηριστικοί είναι οι τύποι ἐμπάτε, θέστε, ἀμέτε (αλλά και ἀγωμέτε) 

και ἐβγάτε, οι οποίοι σχηματίστηκαν αναλογικά από τον τύπο του ενεστώτα (ἔμπα, θες, 

ἄμε και ἔβγα αντίστοιχα) και με την προσθήκη του επιθήματος -τε αναλογικά τους τα 

υπόλοιπα ρήματα (π.χ. ἀφήστε).  

 
105 Π.χ. γράψε αντί γράψον.  
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(293) λέγει: «Ἀγώμετε καλῶς, ὑπᾶτε ἐδὰ καὶ πάλιν 

                              (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί φυλακατόρων>, 99) 

(294) καὶ ἂν τοῦ σιμώσουσιν πτωχοί, φωνάζει των: «Ἐβγᾶτε!» 

                                                                                   (Ἀφήγησις παράξενος, 371) 

 

Η σχέση της προστακτικής με την υποτακτική γίνεται πιο στενή με αποτέλεσμα 

η υποτακτική να την υποκαταστήσει. Συγκεκριμένα, η δήλωση της προτρεπτικής 

προστακτικής πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με το μόριο ἂς106, το οποίο αποτελεί 

τον γραμματικοποιημένο τύπο της προστακτικής ἄφες.  

 

(295) ἂς γίνεται καὶ τῶν ἀλλῶν καθεεὶς ἂς ἀφήση 

                                                                                       (Ἡ Κοσμογέννησις, 508) 

(296) καὶ ἂς φᾶμε μὲ συνήβασι βασιλικὸν ἀπίδι 

                                                                               (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 104) 

(297) καὶ ἂς ἔρθωμεν στὴ μαρτυριὰ κι ἐμεῖς τῶν δυῶν ἀνθρώπων 

                                                                                     (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 672) 

 

Το κλιτικό παράδειγμα της προστακτικής με ενδεικτικά παραδείγματα παρουσιάζεται 

στον πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12. Το κλιτικό παράδειγμα της προστακτικής των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

Ενεστώτας 

γράφ-ε τίμα-Ø φόρει 

γράφ-ετε τιμᾶ-τε φορ-εῖτε 

Αόριστος 

 
106 Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (2002) και Holton & Manolessou (2010), η δημιουργία του ἂς 

τοποθετείται μεταξύ του τελευταίου αιώνα της Κοινής (6ος αι.) και του πρώτου αιώνα των πρώιμων 

μεσαιωνικών χρόνων (7ος αι.). 
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γράψ-ε τίμη-σ-ε φόρε-σ-ε 

γράψ-ετε τιμή-σ-ετε φορέ-σ-ετε 

   

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

Ενεστώτας 

σήκ-ου παρηγορ-οῦ - 

σηκών-εστε - - 

Αόριστος 

σηκώ-σ-ου παρηγορή-σ-ου διαιρέ-σ-ου 

σηκω-θ-είτε παρηγορη-θ-εῖτε διαιρε-θ-εῖτε 

 

Την περίοδο των πρώιμων μεσαιωνικών ελληνικών το απαρέμφατο και η 

μετοχή βρίσκονται σε μία κατάσταση αλλαγής. Μελέτες για την εξέλιξη και τη μορφή 

των μετοχών και των απαρεμφάτων κατά τη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων έχουν 

εκπονηθεί με επιτυχία κυρίως από τους Mirambel (1961), Joseph (2000), Browning 

(2008), Mackridge (1996), Manolessou (2005) και Holton & Manolessou (2010) και 

Holton et al. (2019). 

Σύμφωνα με τους Mirambel (1961) και Manolessou (2005), τον μεσαίωνα η 

ενεργητική μετοχή εξαφανίζεται και τη θέση του παίρνει ένας άκλιτος γερουνδιακός 

τύπος, ο οποίος έχει επιρρηματική σημασία. Οι Holton & Manolessou (2010: 547) 

διατείνονται ότι καθοριστικό ρόλο για την εξαφάνιση της ενεργητικής μετοχής έπαιξε 

περισσότερο η διπλή φύση της μετοχής (ρηματική και ονοματική) παρά το πολύπλοκο 

κλιτικό της παράδειγμα. Κατά τον 15ο αι. με την εισαγωγή του επιρρηματικού δείκτη -

ς το γερούνδιο λαμβάνει τη μορφή -οντας. Από την άλλη μεριά, οι παθητικές μετοχές 

σε -(ο)μενος (π.χ. χρειαζόμενος, καθήμενος) δεν εμφανίζουν καμία τάση εξάλειψης από 

το σύστημα και παρουσιάζουν πλήρες μορφολογικό παράδειγμα. Στα κείμενα της 

Κρητικής η χρήση της ενεργητικής μετοχής είναι ιδιαίτερα πενιχρή (βλ. 298, 299). 

Επιπλέον, το γερούνδιο εμφανίζεται τόσο με την παλιά μορφή σε -οντα (βλ. 300) όσο 

και με τη νεότερη σε -οντας (βλ. 301). 

 

(298) ἤγουν τὴν τότε λέγουσαν αὐτός του ὁ Παντοκράτωρ 
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                                                                                             (Περί τῆς ξενιτείας, 461) 

(299) ὕστερον παίρνει τρέχουσαν καὶ πόνον μὲ τὸν ρίγον 

                                                        (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Τὰ ζάρια>, 246) 

(300) Ἔχοντα πάντα εἰς λογισμὸν μίαν ἀπ’ ἄλλη χώρα 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 11) 

(301) τρέμοντας καὶ δειλιάζοντας ὅλος παρακαλῶ τον 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 48) 

 

Το απαρέμφατο χρησιμοποιείται σε μικρότερο βαθμό μέχρι και τα τέλη της 

μεσαιωνικής περιόδου όπου και αντικαθίσταται από δευτερεύουσες προτάσεις. 

Σύμφωνα με τους Holton και Manolessou (2010: 548), πιθανές αιτίες για την τάση 

εξαφάνισης του απαρεμφάτου είναι η επιδίωξη σημασιολογικής διαφάνειας, αφού τα 

απαρέμφατα δεν μπορούσαν να εκφράσουν διακρίσεις ως προς το χαρακτηριστικό του 

προσώπου και η απλοποίηση των συντακτικών μηχανισμών καθορισμού της πτώσης 

του υποκειμένου (subject case assignment). Σύμφωνα με τους Mackridge (1996) και 

Joseph (2000), μέχρι και την περίοδο των όψιμων μεσαιωνικών χρόνων το απαρέμφατο 

επιβιώνει τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο κυρίως μετά από ρήματα 

ελέγχου (π.χ. θέλω, μπορώ κ.ο.). 

Κατά την όψιμη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη περίοδο της γλώσσας, τα 

απαρέμφατα εμφανίζονται χωρίς πρόθεση και δηλώνουν την έννοια του 

παροδικού/αιτιακού (Holton & Manolessou 2010: 550). Παραδείγματα από την 

Κρητική παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

(302) Λοιπὸν τὸ τρέχειν ἔπαυσα ὁμοίως καὶ τὸ σπουδάζειν 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 15) 

(303) Κι ἐγὼ τὸ ἰδεῖν ἐτρόμαξα κι ἐδάκρυωσεν τὸ φῶς μου 

                                                                                                   (Ἐρωτικόν ἐνύπνιον, 33) 

(304) Πουρνὸν τοῦ τρέχειν ἤρχισα τάχα νὰ βάλω χέρα 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 11) 

(305) Κι ἐγὼ τ’ ἀκούσειν ἔτρεμα καὶ ἀγάλλουμου ποθώντα 

                                                                                     (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 249) 
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(306) τὸ σπίτιν του, τὸ έχειν107 του ὅλον νὰ τὸ ποντίσει 

                                                              (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Τὰ ζάρια>, 242) 

 

3.2.2 Το ρηματικό κλιτικό σύστημα της Κρητικής κατά την περίοδο των 

πρώιμων νεότερων χρόνων (1500 – 1700) 

Με την κρητική διάλεκτο να καθιερώνεται και επίσημα ως λογοτεχνική γλώσσα, την 

περίοδο αυτή αντλούνται σημαντικά στοιχεία για τη μορφή και την εξελικτική πορεία 

του ρηματικού συστήματος της διαλέκτου. Βασικά χαρακτηριστικά, όπως θα 

παρουσιαστούν παρακάτω, είναι η έξαρση του φαινομένου της υπεραφθονίας 

(πολυτυπία για την έκφραση της ίδιας μορφοσυντακτικής πληροφορίας) και η ανάδυση 

νέων δομών για τη δήλωση συγκεκριμένων χρόνων του ρήματος. Πριν ξεκινήσει η 

συζήτηση για τη μορφή των κλιτικών παραδειγμάτων, θα γίνει μία σύντομη αναφορά 

για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των μετοχών και γερουνδίων. 

Η ενεργητική μετοχή έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στα κείμενα της 

περιόδου108 και η χρήση της αποτελεί λόγιο γνώρισμα των έργων παρά στοιχείο της 

καθημερινής γλώσσας, σε αντίθεση με την παθητική μετοχή, η οποία ανθίσταται. Ήδη 

από την περίοδο των όψιμων μεσαιωνικών χρόνων ο γερουνδιακός τύπος -οντα(ς) έχει 

αντικαταστήσει την ενεργητική μετοχή και έχει επιρρηματική σημασία (κυρίως 

τροπική και χρονική). Το γερούνδιο εμφανίζεται κυρίως με τον επιρρηματικό δείκτη -

ς (-οντας), μορφή την οποία έλαβε κατά τον 15ο αιώνα. Αξιοσημείωτος είναι ο 

συνδυασμός του -οντας με το μέσο ρήμα κοιμάμαι, όπως φαίνεται στο παράδειγμα 308 

από τον Ἐρωτόκριτο. 

 

(307) κι’ ἐπὰ κι’ ἐκεῖ φωνιάζοντας σὰ βουρλισμένος τρέχεις; 

                                                                                                         (Κατζοῦρμπος, Γ 48) 

(308) καὶ κλαίγοντας παρακαλεῖ, κοιμῶντας, νὰ γλιτώσει. 

                                                                                                         (Ἐρωτόκριτος, Δ 64) 

(309) ὀμπλεγάροντ(ά) σου δι’ αυτᾶ 

                                                                                         (Μαρᾶς, αρ. 400, ετ. 1549) 

(310) ὀπίος ακουγοντάς το μου ἐζύτισε κόπια απὀ τοῦτο διἀ να ρεσποντέρη 

 
107 Ουσιαστικοποιημένο απαρέμφατο. 
108 «Tά χώνουντα, τά κρύβουντα, σήμερον εὑρεθήκα» (Ἐρωτόκριτος).  
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      (Καστροφύλακας, αρ. 132, ετ. 1558) 

 

Ο ενεστώτας και ο παρακείμενος παρουσιάζουν ποικιλομορφία στην έκφρασή 

τους την πρώιμη νεότερη περίοδο της γλώσσας. Φαινόμενα όπως η παρέκταση 

(extension) και η αναλογία (analogy), προκαλούν τη δημιουργία νέων επιθημάτων στον 

ενεστώτα, ενώ, ο παρακείμενος παρουσιάζει μία νέα δομή, άγνωστη για τα δεδομένα 

της Κρητικής της προηγούμενης περιόδου. Η δημιουργία νέων κλιτικών προσφυμάτων 

(π.χ. -ομεστανε, -ουσινε), η συνύπαρξη λόγιων και διαλεκτικών τύπων (π.χ. -ομεθα/-

ομεστενε) και η αβεβαιότητα ως προς τη χρήση του τελικού -ν (π.χ. -ουσι/-ουσιν) 

δημιουργούν ένα πολύπλοκο κλιτικό παράδειγμα στον ενεστώτα. 

 

Α. Ενεστώτας 

Στην ενεργητική φωνή, το πρώτο και τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού 

παρουσιάζουν, δίπλα στους παλαιότερους τύπους, τα νέα επιθήματα -ουμενε/-ομενε/-

μενε και -ουσινε/-ουνε αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005: 134), η εισαγωγή του 

/e/ ως ληκτικού φωνήεντος στο γ’ πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προκαλείται 

αναλογικά προς το ληκτικό /e/ των άλλων προσώπων του πληθυντικού. Με τον ίδιο 

τρόπο, ο τύπος -ομενε δημιουργήθηκε με την προσθήκη του /e/ στο κλιτικό επίθημα -

ομεν, ώστε να ταυτιστεί φωνητικά με το β’ πρόσωπο που ακολουθεί στο κλιτικό 

παράδειγμα του ρήματος. Οι παρεκτάσεις με το /e/ στα επιθήματα την περίοδο αυτή 

είναι εξαιρετικά συχνές, ενώ, κατά τον όψιμο μεσαίωνα οι περιπτώσεις αυτές ήταν 

σπάνιες. Ο Jannaris (1897: 550), όπως αναφέρεται στους Holton et al. (2019: 1438), 

εύστοχα παρατηρεί ότι το /e/ προστίθεται σε τύπους που λήγουν σε -ν 

«προστατευτικά», ώστε το -ν να διατηρηθεί εντός του ρηματικού τύπου. Ενδεικτικά 

παραδείγματα είναι τα παρακάτω: 

 

(311) Τὸ ἴδιο λέμενε καὶ μεῖς, θεέ μου ἐμπορεμένε. 

                                                                        (Φορτουνᾶτος, Ιντερμέδιο Α 133) 

(312) πῶς πάμενε στὸν πόλεμον, περίσσια νὰ χαροῦσι       

                  (Κρητικός Πόλεμος, 213/6)                                                                      

(313) γὴ δὲν ἀποκοτούσινε νὰ πὰ νὰ τοῦ τὸ ποῦσι; 

                                                                             (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 206) 
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(314) Ἐπά ὅσοι κατοικούσινε εἰς τὰ περίγυρα, οὖλοι 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, Α 667) 

(315) Τοῦτα δὲ μὲ φελούσινε, ξεῦρε τὸ πῶς παιδάκι 

                                                                                                                   (Ζήνων, Α 87) 

(316) Καὶ πούρι ὅλοι γιὰ φυσικὸ παιδίν του σὲ κρατοῦνε. 

                                                                                                      (Φορτουνᾶτος, Β 200) 

 

Στη μεσοπαθητική φωνή, πλάι στα κλιτικά επιθήματα -ομεθα(ν), -ομεστα(ν)/-

ομεστε(ν) για τα οποία έγινε αναφορά στην προηγούμενη ενότητα, εμφανίζονται και τα 

κλιτικά επιθήματα -ομεθεν, -ομεστανε, -ομεστενε και -ομενστα. Το επίθημα -ομεθεν 

σχηματίστηκε από το επίθημα -ομεθα. Κατά τον Meyer (1889: 197), όπως αναφέρεται 

στους Holton et al. (2019: 1562), το εν λόγω επίθημα προέκυψε από την τροπή του /a/ 

σε /e/ αναλογικά προς το δεύτερο και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ενώ παράλληλα το 

ληκτικό -ν πρόεκυψε αναλογικά προς το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ενεργητικής 

φωνής -μεν. Οι τύποι -μεστανε και -μεστενε δημιουργήθηκαν με την προσθήκη του /e/ 

αναλογικά προς το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού της ενεργητικής φωνής -ομενε. 

Ενδιαφέρον, παρουσιάζει το επίθημα -ομενστα, το οποίο φαίνεται να αποτελεί προιόν 

συνένωσης του ενεργητικού επιθήματος -ομεν και του μεσοπαθητικού -μεστα (Holton 

et al. 2019: 1455). Το συγκεκριμένο επίθημα εντοπίζεται μόνο στα νοταριακά έγγραφα 

του Μαρά και πιθανότατα, κατά τους Holton et al. (2019: 1455), πρόκειται για 

γραφηματική ιδιοσυγκρασία του νοταρίου παρά για «αληθινό» επίθημα.  

 

(317) τοὺς χρόνους πὀβρισκόμεθεν ποτὲ δὲν εἴδαμ’ ἄλλη 

                                                                                        (Τῆς Κρήτης ὁ χαλασμός, 8) 

(318) Βοσκοί, μὴ στεκομέστενε νὰ μᾶς εὑρῇ τὸ βράδυ 

                                                                                                             (Πανώρια, Ε 355) 

(319) Κείνη, που ὀρεγομέστανε, στὸ νοῦ μας την-ε βάνει 

                                                                                        (Ἐρωτόκριτος, Α 1245) 

(320) Κρήτης, ἀπὸ τὸ ἄλο μέρος, ὃτι κομπρομετερίζωμένστα καὶ εἰς τὸν ἄρχων 

   (Μαρᾶς, αρ. 180, Κατ. 149, ετ. 1549) 
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Τα κλιτικά υποπαραδείγματα 2α και 2β δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως 

προς τη δομή τους (σετ επιθημάτων) σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Πολλά 

ρήματα παρουσιάζουν συνέπεια ως προς τα ληκτικά επιθήματα της κλιτικής 

υποομάδας στην οποία ανήκουν. Χαρακτηριστικά, το ρήμα κατοικῶ σχηματίζει 

αποκλειστικά το β’/γ’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα με βάση τα κλιτικά 

επιθήματα της ΚΤ2α, δηλαδή ως κατοικᾶ-ς, κατοικᾶ-Ø, κατοικᾶ-τε (βλ. 321). Ήδη από 

την περίοδο των μεσαιωνικών χρόνων πολλά ρήματα σε -εω μετέβησαν στην ΚΤ2α της 

Κρητικής και εξακολουθούν να κλίνονται με αυτόν τον τρόπο και τη μεταβυζαντινή 

περίοδο (π.χ. ωφελ-ῶ-ωφελᾶ-ς, κιν-ῶ-κινᾶ-ς, πεθυμ-ῶ-πεθυμᾶ-ς, αγρυπν-ῶ-αγρυπνᾶ-ς 

αλλά: καρτερ-ῶ-καρτερ-εῖς, μιλ-ῶ-μιλ-εῖς). Περιπτώσεις ρημάτων που δεν ακολουθούν 

τη γενικότερη τάση μετάβασης των εις -εω στην κλιτική τάξη των εις -αω είναι τα 

κιλαδῶ, πατῶ, προπατῶ και καρτερῶ, τα οποία κλίνονται στον ενεστώτα με βάση την 

ΚΤ2β (βλ. 322, 323, 324, 325). 

 

(321) δὲν κατοικᾷ ‘ς ἕνα κορμί ὀποῦ δὲν ἔχει εἰρήνη 

                                                                                                                 (Ζήνων, Α 354) 

(322) κι ὅντε πετᾶ και κιλαδεῖ, μὲ πλάνος νὰ τὸ πιάσει 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, Α 938) 

(323) καὶ ὀπίσω σύρνει καὶ πατεῖ καὶ τὴ χολή τζη πρήσκει 

                                                                                                         (Φορτουνᾶτος, Δ 85) 

(324) καὶ προπατεῖ τὸ πράμα ὀμπρός, κ’ ἔτοιας λογής τ’ ἀφήσω 

                                                                                                    (Ἐρωτόκριτος, Α 1684) 

(325) ἀπὸ πᾶσα ἄλλον ἀποῦ ἐμένα καρτερεῖ 

                                                                                 (Γρηγορόπουλος, αρ. 154, ετ. 1532) 

 

Πίνακας 13. Το κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 της 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

τρέχ-ω ὠφελ-ῶ φορ-ῶ 

τρέχ-εις ὠφελᾶ-ς φορ-εῖς 
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τρέχ-ει ὠφελᾶ-Ø φορ-εῖ 

τρέχ-ομε, τρέχ-ομενε ὠφελ-οῦμεν, ὠφελ-οῦμε, ὠφελ-

ούμενε 

φορ-οῦμεν, φορ-οῦμε, φορ-

ούμενε 

τρέχ-ετε ὠφελᾶ-τε φορ-εῖτε 

τρέχ-ουσι, τρέχ-ουσιν, τρέχ-

ουσινε, τρέχ-ουν, τρέχ-ου, 

τρέχ-ουνε 

ὠφελ-οῦσι, ὠφελ-οῦσιν, ὠφελ-

ούσινε, ὠφελ-οῦν, ὠφελ-οῦ, 

ὠφελ-οῦνε 

φορ-οῦσι, φορ-οῦσιν, φορ-

ούσινε, φορ-οῦν, φορ-οῦ, φορ-

οῦνε 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

βρίσκ-ομαι ὠφελ-οῦμαι καλ-οῦμαι 

βρίσκ-εσαι ὠφελᾶ-σαι καλ-εῖσαι 

βρίσκ-εται ὠφελᾶ-ται καλ-εῖται 

βρισκ-ομέστανε/βρίσκ-

ομέστανε, βρίσκομένστα, 

βρισκ-ομέστενε, βρισκ-

ομέστα, βρισκ-όμεστε, 

βρισκ-όμεθα, βρισκ-όμεθεν 

ὠφελ-ούμαστε καλ-ούμαστε 

βρίσκ-εστε ὠφελᾶ-στε καλ-εῖστε 

βρίσκ-ουνται, βρίσκ-ονται ὠφελ-οῦνται καλ-οῦνται 

 

Β. Παρακείμενος 

Το σχήμα ἔχω/εἶμαι + παθητική μετοχή αποτελεί την επικρατέστερη στρατηγική 

έκφρασης του παρακειμένου ήδη από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Μία πληθώρα 

παραδειγμάτων ανιχνεύεται τόσο στα λογοτεχνικά κείμενα όσο και στα νοταριακά 

έγγραφα της υπό εξέταση περιόδου. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι η εν λόγω 

στρατηγική εμφανίζεται στα νοταριακά κείμενα και με δάνεια επίθετα από τη Βενετική 

(κυρίως σε -άδος), τα οποία έχουν ενσωματωθεί πλήρως στη διάλεκτο (βλ. 326) 

(Holton et al. 2019: 1837-1838). Χαρακτηριστικά παραδείγματα που εντοπίστηκαν στο 

υλικό είναι τα εξής: 

                                                                         

(326) εἰς τόσες λιτρες καὶ κατρινια καὶ ουτος ήμε πλιρομενος καὶ σατὴσφάδος 

                     (Κατζαρᾶς, αρ. 51, έτος 1608) 

(327) ποὺ στ’ Ἅγιον Βῆμα ἀπάνω εἶναι βαλμένος 
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                                                                 (Λεηλασία τῆς Παροικιᾶς τῆς Πάρου, 495) 

(328) Ὅ,τι καὶ ἂ σοῦ ’πα, ἤξευρε τοῦ ῥοιζικοῦ εἶν’ δοσμένο 

                                                                                                           (Ζήνων, Α 129) 

(329) μηδὲ ὡς ἐδᾶ δὲν ἔχουσι ποῖος εἶμαι γνωρισμένα 

                                                                                                     (Στάθης, Πρόλογος 12) 

(330) Λογιάζω νὰ μοῦ γροίκησες σὰ σο’χω μιλημένα  

                                                                                                       (Φορτουνᾶτος, Γ 719) 

(331) τὰ ὁποῖα ἔχω πουλημένα τοῦ Μάρκου Ὑαλινᾶ 

                                                                         (Γρηγορόπουλος, αρ. 5, ετ. 1508) 

 

Την περίοδο αυτή, στον ελληνικό χώρο χρησιμοποιείται ο παρακείμενος α΄, ο 

οποίος πραγματώνεται με το βοηθητικό ρήμα ἔχω + απαρέμφατο. Όπως παρατηρούν 

οι Holton & Manolessou (2010: 553), ο παρακείμενος α΄ απουσιάζει από τα κείμενα 

της περιόδου σε πολλές διαλέκτους, ενώ αργότερα θα αποτελέσει το μοναδικό σχήμα 

για την Κοινή Νέα Ελληνική. Η μοναδική πιθανώς περίπτωση παρακειμένου α΄ στη 

γραμματεία της μεταβυζαντινής κρητικής λογοτεχνίας εντοπίζεται στον Φορτουνᾶτο 

και είναι ο τύπος ἔχετε δώσει109. Κατά τους Moser (1988) και (Horrocks 1997), όπως 

αναφέρεται στον Markopoulos (2009: 148), η στρατηγική αυτή προέκυψε αναλογικά 

από το σχήμα υπερσυντελίκου εἶχα + απαρέμφατο, του οποίου η εμφάνιση 

τοποθετείται περίπου τον 13ο αι. 

Μία στρατηγική έκφρασης του παρακειμένου, η οποία ενισχύεται σημαντικά 

στην Κρητική του 16ου και 17ου αιώνα, είναι η δομή ἔχω/εἶμαι + ρηματικό επίθετο σε -

τος (βλ. 332-336). Οι Ράλλη, Μελισσαροπούλου και Τσολακίδης (2007), οι οποίοι 

μελετούν τη χρήση και λειτουργία του παρακειμένου στις διαλέκτους, παρουσιάζουν 

ανάλογα παραδείγματα από τα Ελληνικά της Κάτω Ιταλίας και την Τσακωνική, ενώ, 

τοποθετούν την εμφάνιση αυτού του είδους του παρακειμένου την περίοδο του 

μεσαίωνα (~ 12ο αι.). Σύμφωνα με τον Σετάτο (1985), όπως αναφέρεται στους Ράλλη, 

Μελισσαροπούλου και Τσολακίδη (2007: 4-5), η αντικατάσταση των τύπων σε -μενος 

από αυτούς σε -τος δικαιολογείται τουλάχιστον λειτουργικά, αφού τα επίθετα σε -τος 

μπορούν να δηλώσουν ό,τι και η μετοχή σε -μενος. Ο Jannaris (1897) θεωρεί ότι τα 

ρηματικά επίθετα σε -τος διαδόθηκαν την περίοδο των ελληνορωμαϊκών χρόνων. 

 
109 Το παράδειγμα αυτό αναφέρεται και στους Holton & Manolessou (2010). 
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Σπανιότερα, η εν λόγω στρατηγική εμφανίζεται και με τη μορφή ἔχω/εἶμαι + παράγωγο 

επίρρημα από βάση ρηματικού επιθέτου (Holton et al. 2019: 1839) (βλ. 337). 

 

(332) Τὸ πράμα πλιό δὲν εἶν’ χωστό σ’ ἐκεῖνον κ’ εἰς ἐκείνη 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Γ 375) 

(333) Κοιμούμενος ἤ ξυπνητός ἄν εἶμαι δὲν κατέχω 

                                                                                                (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 30) 

(334) τὸ στόμαν εἶναι σωπαστόν, τὰ μάτια δὲ σφαλίζουν 

                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Δ 1748) 

(335) μιλον ἔχωμεν ἀγοραστόν 

                                                                                          (Ὁλόκαλος, αρ. 176, ετ. 1538) 

(336) κι ἔχω τὸ νοῦ μου σκορπιστό σὲ μιὰ μερὰ κ’ εἰς ἄλλη 

                                                                                                             (Πανώρια, Α 215) 

(337) γιατὶ ἔχω γροικητὰ – καὶ κάτεχέ το – 

                                                                 (Λεηλασία τῆς Παροικιᾶς τῆς Πάρου, 105) 

 

Μία στρατηγική παρακειμένου, η οποία κάνει την εμφάνισή της τον 16ο αι. 

είναι το σχήμα ἔχω/εἶναι + άκλιτος γερουνδιακός τύπος σε -ο/ώντας. Η συγκεκριμένη 

στρατηγική παρατηρήθηκε πρώτα από τον Πάγκαλο (1955) και έπειτα από τους Ράλλη, 

Μελισσαροπούλου και Τσολακίδη (2007), Markopoulos (2009) και Holton et al. (2019) 

σε διαθήκη του 1530 (16ος αι.) από την Κρήτη. Το απόσπασμα είναι το εξής: «τὰ δύω 

δουκάτα ὄπου ἔχω δίδοντας τῆς ἀρχόντισσας». Παράδειγμα από νοταριακό έγγραφο 

του Μαρά, το οποίο είναι χρονικά κοντά στο προηγούμενο απόσπασμα, παρατίθεται 

παρακάτω: 

 

(338) ἀμπατάραμεν ὅ,τι ἆρα μού ᾿χης δίδοντ(α) ἕως τὴν σήμερον καὶ ρἐστάρης μου 

(Μαρᾶς, Κατ. 149, αρ. 16, ετ. 1549) 

 

Την ύπαρξη αυτής της δομής οι Ράλλη, Μελισσαροπούλου και Τσολακίδης (2007) την 

αποδίδουν στην έντονη τάση μορφολογοποίησης του παρακειμένου β΄ και την 

εντοπίζουν και στα ιδιώματα της Κάτω Ιταλίας. Κατά τον Markopoulos (2009: 145-

149) ενισχυτικό ρόλο για την εμφάνιση των νέων δομών του παρακειμένου 
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διαδραμάτισε η εξάλειψη της μελλοντικής αναφοράς του ἔχω από τον 14ο αι. και 

έπειτα. 

Η στρατηγική παρακειμένου ἔχω + ουσιαστικό κάνει την εμφάνισή της ήδη από 

την περίοδο του μεσαίωνα (βλ. προηγούμενη ενότητα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

από την Κρητική του 16ου και 17ου αι. είναι το ακόλουθο: 

 

(339) ἡμεῖς ἔχομεν παραγγελίαν110 ἀπὸ τὸν Θεὸν 

                                                                      (Ἀποκάλυψη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου) 

 

Πίνακας 14. Το κλιτικό παράδειγμα του παρακειμένου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἔχω χαρισμένο, ἔχω 

ἀγοραστό, ἔχω δίδοντας, 

ἔχω ἀγορά(ν) 

ἔχω τιμημένο, ἔχω ξυπνητό, ἔχω 

τιμώντας, ἔχω συμφωνία(ν) 

ἔχω φορεμένο, ἔχω καλεστό, 

ἔχω φορώντας, ἔχω πόνο(ν) 

ἔχεις χαρισμένο, ἔχεις 

ἀγοραστό, ἔχεις δίδοντας, 

ἔχεις ἀγορά(ν) 

ἔχεις τιμημένο, ἔχεις ξυπνητό, 

ἔχεις τιμώντας, ἔχεις 

συμφωνία(ν) 

ἔχεις φορεμένο, ἔχεις καλεστό, 

ἔχεις φορώντας, ἔχεις πόνο(ν) 

ἔχει(ν) χαρισμένο, ἔχει(ν) 

ἀγοραστό, ἔχει δίδοντας, 

ἔχει(ν) ἀγορά(ν) 

ἔχει(ν) τιμημένο, ἔχει(ν) 

ξυπνητό, ἔχει τιμώντας, ἔχει(ν) 

συμφωνία(ν) 

ἔχει(ν) φορεμένο, ἔχει(ν) 

καλεστό, ἔχει φορώντας, 

ἔχει(ν) πόνο(ν) 

ἔχομε(ν)(ε) χαρισμένο, 

ἔχομε(ν)(ε) ἀγοραστό, 

ἔχομε(ν)(ε) δίδοντας, 

ἔχομε(ν)(ε) ἀγορά(ν) 

ἔχομε(ν)(ε) τιμημένο, 

ἔχομε(ν)(ε) ξυπνητό, ἔχομε(ν)(ε) 

τιμώντας, ἔχομε(ν)(ε) 

συμφωνία(ν) 

ἔχομε(ν)(ε) φορεμένο, 

ἔχομε(ν)(ε) καλεστό, 

ἔχομε(ν)(ε) φορώντας, 

ἔχομε(ν)(ε) πόνο(ν) 

ἔχετε χαρισμένο, ἔχετε 

ἀγοραστό, ἔχετε δίδοντας, 

ἔχετε ἀγορά(ν) 

ἔχετε τιμημένο, ἔχετε ξυπνητό, 

ἔχετε τιμώντας, ἔχετε 

συμφωνία(ν) 

ἔχετε φορεμένο, ἔχετε καλεστό, 

ἔχετε φορώντας, ἔχετε πόνο(ν) 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) 

χαρισμένο, ἔχουσι(ν)(ε)/ 

ἔχουν(ε) ἀγοραστό, 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) 

δίδοντας, 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) 

ἀγορά(ν) 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) τιμημένο, 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) ξυπνητό, 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) τιμώντας, 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) 

συμφωνία(ν) 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) 

φορεμένο, ἔχουσι(ν)(ε)/ 

ἔχουν(ε) καλεστό, ἔχουσι(ν)(ε)/ 

ἔχουν(ε) φορώντας, 

ἔχουσι(ν)(ε)/ἔχουν(ε) πόνο(ν) 

 
110 ‘έχουμε παραγγελθεί, έχουμε διαταχθεί’. 
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Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

εἶμαι δοσμένος, εἶμαι 

χωστός 

εἶμαι ζητημένος, εἶμαι ξυπνητός εἶμαι καλε(σ)μένος, εἶμαι 

καλεστός 

εἶσαι δοσμένος, εἶσαι 

χωστός 

εἶσαι ζητημένος, εἶσαι ξυπνητός εἶσαι καλε(σ)μένος, εἶσαι 

καλεστός 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι δοσμένο, 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι χωστός 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ζητημένος, 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ξυπνητός 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι 

καλε(σ)μένος, 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι καλεστός 

εἴμεστα δοσμένοι, εἴμεστα 

χωστοί 

εἴμεστα ζητημένοι, εἴμεστα 

ξυπνητοί 

εἴμεστα καλε(σ)μένοι, εἴμεστα 

καλεστοί 

εἷστε δοσμένοι, εἷστε 

χωστοί 

εἷστε ζητημένοι, εἷστε ξυπνητοί εἷστε καλε(σ)μένοι, εἷστε 

καλεστοί 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι 

δοσμένοι, 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι χωστοί 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ζητημένοι, 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι ξυπνητοί 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι 

καλε(σ)μένοι, 

ἔναι(ν)/ἔνι/εἶν(ι)αι καλεστοί 

 

Β. Μέλλοντας 

Ο μέλλοντας την περίοδο της Κρητικής Αναγέννησης εκφράζεται κατά κύριο λόγο με 

τις περιφραστικές δομές που περιέχουν τον τύπο θέλω. Με τον μέλλοντα της 

Μεταβυζαντινής Κρητικής έχει ασχοληθεί εκτενέστατα ο Μαρκόπουλος (2007), ο 

οποίος διερευνά τη μορφολογική και σημασιοσυντακτική εξέλιξη των περιφραστικών 

δομών του μέλλοντα, αντλώντας δεδομένα τόσο από λογοτεχνικά κείμενα όσο και από 

νοταριακά κείμενα της περιόδου. Οι βασικότερες μελλοντικές δομές που 

παρουσιάζονται στον γραπτό λόγο είναι οι εξής111: α) θέλω + απαρέμφατο, β) θέλω + 

υποτακτική, γ) θέλω νὰ + υποτακτική, δ) θὲ νὰ + υποτακτική και ε) θὰ + υποτακτική 

(Μαρκόπουλος 2007: 253). 

Οι μελλοντικές εκφράσεις με το θέλω παρουσίαζαν αρκετές μη μελλοντικές 

χρήσεις ήδη από την περίοδο του όψιμου μεσαίωνα (Μαρκόπουλος 2007: 253). Το ίδιο 

συμβαίνει και με τις περιφράσεις που δομούνται με τα στοιχεία θὰ και θὲ νά. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εν λόγω τύποι μπορούν να εκφράζουν το μελλοντικό (βλ. 340, 341), 

το δεοντικό (342, 343), το επιστημικό (344, 345) και το βουλητικό (346, 347). 

 

 
111 Σπανιότερα εμφανίζονται και δομές με νὰ + υποτακτική και περιφράσεις με το μέλλω. 
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(340) κ’ εἰς Δύση κ’ εἰς Ἀνατολὴ θὲ ν’ ἀκουστεῖ ἡ χαρά μου 

                                     (Κρητικός πόλεμος, 300/2) 

(341) γιατὶ θὰ δείξης, κάτεχε, σήμερον τὴν ἀντρειά σου. 

                                                                                          (Κατζοῦρμπος, Δ 280)  

(342) Μὰ τοῦ μισὲρ Γιαννοῦτσο ὀμπρὸς τὴ νόβα θὲ νὰ δώσω 

                                                                                                       (Φορτουνᾶτος, Δ 121) 

(343) Ναί, γιὰ τὸ κτῆμα μου θὰ πῇς. 

                                                                                                                 (Ζήνων, Α 199) 

(344) εἰς-ε φωλιάν ἀρχοντική θὲ’ νὰ’ναι ἀναθρεμμένος 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, Α 646) 

(345) πὼς θὰ μ’ ἀζιγανέψετε νὰ φᾶτε τὸ δικό μου 

                                                                                                       (Φορτουνᾶτος, Ε 403) 

(346) θὲ νὰ σοῦ πῶ τὴ σήμερο τίνος κυροῦ παιδί ’μου 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Δ 670) 

(347) γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ζούσινε θὰ σὲ ξαναρωτήξω 

                                       (Κρητικός πόλεμος, 180/24) 

 

Αναφορικά με τη μελλοντική χρήση των ως άνω στρατηγικών, ο Μαρκόπουλος 

(2007: 255), εξετάζοντας τα έργα Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ἐρωτόκριτος, Ἐρωφίλη, 

Κατζοῦρμπος, Κρητικός Πόλεμος και Φορτουνᾶτος, παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα 

σχετικά με το ποιες δομές είναι παραγωγικές και ποιες έχουν υποχωρήσει την περίοδο 

της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. Με βάση το υλικό (919 μελλοντικές δομές) τα 

στατιστικά αποτελέσματα του συγγραφέα είναι τα εξής: α) θέλω + απαρέμφατο (344 

εμφανίσεις, 37,43%), β) θὰ + υποτακτική (341 εμφανίσεις, 37,11%), γ) θὲ νὰ + 

υποτακτική (193 εμφανίσεις, 21%), δ) θέλω νὰ + υποτακτική (27 εμφανίσεις, 2,94%) 

και ε) θέλω + υποτακτική (14 εμφανίσεις, 1,52%). 

 Στον γραπτό λόγο, η κυρίαρχη στρατηγική έκφρασης του μέλλοντα είναι το 

σχήμα θέλω + απαρέμφατο. Ο Μαρκόπουλος (2007) παρατηρεί ότι από όλα τα κείμενα 

της περιόδου, ο Κρητικός Πόλεμος, του οποίου ο συγγραφέας (Μπουνιαλής) δε φτάνει 

σε επίπεδο «λογιοσύνης» τους υπόλοιπους συγγραφείς, χρησιμοποιεί περισσότερο τις 

εκφράσεις με τα στοιχεία θὰ και θὲ νὰ απ’ ότι την αρχαιότερη στρατηγική. Αυτή η 
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παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι πιθανό ότι σε επίπεδα καθημερινού 

λόγου οι νέες εκφράσεις με το θὰ και θὲ νὰ να ήταν παραγωγικότερες. 

Η μελλοντική δομή θὰ + υποτακτική συναντάται για πρώτη φορά στον γραπτό 

λόγο σε κείμενο που προέρχεται από την Κρήτη στα τέλη του 16ου αι. (Holton et al. 

2019: 1856). Σύμφωνα με τον Μαρκόπουλο (2007: 259), το θὰ απαντά περισσότερο 

στις κωμωδίες απ’ ότι στις τραγωδίες. Από αυτό προκύπτει ότι το στοιχείο θὰ 

πιθανότατα χρησιμοποιόταν στα χαμηλότερα επίπεδα χρήσης. Ο Μπουνιαλής, ο οποίος 

συνέθεσε το έργο Κρητικός Πόλεμος, όντας λιγότερο μορφωμένος από τους 

υπόλοιπους συγγραφείς της περιόδου, χρησιμοποιεί το στοιχείο θὰ περισσότερο από 

τις υπόλοιπες περιφράσεις μέλλοντα (~ 58% κατά τον Μαρκόπουλο 2007). Άλλο ένα 

στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι το θὰ εμφανιζόταν αποκλειστικά σε χαμηλά 

επίπεδα χρήσης προέρχεται από τα νοταριακά κείμενα. Στις πράξεις του Βαρούχα 

(αρχές 17ου αι., Ρέθυμνο) το θὰ εμφανίζεται μόλις 7 φορές σε ένα κείμενο περίπου 800 

σελίδων (Μαρκόπουλος 2007: 260). 

Η μελλοντική δομή θὲ νὰ + υποτακτική αποτελεί την τρίτη παραγωγικότερη 

περίφραση μετά τα σχήματα θέλω + απαρέμφατο και θὰ + απαρέμφατο. Όπως 

επισημαίνει ο Μαρκόπουλος (2007: 257), η εξαιρετικά συχνή χρήση της αρχαιότερης 

περίφρασης με το θέλω + απαρέμφατο οφείλεται πιθανότατα στη συνειδητή 

προσπάθεια των συγγραφέων να προσδώσουν λόγιο ύφος στα έργα τους. Τόσο στον 

Ερωτόκριτο όσο και στο εκτενές κείμενο του Κρητικού Πολέμου η εμφάνιση του θὲ 

νὰ είναι συχνότερη από το θὰ και ο τύπος θὲ αντικαθιστά τις περισσότερες φορές τον 

τύπο θέλει (Μαρκόπουλος 2007). Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα καθοριστική 

καθώς αποκαλύπτει την σχετικά πρώιμη φάση της γραμματικοποίησης της δομής. Ο 

Μαρκόπουλος (2007) τοποθετεί τη χρήση του θὲ νὰ στο μεσαίο επίπεδο χρήσης και η 

βουλητική του σημασία εκτιμά ότι μειωνόταν σταδιακά μέχρι να γραμματικοποιηθεί 

πλήρως (λειτουργία μελλοντικής έκφρασης). 

Οι μελλοντικές στρατηγικές θέλω νὰ + υποτακτική και θέλω + υποτακτική 

εξακολουθούν να είναι δυσεύρετες στον γραπτό λόγο και την περίοδο του 16ου – 17ου 

αι. Η σταθερά χαμηλή συχνότητα χρήσης της δομής θέλω/θέλει νὰ + υποτακτική τόσο 

τον μεσαίωνα όσο και την περίοδο της Κρητικής Αναγέννησης αποτελεί, όπως είδαμε 

και στην ενότητα 3.2.1, ισχυρή ένδειξη ότι θὲ νὰ δεν μπορεί να αποτελεί εξέλιξη της 

συγκεκριμένης δομής. 
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Προκειμένου να ελεγχθούν τα παραπάνω πορίσματα, στην παρούσα διατριβή 

εξετάστηκαν τρία ακόμα κείμενα και συγκεκριμένα τα: α) ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ 

(θρησκευτικό δράμα), β) Πανώρια (ποιμενικό δράμα) και γ) Στάθης (κωμωδία). Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των μελλοντικών δομών σε κάθε κείμενο 

χωριστά. 

 

Πίνακας 15. Μελλοντικές δομές στα κείμενα της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. 

Κείμενο θέλω + 

απαρέμφατο 

θέλω + 

υποτακτική 

θέλω νὰ + 

υποτακτική 

θὲ νὰ + 

υποτακτική 

θὰ + υποτακτική Σύνολο 

ἡ θυσία 

τοῦ 

Ἀβραάμ 

15 2 2 15 2 36 

Πανώρια 64 15 8 21 25 133 

Στάθης 16 2 3 9 26 56 

Σύνολο 95 19 13 45 53 225 

 

Στα τρία προαναφερθέντα έργα ανιχνεύτηκαν συνολικά 225 μελλοντικές δομές. 

Τα ποσοστά εμφάνισης των δομών, με βάση τον πίνακα 15, είναι τα εξής: α) θέλω + 

απαρέμφατο (95 εμφανίσεις, 42,22%), β) θὰ + υποτακτική (53 εμφανίσεις, 23,55%), γ) 

θὲ νὰ + υποτακτική (45 εμφανίσεις, 20%), δ) θέλω + υποτακτική (19 εμφανίσεις, 

8,44%) και ε) θέλω νὰ + υποτακτική (13 εμφανίσεις, 5,78%). Τα στατιστικά δεδομένα 

που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνουν τα τέσσερα βασικά 

πορίσματα της εργασίας του Μαρκόπουλου (2007). Συγκεκριμένα: α) η δομή θέλω + 

απαρέμφατο είναι η βασικότερη στρατηγική μέλλοντα της εποχής, β) η δομή θέλω + 

απαρέμφατο είναι συχνότερη σε κείμενα υψηλής χρήσης της γλώσσας (π.χ. τραγωδίες, 

δράματα κ.τ.λ.). Ενδεικτικά, στην Πανώρια το ποσοστό εμφάνισης της δομής αγγίζει 

το 48,12% (64/133 εμφανίσεις), γ) σε κείμενα χαμηλής χρήσης της γλώσσας η δομή θὰ 

+ υποτακτική είναι η συνηθέστερη στρατηγική μέλλοντα (26/56 εμφανίσεις, 46,43%). 

Η υπόθεση ότι το θὰ πιθανότατα εμφανιζόταν στον καθημερινό λόγο της εποχής 

ενισχύεται από το γεγονός ότι στον Στάθη το μόριο παρουσιάζεται συχνά στα διαλογικά 

μέρη του έργου (βλ. 349), δ) οι δομές θέλω + υποτακτική και θέλω νὰ + υποτακτική 

παρουσιάζουν πολύ μικρά ποσοστά εμφάνισης. Ενδεικτικά παραδείγματα από τα ως 

άνω λογοτεχνικά έργα παρατίθενται παρακάτω: 

 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

169 

 

(348) ὁ πόνος τοῦτος τῆς καρδιᾶς θέλει μὲ θανατώσει 

                                                                                                 (Πανώρια, Ε 110) 

(349) Ναι, γιὰ τὸ κτῆμά μου θὰ πῇς. 

                                                                                                          (Στάθης, Α 198) 

(350) Ὡσὰ βροντή, σὰν ἀστραπὴ θὲ νὰ χαθεῖς, νὰ λιώσεις 

                                                                                        (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 382) 

(351) τὸ κέντρος καὶ ὁ κουλούκανος θέλουν γενοῦσιν ἔνα 

                                                                                                       (Πανώρια, Γ 212) 

(352) καὶ ξεδιαλύνω τὸ ὄνειρο, πῶς θὲς νὰ συντροφιάσῃς 

                                                                                                          (Στάθης, Α 243) 

 

Γ. Παρατατικός και Αόριστος 

Οι παρελθοντικοί χρόνοι της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής διακρίνονται από μεγάλη 

ποικιλία στην έκφρασή τους. Ο παρατατικός και αόριστος παρουσιάζουν νέα κλιτικά 

επιθήματα, τα οποία σχηματίστηκαν με βάση αναλογικούς και φωνολογικούς 

μετασχηματισμούς. 

Τα επιθήματα -α, -ουνα και -ουσα είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό του 

πρώτου ενικού προσώπου του ενεργητικού παρατατικού. Με την επικράτηση του 

επιθήματος -ουνα στο μορφοσυντακτικό κελί που εκφράζει το πρώτο ενικό πρόσωπο 

του παρατατικού, το αρχαιοπρεπές επίθημα -ουν περιορίζεται σημαντικά αυτήν την 

περίοδο στα κείμενα. Αναλογικά προς το πρώτο πρόσωπο ενικού έχει μεταπλαστεί την 

υπό εξέταση περίοδο και το τρίτο πρόσωπο σε -ουνε (π.χ. ἐ-ζήτ-ουνε). Το επίθημα -

ουσα, το οποίο αποτελείται από τον δείκτη συνοπτικού -ουσ- και το επίθημα -α  που 

δηλώνει το παρελθόν, κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του την περίοδο της 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. Κατά τους Holton et al. (2019: 1574), το συγκεκριμένο 

επίθημα σχηματίστηκε από το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο -ουσα(ν), το οποίο 

εμφανιζόταν ήδη από τους μεσαιωνικούς χρόνους112. Αναλογικά προς το επίθημα -

ουσα, σχηματίστηκε το επίθημα -ουσε για την έκφραση του τρίτου προσώπου, ενώ το 

επίθημα -ουσες (όπως και το -ουνες) είναι αμαρτύρητο την υπό εξέταση περίοδο στην 

Κρητική. 

 

 
112 Βλ. ενότητα 3.2.1. 
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(353) τ’ Ὀρφέο τὸ πλήκτρο ἐκράτουνα καὶ τὴ δικήν του λύρα 

                                                                                                                   (Ζήνων, Β 34) 

(354) στὴν ἀφεντιά σου ἐκράτουνε περίσσα πλιὰ παρ’ ἄλλη 

                                                                                                        (Φορτουνᾶτος, Α 28) 

(355) ὀποῦ ἐκρατούσα ὁ Κοστας Πατζοῦδ(η)ς τοῦ Γεωργιλά καὶ Ἀντον(η)ς  

 (Κατζαρᾶς, αρ. 89, ετ. 1610) 

(356) Δὲ σ’ ἀκλουθοῦσε ὡς βασιλειᾶ νά ’σαι ’ς τὴν μπρέκια ἀπάνω 

                                                                                                (Ζήνων, Πρόλογος 51) 

 

Το πρώτο και τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της ενεργητικής φωνής του 

παρατατικού παρουσιάζουν τους τύπους -αμενε και -ανε/-ασινε αντίστοιχα. Η 

ανάπτυξη του ληκτικού /e/ στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να συμβάλλει στην 

επίτευξη ομοιομορφίας στα επιθήματα του πληθυντικού κατ’ αναλογία προς το δεύτερο 

πρόσωπο (-ετε/-ειετε/-ειτε/-ουσατε) καθώς και στη διατήρηση του ληκτικού -ν εντός της 

λέξης. Επιπλέον, η ανάπτυξη του /e/ παρατηρείται και στο επίθημα -μαν, το οποίο έχει 

πλέον τη μορφή -μανε. Το συγκεκριμένο επίθημα, όπως παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη υποενότητα, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην κεντρική Κρήτη. 

Εντοπίζεται τόσο στον Μπεργαδή, ο οποίος καταγόταν πιθανότατα από το Ρέθυμνο113 

όσο και στους Ρεθεμνιώτες συγγραφείς Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλο και Εμμανουήλ Τζάνε 

(Μπουνιαλή). 

 

(357) καὶ ὅρκο μεγάλο καὶ φρικτό ἐθέλαμενε κάμει 

                                                                                     (Φορτουνᾶτος, Ιντερμέδιο Γ 144) 

(358) τὸ μάρμαρον ἐσπούσανε, τὸ κρούσταλλον ἐβράζα΄ 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, Α 388) 

(359) κ’ ἐλάμπασινε τὰ θρονιά κ’ οἱ τόποι ὀπού καθίζουν 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Β 102) 

(360) τὸ νοῦ του ὅλοι ἐκρατούμανε ὁ βασιλιὸς πὼς χάνει 

                                                                                         (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 298) 

(361) Στὴ μέση καὶ βοηθούσανε, γιατί δὲν ἐμπορούμα΄ 

 
113 Το επώνυμο «Μπεργαδής» συναντάται σε καταλόγους του 17ου αιώνα στο Ρέθυμνο. 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

171 

 

                                                                                             (Κρητικός Πόλεμος, 425/23) 

 

Στη μεσοπαθητική φωνή το -ε, προστίθεται στα επιθήματα -ετον, -ατον και -

ουτον σχηματίζοντας τα -ετονε, -ατονε και -ουτονε αντίστοιχα προς σαφέστερη δήλωση 

του τρίτου ενικού προσώπου (βλ. 362, 363, 364)114. Αναλογικά προς το τρίτο πρόσωπο 

του ενικού, παρατηρείται η ανάπτυξη ενός /e/ και στα υπόλοιπα πρόσωπα 

σχηματίζοντας τα επιθήματα -ουμουνε και -ουσουνε (βλ. 365, 366). Η επιμήκυνση των 

συλλαβών του πρώτου και δεύτερου προσώπου με την προσθήκη του /e/ συμβαίνει σε 

αυτήν την περίπτωση, ώστε να επιτευχθεί συλλαβική συμμετρία στο κλιτικό 

υποπαράδειγμα του ενικού (Lengthening, Newton 1972). Η επέκταση του /e/ στα 

υπόλοιπα πρόσωπα προϋποθέτει, αρχικά, την ουδετεροποίησή του ως προς την 

έκφραση του μορφοσυντακτικού χαρακτηριστικού του προσώπου και έπειτα την 

αναλογική εξάπλωση του στο υπόλοιπο παράδειγμα του πληθυντικού όπου λειτουργεί 

πλέον ως ένα απλό φωνολογικό στοιχείο. Το ίδιο συμβαίνει και στον πληθυντικό 

αριθμό όπου η ανάπτυξη του /e/ συμβαίνει στο πρώτο και τρίτο πρόσωπο αναλογικά 

προς το ληκτικό τεμάχιο /e/ του δευτέρου προσώπου. Έτσι, τα κλιτικά επιθήματα -

ουντονε (< -ουντον), -ουντανε (< -ουνταν), -μεστανε (< -μεσταν) -μαστενε (< -μαστεν) 

και -μαστανε (< -μασταν) προκύπτουν αναλογικά προς το δεύτερο πρόσωπο (-εστε) με 

την προσθήκη του /e/ (π.χ. ὀρέγ-ουντονε, ἐ-φαίν-ουντανε, ἐ-κράτj-ομέστανε, ἐ-δικαζ-

όμαστανε, ἐ-νεμπαλων-όμαστανε). 

 

(362) Δυὸ περιστέρια πλουμιστά μοῦ φαίνετονε, Νένα 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Β 147) 

(363) Κ’ ἔκλαιγε κ’ ἐλυπάτονε γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ χασε 

(Κρητικός Πόλεμος, 180/11) 

(364) καὶ ὀποὺ δὲν ἐφοβούτονε ‘ς κίντυνα νὰ σιμώση 

                                                                                           (Φορτουνᾶτος, Πρόλογος 68) 

(365) γιατὶ πολλὰ φοβούμουνε μήπως καὶ θὲ νὰ στέσου 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Δ 515) 

(366) καὶ ρεγουσοῦνε κ’ εἶχές τὸ θαραπειό σου μεγάλο 

 
114 Οι Holton et al (2019: 1602) εντοπίζουν και το επίθημα -ειτονε από το -ειτο(ν) στο έργο του 

Μορεζήνου (ὠφελείτονε). 
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                                                                                                                (Στάθης, Α 242) 

 

Το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της μεσοπαθητικής παρατατικού εμφανίζει 

και τη μορφή -εσουν. Κατά τους Holton et al. (2019: 1550) το επίθημα σχηματίστηκε 

αναλογικά προς τον ενεστώτα: -ο(υ)μαι: -εσαι,  -ο(υ)μουν: -εσουν. Είναι εξαιρετικά 

δυσεύρετο και μετά τον 16ο  αι. δεν εμφανίζεται πλέον στον γραπτό λόγο. 

 

(367) καὶ ἀπάνου σ’ ὅλα τὰ νησιὰ εὑρίσκεσουν ρηγίνα 

                                                                                          (Τῆς Κρήτης ὁ χαλασμός, 192) 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο παρατατικός περιέχει αδιαμφισβήτητα το πιο 

ποικιλόμορφο κλιτικό παράδειγμα από όλους τους υπόλοιπους χρόνους. Η τεράστια 

ποικιλία (υπεραφθονία) στην έκφρασή του παρατατικού τη μεταβυζαντινή περίοδο δεν 

οφείλεται μόνο στους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αλλά και 

στην εμφάνιση νέων κλιτικών επιθημάτων, η δημιουργία των οποίων οφείλεται στους 

φωνολογικούς και αναλογικούς μετασχηματισμούς που εξετάστηκαν παραπάνω.  

 

Πίνακας 16. Το κλιτικό παράδειγμα του παρατατικού των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἔ-δεν-α ἐ-ζήτ-ουνα, ἐ-ζητ-ούσ-α, ἐ-

ζήτ-ουν 

ἐ-φόρ-ουνα, ἐ-φορ-ούσ-α, ἐ-

φόρ-ουν 

ἔ-δεν-ες ἐ-ζήτ-ας  ἐ-φόρ-εις, ἐ-φόρ(j)-ες 

ἔ-δεν-ε, ἔ-δεν-εν ἐ-ζήτα, ἐ-ζήτ-αν, ἐ-ζήτ-

ουνε, ἐ-ζήτ-ουνεν, ἐ-ζητ-

ούσ-ε, ἐ-ζητ-ούσ-εν 

 ἐ-φόρ-ουνε, ἐ-φόρ-ουνεν, ἐ-

φόρ-ει, ἐ-φόρ-ειν, ἐ-φόρ(j)-ε, ἐ-

φόρ(j)-εν, ἐ-φορ-ούσ-ε, ἐ-φορ-

ούσ-εν 

ἐ-δέν-αμεν, ἐ-δέν-αμε, ἐ-δέν-

αμενε, ἐ-δέν-αμαν, ἐ-δέν-αμα, ἐ-

δέν-αμανε 

ἐ-ζήτ-ουμεν, ἐ-ζήτ-ουμε, ἐ-

ζητ-ούμενε, ἐ-ζήτ-ουμαν, ἐ-

ζήτ-ουμανε 

ἐ-φόρ-ουμεν, ἐ-φόρ-ουμε, ἐ-

φόρ-ουμαν, ἐ-φόρ-ουμα, ἐ-

φόρ-ουμανε 

ἐ-δέν-ετε  ἐ-ζητ-ούσετε  ἐ-φόρ-ειτε, ἐ-φόρ(j)-ετε, ἐ-φορ-

ούσετε  
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ἔ-δεν-αν, ἐ-δέν-αν, ἐ-δέν-α, ἔ-

δεν-α, ἐ-δέν-ανε, ἐ-δέν-ασι, ἐ-

δέν-ασιν, ἐ-δέν-ασινε 

 ἐ-ζήτ-ου, ἐ-ζήτ-ουν, ἐ-ζητ-

ούσαν, ἐ-ζητ-ούσα, ἐ-ζητ-

ούσανε,  ἐ-ζητ-ούσασιν, ἐ-

ζητ-ούσασι, ἐ-ζητ-ούσασινε 

ἐ-φόρ-ου, ἐ-φόρ-ουν, ἐ-φορ-

ούσαν, ἐ-φορ-ούσανε, ἐ-φορ-

ούσα, ἐ-φορ(j)-ούσαν, ἐ-φορ(j)-

ούσανε, ἐ-φορ-ούσασιν, ἐ-φορ-

ούσασι, ἐ-φορ-ούσασινε 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἐ-δεν-όμη, ἐ-δεν-όμην, ἐ-δεν-

ούμουν, ἐ-δεν-ούμου, ἐ-δέν-

ουμουνε 

ἐ-προτίμ-ουμουν, ἐ-προτίμ-

ουμου, ἐ-προτίμ-ουμουνε 

ἐ-καλ(j)-ούμουν, ἐ-καλ(j)-

ούμου, ἐ-καλ(j)-ούμουνε 

ἐ -δέν-ουσουν, ἐ-δέν-ουσου, ἐ-

δέν-ουσουνε, ἐδέν-εσουν 

ἐ-προτίμ-ουσουν, ἐ-προτίμ-

ουσουνε 

ἐκάλ(j)-ουσουν, ἐκαλ(j)-

ούσουνε  

ἐ-δέν-ετο, ἐ-δέν-ετον, ἐ-δέν-

ετονε, ἐ-δεν-όταν, ἐ-δεν-ότα, ἐ-

δεν-ότανε 

ἐ-προτίμ-ατο, ἐ-προτίμ-

ατον, ἐ-προτίμ-ατονε, ἐ-

προτιμ-όταν, ἐ-προτιμ-ότα, 

ἐ-προτιμ-ότανε 

ἐ-κάλ-ειτο, ἐ-κάλ-ειτον, ἐ-καλ-

είτονε, ἐ-καλ(j)-όταν, ἐ-καλ(j)-

ότα, ἐ-καλ(j)-ότανε 

ἐ-δεν-όμεθα, ἐ-δεν-ομέστα, ἐ-

δεν-ούμεστα, ἐ-δεν-ομέσταν, ἐ-

δεν-ομέστανε, ἐ-δεν-όμαστα, ἐ-

δεν-όμασταν, ἐ-δεν-όμαστανε, ἐ-

δεν-όμαστε, ἐ-δεν-όμαστενε  

ἐ-προτιμ-όμεθα, ἐ-προτιμ-

ομέστα, ἐ-προτιμ-ούμεστα, 

ἐ-προτιμ-ομέσταν, ἐ-προτιμ-

ομέστανε, ἐ-προτιμ-όμαστα, 

ἐ-προτιμ-όμασταν, ἐ-

προτιμ-όμαστανε, ἐ-προτιμ-

όμαστε, ἐ-προτιμ-όμαστενε 

ἐ-καλ(j)-όμεθα, ἐ-καλ(j)-

ομέστα, ἐ-καλ(j)-ούμεστα, ἐ-

καλ(j)-ομέσταν, ἐ-καλ(j)-

ομέστανε, ἐ-καλ(j)-όμαστα, ἐ-

καλ(j)-όμασταν, ἐ-καλ(j)-

όμαστανε, ἐ-καλ(j)-όμαστε, ἐ-

καλ(j)-όμαστενε 

ἐ-δέν-εσθε, ἐ-δέν-εστε ἐ-προτιμ-είσθε, ἐ-προτιμ-

είστε 

ἐ-καλ-είσθε, ἐ-καλ-είστε 

ἐ-δέν-ουντο, ἐ-δέν-ουντον, ἐ-

δέν-ουντονε, ἐ-δέν-ουνταν, ἐ-

δέν-ουντανε, ἐ-δέν-εντο, ἐ-δέν-

εντον, ἐ-δέν-εντονε 

ἐ-προτίμ-ουντο, ἐ-προτίμ-

ουντον, ἐ-προτίμ-ουντονε, 

ἐ-προτίμ-ουνταν, ἐ-προτίμ-

ουντανε 

ἐ-κάλ(j)-ουντο, ἐ-κάλ(j)-

ουντον, ἐ-κάλ(j)-ουντονε, ἐ-

κάλ(j)-ουνταν, ἐ-κάλ(j)-

ουντανε 

 

Ο αόριστος, όπως και ο παρατατικός, παρουσιάζει νέα κλιτικά επιθήματα, τα οποία, 

όπως εξετάστηκε παραπάνω, δημιουργήθηκαν μέσω αναλογικών και φωνολογικών 

διαδικασιών. Αυτά είναι τα: α) -αμενε (α’ πρόσωπο πληθυντικού, ενεργητικής φωνής) 

και  β) -ανε/-ασινε (γ’ πρόσωπο πληθυντικού, ενεργητικής φωνής). 

Την περίοδο 1500 – 1700 ενισχύεται η παρουσία του δείκτη συνοπτικού -ξ-. Το 

εν λόγω στοιχείο στην Κρητική παρουσιάζεται τόσο σε ρήματα που λήγουν σε -άζω/-

ίζω όσο και σε απλά ρήματα (βλ. 368, 369). Η αύξηση εξακολουθεί να έχει 

υποχρεωτικό χαρακτήρα όπως και στον παρατατικό, ενώ σε ορισμένες φορές στα 
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κείμενα παραλείπεται όταν το ληκτικό φωνήεν της προηγούμενης λέξης είναι 

τονισμένο (βλ. 370) ή για μετρικούς λόγους (βλ. 371)115. Επιπλέον, η αύξηση στους 

προθηματοποιημένους τύπους εμφανίζεται κυρίως στην περιφέρεια (βλ. 372, 373, 374) 

ενώ παράλληλα το φαινόμενο της διπλής αύξησης εξακολουθεί να ανιχνεύεται και την 

υπό εξέταση περίοδο (βλ. 375, 376). Τα ρήματα ἔθεκα (< θέτω), ἔποικα (< ποιώ), ἔδωκα 

(< δίνω), ηὗρηκα (< εὑρίσκω), ἄφηκα/ἤφηκα/ἔφηκα (< ἀφήνω) και ἐπόλυκα (< ἀπολύω) 

εξακολουθούν να σχηματίζουν τον αόριστο σε -κα. Την περίοδο αυτή, εντοπίζονται και 

οι τύποι ἐγλίτωκα116 (< γλυτώνω) και ἐπρόδωκα (< προδίδω).  

 

(368) Τὰ μάτια ἐσταματήξασι καλά νὰ τὸ θωροῦσι 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Ε 555) 

(369) Ὁ βασιλιὸς ὅπου ἤθελεν, ἐκεῖ ἔφταξε ὁ καημένος 

                                                                                         (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 286) 

(370) Κ’ ἐμάθαινε καθημερνό, πού ’ρχουνταν στὸ Παλάτι 

                                                                                                    (Ἐρωτόκριτος, Α 1715) 

(371) γιατὶ δὲν εἶσαι κατὰ πῶς τὸ θάρρειες ἀπατή σου (δεκαπεντασύλλαβος) 

                                                                                                               (Ἐρωφίλη, Β 46) 

(372) Τὰ κρίματα ἐσυντρέξανε, ἀμ’ ὄχι ἡ δύναμή σου 

                  (Κρητικός Πόλεμος, 554/1) 

(373) που ὅρισε κι ἐμετάθεκε τέτοια δουλειὰ μεγάλη 

                                                                                              (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 978) 

(374) καὶ ἀπῆτις ἐποφάγαμε, τὸ ξύλο πᾶ νὰ δοῦμε 

                                                                                                                (Στάθης, Γ 204) 

(375) σ’ λιγάκιν ἐσυνήφερε καὶ λέγει: «Μὴν ἀφήσεις» 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Ε 143) 

(376) τὸ πρᾶμμα ἂν ἐκατήστεσε, ἂ θὲς νὰ μοῦ βοηθήσῃς. 

                                                                                                                  (Στάθης, Α 50) 

 

 
115 Σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση παραλείπεται, όταν το αρχικό φώνημα της λέξης είναι 

υψηλότερα στην φωνηεντική ιεραρχία (π.χ. ὀρεγόμασταν αντί * ἐρεγόμασταν). 
116 «Μὲ κίντυνον ἐγλίτωκα, κι ὅση ὥραν ἐπολέμου» (Ἐρωτόκριτος, Ε 887). 
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Πίνακας 17. Το κλιτικό παράδειγμα του αορίστου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 της 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἔ-πλα-σ-α ἐ-τίμη-σ-α ἐ-φόρε-σ-α 

ἔ-πλα-σ-ες ἐ-τίμη-σ-ες ἐ-φόρε-σ-ες 

ἔ-πλα-σ-ε, ἔ-πλα-σ-εν ἐ-τίμη-σ-ε, ἐ-τίμη-σ-εν ἐ-φόρε-σ-ε, ἐ-φόρε-σ-εν 

ἐ-πλά-σ-αμεν, ἐ-πλά-σ-αμε, ἐ-

πλά-σ-αμενε 

ἐ-τιμή-σ-αμεν, ἐ-τιμή-σ-

αμε, ἐ-τιμή-σ-αμενε 

ἐ-φορέ-σ-αμεν, ἐ-φορέ-σ-αμε, 

ἐ-φορέ-σ-αμενε 

ἐ-πλά-σ-ετε ἐ-τιμή-σ-ετε ἐ-φορέ-σ-ετε 

ἔ-πλα-σ-αν, ἐ-πλά-σ-α, ἐ-πλά-σ-

ανε, ἐ-πλά-σ-ασι, ἐ-πλά-σ-ασιν, 

ἐ-πλά-σ-ασινε 

ἐ-τίμη-σ-αν, ἐ-τιμή-σ-α, ἐ-

τιμή-σ-ανε, ἐ-τιμή-σ-ασι, ἐ-

τιμή-σ-ασιν, ἐ-τιμή-σ-ασινε 

ἐ-φόρε-σ-αν, ἐ-φορέ-σ-α, ἐ-

φορέ-σ-ανε, ἐ-φορέ-σ-ασι, ἐ-

φορέ-σ-ασιν, ἐ-φορέ-σ-ασινε 

Παθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἐ-πλάσ-θ-ην, ἐ-πλάσ-τ-ην, ἐ-

πλάσ-θηκ-α, ἐ-πλάσ-τηκ-α 

ἐ-ψηφίσ-θ-ην, ἐ-ψηφίσ-τ-ην, 

ἐ-ψηφίσ-θηκ-α, ἐ-ψηφίσ-

τηκ-α 

ἐ-καλέσ-θ-ην, ἐ-καλέσ-τ-ην, ἐ-

καλέσ-θηκ-α, ἐ-καλέσ-τηκ-α 

ἐ-πλάσ-θ-ης, ἐ-πλάσ-τ-ης, ἐ-

πλάσ-θηκ-ες, ἐ-πλάσ-τηκ-ες 

ἐ-ψηφίσ-θ-ης, ἐ-ψηφίσ-τ-ης, 

ἐ-ψηφίσ-θηκ-ες, ἐ-ψηφίσ-

τηκ-ες 

ἐ-καλέσ-θ-ης, ἐ-καλέσ-τ-ης, ἐ-

καλέσ-θηκ-ες, ἐ-καλέσ-τηκ-ες 

ἐ-πλάσ-θ-ην, ἐ-πλάσ-θ-η, ἐ-

πλάσ-τ-ην, ἐ-πλάσ-τ-η, ἐ-πλάσ-

θηκ-εν, ἐ-πλάσ-θηκ-ε, ἐ-πλάσ-

τηκ-εν, ἐ-πλάσ-τηκ-ε 

ἐ-ψηφίσ-θ-ην, ἐ-ψηφίσ-θ-η, 

ἐ-ψηφίσ-τ-ην, ἐ-ψηφίσ-τ-η, 

ἐ-ψηφίσ-θηκ-εν, ἐ-ψηφίσ-

θηκ-ε, ἐ-ψηφίσ-τηκ-εν, ἐ-

ψηφίσ-τηκ-ε 

ἐ-καλέσ-θ-ην, ἐ-καλέσ-θ-η, ἐ-

καλέσ-τ-ην, ἐ-καλέσ-τ-η, ἐ-

καλέσ-θηκ-εν, ἐ-καλέσ-θηκ-ε, 

ἐ-καλέσ-τηκ-εν, ἐ-καλέσ-τηκ-ε 

ἐ-πλάσ-θ-ημεν, ἐ-πλασ-θήκ-

αμεν, ἐ-πλασ-θήκ-αμε, ἐ-πλασ-

σθήκ-αμενε, ἐ-πλασ-τήκ-αμεν, 

ἐ-πλασ-τήκ-αμε, ἐ-πλασ-τήκ-

αμενε 

ἐ-ψηφίσ-θ-ημεν, ἐ-ψηφισ-

θήκ-αμεν, ἐ-ψηφισ-θήκ-αμε, 

ἐ-ψηφισ-θήκ-αμενε, ἐ-

ψηφισ-τήκ-αμεν, ἐ-ψηφισ-

τήκ-αμε, ἐ-ψηφισ-τήκ-αμενε 

ἐ-καλέσ-θ-ημεν, ἐ-καλεσ-θήκ-

αμεν, ἐ-καλεσ-θήκ-αμε, ἐ-

καλεσ-θήκ-αμενε, ἐ-καλεσ-

τήκ-αμεν, ἐ-καλεσ-τήκ-αμε, ἐ-

καλεσ-τήκ-αμενε 

ἐ-πλάσ-θ-ητε, ἐ-πλασ-θήκ-ετε, 

ἐ-πλασ-τήκ-ετε 

ἐ-ψηφίσ-θ-ητε, ἐ-ψηφισ-

θήκ-ετε, ἐ-ψηφισ-τήκ-ετε 

ἐ-καλέσ-θ-ητε, ἐ-καλεσ-θήκ-

ετε, ἐ-καλεσ-τήκ-ετε 

ἐ-πλάσ-θηκ-αν, ἐ-πλασ-θήκ-α, ἐ-

πλάσ-θ-ησαν, ἐ-πλασ-τήκ-ασιν, 

ἐ-πλασ-τήκ-ασι, ἐ-πλασ-τήκ-

ασινε, ἐ-πλασ-θήκ-ασιν, ἐ-πλασ-

ἐ-ψηφίσ-θηκ-αν, ἐ-ψηφισ-

θήκ-α, ἐ-ψηφίσ-θ-ησαν, ἐ-

ψηφισ-τήκ-ασιν, ἐ-ψηφισ-

τήκ-ασι, ἐ-ψηφισ-τήκ-ασινε, 

ἐ-καλέσ-θηκ-αν, ἐ-καλεσ-θήκ-

α, ἐ-καλέσ-θ-ησαν,  ἐ-καλεσ-

τήκ-ασιν, ἐ-καλεσ-τήκ-ασι, ἐ-

καλεσ-τήκ-ασινε, ἐ-καλεσ-θήκ-



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

176 

 

θήκ-ασι, ἐ-πλασ-θήκ-ασινε, ἐ-

πλάσ-τηκ-αν, ἐ-πλασ-τήκ-ανε 

ἐ-ψηφισ-θήκ-ασιν, ἐ-ψηφισ-

θήκ-ασι, ἐ-ψηφισ-θήκ-

ασινε, ἐ-ψηφίσ-τηκ-αν, ἐ-

ψηφισ-τήκ-ανε 

ασιν, ἐ-καλεσ-θήκ-ασι, ἐ-

καλεσ-θήκ-ασινε, ἐ-καλέσ-τηκ-

αν, ἐ-καλεσ-τήκ-ανε 

 

Δ. Υπερσυντέλικος 

Ο υπερσυντέλικος στην Πρώιμη Νεότερη Κρητική εκφράζεται κυρίως με τα εξής 

σχήματα: α) εἶχα + απαρέμφατο, β) εἶχα/ἤμουν + μετοχή, γ) εἶχα/ἤμουν + ρηματικό 

επίθετο σε -τ(ος), δ) εἶχα + γερούνδιο, ε) εἶχα + ουσιαστικό και στ) ἤθελα + 

απαρέμφατο. 

 

α) εἶχα + απαρέμφατο 

Η συγκεκριμένη δομή, όπως είδαμε στην περίοδο της μεσαιωνικής γλώσσας, εξέφραζε 

το προτερόχρονο στο παρελθόν με ή χωρίς έμφαση στο αποτέλεσμα μίας πράξης ή ενός 

γεγονότος (Holton et al. 2019: 1819) και ενώ χρησιμοποιόταν στην κύρια πρόταση των 

υποθετικών λόγων δηλώνοντας «δυνατότητα ή μέλλον στο παρελθόν», στη συνέχεια 

γραμματικοποιήθηκε για την έκφραση του υπερσυντελίκου (Markopoulos 2009: 164).  

 

(377) δὲν εἴχασι πρωτύτερα γνωρίσειν οἱ καρδιέ μας 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Α 174) 

(378) ὁ βασιλειᾶς μου, ξεύρετε, τὸ πῶς μᾶς εἶχε πέψει 

                                                                                                (Στάθης, Ιντερμέδιο Β 11) 

 

β) εἶχα/ἤμουν + μετοχή παθητικού παρακειμένου 

Η στρατηγική ἤμουν + μετοχή παθητικού παρακειμένου εμφανίζεται πριν τον 15ο αι. 

και εξακολουθεί και την περίοδο της Πρώιμης Νεότερης Ελληνικής να είναι 

παραγωγική τόσο στις λογοτεχνικές πηγές όσο και στα νοταριακά έγγραφα. Επιπλέον, 

όπως και στην περίπτωση του παρακειμένου, στη θέση της μετοχής μπορεί να 

εμφανιστεί δάνειο επίθετο (κυρίως σε -άδος) από τη Βενετική (βλ. 384) (Holton et al. 

2019: 1823). 

 

(379) κ’ εἴχαμε μιλημένα γιὰ τὸ γάμο 

                                                                                         (Ἡ εὖμορφη βοσκοπούλα, 400) 
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(380) Τοῦς ὀπίους σπὶτότόπους σοῦ ἤχα δὸσμἔνους ἀπὸ χρόνους 

 (Κατζαρᾶς, αρ. 1, ετ. 1607) 

(381) καλὰ καὶ εἴχα τοῦτο καὶ προτύτερα δοσμένον, ὅταν ἦμουν ὕπανδρος. 

 (Γρηγορόπουλος, αρ. 78, ετ. 1523) 

(382) Γιὰ κεῖνο μοῦ παντήξασι δυὸ κ’ ἦσαν ξεσκισμένοι 

                                                                                                        (Φορτουνᾶτος, Β 13) 

(383) νὰ τελειωθῆ ἀπὸ λόγου σου, σὰν ἧτον ἀρχισμένη 

                                                                                           (Ἐρωφίλη, Ιντερμέδιο Β 118) 

(384) ὀδια δοῦκατα ὀκτακόσα ὀπὸ ἥτονε ὀμπλιγάδος να δόσι ὀδια τέσερης χρονιὲς 

πἐρασμενες 

 (Κατζαρᾶς, αρ. 125, ετ. 1611) 

 

γ) εἶχα/ἤμουν + ρηματικό επίθετο σε -τ(ος) 

Η στρατηγική εἶχα/ἤμουν + ρηματικό επίθετο σε -τ(ος) παρουσιάζεται ενισχυμένη την 

περίοδο της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα: 

 

(385) Μνόγω κ’ ἐγώ πῶς ἤτονε γονατιστός κι ὀμπρός του 

            εἶχε τὸ εἴδωλο αὐτό κ’ ἦτο κλιτό τὸ φῶς του 

                                                                                                          (Ζήνων, Δ 258-259) 

(386) τ’ ἀμμάτι’ ἁποὺ εἶχε σφαλιστὰ καὶ τέτοια λόγια ἀρχίζει 

                                                                                         (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 228) 

(387) στὸ σπίτι του ἧτον σφαλιστός ἀπό τὴν ὥρα ἐκείνη 

                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Ε 1286) 

 

δ) εἶχα + γερούνδιο 

Η εν λόγω στρατηγική εμφανίζεται στην Κρητική τον όψιμο μεσαίωνα σε κείμενο του 

Φαλιέρου117 και είναι εξαιρετικά δυσεύρετη και την περίοδο της Πρώιμης Νεότερης 

Κρητικής. Οι Holton et al. (2019: 1827) εντοπίζουν δύο παραδείγματα χρήσης της 

δομής και συγκεκριμένα τα εἶχα δίδοντα και εἶχεν δίδοντα σε έγγραφα του 1524 και 

 
117 Βλ. προηγούμενη ενότητα. 
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1546 αντίστοιχα. Το μοναδικό παράδειγμα που εντοπίστηκε από τη λογοτεχνία της 

περιόδου ακολουθεί παρακάτω: 

 

(388) καὶ πῶς τὴν εἶχα βλέποντας γοργὸ νὰ τήνε πιάσω 

                                                                        (Πανώρια, Πρόλογος τοῦ Ἀπόλλωνα 68) 

 

ε) εἶχα + ουσιαστικό 

Η δομή εἶχα + ουσιαστικό εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σταθερά και την περίοδο 

του 16ου και 17ου αι. με έναν περιορισμένο αριθμό ουσιαστικών, όπως τα ἀγορά, 

παραγγελία, πουλησία και συμφωνία. 

 

(389)  Κι ὅ,τ’ εἴχανε παραγγελιὰ ἐκεῖνοι τοῦ μιλῆσα 

                         (Κρητικός Πόλεμος, 544/16) 

 

στ) εἶχα + υποτακτική 

Η συγκεκριμένη στρατηγική, όπως και την περίοδο του μεσαίωνα, δε φτάνει σε επίπεδα 

παραγωγικότητας τις υπόλοιπες δομές118. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο 

παράδειγμα: 

 

(390) χαρά ᾿χες πεῖς ᾿ς τὴ πρίκα σου σιμὰ ᾿ς τὴν ἐδική μου 

                                                                                                         (Πανώρια, Α 69) 

 

ζ) ἤθελα + απαρέμφατο 

Η δομή ἤθελα + απαρέμφατο στα κείμενα του 14ου αι. χρησιμοποιόταν κυρίως στην 

απόδοση υποθετικών λόγων ή για τη δήλωση του μέλλοντος ή της συνήθειας στο 

παρελθόν (Markopoulos 2009: 212-217). Κατά τον 16ο αι., το σχήμα ἤθελα + 

απαρέμφατο γραμματικοποιήθηκε για τη δήλωση του υπερσυντελίκου ακολουθώντας 

μία ανάλογη πορεία με το στοιχείο εἶχα (Markopoulos 2009: 222-223). Κατά τους 

Holton et al. (2019: 1828), η δομή αυτή εντοπίζεται γεωγραφικά στην Πελοπόννησο, 

Κρήτη, Κύπρο αλλά και στα Επτάνησα. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: 

 

 
118 Στα κείμενα της Κρητικής της όψιμης μεσαιωνικής περιόδου δεν εντοπίστηκε η εν λόγω 

στρατηγική υπερσυντελίκου. Παρόλα αυτά, την ίδια περίοδο εντοπίζεται σπάνια σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας (για περισσότερα σχόλια βλ. Holton et al. 2019: 1827).  
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(391) κ’ ὕψιστη γνώση μ’ ἤθελε γεννήσει 

            κι ἀξίωμα ἁπ’ ἄλλος πλιὰ δὲν εἶχε πάρει 

            μοῦ ’θελε στερεώσει ἔτσι μεγάλο, 

            νὰ μὴν μπορῶ σ’ τσὶ γνῶμες μου νὰ σφάλω 

                                                                        (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Πρόλογος 61-64) 

(392) Μὰ τοῦτο μὲ παρηγορᾷ· γιατὶ ’θελα γροικήσει119 

                                                                                                       (Πανώρια, Α 263) 

 

Πίνακας 18. Το κλιτικό παράδειγμα του υπερσυντελίκου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

εἶχα δοσμένο, εἶχα δώσει, εἶχα  

ἀγοραστό, εἶχα δίδοντα, εἶχα 

ἀγορά(ν), εἶχα βάλω, ἤθελα 

δώσει 

εἶχα τιμημένο, εἶχα 

κυβερνήσει, εἶχα ξυπνητό, εἶχα 

τιμῶντας, εἶχα παρηγοριά(ν), 

εἶχα/εἶχον τιμῶ, ἤθελα τιμήσει 

εἶχα φορεμένο, εἶχα καλέσει, 

εἶχα βαρετό, εἶχα φορῶντας, 

εἶχα πόνο(ν), εἶχα φορῶ, 

ἤθελα, ἤθελα φορέσει 

εἶχες δοσμένο, εἶχες δώσει, 

εἶχες ἀγοραστό, εἶχες δίδοντα, 

εἶχες ἀγορά(ν), εἶχες βάλῃς 

εἶχες τιμημένο, εἶχες 

κυβερνήσει, εἶχες ξυπνητό, 

εἶχες τιμῶντας, εἶχες 

παρηγοριά(ν), εἶχες τιμᾷς 

εἶχες φορεμένο, εἶχες καλέσει, 

εἶχες βαρετό, εἶχες φορῶντας, 

εἶχες πόνο(ν), εἶχες φορῇς 

εἶχε(ν)/εἴχενε δοσμένο, 

εἶχε(ν)/εἴχενε δώσει, εἶχε(ν)/ 

εἴχενε ἀγοραστό, εἶχε(ν) 

δίδοντα, εἶχε(ν)/εἴχενε 

ἀγορά(ν), εἶχε(ν)/εἴχενε βάλῃ, 

ἤθελε δώσει 

εἶχε(ν)/εἴχενε τιμημένο, εἶχε(ν)/ 

εἴχενε κυβερνήσει, εἶχε(ν)/ 

εἴχενε ξυπνητό, εἶχε(ν) 

τιμῶντας, εἶχε(ν)/εἴχενε 

παρηγοριά(ν), εἶχε(ν)/εἴχενε 

τιμᾷ, ἤθελε τιμήσει 

εἶχε(ν)/εἴχενε φορεμένο, 

εἶχε(ν)/εἴχενε καλέσει, εἶχε(ν)/ 

εἴχενε βαρετό, εἶχε(ν)/εἴχενε 

φορῶντας, εἶχε(ν)/εἴχενε 

πόνο(ν), εἶχε(ν)/εἴχενε φορῇ, 

ἤθελε φορέσει 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε δοσμένο, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε δώσει, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε ἀγοραστό, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε δίδοντα, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε ἀγορά(ν), 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε βάλουμεν 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε τιμημένο, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε κυβερνήσει, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε ξυπνητό, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε τιμῶντας, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε 

παρηγοριά(ν), 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε τιμοῦμεν 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε φορεμένο, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε καλέσει, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε βαρετό, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε φορῶντας, 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε πόνο(ν), 

εἴχαμε(ν)/εἴχαμενε φοροῦμεν 

εἴχετε δοσμένο, εἴχετε δώσει, 

εἴχετε ἀγοραστό, εἴχετε 

εἴχετε τιμημένο, εἴχετε 

κυβερνήσει, εἴχετε ξυπνητό, 

εἴχετε φορεμένο, εἴχετε 

καλέσει, εἴχετε βαρετό, εἴχετε 

 
119  ‘είχα ακούσει’. 
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δίδοντα, εἴχετε ἀγορά(ν), 

εἴχετε βάλητε  

εἴχετε τιμῶντας, εἴχετε 

παρηγοριά(ν), εἴχετε τιμᾶτε 

φορῶντας, εἴχετε πόνο(ν), 

εἴχετε φορῆτε 

εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

δοσμένο, εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε δώσει, 

εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε  

ἀγοραστό, 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε δίδοντα, 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

ἀγορά(ν), εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

βάλουσι(ν) 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

τιμημένο, εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

κυβερνήσει, εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε ξυπνητό, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

τιμῶντας, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

παρηγοριά(ν), 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

τιμοῦσι(ν) 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

φορεμένο, εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε καλέσει, 

εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε βαρετό, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

φορῶντας, 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

πόνο(ν), 

εἴχασι(ν)/εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

φοροῦσι(ν) 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ἤμουν(ε) ἀποθαμένος, εἶχα 

τυφλωθεί, ἤμουν(ε) χωστός 

ἤμουν(ε) ἠγαπημένος, εἶχα 

τιμηθεί, ἤμουν(ε) ξυπνητός 

ἤμουν(ε) καλε(σ)μένος, εἶχα 

καλεστεί, ἤμουν(ε) καλεστός 

ἤσουν(ε) ἀποθαμένος, εἶχες 

τυφλωθεί, ἤσουν(ε) χωστός 

ἤσουν(ε) ἠγαπημένος, εἶχες 

τιμηθεί, ἤσουν(ε) ξυπνητός 

ἤσουν(ε) καλε(σ)μένος, εἶχες 

καλεστεί, ἤσουν(ε) καλεστός 

ἧτο(ν)/ἤτονε ἀποθαμένος, 

εἶχε(ν)/εἴχενε τυφλωθεί, 

ἧτο(ν)/ἤτονε χωστός 

ἧτο(ν)/ἤτονε ἠγαπημένος, 

εἶχε(ν)/εἴχενε τιμηθεί, 

ἧτο(ν)/ἤτονε ξυπνητός 

ἧτο(ν)/ἤτονε καλε(σ)μένος, 

εἶχε(ν)/εἴχενε καλεστεί, 

ἧτο(ν)/ἤτονε καλεστός 

ἤμεστα/ἤμεσταν/ἤμεστανε ἀ 

ποθαμένοι, εἴχαμε(ν)/ 

εἴχαμενε τυφλωθεί, 

ἤμεστα/ἤμεσταν/ἤμεστανε 

χωστοί 

ἤμεστα/ἤμεσταν/ἤμεστανε 

ἠγαπημένοι, εἴχαμε(ν)/ 

εἴχαμενε τιμηθεί, 

ἤμεστα/ἤμεσταν/ἤμεστανε 

ξυπνητοί 

ἤμεστα/ἤμεσταν/ἤμεστανε 

καλε(σ)μένοι, εἴχαμε(ν)/ 

εἴχαμενε καλεστεί, 

ἤμεστα/ἤμεσταν/ἤμεστανε 

καλεστοί 

ἤσεστε ἀποθαμένοι, εἴχετε 

τυφλωθεί, ἤσεστε χωστοί 

ἤσεστε ἠγαπημένοι, εἴχετε 

τιμηθεί, ἤσεστε ξυπνητοί 

ἤσεστε καλε(σ)μένοι, εἴχετε 

καλεστεί, ἤσεστε καλεστοί 

ἦσαν/ἤσασι(ν)/ἤσασινε 

ἀποθαμένοι, εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

τυφλωθεί, 

ἦσαν/ἤσασι(ν)/ἤσασινε 

χωστοί 

ἦσαν/ἤσασι(ν)/ἤσασινε 

ἠγαπημένοι, εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε τιμηθεί, 

ἦσαν/ἤσασι(ν)/ἤσασινε 

ξυπνητοί 

ἦσαν/ἤσασι(ν)/ἤσασινε 

καλε(σ)μένοι, εἴχασι(ν)/ 

εἶχαν/εἴχανε/εἴχασινε 

καλεστεί, 

ἦσαν/ἤσασι(ν)/ἤσασινε 

καλεστοί 

 

Οι σημαντικότερες μεταβολές στο ρηματικό σύστημα σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο συνοψίζονται στις εξής: 
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• Φαινόμενα, όπως η αναλογία και η παρέκταση με το φώνημα /e/, είναι υπεύθυνα 

για τον σχηματισμό μίας πλειάδας νέων κλιτικών επιθημάτων στον ενεστώτα, 

παρατατικό και αόριστο. 

• Ο παρακείμενος εμφανίζει μία νέα δομή από τον 16ο αι και μετά. Αυτή είναι η  

ἔχω/εἶναι + άκλιτος γερουνδιακός τύπος σε -ο/ώντας. 

• Η δομή ἤθελα + απαρέμφατο από τον 16ο αι. και μετά αποτελεί στρατηγική 

υπερσυντελίκου μέσω της γραμματικοποίησης. 

 

3.2.3 Το ρηματικό κλιτικό σύστημα του ανατολικοκρητικού ιδιώματος κατά την 

περίοδο των νεότερων χρόνων (1900 –)                                                                        

Το ρηματικό σύστημα της Νεότερης Ανατολικής Κρητικής διατηρεί αρκετά από τα 

χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου. Τα χαρακτηριστικότερα φαινόμενα, τα 

οποία θα αποτελέσουν την εστία του ενδιαφέροντός μας στη συνέχεια, συνοψίζονται 

στα εξής: α) έντονα φαινόμενα υπεραφθονίας και ετερόκλισης, β) δημιουργία νέων 

κλιτικών επιθημάτων μέσω της αναλογίας, γ) υποχώρηση πολλών αρχαιοπρεπών 

επιθημάτων (π.χ. -ουσι, -ασι) και δ) εξάλειψη του ληκτικού -ν των ρηματικών 

επιθημάτων. 

 

Α. Ενεστώτας  

Ο ενεστώτας την περίοδο αυτή παρουσιάζει νέα επιθήματα για την έκφραση 

συγκεκριμένων μορφοσυντακτικών κελιών των ρημάτων ενώ παράλληλα υποχωρούν 

σημαντικά τα αρχαιοπρεπή επιθήματα.  

Ο Πάγκαλος (1955) παρατηρεί ότι τα επιθήματα -ουμε και -ουνε 

χρησιμοποιούνται και στις δύο συζυγίες, ενώ τα επιθήματα -(α)με και -(α)νε 

(χαρακτηριστικά της ΚΝΕ) είναι αμαρτύρητα. Η εν λόγω παρατήρηση του Πάγκαλου 

(1955) είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού φανερώνει ότι τα επιθήματα για την έκφραση 

του πρώτου και τρίτου πληθυντικού ενεστώτα της Κρητικής παραμένουν σταθερά ήδη 

από τον μεσαίωνα (ίσως και νωρίτερα). Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα, 65 χρόνια 

περίπου μετά τη γραμματική του Πάγκαλου (1955), η εικόνα παραμένει αναλλοίωτη 

στην Κρητική του 21ου αι. Μόλις 6 από τους 150 πληροφοριοδότες χρησιμοποίησαν 

τύπους, όπως οι βαστά-με/βαστά-νε και τιμά-με/τιμά-νε, ενώ η πλειοψηφία 

χρησιμοποίησε τις μορφές βαστ-ούμε/βαστ-ούνε και τιμ-ούμε/τιμ-ούνε αντίστοιχα. 
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Δίπλα στους παλαιότερους τύπους -(α)στε/-εστε του δεύτερου πληθυντικού 

προσώπου της μεσοπαθητικής φωνής, σε άγνωστη χρονική περίοδο, αναδύθηκαν και 

τα επιθήματα -οσεστε και -ο(υ)σεστενε/-οσεστανε. Οι τελευταίοι τύποι δημιουργήθηκαν 

αναλογικά προς το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού των κλιτικών επιθημάτων 

της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής -ομεστενε και -ομεστανε αντίστοιχα. Το επίθημα -

οσεστε σχηματίστηκε αναλογικά προς το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο -ομεστε, το οποίο 

εντοπίζεται ήδη από τον 16ο αι. στη διάλεκτο. 

Το αρχαιοπρεπές επίθημα -ουσι(ν) καθώς και η μορφή του σε -ουσινε (16ος αι.) 

έχει εξαλειφθεί πλήρως από το σύστημα της Ανατολικής Κρητικής, ενώ παραμένει εν 

ενεργεία σε περιοχές του νομού Χανίων (π.χ. Σφακιά) με τη μορφή -ουσι120. Η ύπαρξη 

του επιθήματος -ουσι, όπως είδαμε στις ενότητες 3.2.1 και 3.2.2, ήταν ευρέως 

διαδεδομένη σε όλο το γεωγραφικό χώρο της Κρήτης. Συγχρονικά, η 

απουσία/διατήρηση του επιθήματος -ουσι αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια 

κατάτμησης της Νεότερης Κρητικής σε δύο ιδιώματα, το ανατολικό όπου κυριαρχούν 

οι τύποι -ουν/-ουνε και το δυτικό όπου ανθίσταται ο τύπος -ουσι πλάι στους τύπους -

ουν/-ουνε (βλ. μεταξύ άλλων, Χατζιδάκι 1905, Πάγκαλο 1955, Κοντοσόπουλο 1969, 

Χαραλαμπάκης 2001α, Browning 2008).  

Το χαρακτηριστικό -νε των κλιτικών επιθημάτων του ενεστώτα (αλλά και του 

αορίστου) έχει παραδοσιακά θεωρηθεί ως αυτόνομο κλιτικό επίθημα και 

χαρακτηριστικό της δυτικής Κρήτης (Κοντοσόπουλος 1969: 68, Ξανθινάκης 2009: 31). 

Όπως διαφάνηκε στα προηγούμενα κεφάλαια δεν πρόκειται για ξεχωριστό επίθημα, 

αλλά αποτελεί μέρος κλιτικών επιθημάτων που διαμορφώθηκαν προσεγγιστικά μεταξύ 

της περιόδου του όψιμου μεσαίωνα και των πρώιμων νεότερων  χρόνων. 

Συγκεκριμένα, αποτελεί τμήμα κλιτικών επιθημάτων, όπως των -ομενε και -αμενε, τα 

οποία διαμορφώθηκαν με παρέκταση (μέσω της εισαγωγής του /e/), η οποία έλαβε 

χώρα στα επιθήματα -ομεν και -αμεν αντίστοιχα (βλ. προηγούμενη ενότητα). Επιπλέον, 

οι τύποι αυτοί, με βάση την επιτόπια έρευνα, εντοπίστηκαν και σε χωριά του νομού 

Ηρακλείου (π.χ. Παναγία Γόρτυνας, Παράνυμφοι Αστερουσίων). Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν οι τύποι γλακ-ούμενε, κλουθ-ούμενε, τρέχ-ομενε κ.ά. 

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εξάπλωσης του συχνότερου αλλομόρφου σε ένα 

κλιτικό παράδειγμα σε περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που είναι μαρκαρισμένο 

εντοπίζεται στο ρήμα τρώγω. Ως γνωστόν, το ρήμα τρώγω διακρίνεται σε δύο θέματα, 

 
120 Βλ. Ξανθινάκη (2009). 
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ένα ενεστωτικό τρωγ- και ένα αορίστου φα-. Το αλλόμορφο φα- δύναται να επεκταθεί 

στο κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα της παθητικής φωνής σχηματίζοντας τους 

τύπους φα-ώνεστε, φα-ώνονται κ.ο121. Το εν λόγω αλλόμορφο επεκτείνεται αναλογικά 

καθώς αποτελεί το συχνότερο αλλόμορφο σε όλο το κλιτικό παράδειγμα του ρήματος 

(ενίσχυση υπόθεσης πλειοψηφίας, Albright 2005) και το μοναδικό αλλόμορφο που 

μετέχει σε διαδικασίες παραγωγής (π.χ. φαγάνας, φαγητό, φαγωμένος) και σύνθεσης 

(π.χ. μοναχοφάς, χαραμοφάης). Η εμφάνιση του φαινομένου αυτού δικαιολογείται στα 

πλαίσια της τάσης για παραδειγματική ομοιομορφία του κλιτικού παραδείγματος του 

εν λόγω ρήματος. 

 

Πίνακας 19. Το κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 της 

Νεότερης Ανατολικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

διακονεύ-ω αγαπ-ώ καλ-ώ 

διακονεύ-εις αγαπά-ς καλ-είς 

διακονεύ-ει αγαπά-Ø καλ-εί 

διακονεύ-ομε, διακονεύ-ομενε αγαπ-ούμε, αγαπ-ούμενε καλ-ούμε, καλ-ούμενε 

διακονεύ-ετε αγαπά-τε καλ-είτε 

διακονεύ-ου, διακονεύ-ουν, 

διακονεύ-ουνε 

αγαπ-ούν, αγαπ-ούνε  καλ-ούν, καλ-ού, καλ-ούνε 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

βρίσκ-ομαι στεναχωρ-ούμαι καλ-ούμαι 

βρίσκ-εσαι στεναχωρά-σαι καλ-είσαι 

βρίσκ-εται στεναχωρά-ται καλ-είται 

βρισκ-ομέστανε/βρίσκ-

ομέστανε, βρισκ-όμαστε, 

βρισκ-ομέστενε, βρισκ-ομέστα, 

βρισκ-όμεστε 

στεναχωρ-ούμαστε καλ-ούμαστε 

 
121 Η επέκταση αυτή προϋποθέτει ότι η πληροφορία του ποιού ενεργείας (όψης) του αλλομόρφου από 

[+ συνοπτικό] μετατρέπεται σε [- συνοπτικό]. 
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βρίσκ-εστε, βρισκ-όσαστε, 

βρίσκ-οσέστανε/βρισκ-

οσέστανε, βρισκ-οσάστενε, 

βρισκ-οσέστενε, βρισκ-όσεστε 

στεναχωρά-στε καλ-είστε 

βρίσκ-ουνται, βρίσκ-ονται στεναχωρ-ούνται καλ-ούνται 

 

Β. Παρακείμενος 

Ο παρακείμενος δεν παρουσιάζει μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 

Τα τέσσερα βασικά δομικά σχήματα υπενθυμίζονται παρακάτω122: 

 

α) είμαι/έχω + μετοχή παθητικού παρακειμένου  

Πρόκειται για την παλαιότερη και πιο παραγωγική στρατηγική έως και σήμερα. 

Ακολουθούν παραδείγματα από τις προφορικές συνεντεύξεις της επιτόπιας έρευνας: 

 

(393) Αποντανοψές είναι παωμένος στη Χώρα. (‘Έχει πάει στο Ηράκλειο από χθες 

το βράδυ’) 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(394) Σ’ όλο το χωριό το ᾿χει λεομένο ότι δα παντρευτεί 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

β) έχω/είμαι + ρηματικό επίθετο σε -τος  

Το σχήμα αυτό εντοπίζεται έως και σήμερα, αλλά δεν είναι τόσο παραγωγικό όσο η 

δομή (α).  

 

(395) Έχει αγοραστά πενήντα μουρέλα στσι Τροχάλους 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(396) Είναι ξυπνητά τα κοπέλια μόνο να τωσ-ε μαγερέψεις 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

γ) έχω/είναι + άκλιτος γερουνδιακός τύπος σε -ο/ώντα  

 
122 Η στρατηγική έχω + απαρεμφατικός τύπος απουσιάζει από την Κρητική και χρησιμοποιείται 

κυρίως από τις νεότερες γενιές Κρητικών λόγω της επαφής τους με την ΚΝΕ. Την απουσία αυτού του 

είδους παρακειμένου από την Κρητική παρατηρούν και οι Ράλλη, Μελισσαροπούλου και Τσολακίδης 

(2007). 
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Εντοπίζεται στην Πρίνα Λασιθίου (Πάγκαλος 1955). Σήμερα, η στρατηγική 

επιχωριάζει στη Σητεία και σε χωριά του Δήμου Σητείας (π.χ. Κάτω Επισκοπή, 

Πισκοκέφαλο). Χρησιμοποιείται κυρίως από ομιλητές ηλικίας 70 >. Ακολουθεί 

ενδεικτικό παράδειγμα: 

 

(397) Σα το ν-Τζίπρα δεν έχω άλλο πια καλύτερο πρωθυπουργό θωρώντα. 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

δ) έχω + ουσιαστικό  

Η στρατηγική αυτή, εδώ και τουλάχιστον επτά αιώνες, χρησιμοποιείται με 

συγκεκριμένα ουσιαστικά, όπως τα αγορά και παραγγελιά. 

 

(398) Έχει αγορά στους Αλικάμπους σκιας τριάντα στρέμματα ελιές 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(399) Έχω παραγγελιά του Αλέκο να μου ποτίζει τσ’ ελιές 

                                                                                                            (Προφορική πηγή) 

 

Πίνακας 20. Το κλιτικό παράδειγμα του παρακειμένου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Νεότερης Ανατολικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

έχω λεομένο, έχω 

αγοραστό, έχω δίδοντα, έχω 

αγορά 

έχω τιμημένο, έχω ξυπνητό, έχω 

τιμώντα, έχω παραγγελιά 

έχω φορεμένο, έχω καλεστό, 

έχω φορώντα, έχω πόνο 

έχεις λεομένο, έχεις 

αγοραστό, έχεις δίδοντα, 

έχεις αγορά 

έχεις τιμημένο, έχεις ξυπνητό, 

έχεις τιμώντα, έχεις παραγγελιά 

έχεις φορεμένο, έχεις καλεστό, 

έχεις φορώντα, έχεις πόνο 

έχει λεομένο, έχει 

αγοραστό, έχει δίδοντα, έχει 

αγορά 

έχει τιμημένο, έχει ξυπνητό, έχει 

τιμώντα, έχει παραγγελιά 

έχει φορεμένο, έχει καλεστό, 

έχει φορώντα, έχει πόνο 

έχομε/έχομενε λεομένο, 

έχομε/έχομενε αγοραστό, 

έχομε/έχομενε δίδοντα, 

έχομε/έχομενε αγορά 

έχομε/έχομενε τιμημένο, 

έχομε/έχομενε ξυπνητό, 

έχομε/έχομενε τιμώντα, 

έχομε/έχομενε παραγγελιά 

έχομε/έχομενε φορεμένο, 

έχομε/έχομενε καλεστό, 

έχομε/έχομενε φορώντα, 

έχομε/έχομενε πόνο 
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έχετε λεομένο, έχετε 

αγοραστό, έχετε δίδοντα, 

έχετε αγορά 

έχετε τιμημένο, έχετε ξυπνητό, 

έχετε τιμώντα, έχετε παραγγελιά 

έχετε φορεμένο, έχετε καλεστό, 

έχετε φορώντα, έχετε πόνο 

έχουν/έχουνε λεομένο, 

έχουν/έχουνε αγοραστό, 

έχουν/έχουνε δίδοντα, 

έχουν/έχουνε αγορά 

έχουν/έχουνε τιμημένο, 

έχουν/έχουνε ξυπνητό, 

έχουν/έχουνε τιμώντα, 

έχουν/έχουνε παραγγελιά 

έχουν/έχουνε φορεμένο, 

έχουν/έχουνε καλεστό, 

έχουν/έχουνε φορώντα, 

έχουν/έχουνε πόνο 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

είμαι δοσμένος, είμαι 

χωστός 

είμαι ζητημένος, είμαι ξυπνητός είμαι καλε(σ)μένος, είμαι 

καλεστός 

είσαι δοσμένος, είσαι 

χωστός 

είσαι ζητημένος, είσαι ξυπνητός είσαι καλε(σ)μένος, είσαι 

καλεστός 

είναι δοσμένο, είναι χωστός ένι/είναι/ἔναι ζητημένος, 

ένι/είναι/ἔναι ξυπνητός 

ένι/είναι/ἔναι καλε(σ)μένος, 

ένι/είναι/ἔναι καλεστός 

είμεστα/είμαστενε 

δοσμένοι, 

είμεστα/είμαστενε χωστοί 

είμεστα/είμαστενε ζητημένοι, 

είμεστα/είμαστενε ξυπνητοί 

είμεστα/είμαστενε 

καλε(σ)μένοι, 

είμεστα/είμαστενε καλεστοί 

είστε δοσμένοι, είστε 

χωστοί 

είστε ζητημένοι, είστε ξυπνητοί είστε καλε(σ)μένοι, είστε 

καλεστοί 

είναι δοσμένοι, είναι χωστοί είναι ζητημένοι, είναι ξυπνητοί είναι καλε(σ)μένοι, είναι 

καλεστοί 

 

Γ. Μέλλοντας 

Ο μέλλοντας της Νεότερης Κρητικής μπορεί να εκφραστεί με επτά διαφορετικούς 

τρόπους: 

 

α) θα + υποτακτική  

Η στρατηγική αυτή αναδύθηκε, όπως διαφάνηκε στην προηγούμενη ενότητα, τον 16ο 

αι. και αποτελεί τη βασική μελλοντική περίφραση. Στην Ανατολική Κρητική 

(Ηράκλειο, Λασίθι) το μόριο θα παίρνει τη μορφή δα (π.χ. δα πάω, δ’ αρχινίξω) 

(Πάγκαλος 1955: Α 338). 

 

(400) άμα τα πει ποθές θαρρεί ότι δα ξαλαφρώσει 

                                                                                                       (Σαν παραμύθι, 2011) 
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β) θε να/θα να + υποτακτική  

Η δομή αυτή εμφανίζεται ήδη από τον όψιμο μεσαίωνα. Με βάση την έρευνα, 

εξακολουθεί να είναι ζωντανή στον προφορικό λόγο και διατηρεί τις λειτουργίες που 

διέθετε από τότε. Συγκεκριμένα, μπορεί να εκφράσει μελλοντικότητα (βλ. 401), 

πρόβλεψη (βλ. 402) το επιστημικό (βλ. 403) και βούληση (βλ. 404). Ακολουθούν 

παραδείγματα χρήσης: 

 

(401) Θανά ᾿ρθει τη ταχινή (‘θα έρθει το ξημέρωμα’) 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(402) Με τόσες κλεψές απού ᾿χει καωμένες, θενα φύγει απού τη χώρα γλακητός 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(403) Θανά ᾿ναι περασμένες τρεις (η ώρα) 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(404) Θανά ᾿ρθω στσι αρραβώνες, γιατί αγαπώ τα τα κοπέλια 

                                                                                                      (Προφορική πηγή)  

 

γ) να + υποτακτική + θέλω/θέλει  

Η δομή εμφανίζεται από τη μεσαιωνική περίοδο και συνδυάζει τη μελλοντική με τη 

βουλητική λειτουργία. Ορισμένα παραδείγματα από τις συνεντεύξεις παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

(405) Να τονε πιάσω θέλω και δα τονε ξεσκουλίσω (‘θα τον πιάσω και θα τον σκίσω’) 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(406) Να το πάρομε θέλει κι ας είναι μυργιάκριβο (‘θα το πάρουμε και ας είναι πολύ 

ακριβό) 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

δ) να + υποτακτική 

Η συγκεκριμένη στρατηγική, της οποίας η εμφάνιση τοποθετείται στα χρόνια της 

Όψιμης Κοινής, είναι αρκετά σπάνια. Ενδεικτικό παράδειγμα από τον γραπτό λόγο 

είναι το παρακάτω: 
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(407) να τηνε πάρει ύστερα άμα ξαναγιαγείρει 

                                             (Σαν παραμύθι, 2011) 

 

ε) θέλει + απαρέμφατο  

Η συγκεκριμένη στρατηγική επιβιώνει123 κυρίως στα νεότερα λογοτεχνικά κείμενα της 

Κρητικής του 20ου – 21ου αι. 

 

(408) Και θέλει σου καλοφανεί, θέλει κακοφανεί σου 

                                                                                                       (Σαν παραμύθι, 2011) 

(409) Θέλει σου φέρει το γράμμα ο ταχυδρόμος και ετότεσάς δα πα’ να την-ε 

πληρώσεις την ΟΓΑ 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

στ) μέλλει να + υποτακτική  

Η στρατηγική αυτή εμφανίζεται ήδη από τον μεσαίωνα (βλ. 3.2.1) και είναι ακόμα 

ζωντανή στον προφορικό λόγο. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω παράδειγμα, το 

οποίο αντλήθηκε από διαλεκτόφωνο ηλικίας 70 ετών: 

 

(410) Αφού τελειώσει τσι σπουδές του, μέλλει να κάνει το φανταρικό του 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

ζ) είμαι να + υποτακτική 

Η στρατηγική είμαι να + υποτακτική εμφανίζεται σποραδικά από τον 16ο αι. στην 

κρητική διάλεκτο (Holton et al. 2019: 1793)124. Εκτός από τη μελλοντικότητα, η 

συγκεκριμένη περίφραση μπορεί να εκφράζει και τροπικές σημασίες (π.χ. δεοντικό, 

πιθανότητα). Όπως αναφέρει ο Liosis (2012: 408), η κύρια σημασία της περίφρασης 

είμαι να + υποτακτική είναι «ο δράστης πρόκειται να κάνει κάτι που είναι είναι 

 
123 Και εδώ ακόμα η εμφάνισή της περίφρασης είναι σποραδική. 
124 Οι συγγραφείς παρουσιάζουν το παράδειγμα «εἷσαι νά αρρωστήσεις» από το έργο Κλίνη 

Σολομώντος – Ιστορίες θαυμάτων τῆς Παναγία. 
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κανονισμένο από εξωτερικούς παράγοντες» (υποχρέωση)125. Ενδεικτικά παραδείγματα 

ακολουθούν παρακάτω: 

 

(411) Είμαι να σκάσω απού τη στεναχώρια μου 

                                                                                                            (Προφορική πηγή) 

(412) Είσαι να πας στο γιατρό να σου γράψει φάρμακα να γιάνεις 

                                                                                                            (Προφορική πηγή) 

 

Γ. Παρατατικός και Αόριστος 

Ο παρατατικός και αόριστος της Νεότερης Ανατολικής Κρητικής διατηρούν αρκετά 

χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου, ωστόσο, παρατηρούνται αρκετές 

μεταβολές σε επίπεδο κλιτικών προσφυμάτων. 

Το ληκτικό -ν των επιθημάτων της ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής του 

παρατατικού έχει εξαλειφθεί από το σύστημα, ενώ παράλληλα τα αρχαιοπρεπή 

επιθήματα -ομη, -ετο/-ατο, -ομεθα κ.ο έχουν πιθανότατα εγκαταλειφθεί από τον 

προφορικό λόγο ήδη από την περίοδο των μεταβυζαντινών χρόνων (εντοπίζονται 

παρόλα αυτά στα κείμενα της Κρητικής Αναγέννησης). Το αρχαιοπρεπές επίθημα -ασι, 

το οποίο ήταν εξαιρετικά παραγωγικό τις προηγούμενες περιόδους της Κρητικής 

διατηρείται σήμερα μόνο σε περιοχές του νομού Χανίων και αποτελεί χαρακτηριστικό 

της Δυτικής Κρητικής (Πάγκαλος 1955, Κοντοσόπουλος 1969, Ξανθινάκης 2009). 

Όπως παρατηρεί ο Χατζιδάκις (1905) το επίθημα -μαν, το οποίο εμφανιζόταν στα 

κείμενα του μεσαίωνα και των μεταβυζαντινών χρόνων εκλείπει παντελώς από τη 

διάλεκτο.  

Ο δείκτης μη συνοπτικού /γ/, ο οποίος χαρακτηρίζει την ΚΝΕ και τα 

πελοποννησιακά ιδιώματα (βλ. Pantelidis 2001, Ralli 2005) απουσιάζει από τη 

διάλεκτο, ενώ οι περιπτώσεις εμφάνισής του στα κείμενα του μεσαίωνα και των 

μεταβυζαντινών χρόνων δεν ξεπερνούν τις πέντε. Σύμφωνα με τον Pantelidis (2001: 

210), αυτό το στοιχείο εισήχθη εντός των ρημάτων προκειμένου να αποφευχθεί η 

χασμωδία εντός της λέξεως (π.χ. φύλα-ες > φύλα-γ-ες). Επιπλέον, ο Pantelidis (2001) 

παρατηρεί ότι το στοιχείο /γ/ μπορεί να εισαχθεί: α) μεταξύ των ορίων των 

 
125 Στην ΚΝΕ η περίφραση αντιστοιχεί με τη βουλητική δομή θέλεις να + υποτακτική (π.χ. είσαι να 

πάμε για μπιλιάρδο; = θέλεις να πάμε για μπιλιάρδο;). 
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μορφημάτων (π.χ. περνά-γ-αμε)126 και β) πριν από πρόσθιο φωνήεν (π.χ. α-γ-έρας). Η 

εισαγωγή του παρατηρείται συστηματικά σε ρήματα με ληκτικό φωνήεν /a/ (π.χ. πρώην 

ασυναίρετα σε -αω) στην ΚΝΕ. Σύμφωνα με τους Μπαμπινιώτη (1972) και Ralli 

(1988), το φώνημα αυτό έχει μορφολογοποιηθεί και αποτελεί μόρφημα όψης 

εκφράζοντας την τιμή [- συνοπτικό]. Η Ανατολική Κρητική, σε αντίθεση με την ΚΝΕ 

και άλλα ιδιώματα (π.χ. πελοποννησιακά), χρησιμοποιεί αποκλειστικά στον 

παρατατικό το -ουσ- (π.χ. επερν-ούσ-α αντί επέρνα-γ-α) για την έκφραση της τιμής του 

ποιού ενεργείας [-συνοπτικό]127. Όπως διαφάνηκε και στην προηγούμενη υποενότητα, 

το στοιχείο /γ/ στην Ανατολική Κρητική δε χρησιμοποιείται ως δείκτης ποιού ενεργείας 

παρά μόνο ως ένα φώνημα, το οποίο διασφαλίζει την απουσία εσωτερικής χασμωδίας 

(π.χ. τρώ-γ-ω με παρατατικό έ-τρω-α, έ-τρω-ες κ.ο.) αλλά και εξωτερικής χασμωδίας 

(π.χ. η γι-αδελφή μου) και αποτελεί όριο μεταξύ δύο μορφημάτων διαφορετικού τύπου 

(π.χ. κλέβ[Θέμα]-γ-ω[Κλιτικό επίθημα]).  

Στη Νεότερη Ανατολικη Κρητική εντοπίζεται μία πληθώρα κλιτικών 

επιθημάτων (βλ. πίνακα 21), τα οποία δεν εντοπίστηκαν στις διαθέσιμες πηγές της 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. Τα χαρακτηριστικότερα είναι: 

 

α) -ομουνα, -οσουνα, -οτα: Το κλιτικό επίθημα -ομουνε τρέπεται σε -ομουνα για 

σαφέστερη δήλωση του πρώτου προσώπου, αλλά η χρήση του νέου τύπου είναι αρκετά 

περιορισμένη σε σχέση με τον παλαιότερο. Η συγκεκριμένη αλλαγή, η οποία είναι 

ακόμα σε εξέλιξη, οφείλεται στην επαφή της διαλέκτου με την Κοινή καθώς ο τύπος 

δεν εντοπίζεται σε καμία προγενέστερη πηγή της διαλέκτου. Το /a/ επεκτείνεται στην 

ΚΝΕ και στο επίθημα του δευτέρου προσώπου (-οσουνα), ενώ παράλληλα στην 

Κρητική, προκειμένου να υπάρχει φωνολογική συμμετρία σε όλο το παράδειγμα του 

ενικού, το επίθημα -όταν τρέπεται αρκετές φορές σε -οτα με αφαίρεση του ληκτικού -

ν. 

β) -ουμνα/ουμνε: Τα επιθήματα -ουμνα/-ουμνε παρήχθησαν από τα ο-/ουμουνα και ο-

ομουνε αντίστοιχα με αποβολή του άτονου υψηλού /u/ εντός του επιθήματος.  

 
126 Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το επίθημα -εύγω της Ανατολικής Κρητικής, όπου το /γ/ 

εντοπίζεται μεταξύ του παραγωγικού επιθήματος -ευ και του κλιτικού επιθήματος -ω. 
127  Στο λεσβιακό ιδίωμα αλλά και στο μικρασιατικό ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων, ακόμα 

και σε ρήματα με αλλομορφική ποικιλία τύπου Χα, το μόρφημα -γ- στον παρατατικό μπορεί να 

απουσιάζει και να αντικαθίσταται από το μόρφημα -ουσ- (Ράλλη 2005). 
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γ) -ομαστονε, -οσαστονε: Σχηματίζονται αναλογικά προς το τρίτο πληθυντικό (-

ουντονε). Η αναλογία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την τονική ομοιομορφία (stress 

levelling, με όρους Newton 1972) αλλά και τη φωνολογική ομοιομορφία του κλιτικού 

παραδείγματος του πληθυντικού (εδενόμαστε, εδενόσαστε, εδένουντονε < 

εδενόμαστονε, εδενόσαστονε, εδένουντονε). 

δ) -ομαστανε και -οσαστανε: Τα επιθήματα -ομαστανε και -οσαστανε σχηματίστηκαν 

αναλογικά προς το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο -οντανε. 

 

Πίνακας 21. Το κλιτικό παράδειγμα του παρατατικού των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 της 

Νεότερης Ανατολικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

έ-χαν-α ε-βάστ-ουνα, ε-βαστ-ούσ-α ε-φόρ-ουνα, ε-φορ(j)-ούσ-α  

έ-χαν-ες ε-βάστ-ας, ε-βάστ-ουνες, ε-

βαστ-ούσ-ες  

ε-φόρ-ουνες, ε-φόρ(j)-ες, ε-

φορ(j)-ούσ-ες  

έ-χαν-ε ε-βάστ-α, ε-βάστ-ουνε, ε-

βαστ-ούσ-ε 

ε-φόρ-ουνε, ε-φόρ(j)-ε, ε-

φορ(j)-ούσ-ε 

ε-χάν-αμε, ε-χάν-αμενε ε-βαστ-ούμενε,  ε-βαστ-

ούσ-αμε  

ε-φόρ-ουμενε, ε-φορ(j)-ούσ-

αμε  

ε-χάν-ετε ε-βαστ-ούσ-ετε   ε-φόρ(j)-ετε, ε-φορ-ούσ-ετε  

έ-χαν-αν/ε-χάν-αν, ε-χάν-α, ε-

χάν-ανε 

ε-βάστ-ου, ε-βάστ-ουναν, ε-

βαστ-ούσ-αν, ε-βαστ-ούσ-α, 

ε-βαστ-ούσ-ανε 

 ε-φόρ-ουναν, ε-φορ(j)-ούσ-αν, 

ε-φορ(j)-ούσ-ανε, ε-φορ-ούσ-α,  

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ε-δέν-ουμουν, ε-δεν-ούμου, ε-

δέν-ουμουνε, ε-δέν-ουμνε, ε-

δέν-ουμουνα, ε-δέν-ουμνα 

ε-προτίμ-ουμουν, ε-προτίμ-

ουμου, ε-προτίμ-ουμουνε, ε-

προτίμ-ουμνε ε-προτίμ-

ουμουνα, ε-προτίμ-ουμνα 

ε-κάλ(j)-ουμουν, ε-κάλ(j)-

ουμου, ε-κάλ(j)-ουμουνε, ε-

κάλ(j)-ουμνε ε-κάλ(j)-ουμουνα, 

ε-κάλ(j)-ουμνα 

ε-δέν-ουσουν, ε-δέν-ουσου, ε-

δέν-ουσουνε, ε-δέν-ουσουνα 

ε-προτίμ-ουσουν, ε-προτίμ-

ουσου, ε-προτίμ-ουσουνε, ε-

προτίμ-ουσουνα 

ε-κάλ(j)-ουσουν, ε-κάλ(j)-

ουσου, ε-κάλ(j)-ουσουνε, ε-

κάλ(j)-ουσουνα 
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ε-δεν-όταν, ε-δεν-ότα, ε-δεν-

ότανε, ε-δέν-ουτονε, ε-δεν-

ουντον, ε-δέν-ουντο, ε-δέν-

ουντονε 

ε-προτιμ-όταν, ε-προτιμ-

ότα, ε-προτίμ-ατονε,  ε-

προτιμ-ότανε, ε-προτίμ-

ουτονε, ε-προτίμ-ουντονε 

ε-καλ(j)-όταν, ε-καλ(j)-ότα, ε-

καλ(j)-ότανε, ε-κάλ(j)-ουτονε, 

ε-κάλ(j)-ουντονε 

ε-δεν-ομέστα, ε-δεν-ούμεστα, ε-

δεν-ομέσταν, ε-δεν-ομέστανε, ε-

δεν-όμαστα, ε-δεν-όμασταν, ε-

δεν-όμαστανε, ε-δεν-όμαστε, ε-

δεν-όμαστενε, ε-δεν-όμαστονε, 

ε-δέν-ουνέμαστε 

ε-προτιμ-ουμέστα, ε-προτι-

ούμεστα, ε-προτιμ-

ουμέσταν, ε-προτιμ-

ουμέστανε, ε-προτιμ-

όμαστα, ε-προτιμ-όμασταν, 

ε-προτιμ-όμαστανε, ε-

προτιμ-όμαστε, ε-προτιμ-

όμαστενε, ε-προτιμ-

όμαστονε, ε-προτίμ-

ουνέμαστε  

ε-καλ(j)-ουμέστα, ε-καλ(j)-

ούμεστα, ε-καλ(j)-ουμέσταν, ε-

καλ(j)-ουμέστανε, ε-καλ(j)-

όμαστα, ε-καλ(j)-όμασταν, ε-

καλ(j)-όμαστανε, ε-καλ(j)-

όμαστε, ε-καλ(j)-όμαστενε, ε-

καλ(j)-όμαστονε, ε-κάλ(j)-

ουνέμαστε 

ε-δέν-εστε, ε-δέν-οσέστανε, ε-

δεν-όσαστανε, ε-δέν-ουστο, ε-

δέν-ουστον, ε-δέν-ουστονε, ε-

δεν-όσαστονε, ε-δεν-όσαστε, ε-

δεν-όσεστε 

ε-προτίμ-ουσέστανε, ε-

προτιμ-όσαστανε, ε-προτίμ-

ουστο, ε-προτίμ-ουστον, ε-

προτίμ-ουστονε, ε-προτιμ-

όσαστονε, ε-προτιμ(ι)-

όσαστε, ε-προτιμ(ι)-όσεστε 

ε-κάλ(j)-ουσέστανε, ε-καλ(j)-

όσαστανε, ε-κάλ(j)-ουστο, ε-

κάλ(j)-ουστον, ε-κάλ(j)-

ουστονε, ε-καλ(j)-όσαστονε, ε-

καλ(j)-όσαστε, ε-καλ(j)-όσεστε 

ε-δέν-ουντο, ε-δέν-ουντον, ε-

δέν-ουντονε, ε-δέν-ουνταν, ε-

δέν-ουντανε, ε-δέν-ουνέντανε, ε-

δεν-ονταν, ε-δεν-όντανε 

ε-προτίμ-ουντο, ε-προτίμ-

ουντον, ε-προτίμ-ουντονε, 

ε-προτίμ-ουνταν, ε-προτίμ-

ουντανε, ε-προτίμ-

ουνέντανε 

ε-κάλ(j)-ουντο, ε-κάλ(j)-

ουντον, ε-κάλ(j)-ουντονε, ε-

κάλ(j)-ουνταν, ε-κάλ(j)-

ουντανε, ε-κάλ(j)-ουνέντανε 

 

Όπως και στον παρατατικό, το ληκτικό -ν των επιθημάτων καθώς και τα 

περισσότερα αρχαιοπρεπή επιθήματα του αορίστου έχουν εξαλειφθεί. Το επίθημα -ασι 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιοχές του νομού Χανίων, όπως τα 

Σφακιά (Ξανθινάκης 2009). Ο δείκτης όψης [+ συνοπτικό] εξακολουθεί να έχει τη 

μορφή /ks/ (π.χ. ηρχίνιξα, εφώνιαξα, εζήτηξα) σε αρκετά ρήματα σε όλο το γεωγραφικό 

χώρο της Κρήτης. Η αύξηση παραμένει υποχρεωτική τόσο στα απλά όσο και στα 

προθηματοποιημένα128 και σύνθετα ρήματα. Η αύξηση η- περιορίζεται πλέον στην 

Ανατολική Κρητική.  

 

Προθηματοποιημένα ρήματα 

 
128 Η παρουσία της αύξησης στην περιφέρεια των προθηματοποιημένων τύπων επιβεβαιώνεται και από 

τον Πάγκαλο (1955). 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

193 

 

(413) Τύπος ενεστώτα                                                            Τύπος αορίστου 

           αποκάνω (‘τελειώνω’)                                                              ε-πόκαμ-α 

            διαπορίζω (‘εξέρχομαι από στενό πέρασμα’)                          ε-διαπόριξ-α 

           παραπομένω (‘καθυστερώ’)                                             ε-παραπόμειν-α 

           καταστένω (‘τακτοποιώ’)                                                ε-κατάστεσ-α 

          ξεστημονίζω (‘ξεμπλέκω από δύσκολη κατάσταση’)      ε-ξεστημόνισ-α 

          προδείχνω (‘προκαθορίζω’)                                             ε-πρόδειξ-α 

          μεταξεσέρνω (‘μετακινώ’)                                               ε-μεταξέσυρ-α 

 

Στην Κρητική διατηρούνται αρκετά από τα ρήματα των προηγούμενων 

περιόδων που σχημάτιζαν αόριστο σε -κα. Αυτά είναι τα έθεκα (< θέτω), έδωκα (< 

δίνω), ηύρηκα (< ευρίσκω), εβάρηκα129 (< βαρώ), επρόδωκα (< προδίδω αλλά και 

επρόδωσα) και άφηκα/ήφηκα/έφηκα (< αφήνω)130. Το ρήμα ποιώ με αόριστο έποικα δεν 

χρησιμοποιείται πλέον στη διάλεκτο και έχει αντικατασταθεί από το ρήμα κάνω με 

αόριστο έκαμα/ήκαμα.  

 

Πίνακας 22. Το κλιτικό παράδειγμα του αορίστου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 της 

Νεότερης Ανατολικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

έ-πλα-σ-α ε-τίμη-σ-α ε-φόρε-σ-α 

έ-πλα-σ-ες ε-τίμη-σ-ες ε-φόρε-σ-ες 

έ-πλα-σ-ε ε-τίμη-σ-ε ε-φόρε-σ-ε 

ε-πλά-σ-αμε, ε-πλά-σ-αμενε ε-τιμή-σ-αμε, ε-τιμή-σ-

αμενε 

ε-φορέ-σ-αμε, ε-φορέ-σ-αμενε 

ε-πλά-σ-ετε ε-τιμή-σ-ετε ε-φορέ-σ-ετε 

έ-πλα-σ-αν, ε-πλά-σ-αν, ε-πλά-

σ-α, ε-πλά-σ-ανε 

ε-τίμη-σ-αν, ε-τίμη-σ-α, ε-

τιμή-σ-α, ε-τιμή-σ-ανε 

ε-φόρε-σ-αν, ε-φορέ-σ-α, ε-

φόρε-σ-α΄, ε-φορέ-σ-ανε 

 
129 Με ενεργητική σημασία (ισοδύναμο του βάρεσα). 
130 Στη Δυτική Κρητική εμφανίζεται και ο τύπος εθαραπάηκα < θεραπεύω (Ξανθινάκης 2009). 
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Παθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ε-πλάσ-τηκ-α ε-ψηφίσ-τηκ-α ε-καλέσ-τηκ-α 

ε-πλάσ-τηκ-ες ε-ψηφίσ-τηκ-ες ε-καλέσ-τηκ-ες 

ε-πλάσ-τηκ-ε ε-ψηφίσ-τηκ-ε ε-καλέσ-τηκ-ε 

ε-πλασ-τήκ-αμε, ε-πλασ-τήκ-

αμενε 

ε-ψηφισ-τήκ-αμε, ε-ψηφισ-

τήκ-αμενε 

ε-καλεσ-τήκ-αμε, ε-καλεσ-τήκ-

αμενε 

ε-πλασ-τήκ-ετε ε-ψηφισ-τήκ-ετε ε-καλεσ-τήκ-ετε 

ε-πλάσ-τηκ-αν, ε-πλασ-τήκ-ανε, 

ε-πλασ-τήκ-α 

ε-ψηφίσ-τηκ-αν, ε-ψηφισ-

τήκ-ανε, ε-ψηφισ-τήκ-α 

ε-καλέσ-τηκ-αν, ε-καλεσ-τήκ-

ανε, ε-καλεσ-τήκ-α, ε-καλέσ-

τηκ-α 

 

Δ. Υπερσυντέλικος 

Η μορφή του υπερσυντελίκου διατηρείται σταθερή από την περίοδο των πρώιμων 

νεότερων ελληνικών. Με την υποχώρηση της δομής είχα + υποτακτική, αφού τόσο το 

βοηθητικό ρήμα όσο και ο τύπος της υποτακτικής δήλωναν πλεοναστικά τα 

μορφοσυντατικά χαρακτηριστικά του προσώπου και του αριθμού (π.χ. είχ-αν τιμ-

ούσιν), ο υπερσυντέλικος διαμορφώνεται με τα εξής δομικά σχήματα131:  

 

α) είχα/ήμουν + μετοχή παθητικού παρακειμένου 

Αποτελεί την παραγωγικότερη στρατηγική ενεργητικού υπερσυντελίκου, ιδιαίτερα 

στους ομιλητές ηλικίας 60 >. Ακολουθούν παραδείγματα: 

 

(414) Τα λάστιχα τα είχανε φερμένα απόξω στην αυλή 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(415) Είχα μαγερεμένα τω γ-κοπελιώ πριχού φύγω για το γ-κάμπο 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(416) Ήμουν φτασμένος στη Χώρα όντε μ’ επήρε τελέφωνο  

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(417) Ήτονε φτιαγμένος για φασαρία για κειονά μου ’φώνιαξε 

 
131 Για τη μορφή του υπερσυντελίκου στις υπόλοιπες νεοελληνικές διαλέκτους βλ. Τσολακίδη, 

Μελισσαροπούλου & Ράλλη (2019). 
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                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

β) είχα + απαρεμφατικός τύπος 

Ιδιαίτερα παραγωγική περίφραση υπερσυντελίκου στους ομιλητές ηλικίας 30-59 και 

λιγότερο σε αυτούς που κυμαίνονται ηλικία από 60 και πάνω. Ο Πάγκαλος (1955: Α 

326) διατείνεται ότι η εν λόγω στρατηγική ήταν άγνωστη για τα δεδομένα της Κρητικής 

του 20ου αι. Ο εν λόγω ισχυρισμός δεν μπορεί να αληθεύει, αφού η παρουσία της εν 

λόγω δομής στη διάλεκτο μαρτυρείται ήδη από τον 14ο αι. (βλ. ενότητα 3.2.1) και 

επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε στις συνεντεύξεις της επιτόπιας έρευνας από αρκετούς 

ηλικιωμένους πληροφοριοδότες. Χαρακτηριστικά, το παράδειγμα 418 προέρχεται από 

ομιλήτρια 79 ετών (Σητεία) και το 419 από ομιλητή 82 ετών (Στάβιες Δήμου 

Γόρτυνας). 

 

(418)  Τους είχε φέρει σκιας τριάντα τελάρα σταφύλια 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(419)  Είχαμε μπαντήξει132 με το γ-Κωστή στο Φουρνοφάραγγο 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

γ) είχα/ήμουν + ρηματικό επίθετο σε -τος 

Αρκετά παραγωγική στρατηγική υπερσυντελίκου, ωστόσο, υστερεί σε συχνότητα σε 

σχέση με τις προαναφερθείσες δομές.  

 

(420) Είχα χωστό το γ-κάτη στην αποθήκη για να πνίξει τους αμποντικούς 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(421) Το φραχτό ήτονε αγοραστό από ’να ξενοχωριανό  

                                                                                                            (Προφορική πηγή) 

 

δ) είχα + άκλιτος γερουνδιακός τύπος σε ο-/ώντα(ς) 

Η δομή εξακολουθεί να είναι ενεργή κυρίως από τους ηλικιωμένους ομιλητές στην 

περιοχή της Σητείας και των γύρω χωριών. Ακολουθούν παραδείγματα: 

 

 
132 ‘είχαμε συναντηθεί’. 
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(422) μια νύχτα πάλι όνειρο κακό είχα θωρώντα 

                                                                                                       (Σαν παραμύθι, 2011) 

(423) Είχα οψές στον ύπνο μου θωρώντα πως επήε η γυναίκα σου να με πνίξει 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

ε) είχα + ουσιαστικό  

Όπως και στην αντίστοιχη δομή παρακειμένου, τα ουσιαστικά που συνθέτουν την 

περίφραση είναι συνήθως τα αγορά και παραγγελιά. 

 

(424) Αγορά είχα το τρακτέρι από τούτονε τον άθρωπο 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

στ) ήθελα + απαρέμφατο/ήθελα + υποτακτική 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, η δομή ήθελα + απαρέμφατο 

γραμματικοποιήθηκε για τη δήλωση του υπερσυντελίκου κατά τον 16ο αι. 

(Markopoulos 2009, Holton et al. 2019). Την υπό εξέταση περίοδο η δομή διατηρεί και 

παλαιότερες λειτουργίες, όπως οι εξής: α) έκφραση απραγματοποίητης πράξης στο 

παρελθόν (βλ. 423), β) έκφραση της μελλοντικότητας στο παρελθόν (βλ. 424) και γ) 

δήλωση της συνήθειας στο παρελθόν (βλ. 425). 

 

(425) Μόστρα την είχε ο Θεός άμα ’θελα κινήσει 

                                                                                                       (Σαν παραμύθι, 2011) 

(426) Άμα ’θελα φτάξει το πλοίο, εφορτώνανε τα κρέτα στα ψυγεία τω γ-καραβιώ 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

(427) Αν ήτονε ερχομένοι πια νωρίς, ήθελα δώσει τωμ παιδιώ λεφτά να πάρουνε 

παιγνίδια. 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

Η δομή ήθελα + υποτακτική εντοπίζεται από τον 14ο αι. σε κείμενα από την 

Κρήτη, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Επτάνησα, Ήπειρο και το Αιγαίο (Holton et al. 

2019: 1809). Όπως και στην περίπτωση της δομής ήθελα + απαρέμφατο, η 
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συγκεκριμένη δομή μπορεί να δηλώνει και τροπικές σημασίες, όπως η συνήθεια στο 

παρελθόν133. 

 

(428)  Ήθελα κρεμάσομε το οζό, να το κάνομε μερίδες... 

                                                                                                      (Προφορική πηγή)  

 

Το στοιχείο ήθελα, σε άγνωστο χρονικό διάστημα, υπέστη φωνολογική μείωση 

αποκτώντας στη Νεότερη Ανατολική Κρητική τη μορφή (η)λα. Με τον τύπο ήθελα να 

δηλώνει τον υπερσυντέλικο και τροπικές σημασίες, όπως, μεταξύ άλλων, το 

απραγματοποίητο/δυνητική πράξη στο παρελθόν και όχι την επιθυμία που δηλώνει το 

λεξικό στοιχείο ήθελα, ο γραμματικοποιημένος τύπος συρρικνώθηκε φωνολογικά 

προκειμένου να διαφοροποιηθεί από τον αντίστοιχο λεξικό. Ενδεικτικά παραδείγματα 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

(429) που ‘θελα με σκοτώσουνε, μος κι ήλα φανερώσω 

                                                                                                       (Σαν παραμύθι, 2011) 

(430) Να δουν αν ήτον όμορφος ο γιος απού ‘λα φτάξει 

                                                                                                       (Σαν παραμύθι, 2011) 

(431) Κρυγιό νερό να λούνουνται αμά ‘λα τωσε βγάνει 

                                                                                                       (Σαν παραμύθι, 2011) 

(432) Άμα ‘λα βρέξει, επηγαίναμε στο’ γ-κάμπο να μαζέψομε χοχλιούς. 

                                                                                                      (Προφορική πηγή) 

 

Πίνακας 23. Το κλιτικό παράδειγμα του υπερσυντελίκου των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Νεότερης Ανατολικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

είχα σφαλισμένο, είχα 

σφαλίξει, είχα σφαλιστό, είχα 

θωρώντα, είχα αγορά 

είχα ζητημένο, είχα ζητήξει, 

είχα ξυπνητό, είχα ρωτώντα, 

είχα συμφωνία 

είχα φορεμένο, είχα φορέσει, 

είχα καλεστό, είχα φορώντα, 

είχα πόνο 

 
133 Για περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη των δομών με το ήθελα, βλ. Markopoulos (2009). 
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είχες σφαλισμένο, είχες 

σφαλίξει, είχες σφαλιστό, 

είχες θωρώντα, είχες αγορά  

είχες ζητημένο, είχες ζητήξει, 

είχες ξυπνητό, είχες ρωτώντα, 

είχες συμφωνία 

είχες φορεμένο, είχες φορέσει, 

είχες καλεστό, είχες φορώντα, 

είχες πόνο 

είχε/είχενε σφαλισμένο, 

είχε/είχενε σφαλίξει, 

είχε/είχενε σφαλιστό, 

είχε/είχενε θωρώντα, 

είχε/είχενε αγορά  

είχε/είχενε ζητημένο, 

είχε/είχενε ζητήξει, είχε/είχενε 

ξυπνητό, είχε/είχενε ρωτώντα, 

είχε συμφωνία 

είχε/είχενε φορεμένο, 

είχε/είχενε φορέσει, 

είχε/είχενε καλεστό, 

είχε/είχενε φορώντα, είχε πόνο 

είχαμε/είχαμενε σφαλισμένο, 

είχαμε/είχαμενε σφαλίξει, 

είχαμε/είχαμενε σφαλιστό, 

είχαμε/είχαμενε θωρώντα 

είχαμε/είχαμενε αγορά,  

είχαμε/είχαμενε ζητημένο, 

είχαμε/είχαμενε ζητήξει, 

είχαμε/είχαμενε ξυπνητό, 

είχαμε/είχαμενε ρωτώντα, 

είχαμε/είχαμενε συμφωνία 

είχαμε/είχαμενε φορεμένο, 

είχαμε/είχαμενε φορέσει, 

είχαμε/είχαμενε καλεστό, 

είχαμε/είχαμενε φορώντα, 

είχαμε/είχαμενε πόνο 

είχετε σφαλισμένο, είχετε 

σφαλίξει, είχετε σφαλιστό, 

είχετε θωρώντα, είχετε αγορά 

είχετε ζητημένο, είχετε ζητήξει, 

είχετε ξυπνητό, είχετε 

ρωτώντα, είχετε συμφωνία 

είχετε φορεμένο, είχετε 

φορέσει, είχετε καλεστό, 

είχετε φορώντα, είχετε πόνο 

είχαν/είχανε σφαλισμένο, 

είχαν/είχανε σφαλίξει, 

είχαν/είχανε σφαλιστό, 

είχαν/είχανε θωρώντα, 

είχαν/είχανε αγορά  

είχαν/είχανε ζητημένο, 

είχαν/είχανε ζητήξει, 

είχαν/είχανε ξυπνητό, είχαν/ 

είχανε ρωτώντα, είχαν/είχανε 

συμφωνία 

είχαν/είχανε φορεμένο, 

είχαν/είχανε φορέσει, 

είχαν/είχανε καλεστό, 

είχαν/είχανε φορώντα, 

είχαν/είχανε πόνο 

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

ήμουνε στουμπωμένος, είχα 

μισερωθεί, ήμουνε γδυτός 

ήμουνε ωφελημένος, είχα 

ωφεληθεί, ήμουνε ξυπνητός 

ήμουνε καλεσμένος, είχα 

καλεστεί, ήμουνε καλεστός 

ήσουνε στουμπωμένος, είχες 

μισερωθεί, ήσουνε γδυτός 

ήσουνε ωφελημένος, είχες 

ωφεληθεί, ήσουνε ξυπνητός 

ήσουνε καλεσμένος, είχες 

καλεστεί, ήσουνε καλεστός 

ήτονε στουμπωμένος, 

είχε/είχενε μισερωθεί, ήτονε 

γδυτός 

ήτονε ωφελημένος, είχε/είχενε 

ωφεληθεί, ήτονε ξυπνητός 

ήτονε καλεσμένος, είχε/είχενε 

καλεστεί, ήτονε καλεστός 

ήμεστα/ήμεστανε 

στουμπωμένοι, 

είχαμε/είχαμενε μισερωθεί, 

ήμεστα/ήμεστανε/ήμαστανε 

γδυτοί 

ήμεστα/ήμεστανε ωφελημένοι, 

είχαμε/είχαμενε ωφεληθεί, 

ήμεστα/ήμεστανε/ήμαστανε 

ξυπνητοί 

ήμεστα/ήμεστανε καλεσμένοι, 

είχαμε/είχαμενε καλεστεί, 

ήμεστα/ήμεστανε/ήμαστανε 

καλεστοί 

ήσαστε στουμπωμένοι, είχετε 

μισερωθεί, ήσαστε γδυτοί 

ήσαστε ωφελημένοι, είχετε 

ωφεληθεί, ήσαστε ξυπνητοί 

ήσαστε καλεσμένοι, είχετε 

καλεστεί, ήσαστε καλεστοί 
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ήτονε στουμπωμένοι, 

είχαν/είχανε μισερωθεί, ήτονε 

γδυτοί 

ήτονε ωφελημένοι, 

είχαν/είχανε ωφεληθεί, ήτονε 

ξυπνητοί 

ήτονε καλεσμένοι, 

είχαν/είχανε καλεστεί, ήτονε 

καλεστοί 

 

Δ. Οι υπόλοιπες εγκλίσεις 

Η υποτακτική παραμένει σταθερή από την περίοδο της Κοινής όπου το κλιτικό της 

παράδειγμα συνέπεσε μορφολογικά με αυτό της οριστικής ενεστώτα. Η προστακτική 

της Νεότερης Κρητικής φαίνεται να  έλαβε την τελική της μορφή την περίοδο του 

μεσαίωνα (βλ. υποενότητα 3.2.1). 

 

Πίνακας 24. Το κλιτικό παράδειγμα της προστακτικής των ρημάτων της ΚΤ1 και ΚΤ2 

της Νεότερης Ανατολικής Κρητικής. 

Ενεργητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

Ενεστώτας 

δέν-ε πήδα-Ø φόρ(j)-ε 

δέν-ετε πηδά-τε φορ-είτε 

Αόριστος 

δε-σ-ε πήδη-ξ-ε φόρε-σ-ε 

δέ-σ-ετε πηδή-ξ-ετε φορέ-σ-ετε 

   

Μεσοπαθητική φωνή 

ΚΤ1 ΚΤ2α ΚΤ2β 

Ενεστώτας 

σήκ-ου - - 

σηκών-εστε - - 

Αόριστος 

σηκώ-σ-ου παρηγορή-σ-ου διαιρέ-σ-ου 

σηκω-θ-είτε παρηγορη-θ-είτε διαιρε-θ-είτε 
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Με βάση τα παραπάνω, η Νεότερη Κρητική (και συγκεκριμένα η Ανατολική 

Κρητική) διατηρεί αρκετά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου (1500 – 1700), 

ωστόσο, φαίνεται να διαφοροποιείται στα εξής: 

• Το κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα έχει συρρικνωθεί, αφού κάποια από τα 

επιθήματα της προηγούμενης περιόδου είτε έχουν εξαλειφθεί από το σύστημα (π.χ. 

-ουσινε) είτε έχουν περιοριστεί σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού (π.χ. -ουσι, 

Σφακιά). 

•  Η δομή θέλω + απαρέμφατο, η οποία ήταν η παραγωγικότερη στρατηγική 

μέλλοντα των δύο προηγούμενων περιόδων έχει εξοβελιστεί από το σύστημα. 

• Ο παρατατικός εμφανίζει ορισμένα νέα κλιτικά επιθήματα και διαθέτει το πιο 

πολύπλοκο κλιτικό παράδειγμα της διαλέκτου. Παρόλα αυτά, κάποιοι 

αρχαιοπρεπείς τύποι έχουν εγκαταλειφθεί (π.χ. ἐ-ζήτ-ουν). 

• Το κλιτικό παράδειγμα του αορίστου έχει μειωθεί ως προς τον αριθμό των κλιτικών 

επιθημάτων. Αρκετά από τα αρχαιοπρεπή κλιτικά επιθήματα που έκαναν την 

εμφάνισή τους στις γραπτές πηγές των προηγούμενων περιόδων έχουν εξοβελιστεί 

από το σύστημα της διαλέκτου (π.χ.-ημεν, -ασινε). Το επίθημα -ασι έχει περιοριστεί 

στην περιοχή των Σφακίων όπου και εκεί τείνει να πέσει σε αχρησία (Ξανθινάκης 

2009). 

• Η δομή υπερσυντελίκου είχα + υποτακτική δε μαρτυρείται πλέον στη διάλεκτο. 
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4.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     

Σε αντίθεση με την κλιτική μορφολογία, η οποία καθορίζει τις γραμματικές λειτουργίες 

των λέξεων σε φράσεις χωρίς να αλλάζει τη σημασία των λέξεων, η παραγωγική 

μορφολογία είναι υπεύθυνη για τον σχηματισμό νέων λέξεων με νέα σημασία (Beard 

1998: 44). Η παραγωγή θεωρείται ως ο πυρήνας σχηματισμού λέξεων (Ralli 2003a: 87) 

και πραγματοποιείται ως επί το πλείστον στην Ελληνική με τον συνδυασμό θέματος 

και παραγωγικού προσφύματος (Ράλλη 2005: 138). Τα νέα λεξήματα που προκύπτουν 

από τη διαδικασία της παραγωγής ανήκουν στις ανοικτές τάξεις λέξεων και 

συγκεκριμένα στα ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα και επιρρήματα (Booij 2005, Ralli 

2005). 

 

4.1 Η παραγωγή ως μορφολογική διαδικασία σχηματισμού λέξεων  

4.1.1 Θεωρητικά μοντέλα 

Για την ελληνική γλώσσα έχουν προταθεί κυρίως τρία μοντέλα ανάλυσης της 

παραγωγής: α) το μοντέλο της Corbin (1987, 1991), το οποίο υιοθετείται στην ανάλυση 

των Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1993, 1994 κ.ά.), Ευθυμίου (2001, 2002) και Efthymiou 

(1999a,b), β) το μοντέλο της Φυσικής Μορφολογίας (Natural Morphology) του 

Dressler (1985a,b, 1986), το οποίο εφαρμόζεται στις εργασίες της Χριστοφίδου (2003, 

2012 κ.ά.) και γ) το γενετικό μοντέλο που έχει διαμορφωθεί κυρίως μέσα από τα έργα 

των Aronoff (1976, 1994), Lieber (1980), Kiparsky (1982), Di Sciullo & Williams 

(1987) και για τα ελληνικά από τη Ralli (1988, 2003 κ.ά.) και Ράλλη (2005). Για την 

ανάλυση της παραγωγής της κρητικής διαλέκτου υιοθετείται το γενετικό μοντέλο, 

αφού πάνω σε αυτό το πρότυπο έχουν εκπονηθεί με επιτυχία πολλές εργασίες που 

εξετάζουν τη διαδικασία της παραγωγής τόσο στην ΚΝΕ όσο και στις νεοελληνικές 

διαλέκτους (βλ. μεταξύ άλλων, Ράλλη & Μελισσαροπούλου 2007, Melissaropoulou & 

Ralli 2008). Αν και τα παραπάνω γενετικά μοντέλα εμφανίζουν ορισμένες διαφορές 

μεταξύ τους, εντούτοις, παρουσιάζουν κοινές θέσεις όπως η ανεξαρτησία της 

μορφολογίας από τους υπόλοιπους γραμματικούς τομείς (π.χ. σύνταξη). 

Βασική αρχή την οποία ακολουθούν οι παραπάνω μελετητές είναι η υπόθεση 

της ατομικότητας (atom hypothesis), η οποία πρωτοδιατυπώθηκε από τον Halle (1973) 

και διευρύνθηκε θεωρητικά από τον Lapointe (1980) με την υπόθεση του ισχυρού 

λεξικαλισμού (strong lexicalist hypothesis). Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, η 

σύνταξη δεν παρεμβαίνει στο εσωτερικό των λέξεων. Από τους προαναφερθέντες 
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γλωσσολόγους, ο Aronoff είναι υπέρμαχος μίας αδύνατης μορφής λεξικαλισμού (weak 

lexicalist hypothesis), αφού θεωρεί ότι η κλίση ανήκει στον συντακτικό τομέα της 

γραμματικής. 

Ο Aronoff (1976) θεωρεί τη λέξη ως τη βάση σχηματισμού λέξεων. Η 

συγκεκριμένη θέση, ωστόσο, δεν μπορεί να έχει ερμηνευτική επάρκεια σε γλώσσες με 

πλούσια κλίση όπου το θέμα είναι η βάση σχηματισμού λέξεων (π.χ. Γερμανική, 

Ελληνική κ.ά.). Μία λέξη, όπως ο βουνίσιος, σχηματίζεται από το θέμα134 βουν- και 

την προσθήκη του παραγωγικού επιθήματος -ίσι(ος). Ο Aronoff (1994), παρατηρώντας 

τις αδυναμίες της προηγούμενης του θέσης, θεωρεί πλέον το θέμα ως βάση 

σχηματισμού των λέξεων. Επιπλέον, στις εργασίες του προτείνει κανόνες σχηματισμού 

λέξεων (word-formation rules), οι οποίοι περιγράφουν μία μορφολογικά δομημένη 

λέξη ως τον συνδυασμό μίας βάσης (θέμα/λέξη) και ενός προσφύματος. Για την 

παραγωγή, οι κανόνες του Aronoff (1976) είναι οι εξής: 

 

(1)  [ ]X → [[ ]X + Επίθημα]Υ            Κανόνας επιθηματοποίησης 

       [ ]Χ → [Πρόθημα + [ ]Χ ]Χ      Κανόνας προθηματοποίησης 

 

Στο πρότυπο του Aronoff (1976) προτείνεται η ύπαρξη περιορισμών και μετακανόνων. 

Οι δύο βασικότεροι περιορισμοί είναι ο περιορισμός του φραγμού (blocking constraint) 

και η υπόθεση της μοναδικής βάσης (unitary base hypothesis). Ο πρώτος περιορισμός 

αναφέρεται στην αδυναμία μίας γλώσσας να εμφανίζει παράγωγα, των οποίων η 

σημασία υπάρχει ήδη σε μία ομόρριζη λέξη (π.χ. νίκη vs *νίκηση)135, ενώ ο δεύτερος 

αναφέρεται στην ιδιότητα ενός προσφύματος να συνδυάζεται μόνο με ένα είδος βάσης 

ως προς κάποια χαρακτηριστικά136. Οι μετακανόνες εμφανίζονται διορθωτικά σε μία 

δομή και δεν αποτελούν κανόνες σχηματισμού λέξεων. Αυτοί διακρίνονται σε 

μετακανόνες αποκοπής τεμαχίων και μετακανόνες αλλομορφίας. Ένας μετακανόνας 

που είναι υπεύθυνος για την αποκοπή τεμαχίων, σύμφωνα με τον Aronoff (1976), είναι 

η απαλοιφή του ρηματικού επιθήματος, -ate κατά τη δημιουργία ουσιαστικών σε -ee 

(π.χ. nominee < nominate). Οι μετακανόνες αλλομορφίας ερμηνεύουν την εμφάνιση 

των αλλομόρφων και η εφαρμογή τους εξαρτάται από το μορφολογικό περιβάλλον. 

 
134 Ως θέμα ορίζεται το στοιχείο που του έχει αφαιρεθεί το κλιτικό επίθημα (Ράλλη 2005). 
135 Παράδειγμα από τη Ράλλη (2005). 
136 Αναλυτικότερα για τους περιορισμούς στην παραγωγή βλ. υποκεφάλαιο 4.2. 
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Το μοντέλο της Lieber (1980), όπως περιγράφεται στη Ράλλη (2005: 211-213), 

ανήκει στα λεξικά μορφολογικά πρότυπα, δηλαδή στα πρότυπα που τοποθετούν τη 

μορφολογία εντός του αφηρημένου λεξικού. Στο πρότυπό της η Lieber υποστηρίζει την 

ύπαρξη μεταπλαστικών κανόνων, οι οποίοι συσχετίζουν λήμματα της ίδιας μορφής 

καθώς και την ύπαρξη μορφολεξικών κανόνων, οι οποίοι συσχετίζουν αλλόμορφα του 

ίδιου λήμματος. Σύμφωνα με την Lieber (1980), τα παραγωγικά προσφύματα 

αποτελούν λήμματα του αφηρημένου λεξικού, γιατί διαθέτουν φωνολογική μορφή, 

σημασία, συντακτική λειτουργία και διακριτικά χαρακτηριστικά (όπως και τα θέματα). 

Η συγκεκριμένη θέση διαφέρει από εκείνη του Aronoff (1976), ο οποίος τοποθετεί τα 

προσφύματα εκτός λεξικού και τα συνδέει με κανόνες κατά τον σχηματισμό λέξεων. 

Βασικό σημείο της θεωρίας της Lieber (1980) είναι η διατύπωση ενός γενικού κανόνα 

επαναγραφής για τον σχηματισμό λέξεων. Αυτός είναι ο εξής: 

 

(2)  Χ → Υ Ζ 

 

Ο παραπάνω κανόνας είναι ανεξάρτητος από το περιβάλλον εφαρμογής του και 

κινείται στα πλαίσια της οικονομίας της γλώσσας, σε αντίθεση με προηγούμενα 

μοντέλα που υιοθετούσαν έναν μεγάλο αριθμό κανόνων για την ανάλυση μίας δομής 

(π.χ. Aronoff 1976). Σύμφωνα με αυτόν τον διφυή κανόνα,  o οποίος υιοθετήθηκε από 

τη Ράλλη (1988) για την ανάλυση της μορφολογίας της Ελληνικής, μία παράγωγη λέξη 

όπως ελευθερία (Χ) προέρχεται από τη σύνδεση της βάσης ελευθερ- (Υ) με το επίθημα 

-ία (Ζ). Μεταξύ άλλων, η συγγραφέας προτείνει την ύπαρξη μετασχηματισμών, οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για πιθανές αλλαγές στη μορφή της δομής. Η Ράλλη (2005) 

κρίνει ότι η ύπαρξη αυτών των μετασχηματισμών είναι σημαντική καθώς μπορούν να 

ερμηνεύσουν την εμφάνιση σχηματιστικών στοιχείων χωρίς μορφηματική υπόσταση 

(π.χ. φαινόμενα επένθεσης). 

Η εργασία του Kiparsky (1982) κινείται στο πλαίσιο της Λεξικής Μορφολογίας 

και Φωνολογίας. Με βάση αυτή την προσέγγιση οι μορφολογικές και φωνολογικές 

διαδικασίες πραγματοποιούνται στον δυναμικό τομέα (λεξική δομή) του αφηρημένου 

λεξικού. Ο Kiparsky (1982) συμφωνεί με την άποψη του Aronoff (1976), η οποία 

στηρίζεται στην παραδοχή, ότι τα προσφύματα δεν αποτελούν μέρος του αφηρημένου 

λεξικού, αλλά συνδέονται με κανόνες. Το δυναμικό λεξικό είναι διαρθρωμένο σε 

επίπεδα, τα οποία κατανέμουν τις μορφολογικές και φωνολογικές διαδικασίες που 
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αφορούν στον σχηματισμό λέξεων. Επιπλέον, τα επίπεδα αυτά συνδυάζουν ένα 

μορφολογικό με ένα φωνολογικό μέρος και είναι δυνατόν η εφαρμογή μιας 

μορφολογικής διαδικασίας να ενεργοποιεί την εφαρμογή μίας αντίστοιχης 

φωνολογικής. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Ελληνική, η Ralli (1988), της 

οποίας η εργασία τοποθετείται στον χώρο της Λεξικής Μορφολογίας137, παρουσιάζει 

τη δόμηση της λέξης καθαρισμένος, η οποία, σχηματικά, αποδίδεται ως εξής: 

 

Πίνακας 25. Ο σχηματισμός της λέξης καθαρισμένος με βάση το πρότυπο της Λεξικής 

Μορφολογίας138. 

Λεξική Δομή/Δυναμικό Λεξικό 

                            Μορφολογία                                    Φωνολογία 

Επίπεδο 1           [[καθαρ] ιζ/ισ]       →  Απόδοση τονικών ιδιοτήτων του -ιζ-/-ισ-  

                                                          

Επίπεδο 2         [[καθαρισ] μεν]      →   Απόδοση τονικών ιδιοτήτων του -μεν- 

                                                          

Επίπεδο 3        [[καθαρισμεν] ος]   →   Απόδοση τόνου στο [ε] 

 

Στο πρώτο επίπεδο το θέμα καθαρ- συνδέεται με το επίθημα -ιζ- το οποίο έχει ως 

αλλόμορφα τα -ιζ- και -ισ-. Στο δεύτερο επίπεδο της λεξικής δομής το παράγωγο θέμα 

καθαρισ- ενώνεται με το παραγωγικό επίθημα μεν-, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά 

με ρηματικές βάσεις. Στο τρίτο επίπεδο τοποθετείται η ένωση του θέματος με το 

κατάλληλο κλιτικό επίθημα, ώστε να δημιουργηθεί η λέξη καθαρισμένος. Κατά τους 

Kiparsky (1982) και Mohanan (1986), οι κανόνες και αρχές ενός επιπέδου δεν έχουν 

πρόσβαση στην εσωτερική δομή ενός παραγώγου που δημιουργήθηκε σε προηγούμενο 

επίπεδο. 

Το θεωρητικό μοντέλο των Di Sciullo και Williams (1976), όπως αναφέρεται 

στη Ράλλη (2005: 224-230), στηρίζεται στην υπόθεση της λεξικής ακεραιότητας. Οι 

συγγραφείς ασχολούνται με τα όρια των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως «λέξεις». 

 
137 Με βάση τις νεότερες εξελίξεις στον χώρο της γλωσσολογίας, η Μορφολογία τοποθετείται εκτός 

λεξικού και παράλληλα θεωρείται ως αυτόνομος τομέας της γραμματικής. 
138 Το σχήμα όπως παρουσιάζεται στη Ράλλη (2005: 223). 
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Με βάση αυτό το πρότυπο, οι δομές είναι διφυείς και αποτελούνται από την ένωση 

κεφαλών και μη κεφαλών. Κάθε στοιχείο που μετέχει σε μία δομή είναι φορέας μίας 

γραμματικής κατηγορίας. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς διατείνονται ότι όλα τα στοιχεία 

που εμπλέκονται σε μία δομή είναι του επιπέδου Χ0, όπου Χ = γραμματική κατηγορία 

και 0 = επίπεδο της λέξης. Βασικό μειονέκτημα, όπως και στην περίπτωση του 

μοντέλου του Aronoff (1976), αποτελεί το γεγονός ότι ως στοιχείο Χ θεωρείται η λέξη 

και όχι το θέμα, γεγονός που αποτρέπει μία αποτελεσματική εφαρμογή του μοντέλου 

σε γλώσσες με πλούσια μορφολογία, όπως η Ελληνική. 

Στο μοντέλο της Ralli (1988), το θέμα αποτελεί τη βάση παραγωγής λέξεων. 

Στην παραγωγή, τα παραγωγικά επιθήματα επιλέγουν θέματα για να σχηματίσουν άλλα 

παράγωγα θέματα (π.χ. ανθρωπάκι < άνθρωπ- + -άκι). Στο εν λόγω μοντέλο υιοθετείται 

το σχήμα Χ → Υ Ζ της Lieber (1980), όπου ένα στοιχείο Χ δημιουργείται από τον 

συνδυασμό ενός στοιχείου Υ με ένα στοιχείο Ζ. Οι κανόνες, οι οποίοι προτείνονται στο 

μοντέλο της Ralli (1988) και Ράλλη (2005) αναφορικά με την παραγωγή, συνοψίζονται 

στους εξής: 

 

(3)             [Πρ   Θ]Θ 

(4)             [Πρ    Λ]Λ 

(5)             [Θ   Πεπ]Θ 

 

Βασική έννοια στο μοντέλο της Ralli (1988) και Ράλλη (2005) είναι το πλαίσιο 

υποκατηγοριοποίησης (subcategorization frame)139. Με βάση αυτή, τα προσφύματα 

περιέχουν πληροφορίες για το είδος των θεμάτων που επιλέγουν για τον σχηματισμό 

λέξεων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ράλλη (2005: 77) παρουσιάζει το 

παραγωγικό επίθημα -ίζ(ω) του οποίου το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης περιέχει την 

πληροφορία ότι η βάση που δέχεται το συγκεκριμένο επίθημα είναι ουσιαστικό (π.χ. 

ραβδίζ(ω) < ράβδος) ή επίθετο (π.χ. κακίζ(ω) < κακός). 

 

4.1.2 Η έννοια της μορφολογικής κεφαλής στην παραγωγή   

Η έννοια της κεφαλής πρωτοεμφανίστηκε στη σύνταξη μέσα από τα έργα των 

Chomsky (1970) και Jackendoff (1977), για να ερμηνεύσει τις σχέσεις που υπάρχουν 

 
139 Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη σύνταξη μέσα από τα έργα του Chomsky (1965, 1986) 

και αργότερα από τον Spencer (1991). 
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μέσα σε μία φράση. Η έννοια της κεφαλής υιοθετήθηκε και στη μορφολογία από τους 

Williams (1981), Lieber (1981, 1989), Di Sciullo & Williams (1987) και Scalise 

(1988b). Ως κεφαλή ορίζεται το συστατικό σε μία μορφολογική δομή, το οποίο 

καθορίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει η δομή (Ράλλη 2005: 248). 

Αναφορικά με τη διαδικασία της παραγωγικής επιθηματοποίησης, τα 

παραγωγικά επιθήματα αποτελούν πάντα κεφαλές σε μία δομή (Stump 1993, Ράλλη 

2005). Η ιδιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι μπορούν να αλλάξουν την 

κατηγορία της βάσης αλλά και τη σημασία της. Έτσι, μία παράγωγη λέξη, όπως το 

σπάσιμο, η οποία αποτελείται από τη σημασιολογική βάση σπα- (σπάω) και το 

παραγωγικό επίθημα -(σ)ιμ(ο), λαμβάνει τη γραμματική κατηγορία της κεφαλής 

(ουσιαστικό) καθώς και τη σημασία (το αποτέλεσμα της σημασίας της βάσης). Με 

απλά λόγια, το παραγωγικό επίθημα τροποποιεί τόσο την κατηγορία της βάσης [Ρήμα 

→ Ουσιαστικό]140 όσο και τη σημασία της [‘σπάω’ → ‘ρωγμή, κάταγμα, παραβίαση 

δέσμευσης’]. Σχηματικά: 

 

(6)  [[σπα]Ρ - (σ)ιμΟ](ο) 

 

Στην περίπτωση της προθηματοποίησης η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. 

Όπως παρατηρεί η Ράλλη (2005), η κεφαλή σε παράγωγες λέξεις, όπως οι εισφέρω και 

δυσλειτουργία, δεν είναι το πρόθημα, αλλά το δεξί συστατικό, δηλαδή οι βάσεις φερ- 

και λειτουργία. Παρατηρώντας τέτοιου είδους περιπτώσεις σχηματισμού παραγώγων, 

ο Williams (1981) διατυπώνει τον νόμο της δεξιόστροφης κεφαλής (righthand head 

rule), ο οποίος ορίζει, ότι σε μία διφυή δομή το συστατικό που βρίσκεται στο δεξί μέρος 

αποτελεί την κεφαλή του σχηματισμού. Για τον Williams (1981), ο συγκεκριμένος 

νόμος έχει καθολικό χαρακτήρα και ισχύει για όλες τις μορφολογικές διαδικασίες 

(κλίση, παραγωγή, σύνθεση).  

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής από τη Ράλλη 

(2005: 250-254), η οποία δε δέχεται την υιοθέτηση της κεφαλής στην περίπτωση της 

κλίσης. Τα βασικά επιχειρήματά της υπέρ της μη θεώρησης των κλιτικών επιθημάτων 

ως κεφαλών σε μορφολογικά πολύπλοκες δομές συνοψίζονται στα εξής: α) κάποιες 

 
140 Οι Scalise (1988b) και Ράλλη (2005) παρατηρούν ότι η αλλαγή γραμματικής κατηγορίας δε συμβαίνει 

πάντα (π.χ. παιδάκι < παιδί). Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα το επίθημα -άκι αλλάζει τη 

σημασία της βάσης (τροποποίηση σημασίας της βάσης σε → έννοια του «μικρός» - υποκορισμός). 
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γραμματικές κατηγορίες μοιράζονται το ίδιο σετ κλιτικών επιθημάτων (π.χ. επίθετα και 

ουσιαστικά στην Ελληνική). Έτσι, το κλιτικό επίθημα -ος, το οποίο εντοπίζεται τόσο 

στα ουσιαστικά (π.χ. φόβος) όσο και στα επίθετα (ωραίος), δεν μπορεί να θεωρηθεί 

κεφαλή, αφού υπεύθυνο συστατικό για τη γραμματική κατηγορία της λέξης είναι το 

θέμα (φόβ-Ο και ωραι-Ε αντίστοιχα), β) τα κλιτικά επιθήματα δεν αλλάζουν τη σημασία 

της βάσης, αλλά λειτουργώντας ως μη κεφαλές συμπληρώνουν τα μορφοσυντακτικά 

χαρακτηριστικά της λέξης (π.χ. πτώση), γ) η κεφαλή μπορεί να προσδώσει στον 

σχηματισμό χαρακτηριστικά όπως το [+/- έμψυχο] αλλά και συγκεκριμένη τιμή γένους. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν πάντοτε από την κεφαλή. Έτσι, μία λέξη όπως η 

είσοδος, λαμβάνει την τιμή [+ θηλυκό] για το γένος από τη βάση και όχι το κλιτικό 

επίθημα -ος, το οποίο συναντάται στα αρσενικά της ΚΤ1 και στα ουδέτερα της ΚΤ7 

της ΚΝΕ. Επιπλέον, η τιμή του χαρακτηριστικού [- έμψυχο] στη λέξη είσοδος δεν 

μπορεί να πηγάζει από το κλιτικό επίθημα -ος, αφού συνδυάζεται τόσο με έμψυχες όσο 

και με άψυχες βάσεις (π.χ. παράδεισος, Πέτρος). Κατά τη Ράλλη (2005), ο καθορισμός 

της κεφαλής εξαρτάται τόσο από τη μορφολογία κάθε γλώσσας όσο και από τη φύση 

της διαδικασίας σχηματισμού λέξεων και τον τύπο των συστατικών. 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι η κεφαλή και μη κεφαλή μίας 

δομής μεταφέρουν χαρακτηριστικά/πληροφορίες στον τελικό σχηματισμό. Ο 

μηχανισμός που διαχειρίζεται αυτές τις πληροφορίες ονομάζεται «μεταπήδηση των 

χαρακτηριστικών» (feature percolation). Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αναπτύχθηκε 

θεωρητικά μέσα από τα έργα των Lieber (1980, 1989, 1992), Selkirk (1982), Di Sciullo 

& Williams (1987) και έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στη Ράλλη (2005). Ας δούμε 

όμως αδρομερώς πως εξελίχθηκε η θεωρία της μεταπήδησης των χαρακτηριστικών στη 

μορφολογική θεωρία. 

Η Lieber (1980)141 υποστηρίζει ότι σε μία μορφολογική κατασκευή Χ, με 

συστατικά τα Υ και Ζ, η γραμματική κατηγορία και τα υπόλοιπα μορφοσυντακτικά 

χαρακτηριστικά πηγάζουν από τα επιμέρους συστατικά Υ και Ζ. Σε μία παράγωγη λέξη 

προτεραιότητα δίνεται στα χαρακτηριστικά του προσφύματος (Ζ), ενώ αν αυτά δεν 

είναι αρκετά για να χαρακτηριστεί ο σχηματισμός ως λέξη, τότε μεταπηδούν και 

χαρακτηριστικά (π.χ. σημασιολογικές πληροφορίες) της βάσης (Υ).   

 
141 Στο έργο της “On the Organization of the Lexicon” δεν υπάρχει σαφής αναφορά στην έννοια της 

κεφαλής.  
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Η Selkirk (1982) τονίζει ότι η μεταπήδηση των χαρακτηριστικών βασίζεται 

κυρίως στην κεφαλή μίας δομής. Στο έργο της δε δέχεται τον νόμο της δεξιόστροφης 

κεφαλής (Williams 1981), αλλά δέχεται ότι η μη κεφαλή μπορεί να λειτουργήσει ως 

τροφοδότης χαρακτηριστικών σε περίπτωση που ένα στοιχείο παραμένει 

υποπροσδιορισμένο ως προς ένα η περισσότερα χαρακτηριστικά. Ο όρος που εισάγεται 

μέσα από τη μελέτη της είναι η «αναθεωρημένη αρχή της μεταπήδησης των 

χαρακτηριστικών» (revised feature percolation). Με αυτόν τον τρόπο, μία παράγωγη 

λέξη, όπως το επίθετο helpless (αβοήθητος), λαμβάνει την κατηγορία του επιθέτου από 

το επίθημα -less, αλλά παράλληλα, κάποια σημασιολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

δε δίνονται από το επίθημα, μεταφέρονται στον τελικό σχηματισμό από τη βάση help 

(η έννοια της βοήθειας).  

Η θεωρητική διαμόρφωση της αρχής της μεταπήδησης των χαρακτηριστικών 

ολοκληρώνεται στο έργο των Di Sciullo & Williams (1987). Οι συγγραφείς εισάγουν 

τον όρο «αρχή της σχετικοποιημένης κεφαλής» (relativized head percolation principle). 

Με βάση αυτήν την αρχή, ένα στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει ως κεφαλή ως προς 

κάποιο χαρακτηριστικό και ως μη κεφαλή ως προς κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Με 

βάση αυτή τη θεώρηση της κεφαλής, σε μία λέξη, όπως ο σπιτικός, το παραγωγικό 

επίθημα -ικ- αποτελεί την κεφαλή ως προς την απόδοση μίας γραμματικής κατηγορίας 

στον τελικό σχηματισμό, ωστόσο, η λέξη παραμένει υποπροσδιορισμένη ως προς 

κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως η πτώση και ο αριθμός. Τον ρόλο της 

σχετικοποιημένης κεφαλής στο συγκεκριμένο παράδειγμα αναλαμβάνει το κλιτικό 

επίθημα -ος, το οποίο προσδίδει στη λέξη τα χαρακτηριστικά της πτώσης και του 

αριθμού. 

 

4.2  Συνδυαστικότητα και περιορισμοί στη διαδικασία της παραγωγής  

Η παραγωγή υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, οι οποίοι συμβάλλουν στην ορθή 

δόμηση των παράγωγων λέξεων. Με τις γενικές αρχές, συνδυαστικές ιδιότητες και 

περιορισμούς της παραγωγής έχουν ασχοληθεί εκτενώς οι Aronoff (1976), Fabb (1988) 

και Plag (1996, 1999) για την Αγγλική, ο Booij (2005) για την Ολλανδική, ο Scalise 

(1994) για την Ιταλική, ενώ για την Ελληνική, οι σημαντικότερες μελέτες είναι εκείνες 

των Ralli (1988), Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1989, 1995), Ralli (2003a), 

Ράλλη (2005), Μελισσαροπούλου & Ράλλη (2009) και Melissaropoulou & Ralli 
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(2010). Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται δύο αντιδιαμετρικές απόψεις αναφορικά με την 

επιλογή των προσφυμάτων στις παραγωγικές διαδικασίες.  

Η πρώτη άποψη διατυπώνεται από τους Fabb (1988) και Scalise (1994), οι 

οποίοι, όπως αναφέρεται στους Melissaropoulou & Ralli (2010: 347-350), 

υποστηρίζουν ότι το επίθημα στη βάση των επιλογικών περιορισμών του είναι εκείνο 

που επιλέγει τη βάση. Σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν την ανάλυσή τους, 

κατηγοριοποιούν τα επιθήματα σε τέσσερις ομάδες: α) επιθήματα που δε συνδέονται 

με επιθηματοποιημένες λέξεις, β) επιθήματα που συνδέονται με επιθηματοποιημένες 

λέξεις, γ) επιθήματα που συνδέονται ελεύθερα και δ) προβληματικά επιθήματα. Λόγω 

της αυθαίρετης και μη δικαιολογημένης κατηγοριοποίησης των επιθημάτων στις εν 

λόγω ομάδες, οι Fabb (1988) και Scalise (1994) δέχτηκαν έντονη κριτική κυρίως από 

τους Plag (1996, 1999) και Gaeta (2005), οι οποίοι παρουσιάζουν πολλά 

αντιπαραδείγματα για κάθε περίπτωση.  

Η δεύτερη άποψη διατυπώνεται από τον Plag (1996, 1999), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι οι συνδυαστικές ιδιότητες των παράγωγων σχηματισμών είναι 

αποτέλεσμα των περιορισμών και ιδιοτήτων των αντίστοιχων βάσεων. Με απλά λόγια, 

ο συγγραφέας διατείνεται ότι η βάση είναι εκείνη που επιλέγει το επίθημα με το οποίο 

θα συνδεθεί. Κριτική στη συγκεκριμένη άποψη ασκούν οι Gaeta (2005), 

Μελισσαροπούλου και Ράλλη (2009) και Melissaropoulou & Ralli (2010), οι οποίοι 

παρατηρούν ότι διαφορετικά είδη βάσεων μπορούν να συνδεθούν με το ίδιο επίθημα. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Ελληνική, οι Ράλλη & Μελισσαροπούλου 

(2009: 100) παρουσιάζουν τον συνδυασμό του μεταρηματικού επιθήματος -μα με 

ρηματικές βάσεις. Το επίθημα -μα συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με 

επιθηματοποιημένες βάσεις που μπορούν να περιέχουν ποικίλα ρηματικά επιθήματα 

(π.χ. χώρισμα < χωρίζω, στράβωμα < στραβώνω κ.ο.). 

Οι Μελισσαροπούλου και Ράλλη (2009) και Melissaropoulou & Ralli (2010) 

υποστηρίζουν την άποψη των Fabb (1988) και Scalise (1994), δηλαδή ότι το επίθημα 

είναι εκείνο που επιλέγει τη βάση σε μία παραγωγική διαδικασία και ενισχύουν την 

επιχειρηματολογία τους παρέχοντας δεδομένα που αφορούν στην αλλομορφική 

ποικιλία των επιθηματοποιημένων βάσεων. Το επίθημα -ικ(ος) που συνδέεται με 

ονοματικές βάσεις για την παραγωγή επιθέτων συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις 

τόσο με το εκτεταμένο αλλόμορφο (-δ-) της ονοματικής βάσης (π.χ. φιγουρα-τζήδ-ικος) 

όσο και με το πιο συνοπτικό που απαντάται στον ενικό αριθμό (π.χ. κιτριν-ιάρ-ικος). 
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Επιπλέον, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι επιλογικοί περιορισμοί των επιθημάτων 

αποτελούν εγγενείς ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το λήμμα σε λεξικό επίπεδο και αφού 

τα επιθήματα αποτελούν κεφαλές σε μία δομή, οι περιορισμοί αυτοί μεταπηδούν από 

τις κεφαλές στις παράγωγες δομές. Τα λήμματα των επιθημάτων στο αφηρημένο λεξικό 

περιέχουν και μορφολογικά χαρακτηριστικά-πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στον 

συνδυασμό τους με άλλα μορφολογικά συστατικά. Χαρακτηριστικά είναι τα 

παραδείγματα των μοναδικών και καταληκτικών επιθημάτων142. Το επίθημα -ώνα(ς), 

το οποίο ανήκει στην κατηγορία των μοναδικών επιθημάτων (Μελισσαροπούλου και 

Ράλλη 2009) συνδέεται μόνο με απλές βάσεις και δε δέχεται περαιτέρω 

επιθηματοποίηση (π.χ. περιστεριώνας < περιστέρι, ορνιθώνας < όρνιθα)143. Το επίθημα 

-άκι, το οποίο ανήκει στα καταληκτικά επιθήματα, κλείνει τους μορφολογικούς 

σχηματισμούς και η μόνη μορφολογική διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει είναι 

εκείνη της κλίσης που εμφανίζεται στην περιφέρεια της λέξης (π.χ. κυκλ-άκι(α)). 

Η Ράλλη (2005: 154-157) παρουσιάζει και άλλα είδη περιορισμών που μπορούν 

να επηρεάσουν τη συνδυαστικότητα των παραγωγικών επιθημάτων. Αυτοί είναι οι 

φωνολογικοί, συντακτικοί, πραγματολογικοί, σημασιολογικοί καθώς και περιορισμοί 

που έχουν σχέση με τα διακριτικά χαρακτηριστικά των βάσεων αλλά και που τίθενται 

από γενικότερες αρχές του γλωσσικού συστήματος. Αναφορικά με τους φωνολογικούς 

περιορισμούς οι Μαλικούτη-Drachman & Drachman (1989, 1995) έχουν υποστηρίξει 

ότι μεταξύ των επιθημάτων -μα και -(σ)ιμο υπάρχει συνήθως συμπληρωματική 

κατανομή καθώς το πρώτο συνδυάζεται με δισύλλαβες βάσεις (π.χ. (άνοιγ-μα), ενώ το 

δεύτερο με μονοσύλλαβες (π.χ. λύ-σ-ιμο). Στους συντακτικούς περιορισμούς 

εντάσσεται η επιλογή θεμάτων συγκεκριμένης κατηγορίας. Για παράδειγμα το επίθημα 

-μ(ος) επιλέγει μόνο ρηματικές βάσεις (π.χ. διωγμός < διώκω). Ως περίπτωση 

σημασιολογικού περιορισμού, η Ράλλη (2005: 155) αναφέρει την αδυναμία 

συνδυασμού του επιθήματος -τη(ς), το οποίο δηλώνει τον δράστη, με βάσεις που 

δηλώνουν κατάσταση (π.χ. *κοιμητής). Στους πραγματολογικούς περιορισμούς 

οφείλεται η αδυναμία συνδυασμού επιθημάτων με βάσεις που δηλώνουν αφηρημένη 

 
142 Οι όροι μοναδικό επίθημα (unique suffix) και καταληκτικό επίθημα (closing suffix) εισήχθησαν από 

τους Aronoff & Fuhrhop (2002). 
143 Στα αρχαία ελληνικά εντοπίζεται η λέξη ανδρ-ων-ίτη(ς) < ανδρ-ών (ανδρικό διαμέρισμα) όπου η 

κατάληξη -ίτη(ς) έπεται της καταλήξεως -ων (μεταγενέστερο -ώνας). Το ίδιο συμβαίνει και με το 

ουσιαστικό γυναικ-ων-ίτη(ς) < γυναικ-ών (χώρος των γυναικών), το οποίο χρησιμοποιείται έως και 

σήμερα. 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

211 

 

έννοια (π.χ. *λυπάρα < λύπη)144. Στους περιορισμούς που έχουν σχέση με τα λεξικά 

διακριτικά χαρακτηριστικά των βάσεων, η Ράλλη (2005: 155) αναφέρει το παράδειγμα 

του λόγιου επιθήματος -ι(ος), το οποίο ενώνεται μόνο με βάσεις που διαθέτουν το 

χαρακτηριστικό [+ λόγιο] (π.χ. οπίσθιος < όπισθεν αντί *πίσιος < πίσω). Η εναρμόνιση 

του χαρακτηριστικού [+ λόγιο] των δύο συστατικών επισφραγίζει τον ορθό 

σχηματισμό παράγωγων λέξεων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο σχηματισμός κρίνεται 

αντιγραμματικός.  

 

4.3 Είδη παραγωγής  

Η παραγωγή σε διαγλωσσικό επίπεδο εμφανίζει πολλά διαφορετικά μοτίβα 

σχηματισμού λέξεων.  Ο Beard (1998: 52-53) διακρίνει δυο βασικά είδη παραγωγής: 

α) τη λεξική διεύρυνση (lexical stock expansion) και β) τη λεξική παραγωγή (lexical 

derivation). Η πρώτη περίπτωση παραγωγής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 

διαδικασίες του αναδρομικού σχηματισμού (back formation) (π.χ. to sculpt < sculptor), την 

περικοπή συλλαβών (clipping) (π.χ. phone < telephone), τον συμφυρμό (blending) (π.χ. 

motel < motor + hotel), τη δημιουργία ακρωνύμων (acronymization) (π.χ. AIDS < 

Acquired immune deficiency syndrome), την παρετυμολογία (paretymology) (π.χ. 

crawfish <  crevise) και τον αναλογικό σχηματισμό (analogical formation) (π.χ. 

workaholic < alcoholic), ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παραγωγή 

χαρακτηριστικών (featural derivation) (π.χ. αλλαγή στα εγγενή χαρακτηριστικά της 

βάσης, όπως το γένος) και την αντιμετάθεση (transposition) (π.χ. newness < new). Οι 

διαδικασίες λεξικής διεύρυνσης χαρακτηρίζονται γραμματικά μη ομαλές και μη 

κανονιστικές (βλ. μεταξύ άλλων, Aronoff 1976, Beard 1998, Corbett 2010) καθώς η 

εσωτερική δομή και τα συστατικά τους, σε αντίθεση με τη λεξική παραγωγή, 

αναγνωρίζονται δύσκολα έως καθόλου (Aronoff 1976: 20). 

Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η παραγωγή, 

χρήσιμες πληροφορίες αντλούμε από τα έργα των Aronoff (1976) και Beard (1998) για 

την Αγγλική και Ράλλη (2005) για την Ελληνική. Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005), οι 

διαδικασίες παραγωγής λέξεων στην Ελληνική είναι: α) παραγωγή με φωνηεντική 

αλλαγή του θέματος145 (π.χ. φορά < φέρω, τροχός < τρέχω), β) μετάπλαση/μηδενική 

παραγωγή (π.χ. καρποφορώ < καρποφόρος) γ), παραγωγή με μετακίνηση του τόνου 

 
144 Παράδειγμα από τη Ράλλη (2005). 
145 Η ετεροίωση ήταν παραγωγική διαδικασία κατά τους αρχαίους χρόνους, ενώ σήμερα είναι ελάχιστα 

παραγωγική και περιορίζεται σε στοιχεία λόγιου χαρακτήρα (Ράλλη 2005). 
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(π.χ. κάλαθος < καλάθι) και δ) παραγωγή με προσφυματοποίηση (π.χ. παιδικός < παιδί, 

αναγράφω < γράφω). Η τελευταία αποτελεί την παραγωγικότερη διαδικασία 

σχηματισμού λέξεων στην ελληνική γλώσσα. Για τις ιδιότητες, τη σημασία και τη 

συνδυαστικότητα των προσφυμάτων έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες έως σήμερα 

(βλ., μεταξύ άλλων, Χατζιδάκι 1905/07, Τριανταφυλλίδη 1941, Mirambel 1959, 

Σετάτο 1985, Joseph & Philippaki-Warburton 1987, Ralli 1988, Κλαίρη & 

Μπαμπινιώτη 1996, Ralli 2003b, 2004, 2016a, Ράλλη 2005 κ.ά.). 

 

4.3.1 Παραγωγή με προσφυματοποίηση 

Τα προσφύματα ανήκουν στην ομάδα των δεσμευμένων μορφημάτων καθώς δεν 

απαντούν ελεύθερα σε φράσεις και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε συνδυασμό με 

άλλα μορφήματα (Ράλλη 2005: 40). Ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνουν σε σχέση 

με το θέμα, τα παραγωγικά προσφύματα διακρίνονται σε προθήματα και παραγωγικά 

επιθήματα (Ράλλη 2005, Ralli 2016a). 

 

4.3.1.1 Παραγωγή με προθηματοποίηση  

Η διαδικασία της προθηματοποίησης έχει κεντρίσει σε θεωρητικό επίπεδο το 

ενδιαφέρον πολλών γλωσσολόγων (βλ. μεταξύ άλλων, Amiot 1995, 2002a,b,c, 

2004a,b, 2005, Di Sciullo 1997, Iacobini 1998, 2004, ten Hacken 2000, και για τα 

ελληνικά Χατζιδάκι 1914, 1991 [1915], Μπαμπινιώτη 1969, Καραντζόλα & 

Γιαννουλοπούλου 2000, Ευθυμίου 2001, 2002, 2006, Ralli 2003b,c, 2004, Ράλλη 2005, 

Dimela & Ralli 2009, Δημελά 2010). Η Δημελά (2010) εξετάζοντας τις προσεγγίσεις 

που έχουν προταθεί για την προθηματοποίηση τις διαχωρίζει σε: α) παραδοσιακές, β) 

σημασιοκεντρικές και γ) δομοκεντρικές.  

Στις παραδοσιακές προσεγγίσεις της προθηματοποίησης εντάσσονται κυρίως οι 

εργασίες των Χατζιδάκι (1991 [1915]), Τριανταφυλλίδη (1941), Humbert (1954), 

Mirambel (1959), Μπαμπινιώτη (1969) και Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (2005). Ο όρος 

προθηματοποίηση, όπως παρατηρεί η Δημελά (2010: 24), δεν εμφανίζεται σε καμία 

από αυτές τις εργασίες. Οι μελέτες αυτές παρουσιάζουν τη διαδικασία της σύνθεσης 

και προθηματοποίησης από μία ενιαία σκοπιά.   

Ο Χατζιδάκις (1991 [1915]) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η πρόθεση: α) είναι 

η λέξη που μπορεί να προστεθεί σε όλα τα μέρη του λόγου και στη σύνθεση και στη 

σύνταξη, β) έχει επιρρηματική λειτουργία χωρίς να εμφανίζει καμία ροπή προς τη 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

213 

 

σύνταξη, γ) όταν χρησιμοποιείται στη σύνθεση, έχει παρόμοια σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά με τις προθέσεις που εμφανίζονται στη σύνταξη146 και δ) είναι 

δεσμευμένα στοιχεία αφού δεν εμφανίζονται ανεξάρτητα στο λόγο.  

Ο Τριανταφυλλίδης (1941) αναφέρεται μόνο στη συντακτική λειτουργία των 

προθέσεων. Ο Μπαμπινιώτης (1969), βασιζόμενος στη διάκριση του Mirambel (1959) 

διακρίνει τη σύνθεση σε προθηματική και λεξική. Οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005), 

όπως αναφέρεται στη Δημελά (2010: 31), εισάγουν τον όρο λεξικά προθήματα, τα 

οποία είναι στοιχεία που μετέχουν σε διαδικασίες παραγωγής και όχι σύνθεσης και 

προέρχονται από παλαιότερες λέξεις ή αποτελούν μέρος λέξεων χωρίς αυτόνομη 

παρουσία στο λόγο. Ενδεικτικά λεξικά προθήματα είναι τα αρχι-, γεω-, ενδο-, νέο-, 

υδρο- και ψιλο-. Στη Γιαννουλοπούλου (2000) αναφέρονται ως συμφύματα (όρος του 

Μartinet 1979), ενώ ο κοινά αποδεκτός όρος σήμερα είναι προσφυματοειδή (affixoids).   

Στις σημασιοκεντρικές προσεγγίσεις ανήκουν οι μελέτες των Di Sciullo (1997) 

και Amiot (2004a). Κοινή παραδοχή των δύο αυτών προσεγγίσεων είναι ότι τα 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά ενός μορφήματος παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη 

συμπεριφορά του σε μια μορφολογική δομή.  

Η Di Sciullo (1997) εξετάζοντας τα προθήματα που συνδυάζονται με ρηματικές 

βάσεις προχωρά στον διαχωρισμό των προθημάτων σε α) επιρρηματικά προθήματα 

(adverbial prefixes) και προθετικά προθήματα (prepositional prefixes). Επιπλέον, στο 

έργο της διακρίνει τα προθήματα, ανάλογα με τη θέση τους σε μία δομή, σε εξωτερικά 

και εσωτερικά. Τα εξωτερικά προθήματα, δεν τροποποιούν τη κύρια σημασία της 

βάσης αλλά προσδίδουν γενικού τύπου πληροφορίες όπως η επανάληψη, ενώ τα 

εσωτερικά προθήματα προσδίδει στη βάση περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες 

όπως η κατεύθυνση147.  

Η Amiot (2004a), όπως αναφέρεται στη Δημελά (2010), υιοθετώντας το 

μοντέλο της Corbin (1987, 1989), δέχεται την ύπαρξη τεσσάρων τρόπων δημιουργίας 

λέξεων, την προθηματοποίηση, την επιθηματοποίηση, τη σύνθεση και την αλλαγή 

γραμματικής κατηγορίας. Στο μοντέλο της, οι κανόνες που διέπουν το λεξιλόγιο μιας 

γλώσσας δημιουργούνται με τη βοήθεια των σημασιολογικών χαρακτηριστικών των 

μορφημάτων. Επιπλέον, η σημασία διακρίνεται σε προβλεπτή και συμβατική. Η πρώτη 

προκύπτει από τη συνθετική μορφολογική σχέση των επιμέρους συστατικών, ενώ η 

 
146 Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται και στον Humbert (1954). 
147 Για μια κριτική σε αυτή τη διάκριση βλ. Δημελά (2010). 
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δεύτερη παραπέμπει στο σύνολο των μαρτυρημένων σημασιών της δημιουργημένης 

λέξης. 

Στις δομοκεντρικές προσεγγίσεις εντάσσονται οι μελέτες των Iacobini (1998, 

2004) για την Ιταλική και Ralli (2003b, 2004) και Ράλλη (2005) για την Ελληνική. Σε 

αυτές τις εργασίες, βασική προτεραιότητα δίνεται στις μορφολογικές ιδιότητες που 

φέρει το αριστερό συστατικό ενός πολύπλοκου μορφολογικού σχηματισμού. 

Για τον Iacobini (1998, 2004) η σύνθεση και η προθηματοποίηση είναι 

διακριτές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων. Οι βασικές ιδιότητες των προθημάτων, 

κατά τον συγγραφέα, παρουσιάζονται και σχολιάζονται στη διατριβή της Δημελά 

(2010) και συνοψίζονται στις εξής: α) είναι μέλη κλειστής τάξης λέξεων, β) είναι 

λιγότερο παραγωγικά σε σχέση με τις προθέσεις από τις οποίες παράγονται, γ) δεν 

προκαλούν μετακίνηση τόνου, δ) εκφράζουν ένα σύνολο σημασιών, ε) σε σχέση με τα 

συστατικά των συνθέτων που φέρουν λεξική σημασία, τα προθήματα έχουν 

συσχετιστική σημασία (π.χ. χρονική, άρνηση κ.τ.λ.), στ) είναι δεσμευμένα στοιχεία, ζ) 

εμφανίζονται πάντοτε στην αρχή της λέξης, η) δεν συνδυάζονται με άλλα προθήματα 

χωρίς την παρουσία θέματος στη δομή και θ) διατηρούν τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. κατηγορία) της βάσης με την οποία συνδυάζονται. 

Η δομοκεντρική προσέγγιση της Ralli (2003b,c, 2004) και Ράλλη (2005), η 

οποία θα υιοθετηθεί για την περιγραφή των προθημάτων της Κρητικής, στηρίζεται 

στην παραδοχή, ότι η προθηματοποίηση είναι διακριτή διαδικασία από τη σύνθεση, 

χωρίς όμως να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ τους. Εξετάζοντας τα προρηματικά της 

ΚΝΕ, η συγγραφέας τα ομαδοποιεί σε τρεις τάξεις: 

 

Τάξη 1: Περιλαμβάνει τα προθήματα, δηλαδή τα δεσμευμένα στοιχεία που δεν έχουν 

προθετική χρήση ή χρήση σύζευξης. Αυτά είναι τα κληρονομημένα από την Αρχαία 

Ελληνική α-, δυσ- και ευ- και το στοιχείο ξε- που δημιουργήθηκε από την ένωση της 

αρχαιοελληνικής πρόθεσης εκ και της συλλαβικής αύξησης ε- κατά τη μεσαιωνική 

περίοδο148.  

 

Τάξη 2: Περιλαμβάνει τα μορφήματα, που προέρχονται από τις αρχαιοελληνικές 

προθέσεις που αν και στο παρελθόν αποτελούσαν ελεύθερα στοιχεία (προθέσεις), 

 
148 Για την εξέλιξη του στοιχείου ξε- βλ. Χατζιδάκι (1914), Καραντζόλα & Γιαννουλοπούλου (2000), 

Ralli (2003b, 2004) και Ευθυμίου (2001, 2002). 
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σήμερα παρουσιάζουν προθηματικό χαρακτήρα. Αυτά είναι τα ανά, αντί, από, δια, εις, 

εν, εκ, επί, κατά, μετά, παρά, περί, προ, προς, συν, υπέρ, υπό.149 Μέσα από αυτές τις 

μελέτες, παρουσιάζει έξι βασικά χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων που 

συνηγορούν υπέρ της θεώρησής τους ως προθηματοειδών στοιχείων150. Αυτά είναι: 

 

(α) Παραγωγικότητα: Η χρήση τους ως προθέσεις παρατηρείται μόνο σε 

τυποποιημένες εκφράσεις (π.χ. εκ των έσω, ανά χείρας). 

 

(β) Δομική συμπεριφορά: Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν την ίδια δομική συμπεριφορά με 

άλλες κοινές προθέσεις της Ελληνικής (π.χ. με, σε). Τα πρώτα δεν εμφανίζονται 

ελεύθερα στον λόγο παρά μόνο ως δεσμευμένα μορφήματα, ενώ τα δεύτερα δε 

χρησιμοποιούνται ποτέ ως μετασχηματιστικά στοιχεία. 

 

(γ) Σημασία: Σε αντίθεση με τις παραγωγικές προθέσεις με, σε, για κ.ο. τα στοιχεία 

αυτά δεν παρουσιάζουν σταθερή και σαφή σημασία. Για παράδειγμα, παρατηρείται 

σημασιολογική διαφορά μεταξύ της πρόθεσης από (προέλευση) και του προθηματικού 

στοιχείου απο- που παρατηρείται ως πρώτο συστατικό ρημάτων (π.χ. απο-γράφω). 

 

(δ) Συνδυαστικότητα ως προς το ταίριασμα των διακριτικών χαρακτηριστικών: Τα 

αρχαιοπρεπή προθήματα συνδυάζονται με βάσεις που είναι χαρακτηρισμένες ως [+ 

λόγιο] (π.χ. υποπίπτω vs *υποπέφτω). Αντίθετα, το νεοελληνικό πρόθημα ξε- 

συνδυάζεται μόνο με βάσεις με το διακριτικό χαρακτηριστικό [+ λαϊκό] (π.χ. ξεπέφτω 

vs *ξεπίπτω). 

(ε) Μετακίνηση τόνου: Τα προθήματα που συνδυάζονται με ονοματικό θέμα 

προκαλούν μετακίνηση τόνου προς τα αριστερά και τα παράγωγά τους υπόκεινται στην 

εφαρμογή του νόμου της τρισυλλαβίας (π.χ. άμοιρος < μοίρα, δύστυχος < τύχη). Η 

μετακίνηση τόνου συμβαίνει και στα αρχαιοελληνικά προθήματα (π.χ. υπόστρωμα < 

στρώμα, ανάχωμα < χώμα, υπέρλαμπρος < λαμπρός). 

 

 
149 Τα στοιχεία αυτά, κατά τον Μπαμπινιώτη (1969), θεωρούνται συστατικά μέρη συνθέτων. Με την 

άποψη αυτή συμφωνούν και οι οπαδοί της παραδοσιακής γραμματικής. 
150 Κατά τον Browning (1983), οι προθέσεις αυτές έπεσαν σε αχρησία ήδη από την περίοδο του όψιμου 

μεσαίωνα. 
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(στ) Μη παρουσία κλιτικών χαρακτηριστικών: Τα προθήματα που σχηματίζουν 

παράγωγα στην ΚΝΕ δεν φέρουν μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά.151 

 

Τάξη 3: Περιλαμβάνει τα προρηματικά ξανά- και πολύ-, τα οποία, αν και έχουν 

αυτόνομη παρουσία ως λεξήματα, εντούτοις παρουσιάζουν κοινά γνωρίσματα με τα 

προθήματα. 

 

Σε αντίθεση με την επιθηματοποίηση, όπου το παραγωγικό επίθημα 

συνδυάζεται κυρίως με θέμα, στην προθηματοποίηση δεν είναι ξεκάθαρο εάν το θέμα 

συνδυάζεται με θέμα ή λέξη. Η Ralli (2003b, 2004) υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή 

εξαρτάται από περιορισμούς της βάσης καθώς και από αλλαγές που προκαλούνται στην 

ίδια τη βάση. Η σύγχυση αυτή μπορεί να επιλυθεί συγκρίνοντας, κατά τη συγγραφέα, 

τα παραγωγικά προθήματα ξε- και παρα-. Το παραγωγικό πρόθημα ξε-, σύμφωνα με τη 

Ράλλη (2005), ενώνεται πάντοτε με θέμα καθώς: α) δημιουργεί παράγωγα, τα οποία 

πολλές φορές δεν έχουν προβλέψιμη σημασία (π.χ. ξεδίδω), β) μπορεί να δηλώσει την 

αναίρεση της διαδικασίας που εκφράζει η βάση (π.χ. ξεβουλώνω < βουλώνω) όπως και 

επίταση της σημασίας της (π.χ. ξεκαθαρίζω < καθαρίζω, Ράλλη 2005), γ) όταν ενώνεται 

με ονοματική βάση μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση του τόνου (π.χ. ξεκάρφωτος < 

καρφωτός) και υποχρεωτική απαλοιφή φωνήεντος (π.χ. ξανοίγω < ανοίγω) και δ) σε 

σχέση με άλλα προθήματα εμφανίζεται πάντοτε κοντά στη βάση (π.χ. 

παραξεφουσκώνω vs *ξεπαραφουσκώνω). Αν και το πρόθημα παρα- μπορεί να 

εμφανίσει πολυσημία (π.χ. παραγεμίζω, παρέχω) και μετατόπιση τόνου (π.χ. 

παράκαιρος < καιρός), εντούτοις, σε περιπτώσεις συνεμφάνισης του με άλλα 

προθήματα, δεν εμφανίζεται πάντα κοντά στη βάση (π.χ. παραξεκαθαρίζω). Επιπλέον, 

όταν προσδίδει την έννοια της υπερβολής στη βάση που προστίθεται, δεν προκαλεί 

απαλοιφή του φωνήεντος (π.χ. παραανοίγω). Παρόλα αυτά, όταν εκφράζει τον 

παραλληλισμό ως προς τη σημασία της βάσης, η απαλοιφή του φωνήεντος 

εφαρμόζεται υποχρεωτικά (π.χ. παρέχω < έχω). Όταν το παραγωγικό πρόθημα παρα- 

εκφράζει την υπερβολή, μπορεί να υποτεθεί, κατά τη συγγραφέα, ότι συνδυάζεται με 

βάση της κατηγορίας του θέματος καθώς εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με το 

 
151 Η αύξηση ε-, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3 της διατριβής, είχε προθηματικό χαρακτήρα στην Αρχαία 

Ελληνική, ωστόσο, στη Νέα Ελληνική η εμφάνισή της συνδέεται με τον τόνο. Σε αρκετές διαλέκτους 

(π.χ. Κρητική) η αύξηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί μέρος ασυνεχούς μορφήματος χωρίς 

παραγωγικές ιδιότητες καθώς εκφράζει μόνο το παρελθόν. 
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πρόθημα ξε- (π.χ. απαλοιφή φωνήεντος κ.τ.λ.). Από την άλλη, όταν το παρα- εκφράζει 

τον παραλληλισμό, συνδυάζεται με βάσεις της κατηγορίας της λέξης. Με βάση τα 

παραπάνω, η Ralli (2003b) και Ράλλη (2005) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα 

λιγότερο παραγωγικά προθήματα, όπως το ξε-, συνδυάζονται με βάσεις που ανήκουν 

στη μορφολογική κατηγορία του θέματος, ενώ τα περισσότερο παραγωγικά152 όπως το 

παρα- δύναται να συνδυαστούν τόσο με βάσεις της κατηγορίας του θέματος όσο και 

της λέξης. 

 

4.3.1.2 Παραγωγή με επιθηματοποίηση  

Τα παραγωγικά επιθήματα τοποθετούνται δεξιά του θέματος και είναι περισσότερα από 

τα προθήματα. Επιπλέον, παρουσιάζουν αρκετές διαφορές σε σχέση με τα κλιτικά, 

αλλά και ορισμένες ομοιότητες. Η Ράλλη (2005: 47-56) μελετώντας και συγκρίνοντας 

τα δύο αυτά είδη επιθημάτων εντοπίζει τις εξής ιδιότητες: 

 

(α) τα παραγωγικά επιθήματα, σε αντίθεση με τα κλιτικά, μεταβάλλουν συνήθως την 

κατηγορία της βάσης στην οποία συνδέονται δημιουργώντας νέα λεξήματα (π.χ. πλάσ-

της < πλάθω, αλλά: κοριτσ-άκι < κορίτσι). Τα κλιτικά επιθήματα δημιουργούν 

διαφορετικές μορφές της ίδιας βάσης με διαφορετική συντακτική λειτουργία (π.χ. τρέχ-

ω [α΄πρόσωπο], τρέχ-εις [β΄πρόσωπο]). 

 

(β) Η προσθήκη παραγωγικών μορφημάτων σε μία βάση αποτελεί προαιρετική 

διαδικασία, εν αντιθέσει με την πρόσθεση κλιτικών επιθημάτων, η οποία είναι 

υποχρεωτική για τη δημιουργία κλιτών τύπων. 

 

(γ) Τα παραγωγικά επιθήματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς (βλ. 

υποκεφάλαιο 4.2) με αποτέλεσμα ο συνδυασμός τους με βάσεις να αποτελεί μία 

λιγότερο παραγωγική διαδικασία από αυτή της κλίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το επίθημα -τη(ς), το οποίο συνδυάζεται με ρήματα που δηλώνουν ενέργεια 

και όχι κατάσταση (π.χ. δράσ-της < δρω, *ξαφνιασ-τής < ξαφνιάζω). Τα κλιτικά 

επιθήματα προστίθενται πιο εύκολα στις βάσεις αρκεί να υπάρχει ταύτιση των τιμών 

των χαρακτηριστικών της κλιτικής τάξης ανάμεσα στο θέμα και το κλιτικό επίθημα.  

 
152 Όσο πιο πολλοί περιορισμοί υπάρχουν σε ένα πρόσφυμα κατά τον συνδυασμό του με μία βάση, 

τόσο λιγότερο παραγωγικό θεωρείται (Ράλλη 2005). 
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(δ) Τα παραγωγικά επιθήματα μεταβάλλουν τη σημασία της βάσης και πολλές φορές 

δημιουργούνται παράγωγα με μη προβλέψιμες σημασίες. Το ουσιαστικό περιστερι-

ώνας (< περιστέρι) περιέχει το επίθημα -ώνα(ς), το οποίο αναφέρεται σε 

τοποθεσία/μέρος και τροποποιεί τη σημασία της βάση από «περιστέρι» σε «μέρος που 

συχνάζουν και διαμένουν τα περιστέρια». Ως μία περίπτωση μη προβλέψιμης σημασίας 

μπορούμε να αναφέρουμε το ουσιαστικό δε-μα (< δένω), του οποίου η σημασία στην 

ΚΝΕ δεν είναι «η διαδικασία του δεσίματος», αλλά «το ταχυδρομικό πακέτο». 

 

(ε) Τόσο τα παραγωγικά όσο και τα κλιτικά επιθήματα επιλέγουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες βάσεων. Το παραγωγικό επίθημα -μ(ος) συνδυάζεται μόνο με ρηματικές 

βάσεις (π.χ. πηγαι-μός < πηγαίνω). Με τον ίδιο τρόπο, το κλιτικό επίθημα ενός 

ονοματικού τύπου δε συνδυάζεται ποτέ με ρηματική βάση (π.χ. δρόμ-ος vs *τρέχ-ος). 

Η επιλογή συγκεκριμένης κατηγορίας για τον σχηματισμό παραγώγων έχει διατυπωθεί 

από τον Aronoff (1976) ως υπόθεση της μοναδικής βάσης (unitary base hypothesis). 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, τουλάχιστον για 

τα ελληνικά, δεν ισχύει πάντα, αφού υπάρχουν παραγωγικά επιθήματα, τα οποία 

συνδέονται τόσο με βάσεις ουσιαστικών όσο και με βάσεις επιθέτων (π.χ. μικράκι < 

μικρός, παιδάκι < παιδί, Ράλλη 2005: 54). 

 

στ) Αναφορικά με τη γραμμική σειρά με την οποία εμφανίζονται τα παραγωγικά και 

κλιτικά επιθήματα, τα πρώτα τοποθετούνται κοντά στο θέμα, ενώ τα δεύτερα στην 

περιφέρεια της λέξης. Η εμφάνιση των κλιτικών επιθημάτων στο τέλος της λέξης 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι κάποια χαρακτηριστικά της κλίσης έχουν 

συντακτική αξία καθώς φιλτράρονται στη σύνταξη μετέχοντας σε συντακτικές 

διαδικασίες (π.χ. συμφωνία). 

 

4.3.1.3 Παραγωγή με προσφυματοειδή στοιχεία 

Τα στοιχεία που μοιράζονται κάποιες κοινές ιδιότητες τόσο με τα λεξήματα όσο και με 

τα προσφύματα έχουν παραδοσιακά οριστεί ως προσφυματοειδή (affixoids) (βλ. 

σχετικά, μεταξύ άλλων, Stevens 2000, 2005, Kenesei 2007, Elsen 2009, Kastovsky 

2009, Booij 2005, 2010, Ralli 2010, Ralli προσεχώς). 
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O Booij (2005, 2010) προσεγγίζει τα προσφυματοειδή σαν λέξεις που 

συμπεριφέρονται σαν προσφύματα στη σύνθεση λέξεων και έχουν δεσμευμένες 

σημασίες σε αντίθεση με τα άλλα συστατικά. Οι Kenesei (2007) και Elsen (2009), όπως 

αναφέρεται στη Ralli (υπό έκδοση), θεωρούν αναγκαία την καθιέρωση των 

προσφυματοειδών ως ανεξάρτητης κατηγορίας μορφημάτων σε σχέση με τα λεξήματα 

και τα προσφύματα. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι τα προσφυματοειδή είναι μία 

ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στα λεξήματα και τα προσφύματα, άποψη που 

υιοθετείται και από τους Kastovsky (2009), Ralli (2010) και Ralli (υπό έκδοση). Tα 

προσφυματοειδή στοιχεία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη θέση που 

καταλαμβάνουν σε μία δομή: α) επιθηματοειδή (suffixoids) και προθηματοειδή 

(prefixoids) (Ralli υπό έκδοση). 

Τα προσφυματοειδή είναι στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί σε μία γλώσσα 

μέσω της διαδικασίας της γραμματικοποίησης (Ralli υπό έκδοση). Η 

γραμματικοποίηση, κατά τη Ralli (υπό έκδοση), προκαλεί στα στοιχεία αυτά: α) 

αλλαγή στη μορφή, β) αλλαγή στη σημασία και γ) δομική επανανάλυση. Κατά τον 

Stevens (2000, 2005), όπως αναφέρεται στη Ralli (υπό έκδοση) τα βασικά 

χαρακτηριστικά των προσφυματοειδών είναι: α) παρουσιάζουν αυξημένη 

παραγωγικότητα στον σχηματισμό νέων λέξεων, β) συνήθως εμφανίζονται παράλληλα 

με το μόρφημα από το οποίο προήλθαν, γ) η σημασία τους είναι πιο αφηρημένη και 

γενικευμένη από εκείνη του μορφήματος από το οποίο προήλθαν, δ) η σημασία τους 

αλλάζει σε σχέση με τη σημασία του μορφήματος από το οποίο προήλθαν και ε) είναι 

σε ανταγωνισμό ή σε συμπληρωματική κατανομή με ένα πρόσφυμα. 

 

4.3.2 Παραγωγή με αλλαγή τονισμού 

Στην ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με άλλες γλώσσες όπως η Αγγλική, η παραγωγή 

με μετακίνηση τόνου δεν είναι παραγωγική διαδικασία. Βασικός περιορισμός που 

αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη διαδικασία είναι η πλούσια κλίση της Ελληνικής (Ράλλη 

2005: 143).  

Η Ράλλη (2005: 143) παρουσιάζει ως παράδειγμα παραγωγής λέξεων με 

μετακίνηση τόνου τα μεγεθυντικά σε -ος που παράγονται από τα ουδέτερα σε -ι (π.χ. 

βούβαλ(ος) < βουβάλι, κάλαθ(ος) < καλάθι). Στα συγκεκριμένα παραδείγματα η 

παραγωγή λαμβάνει χώρα με τη μετακίνηση του τόνου μία θέση αριστερά του θέματος. 

Επιπλέον, η Ράλλη (2005: 143-144) παρατηρεί ότι το -ος δε θα μπορούσε να θεωρηθεί 
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μεγεθυντικό παραγωγικό επίθημα αφού μεταβάλλεται στις άλλες πτώσεις (-ου, -ο, -ε, -

οι, -ων, -ους), ιδιότητα που χαρακτηρίζει τα κλιτικά επιθήματα. 

 

4.3.3 Αναδρομική παραγωγή 

H αναδρομική παραγωγή (back-derivation) ή υποχωρητικός σχηματισμός (back-

formation) είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου λεξήματος αφαιρώντας τα 

προσαρτώμενα σε αυτό προσφύματα. Σύμφωνα με τον Beard (1998), ο αναδρομικός 

σχηματισμός προκαλεί τη δημιουργία μίας βάσης που δεν υπάρχει στο αφηρημένο 

λεξικό. Κατά την McMahon (2005: 118), με τη διαδικασία του υποχωρητικού 

σχηματισμού δημιουργείται ένας νέος τύπος, κατ’ αναλογία προς άλλα ζεύγη λέξεων 

που σχετίζονται μεταξύ τους. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η λέξη laze (‘τεμπελιάζω’). 

Οι ομιλητές της Αγγλικής γνωρίζοντας ότι πολλά επίθετα δημιουργούνται από 

ρηματικές βάσεις προσθέτοντας το επίθημα -y (π.χ. scary < scare, smelly < smell) 

θεωρούν ότι το επίθετο lazy παρήχθη από το ρήμα laze, κάτι που ιστορικά δε συνέβη 

σε καμιά φάση της εξέλιξης της Αγγλικής (McMahon 2005: 117-118). Πρόκειται για 

νεολογισμό που δημιουργήθηκε με τη διαδικασία του υποχωρητικού σχηματισμού 

μέσω της απαλοιφής του επιθήματος -y κατ’ αναλογική επίδραση των ζευγών scare-

scary, smell-smelly κ.τ.λ.  

Οι Manolessou & Ralli (2015: 2051-2052) υποστηρίζουν, όπως και η McMahon 

(2005), ότι ένας αναδρομικός σχηματισμός βασίζεται στην αναλογία. Χαρακτηριστική 

στην Ελληνική είναι η δημιουργία ουσιαστικών από ρήματα, όπως η γέννα από το 

γεννώ, αναλογικά προς το ουσιαστικό δίψα που σχηματίζεται με ομαλή ονοματοποίηση 

από το ρήμα διψώ. Η διαδικασία αυτή, κατά τους συγγραφείς εντείνεται την περίοδο 

του μεσαίωνα αλλά και στα νεότερα χρόνια όπου δημιουργούνται τύποι όπως οι γνώρα 

από το γνωρίζω και ανάσα από το ανασαίνω με την αφαίρεση του παραγωγικού 

επιθήματος. Οι συγγραφείς εντοπίζουν δύο επιπλέον κατηγορίες λέξεων που 

σχηματίζονται αναδρομικά: α) επίθετα από προθηματοποιημένες λέξεις (π.χ. ψευδές < 

αψευδές) και β) παράγωγα ουσιαστικά από σύνθετα (π.χ. ξόρκι < εξόρκιν < εξορκίζω < 

όρκος). 

 

4.3.4 Μετάπλαση/Μηδενική παραγωγή 

Η μετάπλαση ή μηδενική παραγωγή είναι ένα είδος σχηματισμού λέξεων που προκαλεί 

τη δημιουργία μίας λέξης νέας κατηγορίας από μία λέξη διαφορετικής κατηγορίας 
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χωρίς να προκαλεί αλλαγή στη μορφή της (Marchand 1969, Plag 1999, Spencer 2001, 

Bauer & Hernández 2005).    

Κατά τη Lieber (1980)153 και Ράλλη (2005), οι δύο αυτές διαδικασίες, αν και 

έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, εντούτοις, τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία του 

γλωσσικού συστήματος. Η μετάπλαση χαρακτηρίζει τα λήμματα του αφηρημένου 

λεξικού, τα οποία συνδέονται με πλεοναστικούς κανόνες (redundancy rules), οι οποίοι 

δεν είναι κανόνες παραγωγής λέξεων, αλλά εκφράζουν μορφολογικές σχέσεις ανάμεσα 

σε λεξικά τεμάχια του λεξικού. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι ξεκάθαρο ποιο 

στοιχείο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του άλλου (π.χ. οδηγΟ → οδηγΡ). Σε 

περίπτωση που η φορά παραγωγής είναι διαφανής μπορεί να υποτεθεί ότι αυτή 

συμβαίνει στον παραγωγικό υποτομέα της μορφολογίας με την προσθήκη ενός 

μηδενικού μορφήματος (π.χ. empty < (to) empty).  

Η μετάπλαση είναι μία ιδιαίτερα παραγωγική διαδικασία σε γλώσσες με φτωχή 

κλιτική μορφολογία, όπως η Αγγλική (Beard 1998). Για τη μετάπλαση στην Ελληνική 

πολύτιμες πληροφορίες αντλούμε από τα έργα των Ράλλη (1986, 2005), Mela-

Athanasopoulou (2009) και Koutsoukos (2013, 2015). Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

μηδενικής παραγωγής που αφορούν σε κλιτούς τύπους της Κοινής Ελληνικής είναι οι:  

 

(α) Ουσιαστικό από επίθετο (π.χ. Κρητικός < κρητικός) 

                                                                                                                    Ράλλη (2005) 

(β) Ρήμα από ουσιαστικό (π.χ. αριθμώ < αριθμός) 

                                                                                          Mela-Athanasopoulou (2009) 

(γ) Ρήμα από επίθετο (π.χ. αφθονώ < άφθονος) 

                                                                                          Mela-Athanasopoulou (2009) 

(δ) Ονοματοποιήσεις αρχαίων απαρεμφάτων (π.χ. το έχειν < έχειν) 

                                                                                                                    Ράλλη (2005) 

 

Όπως παρατηρεί η Ράλλη (2005: 142), η μετάπλαση προκαλεί αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά των νέων σχηματισμών αλλά και στο τρόπο κλίσης τους. Το 

ουσιαστικό Κρητικός δεν έχει πλέον ουδέτερο γένος, αφού ως ουσιαστικό δηλώνει τον 

«κάτοικο της Κρήτης». Οι λέξεις αριθμώ και αφθονώ ενσωματώνονται στην ΚΤ2 των 

 
153 Η θέση αυτή εκφράζεται έμμεσα και όχι ρητά από τη συγγραφέα μέσα από το έργο της. 
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ρημάτων, ενώ οι βάσεις από τις οποίες προήλθαν (αριθμός και άφθονος αντίστοιχα) 

κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ1 των ουσιαστικών/επιθέτων. Κατά τον Koutsoukos 

(2015: 32-35), η μετάπλαση είναι περισσότερο παραγωγική διαδικασία στα σύνθετα 

που περιέχουν δεσμευμένα θέματα (π.χ. γλωσσολογώ < γλωσσολόγος) απ’ ότι στις 

απλές βάσεις (π.χ. πυγμαχώ < πυγμάχος). 
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5. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ      

 Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν θα εξεταστεί διεξοδικά η διαδικασία παραγωγής 

λέξεων της διαλέκτου υιοθετώντας το γενετικό μοντέλο που παρουσιάστηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Μέσα από την προσεκτική μελέτη ενός μεγάλου όγκου 

παράγωγων λέξεων που αποδελτιώθηκε από γλωσσάρια, λεξικά και παλαιότερες πηγές 

της διαλέκτου προκύπτει ότι οι σημαντικότερες παραγωγικές διαδικασίες της Κρητικής 

είναι οι εξής: α) παραγωγή με προθηματοποίηση, β) παραγωγή με επιθηματοποίηση, 

γ) παραγωγή με αναδρομή, δ) μετάπλαση/μηδενική παραγωγή και ε) παραγωγή με 

φωνολογικές τροποποιήσεις. Οι στρατηγικές παραγωγής λέξεων στην Κρητική 

εξετάζονται ιστορικοσυγκριτικά, όπως και στην περίπτωση της κλίσης154.  

 

5.1 Προθηματοποίηση  

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν τα προθήματα της Κρητικής και θα 

παρουσιαστούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά (συνδυαστικότητα, σημασία κ.τ.λ.) 

από την περίοδο του όψιμου μεσαίωνα (1300 – 1500) και των πρώιμων νεότερων 

χρόνων (1500 – 1700) έως σήμερα. Με βάση τη μελέτη του υλικού, η διαδικασία της 

προθηματοποίησης φαίνεται να παραμένει σταθερή από τον 14ο αι. και μετά στη 

διάλεκτο, αφού τόσο οι σημασίες των προθημάτων όσο και η συνδυαστικότητά τους 

δεν παρουσιάζουν μεταβολές. 

 

5.1.1 Τα προθήματα δυσ- και ευ- 

Από τα προθήματα της τάξης 1 (βλ. Ralli 2003b, 2004) που αναφέρθηκαν στην 

υποενότητα 4.3.1.1, τα δυσ- και ευ-, μέσα από τη μελέτη των πηγών, φαίνεται ότι έχουν 

πέσει σε αχρησία στη διάλεκτο ήδη από τους μεσαιωνικούς χρόνους155. Πολλές 

παράγωγες λέξεις που περιείχαν αυτά τα λόγια στοιχεία φαίνεται ότι 

αντικαταστάθηκαν από νέους σύνθετους σχηματισμούς με πρώτα συνθετικά μέρη τα 

θέματα κακο- και καλο-, τα οποία δήλωναν ό,τι ακριβώς και τα προθήματα δυσ- και ευ- 

αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το πρόθημα δυσ- δηλώνει την έννοια «κακός» και 

 
154 Η παραγωγή δε χωρίζεται σε επιμέρους περιόδους καθώς δεν εντοπίστηκαν μεγάλες αποκλίσεις από 

περίοδο σε περίοδο και επιπλέον, θα ήταν πλεονασμός να αναφέρονται τα ίδια χαρακτηριστικά για 

κάθε πρόσφυμα ή παραγωγική διαδικασία σε τρεις διαφορετικές ενότητες. 
155 Δεν αποκλείεται το γεγονός ότι η μείωση της παραγωγικότητας των στοιχείων αυτών μπορεί να 

ξεκίνησε από τους χρόνους της Αλεξανδρινής Κοινής. 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

224 

 

«δύσκολος» (βλ. 1), ενώ το πρόθημα ευ- δηλώνει ακριβώς τις αντίθετες έννοιες, δηλαδή 

την έννοια «καλός» και «εύκολος» (βλ. 2).  

 

(1) οἱ ξένοι οἱ κακόμοιροι καὶ οἱ κακογραμμένοι (αντί δύσμοιροι) 

                                                                                         (Περί τῆς ξενιτείας, 12) 

(2) τυγχάνει λίαν φιλῳδόν, καλόφωνον εἰς ὅλα (αντί εὔφωνον) 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 3111) 

 

Ορισμένα παραδείγματα από τη Νεότερη Κρητική παρουσιάζονται στον πίνακα 

26: 

 

Πίνακας 26. Παραδείγματα αντικατάστασης των προθημάτων δυσ- και ευ- από σύνθετες 

λέξεις με πρώτα συστατικά τα κακο- και καλο- αντίστοιχα. 

Τύπος με το πρόθημα δυσ- Τύπος με το συνθετικο κακο- Σημασία 

δυσ-φορώ κακ-ο-φορώ ‘δυσανασχετώ’ 

δύσ-πιστος κακ-ό-πιστος ‘αυτός που δεν πιστεύει 

εύκολα’ 

δυσ-εύρετος κακ-ό-βρωτος ‘αυτός που δε βρίσκεται 

εύκολα’ 

δύσ-μοιρος κακ-ό-μοιρος ‘αυτός που έχει κακή τύχη’ 

δύσ-τροπος κακ-ό-τροπος ‘ο απότομος/ψυχρός’ 

δυσ-τυχώ κακ-ατυχεύω/κακ-ο-τυχώ ‘δεν έχω τύχη’ 

Τύπος με το πρόθημα ευ- Τύπος με το συνθετικό καλο- Σημασία 

ευ-διάθετος καλ-ο-διάθετος ‘αυτός που έχει καλή 

διάθεση’ 

ευ-ζωία καλ-ο-ζωία ‘η καλοπέραση’ 

εύ-πιστος καλ-ό-πιστος ‘αυτός που πιστεύει με 

ευκολία κάτι’ 
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εύ-πλαστος καλ-ό-πλαστος ‘αυτός που πλάθεται 

εύκολα’ 

εύ-τακτος καλ-ό-τακτος ‘φρόνιμος’ 

ευ-τυχώ καλ-ο-τυχώ ‘έχω καλή ζωή’ 

 

5.1.2 Το στερητικό πρόθημα α-/αν-/ανα-/ανε-/ανη- 

Η δημιουργία παραγώγων με το πρόθημα α-/αν-156 παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα 

από την Αρχαία Ελληνική έως σήμερα. Για τη Νέα Ελληνική, ο Τριανταφυλλίδης 

(1941) ορίζει το στοιχείο α- ως ένα αχώριστο μόριο που δηλώνει την άρνηση ή στέρηση 

εκείνου που δηλώνεται από το δεύτερο συστατικό. Στο ΛΝΕΓ (1998) αναφέρεται ως 

ένα στερητικό προθηματικό στοιχείο που δηλώνει άρνηση, στέρηση, έλλειψη και την 

αντίθετη έννοια από αυτή που εκφράζει το δεύτερο συνθετικό της λέξης. Στο ΛΚΝ 

(1998) το α- χαρακτηρίζεται ως στερητικό πρόθημα που δηλώνει: α) το αντίθετη 

σημασία της βάσης στην οποία ενώνεται (π.χ. αβέβαιος) και β) την έλλειψη της 

κατάστασης της πρωτότυπης λέξης (π.χ. αδυνατώ). 

Το πρόθημα α- συνδυάζεται στην Κρητική, όπως και στην ΚΝΕ, με ονοματικές 

βάσεις (βλ. 3). Επιπλέον, το εν λόγω πρόθημα μπορεί να εμφανιστεί σε ένα μεγάλο 

αριθμό μεταρηματικών επιθέτων σε -τ(ος) (π.χ. α-κένω-τ(ος) < κενώνω ‘αυτός που δεν 

έχει συμπληρωθεί από τη χύτρα στα πιάτα (για φαγητό) κ.ά.) (βλ. 4, 5). Για τη Ράλλη 

(2005: 89), αυτού του είδους οι δομές αποτελούν δομικά παράδοξα (bracketing 

paradox)157, αφού η σημασιολογική δομή των μεταρηματικών επιθέτων *[[α-ΡΗΜΑ]-

τ(ος)] δε συμβαδίζει με τη μορφολογική τους ανάλυση [α-ΡΗΜΑ-τ(ος)].  

 

(3) ὅσους ἐκατεδάμασεν ὁ ἀσύστατος ὁ Χρόνος 

                                            (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 2) 

(4) Ἔν’ την ἐδῶ! ὤφου, ἀρίζικη καὶ κακομοίρα νένα 

                                                                                         (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Δ 347) 

(5)  οὐδὲν βέβαιον οὔτε ἀνεμπόδιστον καὶ ἄτρεπτον 

(Γρηγορόπουλος, αρ. 24, ετ. 1511) 

 
156 Φωνολογικά καθορισμένο αλλόμορφο του α-. 
157 Βλ., μεταξύ άλλων, Pesetsky (1985) και Spencer (1988). 
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Το πρόθημα α- δύναται να συνεμφανιστεί και με άλλα προθήματα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις εμφανίζεται πάντοτε πριν από το πρόθημα που προηγείται του θέματος 

(π.χ. α-δια-φόρευ-τ(ος) ‘ανωφελής’, α-κατά-ταγ(ος) ‘ανήσυχος’, α-μετα-γιάγερ-τ(ος) 

‘αμετάπιστος’, α-ξε-μούρισ-τ(ος) ‘απελέκητος’). Χαρακτηριστικά παραδείγματα από 

τη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Κρητική ακολουθούν παρακάτω: 

 

(6) Ἀκούσατε, ἀμετάδοτοι καὶ ὁπού τὰ σπλάγχνα κλεῖτε 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2497) 

(7) καὶ ἀπαρασάλευτον ἀειδίως 

(Γρηγορόπουλος, αρ. 5, ετ. 1508) 

(8) ἀσάλευτι και ἀμεταθετι 

(Κατζαρᾶς, αρ. 539, ετ. 1629) 

 

Το στερητικό πρόθημα α- εμφανίζει τις εναλλακτικές μορφές ανα- και ανε-. Ο 

Μπαμπινιώτης στο Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2010) τοποθετεί 

τη δημιουργία του ανα- κατά την περίοδο του μεσαίωνα. Ο σχηματισμός του 

προκλήθηκε από την επανανάλυση του αρχαιοελληνικού στερητικού προθήματος αν- 

με το αρκτικό φώνημα /a/ που εντοπιζόταν σε ορισμένες λέξεις (π.χ. άν-ανδρος < 

άνδρας, αν-άλατος < αλάτι). Προϊόν επανανάλυσης αποτελεί και το πρόθημα ανε-. 

Κατά τον Μπαμπινιώτη (2010), το ανε- αυτονομήθηκε ως πρόσφυμα, όταν 

ακολουθούσε λέξη που άρχιζε από το φώνημα /e/ (π.χ. αν-επίδεκτος)158. Στις 

παλαιότερες και πιο σύγχρονες πηγές της διαλέκτου εντοπίζουμε και τη μορφή ανη-, η 

οποία προήλθε είτε από την επανανάλυση του αρκτικού φωνήματος /η/, το οποίο, όπως 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, αποτελούσε χαρακτηριστικό της μεσαιωνικής 

περιόδου (π.χ. αν-ήξερος < ἠξεύρω, αν-ήμπορος < ἠμπορώ) είτε από την επανανάλυση 

της αύξησης η- σε μέρος του προθήματος. Ακολουθούν παραδείγματα: 

 

(9) ἀνὰτὸλεικὰ μἐ σπίτι ἀνὰσκἔπαστο (‘ξεσκέπαστο’) 

 (Κατζαρᾶς, αρ. 1, ετ. 1607) 

(10) ἀκομι ανηψυτον πάλη πίχες 

 
158 Η ίδια άποψη εκφράζεται και στο Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ανδριώτης 2001). 
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                                                                                    (Ὁλόκαλος, αρ. 208, ετ. 1541) 

(11) Γεμάτην καὶ ἀνέκοφτην σιγουριτὰ κάμνο (‘αυτός που δεν ακυρώνεται’) 

         (Καστροφύλακας, αρ. 125, ετ. 1558) 

 

Πίνακας 27. Το στερητικό πρόθημα α-/αν-/ανα-/ανε-/ανη- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ουσιαστικό]             π.χ. ανα-παραδιά < παράς                        ‘η έλλειψη χρημάτων’ 

β. [+ Επίθετο]                   π.χ. α-γάνωτος < γανωτός            ‘αυτός που δεν είναι γανωμένος’ 

Σημασιολογική λειτουργία:  

Στέρηση/Έλλειψη             π.χ. ανέβατος                      ‘αυτός που δεν έχει ανεβεί/φουσκώσει’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

- 

 

5.1.3 Το πρόθημα ξε- 

Το πρόθημα ξε-, κατά τους Χατζιδάκι (1914) και Mendez-Dosuna (1997), αποτελεί 

εξέλιξη της αρχαιοελληνικής πρόθεσης εκ-/εξ, η οποία επαναναλύθηκε με την αύξηση 

των παρωχημένων χρόνων (π.χ. ξε-φεύγω < ε-ξέ-φευγα/-εξ-έφυγα < εκ-φεύγω). Κατά 

τους Γαρδίκα (1912), Liddel-Scott (1996) και Mendez-Dosuna (1997), όπως 

αναφέρεται στην Ευθυμίου (2002: 200), το αρχαιοελληνικό εκ-/εξ- δημιουργεί 

παράγωγα που εκφράζουν: α) κίνηση από τόπο (π.χ. ἐξ-ορίζω), β) την έννοια του «έξω» 

(π.χ. ἐξ-ίτηλος), γ) αφαίρεση (π.χ. ἐκ-δέρω), δ) την έννοια της ολοκλήρωσης (π.χ. ἐκ-

δειπνέω), ε) το τέρμα μεταβολής (π.χ. ἐξ-ευλέθερος), ζ) επίταση (π.χ. ἐξ-ανοίγω) και η) 

αναίρεση (π.χ. εξ-αλείφω). Οι ίδιες σημασιολογικές κατηγορίες ανιχνεύονται και στις 

νεοελληνικές λέξεις με το πρόθημα ξε- (Ευθυμίου 2002: 201). Αναφορικά με τις 

μορφολογικές και σημασιολογικές πληροφορίες του προθήματος ξε-, εκτενής μελέτη 

έχει πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στα έργα των Mendez-Dosuna (1997), Ralli 

(2003c, 2004) και Ευθυμίου (2001, 2002).  

Ο Mendez-Dosuna (1997), όπως αναφέρεται στην Ευθυμίου (2002: 202), 

παρατηρεί ότι τα ρήματα που δηλώνουν την κίνηση προς τα έξω με το επίθημα ξε- 

παρουσιάζουν μικρή παραγωγικότητα, μεγάλο βαθμό λεξικοποίησης και μεγάλη 
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σημασιολογική αδιαφάνεια. Πράγματι, ο μεγάλος βαθμός λεξικοποίησης προκύπτει 

από το γεγονός ότι τα δύο συστατικά (ξε- + ρηματική βάση) εμφανίζουν μεγάλη 

σημασιολογική συνάφεια αφού το πρώτο δηλώνει την κατεύθυνση και το δεύτερο την 

κίνηση. Από την άλλη πλευρά, η επίταση, κατά τον συγγραφέα, δηλώνεται κυρίως με 

συντακτική παρά με λεξική έκφραση και έχει μικρότερη συνάφεια με τη ρηματική 

ενέργεια/κατάσταση. Ως εκ τούτου δε μεταβάλλει το σημασιολογικό φορτίο της 

ρηματικής βάσης. Επιπλέον, η κατηγορία αυτή εμφανίζει μικρή παραγωγικότητα διότι: 

α) η ταυτόχρονη δήλωση κίνησης προς τα έξω και επίτασης οδηγεί σε σημασιολογική 

αδιαφάνεια και β) υπάρχει μορφολογική αδιαφάνεια σε πολλά παράγωγα (π.χ. ξ-

αλαφρώνω). Η ακυρωτική λειτουργία του ξε- παρουσιάζει μεσαίο βαθμό συνάφειας 

και μεγάλο βαθμό παραγωγικότητας. Σε μία δομή το πρόθημα ξε- με την αναιρετική 

του λειτουργία παραμένει μορφολογικά και σημασιολογικά διαφανές ήδη από τον 

μεσαίωνα. 

Η Ralli (2003c, 2004) διερευνά τις δομικές, φωνολογικές και σημασιολογικές 

ιδιότητες του προθήματος ξε- στην ΚΝΕ. Η συγγραφέας παρατηρεί ότι: α) σε αντίθεση 

με το αρχαιοελληνικό εκ-, το νεοελληνικό ξε- συνδυάζεται μόνο με μη λόγιες βάσεις 

(π.χ. ξε-πέφτω αντί *ξε-πίπτω), β) η κύρια σημασία που προσδίδει στο θέμα είναι η 

αναίρεση ενός γεγονότος, αλλά δύναται να λειτουργήσει και επιτατικά (π.χ. ξ-

αγρυπνώ), γ) η έννοια της αναίρεσης κατασκευάζεται μόνο με ρήματα που δηλώνουν 

τελείωση και όχι κατάσταση/δραστηριότητα (π.χ. ξε-βάφω και όχι *ξε-κοιμάμαι), δ) το 

πρόθημα ξε- με την επιτατική του λειτουργία μπορεί να συνδυαστεί και με βάσεις που 

δηλώνουν επίτευξη (π.χ. ξε-φεύγω), ε) μπορεί να συνδυαστεί και με ονοματικές βάσεις 

για τη δημιουργία ρηματικών τύπων με τη συνεμφάνιση ενός παραγωγικού επιθήματος. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η κεφαλή είναι το παραγωγικό επίθημα (π.χ. ξε-φωνίζω), στ) 

σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνδυασμός του με μία βάση μπορεί να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στο σθένος του ρήματος (π.χ. ξ-απλώνω < απλώνω) ή να 

τροποποιήσει εντελώς τη σημασία της βάσης (π.χ. ξεδίνω < δίνω), (ζ) μπορεί να 

προκαλέσει αποβολή φωνήεντος (π.χ. ξ-έχω < *ξεέχω). Επιπλέον, μπορεί να 

προκαλέσει μετακίνηση του τόνου στην προπαραλήγουσα (π.χ. ξέ-μπαρκος < μπάρκο). 

Η Ευθυμίου (2001, 2002) μελετά τις σημασιολογικές κατηγορίες και 

λειτουργίες του προθήματος ξε- στη Νέα Ελληνική συγκριτικά με τις λειτουργίες του 

αρχαιοελληνικού εκ-. Τα σημαντικότερα πορίσματα των εργασιών της συνοψίζονται 

στα εξής: α) το πρόθημα ξε- δηλώνει, όπως και το εκ-, την κίνηση προς τα έξω, την 
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κίνηση από ένα χώρο και την αλλαγή θέσης/κατάστασης, β) είναι εξαιρετικά 

παραγωγικό στη δημιουργία παραγώγων που δηλώνουν αφαίρεση και ακύρωση. Από 

την άλλη, δεν είναι παραγωγικό στον σχηματισμό παραγώγων με την έννοια της 

επίτασης και του «έξω», γ) στα παράγωγα που δηλώνουν αφαίρεση, απομάκρυνση ή 

αναίρεση, η σημασιολογική εντολή ορίζεται ως μία κίνηση απομάκρυνσης σε σχέση 

με ένα σημείο αναφοράς που καθορίζεται από τις σημασιολογικές ιδιότητες της βάσης, 

δ) στις σημασιολογικές κατηγορίες της παύσης μίας κατάστασης/ιδιότητας και της 

ακύρωσης μιας ενέργειας παρατηρείται η έννοια της εξόδου από μια κατάσταση σε μία 

νέα (π.χ. ξε-μεθώ), ε) η έννοια της εξόδου παρατηρείται και στις λέξεις που δηλώνουν 

επίταση (π.χ. ξε-καθαρίζω), στ) η σημασία της εξόδου παρατηρείται και σε μία μικρή 

ομάδα λέξεων που δηλώνουν χρονική περίοδο (π.χ. ξε-καλοκαιριάζω). 

Πράγματι, τα δεδομένα της Μεσαιωνικής, Μεταβυζαντινής και Νεότερης 

Κρητικής επιβεβαιώνουν τα κυριότερα σημασιολογικά χαρακτηριστικά του 

προθήματος ξε- που έχουν μελετηθεί στις προαναφερθείσες εργασίες. Ενδεικτικά 

αποσπάσματα από τα κείμενα της μεσαιωνικής και μεταβυζαντινής περιόδου 

παρατίθενται παρακάτω: 

 

Κίνηση από τόπο 

(12) καὶ ’ς τοῦτον ἐξεσύρθηκα καὶ ὁ πόρος ἐσφαλίστη 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 279) 

(13) Ἵντα ἀφορμὴ ἐξεκίνησε τὴν ὄρεξή σου εἰς τούτα 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Γ 605) 

 

Η έννοια του «έξω» 

(14) μὲ πελατίκια καὶ ραβδιὰ καὶ ξεμαχαιρωμένοι (‘με τα μαχαίρια έξω’) 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 220) 

(15) Ἕνας γιατί ἐξεσπάθωσεν κ’ ἐλάβωσεν τὸν ἄλλο 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, A 661) 

 

Αφαίρεση 

(16) καὶ ἄλλος φορεῖ ὁλότελα ἐξεχαρβαλωμένα 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 175) 
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(17) ξεριζωμένης βασιλειᾶς, στὸν κόσμο ἀπομονάρι 

                                                                                               (Ἐρωφίλη, Πρόλογος 106) 

 

Πέρας/Παύση/Λήξη 

(18) ἀρχίζουν εἰς τὸ μάλωμα καὶ ὥστε νὰ ξετελέψουν 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 212) 

(19)  νὰ μάθω ἂ ξετελειώνουσι τοῦ Χρύσιππου τὸ νάλο 

                                                                                                                (Στάθης, Α 221) 

 

Επίταση 

(20) στήκει, ἐξεθαυμάζει το, βλέπει τὴν συγκοπήν του (‘θαυμάζω υπερβολικά’) 

                                              (Λόγος Παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Εὐτυχίας, 523) 

(21)  Κι ἀλύπητα μ’ ἐξύπνησε περίσσα ξαγριεμένη 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Β 159) 

 

Αναίρεση 

(22) κόπελος ἔν στὸ σπίτιν του, ὡς δι’ αὐτόν ἐξεστρώνουν 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 250) 

(23) ἐκεῖνον ὁπού δὲν μπορώ νὰ του ξελησμονήσω 

                                                                                                    (Ἐρωτόκριτος, Α 1346) 

 

Μη προβλέψιμη σημασία 

(24) καὶ πάντα, ἔξ’ ὅσον δύναται, γυρεύει κι ἐξετρέχει (‘επιδιώκει’) 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 322) 

(25) καὶ ξεδιαλύνω τὸ ὄνειρο, πῶς θὲς νὰ συντροφιάσῃς (‘ερμηνεύω’) 

                                                                                                                (Στάθης, Α 243) 

 

Το πρόθημα ξε- συνδυάζεται κυρίως με ρηματικές βάσεις στη διάλεκτο, ενώ σε 

σπάνιες περιπτώσεις δύναται να συνδυαστεί και με βάσεις επιθέτων (π.χ. ξέ-λαμπρ(ος) 

‘αυτός που έπεται της Λαμπρής’). Επιπλέον, συνδυάζεται και με βάσεις ουσιαστικών, 

όταν ακολουθεί επίθημα, το οποίο αλλάζει την κατηγορία της βάσης σε ρήμα (π.χ. ξε-
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καρπ-ίζ(ω) ‘βγάζω τον καρπό από το περίβλημα’, ξε-καυκαλ-ών(ω) ‘βγάζω το κεφάλι 

κάποιου’) ή επίρρημα (π.χ. ξε-παρε-ού ‘τέρμα η παρέα’). Σε αυτές τις περιπτώσεις το 

πρόθημα προσδίδει κατά κύριο λόγο τις έννοιες της αναίρεσης και παύσης/λήξης στη 

βάση που προστίθεται. Όταν εμφανίζεται μαζί με άλλα προθήματα, δομικά εντοπίζεται 

είτε κοντά στο θέμα (π.χ. παρα-ξε-φτιλίζ(ομαι) ‘γίνομαι εντελώς ρεζίλι’) είτε πριν από 

το συνεμφανιζόμενο πρόθημα (π.χ. ξε-κατα-λαγι(ώ) ‘αναστατώνω’, ξε-παρα-λυ(ώ) 

‘ξεράβω ένα ύφασμα’). 

Μέσα από τη μελέτη 205 παραγώγων (από όλες τις περιόδους) με το πρόθημα 

ξε-, η κλίμακα αποδοτικότητας των σημασιολογικών κατηγοριών που προκύπτει στη 

διάλεκτο είναι η εξής: α) κίνηση από τόπο/αφαίρεση/έννοια του έξω: 64,39% (132 

παράγωγα) (π.χ. ξεστρουφουγγώνω ‘εκβάλλω τη στρόφιγγα της θύρας’, ξεφολίζομαι 

‘βγαίνουν οι αρθρώσεις προς τα έξω λόγω της κούρασης’), β) επίταση: 17,07% (35 

παράγωγα) (π.χ. ξεβαριούμαι ‘βαριέμαι υπερβολικά’, ξεγαργαλιώ ‘προξενώ έντονο 

ερεθισμό’), γ) πέρας/αναίρεση/λήξη/παύση: 11,71% (24 παράγωγα) (π.χ. ξενεττέρνω 

‘αποτελειώνω’, ξεχρένω ‘ξεχρεώνω’), δ) λεξικοποιημένη σημασία: 6,83% (14 

παράγωγα) (π.χ. ξεξαίνω ‘ξαίνω τα μαλλιά’). 

 

Πίνακας 28. Το πρόθημα ξε- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ρήμα]           π.χ. ξε-τσιμπώ < τσιμπώ                    ‘ραβδίζω αργά τις ελιές’ 

β. [+ Επίθετο]       π.χ. ξέ-ξυπνος < έξυπνος     ‘αυτός που συνέρχεται από τη μέθη/ ο έξυπνος’ 

γ. [+ Ουσιαστικό] π.χ. ξέ-σκολα < σκόλη                      ‘μετά την πάροδο της αργίας’ 

Σημασιολογική λειτουργία:  

α. Κίνηση από τόπο                 π.χ. ξεμυγίζω                      ‘βγάζω τις μύγες από τις κυψέλες’ 

β. Πέρας/Αναίρεση/Λήξη        π.χ. ξεμαθαίνω                   ‘αποβάλλω μια συνήθεια’                       

γ. Επίταση                                π.χ. ξεκουρουνιάζομαι       ‘μεθώ υπερβολικά’                   

δ. Λεξικοποιημένη σημασία    π.χ. ξερίχνω                        ‘κατηγορώ’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

Στην Κρητική μπορεί να συνδυαστεί και με βάσεις επιθέτων. 

 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

232 

 

5.1.4 Tο εκ της προθέσεως ἀνά πρόθημα ανα-/ανε-/ανη-  

Στο λεξικό των Liddell & Scott (1996) καταγράφονται τέσσερις βασικές σημασίες του 

ἀνά, όταν εμφανίζεται ως πρώτο συστατικό λέξεων στην Αρχαία Ελληνική, οι οποίες 

διατηρούνται και στη ΚΝΕ. Αυτές είναι: α) κίνηση προς τα πάνω (π.χ. ἀνα-βαίνω), β) 

αύξηση/ολοκλήρωση (π.χ. ἀνα-κρίνω), γ) έννοια του «ξανά» (π.χ. ἀνα-γεννάω) και δ) 

κίνηση προς τα πίσω/αλλαγή πορείας προς την αντίθετη κατεύθυνση (π.χ. ἀνα-χωρέω). 

Κατά τον Μπαμπινιώτη (2010), το πρόθημα εκφράζει: α) ανοδική κίνηση (π.χ. ανα-

πέμπω) και β) επανάληψη (π.χ. ανα-κινώ). 

Οι μορφές ανε- (π.χ. ανεκατώνω) και ανη- (π.χ. ανηστραγγίζω) φαίνεται να 

προέκυψαν, όπως και στην περίπτωση των στερητικών ανε-/ανη-, μέσα από τη 

διαδικασία της επανανάλυσης των αρκτικών /e/ και /η/ των θεμάτων σε μέρος του 

προθήματος (βλ. 5.1.2). Στην Κρητική το πρόθημα συνδυάζεται με ονοματικές (ανά-

κερος < ακέραιος ‘ολόκληρος’, ανά-πλαγο < πλάγι ‘το πλάι του βουνού’), ρηματικές 

(π.χ. ανα-χώνω < χώνω ‘ανοίγω τάφο’, ανε-γλείφομαι < γλείφομαι ‘επιθυμώ κάτι 

διακαώς’) και επιρρηματικές βάσεις (π.χ. ανε-μεταξύ < μεταξύ ‘αναμεταξύ’). 

Κατά τον Κοντοσόπουλο (1969), η μορφή ανε- αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της Ανατολικής Κρητικής. Πράγματι, μελετώντας τα σύγχρονα γλωσσάρια 

και λεξικά της διαλέκτου παρατηρούμε ότι, ενώ στην Ανατολική Κρητική οι τύποι με 

τη μορφή ανε- αφθονούν, στη Δυτική Κρητική παρατηρείται μόνο το ανα-. Η ύπαρξη 

της μορφής ανε- μαρτυρείται ήδη από τη μεσαιωνική περίοδο (βλ. 26, 27, 28). Στον 

Κρητικό Πόλεμο του Μπουνιαλή (Ρέθυμνο) η χρήση του ανε- είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη159. Ενδεικτικά: 

 

(26) Ἀπεὶν διαβῆ τὸ κάμωμα, ἂν τοὺς ἀνερωτήσης 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 223) 

(27) καὶ πάντα στὰ θολά νερά καὶ στ’ ἀνεκατωμένα 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, Α 626) 

(28) Δὲ γράφω τσ’ ἀνεγάλλιασες κι ὅλοι μαζί νὰ μπαίνουν 

                       (Κρητικός Πόλεμος, 344/7) 

 

 
159 Ο τύπος ανε- που προέρχεται από την πρόθεση ἀνά δε θα πρέπει να συγχέεται με το στερητικό ανε-. 
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Σε ένα σύνολο 124 παραγώγων με το πρόθημα ανα-, η σημασιολογική 

κατηγορία «κίνηση προς τα πάνω» είναι η αποδοτικότερη (34 παράγωγα, 27,42%) (π.χ. 

ανεμουταλίζω ‘χτυπώ με τη μύτη προς τα επάνω’, ανεχαιντρώνω ‘σηκώνω τις τρίχες 

της χαίτης προς τα επάνω’). Ακολουθούν σε αποδοτικότητα οι κατηγορίες, 

«λεξικοποιημένη σημασία» (π.χ. 33 παράγωγα, 26,61%) (π.χ. ανεμπαίγνιδο ‘το άξιο 

εμπαιγμού’), «ολοκλήρωση/αύξηση» (25 παράγωγα, 20,16%) (π.χ. ανεμπλειώ 

‘πληρώ’), «επανάληψη» (17 παράγωγα, 13,71%) (π.χ. ανερράφτω ‘ράβω ξανά 

επιδιορθώνοντας φθαρμένα υφάσματα’) και «αλλαγή πορείας» (15 παράγωγα, 12,10%) 

(π.χ. αναγείρω ‘αναστρέφω με την κουτάλα το φαγητό για να μην κολλήσει στη 

χύτρα’). Ακολουθούν παραδείγματα με τις παραπάνω λειτουργίες (ταξινομημένα με 

βάση την ως άνω κλίμακα αποδοτικότητας) από τις πηγές του μεσαίωνα και των 

πρώιμων νεότερων χρόνων: 

 

(29)  Τὰ μάτια μου ἐνεντράνισα στὸν οὐρανὸν ἀπάνω (‘κοιτώ προς τα πάνω’) 

                                                                                             (Ἡ Κοσμογέννησις, 869) 

(30) Τσὶ δούλους του τσὶ μπιστικοὺς ἔτσι ἀναγυρεύει (‘δοκιμάζω) 

                                                                                        (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 721) 

(31)  Ἐχόρτασε με ὁ λόγος σου, ἐνέμπλησέ με ὁ νοῦς σου (‘χορταίνω’) 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 161) 

(32) τοῦ εὕρει νερὸν νὰ τὸν ἀναζήσει, πὼς αὐτὸς εἶναι φονέας του. Διὰ (‘ζω ξανά’) 

                     (Κλίνη Σολομώντος – Ιστορίες θαυμάτων τῆς Παναγίας, Β 32) 

(33) μὲ σιγανὸν ἀνάβλεμμαν ἐνεβλεμμάτισε με (‘στρέφω το βλέμμα’) 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2312) 

 

Πίνακας 29. Το πρόθημα ανα-/ανε-/ανη- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ουσιαστικό]             π.χ. ανε-γυρίδα < γύρος                      ‘η κυκλική διαδρομή’ 

β. [+ Επίθετο]                   π.χ. ανά-κερος < ακέραιος                  ‘ολόκληρος’ 

γ. [+ Ρήμα]                       π.χ. ανε-τάσσω < τάσσω                     ‘εκτρέφω ζώα’ 
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Σημασιολογική λειτουργία: 

α. Κίνηση προς τα πάνω          π.χ. ανεματσώνω                        ‘υψώνω τη ράβδο’ 

β. Λεξικοποιημένη σημασία    π.χ. ανελιγαδιάζω                        ‘πολυλογώ’ 

γ. Αύξηση/ολοκλήρωση           π.χ. ανακρέμαση                    ‘η αναστολή της κακοκαιρίας’ 

δ. Επανάληψη                          π.χ. ανεξέραση                            ‘επανεμφάνιση λεκέ’ 

ε. Αλλαγή πορείας                   π.χ. ανεκαρκατεύγω                    ‘κάνω άνω-κάτω’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

Η μορφή ανε- περιορίζεται στην Νεότερη Ανατολική Κρητική. 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

Η μορφή ανε- δεν εντοπίζεται στην ΚΝΕ. 

 

5.1.5 Το πρόθημα αντι-  

Σύμφωνα με το ΛΚΝ (1998), το πρόθημα αντι- εκφράζει: α) 

αντίθεση/εναντίωση/άρνηση/απουσία χαρακτηριστικών (π.χ. αντι-λέγω, αντι-

αμερικανικός), β) αντίδραση/ανταπόδοση/εξισορρόπηση (π.χ. αντι-πρόταση, αντι-ζύγι), 

γ) καταπολέμηση (π.χ. αντι-αλλεργικός), δ) αντικατάσταση (π.χ. ανθ-υπολοχαγός), ε) 

πράξη που προηγείται χρονικά (π.χ. αντι-προχθές), στ) έννοια του απέναντι (π.χ. αντι-

σελήνη). Η Ευθυμίου (2014), εξετάζοντας έναν μεγάλο αριθμό παραγώγων της ΚΝΕ 

διακρίνει τις εξής σημασιολογικές κατηγορίες: α) εναντίωση, β) άρνηση, γ) αποτροπή 

και δ) καταπολέμηση. 

Το πρόθημα στην Κρητική συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. αντί-γαμος 

< γάμος ‘έθιμο της επόμενης Κυριακής του γάμου’), ρημάτων (αντι-πετώ < πετώ 

‘ανταποκρίνομαι με έμμεσο τρόπο’) και επιρρημάτων (αντί-βγαργα < αβγιαργά 

‘μεθαύριο το βράδυ’). Η συνεμφάνιση του προθήματος με κάποιο επίθημα είναι αρκετά 

σπάνια, σε αντίθεση με την ΚΝΕ, που αποτελεί συχνό φαινόμενο. Η Ευθυμίου (2014) 

μελετώντας τους σχηματισμούς επιθέτων με πρώτο συστατικό το πρόθημα αντι- 

διαπιστώνει ότι αυτοί πραγματοποιούνται κυρίως με τη συνεμφάνιση ενός επιθήματος 

(συνήθως -ικ(ος) και -τ(ος)) και εντάσσονται στα δομικά παράδοξα160. Κατά την 

Ευθυμίου (2014), ο μεγάλος αριθμός παρασυνθετικών σχηματισμών στην ΚΝΕ 

οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στον μεταφραστικό δανεισμό από την Αγγλική και 

 
160 Για τα δομικά παράδοξα στην ΚΝΕ που περιλαμβάνουν το πρόθημα αντι- βλ. Ευθυμίου (2014). 
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Γαλλική (π.χ. αντι-αεροπορικός < anti-aircraft). Μία ακόμα διαφορά μπορούμε να 

επισημάνουμε το γεγονός ότι στην Κρητική δεν υπάρχουν παράγωγα με το σχήμα [αντί 

+ Επίθετο]. Στην ΚΝΕ το εν λόγω πρόθημα συνδυάζεται και με βάσεις επιθέτων (π.χ. 

αντι-κοινωνικός). 

Σε ένα σύνολο 58 παραγώγων από όλες τις περιόδους της διαλέκτου με το 

πρόθημα αντι-, η κλίμακα αποδοτικότητας των σημασιολογικών κατηγοριών που 

προκύπτει είναι η εξής: α) «αντίσταση/αντίδραση/ανταπόδοση» (25 παράγωγα, 

43,10%) (π.χ. αντιγριτσώνω ‘αντιστέκομαι σε κάποιον’), β) «λεξικοποιημένη σημασία» 

(13 παράγωγα, 22,41%) (π.χ. αντίφαξη ‘αντοχή’), γ) «εναντίωση» (11 παράγωγα, 

18.97%) (π.χ. αντίθεος ‘αυτός που εναντιώνεται στον θεό’) και δ) η έννοια του 

«απέναντι» (9 παράγωγα, 15,52%) (π.χ. αντικρυντίζω ‘τοποθετώ κάτι απέναντι σε κάτι 

άλλο’). Ακολουθούν παραδείγματα με τις εν λόγω σημασιολογικές κατηγορίες από τις 

γραπτές πηγές του 14ου – 17ου αι. 

 

(35) Τούτη ἔναι ὁποὺ σ’ ἀντίσταινε, μοῦ λέγει, ὁπὀπολέμα (‘αντιστέκομαι’) 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 185) 

(36) ἀντιβολῶ καὶ δέομαι, δέσποινα εὐγενεστάτη (‘ικετεύω’) 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2957) 

(37)  τόσο πολὺ θυμὸν ἀντίδικά τως (‘εναντίον’) 

                                                                                          (Ἐρωφίλη, Χορικό Γ 422) 

(38) Κ’ ἕνα φορτίνι ἐστήσασιν ἀντίπερα στὴ χώρα (‘απέναντι’) 

                        (Κρητικός Πόλεμος, 192/21) 

 

Πίνακας 30. Το πρόθημα αντι- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ουσιαστικό]          π.χ. αντί-χολος < χολή                             ‘το ακραίο τμήμα της χολής’ 

β. [+ Ρήμα]                    π.χ. αντι-στοιβάζω < στοιβάζω                ‘ωθώ αντιθέτως’ 

γ. [+ Επίρρημα]             π.χ. αντί-βγιαργα < αβγιαργά161               ‘μεθαύριο το βράδυ’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

α. Αντίσταση/ανταπόδοση     π.χ. αντισκάρι                                   ‘αντιστήριγμα’ 

 
161 Σύνθετη λέξη: αύριο + αργά. 
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β. Λεξικοποιημένη σημασία  π.χ. αντιλουρίδες                              ‘θαμπές σκιές’ 

γ. Εναντίωση                          π.χ. αντιμηνώ                                    ‘ανταπαντώ’ 

δ. Η έννοια «απέναντι»          π.χ. αντιντέρνω         ‘περνώ στην απέναντι όχθη του ποταμού’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

α. Στην ΚΝΕ το επίθημα παρουσιάζει έναν τεράστιο αριθμό παραγώγων. 

β. Στην Κρητική το πρόθημα δε συνδυάζεται με επίθετα. 

γ. Η σημασία της καταπολέμησης δεν εντοπίζεται στη διάλεκτο. 

δ. Στην ΚΝΕ συνεμφανίζεται και με άλλα προθήματα (π.χ. αντι-παρα-βάλλω). 

 

5.1.6 Το πρόθημα απο-  

Το πρόθημα απο-, κατά τους Γαρδίκα (1912) και Liddell & Scott (1996) δηλώνει: α) 

κίνηση από μία αφετηρία (π.χ. απ-ηλιώτης), β) απομάκρυνση (π.χ. απ-ελαύνω), γ) 

αποκλεισμό (π.χ. απo-κρύπτω), δ) αφαίρεση (π.χ. απo-κεφαλίζω), ε) τέρμα μεταβολής 

(π.χ. απo-κρυσταλλώνω), στ) παύση/λήξη/αποτέλεσμα (π.χ. από-σβεση), ζ) επίταση 

(π.χ. απo-καθαίρω), η) επιστροφή (π.χ. απ-αιτώ) και θ) ακύρωση/άρνηση (π.χ. απο-

ποιούμαι). Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) αναφέρονται οι εξής 

σημασιολογικές κατηγορίες: α) απομάκρυνση/χωρισμός/αφαίρεση (π.χ. από-στρατος, 

απο-τρίχωση), β) αντίθεση/στέρηση (π.χ. απο-κρυπτογραφώ, απο-παίδι), γ) 

ολοκλήρωση ενέργειας (π.χ. απο-φοίτηση), δ) επίταση (π.χ. απο-γεμίζω), ε) μεταβολή 

(π.χ. απο-λιθώνω) και στ) χρονική πράξη που έρχεται μετά (π.χ. από-βραδο). Κατά τον 

Charitonidis (2015: 143), το εν λόγω στοιχείο ήδη από την αρχαιότητα απαντούσε και 

με τις μορφές απ- πριν από μη δασυνόμενο φωνήεν (π.χ. απ-εργώ) και αφ- πριν από 

δασυνόμενο φωνήεν (π.χ. αφ-ηνιάζω). 

Ο Γαρδίκας (1912), όπως αναφέρεται στην Ευθυμίου (2002: 203), παρατηρεί 

ότι τα προθήματα απο- και εκ- δηλώνουν κίνηση από αφετηρία. Επιπλέον, 

παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής: α) η κίνηση 

από αφετηρία προϋποθέτει για το πρόθημα εκ- την έννοια του μέσα, ενώ για το 

πρόθημα απο- την έννοια του κοντά, β) σημασιολογικά μπορούν να δηλώσουν 

διαφορετικές έννοιες μετά τον συνδυασμό τους με την ίδια βάση (π.χ. εξ-ελληνίζω 
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‘κάνω κάποιον Έλληνα’ vs αφ-ελληνίζω ‘παύω να είμαι Έλληνας’) και γ)  η αναίρεση 

δηλώνεται μόνο από το πρόθημα απο- και όχι από το εκ-. Η έρευνα της Ευθυμίου 

(2002) καταλήγει, μεταξύ άλλων, ότι το απο- στην ΚΝΕ είναι ιδιαίτερα παραγωγικό 

στον σχηματισμό λέξεων που ανήκουν στα σημασιολογικά πεδία αφαίρεση, τέρμα 

μεταβολής, αναίρεση και απομάκρυνση. 

Το πρόθημα απο- συνδυάζεται με όλες τις κατηγορίες βάσεων (π.χ. απο-δαύλι 

< δαυλί ‘το απομεινάρι του δαυλού’, απο-κυνηγώ < κυνηγώ ‘καταδιώκω’, απο-

καωμένος < καωμένος ‘ο υπερήλικας’, απο-κειάς < εκειά ‘από εκεί’, απο-κειονέ < 

εκειονέ ‘από εκείνο’). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, ότι το πρόθημα είναι αρκετά 

αποδοτικό ως προς τον συνδυασμό του με επιρρήματα που δηλώνουν κίνηση από 

αφετηρία (π.χ. απο-πανωθιό < απο- + επάνωθεν ‘από πάνω’, απο-περα-θιό < αποπέρα 

+ θιο (< θεν) ‘στην αντίπερα όχθη’, απο-νωρίς < απο- + νωρίς ‘από νωρίς’, από-κειας 

< απο- + εκεί ‘από εκεί’, απο-τά < απο- + ετά ‘από εδώ’).  

Οι σημασιολογικές κατηγορίες που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους εντοπίζονται συγχρονικά και στα δύο ιδιώματα της Κρήτης (βλ. πίνακα 

31) αλλά παράλληλα εντοπίζονται και στην Κρητική της μεσαιωνικής και 

μεταβυζαντινής περιόδου (βλ. 34-46). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεμφάνιση του 

προθήματος απο- με το πρόθημα ξε- για τη δήλωση της επίτασης στο παράδειγμα 46 

(αποξετελεύγω ‘αποτελειώνω κάτι’). Η εν λόγω παράγωγη λέξη εξακολουθεί να 

χρησιμοποιείται και σήμερα στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων (Ξανθινάκης 2009). 

Παρόλα αυτά, στο υλικό δεν εντοπίστηκε άλλο παράδειγμα συνεμφάνισης των δύο 

προθημάτων για τη δήλωση της επίτασης.  

 

Κίνηση από αφετηρία 

(34) καὶ λέγει μου ἀποσπέρας ἡ κερά μου                                            

                                                                                         (Ἡ εὔμορφη βοσκοπούλα, 239) 

(35) σκιὰς τ’ ἄρματα τοῦ πήρασι κι’ ἀπόκεις τὸν ἀφῆκα 

                                                                                                        (Κατζοῦρμπος, Β 13) 

 

Απομάκρυνση 

(36) κι ἤρχισα τὸν διδάσκαλον νὰ τὸν ἀποχωρίζω 

                                                                                                 (Ἀφήγησις παράξενος, 38) 

(37) ὅντες ἀκούσω πὼς κιαμιὰ κιανέναν ἀποβγάλη (‘διώχνω’) 
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                                                                                                      (Κατζοῦρμπος, Β 338) 

 

Αποκλεισμός 

(38) ξεριζωμένης βασιλειᾶς, στὸν κόσμο ἀπομονάρι 

                                                                                               (Ἐρωφίλη, Πρόλογος 106) 

 

Αφαίρεση 

(39) νὰ βοσκηθοῦ, Φροσύνη μου, στὴν ἀποκαλαμέ σου (‘ό,τι απομένει από τον 

θερισμό’) 

                                                                                                             (Πανώρια, Γ 329) 

 

Τέρμα μεταβολής 

(40) ὅντεν ἰδῇς τὸ πέλαγος ν’ ἀρχίσῃ ν’ ἀποφρίσσῃ (‘στερεύει’) 

                                                                                             (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 13) 

(41) κι ὧρες ἐκοκκινίζανε κι ὧρες ἀπομαυρίζα. 

               (Κρητικός Πόλεμος, 448/12) 

 

Αποτέλεσμα 

(42) Καθεεὶς ἀπομαζώνεται ἀπέσω εἰς τὸ κελλίν του 

                                                                                               (Ἀφήγησις παράξενος, 169) 

(43) κι ἂν ἔν’ κι ὁ πόνος μου εἶν’ ἀργιός, τὸ σίδερο ἀποσώνει (‘περατώνει’) 

                                                                                             (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 7) 

 

Επίταση 

(44) καὶ ἀπὸ στεριότητα ψυχῆς, ἀπεὶν ἐποδιαντράπης (‘φέρομαι αδιάντροπα’)                                                                 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 724) 

(45) σὰν ἀποξετελειώσουσι τσ’ εἰκόνες οἱ ζωγράφοι 

                                                                                                   (Ἐρωφίλη, Αφιέρωση 2) 

 

Ακύρωση/Άρνηση 

(46) Καὶ σῦρε, ’πὲ τοῦ Φαραώ, αὐτοὺς νὰ ἀπολύση 

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 2167) 
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Οι σημασιολογικές κατηγορίες του προθήματος απο- στην Κρητική, 

ξεκινώντας από την αποδοτικότερη και καταλήγοντας στη λιγότερο αποδοτική, είναι 

με βάση ένα δείγμα 217 παραγώγων, οι εξής: α) «αποτέλεσμα/τέρμα μεταβολής» (69 

παράγωγα, 31,80%) (π.χ. απολαγωνεύγω ‘τελειώνω το κυνήγι’, αποξετελεύω 

‘αποτελειώνω κάτι’), β) «απομάκρυνση/αποκλεισμός/αφαίρεση» (54 παράγωγα,   

24,88%) (αποκολώνω ‘απομακρύνομαι ώστε να μη φαίνομαι’, αποσφονιάζω ‘αφαιρώ 

τα νερά των ρούχων’), γ) «κίνηση από αφετηρία (τοπική ή χρονική)» (44 παράγωγα, 

20,28%) (π.χ. απογάκι ‘αύρα που προέρχεται από γη και θάλασσα’, απομισσεύγω 

‘αναχωρώ με όλες μου τις αποσκευές’), δ) «επίταση» (33 παράγωγα, 15,21%) (π.χ. 

απογλακώ ‘καταδιώκω με πείσμα’, αποξεγνιώ ‘είμαι εντελώς ξέγνοιαστος’), ε) 

«λεξικοποιημένη σημασία» (10 παράγωγα, 4,61%) (π.χ. αποταγεύω ‘προστάζω’, 

αποχέρι ‘η επικουρική βοήθεια’), στ) «χρόνος μετά από αυτό που εκφράζει η βάση» (7 

παράγωγα, 3,23%) (π.χ. απολούτουργα ‘μετά τη λειτουργία’, αποξεσταλού (‘μετά τη 

βοσκή των ζώων’). 

 

Πίνακας 31. Το πρόθημα απο- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ουσιαστικό]               π.χ. απο-σβουρά < σβουρά                     ‘άδοξο τέλος’               

β. [+ Ρήμα]                         π.χ. απο-φανίζω < εμφανίζω                   ‘δίνω τιμή’ 

γ. [+Επίθετο]                      π.χ. από-φτενος < φτενός                        ‘πολύ αδύνατος’   

δ. [+Επίρρημα]                   π.χ. απο-τώρας < τώρα                            ‘από τώρα’ 

ε. [+Αντωνυμία]                 π.χ. απ-αυτός < αυτός                            ‘ο ακατανόμαστος’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

α. Αποτέλεσμα/τέρμα μεταβολής                π.χ. απορώτι             ‘το αποτέλεσμα μίας συζήτησης’ 

β. Απομάκρυνση/αποκλεισμός/αφαίρεση   π.χ. αποθυλακώνω    ‘περιορίζω σε κλειστό χώρο’ 

γ. Κίνηση από αφετηρία                              π.χ. αποβραδίς           ‘από το βράδυ’ 

δ. Επίταση                                                   π.χ. απογερώ              ‘γερνώ υπερβολικά’ 

ε. Λεξικοποιημένη σημασία                        π.χ. αποστοκιά           ‘ο κακός τρόπος’ 

στ. Αυτό που έπεται χρονικά                      π.χ. αποθανώντας       ‘μετά τον θάνατο κάποιου’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 
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Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

Στην Κρητική συνδυάζεται πολύ συχνά και με επιρρηματικές βάσεις για τη δήλωση της εκκίνησης 

από τοπική/χρονική αφετηρία (π.χ. αποκειάς ‘από εκεί’). 

 

5.1.7 Το πρόθημα δια-  

Αναφορικά με το πρόθημα δια-, στο ΛΚΝ του ΙΝΣ (1998) αναφέρονται οι εξής 

σημασιολογικές κατηγορίες: α) κίνηση (π.χ. δια-τρέχω), β) μεταξύ/δια μέσου (π.χ. δια-

κρατικός), γ) μοιρασιά/ασυμφωνία/ανταγωνισμό/διαδικασία (π.χ. δια-μοιράζω, δια-

φωνώ, δια-γωνίζομαι, δια-μορφώνω), δ) χρόνος/χρονική κάλυψη (π.χ. δια-νυκτερεύω), 

ε) επίταση (π.χ. δια-κωμωδώ).  

Στην Κρητική συνδυάζεται με ρηματικές και ονοματικές βάσεις (π.χ. δια-σέρνω 

< σέρνω ‘μετακινώ’, δια-πόρι < πόρος ‘στένωμα που οδηγεί σε έξοδο’). Το εν λόγω 

πρόθημα, σε αντίθεση με την ΚΝΕ όπου είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία παραγώγων 

που ανήκουν σε όλες τις γραμματικές κατηγορίες (Κατσούδα, Μανωλέσσου και Μπέης 

2019: 82), δεν εμφανίζει μεγάλο αριθμό παραγώγων στη διάλεκτο. Συνολικά, 

ανιχνεύτηκαν 40 παράγωγα που καλύπτουν τις σημασιολογικές κατηγορίες: α) 

«μοιρασιά/διαδικασία» (15 παράγωγα, 37,5%) (π.χ. διαφεντεύγω ‘διοικώ’), β) 

«κίνηση» (12 παράγωγα, 30,00%) (π.χ. διαφαλλάσσω ‘μετακινούμενος αλλάζω θέση’), 

γ) «επίταση» (7 παράγωγα, 17,5%) (π.χ. διαντονώ ‘κατασπαταλώ’), δ) «μεταξύ/δια 

μέσου» (6 παράγωγα, 15,00%) (π.χ. διαμάσκαλα ‘μέσω της μασχάλης κουβαλώ 

αντικείμενα). Ακολουθούν παραδείγματα από τις γραπτές πηγές του 14ου – 17ου αι.: 

 

(47) τὸν τόπον ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ὅλον τὸν ἐδιαρμίσαν (‘τακτοποιώ’) 

     (Bιβλίον σύν Θεῷ περιέχον τῆς Μάλτας πολιορκίαν, 2203) 

(48) καὶ ὅταν διαγέρνης τὸ βραδύν, πολλὰ εἶσαι κουρασμένος (‘επιστρέφω’) 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 157) 

(49)  να μη νπορί να σε διἀσίσι (‘σείω δυνατά’) 

 (Καστροφύλακας, αρ. 77, ετ. 1558) 

(50) διὰ νὰ τοῦ κάμω τὰ διάστιλα  (‘η μεταξύ δύο κιόνων απόσταση’) 

  (Μαρᾶς, Κατ. 149, αρ. 193, ετ. 1549) 

 

Πίνακας 32. Το πρόθημα δια- στην κρητική διάλεκτο. 
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Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ουσιαστικό]               π.χ. διά-γυρα < γύρος                              ‘τα πέριξ’  

β. [+ Ρήμα]                         π.χ. δια-σέρνω < σέρνω                           ‘μετακινώ κάτι’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

α. Μοιρασιά/διαδικασία                              π.χ. διαρμίζομαι              ‘τακτοποιώ πράγματα’ 

β. Κίνηση                                                     π.χ. διανταλλάσσομαι     ‘κινούμαι συνεχώς’ 

γ. Επίταση                                                    π.χ. διαντηρώ                  ‘βλέπω προσεκτικά’ 

δ. Δια μέσου/μεταξύ                                    π.χ. διαπορίζω       ‘έρχομαι δια μέσου στενώματος’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

Μικρή παραγωγικότητα στην Κρητική. 

 

5.1.8 Το πρόθημα κατα- 

Το πρόθημα κατα- εμφανίζει ένα μεγάλο εύρος σημασιών στην ελληνική γλώσσα. Στο 

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του ΙΝΣ (1998) καταγράφονται οι εξής σημασίες: α) 

τόπος και κίνηση από/προς τόπο (π.χ. κατά-βαση), β) επίταση (π.χ. κατά-κοκκινίζω, γ) 

εναντιότητα/εχθρότητα (π.χ. κατα-δικάζω), δ) κατάταξη/ξεχώρισμα (π.χ. κατα-γράφω), 

ε) εκτέλεση μίας διεργασίας (π.χ. κατ-εργάζομαι). 

Στη διάλεκτο το πρόθημα συνδυάζεται με όλες τις κατηγορίες βάσεων (π.χ. 

κατα-βούβι < βούβα ‘χαμηλό μέρος’, κατα-λαλώ < λαλώ ‘συκοφαντώ’, κατα-βόρινος < 

βορινός ‘αυτός που κείτεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τον βορρά’, κατά-χαμα < 

χάμαι) και μπορεί να συνεμφανιστεί με επιθήματα για τη δημιουργία παραγώγων κάθε 

πιθανής κατηγορίας (π.χ. κατα-κοντίς < κατα- + κοντά + -ις ‘σε μικρό χρονικό 

διάστημα’, κατα-χερίζω < κατα- + χέρα + -ιζ(ω) ‘δέρνω αλύπητα’, κατα-γουθερός < 

κατα- + γούβα + -ερ(ος) ‘αυτός που βρίσκεται σε φαράγγι’ κ.ο.).  

Από τις 83 παράγωγες λέξεις που ανιχνεύτηκαν στο υλικό, διαπιστώνεται ότι οι 

σημασιολογικές κατηγορίες «επίταση» (25 παράγωγα, 30,12%) (π.χ. καταγαληνιώ 

‘ηρεμώ υπερβολικά’, κατάνακρα ‘εντελώς στην άκρη’), «τόπος και κίνηση από/προς 

τόπο» (21 παράγωγα, 25,30%) (π.χ. καταβόρεινος ‘αυτός που είναι απέναντι από τον 

βορρά’, καταχτυπαρειό ‘σημείο στο οποίο παράγεται ο χτύπος’) και 

«εναντιότητα/εχθρότητα» (17 παράγωγα, 20,48%) (π.χ. καταβάνω ‘συκοφαντώ’, 
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καταχερίζω ‘δέρνω κάποιον’) είναι οι πιο αποδοτικές στην Κρητική, ενώ λιγότερο 

αποδοτικές είναι οι κατηγορίες «εκτέλεση μίας διεργασίας» (12 παράγωγα, 14,46%) 

(π.χ. καταπριώνω ‘καταναλώνω’, κατάχρησμα ‘ληστεία που γίνεται στη μέση του 

δρόμου’) και «κατάταξη/ξεχώρισμα» (8 παράγωγα, 9,64%) (π.χ. κατασυγγενώντας 

‘συγγενικά’, κατατομή ‘τμήμα συνόλου’). Ακολουθούν παραδείγματα για κάθε 

σημασιολογική κατηγορία από την Όψιμη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Κρητική: 

 

(51)  εἶδες, ψυχή μου, φανερὰ καὶ ἐκατεγνώρισές την (‘γνωρίζω πολύ καλά’) 

(Λόγος τοῦ αμαρτωλοῦ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα περὶ ἀνταποδόσεως καὶ 

ὑπομνηστικόν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, 3) 

(52)  Ηὕρηκα καταπάνω μου ὁπού ᾿σαν ἀγρεμένοι 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 113) 

(53)  Κανέναν ἄνθρωπον ποτὲ μηδὲν καταλαλήσης (‘συκοφαντώ’) 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 2691) 

(54)  δεῖπνο γιὰ τόση φαμελιὰ γιατὶ καταρδινιάζω (‘ετοιμάζω’) 

                                                                                                          (Στάθης, Γ 360) 

(55) Βάλε εἰς δυὸ κατατομὲς δουκᾶτα καὶ φωτία 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 2079) 

 

Πίνακας 33. Το πρόθημα κατα- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ουσιαστικό]                π.χ. κατα-καίρι < καιρός                               ‘κακοκαιρία’ 

β. [+ Ρήμα]                           π.χ. κατα-λυώ < λυω                                     ‘φθείρω’ 

γ. [+ Επίθετο]                       π.χ. κατα-καίνουργιος < καινούργιος           ‘εντελώς καινούργιος’ 

δ. [+ Επίρρημα]                    π.χ. κατά-χαμα < χάμαι                                ‘εντελώς κάτω’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

α. επίταση                                            π.χ. κατάχωστα                                 ‘εντελώς στα κρυφά’ 

β. τόπος και κίνηση από/προς τόπο    π.χ. καταγής                                       ‘κάτω στη γη’ 

γ. εναντιότητα/εχθρότητα                   π.χ. καταδούδω                                  ‘καταδίδω’ 

δ. εκτέλεση μίας διεργασίας               π.χ. καταχανεύω                                ‘βρικολακιάζω’ 

ε. κατάταξη/ξεχώρισμα                      π.χ. καταστένω                                   ‘βάζω σε τάξη’ 
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Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

- 

 
5.1.9 Το πρόθημα μετα- 

Το πρόθημα μετα-, κατά το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του ΙΝΣ (1998), δηλώνει: 

α) αλλαγή θέσης (π.χ. μετα-φυτεύω), β) επανάληψη πράξης (π.χ. μετα-πωλώ), γ) αλλαγή 

κατάστασης αντικειμένου (π.χ. μετα-γλωττίζω), δ) συμμετοχή/πράξη από κοινού (π.χ. 

μετα-λαμβάνω). Επιπλέον, σύμφωνα με το ΛΚΝ, χρησιμοποιείται κατά κόρον στην 

επιστημονική ορολογία για έννοιες που ξεπερνούν ή ασκούν κριτική σε αυτό που 

αναφέρονται (π.χ. μετα-μοντέρνος) καθώς και σε μεταφραστικά δάνεια (μετα-βολισμός 

< γαλλ. metabolisme). 

Στη διάλεκτο ο αριθμός παραγώγων με το πρόθημα μετα- είναι αρκετά 

περιορισμένος162. Το πρόθημα συνδυάζεται κυρίως με ρηματικές βάσεις, ενώ σε 

περιπτώσεις συνεμφάνισης του με άλλο πρόθημα, τοποθετείται αποκλειστικά στην 

περιφέρεια του παράγωγου σχηματισμού (π.χ. μετα-ξε-σέρνω). Η συνεμφάνιση του 

προθήματος με ένα παραγωγικό επίθημα είναι αρκετά συχνή για τη δημιουργία 

ρηματικών τύπων (π.χ. μετα-πνίζω < μετα- + ύπν(ος) + -ίζ(ω) ‘διακόπτω τον ύπνο’, 

μετα-κοιτίζω < μετα- + κοίτη + -ιζ(ω) ‘αλλάζω τη θέση πράγματος’ κ.ά.).  

Η βασική σημασιολογική κατηγορία του μετα- στη διάλεκτο είναι η «αλλαγή 

θέσης/κατάστασης» με ποσοστό 58,33% (14 παράγωγα) (π.χ. μετα-καθίζω 

‘μετακινούμαι σε άλλο μέρος’) ενώ ακολουθούν με πενιχρά ποσοστά οι 

σημασιολογικές κατηγορίες «συμμετοχή/πράξη από κοινού» (5 παράγωγα, 20,83%) 

(π.χ. μετα-πράττης ‘ο μεσάζων πωλητής’) και «επανάληψη» (5 παράγωγα, 20,83%) 

(π.χ. μετα-σκέφτομαι ‘ξανασκέφτομαι’). Το μοναδικό παράγωγο που ανιχνεύτηκε στο 

υλικό, το οποίο ανήκει σε δύο διαφορετικές σημασιολογικές κατηγορίες, είναι το 

μεταπιάνω που σημαίνει «μετακινώ» (αλλαγή θέσης) αλλά και «βοηθώ κάποιον να 

σηκώσει ένα βάρος» (πράξη από κοινού/συμμετοχή). Σπάνια είναι και η εμφάνιση 

παραγώγων με το υπό εξέταση πρόθημα τόσο στα λογοτεχνικά κείμενα όσο και στα 

νοταριακά έγγραφα του μεσαίωνα και των μεταβυζαντινών χρόνων. Ενδεικτικά: 

 
162 Συνολικά, αποδελτιώθηκαν μόλις 24 παράγωγα. 
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(56)  Τότες ὁ τίμιος σταυρὸς εὐθὺς εμετεστάθην (‘αλλάζω θέση’) 

    (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἐπιτάφιον Θρῆνον, 544) 

(57)  Φεισών, Γεὼν γὰρ τρέχουσι στὴν Δύσιν νὰ μετέχου 

                                                                                               (Ἡ Κοσμογέννησις, 57) 

(58) γιατὶ σὰν ἐμισεύγανε, πάλι τὰ μετακτίζα (‘ξαναχτίζω’) 

                (Κρητικός Πόλεμος, 408/26) 

 

Πίνακας 34. Το πρόθημα μετα- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ρήμα]                    π.χ. μετα-δηγούμαι < δηγούμαι            ‘δεν κρατώ μυστικό’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

α. Αλλαγή θέσης/κατάστασης        π.χ. μετατσακίζω           ‘στρέφω το νερό σε άλλο αυλάκι’ 

β. Συμμετοχή/πράξη από κοινού   π.χ. μεταλαμβάνω          ‘κοινωνώ’ 

γ. Επανάληψη                                π.χ. μετασηκώνομαι       ‘σηκώνομαι ξανά’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

α. Στην ΚΝΕ παρουσιάζεται ένας μεγαλύτερος αριθμός παραγώγων. 

β. Η ΚΝΕ περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό μεταφραστικών δανείων (κυρίως από την Αγγλική) 

(π.χ. μετα-πτυχιακός < post-graduate, μετα-σεισμός < aftershock) αλλά και πολλά παράγωγα από 

τον κλάδο των επιστημών (π.χ. μετα-ηθική). 

 

5.1.10 Το πρόθημα παρα- 

Το πρόθημα παρα- είναι από τα πλέον μελετημένα προθήματα της Ελληνικής (βλ. 

μεταξύ άλλων, τις μελέτες των Ralli 2003c, 2004, Ράλλη 2005, Ευθυμίου 2003,  2016, 

Χειλά-Μαρκοπούλου 2014, Efthymiou, Fragaki & Markos 2015, Efthymiou 2016). Το 

παρα- προήλθε μέσω της διαδικασίας της γραμματικοποίησης από την αρχαιοελληνική 

πρόθεση παρά (Ralli 2003c, 2004, Efthymiou, Fragaki & Markos 2015, Ευθυμίου 
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2016) και ανέπτυξε ορισμένα νέα χαρακτηριστικά την περίοδο του όψιμου μεσαίωνα 

(Ralli 2003c: 108). 

Οι Efthymiou, Fragaki & Markos (2015) κατηγοριοποιούν τις σημασίες του 

προθήματος παρα- στην Νέα Ελληνική σε δύο μεγάλες ομάδες, στις τοπικές 

(locational) και μη τοπικές (non locational) σημασίες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 

τις υποκατηγορίες «απόσταση» (π.χ. παρα-θαλάσσιος) και «πέρα από ένα όριο» (π.χ. 

παρα-πάνω), ενώ η δεύτερη ομάδα τις υποκατηγορίες «διάρκεια» (π.χ. παρα-μένω), 

«μεταβίβαση» (π.χ. παρα-δίδω), «ομοιότητα» (π.χ. παρα-φράζω), «παραλληλισμό» 

(π.χ. παρά-δρομος), «απόκλιση/παραβίαση» (π.χ. παρ-ερμηνεύω), «υπερβολή» (π.χ. 

παρα-κοιμάμαι), «επίταση» (π.χ. παρ-ευθύς) και περιφραστική επίταση (π.χ. ήξερε και 

παρα-ήξερε). Μελετώντας ένα μεγάλο corpus λέξεων οι συγγραφείς παρατηρούν, ότι 

το πρόθημα παρα- είναι εξαιρετικά παραγωγικό στη σύνθεση μη τοπικών σημασιών. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζει υψηλή αποδοτικότητα στις σημασιολογικές κατηγορίες 

«υπερβολή», «απόκλιση/παραβίαση» και «απόσταση», μεσαία αποδοτικότητα στις 

σημασιολογικές κατηγορίες «παραλληλισμός» και «περιφραστική επίταση» και 

χαμηλή αποδοτικότητα στις σημασιολογικές κατηγορίες «μεταβίβαση», «ομοιότητα», 

«επίταση», «διάρκεια» και «πέρα από ένα όριο». 

Η Ralli (2003c, 2004) παρατηρεί ότι το παρα- στην Αρχαία Ελληνική μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί είτε ως ελεύθερο στοιχείο είτε ως προρρηματικό. Παρόλα αυτά, η 

αρχαιοελληνική προθετική χρήση του παρά είναι εξαιρετικά περιορισμένη σήμερα, 

αφού χρησιμοποιείται κυρίως σε παγιωμένες εκφράσεις (π.χ. παρά ταύτα) και δηλώνει 

την απόσταση και τον παραλληλισμό. Όπως παρατηρεί η συγγραφέας, το παρα-, σε 

αντίθεση με το ξε-, μπορεί να ενωθεί τόσο με λαϊκές όσο και με λόγιες βάσεις (π.χ. 

παρα-φουσκώνω, παρα-πέμπω). Η έννοια της επίτασης, κατά τη Ralli (2003c), 

εμφανίστηκε την περίοδο του όψιμου μεσαίωνα. Επιπλέον, το πρόθημα παρα- 

εμφανίζει ορισμένους σημασιολογικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, μπορεί να 

ενωθεί μόνο με βάσεις που δηλώνουν κατάσταση, δραστηριότητα και αποτέλεσμα, ενώ 

δεν είναι δυνατή η σύνδεση του με βάσεις που δηλώνουν επίτευγμα. Ως προς τη 

συνδυαστικότητα του, η Ralli (2003c) παρατηρεί ότι το παρα- μπορεί να ενωθεί κυρίως 

με ρηματικές βάσεις (π.χ. παρα-κοιμάμαι) αλλά και με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. παρα-

παιδεία) και επιθέτων (π.χ. παρα-θαλάσσιος). 

Στην Κρητική το πρόθημα ενώνεται με όλες τις κατηγορίες βάσεων (π.χ. παρα-

κάσσελο < κασσέλα ‘μικρό μέρος μέσα σε κιβώτιο για τη φύλαξη αντικειμένων’, παρα-
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γερώ < γερώ ‘γερνάω υπερβολικά’, παρα-μεσακός < μισακός ‘το μεσαίο δάχτυλο’, 

παρε-κάτω < κάτω ‘παρακάτω’). Επιπλέον, η συνεμφάνιση του προθήματος παρα- με 

ένα επίθημα για τη δημιουργία παραγώγων ονοματικής και επιρρηματικής κατηγορίας 

είναι αρκετά συχνή (π.χ. παραγωνιάς <  παρα- + γωνια + -ς ‘παράμερα’, παράωρος < 

παρα- + ωρα + -Ø ‘παλαβός’, παραπονίδια < παρα- + πον(ος) + -ιδι(α) ‘μικρά σπυράκια 

γύρω από πληγή’. Ως προς τις σημασιολογικές κατηγορίες, στην Κρητική το παρα- 

δημιουργεί παράγωγα κυρίως μη τοπικών σημασιών, ιδιότητα που χαρακτηρίζει και 

την ΚΝΕ. Σε ένα corpus 88 παραγώγων της Κρητικής με το πρόθημα παρα-, οι τοπικές 

σημασίες καταλαμβάνουν μόλις το 17,04% του συνόλου έναντι του 82,96% που 

ανταποκρίνεται στις μη τοπικές σημασίες. Η κλίμακα αποδοτικότητας των 

σημασιολογικών υποκατηγοριών, όπως έχουν προταθεί από τους  Efthymiou, Fragaki 

& Markos (2015), διαφέρει αισθητά σε σχέση με την ΚΝΕ163. Αυτή διαμορφώνεται ως 

εξής (ξεκινώντας από την περισσότερο αποδοτική): «σημασίες που δεν πηγάζουν από 

τα επιμέρους συστατικά» (19,32%) «μειωτική/σμικρυντική σημασία»164 (18,18%), 

«απόκλιση/παραβίαση» (13,64%) «επίταση/υπερβολή» (11,36%), «πέρα από ένα 

όριο» (10,23%) «παραλληλισμός/ομοιότητα» (9,10%), «διάρκεια» (6,82%), «μέρος» 

(6,82%) και «μεταβίβαση» (4,55%). Ακολουθούν παραδείγματα από τον μεσαίωνα και 

την περίοδο των πρώιμων νεότερων ελληνικών: 

 

(59) μόνο τή νύκτα, στὸ σκοπὸ, παραπετρές μου ρίχνει (‘υπαινιγμός’) 

                                                                                                (Ἐρωτόκριτος, Α 866) 

(60) Ἡ Σάρρα παραγέλασε καὶ πρὸς αὐτοὺς ὡμίλει (‘γελώ αμυδρά’) 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 1035) 

(61) τυφλώνουνται καὶ οὐδὲν θωρεῖ καὶ εἰς μίαν παραστρατίζει (‘παρεκτρέπομαι’) 

(Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1091) 

(62) Κοντὸ γρικᾶ τὸ τέλος του; Γιαῦτος παραμανίζει (‘είμαι πολύ ανήσυχος’) 

                                                                                        (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 490) 

(63) καὶ τὲς εἰκόνες τῶ θεῶ παρέκει νὰ στραφοῦσι (‘πιο πέρα’) 

                                                                                                       (Ἐρωφίλη, Ε 175) 

 
163 Οι κατηγορίες «επίταση» και «υπερβολή» συγχωνεύτηκαν σε μία, αφού σημασιολογικά δε 

διαφέρουν σημαντικά. 
164 Η κατηγορία αυτή δεν αναφέρεται στην έρευνα των Efthymiou, Fragaki & Marko (2015). 
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(64) κ’ ἐκοίταζες τὴν πολτικὴ καὶ τὸν ἐπαρακράτειε (‘περπατώ παράλληλα με 

κάποιον’) 

(Κρητικός Πόλεμος, 259/28) 

(65) λογαὶς λόγια διἀ να παραθεσμίσο (‘καθυστερώ’) 

                          (Καστροφύλακας, αρ. 132, ετ. 1558) 

(66) ὥστε νὰ τσ’ εὕρη ὁ θάνατος, ἁπὄναι ἡ παροικιά τως (‘προσωρινή κατοικία’) 

                                                                                             (Ἡ Κοσμογέννησις, 152) 

(67) Ὡσὰν θωρῶ, τὰ λάθη σου σ’ ἐμὲν τὰ παραρρίκτεις (‘μεταβιβάζω ευθύνες σε 

άλλον’) 

                                                                                            (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 575) 

 

Πίνακας 35. Το πρόθημα παρα- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ουσιαστικό]                π.χ. παρά-κουκο < κουκί               ‘κουκί που δε μαλακώνει’ 

β. [+ Ρήμα]                           π.χ. παρα-βγαίνω < βγαίνω           ‘υπερτερώ’ 

γ. [+ Επίθετο]                       π.χ. παρα-χάλεπος < χαλεπός        ‘ο ολίγον βλάκας’ 

δ. [+ Επίρρημα]                    π.χ. παρ-άνω < άνω                       ‘λίγο πιο πάνω’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

α. Αδιαφανείς σημασίες                     π.χ. παραπετρέ                         ‘το υπονοούμενο’ 

β. Μειωτική/σμικρυντική σημασία   π.χ. παράσκολο            ‘παραμονή μη σημαντικής γιορτής’ 

γ. Απόκλιση/παραβίαση                    π.χ. παραγροικώ                      ‘ακούω εσφαλμένα’  

δ. Επίταση/υπερβολή                        π.χ. παραδέρνομαι                 ‘ταλαιπωρούμαι πολύ’     

ε. Πέρα από ένα όριο                       π.χ. παραπώδε                                   ‘πιο πέρα’     

στ. Παραλληλισμός                         π.χ. παραπέζουλα    ‘μικρά πεζούλια, το ένα δίπλα στο άλλο’ 

ζ. Διάρκεια                                      π.χ. παρακαθίζω                      ‘κάθομαι πολλή ώρα’ 

η. Μέρος                                          π.χ. παραβολή                         ‘η άκρη του χωραφιού’ 

θ. Μεταβίβαση                                 π.χ. παραπαντίζω             ‘μεταφέρω κάτι σε άλλο μέρος’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  
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Διαφορετική κλίμακα αποδοτικότητας των σημασιολογικών υποκατηγοριών του παρα- μεταξύ 

των δύο συστημάτων. 

 

5.1.11 Το πρόθημα περι- 

Το πρόθημα περι-, κατά τον Μπαμπινιώτη (2010), δηλώνει πλήρη περιστροφή/κυκλική 

κίνηση, πληρότητα και υπεροχή. Ενώνεται κατά κύριο λόγο με ρηματικές βάσεις (π.χ. 

περι-διαβάζω < διαβάζω). 

Στη διάλεκτο, το πρόθημα περι- παρουσιάζει ένα πολύ μικρό αριθμό 

παραγώγων. Συνδυάζεται με βάσεις ρημάτων (περι-λαμπάνω < λαμβάνω ‘αγκαλιάζω’) 

και σπανιότερα ουσιαστικών (π.χ. περί-δρομος < δρόμος). Τα διαλεκτικά παράγωγα με 

το πρόθημα περι- εκφράζουν «κυκλική κίνηση/περιστροφή» (βλ. πίνακα 36). 

 

(68)  ὅσι τὸ περικικλοῦν (‘περικλείω’) 

          (Ὁλόκαλος, αρ. 75, έτ. 1528) 

 

Πίνακας 36. Το πρόθημα περι- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ρήμα]                    π.χ. περι-μαζώνω < μαζώνω                  ‘συγκεντρώνω’ 

β. [+Ουσιαστικό]          π.χ. περί-δρομος < δρόμος                   ‘νόσος αιγοπροβάτων’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

Κυκλική κίνηση           π.χ. περίαυλος                                     ‘περιτειχισμένη αυλή’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

Στην ΚΝΕ παρουσιάζεται ένας μεγαλύτερος αριθμός παραγώγων. 

 

5.1.12 Το πρόθημα συν- 

Το πρόθημα συν-, όπως αναφέρεται στο ΛΚΝ (1998), δηλώνει: α) 

συμμετοχή/βοήθεια/ομαδικότητα (π.χ. συν-οδηγός), β) στενή σχέση/ένωση (π.χ. συν-

δέω), γ) συγκέντρωση (π.χ. συν-αγωγή), δ) ταυτότητα/ομοιότητα (π.χ. π.χ. συν-

ομήλικος), ε) επίταση (π.χ. συν-ταράζω). 
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Το πρόθημα στη διάλεκτο εμφανίζει έναν μεγάλο αριθμό παραγώγων και 

συνδυάζεται με βάσεις ρημάτων (π.χ. συγ-κόβγω ‘ψαλιδίζω κάτι’, συρ-ριγώνω ‘τρέμω 

από το κρύο’), ουσιαστικών (π.χ. συ-χέρια ‘τα σκεύη της κουζίνας’, συν-νέφρι ‘η 

περιοχή των νεφρών’) και επιρρημάτων (π.χ. σύ-κοντας ‘σε λίγο χρόνο’). Επιπλέον, η 

συνεμφάνιση του προθήματος συν- με ένα επίθημα είναι αρκετά συχνή (π.χ. συν-έκαλα 

< συν- + καλ(ος) + -α ‘ καλώς’, συν-δαυλίζω < συν- + αυλ(ος) + -ίζ(ω)) ‘ξεσκαλίζω τους 

δαυλούς’), ενώ σε περιπτώσεις συνεμφάνισής του με άλλα προθήματα, τοποθετείται 

στην περιφέρεια του σχηματισμού (π.χ. συν-απο-βγάνω ‘συνοδεύω κάποιον στην έξοδο 

οικίας’, συν-εγ-κολούμαι ‘κάνω παρέα’, συν-από-βολα ‘όλα μαζί’, συν-ανά-θροφος ‘ο 

συνομήλικος’ κ.ά.). 

Σε ένα σύνολο 119 παραγώγων με το πρόθημα συν-, οι σημασιολογικές 

κατηγορίες «επίταση» (44 παράγωγα, 36,98%) (π.χ. συ-ζηλιώνω ‘ζηλεύω υπερβολικά’, 

συν-τηρώ ‘κοιτάζω προσεκτικά’) και «συμμετοχή/βοήθεια» (33 παράγωγα, 27,73%) 

(π.χ. σύγ-κριγος ‘συμμέτοχος’, σύ-ζεψη ‘συνεταιρισμός’) είναι οι περισσότερο 

αποδοτικές, ενώ ακολουθούν με μικρότερη αποδοτικότητα οι κατηγορίες 

«συγκέντρωση» (18 παράγωγα, 15,13%) (π.χ. συν-αγόι ‘συγκέντρωση για θρήνο’, συρ-

ρουχή ‘όλα τα ρούχα μαζί’), «ταυτότητα/ομοιότητα» (15 παράγωγα, 12,61%) (π.χ. συγ-

καιρίτης ‘συνομίληκος’, συν-εικάζω ‘παρομοιάζω’) και «ένωση/στενή σχέση» (9 

παράγωγα, 7,56%) (π.χ. συγ-κολλούμαι ‘προσκολλώμαι’, συν-αλλήως ‘αναμεταξύ’). 

 

(69) Πῶς ἐκατέβης σύψυχος, συζώντανος πῶς ἦλθες (‘με όλη τη ψυχή’, 

‘ολοζώντανος’) 

                                                                                                                 (Ἀπόκοπος, 79) 

(70) συνεργεία τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου (‘συνεργασία’) 

 (Γρηγορόπουλος, αρ. 86, ετ. 1524) 

(71) να ἐλθὴ σηφάμελος να κατικισ(η) ἐπὰ (‘μαζί με την οικογένεια’) 

                      (Κατζαρᾶς, αρ. 724, ετ. 1635) 

(72)  Μὰ τὸν Καρποφόρο θωρῶ, τὸ συνανάθροφὸ μου (‘που ανατράφηκαν μαζί’) 

                                                                                                         (Ἐρωφίλη, Α 35) 

(73) συγκερασμένον μὲ χολήν, πικρὸν γοιὸν τὸ φαρμάκιν (‘ανακατεύω υγρά’) 

    (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἐπιτάφιον Θρῆνον, 411) 
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Πίνακας 37. Το πρόθημα συν- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ρήμα]                    π.χ. συμ-προπατώ < προπατώ            ‘βαδίζω μαζί με κάποιον’ 

β. [+Ουσιαστικό]          π.χ. σύ-φλουδο < φλούδα                   ‘ο καρπός μαζί με το φλούδι’ 

γ. [+ Επίρρημα]             π.χ. συν-απαυγωπά < απαυγωπά        ‘τα ξημερώματα’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

α. Επίταση                               π.χ. συχριντί                             ‘ολοκληρωτικά πασαλειμμένος’ 

β. Συμμετοχή                           π.χ. συντρέμω                          ‘βοηθώ’ 

γ. Συγκέντρωση                       π.χ. συναπόβολα                      ‘όλα μαζί’ 

δ. Ταυτότητα/ομοιότητα         π.χ. συνεμοιάζω                       ‘μοιάζω με άλλον’ 

ε. Ένωση/στενή σχέση            π.χ. συμπντώνω                        ‘συμπίπτω’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

- 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

Η λειτουργία της επίτασης είναι περισσότερο αποδοτική στην Κρητική. 

 
5.1.13 Το προθηματοειδές στοιχείο σιο-/σο- 

Για την προέλευση και τις λειτουργίες του προθηματοειδούς στοιχείου σιο-/σο- έχουν 

ασχοληθεί κυρίως οι Πλατάκης (1979), Ξανθινάκης (1996), Χαραλαμπάκης (2001β), 

Δημελά (2005, 2009, 2010) και Dimela & Ralli (2009, 2013). 

Ο Πλατάκης (1979), όπως αναφέρεται στη Δημελά (2009: 785-786), θεωρεί ότι 

το στοιχείο σιο-/σο- δηλώνει επίταση και προέρχεται σε πρώτο στάδιο από το σώος και 

σε δεύτερο στάδιο παρετυμολογικά από το ίσος. Ο Ξανθινάκης (1996: 188)165 θεωρεί 

ότι το στοιχείο αυτό προέκυψε ετυμολογικά από το δωρικό σιος (Θεός) και αποτελεί 

μέρος σύνθετων λέξεων. Ο Χαραλαμπάκης (2001β: 61) ετυμολογεί το σιο-/σο- από το 

ίσιος ενώ παράλληλα παρατηρεί ότι η φωνολογική σύμπτωση των στοιχείων εσω-, ισο- 

και συν- δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην ετυμολόγηση πολλών κρητικών λέξεων. 

Η Δημελά (2009, 2010) συμφωνεί με την άποψη του Χαραλαμπάκη (2001β) και 

διατείνεται ότι το σιο-/σο- προέρχεται ετυμολογικά από το ίσιος, το οποίο σε πρώτο 

 
165 Ο Ξανθινάκης (2009) θεωρεί το στοιχείο αυτό ως α’ συνθετικό λέξεων, όταν έχει τη σημασία ‘ίσιος, 

επίπεδος’ (π.χ. σιόπλατος ‘που έχει ίσο πλάτος) και ως πρόθεμα, όταν δηλώνει επίταση (π.χ. 

σιοβρομέζω ‘ λερώνομαι εντελώς’). 
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στάδιο συμμετείχε στη σύνθεση λέξεων με τις σημασίες «επίπεδος, ίσος», ενώ 

αργότερα απέκτησε και άλλες σημασίες. 

Ο τύπος σιο- συγχρονικά εντοπίζεται στη δυτική Κρήτη, ενώ ο τύπος σο- που 

προκύπτει από το φωνολογικό φαινόμενο της απουράνωσης στην ανατολική Κρήτη 

(Δημελά 2009: 787, Dimela & Ralli 2009: 102, Dimela & Ralli 2013)166. Κατά τη 

Δημελά (2010: 123), το στοιχείο σιο-/σο- εμφανίζεται για πρώτη φορά στο λογοτεχνικό 

έργο Στάθης (τέλη 16ου αι. – αρχές 17ου αι.) και τουλάχιστον στον γραπτό λόγο δε 

φαίνεται να ήταν παραγωγικό. Συγχρονικά, το προθηματοειδές στοιχείο σιο-/σο- είναι 

εξαιρετικά παραγωγικό στην κρητική διάλεκτο, αφού σύμφωνα με τους Δημελά (2005) 

και Dimela & Ralli (2013), πέρα από τον μεγάλο αριθμό παραγώγων που παρουσιάζει, 

είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία πολλών νεολογισμών (π.χ. σιο-ξεγιβεντίζω 

‘ξεφτιλίζω εντελώς’, σιο-ρημάζω ‘ρημάζω εντελώς’), οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν 

καταγραφεί σε κανένα λεξικό της διαλέκτου.   

Η Δημελά (2009, 2010), για να εξηγήσει τη μετάβαση από το επίθετο ίσιος στο 

προθηματοειδές σιο-/σο-, υιοθετεί τη θεωρία της γραμματικοποίησης, όπως έχει 

προταθεί από τους Heine & Kuteva (2002, 2005). Οι παράμετροι που υιοθετεί στις 

εργασίες της είναι εξής: 

 

(1) Διάβρωση (erosion): Το στοιχείο ίσιος ελαττώνεται συλλαβικά ήδη από τον 16ο αι. 

με την αποβολή του αρκτικού φωνήματος /i/ (ί-σιος > σ(ι)ο-/σο-). 

 

(2) Σημασιολογική μετατόπιση (desemanticization): Μελετώντας το διαθέσιμο υλικό 

της έρευνας της, η Δημελά (2009, 2010) παρατηρεί ότι η σημασιολογική διεύρυνση 

του στοιχείου σιο-/σο- τοποθετείται συγχρονικά, αφού: α) στα κείμενα της μεσαιωνικής 

και μεταβυζαντινής περιόδου (με εξαίρεση το παράδειγμα ἐσόσπασες στον στίχο 250 

της τρίτης σκηνής του Στάθη) δεν παρατηρήθηκε η σημασία της «επίτασης» και της 

«ομοιότητας» και β) η επίταση είναι εξαιρετικά παραγωγική στην δημιουργία 

νεολογισμών συγχρονικά. Ενισχυτικό ρόλο για την απόκτηση της σημασίας της 

επίτασης φαίνεται να διαδραμάτισε η φωνολογική σύμπτωση του σιο-/σο- με το συν- 

(Χαραλαμπάκης 2001β)167, το οποίο, όπως διαφάνηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

δηλώνει επίταση ήδη από τον μεσαίωνα. 

 
166  Στην περιοχή του Ρεθύμνου χρησιμοποιούνται και οι δύο τύποι (Δημελά 2009: 787). 
167 Η άποψη αυτή υιοθετείται και από τη Δημελά (2009, 2010). 
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(3) Αποκατηγοριοποίηση (decategorialization): Το στοιχείο σιο-/σο-, κατά τη 

συγγραφέα, έχει διευρύνει τον αριθμό των βάσεων που μπορεί να συνδυαστεί, αφού: 

α) με τη σημασία της «επίτασης συνδυάζεται με ρήματα (π.χ. σο-χαλώ ‘καταστρέφω 

εντελώς) και επίθετα (π.χ. σό-ντρετος ‘εντελώς ίσιος’) και κατασκευάζει επιρρηματικές 

και ρηματικές βάσεις σε δευτερογενές επίπεδο (π.χ. σό-ντρετα < σό-ντρετος ‘εντελώς 

ίσια’ και σο-ασπρίζω < σό-ασπρος ‘ασπρίζω εντελώς’), β) με τη σημασία του «όμοιος» 

δημιουργεί δευτερογενείς επιθετικές δομές από ονοματικές βάσεις (π.χ. σό-χρονος 

‘συνομίληκος’) και γ) με τη σημασία του «ίσος» συνδυάζεται μόνο με ρηματικές (π.χ. 

σο-πατώ ‘κάνω επίπεδο το έδαφος’), ενώ παράλληλα μετέχει και σε δευτερογενείς 

ονοματικούς, επιθετικούς και ρηματικούς σχηματισμούς (π.χ. σό-πατο ‘επίπεδο 

έδαφος’, σό-συρτος168 ‘αυτός που τραβιέται ομοιόμορφα’, σο-μαλίζω ‘εξομαλύνω’). 

Αυτή η παρατήρηση σε συνδυασμό με τη σημασιολογική διεύρυνση του στοιχείου σιο-

/σο- οδηγεί τη Δημελά (2009) στη διαπίστωση, ότι το εν λόγω στοιχείο έχει χάσει το 

λεξικό του χαρακτήρα και έχει αποκτήσει τις ιδιότητες προθήματος.  

Οι σημασιολογικές κατηγορίες «ίσος/όμοιος» και «επίταση» τις οποίες 

προσδίδει το σιο-/σο- σε μία βάση καταλαμβάνουν το 43.48% και 56.52% του συνόλου 

των αποδελτιωμένων παραγώγων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή (46 

στοιχεία). Στην παρούσα εργασία θεωρούμε ότι οι σχηματισμοί που περιλαμβάνουν το 

σιο-/σο- με τη σημασία «ίσος/όμοιος» δεν είναι παράγωγοι, αλλά σύνθετοι αφού: α) το 

ίσ(ι)ος/ίσια απαντά ως ελεύθερο στοιχείο και περιλαμβάνει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 

παραγώγων (π.χ. σό-κουρος ‘ισομεγέθης’, σο-κρούω ‘εφαρμόζω τη θύρα σε ίση 

απόσταση από την παραστάδα’), β) οι σημασίες «επίπεδος, ίσιος και όμοιος» είναι 

περισσότερο λεξικές σε σχέση με την επίταση, η οποία αφορά στη σημασιολογική 

ενίσχυση της σημασίας της βάσης και γ) όταν η γραμματικοποίηση δεν έχει γενικευτική 

ισχύ, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός νέου γραμματικού στοιχείου, 

το οποίο δεν οδηγεί απαραίτητα στον εξοβελισμό του αρχικού τύπου.  

 

Πίνακας 38. Το προθηματοειδές στοιχείο σιο-/σο- στην κρητική διάλεκτο. 

Πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης:  

α. [+ Ρήμα]                    π.χ. σο-ντηρώ <  τηρώ                                 ‘παρατηρώ προσεκτικά’ 

 
168 Το παράδειγμα της συγγραφέως ίσως δεν είναι εύστοχο, αφού η λέξη πιθανότατα προέρχεται από 

το επίρρημα ίσια + ρηματικό επίθετο συρτός < σύρνω ‘αυτός που μεταφέρεται ίσια/ομαλά’ (σύνθετη 

λέξη). 
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β. [+ Επίθετο]                π.χ. σό-ψηστος < ψηστός                            ‘ο εντελώς ψημένος’ 

Σημασιολογική λειτουργία: 

Επίταση                         π.χ. σιο-μισερώνω                                       ‘χτυπώ κάποιον πολύ’ 

Ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση:  

Το πρόθημα απαντά ως σο- στην ανατολική Κρήτη και σιο- στη δυτική Κρήτη. 

Διαφοροποίηση σε σχέση με την ΚΝΕ:  

Το πρόθημα δεν απαντά στην ΚΝΕ. 

 

5.2 Επιθηματοποίηση 

5.2.1 Επιθήματα σχηματισμού ουσιαστικών  

Τα παράγωγα ουσιαστικά της Κρητικής, όπως παρατηρεί ο Πάγκαλος (1955: 391), 

προέρχονται κυρίως από βάσεις ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων και αριθμητικών. Αν 

και σπανιότερα, παράγωγα ουσιαστικά δύναται να δημιουργηθούν ακόμα και από 

βάσεις επιρρημάτων (π.χ. κουτουράδα < κουτουρού ‘η απερισκεψία’).  

Οι γενικές σημασιολογικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα παράγωγα 

ουσιαστικά της Κρητικής είναι, κατά τον Πάγκαλο (1955), οι ακόλουθες: α) επιθήματα 

που δηλώνουν ιδιότητα, κατάσταση και αφηρημένη έννοια, β) τοπικά επιθήματα, γ) 

τοπικά περιεκτικά επιθήματα, δ) επιθήματα που δηλώνουν πλήθος ή σύνολο, ε) 

εθνικά/πατριδωνυμικά, πατρωνυμικά, ανδρωνυμικά επιθήματα, στ) επιθήματα που 

δηλώνουν όργανο/εργαλείο, ζ) επιθήματα που δηλώνουν τον δράστη μίας ενέργειας ή 

επάγγελμα, η) επιθήματα που δηλώνουν αποτέλεσμα/πράξη, θ) υποκοριστικά 

επιθήματα και ι) μεγεθυντικά επιθήματα169. 

 

5.2.1.1 Παραγωγικά επιθήματα που δηλώνουν ιδιότητα, κατάσταση και 

αφηρημένη έννοια 

Τα παραγωγικά επιθήματα που ανήκουν σε αυτήν τη σημασιολογική κατηγορία είναι 

τα -ά/-έα/-έ/-ιά/-ία, -άγρα, -άδα, -(α)μάρα/-(ω)μάρα, -ίλα, -ιλίκι, -οσύνη, -ότη/-ότητα/-

ήτα, -ούρα και -σιά/-σά. 

 

-ά/-έα/-έ/-ιά/-ία 

 
169 Αρκετά επιθήματα ανήκουν σε δύο ή περισσότερες σημασιολογικές κατηγορίες. 
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Το παραγωγικό επίθημα -ιά σχηματίστηκε από το κληρονομημένο επίθημα -έα 

λαμβάνοντας αρχικά τη μορφή -ία και στη συνέχεια, μέσω της διαδικασίας της 

συνίζησης που έλαβε χώρα πριν τον 11ο αι. μ.Χ. (Ανδριώτης 2001: 129), ο τόνος 

μετακινήθηκε στη λήγουσα και το /i/ σε περιβάλλον πριν από φωνήεν τράπηκε σε 

ημίφωνο (Horrocks 2010: 165, Holton et al. 2019: 508). Στις γραπτές πηγές του 

μεσαίωνα τόσο το -ιά όσο και οι μορφές -ία και -έα συνυπάρχουν. Την περίοδο της 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής το -ιά παραγκωνίζει σε μεγάλο βαθμό τις μορφές -έα και 

-ία. 

 

(74) βρόμον πολὺν καὶ δυσωδίαν, εἰς τὴν κοπρέαν ἀπόσω 

             (Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 244) 

(75) ἐκήνι τὴν βουδέα 

(Καστροφύλακας, αρ. 377, ετ. 1559) 

(76) μά, σὰν ἀπομακρύνουσι, χάνουν τὴν ἐρωτίαν 

                                                                                       (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 86) 

(77) καὶ πἔναν ἀλιλογίας 

                     (Κατζαρᾶς, αρ. 17, ετ. 1607) 

(78) ἀλήθεια ’ς τὴν ἐπιθυμιά, ’ς τὸν πόθον εἶσ’ ἐχθρός μου 

                                                                                       (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 66) 

(79) μὲ τὸ γενεραλίσιμο καὶ σὲ φιλιὰν ἐδόθη 

      (Κρητικός Πόλεμος, 474/8) 

 

Το επίθημα -έα εμφανίζει και τη μορφή -ά σε περιβάλλον πριν από /r/, 

συριστικό ή προστριβόμενο σύμφωνο (Holton et al. 2019: 508, 511-512). Η εν λόγω 

μορφή έχει εντοπιστεί από τους συγγραφείς και σε κείμενα που προέρχονται από τα 

Κύθηρα, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και την Πάρο. Χαρακτηριστικά είναι τα 

παρακάτω παραδείγματα από την Κρητική: 

 

(80) διότι, ὅ,τι μίσος καὶ ἀνὲ φας, ὅλο κοπρὰ γεννᾶται 

                                                      (Λόγοι διδακτικοί τοῦ πατρός πρός τὸν υἱὸν, 100) 

(81) ὁπιαν μερὰν θέλη να τις πάρη (‘μεριά’) 

                                                                                    (Ὁλόκαλος, αρ. 173, ετ. 1537) 
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(82) καὶ πλῆσες τόσες ὑβρισὲς τσῆ τύχης τως νὰ λέγου 

      (Κρητικός Πόλεμος, 560/18) 

 

Το -έ αποτελεί μία ακόμα εναλλακτική μορφή του επιθήματος -έα, το οποίο, 

κατά τους Χατζιδάκι (1905/07: Β 355) και Holton et al. (2019: 509) εντοπίζεται στη 

δυτική Κρήτη και Ικαρία. Κατά τους Holton et al. (2019: 509), το επίθημα προέκυψε 

από τη συνένωση των /e/ και /a/ και οι πρώτες μαρτυρίες του επιθήματος ανάγονται 

στον 16ο αι.  

 

(83) ὡσά τζη βάλει τὴν κοπρέ κιανείς νὰ τὴ σκαλίσει. 

                                                                                                       (Πανώρια, Γ 310) 

(84) κι εἰς ἀθρωπέ κι εἰσε τιμὴ κι εἰς πλούτη νὰ σᾶς μοιάζου 

                                                                                                         (Πανώρια, Δ 80) 

 

Συγχρονικά, όπως παρατηρούν οι Κοντοσόπουλος (1969: 28) και Ξανθινάκης 

(2009: 27), οι μορφές -έ/-έα εντοπίζονται στη δυτική Κρήτη. Συγκεκριμένα, κατά τους 

συγγραφείς, ο τύπος -ε κυριαρχεί στον νομό Ρεθύμνης (π.χ. αχλαδ-έ ‘αχλαδιά’, ελ-έ 

‘ελιά’, παλαμ-έ ‘χτύπημα με την παλάμη’), ενώ ο τύπος -έα είναι πιο διαδεδομένος από 

τον τύπο -έ170 στον νομό Χανίων (π.χ. καπνουλ-έα ‘η μυρωδιά του τσιγάρου’, μηλ-έα 

‘μηλιά’, τυρ-έα ‘μυρωδιά τυριού’). Στην ανατολική Κρήτη κυριαρχούν οι τύποι -ιά/-ά 

(π.χ. δροσ-ά ‘δροσιά’, τρυγι-ά ‘το κατακάθι του κρασιού’)171. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

κατά τη μεσαιωνική και μεταβυζαντινή περίοδο, όπως διαφαίνεται από τα 

παραδείγματα 74-75, ο τύπος -έα ήταν ιδιαίτερα εύχρηστος ακόμα και στην ανατολική 

Κρήτη, αφού ανιχνεύεται με ευκολία στα κείμενα των συγγραφέων που είχαν ως τόπο 

καταγωγής το Ηράκλειο της Κρήτης. Επιπλέον, η μορφή -έ, περιορίζεται την περίοδο 

της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής στα κείμενα του Χορτάτση, ο οποίος είχε καταγωγή 

από το Ρέθυμνο. 

Αναφορικά με τις σημασιολογικές λειτουργίες του επιθήματος -ία στην ΚΝΕ 

εκτενής έρευνα έχει πραγματοποιηθεί από την Efthymiou (1999a,b), ενώ για την 

Κρητική πολύτιμες πληροφορίες αντλούμε από τον Πάγκαλο (1955). Κατά την 

Efthymiou (1999a: 59), το επίθημα -ιά συνδυάζεται με ονοματικές και ρηματικές 

 
170 Η μορφή -ε απαντά επίσης στην Ικαρία και Λέσβο (Χατζιδάκις 1905: Β 355). 
171 Στη δυτική Κρήτη ανιχνεύεται λιγότερο συχνά (π.χ. γιαλιά < γιαλός ‘η ακτή’). 
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βάσεις και δηλώνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) ονόματα δέντρων (π.χ. μηλ-ιά), β) πληγή 

(π.χ. αγκων-ιά), γ) σύνολο προσώπων (π.χ. αγροτ-ιά), δ) χρονικό διάστημα (π.χ. χρον-

ιά), ε) περιεχόμενο (π.χ. κουταλ-ιά), στ) συμπεριφορά (π.χ. τσαχπιν-ιά) και ζ) πράξη 

(π.χ. κλεψ-ιά). Ο Πάγκαλος (1955) εύστοχα παρατηρεί για την Κρητική ότι το επίθημα 

όταν συνδυαστεί με ονοματικές βάσεις φανερώνει α) «ιδιότητα ή αφηρημένη έννοια» 

(π.χ. αθρωπ-ιά ‘ανθρωπιά’), β) «οσμή» (π.χ. κρομμυδ-ιά/κρομμυδ-έ/κρομμυδ-έα, ‘η 

μυρωδιά του κρεμμυδιού’, σκαν-ιά/σκαν-έ ‘η δυσάρεστη οσμή από το ακάθαρτο 

σώμα’), γ) «ποσότητα/μέτρο» (π.χ. πιρουν-ιά/πιρουν-έ, φουρν-ιά/φουρν-έ), δ) «πληγή» 

(π.χ. χτυπημαθ-ιά, μαχαιρ-έ), ε) ονόματα φυτών/δέντρων (π.χ. αμπουρνελ-ιά/μπουρνελ-

έ ‘κορομηλιά’), ενώ όταν συνδέεται με βάσεις ρημάτων και επιθέτων δηλώνει 

αποκλειστικά «αφηρημένες έννοιες/ιδιότητα» (π.χ. ασκημ-ιά < άσκημ(ος) ‘η ασχήμια’ 

μαγαρισ-ά < μαγαρίζ(ω) ‘η βρομιά’). Όταν το επίθημα -ία προσαρτάται σε ρηματικές 

βάσεις δηλώνει και «πράξη» (π.χ. αλλαξ-ά). Παραδείγματα για κάθε σημασιολογική 

κατηγορία από την περίοδο του 14ου – 17ου αι. παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

(85)  καὶ ἄφες τοῦ Κάστρου τὰ στενά, ἄφες τὲς πελελιές σου 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 106) 

(86)  σκωλήκων βρῶμα γίνεσαι καὶ δυσωδία καὶ σκόνη 

             (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 152) 

(87) Ἤτονε οἱ Ἀγαρηνοὶ μιὰ δεκαρὰ νομάτοι 

(Κρητικός Πόλεμος, 291/11) 

(88)  καὶ μὲ ραβδιὲς πολλότατες ἔχου νὰ τσ’ ἀποθάνου 

         (Κρητικός Πόλεμος, 440/8) 

(89) ἐτζυ ἀπο μουρνίαις 

(Καστροφύλακας, αρ. 342, ετ. 1559) 

(90) μερὰ κι ὅλη τὴ γῆ ἡ πορπατηξά σου 

                                                                                          (Ἐρωφίλη, Χορικό Δ 715) 

 

-άγρα 

Το -άγρα ανήκει στην μορφολογική κατηγορία των προσφυματοειδών. Αποτελεί 

προϊόν γραμματικοποίησης από το αρχαιοελληνικό ουσιαστικό ἄγρα (‘κυνήγι, 

ψάρεμα’). Είναι από τα λίγα παραδείγματα γραμματικοποίησης στη διάλεκτο, όπου ο 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

257 

 

λεξικός τύπος έχει πλήρως εξαλειφθεί από το αφηρημένο λεξικό των ομιλητών. 

Χρησιμοποιώντας την ορολογία των Heine & Kuteva (2002, 2005) θεωρώ ότι η 

γραμματικοποίηση του στοιχείου ἄγρα πέρασε από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι 

η σημασιολογική μετατόπιση (desemanticization), όπου η αρχική σημασία ‘κυνήγι, 

ψάρεμα’ διαγράφεται από τις σημασιολογικές πληροφορίες του λήμματος και τη θέση 

του καταλαμβάνει μία νέα σημασία, αυτή της «πάθησης/δυσάρεστης κατάστασης» 

(π.χ. μωρ-άγρα ‘η ανοησία’, ξυσμ-άγρα ‘ο κνησμός’, ποδ-άγρα ‘η έντονη 

ερυθρότητα/το πρήξιμο του ποδιού’ τυφλ-άγρα ‘η τύφλωση’). Σε δεύτερο στάδιο 

λαμβάνει χώρα η αποκατηγοριοποίηση (decategorialization) που προκαλεί 

τροποποίηση της μορφολογικής κατηγορίας του στοιχείου από θέμα σε παραγωγικό 

επίθημα.  

Το επίθημα συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων. Σε 

αντίθεση με την κρητική διάλεκτο, στην ΚΝΕ τόσο το λεξικό στοιχείο άγρα όσο και το 

προσφυματοειδές -αγρα συνυπάρχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΚΝΕ το θέμα αγρα 

δεν απέχει πολύ από την πλήρη εξάλειψη της αρχικής λεξικής σημασίας του, αφού η 

χρήση του έχει περιοριστεί στον επίσημο λόγο και σε στερεότυπες εκφράσεις (π.χ. άγρα 

πελατών, άγρα ψήφων). Στη διάλεκτο, το πρόσφυμα εμφανίζεται ήδη από τη 

μεσαιωνική περίοδο. 

 

(91) μὲ σκοτεινάγρας παίδευσιν νὰ ᾿δοῦν τὴν δύναμίν του 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 2390) 

(92) κ’ εἰς ἀφορμάγρα172 ὁ λογισμός σ’ ἔφερε, Θυγατέρα 

                                                                                                     (Ἐρωτόκριτος, Γ 1305) 

 

-άδα 

Το παραγωγικό επίθημα -άδα εμφανίζεται τον μεσαίωνα και προέρχεται από  την 

αιτιατική ενικού των αρχαίων ουσιαστικών σε -ας (Ανδριώτης 2001). Η ύπαρξη αυτού 

του επιθήματος, κατά τον Μπαμπινιώτη (2010), διευκόλυνε την εισαγωγή βενετικών 

δανείων στην Ελληνική με το επίθημα -ada (π.χ. καντάδα < cantada). Στην Κρητική το 

επίθημα προσαρτάται σε βάσεις επιθέτων (π.χ. ονοστιμ-άδα < νόστιμ(ος) ‘η νοστιμιά’, 

αεριν-άδα < αεριν(ός) ‘η δροσερή αίσθηση του αέρα’, φραγερ-άδα < φραγερ(ός) ‘πυκνή 

 
172 ‘η τρέλα’ ( < αφορμίζω ‘τρελαίνω’). 
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βλάστηση’), ουσιαστικών (π.χ. δετ-άδα < δέτη(ς) ‘το δέσιμο’, καψαλ-άδα < καψάλα ‘το 

καμένο έδαφος’) αλλά και επιρρημάτων (π.χ. κουτουρ-άδα < κουτουρού ‘η 

απερισκεψία’) δηλώνοντας συνήθως μία αφηρημένη έννοια. 

 

(93)  Τρομάσσει ἀπό τά κίνδυνα καὶ ἀπό τὴν ἐγδυμνιάδα 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 105) 

 

-(α)μάρα/-(ω)μάρα 

Το επίθημα -(α)μάρα/-(ω)μάρα δηλώνει ιδιότητα/κατάσταση/πάθηση και προέκυψε 

από τα ουσιαστικά σε -μ(ος) και -μα στο οποίο προστέθηκε το επίθημα -αρα (π.χ. φαγω-

μ-άρα < φάγω-μα, βαρε-μ-άρα < βαρε-μ(ός)) (Ανδριώτης 2001, Μπαμπινιώτης 2010). 

Λιγότερο πιθανή είναι η ετυμολογική προσέγγιση που ακολουθεί ο Πάγκαλος (1955: 

Α 402-403), ο οποίος υποστηρίζει ότι το -μάρα προέρχεται από το συνδυασμό του 

φωνολογικά μειωμένου παραγωγικού επιθήματος -μ(ενος) με το επίθημα -άρα (π.χ. 

στραβωμάρα < στραβωμένος). Στη συνέχεια, κατά τον συγγραφέα, το επίθημα -ωμάρα 

αυτονομήθηκε ως ξεχωριστό επίθημα, το οποίο δήλωνε μία αφηρημένη έννοια (π.χ. 

χαζ-ωμάρα < χαζ(ός)).  

 

(94) Καὶ ὁπού ᾿δειχνε ὅτι ἐγάπαν τον κι εἶχε τον λιγωμάραν 

            (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Οἱ πολιτικές>, 327) 

(95) καὶ ζαλισμάρα του ’δωκε, παράτρομος μεγάλος 

                                                                                              (Ἐρωτόκριτος, Α 1799) 

 

-ίλα 

Τα παράγωγα σε -ίλα δηλώνουν, κατά τoυς Χατζιδάκι (1905/07: Β 250-251), Ανδριώτη 

(2001: 133) και Μπαμπινιώτη (2010), μία δυσάρεστη κατάσταση (π.χ. ξεφτ-ίλα) ή 

δυσάρεστη οσμή (π.χ. φαρμακ-ίλα). Το επίθημα -ίλα προέρχεται είτε από το αρχαίο 

επίθημα -λα (π.χ. παύ-λα), το οποίο προσκολλήθηκε σε ρηματικά θέματα αορίστου (π.χ. 

κα-ΐλα < κάηκα) αποκτώντας μέσω της επανανάλυσης του θεματικού -η- των ρημάτων 

τη μορφή -ίλα είτε από τα αρχαία ονόματα σε -υ στα οποία προσαρτήθηκε το επίθημα 

-λ(ος) (π.χ. παχυ-λός) (Ανδριώτης 2001: 133). Στην Κρητική, όπως και στην ΚΝΕ (βλ. 

Ράλλη 2005: 149), συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (δροτσ-ίλα < 
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(ι)δρώτα(ς)/ίδρ(ος) ‘η μυρωδιά του ιδρώτα’), επιθέτων (βαρβατ-ίλα < βαρβάτ(ος) ‘η 

κακοσμία του τράγου’) και ρημάτων (π.χ. κα-ΐλα < καί(ω) ‘η υπερβολική ζέστη’). 

 

(96) Ἡ καΐλα ἡ ψοματινὴ ἐπέρασε κ’ ἐδιάβη 

                                                                                              (Ἐρωτόκριτος, Α 2033) 

 

-ιλίκι 

Το παραγωγικό επίθημα -ιλίκι είναι τουρκικής προέλευσης (< lik) (Ανδριώτης 2001: 

187, Ράλλη 2005: 149). Το επίθημα δημιουργεί παράγωγα ουσιαστικών ουδετέρου 

γένους και ανήκει στην ομάδα των παραγωγικών επιθημάτων που δεν αλλάζουν τη 

γραμματική κατηγορία της βάσης στην οποία προσαρτώνται (π.χ. ζητιαν-ιλίκι < 

ζητιάν(ος) ‘η ζητιανιά’). Σημασιολογικά, το επίθημα -ιλίκι στη διάλεκτο δηλώνει, όπως 

και στην ΚΝΕ, ιδιότητα και ενώνεται κυρίως με βάσεις που δηλώνουν αξίωμα (π.χ. 

πρωθυπουργ-ιλίκι < πρωθυπουργ(ός) ‘το αξίωμα του πρωθυπουργού’, βασιλ-ίκι < 

βασιλιά(ς) ‘το αξίωμα του βασιλιά’), επάγγελμα (π.χ. αγροτ-ιλίκι < αγρότη(ς)) ή 

κατάσταση (π.χ. ζορι-λίκι < ζόρι)173.  

 

(97) ὤφου, στοῦ λόγου μου θωρῶ ἀλλαξοβασιλίκια! 

(Κρητικός Πόλεμος, 562/24) 

 

-οσύνη 

Το -οσύνη συνδυάζεται, όπως και στην ΚΝΕ (βλ. Ράλλη 2005: 149), με βάσεις 

ουσιαστικών (π.χ. ψιμυδ-οσύνη  > ψιμύθι ‘ελκυστικότητα’) και επιθέτων (π.χ. αγι-οσύνη 

< άγι(ος)) δηλώνοντας αφηρημένες έννοιες. Το επίθημα απαντά ήδη από την 

αρχαιότητα σε παράγωγα επιθέτων και ουσιαστικών που έληγαν σε -ος και -ων (π.χ. 

δουλο-σύνη < δοῦλος, μνημ-οσύνη < μνήμων) (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001 και 

Μπαμπινιώτης 2010). Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω διαλεκτικά παραδείγματα: 

 

(98) νὰ ἐλευθερώσῃς τὸν λαὸν ἀπὲ τῆς δουλωσύνης 

          (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1798) 

(99) νέφη θελὰ θέλου γερθῆ μὲ τόση κακοσύνη 

 
173 Για μία εμπεριστατωμένη ανάλυση των σημασιολογικών ιδιοτήτων του επιθήματος, βλ. Ντάγκα 

(2012). 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

260 

 

                                                                                   (Φορτουνᾶτος, Πρόλογος 112) 

 

-ότητα/-ότη/-ήτα 

Το παραγωγικό επίθημα -ότητα/-ότη/-ήτα εκφράζει ό,τι και το επίθημα -οσύνη, δηλαδή 

αφηρημένες έννοιες. Συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών και επιθέτων (π.χ. μάν-ητα < 

αρχ. μάνη ‘μεγάλος θυμός’, άργ-ητα < αργ(ός) ‘βραδύτητα’). Η αρχαιοπρεπής μορφή 

του -ότη και η φωνολογικά μειωμένη μορφή -ήτα (< (ότ)ητα), η οποία είναι άγνωστη 

για τα δεδομένα της ΚΝΕ, απαντούν στη διάλεκτο ήδη από τα μεσαιωνικά και 

μεταβυζαντινά χρόνια και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται έως και σήμερα. 

Ενδεικτικά παραδείγματα ακολουθούν παρακάτω: 

 

(100) καὶ μετὰ τό ’χεν ὄργητα ἄρχισε ν’ ἀγαπᾶται 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, στιχ. 28) 

(101) Τὴν προθυμιὰν τῆς νιότης μου μοῦ λὲς νὰ βάλω κάτω; 

                                                                                                   (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 56) 

(102) καὶ τῶν Ἀρμάτω’ οἱ ταραχές, ὄχθρητες, καὶ τὰ βάρη 

                                                                                                          (Ἐρωτόκριτος, Α 5) 

(103) κορμί, φτερά, καὶ δύναμη, καὶ μεγαλότη κάνει 

                                                                                                      (Ἐρωτόκριτος, Α 300) 

 

-ούρα 

Το επίθημα -ούρα πρωτοεμφανίζεται στην ελληνική γλώσσα την αλεξανδρινή περίοδο 

(Μπαμπινιώτης 2010). Το επίθημα προέρχεται από το λατινικό -ura, το οποίο αρχικά 

απαντούσε σε δάνεια από την Λατινική (π.χ. σαβούρα < saburra) και αργότερα 

επεκτάθηκε και σε ελληνικές λέξεις, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ιδιότητα ή 

κατάσταση (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001, Ράλλη 2005, Μπαμπινιώτης 2010). Στη 

διάλεκτο, όπως και στην ΚΝΕ, συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών, επιθέτων και 

ρημάτων (π.χ. καμπαθ-ούρα < χάμπαθ(ο) ‘κοίλωμα εδάφους’, θολ-ούρα < θολ(ός), 

τρωγ-ούρα < τρώγ(ω) ‘αλλεργία’, ανεκατωσ-ούρα < ανεκατών(ω) ‘το ανακάτωμα’). 

 

(104) ἡσε χασουραν ὁσὰν καὶ ἡς διἄφορον 

             (Ὁλόκαλος, αρ. 215, ετ. 1541) 
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-σία/-σιά/-σά 

Το παραγωγικό επίθημα -σία προέρχεται από το αρχαιοελληνικό παραγωγικό επίθημα 

-τία174 μέσω της τροπής του φωνήματος /t/ σε /s/ (π.χ. ικεσία < ικέτης) (Μπαμπινιώτης 

2010). Κατά τους Ανδριώτη (2001) και Μπαμπινιώτη (2010), το επίθημα ενισχύθηκε 

από περιπτώσεις κατά τις οποίες το -ία ακολουθούσε ρηματικά θέματα, τα οποία 

έληγαν σε -σ- (π.χ. δοκιμασ-ία) γεγονός που συνέδραμε περαιτέρω στην αυτονόμησή 

του. Ο Πάγκαλος (1955: Α 392) θεωρεί πως το επίθημα προέκυψε κατ’ αναλογική 

παρέκταση των αρχαίων σε -σι(ς) με ενδιάμεσο τύπο το -σι (π.χ. ανεγκασά < ανεγκασιά 

< ανέγκασι < ανάγκασι(ς) < αναγκάζ(ω)). Ο Χατζιδάκις (1905/07: Β 226-227) αναφέρει 

ότι το επίθημα -σία εμφανίζεται ήδη σε πολλές λέξεις από αρχαιοτάτων χρόνων (π.χ. 

ἀνοη-σία, ὑγρα-σία) και ήδη πριν τη δημιουργία της Νέας Ελληνικής εξοβέλισε σε 

μεγάλο βαθμό το αρχαιοπρεπές επίθημα -σι(ς) (π.χ. γυμνα-σία αντί γύμνα-σι(ς)).  

Ο τύπος -σία προσαρτάται σε ρηματικές βάσεις και απαντά συγχρονικά στη 

Δυτική Κρητική με τη μορφή -σιά (π.χ. γλυκα-σιά < αορ. θέμα γλυκα- του ρήματος 

γλυκαίν(ω) ‘η γλυκύτητα’), ενώ ο τύπος -σά εμφανίζεται στην Ανατολική Κρητική (π.χ. 

γλυκα-σά < γλυκαίν(ω), ζεστα-σά < ζεσταίν(ω)) (Πάγκαλος 1955: Α 392). Κατά τους 

μεσαιωνικούς χρόνους το επίθημα απαντούσε και με τις τρεις μορφές στο ανατολικό 

τμήμα της Κρήτης (βλ. 105-107). Η μορφή -σά που προέκυψε μέσα από την 

απλοποίηση συμπλέγματος (κοινώς απουράνωση), είναι ο βασικός τύπος κατά την 

περίοδο της Πρώιμης Νεότερης Κρητικής τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο ανατολικό 

τμήμα του νησιού (βλ. 108, 109). 

 

(105)  Τὰ τέτοια ξεφαντώματα καὶ τέτοιες γλυκασίες 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 371) 

(106) κ’ ἦτον μεγάλη ἀσυστασιὰ εἰς γέροντες καὶ νέους 

                                                                                             (Ἡ Κοσμογέννησις, 662) 

(107) τῆς Παλαιστίνης ἐμπασάν, καὶ τ’ ἔναι τὸ γυρεύεις; 

                                                                                             (Ἡ Κοσμογέννησις, 706) 

(108) ἐπήρανε ἀπολπισὰ τὸ πὼς δὲν τοὺς νικοῦνε 

 
174 Στη διάλεκτο διατηρούνται έως σήμερα ορισμένοι τύποι με συνίζηση, όπως οι σταλαμα-θιά (< 

σταλαμα-τιά) και πεσμα-θιά (< πεσμα-τιά) με τροπή του /t/ σε /θ/ πριν από συνιζανόμενο /i/. 
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         (Κρητικός Πόλεμος, 531/23) 

(109) καθάρια απὀ φηρασά 

                           (Καστροφύλακας, αρ. 147, ετ. 1558) 

 

Τα παραγωγικά επιθήματα της Κρητικής που ανήκουν στις σημασιολογικές 

κατηγορίες «ιδιότητα» και «αφηρημένες έννοιες» παρέχουν έναν σημαντικό αριθμό 

αντιπαραδειγμάτων αναφορικά με την υπόθεση του φραγμού (Aronoff 1976)175. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ουσιαστικά ζέστη/ζεστ-άδα/ζεστα-σιά όπου η 

έννοια της «θερμότητας» εκφράζεται τόσο από μία απλή λέξη (π.χ. ζέστη) όσο και από 

παράγωγες ομόρριζες λέξεις (π.χ. ζεστ-άδα, ζεστα-σιά) χωρίς καμία διαφοροποίηση στη 

σημασία τους. Παρόμοιες περιπτώσεις αποτελούν τα ζεύγη παράγωγων λέξεων μαν-

ία/μάν-ητα, αλαφρ-άδα/αλάφρω-ση και κακ-ία/κάκ-ητα/κακ-οσύνη, τα οποία δηλώνουν 

τις έννοιες «οργή», «ελαφρότητα» και «κακία» αντίστοιχα. Τέτοιου είδους 

παραβιάσεις της υπόθεσης του φραγμού εντοπίζουμε αρκετά συχνά στα κείμενα της 

Πρώιμης Νεότερης Κρητικής. Ενδεικτικά: 

 

(110) καὶ μὲ τὴ φρονιμάδα σου νέκταρε τὴν ποτίζεις 

                                                                                                  (Στάθης, Ιντερμεδιο Β 6) 

(111) Γονατιστός τὸν προσκυνᾶ, μὲ φρόνεψη καὶ τάξη 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Γ 887) 

(112) γιατὶ κάλιά ’ναι ἡ ζῆσί μας, καὶ μὴν τὸ λυπηθῆτε! 

                                                                                                                (Στάθης, Γ 394) 

(113) καὶ τὴ ζωή δὲν τὴν ψηφᾶ ἄνθρωπος, σά γεράσει 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Γ 882) 

 

5.2.1.2 Παραγωγικά επιθήματα που δηλώνουν τόπο  

Τα παραγωγικά επιθήματα της Κρητικής που δηλώνουν τόπο/χώρο είναι, κατά τον 

Πάγκαλο (1955: Α 401-402), τα -ει(ό), -αρει(ό), -τήρι, -τρα/-τρά. 

 

-εί(ο)/-ει(ό) 

 
175 Βλ. ενότητα 4.1.1. 
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Το παραγωγικό επίθημα -εί(ο) προέρχεται από το αρχαιοελληνικό επίθημα -εῖον και 

έκτοτε διατηρεί όλες τις σημασιολογικές και μορφολογικές του ιδιότητες. Το επίθημα 

συνδυάζεται με ονοματικά και ρηματικά θέματα τόσο στην ΚΝΕ (βλ. Ράλλη 2005) όσο 

και στην Κρητική. Το επίθημα εμφανίζεται τις περισσότερες φορές με συνίζηση στη 

Νεότερη Κρητική και φέρει τόνο στη λήγουσα (π.χ. αλαιτρουβ-ει(ό) ‘ελαιοτριβείο’, 

κασαπηλ-ει(ό) ‘χασάπικο’, μαγεργ-ει(ό) ‘το μαγειρείο’, ρακιδ-ει(ό) ‘χώρος με λέβητα 

για την εξαγωγή ρακής’, μεταξαργ-ει(ό) ‘σηροτροφείο’ χαρκιδ-ει(ό) ‘σιδηρουργείο’). 

Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα το επίθημα εμφανιζόταν με ή χωρίς συνίζηση (βλ. 114, 

115)176. 

 

(114) κι εἰς μιὰν οἱ ἄτυχοι γονεῖς εἰς τὸ σκολειὸν μ’ ἐβάλαν 

                                                                                                 (Ἀφήγησις παράξενος, 30) 

(115) στῆς Αγγελίνας τῆς πτωχῆς σιμά εἰς τὸ τσαγκαρεῖον 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 109) 

 

-αρεί(ο)/-αρει(ό) 

Το παραγωγικό επίθημα -αρεί(ο) δημιουργήθηκε τον μεσαίωνα από τη συνένωση των 

παραγωγικών επιθημάτων -άρη(ς) και -εῖον (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001, ΕΛΝΕΓ 

2010). Δημιουργεί παράγωγα ουσιαστικά ουδέτερου γένους από βάσεις ουσιαστικών 

(π.χ. νταμπακ-αρει(ό) < νταμπάκη(ς) ‘βυρσοδεψείο’) και επιθέτων (π.χ. κομμεν-αρει(ό) 

< κομμέν(ος) ‘λεπροκομείο’) και δηλώνει, μεταξύ άλλων, τον τόπο όπου διεξάγεται μία 

εργασία/επάγγελμα. Τον μεσαίωνα εμφανιζόταν είτε με τη μορφή -αρεῖον είτε με τη 

μορφή -αρειόν (βλ. 116, 117). 

 

(116) Ἐξήμπωσέ με ἡ Τύχη μου εἰς τὸ πολιτικαρεῖον 

                                                                                                 (Ἀφήγησις παράξενος, 46) 

(117) Ἠγάπουν τὸ μαυλισταρειόν, τὸ μέγα μοναστήριν. 

                                                                                                 (Ἀφήγησις παράξενος, 91) 

 

-τήρι 

 
176 Οι τύποι σε –εί(ο) που έχουν ενταχθεί στη διάλεκτο από την Κοινή Νεοελληνική παραμένουν 

ασυνίζητοι (π.χ. ζαχαροπλαστείο). 
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Το παραγωγικό επίθημα -τήρι δηλώνει το όργανο, αλλά και τον τόπο όπου διεξάγεται 

μία ενέργεια. Πρόκειται για ένα επίθημα που δημιουργήθηκε τον μεσαίωνα από το 

αρχαιοελληνικό επίθημα -τήριον (ΕΛΝΕΓ 2010) και στη διάλεκτο, όπως και στην ΚΝΕ 

(βλ. Ράλλη 2005: 148) συνδυάζεται αποκλειστικά με βάσεις ρημάτων (π.χ. αργασ-τήρι 

< αργάζ(ομαι) ‘εργαστήριο’, πατη-τήρι < πατ(ώ) ‘ο χώρος που πατούν τα σταφύλια για 

την εξαγωγή μούστου’, κοιμη-τήρι < κοιμ(ούμαι) ‘το μέρος δίπλα στην εκκλησία που 

τοποθετούνται τα οστά του νεκρού’).  

 

(118) σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ περισσὰ κρωντήρια (‘πήλινο αγγείο’) 

          (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1852) 

(119) χερόκτενα μία ζυγη, αργαστήρη (‘αργαλειός’) 

(Ὁλόκαλος, αρ. 177, ετ. 1538) 

 

-τρα/-τρά 

Ο Μπαμπινιώτης (2010) συνδέει ετυμολογικά το επίθημα -τρα με το επίθημα -τηριον 

και χρησιμοποιείται κυρίως για τη δήλωση του οργάνου (βλ. παρακάτω). Στη διάλεκτο, 

όπως παρατηρεί ο Πάγκαλος (1955: Α 405-406), το επίθημα -τρα (και -τρε στη δυτική 

Κρήτη)177 ορισμένες φορές μπορεί να δηλώσει ό,τι και το επίθημα -τηρι, δηλαδή το 

μέρος που διεξάγεται μία ενέργεια (π.χ. βοσκίσ-τρα < βοσκίζ(ω) ‘ο χώρος που βόσκουν 

τα πρόβατα’, κυλισ-τρά/κυλισ-τρέ < κυλίζ(ω)/κυλι(ώ) ‘χώρος που κυλιούνται τα ζώα’, 

χορεύ-τρα < χορεύ(ω) ‘χορευτήριο’). Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι το 

επίθημα -τρα παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή αποδοτικότητα στην έκφραση της 

σημασιολογικής κατηγορίας του «χώρου» εν αντιθέσει με τη σημασιολογική 

κατηγορία του «οργάνου». 

 

(120) εἰς τὴ χαλάστρα, μὲ βουτσὰ καὶ χῶμα τὴ στουμπώνου (‘το πέρασμα από το 

τείχος, το ρήγμα’) 

                    (Κρητικός Πόλεμος, 169/10) 

 

 
177 Το -τρε προκύπτει από τον συνδυασμό των επιθημάτων -τρα και -ε. Για το επίθημα -ε βλ. 5.2.1.1. 
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5.2.1.3 Τοπικά περιεκτικά επιθήματα 

Τα περιεκτικά παραγωγικά επιθήματα της Κρητικής είναι τα -άδικ(ο), -έ(ς)/-ιά(ς), -

(ι)ώνα(ς)/-(ι)ωνα(ς), -ωνιά(ς)/-ωνέ(ς). 

 

-άδικ(ο) 

Το παραγωγικό επίθημα -άδικ(ο) δηλώνει το «μέρος/κατάστημα που περιέχει κάτι» και 

προέρχεται από την επανανάλυση του τμήματος -αδ- των θεμάτων που δηλώνουν 

επάγγελμα σε -α(ς) (π.χ. ψαρα ~ ψαραδ), ως μέρους του παραγωγικού επιθήματος με 

την προσθήκη του -ικ(ο) (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001). Όπως διαφάνηκε στο 

εισαγωγικό κομμάτι της κλίσης (βλ. κεφ. 2), τα θέματα σε -δ-, κατά τη Ralli (2000) και 

Ράλλη (2005), αποτελούν αλλόμορφα που κατανέμονται στον πληθυντικό αριθμό. Από 

το επίθημα αυτό προκύπτουν παράγωγα από ουσιαστικά και επίθετα, όπως τα ρακ-

άδικ(ο) < ρακή ‘χώρος που γίνεται κατανάλωση ρακής’, στιβαν-άδικ(ο) < στιβάνι 

‘μέρος που κατασκευάζονται στιβάνια’, τρελ-άδικ(ο) < τρελός ‘χώρος που περιέχει 

τρελούς ανθρώπους’ κ.ά. Τα παράγωγα σε -άδικ(ο) κλίνονται κατά την ΚΤ4 της 

διαλέκτου. 

 

(121) Να κάνη ἐνα χρόνο στο φορτζάδικω (‘οι γαλέρες στις οποίες γίνονται 

καταναγκαστικά έργα’) 

               (Καστροφύλακας, αρ. 19, ετ. 1558) 

 

-έ(ς)/-έα(ς)/-ιά(ς) 

Το επίθημα -έα(ς) δηλώνει το «μέρος που περιέχει δέντρα/φυτά/θάμνους». Εντοπίζεται 

σε αρκετά τοπωνύμια στα νοταριακά κείμενα του μεσαίωνα αλλά και του 17ου αι. 

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα: 

 

(122) τόπον ονομαζόμενον στον Αγριλιδεα 

   (Ὁλόκαλος, αρ. 1, ετ. 1496) 

(123) εις τοπον καλούμενον Αγγιναρεα καὶ Λαγοκιτ(η) περιὀχι τοῦ Σκηνεα 

                     (Κατζαρᾶς, αρ. 240, ετ. 1614) 
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Οι μορφές -ιά(ς) και -έ(ς) δημιουργήθηκαν από το -έα(ς) και εμφανίζονται στον 

γραπτό λόγο μετά τον 16ο αι. Το επίθημα -ιά(ς) προέκυψε μέσω της φωνολογικής 

διαδικασίας της συνίζησης, ενώ το -έ(ς) από τη συνένωση των /e/ και /a/. 

 

(124) εις τον Αστηβιδια 

         (Κατζαρᾶς, αρ. 348, ετ. 1620) 

(125) ἠς το Κατζοπρινια 

         (Κατζαρᾶς, αρ. 486, ετ. 1627) 

(126) εχει εις τοπων Ληνὲς 

        (Κατζαρᾶς, αρ. 296, έτ. 1616) 

 

Συγχρονικά, το επίθημα -ιά(ς) χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ανατολική 

Κρήτη. Συνδυάζεται με βάσεις που δηλώνουν φυτά/δέντρα (π.χ. ασφεντιλ-ιά(ς) ‘τόπος 

που περιέχει ασφοδέλια’, πευκ-ιά(ς) ‘τόπος που περιέχει πεύκα’). Σε αντίθεση με το 

επίθημα -έ(ς), το -ιά(ς) έχει επεκταθεί και σε βάσεις άλλων σημασιολογικών 

κατηγοριών, όπως τα ορυκτά (π.χ. πλακ-ιά(ς) ‘μέρος που περιέχει πολλές πλάκες’, 

πετρ-ιά(ς) ‘μέρος που περιέχει πολλές πέτρες’). Από το επίθημα -ιά(ς) έχουν προκύψει 

πολλά τοπωνύμια, όπως τα Αχεντριάς, Πετριάς, Πλακιάς, Πλατανιάς, Πρινιάς και 

Σκινιάς  (βλ. και Χατζιδάκι 1905/07: Β 275). 

Το επίθημα -έ(ς) δηλώνει το «μέρος που περιέχει δέντρα/φυτά». Πρόκειται για 

ένα παραγωγικό επίθημα που χρησιμοποιείται μόνο στη δυτική Κρήτη και Ικαρία 

(Χατζιδάκις 1905/07: Β 274). Συνδυάζεται αποκλειστικά με βάσεις ουσιαστικών 

(απλές ή σύνθετες) δίχως να αλλάζει τη γραμματική κατηγορία των θεμάτων στα οποία 

προσαρτάται και σχηματίζει παράγωγα ουσιαστικά αρσενικού γένους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι λέξεις ασφεντιλ-έ(ς) (‘μέρος που περιέχει 

ασφοδέλια’), δρυγιαδ-έ(ς) (‘μέρος που περιέχει δρύες’), μαυροπηλές < μαύρ(ος) + 

πηλ(ός) + -ες (‘μέρος με λασπώδη χώματα’), μυρτ-έ(ς) (‘μέρος που περιέχει μυρτιές’) 

και πριναρ-έ(ς) (‘τόπος που περιέχει πουρνάρια’).  

 

-(ι)ώνα(ς)/ -(ι)ωνα(ς) 

Το παραγωγικό επίθημα –(ι)ώνα(ς) ανήκει στα τοπικά περιεκτικά επιθήματα της 

Ελληνικής και είναι δημιούργημα της μεσαιωνικής περιόδου (βλ. Φυντάνη 2003, 

Μπαμπινιώτη 2010). Συγκεκριμένα, κατά τον Μπαμπινιώτη (2010), προέρχεται από 
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τον μεταπλασμό των αρχαίων ουσιαστικών σε -ων (π.χ. ἀγών) με βάση την αιτιατική 

σε -ωνα (ἀγώνα → ἀγώνας). Το επίθημα –ώνα(ς), όπως παρατηρεί η Ράλλη (2005), 

συνδυάζεται μόνο με ονοματικές βάσεις (περιστερι-ώνας < περιστέρι). Κατά τους 

Μελισσαροπούλου και Ράλλη (2009), το επίθημα -ώνα(ς) ανήκει στην κατηγορία των 

μοναδικών επιθημάτων, αφού ενώνεται με απλά θέματα και δε δέχεται επιπλέον 

επιθηματοποίηση.  

Στην Κρητική, όπως και στην ΚΝΕ, το επίθημα συνδυάζεται με ονοματικές 

βάσεις (π.χ. λιμν-ιώνα(ς) < λίμνη ‘το χωράφι που έχει δεκτεί πολλή βροχή’, αχερ-ιώνας 

< άχερο ‘ο τόπος που περιέχει άχυρα’). Το παράγωγο χαρχαλισ-ώνας (‘το μέρος όπου 

ακούγονται ήχοι από νύχια, ζώων ή ανθρώπων, όταν ψάχνουν να βρουν κάτι’) είναι 

πιθανότατα η μοναδική περίπτωση παραγώγου σε -ώνα(ς) από ρηματική βάση (< 

χαρχαλίζω) στη διάλεκτο. Επιπλέον, το θέμα στο οποίο προσαρτάται το επίθημα στη 

συγκεκριμένη παράγωγη λέξη δεν είναι απλό (βλ. μοναδικά επιθήματα παραπάνω), 

αφού παράγεται από τον αόριστο του ρήματος χαρχαλ-ίζ(ω) (χαρχάλ-ισ(α)), το οποίο 

με τη σειρά του παράγεται από το ουσιαστικό χαρχάλι.  

 

(127) Καὶ πηαίνοντας μοῦ ἐφάνηκε νὰ δῶ νερό, λιμνιώνα, 

            καὶ ποταμὸν ἀπέρατον καὶ δάσος καλαμιώνα 

                     (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 31-32) 

(128) ευγανοντας το δόλονα του Γεωργ(η) (‘περιφραγμένο μέρος για αιγοειδή’) 

     (Κατζαρᾶς, αρ. 106, έτ. 1610) 

 

-ωνιά(ς) 

Το επίθημα -ωνιά(ς) προέρχεται από την ένωση των επιθημάτων -ώνα(ς) και -ιά(ς). 

Δηλώνει το «μέρος που περιέχει φυτά/δέντρα» και συνδυάζεται με βάσεις 

ουσιαστικών. Στη Δυτική Κρητική το επίθημα λαμβάνει τη μορφή -ωνέ(ς), τύπος, ο 

οποίος προκύπτει από την ένωση των επιθημάτων -ώνα(ς) και -έ(ς) (π.χ. σφακωνιές ‘ 

μέρος που περιέχει πικροδάφνες’). Η μορφή -ωνιά(ς) επικρατεί και στα δύο ιδιώματα 

της Κρήτης (π.χ. βατ-ωνιά(ς) ‘τόπος που περιέχει βάτους’, μερτακ-ωνιά(ς) ‘μέρος που 

περιέχει μυρτιές’). 

Τα περιεκτικά επιθήματα της Κρητικής, πέρα από τις επιμέρους συνδυαστικές 

διαφορές που έχουν με τα αντίστοιχα επιθήματα της ΚΝΕ, δεν ευθυγραμμίζονται και 

σε περιορισμούς που αφορούν στις γενικότερες αρχές της γλώσσας, όπως ο 
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περιορισμός του φραγμού (Aronoff 1976). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

δήλωση του «τόπου που περιέχει μυρτιές», η οποία μπορεί να εκφραστεί είτε με το 

παράγωγο μυρτές (μύρτ(ο) + -έ(ς)) είτε με το παράγωγο μυρτακωνιάς (μύρτ(ο) + 

ωνιά(ς)) χωρίς διαφοροποίηση στη σημασία. 

 

5.2.1.4 Επιθήματα που δηλώνουν πλήθος/σύνολο 

Τα επιθήματα που δηλώνουν πλήθος/σύνολο στην Κρητική είναι τα -ίδι, -λάσι, -λόι, 

και -μάνι. 

 

-ίδι 

Το επίθημα -ίδι προέρχεται από το αρχαιοελληνικό υποκοριστικό επίθημα -ίδι(ον). Το 

επίθημα, όπως παρατηρούν οι Ανδριώτης (2001) και Μπαμπινιώτης (2010), απέκτησε 

στην Ελληνική περιληπτική σημασία από τον πληθυντικό των ουδετέρων σε -ίδια (π.χ. 

βρισ-ίδι > βρισ-ίδι(α)). Διαλεκτικά παραδείγματα αποτελούν οι τύποι μπουρμπαδ-ίδι < 

μπουρμπαδέ (‘οι συνεχείς κανονιές’) και χοχλίδι (‘πολλά σαλιγκάρια μαζί’). 

 

(129) τὸ μεσημέρι τ’ ὄμορφο, τῶν ἀμματιῶ σκοτίδι; 

                                                                                                           (Ἐρωφίλη, Α 6) 

 

-λάσι 

Το επιθηματοειδές στοιχείο -λάσι προέκυψε μέσω της διαδικασίας της 

γραμματικοποίησης από την αρχαιοελληνικής καταγωγής λέξη ἔλασις178 (‘πλήθος’) 

(Χατζιδάκις 1905/07: Β 458). Ο Ανδριώτης (2001: 182) τοποθετεί τη δημιουργία του -

λάσι από το ἔλασις κατά τη μεσαιωνική περίοδο. Το γραμματικό στοιχείο -λάσι 

διαφέρει από τον λεξικό τύπο ἔλασις τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς τη 

λειτουργία του σε μία δομή σχηματισμού λέξεων. Φωνολογικά το στοιχείο -λάσι, έχει 

μειωθεί κατά μία συλλαβή σε σχέση με το λεξικό στοιχείο ἔλασις, αφού το αρκτικό /e/ 

έχει αφαιρεθεί από τον τύπο. Σε μία δομή το -λάσι τοποθετείται πάντοτε στο τέλος του 

σχηματισμού και δεν εμφανίζεται ποτέ ανεξάρτητο στον λόγο, κοινή ιδιότητα που 

μοιράζεται με τα επιθήματα. Επιπλέον, σε αντίθεση με τη λέξη ἔλασις δε δημιουργεί 

μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις θηλυκού γένους αλλά ουδετέρου. Οι παραπάνω 

εξελίξεις του στοιχείου ἔλασις αντιστοιχούν, με όρους Heine & Kuteva (2002, 2005), 

 
178  Ο Πάγκαλος (1955) το ετυμολογεί από το επίθετο λάσιος (‘πυκνομάλλης’). 
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στα φαινόμενα της διάβρωσης (erosion) και αποκατηγοριοποίησης 

(decategorialization) αντίστοιχα. Η γραμματικοποίηση του εν λόγω στοιχείου μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένη, αφού η λέξη ἔλασις/έλαση δε χρησιμοποιείται 

ανεξάρτητη στον διαλεκτικό λόγο, αλλά μόνο ως δεσμευμένο στοιχείο. 

Χαρακτηριστικά διαλεκτικά παραδείγματα είναι τα, αντρο-λάσι (‘πλήθος αντρών’), 

γυναικο-λάσι (‘πλήθος γυναικών’) και κοπελο-λάσι (‘πλήθος παιδιών’). 

 

(130) εχι εις τω Σκλαβολασ(ι) 

      (Κατζαρᾶς, αρ. 415, ετ. 1623) 

 

-λόι 

Το παραγωγικό επίθημα -λόι προέρχεται ετυμολογικά από το ουσιαστικό λόγος 

(Μπαμπινιώτης 2010). Όπως και το παραγωγικό επίθημα -λάσι, έτσι και το -λόι 

αποτελεί προϊόν γραμματικοποίησης. Δηλώνει μία διαφορετική σημασία από τη βάση 

από την οποία προκύπτει (‘σύνολο οντοτήτων’ αντί ‘ομιλία’), έχει διαφορετική 

φωνολογική μορφή (-λόι και σπανιότερα -λόγι αντί λόγος) και δεν εμφανίζεται ποτέ ως 

αυτόνομη λέξη σε σχέση με το λεξικό στοιχείο λόγος. Το εν λόγω στοιχείο απαντά τόσο 

στην ΚΝΕ όσο και στην Κρητική (π.χ. δικο-λόι ‘σύνολο συγγενών’, κοπελο-λόι 

‘σύνολο παιδιών’ κ.ά.) και συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών δημιουργώντας 

ουσιαστικά ουδέτερου γένους. Στη διάλεκτο συνδυάζεται σπανιότερα και με 

επιρρήματα (π.χ. χαμο-λόι ‘το σύνολο των ελιών που έχουν πέσει κάτω από τα 

ελαιόδεντρα’). 

 

-μάνι 

Το στοιχείο -μάνι ανήκει στην τάξη των επιθηματοειδών στοιχείων, όπως τα -λάσι και 

-λόι. Το επίθημα προέρχεται από το λατινικό ουσιαστικό manus (‘χέρι’, 

‘πλήθος/όχλος’) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Το λατινικό ουσιαστικό manus δεν 

εντάχθηκε ποτέ στη Ελληνική ως ανεξάρτητη λέξη και μέσω της διαδικασίας της 

γραμματικοποίησης χρησιμοποιήθηκε ως επίθημα που δηλώνει το «πλήθος» (π.χ. 

κλεφτο-μάνι ‘σπείρα ληστών’, μελισσο-μάνι ‘πλήθος μελισσών’, παιδο-μάνι ‘πλήθος 

παιδιών’). Στον Μπουνιαλή το επίθημα συναντάται με τη μορφή -μανιά, τύπος που 

προκύπτει από τον συνδυασμό των επιθημάτων -μάνι και -ιά (με συνίζηση) 

δηλώνοντας την «ιδιότητα του πλήθους». Το παράδειγμα παρατίθεται παρακάτω: 
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(131) στοῦ Ἰουνίου δεκατρεῖς, τουρκομανιὰ ἰδέτε 

                    (Κρητικός Πόλεμος, 149/2) 

 

5.2.1.5 Εθνικά/πατριδωνυμικά, πατρωνυμικά, ανδρωνυμικά επιθήματα 

Τα επιθήματα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα -αινα, -ίνα, -ισσα, -ίτη(ς), 

και -(ι)ώτη(ς). 

 

-αινα 

Το ανδρωνυμικό επίθημα -αινα εμφανίστηκε κατά τους αρχαίους χρόνους όπου 

συνδυαζόταν με βάσεις αρσενικών ονομάτων που έληγαν -ων (π.χ. λέ-αινα < λέων) 

(Χατζιδάκις 1905, ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010).  

Ο Πάγκαλος (1955: Α 399) παρατηρεί ότι οι βάσεις στις οποίες προσαρτάται 

το επίθημα -αινα στην Κρητική είναι: α) κύρια ονόματα ή επώνυμα (απλά ή σύνθετα) 

συζύγων ή πατεράδων (π.χ. Γιώργ-αινα ‘η γυναίκα/κόρη του Γιώργου’,  Μυρογιάνν-

αινα ‘η γυναίκα/κόρη του Μυρογιάννη’ (όπου: Γιάννης = ‘ο πατέρας/σύζυγος της 

αναφερόμενης’ και Μύρος ( < Μύρων) = ‘ο πατέρας του Γιάννη)’, Χαιρέτ-αινα ‘η 

κόρη/σύζυγος του Χαιρέτη’, Τσατσάκ-αινα ‘η κόρη/σύζυγος του Τσατσάκη’) και β) 

επαγγελματικά ουσιαστικά (π.χ. γιάτρ-αινα < γιατρ(ός) ‘η σύζυγος του γιατρού’, 

μυλωνάδ-αινα < μυλωνά(ς) ‘η κόρη/σύζυγος του μυλωνά’, μπακάλ-αινα < μπακάλη(ς) 

‘η κόρη/σύζυγος του μπακάλη’). Επιπλέον, το -αινα συνδέεται και με 

παρατσούκλια/παρωνύμια ανδρών (π.χ. Καραΐσκ-αινα ‘η κόρη/σύζυγος του 

Καραΐσκου’, Μπριτζόλ-αινα ‘η κόρη/σύζυγος του Μπριτζόλη’, Φούν-ταινα ‘η 

κόρη/σύζυγος του Φούντα’, Προδότ-αινα ‘η κόρη/σύζυγος του Προδότη’). Το επίθημα 

συνδέεται πάντοτε με βάσεις με το χαρακτηριστικό [+ έμψυχο] και δεν αλλάζει τη 

γραμματική κατηγορία τους, αφού σχηματίζει παράγωγα ουσιαστικά από θέματα 

ουσιαστικών. Τα παράγωγα σε -αινα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή ήδη από την περίοδο του 

μεσαίωνα και χρησιμοποιούνταν κυρίως με σκωπτική διάθεση στα έργα του Στέφανου 

Σαχλίκη. Ενδεικτικά: 

 

(132) Ἦλθεν κι ἡ Καψαμπέλαινα νὰ μπῆ νὰ μεσιτέψη 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 205) 

(133) κι εἶπαν «Ἡ Κουταγιώταινα, ὁποὺ ἐγαμήθην τώρα» 
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                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 227) 

(134) Ἡ χήρα ἡ Μπελαμούραινα ἔναι ὁποὺ τὴν μαυλίζει 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 247) 

 

-ίνα 

Το επίθημα -ίνα δημιουργεί θηλυκά παράγωγα ουσιαστικά από βάσεις ουσιαστικών 

(Ράλλη 2005). Προέρχεται από το λατινικό επίθημα -ina, το οποίο, αρχικώς, απαντούσε 

σε κύρια ονόματα λατινικής προέλευσης (π.χ. Paulina) και αργότερα επεκτάθηκε σε 

άλλα κύρια ονόματα (π.χ. Βασιλίνα) και ουσιαστικά (π.χ. ελαφίνα) (Χατζιδάκις 

1905/07: Β 79-81, ΕΛΝΕΓ 2010). Αν και λιγότερο αποδοτικό στην παραγωγή 

ανδρωνυμικών ουσιαστικών σε σχέση με το επίθημα -αινα179, εντούτοις, στη διάλεκτο 

εντοπίζονται ορισμένα παραδείγματα της συγκεκριμένης χρήσης του επιθήματος τόσο 

συγχρονικά (π.χ. Βαρδ-ίνα ‘η γυναίκα του Βαρδή’) όσο και διαχρονικά (βλ. 135). 

 

(135) κι ἡ Φρατζισκίνα ἐμίλειεν τες παπαδικά ἑβραῖκα180 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 200) 

 

-ισσα 

Το επίθημα -ισσα, εκτός από την απόδοση της «ιδιότητας» (π.χ. γύφτ-ισσα) και του 

«αξιώματος/επαγγέλματος» (π.χ. μαστόρ-ισσα), χρησιμοποιείται και για τον 

σχηματισμό πατριδωνυμικών ουσιαστικών από τα αντίστοιχα αρσενικά σε -τη(ς) και -

ιώτη(ς) (π.χ. Μανιάτ-ισσα < Μανιάτη(ς), Βολιώτ-ισσα < Βολιώτη(ς)) (Χατζιδάκις 

1905/07: Β 80, Ράλλη 2005, Μπαμπινιώτης 2010). Αντίστοιχα, στην Κρητική 

σημειώνεται μία πλειάδα πατριδωνυμικών ουσιαστικών, όπως τα Ρεθεμνιώτ-ισσα (< 

Ρεθεμνιώτη(ς)), Ηρακλειώτ-ισσα (< Ηρακλειώτη(ς)), Μινωίτ-ισσα (< Μινωίτη(ς)) κ.ά. 

 

(136) καὶ μὲ τὴν Ἐγριπιώτισσαν, ὁποὺ ’ναι μαθημένη 

                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 157) 

(137) κι ἡ χήρα ἡ Ἀστουπαλιώτισσα ἦλθεν ἀφ’ τὰ χωρία 

 
179 Το -ίνα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό στα πελοποννησιακά (Χατζιδάκις 1905/07: Β 80). 
180 Η Φρατζισκίνα δεν αποτελεί κύριο όνομα κατά τα Βασιλίνα, Αγγελίνα κ.τ.λ., αφού στον στίχο 197 

αποκαλύπτεται η ανδρωνυμική χρήση του επιθήματος -ίνα «Ἐκεῖ έφθασεν τοῦ Φρατζισκή τοῦ Τάνα ἡ 

γυναίκα».  
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                                                                                             (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 186) 

 

-ίτη(ς) 

Το -ίτη(ς) κατά την αρχαιότητα ήταν υπεύθυνο για τη δημιουργία ουσιαστικών που 

δηλώνουν «άτομα που ανήκουν σε μία ομάδα ή ασχολούνται με κάτι» και «καταγωγή», 

όπως τα οπλίτης, πολίτης, τεχνίτης και Ἀβδηρίτης (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Κατά τη 

Ράλλη (2005), στην ΚΝΕ το επίθημα συνδυάζεται με ονοματικές βάσεις (π.χ. Μεγαρ-

ίτη(ς) < Μέγαρα). Το ίδιο συμβαίνει και στην Κρητική (π.χ. Γεραπετρ-ίτη(ς) < 

Γεράπετρα (Ιεράπετρα), καμπ-ίτη(ς) < κάμπ(ος) ‘αυτός που μένει στον κάμπο’, πασπαρ-

ίτη(ς) < πάσπαρ(ος) ‘αυτός που προέρχεται από πεδινό μέρος’). 

  

(138) καὶ οὐδεποσῶς ἐχάθηκεν τινὰς Ἰσραηλίτης.  

                                                                                                 (Ἡ Κοσμογέννησις, 2516) 

(139) Ἕνα μπερτόνι ὥριζε ἕνας Ῥωμογενίτης  

                                                                                                                (Στάθης, Γ 197) 

(140) K’ ἤτονε τὸ Pηγόπουλο τσῆ Kύπρου, ὁ πετρίτης181 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Β 497) 

 

-ιώτη(ς) 

Στην κατηγορία των πατριδωνυμικών/εθνικών επιθημάτων ανήκει και το επίθημα -

(ι)ώτης. Η μορφή του -ιώτη(ς) μαρτυρείται αρχικά, σύμφωνα με το ΕΛΝΕΓ (2010), σε 

λέξεις που περιέχουν /i/ στη θεματική βάση (π.χ. στρατιώτης), ενώ αργότερα 

αυτονομήθηκε και επεκτάθηκε και σε άλλες βάσεις δηλώνοντας την 

«προέλευση/καταγωγή» (π.χ. Σικελ-ιώτης). Όπως και τα υπόλοιπα επιθήματα που 

εξετάστηκαν σε αυτήν την υποενότητα, το -(ι)ώτη(ς) δεν αλλάζει τη γραμματική 

κατηγορία της βάσης στην οποία ενώνεται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη 

διάλεκτο είναι τα Θραψαν-ιώτη(ς) < Θραψαν(ό), Κριτσ-ώτη(ς) < Κριτσά, Λασιθι-ώτη(ς) 

< Λασίθι και Πυργ-ιώτη(ς) < Πύργ(ος). 

 

(141) κι’ ἐμένα μ’ ἀπαντήξασι δυὸ ξεχασμένοι Χιῶτες 

                                                                                               (Κατζοῦρμπος, Ε 5)  

 
181 ‘Πουλί που χτίζει φωλιές σε πετρώδη εδάφη’. 
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5.2.1.6 Επιθήματα που δηλώνουν όργανο/εργαλείο 

Τα επιθήματα που δηλώνουν όργανο/εργαλείο στην Κρητική είναι τα -εθρ(ο)/-ήθρα, -

ερή/-ερ(ό), -(ι)έρα, -ονιά/-ουνιά, -στάτη(ς), -τήρα/-τήρας/-τήρι και -τρα/-τρ(ο). 

 

-εθρ(ο)/-ήθρα 

Το παραγωγικό επίθημα -εθρ(ο)/-ήθρα έχει ως βάση το αρχαιοελληνικό επίθημα -θρα 

(θηλυκό του -θρ(ος) π.χ. ὄλεθρος) με προσθήκη του -η- (ή σπανιότερα -ε-) ως 

αποτέλεσμα επανανάλυσης (π.χ. κολυμπήθρα < κολυμπώ ~ κολυμπη) (Ανδριώτης 2001, 

ΕΛΝΕΓ 2010). Στην Κρητική, όπως και στην ΚΝΕ, συνδυάζεται με  ονοματικές και 

ρηματικές βάσεις που φέρουν το χαρακτηριστικό [+ άψυχο] (μουρ-ήθρα < μούρη 

‘φίμωτρο ζώων’, κουρουπ-ήθρα < κουρούπι ‘κυψέλη’, σκάλ-εθρ(ο) < σκαλίζ(ω) ‘ξύλινο 

σκαλιστήρι’). 

 

(142) καὶ μίαν δακτυλίθρα ἀργυρή 

(Γρηγορόπουλος, αρ. 12, ετ. 1523) 

 

-ερή/-ερ(ό) 

Το παραγωγικό επίθημα -ερή/-ερ(ό) προέρχεται από το αρχαιοελληνικό επίθημα -

ερ(ός), το οποίο σχηματίζει παράγωγα επιθέτων (Ξανθινάκης 2009). Συνδυάζεται με 

ονοματικές βάσεις δημιουργώντας παράγωγες λέξεις που δηλώνουν 

«αντικείμενο/όργανο/εργαλείο» (π.χ. αλατσ-ερ(ό) < αλάτσι ‘δοχείο αλατιού’, αρδαχτ-

ερή < αρδάχτι ‘σκοινί στο οποίο κρεμούν τα αδράχτια’, κουλουκουτ-ερ(ό) < 

κουλούκουτα ‘είδος πιάτου’). Το επίθημα δεν αλλάζει την κατηγορία της βάσης στην 

οποία συνδέεται. Επιπλέον, οι βάσεις στις οποίες το επίθημα προσαρτάται φέρουν 

πάντοτε το χαρακτηριστικό [+ άψυχο]. 

 

-(ι)έρα 

Το -(ι)έρα προέρχεται από το ιταλικό επίθημα -iera, το οποίο αρχικώς απαντούσε σε 

δάνειες λέξεις από την Ιταλική  (βλ. 143), ενώ αργότερα επεκτάθηκε η χρήση του και 

σε λέξεις ελληνικής προέλευσης (π.χ. φρυγαν-ιέρα) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Στη 

διάλεκτο συνδυάζεται τόσο με ονοματικές όσο και με ρηματικές βάσεις (π.χ. παγων-

ιέρα < παγών(ω) ‘ξύλινο ψυγείο’, γκαζ-ιέρα < γκάζι). 
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(143) καὶ μίαν κουφετιέραν ἄργυρην (< confettiera) 

   (Γρηγορόπουλος, αρ. 152, ετ. 1532) 

(144) καὶ στατιέραν μίαν 

   (Γρηγορόπουλος, αρ. 10, ετ. 1523) 

 

-ονιά/-ουνιά 

Το επίθημα -ονιά/-ουνιά κατάγεται από το αρχαιοελληνικό -όνη, το οποίο ήταν 

υπεύθυνο για τη δημιουργία παραγώγων που δήλωναν «εργαλείο/όργανο» (π.χ. 

σφενδόνη, περόνη κ.ά.). Η αλλαγή στη μορφή του επιθήματος οφείλεται στον 

συνδυασμό του με το επίθημα -ιά. Πλάι στις κληρονομημένες παράγωγες και πλέον μη 

αναλύσιμες λέξεις, όπως οι ακόνη, ασφεντόνα κ.ά., συναντάμε και νεότερους 

σχηματισμούς όπου το επίθημα -ονιά δηλώνει: α) «όργανο» (π.χ.  απετ-ονιά < πετ(ώ)), 

β) «φυτό από το οποίο παρασκευάζονται εργαλεία» (π.χ. αγκαλ-ονιά < αγκαλέ ‘θάμνος 

από τον οποίο παρασκευάζονται βέργες’) και γ) «ενέργεια/αποτέλεσμα που 

προκαλείται από εργαλείο» (π.χ. μπικ-ουνιά < μπίκ(ος) ‘τσίμπημα από αιχμηρό 

αντικείμενο’). Οι συνδυαστικές σημασίες «εργαλείο/φυτό» και «εργαλείο/ενέργεια» 

πηγάζουν από τις επιμέρους σημασίες των επιθημάτων -όνη και -ιά, τα οποία 

αποτελούν μέρη του επιθήματος -ονιά. 

 

-στάτη(ς) 

Το επιθηματοειδές στοιχείο -στάτη(ς), κατά το ΕΛΝΕΓ (2010), αποτελείται από το 

γραμματικοποιημένο θέμα του ρήματος ἵσταμαι και το επίθημα -τη(ς). Τα παράγωγα 

ουσιαστικά που δημιουργούνται με το εν λόγω επίθημα δηλώνουν «όργανο που 

στηρίζει κάτι» ήδη από την Αρχαία Ελληνική (π.χ. λυχνο-στάτη(ς)). Χαρακτηριστικά 

διαλεκτικά παραδείγματα είναι τα λαηνοστάτης, (‘κοίλωμα σε τοίχο κουζίνας που 

τοποθετείται η στάμνα’), παραστάτης (‘πέτρες, οι οποίες στηρίζουν τη χύτρα’) και 

σταμνοστάτης (‘ειδική πέτρα για την τοποθέτηση της στάμνας’). Στην Κρητική, σε 

αντίθεση με την ΚΝΕ, το στοιχείο στάτης έχει απογραμματικοποιηθεί και απαντά και 

ως ανεξάρτητη λέξη στάτης με τη σημασία ‘ξύλο που στηρίζει σανίδες, καλαμωτές 

κ.ά.’). 

 

-τήρα/-τήρα(ς)/-τήρι 
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Το παραγωγικό επίθημα -τήρα/-τήρα(ς)/-τήρι δημιουργεί παράγωγα ουσιαστικά που 

δηλώνουν «σκεύος/όργανο/εργαλείο» (ΛΚΝ 1998). Συνδυάζεται αποκλειστικά με 

ρηματικές βάσεις τόσο στην ΚΝΕ όσο και στην Κρητική. Ενδεικτικά παραδείγματα 

από τη διάλεκτο είναι τα βασταχ-τήρα < βαστάζ(ω) (‘είδος φυλαχτού που φορούσαν για 

προστασία οι εγκυμονούσες’), γαργαλισ-τήρι < γαργαλ(ώ) (‘η σκανδάλη του όπλου’), 

ζωσ-τήρα(ς) < ζών(ω) (‘η ζώνη’), μπουρλιασ-τήρι(α) < μπουρλιάζ(ω) (‘ξύλινο όργανο 

με το οποίο διαπερνούν τη βράκα’), ξεμοχλισ-τήρι < ξεμοχλίζ(ω) (‘σιδερένιο φτυάρι’), 

πατη-τήρα < πατ(ώ) (‘υφαντικό εργαλείο’) και φορτω-τήρα < φορτών(ω) (‘βέργα που 

χρησιμοποιείται ως στήριγμα’). 

 

(145)  ὀκαὶ τῆς πόρτας μετ’ αὐτή βαστᾶ τὸ κλειδωτήρι 

                                                                                                 (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 378) 

(146) πως ηὗρεν εἰς τὰ γερατειά θάρρος κι ακουμπιστήρι 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Δ 327) 

 

-τρα/-τρ(ο) 

Το -τρα/-τρ(ο) δηλώνει «όργανο/εργαλείο/σκεύος» και συνδυάζεται με ρηματικές 

βάσεις ήδη από την αρχαιότητα. Ενδεικτικά είναι τα διαλεκτικά παραδείγματα ζυμώ-

τρα < ζυμώνω (‘σκάφη για ζύμωμα’) και πάνισ-τρ(ο) < πανίζ(ω) (‘μακρύ κοντάρι’). 

 

(147) ζημοτρα καὶ μία χηρόσκαφη 

      (Ὁλόκαλος, αρ. 180, ετ. 1538) 

(148) δὲν εἶχεν εἶσται ἀμπόδιστρο στὸν πόθο τὸ δικό μου 

        (Φορτουνᾶτος, Β 190) 

 

Ο Πάγκαλος (1955: Α 404) συμπεριλαμβάνει στην ομάδα των παραγωγικών 

επιθημάτων που δηλώνουν «όργανο» τα στοιχεία -λόγ(ος) και -τη(ς). Ως ενδεικτικό 

παράδειγμα σχηματισμού παραγώγου με το -λόγ(ος) αναφέρει τη λέξη αθο-λόγ(ος), η 

οποία δεν έχει τη σημασία «αυτός που συλλέγει άνθη»182, αλλά «η κυψέλη στην οποία 

εισέρχονται και εξέρχονται οι μέλισσες». Παρόμοιες περιπτώσεις αποτελούν και οι 

 
182 Το επιθηματοειδές στοιχείο -λόγ(ος) που δηλώνει «όργανο» μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 

διαφορετικό λήμμα του αφηρημένου λεξικού σε σχέση με το δεσμευμένο θέμα -λογ(ος) του οποίου η 

σημασία είναι «αυτός που λέει, συλλέγει ή κάνει κάτι». Για τα δεσμευμένα θέματα στη σύνθεση βλ. 

Ράλλη (2005, 2007) και Ralli (2013). 
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λέξεις βιδο-λόγ(ος) (‘το κατσαβίδι’), βουτσο-λόγ(ος) (‘δοχείο για τη συλλογή των 

περιττωμάτων των βοδιών’) και χορτολόγ(ος) (‘ειδικό μαχαίρι για το κόψιμο άγριων 

χόρτων’). Η συγκεκριμένη λειτουργία του -λόγ(ος), δηλαδή η δήλωση του 

«οργάνου/εργαλείου», είναι σχεδόν άγνωστη για τα δεδομένα της ΚΝΕ183. Το επίθημα 

-τη(ς) σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να δηλώσει, εκτός από τον δράστη (βλ. 

παρακάτω) και το όργανο (π.χ. σφίχ-τη(ς) ‘όργανο του αργαλειού’). 

 

5.2.1.7 Επιθήματα που δηλώνουν τον δράστη/επάγγελμα 

Τα επιθήματα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι τα -αδόρ(ος), -ά(ς), -

άτορα(ς), -(ι)άρη(ς)/-άρ(ος), -ιά(ς), -(ι)έρη(ς), -ισσα, -λάτη(ς), -ού, -τζή(ς), -τη(ς) και -

τρα. 

 

-αδόρ(ος) 

Το επίθημα -αδόρ(ος) προέρχεται από το βενετσιάνικο επίθημα -ador (< λατ. -ator), το 

οποίο αρχικά εμφανιζόταν σε βενετικά δάνεια (π.χ. σαλταδόρος < saltador) και στη 

συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα ουσιαστικά (π.χ. ταβλ-αδόρος, πιτσ-αδόρος, παρκ-

αδόρος κ.ά.) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Το επίθημα -ador κάνει την εμφάνισή του 

στην Κρητική την περίοδο της Ενετοκρατίας (13ος αι. έως τα μέσα του 17ου αι.) με την 

ενσωμάτωση μίας πλειάδας δάνειων λέξεων που περιέχουν το εν λόγω επίθημα, όπως 

οι αμπασσαδόρος (< ambassador) και στιμαδόρος (< stimador) (βλ. 149, 150). Στη 

διάλεκτο, όπως και στην ΚΝΕ, συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών, ρημάτων και 

επιρρημάτων δηλώνοντας: α) τον δράστη (π.χ. καταστ-αδόρ(ος) < καταστέν(ω) ‘αυτός 

που τακτοποιεί τα πράγματα στη θέση τους’), β) το επάγγελμα (π.χ. τζαμπ-αδόρ(ος) < 

τζάμπα ‘αυτός που εργάζεται χωρίς μισθό’, φιτσι-αδόρ(ος) < officium ‘ο συνιδιοκτήτης 

ποιμνίων’) και γ) το όργανο (π.χ. σαλι-αδόρ(ος) ‘το χερούλι της πόρτας’). Τα παράγωγα 

ουσιαστικά σε -αδόρο(ς) κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ1, αφού δεν παρουσιάζουν 

αλλομορφική θεματική ποικιλία. 

 

(149)  και εβαλαμεν στημαδόρους (< stimador ‘εκτιμητής’) 

                 (Ὁλόκαλος, αρ. 45, ετ. 1525) 

 
183 Ως μοναδικό παράδειγμα που εντόπισα στην ΚΝΕ αναφέρω τη λέξη βιδολόγος (‘κατσαβίδι’). 
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(150) κιρ Ιωάννη Καλίκεις, τραυαζαδῶρος (< travasadὸr ‘αυτός που μεταγγίζει κρασί 

σε άλλο βαρέλι’) 

      (Καστροφύλακας, αρ. 235, ετ. 1558) 

 

-ά(ς) 

Το επίθημα -ά(ς) προήλθε από τη συναίρεση του αρχαίου παραγωγικού επιθήματος -

έα(ς), το οποίο, κατά την ελληνιστική περίοδο, επεκτάθηκε σε ουσιαστικά δηλώνοντας 

επάγγελμα ή ιδιότητα (π.χ. κλειδάς, μαρμαράς, μαχαιράς) (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 

2001, ΕΛΝΕΓ 2010). Στη διάλεκτο, όπως και στην ΚΝΕ, το επίθημα συνδυάζεται με 

βάσεις ουσιαστικών δηλώνοντας «επάγγελμα» (π.χ. λαιρ-ά(ς) < λαίρι ‘αυτός που 

κατασκευάζει κουδούνια ζώων’, νερουλ-ά(ς) < νερουλ(ός) ‘ο υπάλληλος του δήμου που 

ασχολείται με την υδροδότηση’, πιθαρ-ά(ς) < πιθάρι, στιβαν-ά(ς) < στιβάνι ‘αυτός που 

κατασκευάζει στιβάνια’). Τα επαγγελματικά ουσιαστικά σε -ά(ς) παρουσιάζουν 

αλλομορφία -δ- στον πληθυντικό αριθμό (π.χ. στιβανά(ς)-στιβανάδ(ες)) και κλίνονται 

κατά το πρότυπο της ΚΤ2184. 

 

(151)  Ζευγάδες εἶναι καὶ βοσκοί, ἀγελαδοὶ καὶ σκάπτες 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 160) 

 

-άτορα(ς) 

Το -άτορα(ς) αποσπάστηκε από αρχαιοελληνικές λέξεις, οι οποίες έληγαν στην 

ονομαστική σε -ατωρ με αιτιατική -ατορα (π.χ. αυτοκράτωρ-αυτοκράτορα) ενώ 

παράλληλα συνδέεται ετυμολογικά με τα επιθήματα -τηρ, -τηρι(ος) και -τηρι(ον) 

(Ανδριώτης 2001, ΕΛΝΕΓ 2010). Το επίθημα δημιουργεί βάσεις που δηλώνουν: α) 

επάγγελμα (π.χ. βιολ-άτορα(ς) < βιολί ‘ο βιολιτζής’, εχτιμ-άτορα(ς) < εχτιμ(ώ) ‘ο 

εκτιμητής’, κερν-άτορα(ς) < κερν(ώ) ‘ο οινοχόος’) και β) ιδιότητα: (π.χ. συμμισ-

άτορα(ς) < συμμισιακ(ός) ‘αυτός που κατά το ήμισυ ανήκει σε δύο άτομα’, συνορ-

άτορα(ς) < σύνορ(ο) ‘αυτός που συνορεύει με κάποιον’). Τα παράγωγα σε -ατορα(ς) 

κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ2. 

 

(152) Ἂν ἔρθωμε εἰς τὸν παπάν, εἰς τὸν κουράτοράν του 

 
184 Το ίδιο παρατηρεί και η Ράλλη (2005: 151) για τα περισσότερα αρσενικά επαγγελματικά 

ουσιαστικά. 
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                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 230) 

(153) σύντομ’ ἀποστολάτορας μισεύγει, νὰ λαλοῦσιν 

                                                                                                         (Ἀπόκοπος, 477) 

(154) συμβουλατόροι του ἤτανε οἱ μπιστεμένοι τοῦτοι 

                                                                                                  (Ἐρωτόκριτος, Α 72) 

(155) βλεπάτορα σ’ τσ’ ἀνημποριές, στὸ πράμα νοικοκύρη. 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Δ 328) 

 

-(ι)άρη(ς)/-άρ(ος) 

Το μεσαιωνικό επίθημα -(ι)άρη(ς) αποτελεί ένα από τα επαγγελματικά επιθήματα της 

ελληνικής γλώσσας και προέρχεται από το ελληνιστικό -άρι(ος) (< Λατ. -arius) 

(Ανδριώτης 2001, ΕΛΝΕΓ 2010). Η μορφή -ιάρη(ς) προέκυψε από την επανανάλυση 

του ληκτικού /i/ λέξεων, όπως οι σκουπίδι και κουρέλι (από τις οποίες προκύπτουν τα 

παράγωγα σκουπιδ-ιάρη(ς) και κουρελ-ιάρη(ς) αντίστοιχα) σε μέρος του παραγωγικού 

επιθήματος (Ανδριώτης 2001, ΕΛΝΕΓ 2010). Το παραγωγικό επίθημα -(ι)άρη(ς) είναι 

ιδιαίτερα παραγωγικό στην ΚΝΕ αλλά και στη διάλεκτο, ωστόσο, στην Κρητική 

συνδυάζεται με ένα μεγαλύτερο εύρος βάσεων. Συγκεκριμένα, στην Κοινή 

Νεοελληνική συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. ταβερν-ιάρη(ς) < ταβέρνα, 

Ράλλη 2005: 151), ενώ στη διάλεκτο συνδυάζεται με: α) ουσιαστικά: π.χ. αλαιτρουβ-

άρη(ς) < αλαιτρουβει(ό) (‘αυτός που εργάζεται σε ελαιοτριβείο’), αργαστηρ-ιάρη(ς) < 

αργαστήρι(ο) (‘ο παντοπώλης’), β) επίθετα: π.χ. εγγαλ-άρη(ς) < έγγαλ(ος) (‘αυτός που 

βόσκει ζώα που παράγουν γάλα’), γ) ρήματα: π.χ. ξαγορ-άρη(ς) < ξαγορεύ(ω) (‘ο 

εξομολόγος’) και δ) τακτικά αριθμητικά: π.χ. τριτ-άρη(ς) < τρίτ(ος) (‘ο καλλιεργητής 

που λαμβάνει το 1/3 του εισοδήματος’). Τα παράγωγα σε -(ι)άρη(ς) κλίνονται με βάση 

το κλιτικό παράδειγμα της ΚΤ2.  

 

(156) τὸν λογαριασμὸν τοῦ λιβαδάρη 

(Γρηγορόπουλος, αρ. 25, ετ. 1511) 

 

Το επίθημα συναντάται και με τη μορφή -άρ(ος). Τα παράγωγα σε -άρ(ος) 

παρουσιάζουν ομαλότερη κλίση, αφού δεν εμφανίζουν αλλομορφία και κλίνονται κατά 
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το πρότυπο της παραγωγικότερης ΚΤ1α. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω 

παραδείγματα: 

 

(157) εἶχεν λαὸν ἀρίφνητον, πεζούς καὶ καβαλλάρους 

     (Στίχοι θρηνητικοί τραγῳδηθέντες ἐν τῇ εἱρκτῇ Λεονάρδου Τελλαμπόρτα  

ἀδόμενοι εἰς τὸν Ἑπιτάφιον Θρῆνον, 133) 

(158) καὶ μαγγανάρους νὰ μαγγανίζουν τὰ στράφυλά  

                  (Μαρᾶς, Κατ. 149, αρ. 57, ετ. 1549) 

(159) σπαθάρος, τοῦ ποτὲ κῦρ Νικῆτα (‘ο κατασκευαστής σπαθιών’) 

(Γρηγορόπουλος, αρ. 152, ετ. 1532) 

 

-ιά(ς) 

Το μεσαιωνικής προέλευσης επίθημα -ιά(ς) προέρχεται από το -έα(ς) με μετακίνηση 

του τόνου και συνίζηση (Ανδριώτης 2001, Ράλλη 2005, ΕΛΝΕΓ 2010). Δημιουργεί 

παράγωγα ουσιαστικά, τα οποία δηλώνουν τον δράστη μίας ενέργειας (π.χ. φον-ιά(ς)) 

ή το επάγγελμα (π.χ. σκαφθ-ιά(ς) < σκάφτ(ω) ‘ο εργάτης που σκάβει’). 

 

(160) χαλκιἅδες ἠς την τέχνι (‘σιδηρουργός’) 

                     (Κατζαρᾶς, αρ. 578, ετ. 1630) 

 

-(ι)έρη(ς) 

Το επίθημα -(ι)έρη(ς) προέρχεται από το βενετικής καταγωγής επίθημα -ier (-iere στα 

ιταλικά), το οποίο, αρχικά, απαντούσε σε δάνειες λέξεις από την Ενετική και Ιταλική 

(π.χ. καβαλ-ιέρη(ς) < cavalier, πορτ-ιέρη(ς) < portiere, τιμον-ιέρη(ς) < timonier) 

(Μπαμπινιώτης 2010) (βλ. παραδείγματα 161, 162 για την Κρητική). Στη διάλεκτο το 

επίθημα συνδυάζεται τόσο με βάσεις ξενικής προέλευσης (π.χ. αεροπλαν-ιέρη(ς) < 

γαλλ. aéroplane, λαγουθ-ιέρη(ς) < λαγούτ(ο) (< βεν. lauto < αραβ. al-ʿūd), σπετσ-ιέρη(ς) 

< ιταλ. spezieria ‘φαρμακοποιός’) όσο και με βάσεις ελληνικής καταγωγής (π.χ. 

πουλιτσ-έρη(ς) < πουλιτσά ‘κηνυγός πουλιών’, σακουλ-ιέρη(ς) < σακούλα ‘ο βοηθός 

κυνηγού’) δηλώνοντας τον δράστη ή το επάγγελμα. Σπανιότερα, το επίθημα 

χρησιμοποιείται και για τον σχηματισμό παραγώγων που δηλώνουν το όργανο (π.χ. 

καντηλ-ιέρη(ς) < καντήλι ‘ξύλο πάνω στο οποίο στερεώνεται το λυχνάρι’). 
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(161)  τὸν κονσεγέρη στὸ τειχιὸ ἠθέλανε σκοτώσει (< consegier ‘σύμβουλος’) 

              (Κρητικός Πόλεμος, 169/8) 

(162) τὸν καντσιλιέρη του ἔκραξε, χωστὰ τοῦ συντυχαίνει (< cancelliere 

‘αρχιγραμματέας’) 

              (Κρητικός Πόλεμος, 194/12) 

(163) Ομολογῶ ἐγὼ Μπορτολομιὸς Ντεπάστας, βαρελέρης (‘ο κατασκευαστής 

βαρελιών’) 

                (Μαρᾶς, Κατ. 149, αρ. 295, ετ. 1549) 

 

-ισσα 

Το επίθημα -ισσα, εκτός από τη δημιουργία πατριδωνυμικών ουσιαστικών και 

ουσιαστικών που δηλώνουν ιδιότητα (βλ. παραπάνω), είναι υπεύθυνο και για τη 

δημιουργία επαγγελματικών ουσιαστικών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη 

διάλεκτο είναι τα μαστόρ-ισσα < μάστορα(ς) και φατόρ-ισσα (< ιταλ. fattore) ‘η 

παραδουλεύτρα’, τα οποία, λόγω της εμφάνισης αλλομορφίας στο κλιτικό παράδειγμα 

του πληθυντικού, κλίνονται με βάση την ΚΤ3. 

 

(164) γιατὶ ἦρθες τὴ δασκάλισσα νὰ κάμεις μετὰ μένα 

                                                                                                       (Ἐρωφίλη, Ε 634) 

 

-λάτη(ς) 

Το στοιχείο -λάτη(ς) προέρχεται από τον συνδυασμό του αρχαιοελληνικού ρήματος 

ελαύνω (‘κινώ’, ‘οδηγώ’) και του παραγωγικού επιθήματος -τη(ς). Το εν λόγω στοιχείο 

δεν ανήκει στην ίδια μορφολογική κατηγορία και στα δύο ιδιώματα της Κρήτης. 

Συγκεκριμένα, στην μεν Δυτική Κρητική το στοιχείο λάτης αποτελεί ανεξάρτητη λέξη 

με τη σημασία ‘οδηγός’, στη δε Ανατολική Κρητική δεν εμφανίζεται ποτέ ως 

ανεξάρτητο στοιχείο στον λόγο, αλλά πάντοτε στο τέλος ενός πολύπλοκου 

μορφολογικά σχηματισμού (π.χ. στρατο-λάτη(ς) ‘ο οδοιπόρος’) μοιράζοντας έτσι 

κοινές ιδιότητες με τα επιθήματα185. Με βάση αυτήν την παρατήρηση μπορεί να 

υποτεθεί ότι στη Δυτική Κρητική σχηματισμοί, όπως οι γαιδουρ-ο-λάτη(ς) (‘ο 

 
185 Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώνεται και από την επιτόπια έρευνα όπου κανένας ομιλητής του 

ανατολικοκρητικού ιδιώματος δεν αναγνώρισε το λάτης ως ανεξάρτητη λέξη, αλλά πάντοτε ανέφερε 

παράγωγες λέξεις που περιείχαν το -λάτη(ς) ως μέρος μίας μορφολογικά πολύπλοκης δομής (π.χ. 

στρατο-λάτη(ς)). 
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ονηλάτης’) και δρομο-λάτη(ς) (‘οδοιπόρος’), αποτελούν σύνθετα με δεύτερο συστατικό 

τη λέξη λάτης, ενώ στην Ανατολική Κρητική αποτελούν παράγωγοι σχηματισμοί με το 

επιθηματοειδές στοιχείο -λάτη(ς) να δηλώνει τον δράστη ή σπανιότερα το επάγγελμα 

(π.χ. ζευγο-λάτη(ς) ‘ο ζευγάς’). Στα κείμενα της Κρητικής του μεσαίωνα και των 

μεταβυζαντινών χρόνων το στοιχείο -λάτη(ς) δεν ανιχνεύτηκε ως ανεξάρτητη λέξη, 

αλλά πάντοτε ως δεσμευμένο στοιχείο.  

 

(165)  καὶ φάλαγγες ἀμάδι τως ἂς ἔρθου πεζολάτες 

                                                                                   (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 107) 

(166) Ἤμοιασεν ὁ Pωτόκριτος κείνου τοῦ στρατολάτη 

                                                                                              (Ἐρωτόκριτος, Α 2101) 

 

-ού 

Το -ού είναι παραγωγικό επίθημα σχηματισμού ουσιαστικών θηλυκού γένους (Ράλλη 

2005). Ο Πάγκαλος (1955: Α 399) κατατάσσει το συγκεκριμένο επίθημα σε εκείνα που 

είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό ανδρωνυμικών παραγώγων (π.χ. μυλων-ού ‘η 

γυναίκα του μυλωνά’, σομαρ-ού ‘η γυναίκα του σομαρά’ κ.ά.). Παράλληλα όμως, το 

συγκεκριμένο επίθημα τόσο στην ΚΝΕ όσο και στη διάλεκτο σχηματίζει 

επαγγελματικά ουσιαστικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Κοινή είναι τα 

λουλουδ-ού (‘η πωλήτρια λουλουδιών’), στριπτιζ-ού (‘η γυναίκα που κάνει στριπτίζ’) 

και από την Κρητική τα ανυφαντ-ού (‘η γυναίκα που υφαίνει’) και καφενετζ-ού (‘η 

γυναίκα που έχει καφενείο’).  

 

(167) καὶ μιὰ Μαρούλα ἀνυφαντοὺ χήρα βαστᾶ ὀρθομύλιν 

                                                                                       (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 194) 

 

-τζή(ς) 

Το επίθημα -τζή(ς) πέρασε στην ελληνική γλώσσα από τουρκικές δάνειες λέξεις που 

έληγαν σε -cı (π.χ. μπογιατζής < boyacı) κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και 

αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλες βάσεις δηλώνοντας επάγγελμα (π.χ. σουβλα-τζής) 

ή ιδιότητα (π.χ. χωρατα-τζής) (Ράλλη 2005: 27, 151, ΕΛΝΕΓ 2010)186. Στην Κρητική 

 
186 Η Ράλλη (2005) συγκρίνοντας την παραγωγικότητα του -τζή(ς) με εκείνη του -ά(ς), καταλήγει ότι 

για την ΚΝΕ το επίθημα -τζή(ς) είναι πιο παραγωγικό, αφού: α) εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

282 

 

τόσο οι επιλογικοί περιορισμοί του επιθήματος (+/- ξενική βάση) όσο και το πλαίσιο 

υποκατηγοριοποίησης (+ Ουσιαστικό)187 δε διαφέρουν σε σχέση με την ΚΝΕ (π.χ. 

λαμαρινα-τζή(ς) < λαμαρίνα, μαντρα-τζή(ς) < μάντρα ‘ο υπεύθυνος της μάντρας’). 

 

-τή(ς) 

Το επίθημα -τή(ς) απαντά από την αρχαιότητα σε παράγωγα ρημάτων (π.χ. μαθητής, 

κυβερνήτης) και ονομάτων (π.χ. τοξότης) ενώ παράλληλα έχει αποτελέσει τη βάση για 

τη δημιουργία παραγωγικών επιθημάτων, όπως τα -άτη(ς), -ιστή(ς), -ιώτη(ς) κ.ά. 

(ΕΛΝΕΓ 2010). Όπως παρατηρεί η Ράλλη (2005), το επίθημα εμφανίζεται τονισμένο 

ή άτονο (π.χ. ψάλτης, χορευτής) και το θηλυκό των παραγώγων του εν λόγω επιθήματος 

σχηματίζεται ως -τρα ή -τρια (π.χ. κλέφ-τρα, χορεύ-τρια). Στη διάλεκτο το επίθημα 

εμφανίζεται κατά κύριο λόγο τονισμένο (π.χ. δουλευ-τή(ς) < δουλεύ(ω), γυαλισ-τή(ς) < 

γυαλίζ(ω), σκαφ-τή(ς) < σκάπτ(ω), χτισ-τή(ς) < χτίζ(ω)). Τα αντίστοιχα θηλυκά 

παράγωγα εμφανίζονται είτε με το επίθημα -τρα188 (δουλεύ-τρα < δουλεύ(ω), κλώσ-τρα 

< κλώθ(ω), μαυλίσ-τρα < μαυλίζ(ω) ‘μεσίτρια πορνών’) είτε με το -τρια (π.χ. οδηγή-

τρια < οδηγ(ώ)). Το επίθημα -τρα κάνει την εμφάνισή του ήδη από τον μεσαίωνα και 

ενισχύεται από τον 16ο αι. και μετά (βλ. 168-171). Αξίζει να σημειωθεί ότι τον 

μεσαίωνα το επίθημα -τρια είναι πιο συχνό σε σχέση με το αντίστοιχο -τρα. Ενδεικτικά, 

ο τύπος αφέντρια στα κείμενα του Ντελλαπόρτα εμφανίζεται 36 φορές, ενώ ο τύπος 

αφέντρα μόλις 1. 

 

(168)  μὴ μοῦ ζητήξῃς μοναχά, ἀφέντρα μου, ἀρραβῶνα 

                                                                                       (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 72) 

(169) ’ς τὸ σπίτι, καὶ κακόπλαστη, δίμουρη, καὶ μεθύστρα 

                                                                                                                (Στάθης, Γ 380)  

(170) κ’ εἶναι μεσίτρα τῆς δουλιᾶς, καὶ νὰ τὴν κάμῃ ὀλπίζει 

                                                                                                            (Στάθης, Α 46) 

 
καθημερινή ομιλία και β) συνδυάζεται τόσο με βάσεις ξενικής όσο και με βάσεις ελληνικής 

προέλευσης (π.χ. κουλουρ-τζή(ς) < κουλούρι, καφε-τζή(ς) < καφέ(ς)), σε αντίθεση με το -ά(ς) που 

συνδυάζεται μόνο με βάσεις ελληνικής καταγωγής (π.χ. κουλουρ-ά(ς) < κουλούρι, σαπουν-ά(ς) < 

σαπούνι). 
187 Στην Κρητική, η μοναδική περίπτωση ένωσης του -τζη(ς) με βάση επιθέτου αποτελεί το παράγωγο 

ντομπρα-τζή(ς) < ντόμπρ(ος) (‘ειλικρινής’). 
188 Στην Ανατολική Κρητική λόγω της φωνολογικής διαδικασίας της συνίζησης το επίθημα 

εμφανίζεται κατά κύριο λόγο ως -τρα αντί -τρια. 
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(171) Ἦτον μιά γρά στὴν Ἔγριπον, ἀλλοτινή βυζάστρα 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Δ 891) 

 

Όπως παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 4.2, το επίθημα -τη(ς) στην ΚΝΕ υπακούει σε 

έναν σημασιολογικό περιορισμό, ο οποίος δεν επιτρέπει τον συνδυασμό του 

επιθήματος με καταστασιακά ρήματα. Στη διάλεκτο, ο περιορισμός αυτός φαίνεται σε 

ορισμένες περιπτώσεις να παραβιάζεται. Έτσι, συναντάμε παράγωγες λέξεις, όπως οι 

κοιμη-τής (‘αυτός που κοιμάται’) και λυπη-τή(ς) (‘αυτός που λυπάται’), οι οποίες, για 

τα δεδομένα της ΚΝΕ, θεωρούνται αντιγραμματικές. 

 

5.2.1.8 Επιθήματα που δηλώνουν αποτέλεσμα/πράξη 

Τα επιθήματα που δηλώνουν πράξη/αποτέλεσμα στην Κρητική είναι τα  -άλα, -ι(ό), -

μα, -μ(ός) και -σιμ(ο). Κοινή ιδιότητα των παραπάνω επιθημάτων είναι ο συνδυασμός 

τους με βάσεις που δηλώνουν ενέργεια (π.χ. μάζε-μα < μαζεύ(ω), πηγαι-μ(ός) < 

πηγαίν(ω), τρέξ-ιμ(ο) < τρέχ(ω), τρεχ-ι(ό) < τρέχ(ω), φευγ-άλα < φεύγ(ω)). 

 

-άλα 

Το -άλα αυτονομήθηκε ως επίθημα από τα αρχαιοπρεπή θηλυκά ουσιαστικά που 

έληγαν σε -λη, -λα  (π.χ. κίχλη, τρίγλα) (Χατζιδάκις 1905/07: Β 250). Έπειτα, 

επεκτάθηκε σε ρηματικούς τύπους δηλώνοντας την πράξη στην οποία αναφέρεται η 

βάση (π.χ. τρεχ-άλα < τρέχ(ω) ‘η φυγή’, φευγ-άλα < φεύγ(ω) ‘το τρέξιμο’). Τα 

παράγωγα με το επίθημα -άλα κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ3.  

 

-ι(ό) 

Το παραγωγικό επίθημα -ι(ό) εμφανίζεται τη μεσαιωνική περίοδο και συνδέεται με 

ρηματικές βάσεις κατ’ αναλογία προς τα ουσιαστικά σε -ι(ον) (π.χ. φευγ-ι(όν), καθισ-

ι(ό)) (ΕΛΝΕΓ 2010). Στην Κρητική παρουσιάζει ένα μεγαλύτερο αριθμό παραγώγων 

σε σχέση με το επίθημα -άλα, αλλά εξαιρετικά μικρότερο αριθμό παραγώγων σε σχέση 

με τα υπόλοιπα επιθήματα αυτής της κατηγορίας (π.χ. βηχ-ι(ό) < βήχ(ω) ‘ο βήχας’, 

τσιλ-ι(ό) < τσιλ(ώ) ‘η διάρροια’, φευγ-ι(ό) < φεύγ(ω) ‘η φυγή’). Τα παράγωγα σε -ι(ό) 

κλίνονται κατά το βουν(ό), δηλαδή με βάση το κλιτικό παράδειγμα της ΚΤ4 της 

διαλέκτου. 
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-μα 

Το επίθημα -μα, όπως παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 4.2, βρίσκεται σε 

συμπληρωματική κατανομή με το επίθημα -σιμ(ο) (Μαλικούτη-Drachman & 

Drachman 1989, 1995). Συγκεκριμένα, τα δύο επιθήματα υπακούουν σε έναν 

φωνολογικό περιορισμό, ο οποίος ορίζει ότι το πρώτο συνδυάζεται με δισύλλαβες 

βάσεις (π.χ. άνοιγ-μα < ανοίγ(ω)), ενώ το δεύτερο με μονοσύλλαβες (π.χ. δέ-σιμ(ο) < 

δέν(ω)). Αν και στην ΚΝΕ ο περιορισμός έχει ισχύ σε μεγάλο βαθμό189, στην Κρητική 

η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, αφού το επίθημα -μα δύναται να συνδυαστεί και 

με μονοσύλλαβες βάσεις σχηματίζοντας παράγωγα όπως τα δέ-μα < δέν(ω) (‘δέσιμο’), 

κό-μμα < κόπτ(ω) (‘κόψιμο’), ρί-μμα < ρίπτ(ω) (‘βολή’), σκά-μμα < σκάπτ(ω) 

(‘σκάψιμο’), ψή-μα < ψήν(ω) (‘ψήσιμο’) κ.ά. Η ιδιότητα του -μα να συνδυάζεται και 

με μονοσύλλαβες βάσεις τοποθετείται ήδη από τους μεσαιωνικούς και 

μεταβυζαντινούς χρόνους. Ενδεικτικά παραδείγματα παρουσιάζω παρακάτω: 

 

(172) μετὰ χαρᾶς τὸν ἐλεᾷ διὰ σῶσμαν τῆς ψυχῆς του 

      (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2614) 

(173) Στὸ σείσμα καὶ στὸ λύγισμα, στὸ ζῶσμα τῶν ἀρμάτω 

                                                                                               (Ἐρωτόκριτος, Β 1317) 

(174) Ἂν εἶν’ κι ἐπαραδείλιασα στὸ σφάμα τοῦ παιδιοῦ μου 

                                                                                        (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 969) 

(175) τῆς Κρήτης τότε κλώσματα ἡ τύχη δίκαια φτιάνει 

                 (Κρητικός Πόλεμος, 233/9) 

 

-μ(ός) 

Το παραγωγικό επίθημα -μ(ός) δημιουργεί αφηρημένα ουσιαστικά από βάσεις 

ρημάτων ήδη από την αρχαιότητα (π.χ. σεισ-μ(ός) < σεί(ω)). Στην KNE και σε 

διαλέκτους, μία εκ των οποίων είναι και η Κρητική, δημιουργεί ουσιαστικά αρσενικού 

γένους (π.χ. παγαι-μ(ός)/πα(γ)ω-μ(ός) < παγαίνω ‘πηγαιμός’, μανταλω-μ(ός) < 

μανταλών(ω) ‘ο εγκλεισμός’), ενώ σπανιότερα απαντά και η μορφή -μη που σχηματίζει 

ουσιαστικά θηλυκού γένους (π.χ. παιδω-μή < παιδεύ(ω) ‘ταλαιπωρία’). 

 
189 Η Ράλλη (2005) εντοπίζει ορισμένες εξαιρέσεις, όπως τα παράγωγα κάμα < καίω και κλάμα < 

κλαίω. 
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(176) μιλεῖ το ὁ νοῦς κι ὁ λογισμός, τὸ πῶς ἡ παιδωμή μου 

                                                                                              (Ἐρωτόκριτος, A 1344) 

(177) καὶ τὸ σκουλήκι τῆς καρδιᾶς καὶ ὁ ξηλωμός τοῦ νοῦ μου 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 604) 

(178) μὲ τέτοιον ἀποκτυπημό, ὅντα μοῦ κατακροῦσι 

                                                                                        (Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ, 505) 

 

-σιμ(ο) 

Το παραγωγικό επίθημα -σιμ(ο) σχηματίζει παράγωγα που δηλώνουν την ενέργεια ή το 

αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος (π.χ. σφάξ-ιμ(ο) < σφάζ(ω), σφίξ-ιμ(ο) < 

σφίγγ(ω)). Τα παράγωγα σε -σιμ(ο) εμφανίζουν αλλομορφία στη γενική ενικού και σε 

όλο το κλιτικό υποπαράδειγμα του πληθυντικού αριθμού (π.χ. δεσιμάτ-ου, δεσίματ-α, 

δεσιμάτ-ω) και κλίνονται με βάση τα κλιτικά επιθήματα της ΚΤ7 της διαλέκτου. 

 

(179) γιατὶ ’καμα ἕνα τάσσιμο νὰ πὰ νὰ παραδείρω 

                      (Φορτουνᾶτος, Γ 305) 

 

Επιπρόσθετα παραδείγματα παραβίασης του περιορισμού του φραγμού 

(Aronoff 1976) αποκαλύπτονται και στον χώρο των παραγωγικών επιθημάτων που 

δηλώνουν αποτέλεσμα/πράξη.  Η συνύπαρξη τύπων, όπως οι δέμα/δέ-σιμ(ο)/δε-μ(ός), 

κάημα/κάψ-ιμ(ο)/κά-μμα, ψή-σιμ(ο)/ψή-μα, αποδυναμώνουν περαιτέρω την αξιοπιστία 

του εν λόγω περιορισμού. Στη διάλεκτο, ήδη από τον 14ο αι.190, η σχετικά εύκολη 

εναλλαξιμότητα διαφορετικών επιθημάτων στην ίδια βάση προκύπτει από το γεγονός 

ότι τα επιθήματα αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν κοινές μορφολογικές 

(προσάρτηση σε ρηματικές βάσεις) και σημασιολογικές ιδιότητες (αποτέλεσμα/πράξη) 

και δεν εμφανίζουν περιορισμούς που να καθορίζουν την κατανομή τους (π.χ. 

φωνολογικοί) σε αντίθεση με την ΚΝΕ. 

 

 
190 Χαρακτηριστικά, στον Ντελλαπόρτα εντοπίζονται οι τύποι σώσμαν και σωσμός (Α 2614 και Α 1131 

αντίστοιχα). 
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5.2.1.9  Αξιολογικά επιθήματα 

Ένας αξιολογικός σχηματισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία δομή που εμφανίζει 

δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) είναι μορφολογικά πολύπλοκη και β) αποκλίνει από 

την εξ ορισμού σημασιολογική τιμή της βάσης (Körtvélyessy 2015: 61). Οι αξιολογικές 

σημασίες μπορούν να δομηθούν με πολλές διαφορετικές στρατηγικές (π.χ. 

φωνημανικές αλλαγές, σύνθεση κ.ά), ωστόσο, η βασικότερη στρατηγική διαγλωσσικά 

είναι η προσφυματοποίηση (Grandi 2015: 74)  Για τη μορφολογική υπόσταση των 

αξιολογικών επιθημάτων έχουν διατυπωθεί αρκετές αντικρουόμενες απόψεις.  

Κατά τον Beard (1981: 180), όπως αναφέρεται στον Grandi (2015: 74), τα 

αξιολογικά επιθήματα τοποθετούνται κάπου ανάμεσα στις λεξικές και τις καθαρά 

κλιτικές μορφές. Παρόμοια άποψη εκφράζεται και από τον Carstairs-McCarthy (1992: 

107). Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας διατείνεται ότι τα αξιολογικά επιθήματα 

σχετίζονται με την εκφραστική μορφολογία (expressive morphology), η οποία διαφέρει 

από την παραγωγική μορφολογία και διαθέτει δικές της αρχές σε σχέση με αυτές της 

παραγωγής. 

Ο Scalise (1984, 1988a, 1994) αντλώντας δεδομένα από την Ιταλική τοποθετεί 

τα επιθήματα που εκφράζουν υποκορισμό σε έναν υποτομέα μεταξύ της κλίσης και της 

παραγωγής, αφού παρουσιάζουν κοινές ιδιότητες τόσο με τα παραγωγικά επιθήματα 

(π.χ. τοποθετούνται στην περιφέρεια της λέξης, αλλά πάντοτε πριν τα κλιτικά 

επιθήματα) όσο και με τα κλιτικά επιθήματα (π.χ. δεν αλλάζουν την κατηγορία της 

βάσης). Ο τομέας αυτός είναι η αξιολογική μορφολογία (evaluative morphology). Μία 

λιγότερο αποδεκτή θέση είναι αυτή του Anderson (1992), ο οποίος θεωρεί ότι ο 

υποκορισμός αποτελεί διαδικασία που ομοιάζει στην κλίση καθώς, κατά τον 

συγγραφέα, παρουσιάζει πλήρη παραγωγικότητα και πλήρη προσαρμογή στο 

ονοματικό κλιτικό παράδειγμα.  

Η πιο ολοκληρωμένη μονογραφία ως σήμερα για την αξιολογική μορφολογία 

είναι αυτή των Grandi and Körtvélyessy (2015), οι οποίοι εξετάζουν διαγλωσσικά τις 

μορφολογικές στρατηγικές παραγωγής αξιολογικών δομών. Ο Grandi (2015) 

μελετώντας τη μορφολογική φύση των αξιολογικών επιθημάτων παρατηρεί ότι δεν 

είναι απολύτως ξεκάθαρο το αν αυτά ανήκουν στον τομέα της παραγωγής ή της κλίσης. 

Ποσοτικά, τα αξιολογικά επιθήματα εμφανίζουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά 

με τα επιθήματα που συμμετέχουν στην παραγωγή λέξεων (π.χ. εμφανίζονται 

εσωτερικά σε σχέση με τα κλιτικά επιθήματα και εξωτερικά σε σχέση με τα 
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παραγωγικά επιθήματα κ.ά.) σε σχέση με τα κλιτικά. Ωστόσο, ο συγγραφέας παρατηρεί 

ότι τα χαρακτηριστικά των αξιολογικών επιθημάτων δεν είναι κοινά σε καθολικό 

επίπεδο, αφού κάθε γλώσσα παρουσιάζει επιμέρους ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, 

ένα βασικό χαρακτηριστικό των αξιολογικών επιθημάτων που τα τοποθετεί πιο κοντά 

στην παραγωγή σε σχέση με την κλίση είναι ότι δε σχετίζονται με τη σύνταξη. Αν και 

το συγκεκριμένο κριτήριο έχει εφαρμογή σε γλώσσες, όπως τα ιταλικά και τα ελληνικά, 

εντούτοις, κατά τον Grandi (2015), σε γλώσσες, όπως η Gikuyu, η κατάσταση είναι 

πολύ διαφορετική, αφού τα αξιολογικά επιθήματα συμμετέχουν στη συντακτική 

διαδικασία της συμφωνίας (agreement). 

Κατά τους Ralli (1988), Booij (1996, 2005), Bauer (1997), Μελισσαροπούλου 

(2006) και Melissaropoulou & Ralli (2008) τα αξιολογικά (και συγκεκριμένα τα 

υποκοριστικά) επιθήματα ανήκουν στον τομέα της παραγωγής191. Για την ελληνική 

γλώσσα, οι Μελισσαροπούλου (2006) και Melissaropoulou & Ralli (2008) προβάλλουν 

εύστοχα τα εξής επιχειρήματα υπέρ της θεώρησης των υποκοριστικών επιθημάτων ως 

είδους παραγωγικών επιθημάτων: 

 

(α) Τα παραγωγικά επιθήματα δεν αλλάζουν πάντοτε την κατηγορία της βάσης στην 

οποία ενώνονται: Όπως έχει διαφανεί παραπάνω πολλά παραγωγικά επιθήματα της 

ελληνικής γλώσσας δεν επιφέρουν αλλαγή στη γραμματική κατηγορία της βάσης στην 

οποία προσαρτώνται. Χαρακτηριστικά είναι τα επιθήματα -ια (π.χ. μηλ-ιά < μήλ(ο)), -

ια(ς) (π.χ. πετρ-ιά(ς) < πέτρα) και -ωνα(ς) (π.χ. αμπελ-ώνα(ς) < αμπέλι), τα οποία 

δημιουργούν λέξεις που ανήκουν στην κατηγορία των ουσιαστικών από βάσεις 

ουσιαστικών. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου τα υποκοριστικά επιθήματα 

αλλάζουν τη γραμματική κατηγορία της βάσης, ιδιότητα, η οποία είναι κοινή με εκείνη 

των παραγωγικών επιθημάτων (π.χ. μικρ-άκι < μικρ(ός)). Αυτά τα παραδείγματα μας 

οδηγούν στη διαπίστωση ότι τα υποκοριστικά επιθήματα άλλοτε αλλάζουν και άλλοτε 

δεν αλλάζουν την κατηγορία της βάσης, γεγονός που τα κατατάσσει αυτομάτως στην 

κατηγορία των παραγωγικών επιθημάτων. 

 

(β) Τροποποιούν τη σημασία της βάσης: Τα υποκοριστικά επιθήματα, σε αντίθεση με 

τα κλιτικά, μπορούν να τροποποιήσουν τη σημασία της βάσης. Έτσι, η λέξη ελαφ-άκι 

δεν έχει τη σημασία ενός «απλού ελαφιού» αλλά ενός «μικρού ελαφιού». Επιπλέον, 

 
191 Η άποψη αυτή υιοθετείται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 
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όπως παρατηρούν οι Melissaropoulou & Ralli (2008), η σημασιολογική τροποποίηση 

της βάσης μπορεί να οδηγήσει, αν και σπάνια, σε σημασιολογική λεξικοποίηση όπου 

η σημασία του παραγώγου δεν προέρχεται από το άθροισμα των επιμέρους συστατικών 

του σχηματισμού. Χαρακτηριστικά, οι συγγραφείς αναφέρουν τη λέξη παπουτσ-άκια, 

η οποία δεν έχει τη σημασία «μικρά παπούτσια», αλλά «είδος συνταγής». Κατά την 

Bauer (1997), η σημασιολογική λεξικοποίηση είναι χαρακτηριστικό της παραγωγής 

και όχι της κλίσης. 

 

(γ) Μεταβάλλουν το γένος και την κλιτική τάξη: Τα παραγωγικά επιθήματα ως κεφαλές 

μπορούν να αλλάξουν, εκτός από τη γραμματική κατηγορία και τη σημασία της βάσης, 

το γένος και την τιμή της κλιτικής τάξης. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα 

ανθρωπ-άκι (< άνθρωπ(ος)) και μεζεδ-άκι (< μεζέ(ς)) όπου οι τιμές [+ Αρσενικό, ΚΤ1] 

και [+ Αρσενικό, ΚΤ2] αντίστοιχα των θεμάτων τρέπονται σε [+ Ουδέτερο, ΚΤ6]. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις το γένος και η κλιτική τάξη στους 

παράγωγους σχηματισμούς μπορούν να διατηρηθούν (π.χ. δασκαλ-άκ(ος) < 

δάσκαλ(ος), [+ Αρσενικό], [ΚΤ1]). Παρ’ όλα αυτά, η διατήρηση των εν λόγω 

χαρακτηριστικών αποτελεί ιδιότητα και των «πρωτοτυπικών» παραγωγικών 

επιθημάτων της Ελληνικής (π.χ. καφε-τζή(ς) < καφέ(ς), [+ Αρσενικό], [ΚΤ2]). 

 

(δ) Εμφανίζουν παραδειγματικά κενά: Τα υποκοριστικά επιθήματα ως κεφαλές σε μία 

δομή μεταφέρουν διάφορα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά στη βάση, τα οποία δεν 

διέθετε από το Αφηρημένο Λεξικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ΚΝΕ 

αποτελεί η απουσία γενικής πτώσης στον πληθυντικό αριθμό των παράγωγων τύπων 

(π.χ. παιδι-ά, παιδι-ών αλλά παιδάκι-α, *παιδακι-ών). Το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό δεν είναι κοινό σε όλο το εύρος της Ελληνικής, αφού σε διαλέκτους, 

όπως τα κρητικά και τα χιώτικα, η γενική πτώση πραγματώνεται τόσο στον ενικό όσο 

και στον πληθυντικό αριθμό των υποκοριστικών παραγώγων.  

 

Α. Υποκοριστικά επιθήματα 

Τα επιθήματα που εκφράζουν υποκορισμό στην Κρητική είναι τα -άκι, -άκια(ς), -

άκ(ος), -αλάκι, -άλι, -άρι, -έλλι/-έλλ(ο), -ίσκ(ος)/-ίσκη, -ίτσα, -οπούλλι/-όπουλλ(ο)/-

οπούλλα, -ούδι, -ούλλη(ς)/-ούλλα/-ούλλι, και -ούρι. Επιπλέον, όπως θα διαφανεί στο 

υπόλοιπο μέρος της υποενότητας, τα χαρακτηριστικά των υποκοριστικών επιθημάτων 
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της Κρητικής συνηγορούν υπέρ της άποψης των Melissaropoulou & Ralli (2008) ότι 

τα υποκοριστικά επιθήματα αποτελούν είδος παραγωγικών επιθημάτων. 

 

-άκι 

Το παραγωγικό επίθημα -άκι προέρχεται από το ελληνιστικό επίθημα -άκι(ον), το οποίο 

είχε ως αφετηρία τα αρσενικά ουσιαστικά σε -αξ με γενική -ακος (π.χ. πίναξ-πινάκιον) 

(ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Στη διάλεκτο, όπως και στην ΚΝΕ, το επίθημα 

συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών και επιθέτων (π.χ. αγαρματσ-άκι < αγαρμάτσι ‘το 

μικρό άγαλμα’, αγκαλ-άκι < αγκάλη ‘η μικρή αγκαλιά’, κουτσ-άκι < κουτσ(ός) ‘ο λίγο 

κουτσός’, ψιμ-άκι < όψιμ(ος) ‘το μικρότερο παιδί μίας οικογένειας’). Το επίθημα -άκι 

στην Κρητική εμφανίζει αρκετές ομοιότητες αλλά και εμφανείς διαφορές σε σχέση με 

την ΚΝΕ. Εκτός από το κοινό πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης [+ Ουσιαστικό, + 

Επίθετο], το επίθημα λειτουργεί ως κεφαλή σε μία δομή αφού: α) αλλάζει τη 

γραμματική κατηγορία μίας βάσης, της οποίας η τιμή είναι διάφορη της τιμής [+ 

Ουσιαστικό] (π.χ. φτωχ-άκι < φτωχ(ός) ‘φτωχαδάκι’, ψιμ-άκι < όψιμ(ος)), β) 

τροποποιεί τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του γένους και της κλιτικής τάξης 

(π.χ. καβρ(ός) > καβρ-άκι [ + Αρσενικό, ΚΤ1 → + Ουδέτερο, ΚΤ5] ‘ο μικρός 

κάβουρας’, θυγατέρα > θυγατερ-άκι [ + Θηλυκό, ΚΤ3 → + Ουδέτερο, ΚΤ5] ‘η μικρή 

κόρη’), γ) η σημασία σε κάποιες περιπτώσεις λεξικοποιείται (π.χ. αλυσιδ-άκι ‘τρόπος 

πλεξίματος αντί ‘η μικρή αλυσίδα’, βουργαρ-άκι < βουργαρί ‘το λάχανο αντί το μικρό 

λαούτο’). Το -άκι, αν και στην ΚΝΕ ανήκει στην ομάδα των καταληκτικών επιθημάτων 

(Μελισσαροπούλου και Ράλλη 2009), εντούτοις, στην Κρητική μπορεί να τοποθετηθεί 

ανάμεσα σε ένα θέμα και ένα παραγωγικό επίθημα. Χαρακτηριστικά είναι τα 

παραδείγματα ανεφτερακίζω (< *φτερακ-ίζ(ω) < φτερ-άκι < φτερ(ό)) ‘προσπαθώ να 

πετάξω’, κοπελακ-ίζ(ω) (< κοπελ-άκι < κοπέλι) ‘συμπεριφέρομαι σαν μικρό παιδί’ και 

χορευτακ-ίζ(ω) (< χορευτ-άκι < χορευ-τή(ς) < χορ-εύ(ω) < χορ(ός)) ‘χορεύω άχαρα’ 

όπου το επίθημα -ίζ(ω) προστίθεται σε βάσεις που λήγουν σε -άκι. Αν και παραδοσιακά 

το επίθημα σχηματίζει παράγωγες βάσεις ουδετέρου γένους, χρησιμοποιείται και για 

τη δημιουργία υποκοριστικών παραγώγων αρσενικού γένους (π.χ. κοσμ-άκη(ς) < 

κόσμ(ος), βλ. και Ράλλη 2005: 150). Την ύπαρξη του -άκη(ς) στην Κρητική 

επιβεβαίωνει και ο Πάγκαλος (1955: Α 393-394) παραθέτοντας ως παράδειγμα το 

παράγωγο Πετρ-άκη(ς) (< Πέτρ(ος)). Ενδεικτικό παράδειγμα από τα μεσαιωνικά 

κρητικά ακολουθεί παρακάτω: 
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(180) ἀλλήλως νὰ δειπνήσωμεν ἐσύ κ’ ἐγώ, ἀφεντάκη 

          (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1841) 

 

-άκια(ς) 

Το μειωτικό επίθημα -άκια(ς) προέρχεται ετυμολογικά από το επίθημα -άκι και 

συγκεκριμένα από τον πληθυντικό ουδετέρων υποκοριστικών σε -άκια με προσθήκη 

του κλιτικού -ς (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001). Συνδέεται με βάσεις ουσιαστικών 

σχηματίζοντας παράγωγα ουσιαστικά, τα οποία κλίνονται με βάση το κλιτικό 

παράδειγμα 2. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι παράγωγες λέξεις Ηρακλ-

άκια(ς) < Ηρακλή(ς), ρουφιαν-άκια(ς) < ρουφιάν(ος). 

 

-άκ(ος) 

Το -άκ(ος) επίσης προέρχεται από το επίθημα -άκι (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001). 

Συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών και τα παράγωγα που σχηματίζονται με το εν λόγω 

επίθημα κλίνονται με βάση την ΚΤ1α. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα γαϊδουρ-

άκ(ος) < γαϊδούρι και δασκαλ-άκ(ος) < δάσκαλ(ος). 

 

-αλάκι και -άλι 

Το παραγωγικό επίθημα -άλι αποσπάστηκε από λέξεις που στα αρχαία έληγαν σε -αλ- 

(π.χ. κεφαλή) και ως αυτόνομο μόρφημα έλαβε υποκοριστική σημασία (ΕΛΝΕΓ 2010). 

Από το εν λόγω μόρφημα προήλθε αργότερα και το επίθημα -αλάκι, το οποίο 

αποτελείται από τα επιθήματα -άλι και -άκι. Τα επιθήματα -αλάκι και -άλι σχηματίζουν 

μία πληθώρα παράγωγων λέξεων από βάσεις ουσιαστικών (π.χ. βουν-αλάκι < βουν(ό) 

‘μικρό βουνό’, βρυσ-άλι < βρύση ‘μικρή βρύση’, δρομ-άλι < δρόμ(ος) ‘μικρός δρόμος’, 

πευκ-άλι < πεύκ(ος) ‘μικρό πεύκο’, πορδ-αλάκι < πορδή ‘μικρή πορδή’, τρυπ-άλι < 

τρύπα ‘μικρή τρύπα’) και σπανιότερα επιθέτων (π.χ. ψηστ-άλι < ψηστ(ός) 

‘συρρικνωμένο φρούτο λόγω της υπερβολικής ωρίμανσής του’).  

 

-άρι 

Το μεσαιωνικό επίθημα -άρι προέρχεται από το αρχαίο υποκοριστικό επίθημα -αρι(ον) 

(π.χ. ζευγάριον < ζεύγος) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Στη διάλεκτο συνδυάζεται με 

βάσεις ουσιαστικών και ρημάτων και ορισμένα από τα παραδείγματα που 
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εντοπίστηκαν στο διαθέσιμο υλικό είναι τα θηκ-άρι < θήκη (‘μικρή θήκη’), πεταξ-άρι 

< πετώ (~ πεταξ) (‘ο νεοσσός’), πετ-άρι < πετ(ώ) (‘μικρό έντομο’), πετειν-άρι < πετεινός  

(‘ο μικρός πετεινός’) και πλαταν-άρι < πλάτανος (‘ο μικρός πλάτανος’).  

 

(181) Σαΐταν εἰς τὸ στῆθος μου σύρε μὲ τὸ ξιφάρι 

                                                                                                             (Πανώρια, Β 281) 

 

-έλλι/-έλλ(ο) 

Το παραγωγικό επίθημα -έλλι/-έλλ(ο) προέρχεται από τα υποκοριστικά αρχαία 

ουσιαστικά που είχαν στο θέμα τους το -ελλ- (π.χ. κρίκελλος > κρικέλλιον), ενώ άλλα 

από υποκοριστικά λατινικής προέλευσης σε -ellum (π.χ. flagellum) (ΛΚΝ 1998, 

Ανδριώτης 2001). Το επίθημα δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό στην Κρητική καθώς 

σχηματίζει έναν μικρό αριθμό παραγώγων από βάσεις ουσιαστικών (π.χ. γουβαδ-έλλι 

< γουβάδι ‘ο μικρός κουβάς’, κοπαν-έλλι < κόπαν(ος) ‘μικρός κόπανος, εργαλείο 

ραφτικής’, πιατ-έλλ(ο) < πιάτ(ο) ‘μικρό πιάτο’) και τις περισσότερες φορές συναντάται 

σε απευθείας δάνεια από τις Ιταλο-Ρομανικές γλώσσες (π.χ. καμπανέλλι < 

campanellum/campanello) (βλ. 182). Όπως παρατηρούν οι Πάγκαλος (1955) και 

Ράλλη (2003), το συγκεκριμένο επίθημα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό στη Λέσβο.  

 

(182)  σκαφιδοπίνακα, κρασολάγινα, σκουτεληα (< λατ. scutella) 

                                                                                    (Ὁλόκαλος, αρ. 173, ετ. 1537) 

 

-ίσκη/-ίσκ(ος) 

Το παραγωγικό επίθημα -ίσκ(ος)/-ίσκη είναι αρχαίο παραγωγικό επίθημα και ανήκει 

στην ομάδα των υποκοριστικών/μειωτικών επιθημάτων (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001). 

Η χρήση του επιθήματος τον μεσαίωνα είναι εξαιρετικά σπάνια (βλ. 183). Συγχρονικά, 

το επίθημα στη διάλεκτο δεν είναι παραγωγικό και τα μόνα παραδείγματα που 

ανιχνεύτηκαν στο διαθέσιμο υλικό της έρευνας είναι τα κλαδ-ίσκ(ος) < κλαδί (‘μικρό 

κλαδί’) και κουρ-ίσκ(ος) < κουρέα(ς) (‘ο κουρέας’ με μειωτική χρήση). 

 

(183) ἐπαίρνει τὴν παιδίσκην της, ἐβγαίνουν ἐκ τὴν τένταν 

        (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1866) 
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-ίτσα 

Το -ίτσα ανάγεται στον μεσαίωνα και σχηματίστηκε από το -ίτσιν, το οποίο με τη σειρά 

του σχηματίστηκε από το -ίκι(ν) (ελνστ. -ίκι(ον)) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Κατά 

τον Ανδριώτη (2001: 137), το επίθημα είναι σλαβικής προέλευσης (< -itsa). Στην 

Κρητική, όπως και στην Κοινή Νέα Ελληνική, σχηματίζει παράγωγα υποκοριστικά 

θηλυκού γένους, όπως τα ζαχαρ-ίτσα < ζάχαρη, θε-ίτσα < θεία, κ.τ.λ. Ακολουθούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη Μεσαιωνική Κρητική: 

 

(184)  Τότε ἐκείνη ἡ μανίτσα 

       ὅπου ἔναι ρουφιανίτσα 

                                                                     (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 574-575) 

(185) Γιὰ ᾿μὲν πονεῖ ἡ καρδίτσα μου καὶ μετ’ αὐτά συγκλαίγω 

      (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 329) 

 

-οπούλλα/-οπούλλι/-όπουλλ(ο) 

Το επίθημα -οπούλλα/-οπούλλι/-όπουλλ(ο) είναι διαδεδομένο στην Κρητική ήδη από τη 

μεσαιωνική περίοδο και είναι ιδιαίτερα συχνό τόσο στα λογοτενικά όσο και στα 

νοταριακά κείμενα. Οι Χατζιδάκις (1905), Ανδριώτης (2001) και Μπαμπινιώτης 

(2010) ετυμολογούν το επίθημα από το λατινικό ουσιαστικό pullus (‘πουλί’).  Η Ralli 

(υπό έκδοση) εξετάζει διεξοδικά τις μορφολογικές ιδιότητες του επιθήματος και το 

τοποθετεί στα δεσμευμένα στοιχεία του λόγου (επιθηματοειδές στοιχείο), το οποίο 

είναι υπεύθυνο για τον σχηματισμό παραγώγων ουδετέρου (-όπουλλ(ο)) ή θηλυκού 

γένους (-οπούλλα). Δεδομένου ότι στην Ελληνική η κεφαλή είναι δεξιόστροφη, το 

στοιχείο αυτό μεταφέρει τα χαρακτηριστικά του γένους και της γραμματικής 

κατηγορίας στον τελικό σχηματισμό (Ralli υπό έκδοση). 

Κατά τον Χατζιδάκι (1905), όπως αναφέρεται στην Ralli (υπό έκδοση), το υπό 

εξέταση στοιχείο προήλθε από το λατινικό ουσιαστικό pullus κατά τον 2ο αι. μ.Χ. με 

τη μορφή πουλλίον, ενώ κατά το διάστημα 1100 – 1453 λαμβάνει τη μορφή πουλί με 

την αποβολή του -ον (Browning 1969: 81). Πριν τον 10ο αι. μ.Χ. το λεξικό στοιχείο 

πουλί μέσω της σύνθεσης μετατράπηκε σε δεσμευμένο στοιχείο με τη μορφή -

όπουλλο(ν), όπου ο δείκτης σύνθεσης -ο- επαναναλύθηκε σε μέρος του στοιχείου 

(Χατζιδάκις 1905, Ralli υπό έκδοση).  
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Κατά τη Ralli (υπό έκδοση), το -όπουλλ(ο) ικανοποιεί τα πέντε κριτήρια του 

Stevens (2000, 2005) αναφορικά με τα προσφυματοειδή στοιχεία192. Συγκεκριμένα 

παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

α) Αλλαγή στη σημασία (κριτήριο 3,4): Το λεξικό στοιχείο πουλί σημαίνει ‘πτηνό’, ενώ 

το προσφυματοειδές -όπουλλ(ο) απέκτησε εξειδικευμένες σημασίες. Κατά τον Φιλήντα 

(1910), όπως αναφέρεται στη Ralli (υπό έκδοση), τη βυζαντινή περίοδο το 

προσφυματοειδές -όπουλλ(ο) απέκτησε και τις μορφές -όπουλλ(ος) και -οπούλλα 

δηλώνοντας τον γιο ή την κόρη του ονόματος που δηλώνει η βάση. Επιπλέον, το 

προσφυματοειδές στοιχείο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία επωνύμων. 

Χαρακτηριστικά, στην Κρητική του 15ου – 17ου αι. οι δύο αυτές χρήσεις είναι 

εξαιρετικά συχνές και εντοπίζονται με μεγάλη ευκολία (βλ. 186-189).  

 

(186)  κι ἀπὸ τὸ περιτόμημαν ἑβρόπουλον ἐφάνη 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 2053) 

(187) Ἐπά δὲν εἲν’ Pηγόπουλοι, οὒδ’ Ἀφεντόπουλοι ἄλλοι 

                                                                                                (Ἐρωτόκριτος, Α 665) 

(188) Διὰ μαρτυρίας Γεωργ(ίου) Λαστῆ Θοδορο Παπαδόπουλου 

          (Μορζῆνος, αρ. 9, ετ. 1402) 

(189)  ἑξαγόρασεν ὀ Αγγελ(ὴ)ς ὀ Πλασταρόπουλος 

(Κατζαρᾶς, αρ. 161, έτ. 1612) 

 

Επιπλέον, το επίθημα απέκτησε υποκοριστική χρήση κατά τον 12ο αι., περίοδο 

κατά την οποία άρχισε να συνδυάζεται τόσο με έμψυχες όσο και με άψυχες βάσεις 

(Χατζιδάκις 1905, Ralli υπό έκδοση). Χαρακτηριστικά παραδείγματα παραθέτω 

παρακάτω: 

 

(190) καὶ τὰ κανισκιόπουλα τὰ πέμπουν καθ’ ἡμέραν 

         (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2706) 

(191)  σκουτέρους καὶ παιδόπουλα, Λουμπάρδους καὶ Τουδέσκους  

           (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί προσωπικού φυλακάτορα>, 168) 

 
192 Βλ. υποενότητα 4.3.1.3. 
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β) Παραγωγικότητα (κριτήριο 1): Κατά τη Ralli (υπό έκδοση) το στοιχείο απέκτησε 

μεγάλη παραγωγικότητα με τη δημιουργία νέων τύπων. 

 

γ) Συνεμφάνιση με το λεξικό στοιχείο από το οποίο προήλθε (κριτήριο 2): Από τις 

αρχές της δημιουργίας του έως και σήμερα το -όπουλλ(ο) συνεμφανίζεται με το λεξικό 

στοιχείο πουλί. 

 

δ) Ανταγωνιστικότητα (κριτήριο 5): Κατά την Melissaropoulou (2015), το επίθημα -

όπουλλ(ο), συγχρονικά, είναι σε ανταγωνισμό με το επίθημα -άκι στην 

Πελοποννησιακή (π.χ. αρνόπουλλο vs αρνάκι). Το ίδιο συμβαίνει και στην Κρητική, 

όπως φαίνεται από το υλικό της παρούσας διατριβής (π.χ. δασκαλ-οπούλλα < δασκάλα, 

κορασ-οπούλλα < κοράσι(ο), κριγι-όπουλλο < κριγι(ός), πιτ-οπούλλι < πίτα, χωριατ-

όπουλλο < χωριάτη(ς) κ.ά). Τα επιθήματα -άκη(ς) και -όπουλ(ος), σύμφωνα με τον 

Ξανθουδίδη (1903: 72), όπως αναφέρεται στη Ralli (υπό έκδοση), ήταν σε διαρκή 

ανταγωνισμό για τη δημιουργία επωνύμων και μόλις τον 19ο αι. το επίθημα -άκη(ς) 

εξοβέλισε το -όπουλ(ος). Κατά τον Κοντοσόπουλο (2008: 40) τα κρητικά επώνυμα σε 

-άκη(ς) αγγίζουν σήμερα το ποσοστό του 94% του συνολικού πληθυσμού του νησιού. 

 

-ούδι 

Το -ούδι είναι μεσαιωνικό υποκοριστικό επίθημα που προέρχεται από το ελληνιστικό 

-ούδι(ον), το οποίο με τη σειρά του είχε ως βάση το αρχαιοελληνικό -δι(ον) σε λέξεις 

που έληγαν σε -ου (π.χ. χνοῦς > χνού-διον) (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001). Με βάση το 

συγκεκριμένο επίθημα σχηματίζονται παράγωγα υποκοριστικά από ένα μεγάλο εύρος 

βάσεων, όπως είναι τα ουσιαστικά (π.χ. μαθητ-ούδι < μαθητή(ς), πευκαλ-ούδι/πευκαλ-

ούδα < πευκάλι < πεύκ(ος)), ρήματα (π.χ. κα-ούδι193 < καί(ω)) και επίθετα (π.χ. καλ-

ούδι < καλ(ός)). Στην ΚΝΕ το επίθημα -ούδι συνδυάζεται μόνο με βάσεις ουσιαστικών 

(Ράλλη 2005: 150). 

 

(192) καὶ τὰ μουσούδια τὰ βαστᾷς ’ς τὴν ἄμμον νὰ τὰ βγάλῃ 

                                                                                           (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 172) 

 

 
193 Μεταφορικά ‘το βάσανο’. 
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-ούλλη(ς)/-ούλλα/-ούλλι 

Το λατινικής προέλευσης επίθημα -ούλλη(ς)/-ούλλα/-ούλλι (< -ulla) (Χατζιδάκις 

1905/07: Β 306) σχηματίζει ένα μεγάλο αριθμό παραγώγων και αποτελεί ένα από τα 

πλέον παραγωγικά επιθήματα της διαλέκτου. Συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. 

κατ-ούλλη(ς) < κάττη(ς) ‘ο μικρός γάτος’, καβ-ούλλι < κάβ(ος) ‘η μικρή κορυφή των 

φυτών’), επιθέτων (π.χ. μυριστικ-ούλλι < μυριστικ(ός) ‘είδος βοτάνου’) αλλά και 

ρημάτων (π.χ. στριψ-ούλλι < στρίφν(ω) ‘τα κροτίδια των δαχτύλων κατά το τρίψιμο’). 

Στην ΚΝΕ, σε αντίθεση με την Κρητική, το επίθημα συνδυάζεται μόνο με βάσεις 

ουσιαστικών (Ράλλη 2005: 150). 

 

(193) τρία κομματσούλια κόκκαλα, νὰ ἔχουν κουκκούδια μαῦρα 

                          (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Τὰ ζάρια>, 152) 

 

-ούρι 

Το σμικρυντικό/μειωτικό επίθημα -ούρι αποτελεί τη μεσαιωνική μορφή του 

ελληνιστικού -ούρι(ον) (ΛΚΝ 1998). Κατά τον Μπαμπινιώτη (2010), το επίθημα 

σχηματίστηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως από τα αρσενικά σε -ουρ(ος) 

(π.χ. μελάν-ουρος), τα θηλυκά σε -ούρα (π.χ. κολλ-ούρα) αλλά και από λατινογενή 

δάνεια (π.χ. memoria). Χαρακτηριστικά είναι τα διαλεκτικά παραδείγματα μπετ-ούρι < 

μπέτη(ς) (‘μικρό στήθος’) και φτεν-ούρι < φτεν(ός) (‘άγονο χωράφι’). 

 

(194) εὐθὺς καθούριν ἔσωσε μετὰ βροχὴν καὶ χιόνιν 

                                                                                                         (Ἀπόκοπος, 359) 

 

Έχει υποστηριχθεί από τον Grandi (2002), όπως αναφέρεται στους 

Melissaropoulou & Ralli (2008), ότι η τάση συχνής εναλλαγής των υποκοριστικών σε 

ένα θέμα δεν αποτελεί τόσο διαλεκτικό χαρακτηριστικό όσο χαρακτηριστικό της 

κοινής γλώσσας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η εναλλαγή υποκοριστικών 

επιθημάτων δεν είναι ελεύθερη αλλά εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) από την 

αναφορική σημασία του υποκοριστικού επιθήματος και β) από διαφορετικής φύσης 

περιορισμούς που μπορεί να διαθέτουν. Οι Melissaropoulou & Ralli (2008) έχουν 

δείξει ότι οι εναλλαγές υποκοριστικών επιθημάτων στο ίδιο θέμα είναι ανύπαρκτες στη 

διάλεκτο Griko, ενώ στην Αϊβαλιώτικη, στην Καππαδοκική και στην Ποντιακή είναι 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

296 

 

εξαιρετικά σπάνιες. Στην Κρητική η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική αφού σε ένα 

θέμα είναι δυνατή η προσάρτηση αρκετών διαφορετικών υποκοριστικών επιθημάτων 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί εναλλακτικοί τύποι (π.χ. βουν-άκι/βουν-άλι/βουν-

αλ-άκι, πιτ-όπουλλ(ο)/πιτ-άρι/πιτ-αρ-άκι/πιτ-άκι/πιτ-ούλλα). Επιπλέον, η εξαιρετικά 

μεγάλη παραγωγικότητα του υποκορισμού στη διάλεκτο είναι υπεύθυνη για τη 

ταυτόχρονη συνεμφάνιση αρκετών υποκοριστικών επιθημάτων πάνω στο ίδιο θέμα 

(π.χ. βρυσ-αλ-άκι < βρυσ-άλι < βρύση, πευκ-αλ-ουδ-άκι < πευκ-αλ-ούδι < πευκ-άλι < 

πεύκ(ος)). 

 

Β. Μεγεθυντικά επιθήματα 

Τα μεγεθυντικά παραγωγικά επιθήματα που θα εξεταστούν στη συνέχεια είναι τα -

ακα(ς), -άκλα/-ακλά(ς), -αλά(ς), -αρά(ς)/-άρα(ς)/-άρα, -έλλα, -ούδα, -ούκλα, -ούρα/- 

ούρα(ς)/-ουρ(ος). 

 

-ακα(ς) 

Ο  Χατζιδάκις (1905/07: Α 423) αναφέρει ότι τα μεγεθυντικά σε -άκα(ς) είχαν ως 

αφετηρία τα υποκοριστικά σε -άκι (π.χ. ρύακα(ς) < ρυάκι(ον)). Είναι από τα πλέον 

παραγωγικά επιθήματα στη διάλεκτο και συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών, 

επιθέτων και ρημάτων δηλώνοντας κατά κύριο λόγο επίταση/μεγέθυνση (π.χ. 

μπουντάλ-ακα(ς) < μπουνταλά(ς) ‘ο πολύ ηλίθιος’, πέτσ-ακα(ς) < πετσί ‘ο 

χοντρόπετσος’, όφ-ακα(ς) < όφη(ς) ‘μεγάλο φίδι’, πελέλ-ακα(ς) < πελελ(ός) ‘ο πολύ 

τρελός’) ή μέρος/τόπο που συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες X οντοτήτων (π.χ. 

βούλ-ακα(ς) < βουλ(ώ) ‘ο βόθρος’, ‘ομπρίστ-ακα(ς) < ομπριστ(ός) ‘μέρος που τρέχει 

νερό, όταν έχει βαρύ χειμώνα’). Επιπλέον, το -ακα(ς), όπως και στην ΚΝΕ, μπορεί να 

λειτουργήσει ως μειωτικό επίθημα (π.χ. μεθύστ-ακα(ς) < μεθυστή(ς)).  

 

(195) τὸ γέρο τὸν πελέλακα καὶ τὸν ξετρουμισμένο 

                                                                                                (Κατζοῦρμπος, Δ 410) 

 

-άκλα/-άκλα(ς) 

Τα μεγεθυντικά επιθήματα -άκλα/-άκλα(ς) συνδέονται ετυμολογικά με το λατινογενές 

επίθημα -c(u)lum, το οποίο, αρχικά, απαντούσε σε δάνειες λέξεις από τη Λατινική (π.χ. 

miraculum) (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001). Συνδυάζονται με βάσεις ουσιαστικών για 
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τη δημιουργία μεγεθυντικών παραγώγων, τα οποία κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ3 

και ΚΤ2 αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της διαλέκτου είναι τα γυρ-άκλα 

< γύρ(ος) ‘το μεγάλο πιτόγυρο’, φων-άκλα < φωνή ‘η μεγάλη φωνή’ και αντρ-άκλα(ς) 

< άντρα(ς) ‘πολύ ψηλός άντρας’. 

 

-αλά(ς) 

Το επίθημα -αλά(ς) σχηματίζει παράγωγα ουσιαστικά συνήθως με επιτατική σημασία 

(π.χ. πορδ-αλά(ς) < πορδή, φων-αλά(ς) < φωνή). Προέρχεται πιθανότατα από τα 

επιθήματα -άλ(ι) και -άλ(α) σε συνδυασμό με το -α(ς) των αρσενικών ονομάτων (ΛΚΝ 

1998). 

 

-αρά(ς)/-άρα(ς)/-άρα 

Τα παραγωγικά επιθήματα -αρά(ς) και -άρα συνδέονται ετυμολογικά με το επίθημα -

άρι (ΛΚΝ 1998), ενώ το επίθημα -άρα(ς) προήλθε από το επίθημα -άρα με προσθήκη 

του -ς (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001). Διαλεκτικά παραδείγματα αποτελούν οι τύποι 

κοιλ-αρά(ς) < κοιλιά (‘αυτός που έχει μεγάλη κοιλιά’), μουστακ-αρά(ς) < μουστάκι 

(‘αυτός που έχει μεγάλο μουστάκι’), μπουκαν-άρα < μπουκάνα < μπούκα (‘μικρό ψάρι 

με μεγάλο στόμα’) και πορδ-άρα < πορδή (‘μεγάλη πορδή’). Το εν λόγω επίθημα 

συνδυαζόμενο με επίθετα δύναται να σχηματίσει και τοπωνυμικά παράγωγα (π.χ. 

Κοκκιν-αρά(ς) < κόκκιν(ος) ‘τόπος με κόκκινα χώματα), ιδιότητα που φανερώνει ότι 

τα αξιολογικά επιθήματα μπορούν να παράγουν σημασίες αντίστοιχες των άλλων 

παραγωγικών επιθημάτων (στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε δήλωση τοπικής 

σημασίας). 

 

(196) ἐκ τὴν πνιμάραν τὴν πολλὴν τὴν πόρτα δὲν ἐθώρει 

                                                                                       (Βουλή τῶν πολιτικῶν, 203) 

 

-έλλα 

Ο Πάγκαλος (1955) ετυμολογεί το επίθημα -έλλα από το λατινικό -ella (π.χ. sella). 

Πιθανότερα πρόκειται για τη συνένωση του υποκοριστικού επιθήματος -έλλι με το 

ληκτικό -α των θηλυκών ουσιαστικών, αφού το -ella στη Λατινική δεν εξέφραζε 

μεγέθυνση. Με την προσθήκη του παραγωγικού επιθήματος -έλλα σε βάσεις 
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ουσιαστικών σχηματίζονται μεγεθυντικά ουσιαστικά, όπως τα τραγατσ-έλλα < τραγάτσι 

< τράγ(ος) (‘μεγάλο τράγος) και  πορτ-έλλα194 < πόρτα (‘μεγάλη πόρτα’). 

 

-ούδα 

Το μεσαιωνικό επίθημα -ούδα προέρχεται από την ένωση του υποκοριστικού -ούδι με 

το ληκτικό -α των θηλυκών ουσιαστικών (ΛΚΝ 1998). Συνδυάζεται με ονοματικές 

βάσεις σχηματίζοντας παράγωγα ουσιαστικά που κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ3. 

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα λαιμ-ούδα < λαιμ(ός) (‘μεγάλος λαιμός’), παυλ-ούδα 

< παύλ(ος) (‘μεγάλη πέτρα σε σχήμα ψωμιού’) και πλακ-ούδα < πλάκα (‘μεγάλη 

πλάκα’). 

 

-ούκλα 

Το -ούκλα κατάγεται από το υστερολατινικό επίθημα -ucla (< λατ. -(u)cula), το οποίο, 

κατά τον Μπαμπινιώτη (2010), απέκτησε μεγεθυντική χρήση στην Ελληνική 

πιθανότατα από το μεσαιωνικό πανούκλα (< λατ. panucula). Ενδεικτικά παραδείγματα 

αποτελούν οι λέξεις ποδαρ-ούκλα < ποδάρι < πόδι (‘το μεγάλο πόδι’), χερ-ούκλα < χέρα 

(‘το μεγάλο χέρι’) και ψοματ-ούκλα < ψόμα (‘το μεγάλο ψέμα’). Στη Μεσαιωνική 

Κρητική, όπως φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα, εντοπίζεται σπάνια και με τη 

μορφή -ούκλι. 

 

(197)  Καὶ ἀφότις πιοῦσιν περισσὰ καὶ γίνουσι μεθούκλι (‘υπερβολικά μεθυσμένοι’) 

                                                   (Ἀφήγησις παράξενος, Σαχλίκης Στέφανος, στιχ. 187) 

 

-ούρα/-ούρα(ς)/-ουρ(ος) 

Το παραγωγικό επίθημα -ούρα, από το οποίο προέκυψαν τα επιθήματα -ούρα(ς)/-

ουρ(ος), προέρχεται από το λατινικό επίθημα -ura. Τα παράγωγα σε -ούρα(ς) κλίνονται 

κατά το πρότυπο της ΚΤ2, ενώ τα σε -ουρ(ος) κατά την ΚΤ1. Ορισμένα από τα 

παραδείγματα που ανιχνεύτηκαν στο υλικό είναι τα μπέτ-ουρ(ος) < μπέτη(ς) (‘το 

μεγάλο στήθος’), μυτ-ούρα(ς) < μύτη (‘αυτός που έχει μεγάλη μύτη’) και σκοτ-ούρα < 

σκότ(ος) (‘υπερβολικό σκοτάδι’). 

 

 
194 Πρόκειται για παράγωγο που σχηματίστηκε με βάση την κρητική μορφολογία, αφού το αντίστοιχο 

ιταλικό portella έχει διαφορετική σημασία (‘μικρή πόρτα’). 
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Όπως και στην περίπτωση των υποκοριστικών, έτσι και τα μεγεθυντικά 

επιθήματα στη διάλεκτο μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία πολλών 

εναλλακτικών τύπων δίχως να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη σημασία τους. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρονται τα εξής:  λαιμ-ούδα/λαιμ-άρα, ποδ-άρα/ποδ-

άκλα/ποδαρ-ούκλα και φων-αλά(ς)/φων-ακλά(ς). 

 

5.2.2 Επιθήματα σχηματισμού ρημάτων 

Τα παραγωγικά επιθήματα που είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό ρημάτων στην 

Κρητική είναι τα -άζ(ω)/-ιάζ(ω), -αίν(ω), -άρ(ω)/-έρν(ω), -εύ(γ)ω, -ίζ(ω) και -ών(ω). 

 

-άζ(ω)/-ιάζ(ω) 

Το παραγωγικό επίθημα -άζ(ω), με εναλλακτικό τύπο -ιάζ(ω) που προέρχεται από 

επανανάλυση του -ι του θέματος των ουδετέρων σε μέρος του παραγωγικού 

επιθήματος (π.χ. ταιρι-αζ(ω) > ταιρ-ιάζ(ω), χουφτ-ιάζ(ω) < χούφτα) (Ράλλη 2005: 147), 

παρατηρείται ήδη από την περίοδο της Αρχαίας Ελληνικής (π.χ. ὀνομ-άζω). Στην 

Κρητική, όπως και στην ΚΝΕ, το επίθημα συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. 

καθεκλ-ιάζ(ω) < καθέκλα ‘πείθω κάποιον’, μαζ-ιάζ(ω) < μάζα ‘φύει μάζες ένας τόπος’), 

επιθέτων (π.χ. καρκαν-ιάζ(ω) < κάρκαν(ος) ‘αποξηραίνομαι πλήρως’) αλλά και 

επιρρημάτων (π.χ. συχν-άζ(ω) < συχνά). Επιπλέον, όπως διαφάνηκε στο κεφάλαιο της 

κλίσης, πολλά ρήματα της διαλέκτου σε -σσ(ω) δεν έχουν μεταπλαστεί με βάση τα εις 

-άζ(ω) (π.χ. διατάσσω αντί διατάζω). 

 

(198) τὸ Νικολό, καλὰ τὸν ὀρδινιάζου 

                                                                 (Λεηλασία τῆς Παροικιᾶς τῆς Πάρου, 299) 

 

-αίν(ω) 

Το ελληνιστικό επίθημα -αίν(ω) χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τον μεταπλασμό των 

ρημάτων σε -ύν(ω) (Χατζιδάκις 1905, Ράλλη 2005, ΕΛΝΕΓ 2010) προς σαφέστερη 

διάκριση της όψης του συνοπτικού (π.χ. βαρύν-ω – ἐ-βάρυν-α – βαραίν-ω). Το -αίν(ω) 

στην Κρητική δεν παρουσιάζει διαφορές ως προς τη συνδυαστικότητά του σε σχέση με 

την ΚΝΕ. Συγκεκριμένα, προσαρτάται σε βάσεις ουσιαστικών (π.χ. ανασ-αίνω < 

ανάσα) και επιθέτων (π.χ. κουζουλ-αίν(ομαι) < κουζουλ(ός) ‘γίνομαι τρελός’). 
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(199) ἄν ἱδρώνουν καὶ νὰ κρυαίνουν 

                                                                                    (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 32) 

 

-άρ(ω)/-έρν(ω) 

Το επίθημα -άρ(ω) κατάγεται από τον ιταλικό απαρεμφατικό τύπο -are και αφού 

αυτονομήθηκε από απαρεμφατικούς τύπους ιταλο-ρομανικών δανείων (π.χ. curare), 

στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην Ελληνική με διαφορετική λειτουργία, αυτή του 

ρηματικού ενσωματοποιητή ή παραγωγικού επιθήματος (Ralli 2016b: 90). Η 

διαδικασία αυτή έχει οριστεί από τον Gardani (2016: 231) ως αλλογενής 

αναπροσαρμογή (allogenous exaptation). Με βάση τον ορισμό του Gardani, σε μία 

γλώσσα στόχο ένας γραμματικός τύπος που αποτέλεσε αντικείμενο δανεισμού από μία 

γλώσσα πηγή γενικεύεται και επαναχρησιμοποιείται συστηματικά, αλλά με 

διαφορετική λειτουργία. Κατά τη Ralli (2016b: 104), το -άρ(ω) αποτελεί περίτρανη 

απόδειξη ότι μέσω της διαδικασίας του δανεισμού είναι δυνατή η αλλαγή στη 

γραμματική λειτουργία ενός στοιχείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ιταλικό 

κλιτικό στοιχείο -ar(e) μετατράπηκε στην Ελληνική σε παραγωγικό επίθημα και κατά 

τη Ralli (2016b: 103) σχηματίζει παράγωγα από ονοματικές και ρηματικές βάσεις 

κυρίως ξενικής καταγωγής. Επιπλέον, κατά τη συγγραφέα το επίθημα είναι υπεύθυνο 

για τον σχηματισμό νεολογισμών στην ΚΝΕ (π.χ. λουφάρ(ω) < λούφα). 

Στην κρητική διάλεκτο το επίθημα συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών και 

επιθέτων195 και είναι εξαιρετικά παραγωγικό (π.χ. παιγνιδ-άρ(ω) < παιγνίδι, ‘παίζω’, 

τζιρ-άρ(ω) < τζίρος ‘κυκλοφορώ’, ραντ-άρ(ω) < ραντός ‘ψεκάζω’). Το επίθημα -άρ(ω) 

στη διάλεκτο συνδυάζεται και με βάσεις ελληνικής προέλευσης ήδη από τους 

μεσαιωνικούς και μεταβυζαντινούς χρόνους (βλ. 200-201). Επιπλέον, παρουσιάζει την 

εναλλακτική μορφή -έρν(ω) στον ενεστώτα, η οποία ανιχνεύεται και σε άλλα ιδιώματα 

της Ελληνικής (π.χ. λεσβιακό ιδίωμα, βλ. Ralli 2012a, 2016b). Ο τύπος προκύπτει από 

την εισαγωγή του σχηματιστικού στοιχείου -ν-, διαδικασία, η οποία, όπως είδαμε στο 

κεφάλαιο της κλίσης, ήταν ιδιαίτερα παραγωγική την περίοδο του μεσαίωνα (βλ. 

ενότητα 3.2.1) και της τροπής του /a/ σε /e/ (π.χ. κολλ-έρν(ω) < κόλλα ‘τοποθετώ 

κόλλα’). 

 

 
195 Με επίθετα μόνο στη Δυτική Κρητική. 
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(200)  πίνεις, παγκούρβα, τὸ κρασίν καὶ τότες περδικάρεις; (‘καμαρώνω σαν την 

πέρδικα’) 

                                                                                     (Τὸ καταλόγιν τῆς Πόθας, 38) 

(201) προφεσιό, καὶ λέγεις μου πὼς σὲ βαστάρει ἡ ψή σου 

                 (Φορτουνᾶτος, Δ 250) 

 

-εύ(γ)(ω) 

Το επίθημα -εύ(ω) (και -εύγ(ω) στην Ανατολική Κρητική) αποτελεί ένα από τα 

παλαιότερα ρηματικά επιθήματα της Ελληνικής. Όπως παρατηρεί η Ράλλη (2005), το 

επίθημα στην ΚΝΕ συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. ψαρ-εύ(ω) < ψάρι), 

επιθέτων (π.χ. αγρι-εύ(ω) < άγρι(ος)) και επιρρημάτων (π.χ. κοντ-εύ(ω) < κοντά). Το 

ίδιο πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης ισχύει και στην Κρητική (π.χ. κονταρ-εύ(ω) < 

κοντάρι ‘ακοντίζω’ εγγαλ-εύ(ω) < έγγαλ(ος), ‘απογαλακτίζω’, κοντ-εύγ(ω) < κοντά). Η 

μορφή -εύγ(ω)196 απαντά στη διάλεκτο ήδη από τον μεσαίωνα και τους 

μεταβυζαντινούς χρόνους τόσο από τους συγγραφείς που κατάγονταν από το 

ανατολικό μέρος του νησιού όσο και από το Ρέθυμνο. Συγχρονικά, η χρήση του -εύγ(ω) 

είναι εκτεταμένη στον νομό Ηρακλείου και Λασιθίου. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται 

τόσο από τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας (ζηλ-εύγ(ω), μαγειρ-εύγ(ω) κ.ά.) όσο και 

από παλαιότερες μελέτες (Πάγκαλος 1955 κ.ά.). 

 

(202) Βλέπω την καὶ κοντεύγεται κι ἔλα γοργὸ νὰ δοῦμε 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 273) 

(203) ποὺ σοῦ δουλεύγουν ἀρετές καὶ συντροφιάζου γνῶσες 

                      (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Αφιέρωση 2) 

 

-ίζ(ω) 

Το παραγωγικό επίθημα -ίζ(ω) αποτελεί το παραγωγικότερο ρηματικό επίθημα της 

ελληνικής γλώσσας. Η υψηλή παραγωγικότητα του -ίζ(ω) στην Κρητική ερμηνεύεται 

εύκολα αφού:  

 

 
196 Όπως διαφάνηκε στην ενότητα 3.2.1, το /γ/ είναι ένα επενθετικό στοιχείο που διαχωρίζει στοιχεία 

διαφορετικής μορφολογικής φύσεως. 
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α) Συνδυάζεται με ένα μεγάλο πλήθος ονοματικών και επιρρηματικών βάσεων (π.χ. 

κοπελ-ίζ(ω) < κοπέλι ‘συμπεριφέρομαι σαν παιδί’, θερμ-ίζ(ω) < θερμός ‘θερμαίνω’, 

κριματ-ίζ(ω) < κρίμα (~ κριματ) ‘αμαρτάνω’, λαχαν-ίζ(ω) < λάχανο ‘δίνω λάχανα ως 

τροφή’, παρωρ-ίζ(ω) < πάρωρα ‘έρχομαι σε περασμένη ώρα’). 

 

β) Χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ενσωμάτωση τουρκικών ρηματικών δανείων. 

Όπως έχουν δείξει οι Ralli (2012b), Χαιρετάκης (2012), Ralli (2016b) και Chairetakis 

(2019), αλλά και αργότερα οι Holton et al. (2019: 1360), το -ίζ(ω) συνδέεται με θέματα 

αορίστου της Τουρκικής (π.χ. σικιλντ-ίζ(ω) < sıkıldı(m) < sıkılmak)197. Κατά τη Ralli 

(2016b) και Chairetakis (2019), η διαδικασία ενσωμάτωσης θεμάτων με το -ίζ(ω) 

περνά από τρία στάδια. Σε πρώτο στάδιο, ενσωματώνεται το τρίτο πρόσωπο ενικού 

αορίστου του τουρκικού τύπου στη γλώσσα στόχο. Κατά τον Matras (2009), το τρίτο 

πρόσωπο ενικού είναι η πιο συχνή βάση δανεισμού διαγλωσσικά. Επιπλέον, κατά τη 

Ralli (2016b: 92), ενισχυτικό ρόλο στην επιλογή του εν λόγω τύπου διαδραματίζει το 

γεγονός ότι παρουσιάζει μηδενική κλίση, κάτι που καθιστά πιο εύκολη την 

επανανάλυση της λέξης σε θέμα. Σε δεύτερο στάδιο, ο δείκτης αορίστου -di- της 

Τουρκικής επαναναλύεται σε μέρος του θέματος χάνοντας έτσι τις μορφοσυντακτικές 

του τιμές. Τέλος, η φωνολογική ομοιότητα του ληκτικού /i/ του τουρκικού μορφήματος 

-di με το αρκτικό φώνημα /i/ του επιθήματος -ίζ(ω) φαίνεται να αποτελεί τη βασική 

φωνολογική παράμετρο για την επιλογή του -ίζ(ω) ως ενσωματωτή μεταξύ των άλλων 

διαθέσιμων παραγωγικών επιθημάτων. 

 

γ) όπως είδαμε στο κεφάλαιο της κλίσης πολλά ρήματα μεταπλάστηκαν με βάση τα εις 

-ίζ(ω) επειδή παρουσίαζαν παραγωγικότερο μοτίβο κλίσης σε σχέση με τα ρήματα της 

ΚΤ2 (π.χ. ενοχλ-ίζ(ω) < ενοχλ(ώ)).  

 

δ) χρησιμοποιείται στη δημιουργία πολλών νεολογισμών αλλά και ηχομιμητικών 

λέξεων (π.χ. βουρβουρ-ίζ(ω) < βουρ-βουρ ‘γουργουρίζω’, κιουκιουρ-ίζ(ω) < κιου-κιου 

‘ψιθυρίζω’). 

 

-ών(ω) 

 
197 Παράδειγμα από τον Chairetakis (2019). 
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Το επίθημα -ών(ω) συναντάται για πρώτη φορά σε γραπτή μαρτυρία του 7ου αι. μ.Χ 

(Κατσούδα 2007, Μπαμπινιώτης 2010) και χρησιμοποιήθηκε για τον μετασχηματισμό 

των αρχαιοελληνικών συνηρημένων σε -οω (βλ. ενότητα 3.2.1). Στη διάλεκτο 

συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. δαχτυλιδ-ών(ω) < δαχτυλίδι ‘αρραβωνιάζω 

κάποιον’), επιθέτων (π.χ. ντρετ-ών(ω) < ντρέτος ‘ισιώνω’) και επιρρημάτων (π.χ. σιμ-

ών(ω) < σιμά ‘πλησιάζω’). 

 

(204) γιάντα τὰ περασμένα μου πάθη μου καινουργιώνεις 

                                                                                                            (Στάθης, Β 17) 

 

5.2.3 Επιθήματα σχηματισμού επιθέτων 

Τα παραγωγικά επιθήματα που είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό επιθέτων στην 

Κρητική και που θα αναλυθούν στη συνέχεια είναι τα -άδικ(ος)/-ίδικ(ος), -άδ(ος), -

ακιαν(ός)/-ακιν(ός), -ακ(ός)/-ιακ(ός), -αλ(ός), -αν(ός), -άρη(ς)/-αρ(ός), -άτ(ος)/-ατ(ός), 

-ένι(ος)/-έν(ος), -ερ(ος), -ήσι(ος), -ιαν(ός), -ιάτικ(ος), -ίκι(ος), -ικ(ός), -ιμι(ός), -ιν(ός)/-

ίν(ος), -ι(ός), -ίστικ(ος)/-ιστικ(ός), -ότερ(ος)/-ύτερ(ος)/-ότατ(ος), -ούλ(ης)/-ουλ(ός)/-

ούλα/-ούλικ(ο), -ούρη(ς)/-ουρ(ος)/-ουρ(ός), -ούτσικ(ος), -τ(ος), -ωπ(ος)/-ωπ(ός) και -

ωτ(ος). 

 

-άδικ(ος)/-ίδικ(ος) 

Τα παραγωγικά επιθήματα -άδικ(ος) και -ίδικ(ος) σχηματίστηκαν από την 

επανανάλυση των, κατά το πρότυπο της Ralli (2000) και Ράλλη (2005), αλλομορφικών 

τμημάτων των θεμάτων του πληθυντικού αριθμού σε -α(ς) και -η(ς) (-αδ- και -ηδ- 

αντίστοιχα) και την προσθήκη του επιθήματος -ικ(ός) σε αυτά. Συνδυάζονται 

αποκλειστικά με βάσεις ουσιαστικών και επιθέτων και τα παράγωγα που προκύπτουν 

κλίνονται με βάση την ΚΤ1α. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα γερτ-άδικ(ος) < 

γερτ-(ός) (‘πλαγιαστός’) και πορτακαλ-ίδικ(ος) < πορτακάλι. 

 

-άδ(ος) 

Το επίθημα -άδ(ος) είναι βενετσιάνικης προέλευσης και προέρχεται από το επίθημα -

ado, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον σχηματισμό μετοχών παρακειμένου (π.χ. 

respetado) (Κοροσίδου-Καρρά 2003: 62). Στα μεσαιωνικά και τα μεταβυζαντινά 

χρόνια εμφανίζονται πολλές δάνειες λέξεις στον γραπτό λόγο που διαθέτουν το εν λόγω 
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επίθημα (βλ. 205) αλλά και διαλεκτικά παράγωγα από βάσεις ελληνικής καταγωγής 

(βλ. 206). Το επίθημα περιορίζεται συγχρονικά στη Δυτική Κρητική και σχηματίζει 

επίθετα από βάσεις ουσιαστικών (π.χ. γνοι-άδ(ος) < έγνοια ‘αυτός που έχει έγνοιες’, 

αναγκ-άδ(ος) < ανάγκη ‘θυμωμένος’), ρημάτων (π.χ. ξεκουρ-άδ(ος) < ξεκουράζ(ω) 

‘ξεκούραστος’) και επιθέτων (π.χ. σομπητ-άδ(ος) < σόμπηχτ(ος) ‘γεμάτος’). Τα 

παράγωγα που προκύπτουν από τον συνδυασμό μίας βάσης με το επίθημα -άδ(ος) 

κλίνονται με βάση την ΚΤ1. 

 

(205) ψιλὁ φουργάδω πετζὸν (< frugado ‘κεντημένος’) 

(Καστροφύλακας, αρ. 294, ετ. 1559) 

(206) Σάρτζα μία κανελάδι (‘κανελιά’) 

(Καστροφύλακας, αρ. 158, ετ. 1558) 

 

-ακιαν(ός)/-ακιν(ός) 

Τα παραγωγικά επιθήματα -ακιαν(ός)/-ακιν(ός) έχουν μειωτική/υποκοριστική 

λειτουργία. Ανήκουν στην ομάδα των επιθημάτων που δεν αλλάζουν την κατηγορία 

της βάσης στην οποία συνδέονται αφού προσαρτώνται αποκλειστικά σε βάσεις 

επιθέτων σχηματίζοντας παράγωγα που κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ1. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα κοντ-ακιν(ός) < κοντός (‘κοντούλης’) και ξερ-

ακιαν(ός) < ξερ(ός) (‘πολύ λεπτός’). 

 

-(ι)ακ(ός) 

Το αρχαιοελληνικής προέλευσης επίθημα -(ι)ακ(ός) (ΛΚΝ 1998) συμμετέχει στην 

παραγωγή επιθέτων από βάσεις ουσιαστικών τόσο στην ΚΝΕ όσο και στην Κρητική 

(π.χ. μεσ-ακ(ός) < μέση ‘συνεταιρικός’). Τα παράγωγα με βάση το -(ι)ακ(ός) κλίνονται 

κατά το πρότυπο της ΚΤ1. Πλάι στον ασυνίζητο τύπο -ιακ(ός) συνυπάρχει και ο 

συνιζανόμενος -ακ(ός). 

 

(207) πᾶσα χρόνον διὰ σιμεσακὸν 

(Μαρᾶς, αρ. 202, Κατ. 149, ετ. 1549) 

 

-αλ(ός) 
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Το παραγωγικό επίθημα -αλ(ός) προέρχεται από το αρχαιοελληνικό επίθημα -αλ(ός), 

το οποίο συναντάται σε πολλές αρχαιοελληνικές λέξεις (π.χ. ὁμ-αλός) και συνδέεται 

ετυμολογικά και με το παραγωγικό επίθημα -ηλ(ός) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Στη 

διάλεκτο, το επίθημα συνδέεται αποκλειστικά με βάσεις επιθέτων (π.χ. μιτσι-αλ(ός) < 

μιτσ(ός) ‘μικρός’, πραγ-αλ(ός) < πρά(ος)) και ουσιαστικών (π.χ. ροδ-αλ(ός) < ρόδι 

‘ρόδινος’) και τα παράγωγα που σχηματίζονται με το εν λόγω επίθημα κλίνονται με 

βάση την ΚΤ1α της διαλέκτου. 

 

-αν(ός) 

Το επίθημα -αν(ός) συναντάται στην ελληνική γλώσσα ήδη από την αρχαιοελληνική 

περίοδο (π.χ. μελ-αν(ός), στεγ-αν(ός) κ.ά.) (Ανδριώτης 2001). Στην Κρητική, το 

επίθημα συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών σχηματίζοντας παράγωγες λέξεις που 

κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ1α. Ενδεικτικά διαλεκτικά παραδείγματα είναι τα 

δωρε-αν(ός) < δωρεά (‘αυτός που παρέχεται δωρεάν’) και θροφ-αν(ός) < θροφή  

(‘χοντρός’). 

 

(208)  Tὸ σιγανό, μὲ τὸν Kαιρόν, προθυμερόν ἐγίνη 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Β 293) 

 

-άρη(ς)/-αρ(ός) 

Το  λατινικό επίθημα -άρη(ς)/-αρ(ός) (με εναλλακτική μορφή -ιάρη(ς)) παρουσιάζει 

πλήθος παραγώγων στη διάλεκτο και συνδυάζεται με βάσεις επιθέτων (π.χ. αρρωστ-

αρ(ός)/αρρωστ-άρη(ς) < άρρωστ(ος)) και ρημάτων (π.χ. κανακ-αρ(ός)/κανακ-άρη(ς) < 

κανακίζ(ω)). Όπως φαίνεται στα παραδείγματα, πλάι στους τύπους με το -άρη(ς) 

συνυπάρχουν και οι τύποι σε -αρ(ός)198. Οι τύποι σε -αρ(ός) χρησιμοποιούνται κατά 

κόρον στο ανατολικοκρητικό ιδίωμα και ακολουθούν την κλίση της ομαλότερης ΚΤ1α, 

η οποία δεν παρουσιάζει αλλομορφία, ενώ οι τύποι σε -άρη(ς) κλίνονται με βάση την 

ΚΤ2 παρουσιάζοντας αλλομορφία τύπου -αρη ~ αρηδ. Ο μετασχηματισμός των τύπων 

σε -άρη(ς) σε -αρ(ός) αποκαλύπτει μία τάση εξάλειψης των αλλομορφικών σχέσεων 

προς αποφυγή παραδειγματικής πολυπλοκότητας. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

τύπος ουδετέρου του επιθήματος πραγματώνεται είτε με τη μορφή -(ι)άρικ(ο) (π.χ. 

 
198 Η ίδια παρατήρηση ισχύει και στις περιπτώσεις που το -άρη(ς) παράγει επαγγελματικά ουσιαστικά 

(π.χ. καβαλ-άρη(ς), αλλά και καβαλ-άρ(ος) κ.ά.). 
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βυζαν-ιάρικ(ο) ‘αυτό που βυζαίνει’) είτε ως -άρι (π.χ. βυζαν-ιάρι, βλ. και παραδείγματα 

214, 215). Παραδείγματα χρήσης του επιθήματος από την Μεσαιωνική και Πρώιμη 

Νεότερη Κρητική ακολουθούν παρακάτω: 

 

(209) ἄδικος, κλέπτης νὰ γενῆ, μᾶλλον καὶ ἀζιγανιάρης (‘αυτός που εξαπατά’) 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 308) 

(210) καὶ πάλιν ἐξεδιέγερνα καὶ νὰ ᾿ν’ λυσσιάροι σκύλοι 

           (Γραφαὶ καὶ στίχοι καὶ ἑρμηνεῖαι <Περί φυλακατόρων>, 139) 

(211) ή κακόν μαλωματάρην 

                                                                            (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 223) 

(212) Mά, σάν ὁπού, πολλές φορές, αυτεῖνοι οἱ περισσάροι 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Β 603) 

(213) Γιατί ’ν’ η κόρη ντροπιαρά πολλά, ’ς καθώς γροικούμε 

                                                                                                       (Πανώρια, Δ 165) 

(214) ἕνα παιδὶν γεννήθηκε, πολλά ’τον γελατσάρι 

                                                                                           (Ἡ Κοσμογέννησις, 2033) 

(215) δένδρον ροζιάριν καὶ κυρτὸν νὰ σιάσω μὲ τὰ λόγια 

                                                                              (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ, 20) 

 

-άτ(ος)/-ατ(ός) 

Το παραγωγικό επίθημα -άτ(ος) προέρχεται από το λατινικό επίθημα -atus (Χατζιδάκις 

1905, ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001, Ράλλη 2005, ΕΛΝΕΓ 2010). Όπως παρατηρεί ο 

Browning (2008: 93), το επίθημα είναι ιδιαίτερα παραγωγικό τον μεσαίωνα και 

συνδυάζεται και με βάσεις ελληνικής καταγωγής (π.χ. κωδωνᾶτ(ος)). Στην ΚΝΕ το -

άτ(ος) συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών και ρημάτων (Ράλλη 2005). Στη διάλεκτο 

συνδυάζεται σπανιότερα και με βάσεις επιθέτων. Ενδεικτικά παράγωγα είναι τα καταρ-

ατ(ός) < κατάρα, απολυδον-άτ(ος) < απολυδονίζ(ω) (‘αδέσποτος’) και γουμαν-άτ(ος) < 

γουμαν(ός) (‘γεροδεμένος’). 

 

(216) Μοίραν ἀπό τοῦ πόθου μας τ’ ἀχόρταγο δροσάτο 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 518) 
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-ένι(ος)/-έν(ος) 

Το -ένι(ος) αποτελεί δημιούργημα της μεσαιωνικής περιόδου όπου προήλθε με 

αντιμετάθεση και συνίζηση από το αρχαίο -έιν(ος) που σχηματίστηκε με την προσθήκη 

του παραγωγικού επιθήματος -ιν(ος) σε ουσιαστικά που έληγαν σε -εα (π.χ. ἰτέα) 

(ΕΛΝΕΓ 2010). Δηλώνει κατά κύριο λόγο το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί 

κάτι (π.χ. διαμαντ-ένι(ος) < διαμάντι) ή το χρώμα (π.χ. ασημ-ένιος < ασημής (ΛΚΝ 

1998). Ο θηλυκός τύπος -ένια χρησιμοποιείται και για την παραγωγή κύριων ονομάτων 

(π.χ. Ζαχαρένια). Από τον μεσαίωνα έως και σήμερα στη διάλεκτο το επίθημα 

εμφανίζεται και με τη μορφή -έν(ος) (απλοποίηση συμπλέγματος). 

 

(217) Ἄλλοι ἕνα κάστρο ἂς στέσουσι μὲ ξύλα ψοματένιο 

                                                                                           (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Γ 57) 

(218) τὰ κοραλλένια χείλη της ἐβρέχα 

                                                                                   (Ἡ εὔμορφη βοσκοπούλα, 272) 

(219) Ταῦλα ροδόντα κυπαρισένη 

     (Γρηγορόπουλος, αρ. 2, ετ. 1523) 

 

-ερό(ς) 

Το επίθημα -ερ(ός) εντοπίζεται από την περίοδο της Αρχαίας Ελληνικής και την 

περίοδο του μεσαίωνα συνέπεσε με το επίθημα -ηρ(ός) με τροπή του /i/ σε /e/ πριν από 

/r/ (π.χ. τυχ-ερ(ός) < τυχ-ηρ(ός)) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Ενώ στην ΚΝΕ 

συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. τυχ-ερ(ός) < τύχη, βλ. Ράλλη 2005), στην 

κρητική διάλεκτο συνδυάζεται με ένα μεγαλύτερο εύρος θεμάτων, δηλαδή με βάσεις 

ουσιαστικών (π.χ. δυναμ-ερ(ός) < δύναμη), επιθέτων (π.χ. πληθι-ερ(ός) < πλήθι(ος) 

‘άφθονος’) αλλά και ρημάτων (π.χ. αγαπησ-ερ(ός) < αγαπ(ώ)). 

 

(220) οὐδὲν μ’ ἔμαθε ἡ Τύχη μου, ἡ δολερή μου Μοίρα 

                                                                                   (Ἀφήγησις παράξενος, 116) 

(221) δυναμεροὶ νὰ στέκουνται οἱ περικυκλωμένοι 

              (Bιβλίον σύν Θεῷ περιέχον τῆς Μάλτας πολιορκίαν, 493) 

(222) κρατ(εῖ) ἐγίδια διαφορερὰ 

                     (Κατζαρᾶς, αρ. 228, ετ. 1614) 
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-ήσι(ος) 

Το επίθημα -ήσι(ος) είναι αρχαιοελληνικό επίθημα που προέρχεται από επίθετα σε -

σι(ος) με θεματικό ληκτικό φωνήεν -η (π.χ. γνή-σιος), όπου αργότερα με επανανάλυση 

επεκτάθηκε και σε άλλες βάσεις (π.χ. ἐτ-ήσι(ος)) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Ο 

Ανδριώτης (2001) δεν αποκλείει ότι το επίθημα μπορεί να είναι λατινικής καταγωγής 

από το -ēsis < -ensis. Κατά την ελληνιστική και μεσαιωνική περίοδο το επίθημα 

συνέπεσε με λατινογενή παράγωγα που έληγαν σε -ensis (π.χ. καστρ-ήσι(ος) < 

castrēnsis). Στη διάλεκτο, το -ήσι(ος) συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. μιτατ-

ήσι(ος) < μιτάτ(ο) ‘αυτός που προέρχεται από μιτάτο’, θυμαρ-ήσι(ος) < θυμάρι) και 

επιθέτων (π.χ. ρουμαν-ήσι(ος) < ρωμαν(ός) ‘δυνατός’). Στην ΚΝΕ το επίθημα 

συνδυάζεται μόνο με βάσεις ουσιαστικών (βλ. Ράλλη 2005:  153). 

 

-ιαν(ός) 

Σύμφωνα με τους Ανδριώτη (2001: 130) και Μπαμπινιώτη (2010: 576), το επίθημα -

ιαν(ός) σχηματίστηκε από το -αν(ός) και το αρκτικό /i/, το οποίο αποτελούσε μέρος 

των θεμάτων, επαναναλύθηκε σε τμήμα του επιθήματος (π.χ. Κουταλι-αν(ός) < 

Κούταλι). Ο Μπαμπινιώτης επισημαίνει ότι για τον σχηματισμό του επιθήματος 

συνέλαβαν σημαντικά τα δάνεια λατινικής καταγωγής σε -iānus (π.χ. Christ-iāni). 

Κατά τον Browning (2008: 580), το επίθημα είναι λατινικής προέλευσης. Συνδυάζεται 

αποκλειστικά με ονοματικές βάσεις δηλώνοντας καταγωγή (π.χ. < στερν-ιαν(ός) < 

Στέρν(ες)). 

 

(223) καὶ ἄλλην Φιλανδριανήν 

             (Γρηγορόπουλος, αρ. 140, ετ. 1530) 

 

-ιάτικ(ος) 

Το παραγωγικό επίθημα -ιάτικ(ος) δημιουργήθηκε την ελληνιστική περίοδο από τον 

συνδυασμό του επιθήματος -ιάτη(ς) και -ικ(ός) (Τσοπανάκης 1994, ΛΚΝ 1998, Ράλλη 

2005, ΕΛΝΕΓ 2010). Συνδυάζεται με θέματα ουσιαστικών και ενδεικτικά διαλεκτικά 

παραδείγματα αποτελούν τα γαμπρ-ιάτικ(ος) < γαμπρ(ός), Μαγ-ιάτικ(ος) < Μάη(ς) κ.ά. 

 

(224) διὰ νὰ κάμη πανιάτικα 
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           (Μαρᾶς, Κατ. 149, αρ. 11, ετ. 1549) 

 

-ίκι(ος) 

Το -ίκι(ος) αποτελεί παραγωγικό επίθημα της μεσαιωνικής περιόδου και είναι 

λατινογενής προέλευσης από το -icius (Ανδριώτης 2001). Συγχρονικά δεν έχει 

παραγωγικότητα στην ελληνική γλώσσα. Τα μόνα διαλεκτικά παραδείγματα που 

ανιχνεύτηκαν στο διαθέσιμο υλικό είναι τα γαμπρ-ίκι(ος) < γαμπρ(ός) και νεκρ-ίκι(ος) 

< νεκρ(ός).  

 

-ικ(ός) 

Το παραγωγικό επίθημα -ικ(ός) αποτελεί το παραγωγικότερο επίθημα σχηματισμού 

επιθέτων στην Κοινή Νεοελληνική. Όπως παρατηρεί η Ράλλη (2005), το επίθημα 

άλλοτε εμφανίζεται τονισμένο σε έναν σχηματισμό (π.χ. πολεμ-ικ(ός)) και άλλοτε 

άτονο (π.χ. γέρ-ικ(ος)), ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ελεύθερης εναλλαγής όπως στις 

λέξεις τουρκ-ικ(ός) και τούρκ-ικ(ος). Στην Κρητική, όπως και στην ΚΝΕ, το επίθημα 

συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. θεοτ-ικ(ός) < θεότη ‘αυτός που ανήκει στη 

θεότητα’) και επιθέτων (π.χ. δροσερ-ικ(ός) < δροσερ(ός)). 

 

(225) καὶ σ’ ὄχλον σαρακήνικον τρεῖς μαχαιρὲς σοῦ δώσου 

                                                                                     (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 168) 

 

-ιμι(ός) 

Το παραγωγικό επίθημα -ιμι(ός) προέρχεται από το αρχαιοελληνικό επίθημα -ιμαῖ(ος) 

(π.χ. θνησιμαίος) (Ανδριώτης 2001). Το επίθημα συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών 

(π.χ. ακρ-ιμι(ός) < άκρη, βαφτισ-ιμι(ός) < βάφτιση), επιθέτων (π.χ. απορριξ-ιμι(ός) < 

απορρίξιμ(ος) ‘ο ασήμαντος’) και ρημάτων (π.χ. αλλαξ-ιμι(ός) < αλλάζω (~ αλλαξ) ‘ο 

αγνώριστος’, χαρισ-ιμι(ός) < χαρίζω) και τα παράγωγα που προκύπτουν κλίνονται κατά 

το πρότυπο της ΚΤ1α. 

 

(226) ξαργισιμιές καὶ τὸ κορμί ὅλο νὰ σου στολίσει 

                                                                                          (Πανώρια, Αφιέρωσις 42) 

 

-ιν(ός)/-ίν(ος) 
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Το παραγωγικό επίθημα -ιν(ός)/-ίν(ος) δηλώνει κατά κύριο λόγο την ύλη ή το υλικό 

κατασκευής (π.χ. δρύινος) (ΛΚΝ 1998, ΕΛΝΕΓ 2010). Επιπλέον, χρησιμοποιείται για 

τη δημιουργία πατριδωνυμικών παραγώγων (π.χ. Πατρ-ιν(ός) < Πάτρα). Το -ιν(ος) σε 

έναν σχηματισμό εντοπίζεται άλλοτε τονισμένο (π.χ. αληθ-ιν(ός)) και άλλοτε άτονο 

(π.χ. ξύλ-ιν(ος)) (Ράλλη 2005: 153). Στη διάλεκτο, το επίθημα συνδυάζεται με βάσεις 

ουσιαστικών (π.χ. ντρύζ-ιν(ος) < δρυ(ς)), επιθέτων (π.χ. παλαι-ιν(ός) < παλαι(ός)) και 

επιρρημάτων (π.χ. παρακατ-ιν(ός) < παρακάτω), ενώ στην ΚΝΕ ενώνεται με βάσεις 

ουσιαστικών και επιρρημάτων (Ράλλη 2005: 153). 

 

(227) ἀμὴ ὅλους ἂς μᾶς πνίξουσιν μὲ τρίχινον τσαβάλι 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 320) 

(228) Στὰ λόγια τὰ ψοματινὰ μὴ θέλεις νὰ πιστεύγεις 

                                                                                   (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Δ 161) 

 

-ι(ός) 

Το επίθημα -ι(ός) εμφανίζεται στην ελληνική γλώσσα κατά κύριο λόγο προσκολλημένο 

σε βάσεις κύριων ονομάτων ή τοπωνυμίων και δηλώνει προέλευση ή ιδιότητα 

(Μπαμπινιώτης 2010). Συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών (π.χ. χελ-ι(ός) < χέλι 

‘αυτός που έχει το χρώμα του χελιού’) ενώ παράλληλα ένας μεγάλος αριθμός επιθέτων 

της διαλέκτου έχει μεταπλαστεί με βάση τα επίθετα σε -ι(ος) (π.χ. γλυκ-ι(ός) < γλυκ(ός), 

κρυγ-ι(ός) < κρύ(ος)). 

 

-ίστικ(ος)/-ιστικ(ός) 

Το ίστικ(ος)/-ιστικ(ός) αποτελεί νεοελληνικό παραγωγικό επίθημα που προέρχεται από 

τον συνδυασμό των επιθημάτων -ίζ(ω) (~ ισ) και -τη(ς). Το επίθημα προσδίδει μειωτική 

σημασία στις βάσεις στις οποίες ενώνεται (π.χ. παιδιαρ-ίστικ(ος)) ή δηλώνει 

ιδιότητα/χαρακτηριστικό (π.χ. κουκλ-ίστικ(ος)) (ΕΛΝΕΓ 2010). Στη διάλεκτο 

συνδυάζεται με βάσεις ουσιαστικών και ρημάτων (π.χ. αρν-ίστικ(ος) < αρνί, γαϊδουρ-

ίστικ(ος) < γαιδούρι, παραγγελ-ίστικ(ος) < παραγγέλω). 

 

(229) Ντόγες καρτελίστικες 

    (Γρηγορόπουλος, αρ. 2, ετ. 1523) 

(230) μέσα εἰς κοπρᾶ σταυλιστικῆ 
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(Μαρᾶς, Κατ. 149, αρ. 40, ετ. 1549)  

 

-ότερ(ος)/-ύτερ(ος)/-ότατ(ος) 

Τα επιθήματα -ότερ(ος)/-ύτερ(ος) και -ότατ(ος) είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό του 

συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού των επιθέτων αντίστοιχα.  

Το -ότερ(ος) είναι αρχαιότερος τύπος από το -ύτερ(ος), αφού το τελευταίο 

αποτελεί δημιούργημα της μεσαιωνικής περιόδου (ΕΛΝΕΓ 2010). Συγκεκριμένα το -

ύτερ(ος) αποσπάστηκε από τον συγκριτικό βαθμό των επιθέτων σε -υς και μπορούσε 

πλέον να συνδυαστεί και με επίθετα που έληγαν σε -ος (π.χ. καλ-ύτερ(ος) < καλός) 

(ΕΛΝΕΓ 2010). Παραδείγματα από την Κρητική αποτελούν οι τύποι καλλι-ότερ(ος) < 

καλλίων < καλός, κακ-ότερ(ος)/χερ-ότερ(ος) < κακ(ός) και ομορφ-ύτερ(ος) (έναντι του 

ομορφ-ότερ(ος) της ΚΝΕ) < όμορφ(ος).  

Ο Πάγκαλος (1955) σημειώνει ότι στην Κρητική δεν είναι συχνή η χρήση των 

εν λόγω επιθημάτων, αφού η περιφραστική δήλωση με το πλιά + επίθετο σε θετικό 

βαθμό είναι η πλέον παραγωγική (π.χ. πλιά καλός) στρατηγική της διαλέκτου. Το ίδιο 

συμβαίνει και στον υπερθετικό βαθμό (π.χ. ο πλιά καλός). Μία τρίτη στρατηγική για τη 

δήλωση του συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού, η οποία δεν αναφέρεται στις 

παραδοσιακές γραμματικές της διαλέκτου, είναι με το πλια + επίθετο σε -ότερ(ος)/-

ύτερ(ος) και ο πλια + επίθετο σε -ότερ(ος)/-ύτερ(ος)199 αντίστοιχα. Η εν λόγω 

στρατηγική αποτελεί τον συνδυασμό των δύο προηγούμενων στρατηγικών (περίφραση 

και επιθηματοποίηση) και χρησιμοποιείται από τον μεσαίωνα έως και τη σημερινή 

εποχή. Με τις αναλυτικές δομές σχηματισμού παραθετικών δομών έχει ασχοληθεί ο 

Markopoulos (2015)200. Κατά τον συγγραφέα, οι αναλυτικές δομές παραθετικών 

εμφανίστηκαν τη μεσαιωνική περίοδο ως αποτέλεσμα έντονης γλωσσικής επαφής 

μεταξύ της ελληνικής γλώσσας και των Ρομανικών γλωσσών και ενισχυτικό ρόλο για 

αυτήν την εξέλιξη διαδραμάτισαν δύο βασικοί παράγοντες: α) η διγλωσσία και β) η 

μικρή τυπολογική απόσταση μεταξύ των γλωσσών. Παραδείγματα από όλες τις 

παραπάνω δομές ακολουθούν παρακάτω: 

 

(231) σάν κεῖνον ομορφύτερο δέν ἦτον ἄλλον ἕνα 

 
199 Η συγκεκριμένη στρατηγική θεωρείται αντιγραμματική από τις παραδοσιακές γραμματικές της 

ΚΝΕ. 
200 Για τις υπερθετικές παραθετικές δομές στις νεοελληνικές διαλέκτους βλ. Μελισσαροπούλου και 

Παπαναγιώτου (2019). 
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                                                                                              (Ἐρωτόκριτος, Α 1376) 

(232) τέλος, τὸ γληγορύτερο, τοῦ λογισμοῦ σου δῶσε 

                                                                                                   (Ἐρωφίλη, Β 26) 

(233) μίσσους πολλοὺς καὶ ἀρίφνητους, γλυκίους, εὐωδεστάτους 

  (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1851) 

(234) νὰ τούσε δώση ἐλευθεριά, μὲ πλιὰ σωσμένο τρόπο 

     (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 198) 

(235) πλιὰ ἀπὸ λιοντάρι ἀγριότατος κι ἄπονος παρὰ σκύλος 

                                                                                   (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Δ 546) 

(236) μὰ πλιὰ λαμπρὴ κι ἀσπρύτερη παρὰ τὸ χιόνι ἐφάνη 

                                                                                   (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 274) 

(237) Πιάνει τὸ πλιὰ βαρύτερο, πετᾶ τὸ στὸν ἀέρα 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Β 501) 

(238) Στὴν πλιὰ χερότερη φλακή, στὴν πλιὰ σκοτεινιασμένη 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Δ 585) 

(239) καὶ μ’ ἔργο πλιὰ γοργότερο νὰ ᾿ναι μαρτυρημένα 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 670) 

 

-ούλ(ης)/-ουλ(ός)/-ούλα/-ούλικ(ο) 

Τα επιθήματα -ούλ(ης)/-ουλ(ός)/-ούλα/-ούλικ(ο) προέρχονται από το λατινικό επίθημα 

-ulla (Χατζιδάκις 1905/07: Β 306-307). Τα συγκεκριμένα επιθήματα σχηματίζουν 

παράγωγα με υποκοριστική σημασία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα βαθ-

ουλ(ός) < βαθ(ύς), καμνι-ούλη(ς) < καμνι(ώ) (‘ο νωθρός’), κατσ-ουλ(ός) < κάτα και ξαθ-

ούλα < ξαθ(ός). Ο ουδέτερος τύπος -ούλικ(ο) προκύπτει, όπως και στην ΚΝΕ (βλ. 

Ράλλη 2005), από τον συνδυασμό των επιθημάτων -ούλι και -ικ(ό) (π.χ. μικι-ούλικ(ο) 

< μικι(ός) ‘μικρούλικο’). 

 

-ούρη(ς)/-ουρ(ος)/-ουρ(ός) 

Τo επίθημα -ούρη(ς)/-ουρ(ος)/-ουρ(ός) χρησιμοποιείται στη διάλεκτο για τον 

σχηματισμό επιθέτων που δηλώνουν ιδιότητα. Συνδυάζεται με θέματα ουσιαστικών, 
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επιθέτων και ρημάτων (π.χ. αρπαχτ-ούρη(ς) < αρπαχτ(ός) ‘ο άρπαγας’, κούντ-ουρ(ος) < 

κοντ(ός) ‘ο πολύ κοντός’ μεγάλ-ουρ(ος) < μεγάλ(ος) ‘ο πολύ μεγάλος’, πατσ-ούρ(ος) < 

πατσά(ς) ‘αυτός που ουρεί πάνω του’, φτενούρη(ς) < φτενός ‘ο αδύνατος’, χασ-ούρη(ς) 

< χάνω (~ χασ). Τα παράγωγα σε -ουρ(ος)/-ουρ(ός) κλίνονται με βάση την ΚΤ1α της 

διαλέκτου, ενώ τα σε -ούρη(ς) με βάση την ΚΤ2. 

 

(240) καινοῦρια φήνα με τζυ κοῦντουραις μανίκαις 

(Καστροφύλακας, αρ. 149, ετ. 1558) 

 

-ούτσικ(ος) 

Το μεσαιωνικό παραγωγικό επίθημα -ούτσικ(ος) αποτελεί μείξη δύο επιθημάτων, 

συγκεκριμένα, από το ιταλικό επίθημα -ούτση(ς) (< -uccio) και το ελληνικής 

καταγωγής επίθημα -ικ(ος) (βλ. Χατζιδάκι 1905, Συμεωνίδη 1989 και Μπαμπινιώτη 

2010). Όπως και στην ΚΝΕ, το επίθημα συνδυάζεται με βάσεις επιθέτων (π.χ. ντουρ-

ούτσικ(ος) < ντούρ(ος) ‘λίγο σκληρός’) και τα παράγωγα κλίνονται με βάση το πρότυπο 

της ΚΤ1α. 

 

(241) Οὗτος, ὡς ἔν’ ἁπλούτσικος καὶ δίχως μηχανίαν 

        (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1026) 

 

-τ(ος) 

Το επίθημα -τ(ος) στην Ελληνική δημιουργεί ρηματικά επίθετα ήδη από την 

αρχαιότητα (π.χ. ἄλυτος) ενώ παράλληλα εμφανίζεται σε πολλά επίθετα με στερητικό 

α- (π.χ. α-μετανόη-τ(ος)). 

 

-ωπ(ος)/-ωπ(ός) 

Το παραγωγικό επίθημα -ωπ(ος)/-ωπ(ός) αποτελεί λόγιο επίθημα της ελληνικής 

γλώσσας (βλ. Ράλλη 2005), το οποίο δηλώνει ορισμένη ιδιότητα αλλά και υποκορισμό. 

Αν και στη ΚΝΕ συνδυάζεται με βάσεις επιθέτων (π.χ. αγρι-ωπ(ός), Ράλλη 2005), στην 

Κρητική συνδυάζεται τόσο με βάσεις επιθέτων (π.χ. γουμαν-ωπ(ός) < γουμαν(ός) 

‘κάπως γεμάτος’ λάδ-ωπ(ος) < λάδι, όσο και με θέματα ουσιαστικών (π.χ. αστερ-ωπ(ός) 

< αστέρι ‘ο περιέχων αστέρια’). 
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-ωτ(ός) 

To επίθημα -ωτ(ός) απαντούσε σε ρηματικά επίθετα σε -τ(ος) που προέρχονταν από τα 

συνηρημένα ρήματα σε -οω (π.χ. ἀγκυλωτ(ός)) και αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλα 

θέματα (π.χ. φτερ-ωτ(ός)) (Μπαμπινιώτης 2010). Το επίθημα συνδυάζεται με βάσεις 

ουσιαστικών σχηματίζοντας παράγωγα που κλίνονται κατά το πρότυπο της ΚΤ1α (π.χ. 

αβγουλ-ωτ(ός) < αβγούλι ‘αυτός που έχει το σχήμα αβγού’, χερ-ωτ(ός) < χέρα 

‘βολικός’). 

 

(242)  μαντιλόπουλο μεταξοτὁ ζαβιδωτὁ 

           (Καστροφύλακας, αρ. 294, ετ. 1559) 

 

5.2.4 Επιθήματα σχηματισμού επιρρημάτων 

Τα επιθήματα σχηματισμού επιρρηματικών παραγώγων στην Κρητική είναι τα -α, -ας/-

άς, -έ/-έα/-ές, -ι/-ί,/-ίς/-ις, -ιά/-ιάς/-ίας, -ιάτικ(ο), -ιως/-ίως, -θιό, -ου/-ού, -ς και -ως/-

ώς. 

 

-α 

Το -α είναι παραγωγικό επίθημα που προέκυψε από τον πληθυντικό των ουδετέρων σε 

-α (π.χ. πολλά) και σχηματίζει επιρρηματικά παράγωγα στην ελληνική γλώσσα ήδη από 

την περίοδο της Ελληνιστικής Κοινής αντικαθιστώντας σταδιακά το αρχαιοπρεπές 

επιρρηματικό επίθημα -ως (ΛΚΝ 1998, Ανδριώτης 2001, Holton et al. 2019). Κατά τον 

Χατζιδάκι (1905), όπως αναφέρεται στους Ανδριώτη (2001: 2) και Holton et al. (2019: 

830), το -α εξαπλώθηκε γρήγορα ως επιρρηματικό επίθημα επειδή το -ως ομοίαζε στην 

προφορά με το κλιτικό -ος των επιθέτων (π.χ. καλός vs καλώς)201. Συνδέεται κατά κύριο 

λόγο με βάσεις επιθέτων (απλές ή σύνθετες) αλλά και επιρρημάτων. Σχηματίζει 

επιρρήματα που δηλώνουν τρόπο (π.χ. αδιμούρευτ-α < αδιμούρευτ(ος) ‘ειλικρινά’, 

κουρφ-ά < κουρφ(ός) ‘κρυφά), χρόνο (π.χ. αποδιαφώτιστ-α < αποδιαφώτιστ(ος) 

‘αξημέρωτα’, εδ-ά < εδώ ‘τώρα’) και τόπο (π.χ. εκει-ά < εκεί, παράπαντ-α < παρα- + 

(μ)πάντα + -α  ‘σε απόκεντρο τόπο’).  

 

-ας/-άς 

 
201 Παρόλα αυτά, ακόμα και ο τύπος σε -α είναι ίδιος με τον τύπο του ουδετέρου στον πληθυντικό. 
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Το επίθημα -ας αποτελεί επίθημα της μεσαιωνικής περιόδου (14ος αι.), το οποίο 

σχηματίστηκε από τη συνένωση των επιρρηματικών επιθημάτων -α και -ς πιθανότατα 

κατ’ αναλογία προς τα επιρρήματα που έληγαν σε -ως  (Holton et al. 2019: 831, 834). 

Είναι ιδιαίτερα παραγωγικό στα γραπτά κείμενα που προέρχονται από την Κρήτη τόσο 

κατά την περίοδο των όψιμων μεσαιωνικών χρόνων όσο και κατά την περίοδο του 16ου 

– 17ου αι. (Holton et al. 2019: 831). Η υψηλή παραγωγικότητά του επιθήματος στην 

Κρητική συνεχίζεται και τη νεότερη περίοδο της γλώσσας και σχηματίζει παράγωγα 

επιρρήματα που δηλώνουν τρόπο (π.χ. ανευβουλ-άς < ανευ + βουλή + -ας ‘χωρίς τη 

συγκατάθεση κάποιου’), χρόνο (π.χ. ετότεσ-ας < ετότες ‘τότε’) και τόπο (π.χ. απόκει-ας 

< απόκει ‘από εκεί’).  

 

(243) Πρῶτας ἐντύσου κι ὕστερα θέλομε συντυχαίνει 

                                                                                             (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 69) 

(244) συναφορμάς μου σκοτωμοί, πολέμοι καὶ θανάτοι (‘εξαιτίας’) 

                                                                                                 (Στάθης, Πρόλογος 7) 

 

-έ/-έα/-ές 

Τα επιθήματα -έα και -ές εμφανίζονται στον γραπτό λόγο την περίοδο του μεσαίωνα. 

Το -έα, κατά τους Holton et al. (2019: 833), προέρχεται από τον πληθυντικό των 

ουδετέρων σε -υς (π.χ. ταχέα). Το επίθημα -ές δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό των 

επιρρηματικών επιθημάτων -έ και -ς. Η μορφή -έ (πιθανώς μεσαιωνική), όπως και στην 

περίπτωση σχηματισμού των θηλυκών ουσιαστικών σε -έ (< -έα) που εξετάστηκε στην 

ενότητα 5.2.1, φαίνεται να προέκυψε από την συνένωση των φωνημάτων /e/ και /a/.  

 

(247) Ἀπὸ μακρέα τὸν χαιρετᾶ καὶ γλυκοσυντηρᾶ τον 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 355) 

(245) Ἄρχος δὲν ἔμεινε ποθὲς σ’ ἀρχοντικὸν παλάτι 

                                                                                            (Τῆς Κρήτης ὁ χαλασμός, 67) 

 

Συγχρονικά, το επίθημα -έ/-ές αποτελεί χαρακτηριστικό επίθημα του 

δυτικοκρητικού ιδιώματος, ενώ η χρήση του στο ανατολικό ιδίωμα είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. Ο Ξανθινάκης (2009) σημειώνει για το δυτικοκρητικό ιδίωμα μία 

πλειάδα τύπων, όπως οι βαθ-έ (‘βαθιά’), δασ-έ (‘πυκνά’), συχν-έ (‘συχνά’), μονοκαθ-
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έ(ς) (‘σε μια φορά’), μονομπουκ-έ (‘με μια μπουκιά’) κ.ά. Στο ανατολικοκρητικό 

ιδίωμα συναντάμε τους τύπους εκει-έ (< εκεί) και ποθ-ές (‘πουθενά’). 

 

-ι/-ί/-ίς/-ις 

Ήδη από τη μεσαιωνική περίοδο ένας μεγάλος αριθμός επιρρημάτων σχηματίζεται με 

τα επιρρηματικά επιθήματα -ι και -ις. Όπως παρατηρούν οι Holton et al. (2019: 838), 

όσα παράγωγα σε -ις/-ι σχηματίζονται από βάσεις επιθέτων τονίζονται στην 

παραλήγουσα (π.χ. πρῶτις) ή στην προπαραλήγουσα (π.χ. γλήγορις), ενώ όσα 

δημιουργούνται από βάσεις ουσιαστικών ή από προθετικές φράσεις φέρουν τόνο στη 

λήγουσα (π.χ. ἀποσπερίς). Σύμφωνα με τον Χατζιδάκι (1934/77: Α 255), όπως 

αναφέρεται στους Holton et al. (2019: 838-839), τα επιρρήματα σε -ις που προέρχονται 

από προθετικές φράσεις (κυρίως τα τοπικά) σχηματίστηκαν αναλογικά προς τον 

μονολεκτικό τύπο καταγῆς (< κατὰ γῆς), ενώ τα χρονικά αναλογικά προς το ἐνωρίς (< 

ἐν ὥρᾳ), το οποίο με τη σειρά του έλαβε τη μορφή ἐνωρί αναλογικά προς το ἀωρί. 

 

(246) ὁ αβουκάτος τὸν θωρεῖ καὶ πρῶτις λογαριάζει 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 364) 

(247) Ὁλημερί τὰ μάρμαρα τοῦ τέμπλου νὰ πριονίζει 

        (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 2088) 

(248) Μαγάρι ἂς εὕρωμε γιὰ ᾿δὰ τίποτις λίγο μίσο 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 389) 

(249) Καὶ πάντις μή ’μαι χρυσοχὸς νὰ κάμνω δακτυλίδια 

                                                                                     (Ριμάδα κόρης καὶ νιοῦ, 111) 

(250) Ἐλπίδα κάνει τσὶ γιωργοὺς κι ὁλημερνὶς δουλεύγου 

                                                                                                       (Ἐρωφίλη, Α 283) 

(251) Ὁλημερνὶς κι ὁληνυκτὶς νὰ κλαίγη 

                                                                                   (Ἡ εὔμορφη βοσκοπούλα, 361) 

 

Συγχρονικά, το παραγωγικό επίθημα -ι/-ις χρησιμοποιείται κατά κόρον και στα 

δύο ιδιώματα της Κρήτης. Όπως παρατηρεί ο Πάγκαλος (1955: Α 412-413), το επίθημα 

δημιουργεί τόσο τροπικά επιρρήματα από απλές ή σύνθετες βάσεις (π.χ. αντιπόδ-ι < 

αντι- + πόδα(ς) + -ι (‘τροχάδην’), μονοχτύπ-ι < μον(ός) + χτύπ(ος) + -ι (‘με έναν 
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χτύπο’), μονομερ-ίς < μον(ός) + μέρα + -ι(ς) (‘σε μια μέρα’), ολημερν-ίς < όλη + μέρα 

+ -ις, (‘όλη μέρα’), ολοχρονικ-ίς < όλ(ος) + χρονικ(ός) + -ις (‘όλο τον χρόνο’)).  

 

-ιά/-ιάς/-ίας 

Το παραγωγικό επίθημα -ιάς προέρχεται από τον πληθυντικό των ουδετέρων σε -υς 

(π.χ. μακριά) και με την προσθήκη του επιρρηματικού -ς λαμβάνει και τη μορφή -ιάς 

(Holton et al. 2019: 834-835). Η δημιουργία του εν λόγω επιθήματος φαίνεται να έλαβε 

χώρα τον μεσαίωνα και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται έως και σήμερα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη Νεότερη Κρητική αποτελούν τα απολιγ-ιάς < 

απο- + λίγο + -ιάς (‘σπάνια’) και καταμεσαρ-ίας < κατα- + μέση + -ιάς (‘κατά το μέσο’). 

 

(252) καὶ ἀποταχιὰ βαστοῦν ψωμίν, ὁλήμερα νὰ φᾶσιν 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 166) 

(253) Ἔρωτα, ποὺ συχνιὰ σ’ τσὶ πλιὰ μεγάλους  

                                                                                          (Ἐρωφίλη, Χορικό Α 585) 

(254) Γνώθω ἀπό σέ, τὸ τέκνο μου, ὁλοτελιὰς μὲ γδύνεις 

        (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 257) 

(255) Καὶ καταξιᾶς202 μοῦ τ’ ἄφηκε τ’ ἀθρώπινο κουράδι 

                (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 366) 

(256) γιατὶ δὲν εἶμαι ὁλοτενιὰς τότες ἀποθαμένη (‘ολότελα’) 

                                                                                   (Βασιλεύς ὁ Ροδολίνος, Ε 251) 

 

-ιάτικο 

Το παραγωγικό επίθημα -ιάτικο προέρχεται από τον ουδέτερο τύπο του επιθήματος 

σχηματισμού επιθέτων -ιάτικ(ος). Έχοντας υποστεί αλλαγή στην γραμματική του 

συμπεριφορά το επίθημα σχηματίζει χρονικά επιρρήματα από βάσεις ουσιαστικών. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα δευτερ-ιάτικο < Δευτέρα και μεσημερ-ιάτικο < 

μεσημέρι.  

 

-ίως/-ιως 

 
202 Εξά: ‘η εξουσία’. 
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Το επίθημα -ίως/-ιως προέκυψε πιθανότατα από τον συνδυασμό του επιρρηματικού 

επιθήματος -ι και του λόγιου επιρρηματικού επιθήματος -ως. Από το εν λόγο επίθημα 

σχηματίζονται αρκετές παράγωγες λέξεις (σύνθετες ή απλές) που δηλώνουν, κατά τον 

Πάγκαλο (1955), χρόνο (π.χ. νυχτ-ίως < νύχτα, οληνυχτ-ίως < όλη + νύχτα + -ίως, 

ολημέρ-ιως < όλη + μέρα + -ίως) και σπανιότερα τρόπο (π.χ. ολοτελισ-ίως < ολοτελίς + 

-ίως ‘ ολότελα’). 

 

-θιό 

Το επίθημα -θιό κατάγεται από το αρχαιοελληνικό επίθημα -θεν, το οποίο δήλωνε 

προέλευση/κίνηση. Κατά τον Πάγκαλο (1955), το -θιό δημιουργήθηκε από τον 

συνδυασμό του -θεν με το επίθημα -ιό δηλώνοντας όχι πλέον την κίνηση, αλλά την 

επίταση. Έτσι για τον συγγραφέα, παράγωγες λέξεις όπως οι αποκατωθιό (‘ο εντελώς 

αποκάτω’) και αποπανωθιό (‘ο εντελώς αποπάνω’) είναι ενισχυμένες σημασιολογικά 

σε σχέση με τους αντίστοιχους τύπους αποκάτω και αποπάνω αντίστοιχα. Χρονολογώ 

τη δημιουργία του -θιό κατά τη μεσαιωνική περίοδο καθώς παράγωγα με το εν λόγω 

επιθηματοειδές ανιχνεύονται στα κείμενα της Όψιμης Μεσαιωνικής Κρητικής (βλ. 

257) αλλά και αργότερα κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο (βλ. 258). 

 

(257) Ὅλά ᾿ναι τοῦτα πανωθιὸν νά ᾿ρθουν, καθὼς κατέχεις 

        (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 207) 

(258) μὲ γράμματα ἀποκατωθιό λέγει καὶ ξεδιαλύνει 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Β 758) 

 

-ού/-ου 

Το -ου/-ού αποτελεί επίθημα της Κρητικής από το οποίο παράγονται επιρρήματα από 

ουσιαστικά και επίθετα ενώ παράλληλα εντοπίζεται και σε αρκετούς λεξικοποιημένους 

σχηματισμούς από προθετικές φράσεις203. Με βάση το -ου προκύπτουν επιρρήματα 

που δηλώνουν τρόπο (π.χ. απολιγ-ού < απο- + λίγο + -ου ‘λίγο-λίγο’, διπλ-ού < διπλ(ός) 

‘διπλά’, ξεστομάτ-ου < ξε + στόμα (~ στοματ) + -ου ‘προφορικά’ περιττ-ού < περιττ(ός) 

‘υπερβολικά’) και χρόνο (π.χ. μερ-ού < μέρα ‘κατά τη διάρκεια της μέρας’, νυχτ-ού < 

 
203 Βλ. και Holton et al. (2019: 840-841). 
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νύχτα ‘κατά τη διάρκεια της νύχτας’, ολοχρονικ-ού < όλος + χρονικ(ός) + -ου ‘όλο τον 

χρόνο’). Παράγωγα με το εν λόγω επίθημα ανιχνεύονται με ιδιαίτερη ευκολία στα 

μεσαιωνικά και μεταβυζαντινά κρητικά. 

  

(259) καὶ πάντα ἀποκαλοκαιριοῦ τὰ ἔκαμνα τὰ ζευγάρια 

                                                                                         (Ἀφήγησις παράξενος, 141) 

(260) Tὴν πρώτη ἐστράφη ἀπολιγού, τὴ δεύτερην πληθαίνει 

                                                                                              (Ἐρωτόκριτος, Α 2091) 

(261) καὶ τοῦ Pηγός ἀπόφαση νά δώσω ταχυτέρου 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Δ 294) 

(262) καὶ τότες μόνο κοίταζες θάνατο μονοτάρου 

              (Κρητικός Πόλεμος, 195/20) 

(263) διπλοῦ νὰ τοῦ ἀντιμέψομε τὰ μὄχει καμωμένα 

                                                                                                       (Ἐρωφίλη, Δ 706) 

 

-ς 

Το -ς, όπως διαφάνηκε παραπάνω, έχει συντελέσει στη δημιουργία αρκετών 

επιρρηματικών επιθημάτων (π.χ. -ας, -ις κ.τ.λ.). Όπως παρατηρούν οι Holton et al. 

(2019: 830) το -ς επεκτάθηκε ακόμα και στις γραμματικές κατηγορίες των συνδέσμων 

(π.χ. δηλαδή-ς) και των προθέσεων (π.χ. αντί-ς). Ως αυτόνομο επίθημα, συνδέεται κατά 

κύριο λόγο με βάσεις επιρρημάτων (π.χ. μάλιστα-ς < μάλιστα, οψέ-ς < οψέ, χάμαι-ς < 

χάμαι). Επιπρόσθετα παραδείγματα από τη λογοτεχνία της μεσαιωνικής και 

μεταβυζαντινής περιόδου όπου αποκαλύπτεται η χρήση του επιθήματος 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

(264) Καὶ ἀπόκεις τί ἀπόκρισιν ὁπού πονεῖ να δώσει; 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 650) 

(265) Οἱ πέτρες πρέπει μοναχάς, τα δάση και τα όρη 

                                                                                                       (Πανώρια, Β 275) 

(266) ν’ ἀκροσταθῶ μηδεγουλιάς, ἁπού ’χα ὀρδινιασμένες 

                  (Φορτουνᾶτος, Α 85) 
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(267) καὶ λέγει μου ἀποσπέρας ἡ κερά μου 

                                                                                   (Ἡ εὔμορφη βοσκοπούλα, 239) 

 

-ως/-ώς 

Το -ως αποτελούσε το παραγωγικότερο επίθημα σχηματισμού επιρρημάτων στην 

Αρχαία Ελληνική. Σήμερα στην ΚΝΕ, το -ως έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό 

από το -α και η χρήση του περιορίζεται στην παραγωγή επιρρημάτων από λόγια επίθετα 

σε -ης και -υς (π.χ. πλήρ-ως < πλήρης, ευθέως < ευθύς) (Ράλλη 2005: 93-94). 

Σπανιότερα, προσκολλάται και σε επίθετα που λήγουν σε -ος (π.χ. καλ-ώς < καλός). 

Στην Νεότερη Κρητική το επίθημα -ως δε φτάνει σε επίπεδα παραγωγικότητας τα 

υπόλοιπα επιθήματα. Συναντάται κατά κύριο λόγο σε λεξικοποιημένους 

σχηματισμούς, όπως ο τύπος αλλήλ-ως < αλλήλων (‘μεταξύ τους’). Κατά την περίοδο 

των μεσαιωνικών και μεταβυζαντινών χρόνων το επίθημα στον γραπτό λόγο φαίνεται 

να διατηρείται σε αρκετά κείμενα της κρητικής γραμματείας (βλ. 268, 269). 

 

(268) ὁποὺ τὸ γένος τῶν Ἑβραίων ἐπέρασεν ἀβρόχως 

  (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, 1925) 

(269) καὶ νὰ τὰ πῶ καταλεπτῶς, στὸν κόσμο νὰ τ’ ἀφήσω 

           (Κρητικός Πόλεμος, 145/24) 

 

5.3 Αναδρομικοί σχηματισμοί 

Στην Κρητική ανιχνεύεται ένας μεγάλος αριθμός αναδρομικών σχηματισμών ήδη από 

τη μεσαιωνική περίοδο. Οι αναδρομικοί σχηματισμοί προκύπτουν είτε με την αφαίρεση 

του παραγωγικού επιθήματος της βάσης και εισαγωγή κλίσης (π.χ. γνώρα < γνωρ-

ίζ(ω)) είτε με την αφαίρεση του παραγωγικού επιθήματος και εισαγωγή νέου 

παραγωγικού επιθήματος που τις περισσότερες φορές αλλάζει την κατηγορία της 

βάσης (π.χ. μηχαν-ία < μηχαν-εύ(ω)). Το σχήμα Ουσιαστικό < Ρήμα αποτελεί το 

βασικότερο μοτίβο αναδρομικής παραγωγής, ενώ λιγότερο συχνές είναι οι περιπτώσεις 

Ουσιαστικό < Επίρρημα και παράγωγα από προθηματοποιημένες λέξεις. Παρακάτω 

παρουσιάζονται παραδείγματα από τις πηγές της Όψιμης Μεσαιωνικής, Πρώιμης 

Νεότερης και Νεότερης Κρητικής: 
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(α) Ουσιαστικό < Ρήμα: απογυρ-ίδα < απογυρ-ίζ(ω) (‘ο πιο μακρύς δρόμος’), απομάζ-

ουδ(ο) < απομαζ-ών(ω) (‘οι εναπομείνασες ελιές που έμειναν κάτω μετά το 

ράβδισμα’), αποστραγγ-ίδι < αποστραγγ-ίζ(ω) (‘το εξαγόμενο νερό μετά το 

στράγγισμα’), άρβαλ(ος) < αρβαλ-ίζ(ω) ‘ο θόρυβος’, γίβεντο < γιβεντ-ίζ(ω) (‘η 

ντροπή’), γνώρα < γνωρίζω (‘γνωριμία’), διάβα < διαβαίνω (‘πέρασμα’), διαταός < 

διατάζω (‘αυτός που διατάζει’), δίπλα < διπλ-ών(ω) (‘είδος γλυκίσματος, το 

ξεροτήγανο’), θώρι < θωρώ (‘η όψη’), μηχανία < μηχανεύομαι (‘τέχνασμα’), μοσκίδι < 

μουσκεύω (‘μούσκεμα’), μουγκρά < μουγκρίζω (‘η δυνατή φωνή’), μουρμούρι < 

μουρμουρίζω (‘ο σιγανός ήχος’), σούρα < σουρεύω (‘διασυρμός’), νύστα < νυστάζω 

(‘υπνηλία’), ξεφουσκίδα < ξεφουσκίζω ‘η υπόκωφη πορδή’, προτιμή < προτιμεύγω 

(‘προτίμηση’), συνήθι < συνηθίζω (‘συνήθεια’) κ.ά. 

 

(270) πιάνεις τα μετὰ μηχανίας καὶ εἰς τὸ κλουβὶν τὰ βάνεις 

              (Ἑρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις Ξένου καὶ Ἀληθείας, στιχ. 114) 

(271) Κι εὑρίσκει χίλιες ἀφορμές μὲ ψόματα καὶ σοῦρες 

            (Συμβουλές στὸν Φραντζισκὴ <Οἱ πολιτικές>, 271) 

(272) Καὶ ἁπλώνω, πιάνω σύντομα ἐκείνη πού ’χα γνώρα 

                                                                                                 (Ἐρωτικὸν Ἐνύπνιον, 37) 

(273) Πῶς δὲ νοᾶς τὴν προτιμὴν τ’ ἀντρὸς κατὰ τὴν φύση 

                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 650) 

(274) Οἱ πρῶτοι σας εἰς τὸ φρικτό τῆς θάλασσας τὸ διάβα 

       (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 

Ιησοῦ Χριστοῦ, 218) 

(275) καὶ τὸ μουρμούρι τοῦ νερού, σ’ γλυκότη τὸν ἐβάναν 

                                                                                                 (Ἐρωτόκριτος, Β 672) 

(276) τῶν κορασίδω διαταό, ραβδί τῶν πεισματάρω 

                                                                                                       (Πανώρια, Ε 190) 

(277) καὶ κατὰ τὸ συνήθι σου νά ’βγεις μὲ νίκη κάμε 

                                                                                                             (Ἐρωφίλη, Α 338) 
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(β) Ουσιαστικό < Επίρρημα: ταχτερινή < ταχτέρου (‘πρωί’). 

 

(278) περνώντας μιά ταχτερινή, θωρεῖ μιάν πλουμισμένην 

                                                                                                       (Ἐρωτόκριτος, Β 605) 

 

(γ) Ρήμα < Επίρρημα: αποσπερίζω < αποσπέρας (‘περνώ το απόγευμα κάπου’). 

 

(δ) Επίθετο < Ρήμα: μουσμούλης < μουσμουλεύω (‘αυτός που εργάζεται αργά’), 

ξεχούρδης < ξεχουρδίζω (‘ο αχτένιστος’), πασπατούλης < πασπατεύγω (‘αυτός που 

πασπατεύει’). 

 

(ε) Ουσιαστικό < Επίθετο: νόμι < νόμιος204 (‘η αμοιβή’). 

 

(στ) Αναδρομή από προθηματοποιημένους τύπους: βολεύω < διαβολεύγω, δοχή < 

αποδοχή (‘η εισφορά’), πομπιάζω < διαπομπεύω, στρέφω < επιστρέφω κ.ά. 

 

(279) φανερά νὰ τον πομπιάζει 

                                                                            (Ὁ ἔπαινος τῶν γυναικῶν, 664) 

(280) κι ἐκείνη ὅσα σὲ ἥρπασεν δύναται νὰ σοῦ στρέψη 

                                                                                             (Ἀφήγησις παράξενος, 5) 

(281) κι ἔπασχεν, ὡς μοῦ φαίνεται, νὰ πάρη τὴν δοχή μου 

               (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 44) 

 

5.4 Μετάπλαση/μηδενική παραγωγή 

Στην Κρητική οι πιο συχνές περιπτώσεις μετάπλασης/μηδενικής παραγωγής είναι οι 

εξής: 

 

(α) Ουσιαστικό < Επίθετο: μιαρό < μιαρός (‘μεγάλο έντομο’), νοητό < νοητός (‘η 

νοημοσύνη’), νομικό < νομικός (‘το έθιμο’), ξερό < ξερός (‘οστό της κνήμης’), πετρώτα 

< πετρωτός (‘πετρώδες σπήλαιο’). 

 

 
204 ‘ο νόμιμος’. 
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(282) Κι ἔχασαν τὴν παράδεισον πού ᾿τονε γονικό τους (< γονικός, ‘οικογενειακή 

περιουσία’) 

                (Ρίμα θρηνητική εἰς τὸν πικρόν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην, 547) 

 

(β) Ουσιαστικό < Ρήμα:  αρμεγή < αρμέγω (‘το άρμεγμα’), βρόντος < βροντώ (‘το 

χτύπημα’), βρούχος < βρουχούμαι (‘βρυχηθμός’), παρασύρα < παρασύρω (‘η σκούπα’), 

πήδος < πηδώ (‘το πήδημα’). 

 

(283) Καὶ μὲ καρδιά καὶ μὲ ψυχή καὶ καθαρούσα λάλη (< λαλῶ, ‘η ομιλία’) 

      (Θρῆνος εἰς τά πάθη καὶ τήν σταύρωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, 310) 

 

(γ) Επίθετο < Ουσιαστικό: μελισσός < μέλισσα (‘αυτός που έχει το χρώμα της 

μέλισσας’), μουστρούχος < μουστρούχα (‘ο παχύς’). 

 

(δ) Επίθετο < Ρήμα: μούγκος < μουγκούμαι (‘αυτός που μουγκρίζει’), πλάνος < πλανώ 

(‘ανειλικρινής’). 

 

(284) κι ὅλους γιαμιὰ τοὺς ξέσκισε κ’ ἕνα προδότη πλάνο 

                                                                                             (Κρητικός Πόλεμος, 498/10) 

 

(ε) Ρήμα < Ουσιαστικό: μουνουχώ < μουνούχος (‘ο ευνούχος’). 

 

5.5 Παραγωγή με φωνολογικές τροποποιήσεις 

Τα δύο είδη παραγώγων που σχηματίζονται με φωνολογικές τροποποιήσεις στο θέμα 

είναι η μετακίνηση τόνου και η περικοπή συλλαβών. 

Στην Κρητική, όπως και στην ΚΝΕ (βλ. ενότητα 4.3.2), η αλλαγή τονισμού δεν 

είναι παραγωγική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή περιορίζεται στον σχηματισμό 

μεγεθυντικών από ουδέτερα σε -ι και σπανιότερα από θηλυκά. Χαρακτηριστικά είναι 

τα παραδείγματα καύκ(ος) < καυκί (‘μεγάλο δοχείο μετάγγισης υγρών’), κόπελ(ος) < 

κοπέλι (‘το ψηλό παιδί’), και κρόμμυδ(ος) < κρομμύδι (‘μεγάλο κρεμμύδι’).  

H περικοπή συλλαβών δημιουργεί μία περιττή βάση μέσω της συλλαβικής 

ελάττωσης μίας λέξης (π.χ. telephone: phone). Όπως επισημαίνει ο Beard (1998), το 
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αποτέλεσμα (output) των κανόνων περικοπής είναι συνήθως μία λέξη της ίδιας 

γραμματικής κατηγορίας και σημασίας με την πρωτότυπη (input). Τόσο η πρωτότυπη 

λέξη όσο και η νέα παραμένουν ενεργές στο στόμα των ομιλητών και παρουσιάζουν 

παράγωγα των ίδιων γραμματικών κατηγοριών (π.χ. (tele)phoning, (tele)phoner κ.τ.λ.)  

Με τη διαδικασία της περικοπής μία πολυσύλλαβη λέξη μπορεί να μετατραπεί σε 

μονοσύλλαβη με τρεις τρόπους: α) αποβολή των αρχικών συλλαβών (π.χ. phone < 

telephone), β) αποβολή των τελικών συλλαβών (π.χ. rep < representative) και γ) 

αποβολή αρχικών και τελικών συλλαβών (π.χ. flu < influenza). 

Με τη διαδικασία περικοπής συλλαβών στην Κρητική έχει ασχοληθεί εκτενώς 

ο Πάγκαλος (1955: Α 251-255). Ο συγγραφέας διακρίνει τις ακόλουθες περιπτώσεις 

αποβολής συλλαβών: 

 

(α) Παράλειψη της πρώτης συλλαβής: γκέλι < τσιγκέλι. 

(β) Παράλειψη των δύο πρώτων συλλαβών: κάτσι < κολοκάτσι (‘αγριαγκινάρα’) 

(γ) Παράλειψη των τριών πρώτων συλλαβών: (π.χ. κωλιά < αγκαθοκωλιά  ‘είδος φυτού 

με αγκάθια’). 

(δ) Παράλειψη δύο ενδιάμεσων συλλαβών: βλογιοκομμούρης < βλογιοκομμενομούρης 

(‘αυτός που έχει σημάδια στο πρόσωπο από τη νόσο «ευλογιά»). 

(ε) Παράλειψη της τελικής συλλαβής: λάπα < λαπάρα (αρχ.), χω < χώρα. 

(στ) Παράλειψη δύο τελικών συλλαβών: μουγγός < μογίλαλος (αρχ.). 

 

Με εξαίρεση όσες λέξεις προέρχονται από παλαιότερες φάσεις της γλώσσας 

(π.χ. μογίλαλος) και όσες λέξεις παρουσιάζουν περικοπή συλλαβών λόγω 

μορφολογικών περιορισμών (π.χ. βλογιοκομμούρης, περιορισμός γυμνού θέματος205), 

στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο νέος με τον παλιό τύπο συνυπάρχουν. Επιπλέον, κάποιοι 

τύποι αποτελούν χαρακτηριστικό συγκεκριμένων περιοχών χωρίς βέβαια ο πρότερος 

τύπος να αποτελεί άγνωστη λέξη για τους υπόλοιπους ομιλητές (π.χ. γκέλι και τσιγκέλι, 

Ανώγεια) (Πάγκαλος 1955: Α 251). Παραδείγματα από τη Μεσαιωνική και 

Μεταβυζαντινή Κρητική ακολουθούν παρακάτω: 

 

(285)  ζοῦσι, κυρά, καὶ χαίρουνται καὶ δίχως φὰ χορταίνου (‘φαγητό’) 

 
205 Βλ. Ralli & Karasimos (2009). 
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                                                                                           (Ἱστορία καὶ ὄνειρο, 658) 

(286) Τὸ πράμα κεῖνο πού ’ταξες δὲν ἤτονε τσ’ ἐξᾶς σου (‘εξουσία’) 

                                                                                                         (Ἐρωφίλη, Β 43) 
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6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

Στην παρούσα διατριβή εξετάστηκαν οι μορφολογικές διαδικασίες της κλίσης και  

παραγωγής στην κρητική διάλεκτο με βάση τις σύγχρονες θεωρίες και μοντέλα που 

έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στον χώρο της θεωρητικής γλωσσολογίας. 

Μέσα από τη μελέτη των μεσαιωνικών και νεότερων πηγών της διαλέκτου 

αποκαλύφθηκαν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη της διαλέκτου σε επίπεδο 

μορφολογίας. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να περιγράψουμε το μορφολογικό 

σύστημα της διαλέκτου και να ελέγξουμε τον βαθμό απόκλισής του από άλλα 

γλωσσικά συστήματα, όπως της ΚΝΕ και των υπόλοιπων νεοελληνικών διάλεκτων.  

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάστηκαν εισαγωγικά στοιχεία για την ιστορία, τη 

διάλεκτο και τη λογοτεχνία που αναπτύχθηκε στο νησί της Κρήτης. Με βάση τις πηγές 

της διαλέκτου (νοταριακά έγγραφα, λογοτεχνικά κείμενα κ.ά.), οι οποίες ξεκινούν τον 

14ο αι., αλλά και τα διαφορετικά γλωσσικά φαινόμενα που αναδύθηκαν στη διάλεκτο, 

προτείνεται μία χρονολόγηση της Κρητικής σε τρεις χρονικές περιόδους: α) Όψιμη 

Μεσαιωνική Κρητική (1300 – 1500), Πρώιμη Νεότερη Κρητική/Μεταβυζαντινή 

Κρητική (1500 – 1700) και Νεότερη Κρητική (1900 –). Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάστηκαν οι πηγές της διατριβής και οι δυσκολίες που αναφύονται αναφορικά 

με την επεξεργασία και μελέτη τους (π.χ. χειρόγραφη παράδοση) για την ανασύνθεση 

της διαλέκτου ανά περίοδο. 

Στο κεφάλαιο 2 έχοντας απορρίψει τη συντακτική και μετασυντακτική 

προσέγγιση για τη μελέτη της κλίσης, παρουσιάζονται τα προτερήματα και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της μορφολογικής προσέγγισης, η οποία έχει υιοθετηθεί ευρέως για 

την περιγραφή της ΚΝΕ και των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. 

Επιπροσθέτως, το μοντέλο της Ralli (1988) και Ράλλη (2005), επιλέχθηκε μεταξύ 

άλλων καθώς χαρακτηρίζεται από ερμηνευτική επάρκεια και οικονομία στην 

περιγραφή. Πριν το κεφάλαιο που αφιερώνεται στην κλίση της διαλέκτου, κρίθηκε 

σκόπιμο να γίνει αναφορά στους μορφολογικούς μηχανισμούς που προκαλούν 

γλωσσική αλλαγή (π.χ. παραδειγματική ομοιομορφία κ.τ.λ), ώστε να παρουσιαστούν 

έννοιες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια της εργασίας για την εξέταση και 

ανάλυση της διαλέκτου. 

Στο κεφάλαιο 3 εξετάστηκε το ονοματικό και ρηματικό κλιτικό σύστημα της 

διαλέκτου. Έως σήμερα για την κλίση της Κρητικής δεν έχουν εκπονηθεί σύγχρονες 
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γλωσσολογικές μελέτες που να περιγράφουν το σύστημα της διαλέκτου. Οι 

περισσότερες έως τώρα μελέτες της διαλέκτου (βλ. μεταξύ άλλων, Πάγκαλος 1955) 

βασίζονται σε παρωχημένα μοντέλα περιγραφής και ανάλυσης (π.χ. Γραμματική 

Τριανταφυλλίδη 1941). Οι κλιτικές τάξεις της Νεότερης Κρητικής φαίνεται να έλαβαν 

τη σημερινή τους μορφή κατά τον 16ου αι.. Την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται η 

αναδιάρθρωση των ουδετέρων σε -ος και -μα (ΚΤ6 και ΚΤ7 αντίστοιχα) και το επίθημα 

-ου αποτελεί πλεόν το μοναδικό επίθημα έκφρασης της γενικής ενικού σε όλες τις 

κλιτικές τάξεις των ουδετέρων. Αποτελέσμα αυτής της μεταβολής ήταν ο πλήρης 

εξοβελισμός των κλιτικών επιθημάτων -ους και -ος αντίστοιχα από τη διάλεκτο, μία 

διαδικασία που είχε αρχίσει από τον μεσαίωνα. Οι υπόλοιπες κλιτικές τάξεις 

παραμένουν σταθερές ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια (ίσως και νωρίτερα). Μοναδική 

εξαίρεση αποτελεί η ΚΤ8 των θηλυκών που κλίνονται στον πληθυντικό με το επίθημα 

-εις (π.χ. φύσεις). Η συγκεκριμένη ΚΤ, αν και είχε εξαφανιστεί από τον γραπτό λόγο 

την περίοδο των μεταβυζαντινών χρόνων, εντούτοις, σήμερα επανέρχεται στη διάλεκτο 

κυρίως από τους νεότερους ομιλητές της διαλέκτου, οι οποίοι μεταφέρουν το γλωσσικό 

αίσθημα της ΚΝΕ από τα αστικά κέντρα στην επαρχία. Οι διαφορές μεταξύ των 

κλιτικών τάξεων της ΚΝΕ και της Κρητικής είναι αισθητές. Το ονοματικό σύστημα 

της κρητικής διαλέκτου εμφανίζει μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας σε σχέση με 

εκείνο της ΚΝΕ. Ειδικότερα, η ΚΤ1 της Κρητικής παρουσιάζει δύο κλιτικά 

υποπαραδείγματα που είναι άγνωστα για τα δεδομένα της ΚΝΕ (1β και 1γ), τα οποία 

διαμορφώθηκαν τον μεσαίωνα. Επιπλέον, λόγω της τάσης αναδιάρθρωσης των 

κλιτικών τάξεων των αρσενικών της ΚΤ1 και ΚΤ2 και των ουδετέρων της ΚΤ6 (ήδη 

από τον μεσαίωνα) έχει καταστεί πολύπλοκη η κλίση πολλών λεξημάτων με 

αποτέλεσμα να προκαλούνται φαινόμενα ετερόκλισης, παραδειγματικής ομοιομορφίας 

και υπεραφθονίας. Διαφορές εντοπίζονται και στις κλιτικές τάξεις των ουδετέρων σε -

ος και -μα, αφού η Κρητική, σε αντίθεση με την ΚΝΕ, παρουσιάζει διαφορετική γενική 

ενικού στο κλιτικό της παράδειγμα (-ου [ΚΤ6, ΚΤ7 Κρητική] αντί -ους [ΚΤ7 ΚΝΕ] και 

-ος [ΚΤ8 ΚΝΕ] αντίστοιχα). Ως προς τη ρηματική μορφολογία πέρα από ορισμένες 

διαφορές σε επίπεδο θεμάτων (π.χ. ρήματα -σσω αντί -ζω της ΚΝΕ), η Κρητική 

παρουσιάζει εξαιρετικά πολύπλοκη ρηματική κλίση (ιδιαίτερα στους παρελθοντικούς 

χρόνους) και δομές που δεν απαντούν στην ΚΝΕ (π.χ. έχω + γερούνδιο για την 

έκφραση του παρακειμένου). Η μεγάλη αλλαγή στο ρηματικό σύστημα της Κρητικής 

προκλήθηκε κατά την περίοδο του 16ου – 17ου αι., όταν σχηματίστηκαν νέα κλιτικά 
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επιθήματα μέσω διάφορων μορφολογικών και φωνολογικών μηχανισμών (π.χ. 

αναλογία, παρέκταση). Σταθερή παραμένη η υποχρεωτική χρήση της αύξησης στη 

διάλεκτο από τους μεσαιωνικούς χρόνους έως και σήμερα. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε το γενετικό μοντέλο που υιοθετήθηκε για την 

περιγραφή και ανάλυση της παραγωγής στη διάλεκτο (βλ. μεταξύ άλλων, Aronoff 

1976, 1994, Lieber 1980, Kiparsky 1982, Di Sciullo & Williams 1987 και για τα 

ελληνικά Ralli 1988, 2003a,b 2004 και Ράλλη 2005). Επιπλέον, έγινε αναφορά σε 

βασικές έννοιες, όπως το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης, η κεφαλή και η 

συνδυαστικότητα των προσφυμάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μετέπειτα 

εξέταση της παραγωγικής μορφολογίας της Κρητικής. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 

οι βασικές στρατηγικές παραγωγής λέξεων στην ελληνική γλώσσα κυρίως με βάση τη 

Ράλλη (2005). 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της διατριβής εξετάστηκαν οι εξής διαδικασίες 

παραγωγής λέξεων: α) προσφυματοποίηση, β) αναδρομική παραγωγή, γ) 

μετάπλαση/μηδενική παραγωγή και δ) παραγωγή με φωνολογικές τροποποιήσεις. Ενώ 

οι τρεις τελευταίες διαδικασίες δεν εμφανίζουν διαφορές μεταξύ της Κρητικής και της 

ΚΝΕ, εντούτοις, η κατάσταση σε επίπεδο προσφυματοποίησης είναι διαφορετική. 

Πολλά προσφύματα της διαλέκτου παρουσιάζουν διαφορετικό πλαίσιο 

υποκατηγοριοποίησης σε σχέση με τα αντίστοιχα της ΚΝΕ. Επιπλέον, η Κρητική 

διαθέτει προσφύματα, τα οποία είτε δεν απαντούν στην ΚΝΕ (π.χ. σιο-, -ωνιά(ς)) είτε 

έχουν διαφορετική μορφή (π.χ. -αρ(ός), -έ, -ότη vs -άρη(ς), -ία, -ότητα). Διαφορές 

εντοπίστηκαν και μεταξύ των δύο ιδιωμάτων της Κρήτης. Οι διαφορές αυτές 

περιορίζονται κυρίως στη μορφή των επιθημάτων και στην εφαρμογή ή όχι της 

φωνολογικής διαδικασίας της συνίζησης (π.χ. -έα [ΔΚ] vs -ιά/-ά [ΑΚ]). Παράλληλα, η 

μορφή, το πλαίσιο υποκατηγοριοποίησης καθώς και οι σημασιολογικές ιδιότητες των 

προσφυμάτων στη διάλεκτο εξετάστηκαν ιστορικοσυγκριτικά. Χαρακτηριστικά, 

αποκαλύφθηκε ότι το μεσαιωνικό επίθημα -έα, χρησιμοποιόταν ενεργά και στο 

ανατολικό κομμάτι του νησιού και μόλις στα τέλη του 16ου αι. αντικαταστάθηκε 

πλήρως από το -ιά/-ά. Την ίδια περίοδο το επίθημα λαμβάνει τη σημερινή μορφή -έ 

στην περιοχή του Ρεθύμνου. 

Εν κατακλείδι, με την παρούσα διατριβή επιχείρησα να διαφωτίσω τα 

διαφορετικά στάδια εξέλιξης της διαλέκτου εστιάζοντας στις διαδικασίες της κλίσης 

και παραγωγής. Βασικό εμπόδιο στην παρούσα ιστορικοσυγκριτική εξέταση της 
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μορφολογίας της Κρητικής αποτέλεσε η έλλειψη ιστορικών πηγών από διάφορα σημεία 

του νησιού (π.χ. νομός Χανίων), οι οποίες θα μας έδιναν μία πληρέστερη εικόνα για τη 

διάλεκτο αλλά και τις πιθανές αποκλίσεις που διαμορφώθηκαν μεταξύ των δύο 

ιδιωμάτων της Κρήτης κατά την περίοδο του 14ου – 17ου αι. Επιπλέον, όπως 

αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η παρούσα διατριβή δε στοχεύει στην εξαντλητική μελέτη 

όλων των φαινομένων που αναδύθηκαν στη διάλεκτο, αλλά στόχος της είναι να 

προσφέρει μια γενική εικόνα των εξελίξεων του μορφολογικού συστήματος από τον 

14ο αι. έως σήμερα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό στο μέλλον να δημιουργηθούν 

ψηφιακές βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα στοχεύουν στην καταγραφή των πηγών της 

διαλέκτου και από τις οποίες θα είναι δυνατόν να εξαχθούν χρήσιμα στατιστικά 

δεδομένα για τη μελέτη των φαινομένων (π.χ. συχνότητα χρήσης δομών κ.τ.λ.). 

Συμπληρωματικά, στο μέλλον θα πρέπει να μελετηθεί δια της μεθόδου της επιτόπιας 

έρευνας και το δυτικό τμήμα του νησιού για μία συνολική εικόνα της μορφολογίας της 

Νεότερης Κρητικής. Επιπροσθέτως, λόγω της σταδιακής συρρίκνωσης των διαλέκτων, 

αποτελεί αδήριτη ανάγκη η δημιουργία ενός γλωσσικού άτλαντα της Κρήτης, ο οποίος 

θα απεικονίζει τα μορφολογικά, φωνολογικά και συντακτικά φαινόμενα της διαλέκτου 

σε κάθε περιοχή του νησιού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ                                     

 

Οι κλιτικές τάξεις των ονομάτων (ουσιαστικών και επιθέτων) της Νέας Ελληνικής 

σύμφωνα με το μοντέλο της Ralli (2000) 

 

Κλιτική τάξη 1 (ΚΤ1) 

Παραδείγματα θεμάτων: ανθρωπΑΡΣ 

  ψήφΘΗΛ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική άνθρωπ-ος άνθρωπ-οι 

Γενική ανθρώπ-ου ανθρώπ-ων 

Αιτιατική άνθρωπ-ο ανθρώπ-ους 

Κλητική άνθρωπ-ε άνθρωπ-οι 

 

Κλιτική τάξη 2 (ΚΤ2) 

Παραδείγματα θεμάτων: ταμιαΑΡΣ ~ ταμιΑΡΣ 

                                       παπαΑΡΣ ~ παπαδΑΡΣ 

                                          μαχητηΑΡΣ ~ μαχητΑΡΣ 

                                         μαναβηΑΡΣ ~ μαναβηδΑΡΣ 

                                         μπουφεΑΡΣ ~ μπουφεδΑΡΣ 

                                         παππουΑΡΣ ~ παππουδΑΡΣ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική ταμία-ς  μπουφέ-ς μαχητή-ς ταμί-ες μπουφέδ-ες μαχητ-ές 

Γενική ταμία-Ø μπουφέ-Ø μαχητή-Ø ταμι-ών μπουφέδ-ων μαχητ-ών 

Αιτιατική ταμία-Ø μπουφέ-Ø μαχητή-Ø ταμί-ες μπουφέδ-ες μαχητ-ές 

Κλητική ταμία-Ø μπουφέ-Ø μαχητή-Ø ταμί-ες μπουφέδ-ες μαχητ-ές 

 

Κλιτική τάξη 3 (ΚΤ3) 

Παραδείγματα θεμάτων: μητεραΘΗΛ ~ μητερΘΗΛ 

                                        αυληΘΗΛ ~ αυλΘΗΛ 

                                        αλεπουΘΗΛ ~ αλεπουδΘΗΛ 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

356 

 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική μητέρα-Ø  αυλή-Ø αλεπού-Ø μητέρ-ες  αυλ-ές   αλεπούδ-ες 

Γενική μητέρα-ς   αυλή-ς   αλεπού-ς μητέρ-ων αυλ-ών αλεπούδ-ων 

Αιτιατική μητέρα-Ø  αυλή-Ø αλεπού-Ø μητέρ-ες  αυλ-ές   αλεπούδ-ες 

Κλητική μητέρα-Ø  αυλή-Ø αλεπού-Ø μητέρ-ες  αυλ-ές   αλεπούδ-ες 

 

Κλιτική τάξη 4 (ΚΤ4) 

Παραδείγματα θεμάτων: ποληΘΗΛ ~ πολεΘΗΛ ~ πολΘΗΛ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική πόλη-Ø   πόλ-εις 

Γενική πόλη-ς πόλε-ων 

Αιτιατική πόλη-Ø   πόλ-εις 

Κλητική πόλη-Ø   πόλ-εις 

 

Κλιτική τάξη 5 (ΚΤ5) 

Παραδείγματα θεμάτων: βουνΟΥΔ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική βουν-ό βουν-ά 

Γενική  βουν-ού   βουν-ών 

Αιτιατική βουν-ό βουν-ά 

Κλητική βουν-ό βουν-ά 

 

Κλιτική τάξη 6 (ΚΤ6) 

Παραδείγματα θεμάτων: σπίτιΟΥΔ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική σπίτι-Ø   σπίτι-α 

Γενική  σπιτι-ού   σπιτι-ών   

Αιτιατική σπίτι-Ø   σπίτι-α 

Κλητική σπίτι-Ø   σπίτι-α 

 

Κλιτική τάξη 7 (ΚΤ7) 

Παραδείγματα θεμάτων: κρατΟΥΔ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική κράτ-ος κράτ-η 

Γενική  κράτ-ους   κρατ-ών 

Αιτιατική κράτ-ος κράτ-η 
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Κλητική κράτ-ος κράτ-η 

 

Κλιτική τάξη 8 (ΚΤ8) 

Παραδείγματα θεμάτων: σωμαΟΥΔ ~ σωματΟΥΔ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική σώμα-Ø   σώματ-α 

Γενική  σώματ-ος   σωμάτ-ων 

Αιτιατική σώμα-Ø   σώματ-α 

Κλητική σώμα-Ø   σώματ-α 

 

Κλιτική τάξη 9 (ΚΤ9) 

Παραδείγματα θεμάτων: ευγενΑΡΣ και ΘΗΛ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική ευγεν-ής ευγεν-είς 

Γενική  ευγεν-ούς   ευγεν-ών 

Αιτιατική ευγεν-ή ευγεν-είς 

Κλητική ευγεν-ή ευγεν-είς 

 

Κλιτική τάξη 10 (ΚΤ10) 

Παραδείγματα θεμάτων: ευγενΟΥΔ 

 

Πτώση Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική ευγεν-ές ευγεν-ή 

Γενική  ευγεν-ούς ευγεν-ών   

Αιτιατική ευγεν-ές ευγεν-ή 

Κλητική ευγεν-ές ευγεν-ή 

 

Οι κλιτικές τάξεις των ρημάτων της Νέας Ελληνικής σύμφωνα με το μοντέλο της 

Ralli (2000) 

 

Κλιτική τάξη 1 (ΚΤ1) 

Παραδείγματα θεμάτων: δεν ~ δε  

 

Ενεργητική φωνή 

Οριστική 
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Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Αόριστος 

δέν-ω έ-δεν-α θα δέν-ω έ-δε-σ-α 

δέν-εις έ-δεν-ες θα δέν-εις έ-δε-σ-ες 

δέν-ει έ-δεν-ε θα δέν-ει έ-δε-σ-ε 

δέν-ουμε δέν-αμε θα δέν-ουμε δέ-σ- αμε 

δέν-ετε δέν-ατε θα δέν-ετε δέ-σ- ατε 

δέν-ουν έ-δεν-αν θα δεν-ουν έ-δε-σ-αν 

 

Στιγμιαίος 

Μέλλοντας 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

θα δέ-σ-ω έχω δέ-σ-ει είχα δέ-σ-ει θα έχω δέ-σ-ει 

θα δέ-σ-εις έχεις δέ-σ-ει είχες δέ-σ-ει θα έχεις δέ-σ-ει 

θα δέ-σ-ει έχει δέ-σ-ει είχε δέ-σ-ει θα έχει δέ-σ-ει 

θα δέ-σ-ουμε έχουμε δέ-σ-ει είχαμε δέ-σ-ει θα έχουμε δέ-σ-ει 

θα δέ-σ-ετε έχετε δέ-σ-ει είχατε δέ-σ-ει θα έχετε δέ-σ-ει 

θα δέ-σ-ουν(ε) έχουν δέ-σ-ει είχαν δέ-σ-ει θα έχουν δέ-σ-ει 

 

Υποτακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

να δέν-ω να δέ-σ-ω να έχω δέ-σ-ει 

να δέν-εις να δέ-σ-εις να έχεις δέ-σ-ει 

να δέν-ει να δέ-σ-ει να έχει δέ-σ-ει 

να δέν-ουμε να δέ-σ-ουμε να έχουμε δέ-σ-ει 

να δέν-ετε να δέ-σ-ετε να έχετε δέ-σ-ει 

να δέν-ουν να δέ-σ-ουν(ε) να έχουν δέ-σ-ει 

 

Προστακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

- - 
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δέν-ε δέ-σ-ε 

- - 

- - 

δέν-ετε δέ-σ-τε 

- - 

 

Παθητική φωνή 

Οριστική 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Αόριστος 

δέν-ομαι δεν-όμουν θα δέν-ομαι δέ-θηκ-α 

δέν-εσαι δεν-όσουν θα δέν-εσαι δέ-θηκ-ες 

δέν-εται δεν-όταν(ε) θα δέν-εται δέ-θηκ-ε 

δεν-όμαστε δεν-όμασταν θα δεν-όμαστε δε-θήκ-αμε 

δεν-όσαστε/δέν-

εστε 

δεν-όσασταν θα δενόσαστε/δέν-εστε δε-θήκ-ατε 

δέν-ονται δέν-ονταν θα δέν-ονται δέ-θηκ-αν 

 

Στιγμιαίος Μέλλοντας Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλοντας 

θα δε-θ-ώ έχω δε-θ-εί είχα δε-θ-εί θα έχω δε-θ-εί 

θα δε-θ-είς έχεις δε-θ-εί είχες δε-θ-εί θα έχεις δε-θ-εί 

θα δε-θ-εί έχει δε-θ-εί είχε δε-θ-εί θα έχει δε-θ-εί 

θα δε-θ-ούμε έχουμε δε-θ-εί είχαμε δε-θ-εί θα έχουμε δε-θ-εί 

θα δε-θ-είτε έχετε δε-θ-εί είχατε δε-θ-εί θα έχετε δε-θ-εί 

θα δε-θ-ούν(ε) έχουν δε-θ-εί είχαν δε-θ-εί θα έχουν δε-θ-εί 

 

Υποτακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

να δέν-ομαι να δε-θ-ώ να έχω δε-θ-εί 
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να δέν-εσαι να δε-θ-είς να έχεις δε-θ-εί 

να δέν-εται να δε-θ-εί να έχει δε-θ-εί 

να δεν-όμαστε να δε-θ-ούμε να έχουμε δε-θ-εί 

να δενόσαστε/δέν-εστε να δε-θ-είτε να έχετε δε-θ-εί 

 να δέν-ονται να δε-θ-ούν(ε) να έχουν δε-θ-εί 

 

Προστακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

- - 

- δέ-σ-ου 

- - 

- - 

δέν-εστε δε-θ-είτε 

- - 

 

 

Κλιτική τάξη 2α (ΚΤ2α) 

Παραδείγματα θεμάτων: αγαπ(α) ~ αγαπη 

 

Ενεργητική φωνή 

Οριστική 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Αόριστος 

αγαπ(ά)-ώ αγαπ-ούσα/αγάπα-γ-α θα αγαπ(ά)-ώ αγάπη-σ-α 

αγαπ-άς αγαπ-ούσες/αγάπα-γ-ες θα αγαπ-άς αγάπη-σ-ες 

αγαπά-(ει) αγαπ-ούσε/αγάπα-γ-ε θα αγαπά-(ει) αγάπη-σ-ε 

αγαπ-άμε/αγαπ-ούμε αγαπ-ούσαμε/αγαπά-γ-αμε θα αγαπ-άμε/αγαπ-ούμε αγαπή-σ-αμε 

αγαπ-άτε αγαπ-ούσατε/αγαπά-γ-ατε θα αγαπ-άτε αγαπή-σ-ατε 

αγαπ-άνε/αγαπούν(ε) αγαπ-ούσαν(ε)/αγάπα-γ-αν θα αγαπ-άνε/αγαπ-ούν(ε) αγάπη-σ-αν 
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Στιγμιαίος 

Μέλλοντας 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

θα αγαπή-σ-ω έχω αγαπή-σ-ει είχα αγαπή-σ-ει θα έχω αγαπή-σ-ει 

θα αγαπή-σ-εις έχεις αγαπή-σ-ει είχες αγαπή-σ-ει θα έχεις αγαπή-σ-ει 

θα αγαπή-σ-ει έχει αγαπή-σ-ει είχε αγαπή-σ-ει θα έχει αγαπή-σ-ει 

θα αγαπή-σ-ουμε έχουμε αγαπή-σ-ει είχαμε αγαπή-σ-ει θα έχουμε αγαπή-σ-ει 

θα αγαπή-σ-ετε έχετε αγαπή-σ-ει είχατε αγαπή-σ-ει θα έχετε αγαπή-σ-ει 

θα αγαπή-σ-ουν(ε) έχουν αγαπή-σ-ει είχαν αγαπή-σ- ει θα έχουν αγαπή-σ-ει 

                                     

Υποτακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

να αγαπ(ά)-ώ να αγαπή-σ-ω να έχω αγαπή-σ-ει 

να αγαπ-άς να αγαπή-σ-εις να έχεις αγαπή-σ-ει 

να αγαπά-(ει) να αγαπή-σ-ει να έχει αγαπή-σ-ει 

να αγαπ-άμε/αγαπ-ούμε να αγαπή-σ-ουμε να έχουμε αγαπή-σ-ει 

να αγαπ-άτε να αγαπή-σ-ετε να έχετε αγαπή-σ-ει 

να αγαπ-άνε/αγαπούν(ε) να αγαπή-σ-ουν(ε) να έχουν αγαπή-σ-ει 

 

Προστακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

- - 

αγάπ-α αγάπη-σ-ε 

- - 

- - 

αγαπ-άτε αγαπή-σ-τε 

- - 

 

Παθητική φωνή 
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Οριστική 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός 

Μέλλοντας 

Αόριστος 

αγαπι-έμαι αγαπι-όμουν(α) θα αγαπι-έμαι αγαπή-θηκ-α 

αγαπι-έσαι αγαπι-όσουν(α) θα αγαπι-έσαι αγαπή-θηκ-ες 

αγαπι-έται αγαπι-όταν(ε) θα αγαπι-έται αγαπή-θηκ-ε 

αγαπι-όμαστε αγαπι-όμασταν θα αγαπι-όμαστε αγαπη-θήκ-αμε 

αγαπι-όσαστε/αγαπι-

έστε 

αγαπι-όσασταν θα αγαπι-όσαστε/αγαπι-έστε αγαπη-θήκ-ατε 

αγαπι-ούνται αγαπι-

όνταν/αγαπιόντουσαν 

θα αγαπι-ούνται αγαπή-θηκ-αν 

 

 

 

Στιγμιαίος 

Μέλλοντας 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

θα αγαπη-θ-ώ έχω αγαπη-θ-εί είχα αγαπη-θ-εί θα έχω αγαπη-θ-εί 

θα αγαπη-θ-είς έχεις αγαπη-θ-εί είχες αγαπη-θ-εί θα έχεις αγαπη-θ-εί 

θα αγαπη-θ-εί έχει αγαπη-θ-εί είχε αγαπη-θ-εί θα έχει αγαπη-θ-εί 

θα αγαπη-θ-ούμε έχουμε αγαπη-θ-εί είχαμε αγαπη-θ-εί θα έχουμε αγαπη-θ-εί 

θα αγαπη-θ-είτε έχετε αγαπη-θ-εί είχατε αγαπη-θ-εί θα έχετε αγαπη-θ-εί 

θα αγαπη-θ-ούν(ε) έχουν αγαπη-θ-εί είχαν αγαπη-θ-εί θα έχουν αγαπη-θ-εί 

 

Υποτακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

να αγαπι-έμαι να αγαπη-θ-ώ να έχω αγαπη-θ-εί 

να αγαπι-έσαι να αγαπη-θ-είς να έχεις αγαπη-θ-εί 

να αγαπι-έται να αγαπη-θ-εί να έχει αγαπη-θ-εί 

να αγαπι-όμαστε να αγαπη-θ-ούμε να έχουμε αγαπη-θ-εί 

να αγαπι-όσαστε/αγαπι-έστε να αγαπη-θ-είτε να έχετε αγαπη-θ-εί 
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να αγαπι-ούνται να αγαπη-θ-ούν(ε) να έχουν αγαπη-θ-εί 

 

Προστακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

- - 

- αγαπή-σ-ου 

- - 

- - 

αγαπι-έστε αγαπη-θ-είτε 

- - 

 

Κλιτική τάξη 2β (ΚΤ2β) 

Παραδείγματα θεμάτων: διαιρ ~ διαιρε 

 

Ενεργητική φωνή 

Οριστική 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Αόριστος 

διαιρ-ώ διαιρ-ούσα θα διαιρ-ώ διαίρε-σ-α 

διαιρ-είς διαιρ-ούσες θα διαιρ-είς διαίρε -σ-ες 

διαιρ-εί διαιρ-ούσε θα διαιρ-εί διαίρε -σ-ε 

διαιρ-ούμε διαιρ-ούσαμε θα διαιρ-ούμε διαιρέ -σ-αμε 

διαιρ-είτε διαιρ-ούσατε θα διαιρ-είτε διαιρέ -σ-ατε 

διαιρ-ούν(ε) διαιρ-ούσαν(ε) θα διαιρ-ούν(ε) διαίρε -σ-αν 

 

 

Στιγμιαίος 

Μέλλοντας 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

θα διαιρέ-σ-ω έχω διαιρέ-σ-ει είχα διαιρέ-σ-ει θα έχω διαιρέ-σ-ει 

θα διαιρέ-σ-εις έχεις διαιρέ-σ-ει είχες διαιρέ-σ-ει θα έχεις διαιρέ-σ-ει 
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θα διαιρέ-σ-ει έχει διαιρέ-σ-ει είχε διαιρέ-σ-ει θα έχει διαιρέ-σ-ει 

θα διαιρέ-σ-ουμε έχουμε διαιρέ-σ-ει είχαμε διαιρέ-σ-ει θα έχουμε διαιρέ-σ-ει 

θα διαιρέ-σ-ετε έχετε διαιρέ-σ-ει είχατε διαιρέ-σ-ει θα έχετε διαιρέ-σ-ει 

θα διαιρέ-σ-ουν(ε) έχουν διαιρέ-σ-ει είχαν διαιρέ-σ-ει θα έχουν διαιρέ-σ-ει 

 

Υποτακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

να διαιρ-ώ να διαιρέ-σ-ω να έχω διαιρέ-σ-ει 

να διαιρ-είς να διαιρέ-σ-εις να έχεις διαιρέ-σ-ει 

να διαιρ-εί να διαιρέ-σ-ει να έχει διαιρέ-σ-ει 

να διαιρ-ούμε να διαιρέ-σ-ουμε να έχουμε διαιρέ-σ-ει 

να διαιρ-είτε να διαιρέ-σ-ετε να έχετε διαιρέ-σ-ει 

να διαιρ-ούν(ε) να διαιρέ-σ-ουν(ε) να έχουν διαιρέ-σ-ει 

 

Προστακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

- - 

διαίρ-ει διαίρε-σ-ε 

- - 

- - 

διαιρ-είτε διαιρέ-σ-τε 

- - 

 

 

Παθητική φωνή 

Οριστική 

 

Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλοντας Αόριστος 
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διαιρ-ούμαι διαιρ-ούμουν θα διαιρ-ούμαι διαιρέ-θηκ-α 

διαιρ-είσαι διαιρ-ούσουν θα διαιρ-είσαι διαιρέ -θηκ-ες 

διαιρ-είται διαιρ-είτο θα διαιρ-είται διαιρέ-θηκ-ε 

διαιρ-ούμαστε διαιρ-ούμασταν θα διαιρ-ούμαστε διαιρε-θήκ-αμε 

διαιρ-είστε διαιρ-ούσασταν θα διαιρ-είστε διαιρε-θήκ-ατε 

διαιρ-ούνται διαιρ-ούντο θα διαιρ-ούνται διαιρέ-θηκ-αν 

 

 

Στιγμιαίος 

Μέλλοντας 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος 

Μέλλοντας 

θα διαιρε-θ-ώ έχω διαιρε-θ-εί είχα διαιρε-θ-εί θα έχω διαιρε-θ-εί 

θα διαιρε-θ-είς έχεις διαιρε-θ-εί είχες διαιρε-θ-εί θα έχεις διαιρε-θ-εί 

θα διαιρε-θ-εί έχει διαιρε-θ-εί είχε διαιρε-θ-εί θα έχει διαιρε-θ-εί 

θα διαιρε-θ-ούμε έχουμε διαιρε-θ-εί είχαμε διαιρε-θ-εί θα έχουμε διαιρε-θ-εί 

θα διαιρε-θ-είτε έχετε διαιρε-θ-εί είχατε διαιρε-θ-εί θα έχετε διαιρε-θ-εί 

θα διαιρε-θ-ούν(ε) έχουν διαιρε-θ-εί είχαν διαιρε-θ-εί θα έχουν διαιρε-θ-εί 

 

Υποτακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος 

να διαιρ-ούμαι να διαιρε-θ-ώ να έχω αγαπη-θ-εί 

να διαιρ-είσαι να διαιρε-θ-είς να έχεις αγαπη-θ-εί 

να διαιρ-είται να διαιρε-θ-εί να έχει αγαπη-θ-εί 

να διαιρ-ούμαστε να διαιρε-θ-ούμε να έχουμε αγαπη-θ-εί 

να διαιρ-είστε να διαιρε-θ-είτε να έχετε αγαπη-θ-εί 

να διαιρ-ούνται να διαιρε-θ-ούν(ε) να έχουν αγαπη-θ-εί 

 

Προστακτική 

 

Ενεστώτας Αόριστος 

- - 
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- διαιρέ-σ-ου 

- - 

- - 

διαιρ-είστε διαιρε-θ-είτε 

- - 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ       

 

Κλιτικές τάξεις των ονομάτων της Νεότερης Ανατολικής Κρητικής 

ΚΤ1α αρσενικά/θηλυκά σε -ος:                    κουνενός ‘πήλινο δοχείο για υγρά’ 

                                                                      κουρνάζος ‘έξυπνος’ 

ΚΤ1β θηλυκά σε -ος:                                    Πάρος 

ΚΤ1γ αρσενικά σε -ος:                                 φιλιότσος ‘βαφτισιμιός’ 

ΚΤ2 αρσενικά σε -ας, -ης, -ες:                     σοφράς ‘ξύλινος πάγκος’ 

                                                                      χαραμπάτης ‘ανοιχτοχέρης’ 

                                                                      καλοπεσάρης ‘πράος’ 

                                                                     διγαβρές ‘συζήτηση για κάποιον’ 

ΚΤ3 θηλυκά σε -α, -η, -ου:                          χαράκα  ‘μεγάλος βράχος’ 

                                                                     στραβοκάνα ‘αυτή που έχει στραβά πόδια’ 

                                                                     λήτη ‘κακή φήμη’ 

                                                                     καργαρισμένη ‘καλογεμισμένη’ 

                                                                     καφενετζού  

ΚΤ4 ουδέτερα σε -ο                                    σολάτσο ‘η βόλτα’ 

                                                                    σόβγαρτο ‘ολόκληρο’ 

ΚΤ5 ουδέτερα σε -ι                                    θρουλί ‘ψίχουλο’ 

ΚΤ6 ουδέτερα σε -ος                                 δρόσος ‘δροσιά’ 

ΚΤ7 ουδέτερα σε -μα                                 δώμα ‘ταράτσα’ 

ΚΤ8 αρχαιοπρεπή θηλυκά σε -η206            φύση  

 
206 Υπό ένταξη. 
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Κλιτικές τάξεις των ρημάτων της Νεότερης Ανατολικής Κρητικής 

ΚΤ1   Ρήματα χωρίς συστηματική θεματική αλλομορφία         φράσσω             

ΚΤ2α Ρήματα με αλλομορφία τύπου Χ(α) ~ Χ(η/ε/α)              επαινώ 

                                                                                                   κλουθώ 

                                                                                                   βραδιώ 

ΚΤ2β Ρήματα με αλλομορφία τύπου Χ ~ Χ(η/ε)                     τραγουδώ 

 

 

 

Παράγωγα με Προθηματοποίηση 

Στερητικό α-/αν-/ανα-/ανε-/ανη- 

Τύπος Σημασία Πηγή 

αγάνωτος ‘που δεν είναι γανωμένος’ Τσιριγωτάκης 2008 

αδιαφόρευτος ‘ανωφελής’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ακατάταγος ‘ανήσυχος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ακένωτος ‘που δεν έχει συμπληρωθεί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αμεταγιάγερτος ‘αμετάπιστος’ Τσιριγωτάκης 2008 

αμετάδοτος ‘άσπλαχνος’ Ερωτήματα και αποκρίσεις 

Ξένου και Αληθείας, 

Ντελλαπόρτας 

αμετάθετος ‘σταθερός’ Ι. Κατζαράς 

αναπαραδιά ‘έλλειψη χρημάτων’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανασκέπαστος ‘ξεσκέπαστος’ Ι. Κατζαράς 

ανέβατος ‘που δεν έχει φουσκώσει’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανέκοφτος ‘που δεν ακυρώνεται’ Π. Καστροφύλακας 

ανεμπόδιστος ‘χωρίς εμπόδια’ Μ. Γρηγορόπουλος 

ανήψητος ‘άψητος’ Ι. Ολόκαλος 

αξεμούριστος ‘απελέκητος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αρίζικος ‘άτυχος’ Ροδολίνος, Τρώιλος 

ασάλευτος ‘έγκυρος’ Ι. Κατζαράς 

ασύστατος ‘άστατος’ Λόγος Παρηγορητικός, 

Ανώνυμος 

άτρεπτος ‘αναπόφευκτος’ Μ. Γρηγορόπουλος 

 

Ξε- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
ξαγριεμένος ‘που έχει αγριέψει εντελώς’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

ξαδειάζω  ‘τελειώνω μία εργασία’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξαρέσκι  ‘η τροφή που αρέσει πολλούς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξαφρίδι ‘η ακαθαρσία που βγαίνει έξω 

από τον λέβητα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξαφρίζω ‘αφαιρώ τον αφρό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεβαβουλίζω  ‘εξάγω από το κέλυφος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξεβαριούμαι ‘βαριέμαι υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεβαρκάρω  ‘φτάνω απρόοπτα’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεβατσισμένος  ‘αυτός του οποίου η επιθυμία 

πέρασε’ 

Τσιριγωτάκης 2008 
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ξεβγόδωμα  ‘το πέρας μίας εργασίας’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεβενίζω ‘αφαιρώ τις ίνες’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεβοτανιάζω  ‘καθαρίζω το κτήμα από τα 

χόρτα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ξεβοτανίζω  ‘καθαρίζω το κτήμα από τα 

χόρτα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ξεβουτσίζω  ‘βγάζω τα αποπατήματα 

βοδιών’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξεγανωμένος  ‘αυτός που του έχει φύγει το 

γάνωμα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ξεγαργαλίζω  ‘γαργαλώ κάποιον πολύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεγαργαλιώ ‘προξενώ έντονο ερεθισμό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεγενιάζω ‘αφαιρώ τις κλωστές από το 

στημόνι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεγενώ  ‘καταστρέφω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεγιαλούρισμα  ‘η βελτίωση των καιρικών 

συνθηκών’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ξεγιβεντίζω  ‘χλευάζω κάποιον σε 

υπερβολικό βαθμό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεγιβέντισμα  ‘η διαπόμπευση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεγίνομαι  ‘απαυδώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεγκουσεμός  ‘απαλλαγή από αδικία’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεγκουσεύγω  ‘απαλλάσσω από αδικία’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεγλιμίζω  ‘αφαιρώ το κρέας από το 

κόκκαλο’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ξεγνοιώ  ‘δεν έχω έγνοιες’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεγρυλλώνω  ‘ανοίγω διάπλατα τα μάτια 

μου’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξεδηγούμαι  ‘διηγούμαι με λεπτομέρειες’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεδηλιαίνει ‘βγαίνει προς τα έξω, 

εκδηλώνεται’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεδιαγκρίνω ‘ξεκαθαρίζω, διακρίνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεδιαλύνω ‘ερμηνεύω’ Στάθης, Ανώνυμος 

ξεζευλώνω ‘αφαιρώ τις ζεύγλες’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεθέρι  ‘κάτι το εκλεκτό’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεθερμώ  ‘πλύνω με θερμό νερό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκακαρώνω  ‘αναρρώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκαλικωμένος  ‘ο ξυπόλητος’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεκαλλονίζει ‘γίνεται αίθριος ο καιρός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκαλλύνω  ‘γίνομαι ωραίος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκάμνισμα  ‘το άνοιγμα των ματιών μετά 

τον ύπνο’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ξεκαντηλίζει  ‘γίνεται καθαρός ο ουρανός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκαρβουνίζω ‘αφαιρώ τα κάρβουνα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκαρπίζω ‘αφαιρώ τον καρπό από το 

περίβλημα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκαρπουλίζω ‘αφαιρώ τον καρπό από το 

περίβλημα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκασάζω ‘αφαιρώ τον ρύπο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκασίζω  ‘αφαιρώ τους λεκέδες’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεκαταλαγιώ ‘αφαιρώ την ησυχία κάποιου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκατινιάζω ‘αφαιρώ τη σπονδυλική στήλη 

κάποιου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκατινιάρης ‘αυτός του οποίου η 

σπονδυλική στήλη έχει 

εξαρθρωθεί’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκατινίζομαι ‘εξαρθρώνεται η σπονδυλική 

μου στήλη’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 
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ξεκαυκαλώνω ‘βγάζω το κεφάλι κάποιου’ Ιδομενέως 2006 

ξεκεφαλώνω ‘αφαιρώ το κεφάλι κάποιου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκινώ ‘ξεκινώ’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

ξεκλαδίζω  ‘αφαιρώ τα κλαδιά του 

δέντρου’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ξεκόβω ‘εξέρχομαι από την οικία μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκοινιάζω ‘διαλύω τον συνεταιρισμό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκοντρίζω  ‘αφαιρώ τις βρομιές’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεκορμιάζομαι ‘κουράζομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκουκκίζω  ‘αφαιρώ τους κόκκους’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεκουκκουνίζω ‘αφαιρώ τον πυρήνα των 

καρπών’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκουνιερώνω  ‘τοποθετώ σφήνα σε ραγισμένο 

ξύλο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκουρμουλώνω ‘αφαιρώ τον κορμό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεκουρουνιάζομαι ‘μεθώ υπερβολικά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξεκουφώνω  ‘διαλύονται τα σύννεφα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελαγαρίζω  ‘γίνεται καθαρός ο ουρανός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελαλώ ‘βγάζω τα ζώα έξω από τη 

μάντρα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελαμίζω  ‘προσπαθώ να πετύχω κάτι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξέλαμπρος ‘αυτός που έπεται της 

Λαμπρής’ 

Προφορική 

ξελαρουγγίζω  ‘αφαιρώ τον λάρυγγα κάποιου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελασκέρνει  ‘χαλαρώνει πολύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελασπώνω  ‘αφαιρώ τις λάσπες’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελαφάσσω  ‘ξεκουράζομαι’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξελαχανιάζω  ‘λαχανιάζω πολύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελερώνω  ‘βγάζω το κουδουνάκι από το 

ζώο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελησμονώ ‘αφαιρούμαι, λησμονώ’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

ξελιμπέρνω  ‘χωνεύω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελλαγκρένω  ‘τρώω πολύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελουμακιάζω  ‘αφαιρώ τους βλαστούς των 

δέντρων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελουρικωμένος  ‘αυτός του οποίου η ζώνη 

κρέμεται’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξελουρικώνω  ‘αφαιρώ τη ζώνη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμαθαίνω ‘αποβάλλω μια συνήθεια’                       Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμασκαλίζω  ‘ακρωτηριάζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμασκουλώνω  ‘αφαιρώ τη στρόφιγγα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεματζουρώνω  ‘έχω στύση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεματίζω  ‘αφαιρώ το μάτι των φλοιών 

των κυάμων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμαχαιρωμένος ‘με το μαχαίρι έξω’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

ξεμοναχεύω  ‘καιροφυλακτώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμπιμπικίζω ‘ξεσκαλίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμπουλουκώνω ‘βγάζω κάτι από τη θήκη του’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμπουργάρω  ‘αδειάζω το περιεχόμενο της 

κοιλιάς με καθαρτικό υγρό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμπουρδάρω ‘ξεπλύνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμπουρμπουλάρισμα ‘το ξέπλυμα του στόματος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμπουρμπουλέρνω ‘μετακινώ υγρό στο στόμα 

μου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμπουταριάζω  ‘έχω ξεκούμπωτο πουκάμισο’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεμπραττάρω  ‘αποτελειώνω κάποιο έργο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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ξεμυγίζω βγάζω τις μύγες από τις 

κυψέλες’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμυλίδι  ‘δύο ή τρεις οκάδες 

δημητριακών που τοποθετούν 

στον μύλο για να καθαριστεί’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμυξίζομαι ‘καθαρίζω τη μύτη μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενερίζω  ‘χάνω τα νερά μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενεττέρνω ‘αποτελειώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενεφρίζομαι ‘έχω την αίσθηση ότι βγαίνουν 

τα νεφρά προς τα έξω λόγω 

του πόνου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενηστικωμάρα ‘η μεγάλη πείνα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενηστικώνομαι  ‘πεινώ υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενταντανυώ  ‘εκτείνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεντουρής ‘ο ξεντυμένος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενυχίζω ‘βγάζω τα νύχια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξενωμίζω  ‘εξαρθρώνεται ο ώμος μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεξαίνω  ‘ξαίνω τα μαλλιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεξεραδιάζω  ‘αφαιρώ τα ξερά μέρη του 

δέντρου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεξεραδίζω ‘αφαιρώ τα ξερά μέρη του 

δέντρου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεξεραδιώ ‘αφαιρώ τα ξερά μέρη του 

δέντρου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεξυλέ  ‘η αφαίρεση των εξογκωμάτων 

του ξύλου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεξυλίζω  ‘αφαιρώ τα εξογκώματα του 

ξύλου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξέξυπνος ‘ο έξυπνος, αυτός που 

συνέρχεται από τη μέθη’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεξυπνώ  ‘γίνομαι πολύ έξυπνος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεορίζω  ‘αφαιρώ τον ορό του τυριού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπαπαρίζω  ‘έχω στύση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπαραλυώ ‘ξεράβω ένα ύφασμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξεπαρεού ‘τέρμα η παρέα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπασσουλίζω  ‘αφαιρώ το απανθρακωμένο 

τμήμα του λυχναριού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπασσουλιστήρι  ‘το ξύλινο ή μεταλλικό ραβδί 

του λύχνου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπατώνω  ‘αφαιρώ κάτι από τη ρίζα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπατωτός  ‘αυτός που έχει αφαιρεθεί από 

τη ρίζα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπέφτω  ‘φεύγω από την οικία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεποδάληση  ‘η κόπωση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπόδητος  ‘αυτός που δε φορά 

υποδήματα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπορδαλιάζω  ‘εμφανίζομαι ξαφνικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπορίζω  ‘απομακρύνομαι από τα 

δύσβατα μέρη’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπορτίζω  ‘βγαίνω από την πόρτα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπορτώ  ‘βγαίνω από την πόρτα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπουλιάζω  ‘χτυπώ με το ράμφος το αβγό 

για να βγει έξω ο νεοσσός’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεπυρηνίζω  ‘αφαιρώ τον πυρήνα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεράφτω  ‘ξηλώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεριζωμένος ‘που έχει χάσει τις ρίζες του’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

ξερρίχνω  ‘κατηγορώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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ξερωγίζω  ‘αφαιρώ τις ρώγες του 

σταφυλιού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσαβουρίζω  ‘συμπιέζω τον ασκό του 

λαδιού για να στραγγίσει’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσαβουρώνω  ‘συμπιέζω τον ασκό του 

λαδιού για να στραγγίσει’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσβηνώνω  ‘εξέρχονται οι μέλισσες από τις 

κυψέλες’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσκανταγιάρω  ‘εξετάζω λεπτομερώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσκαπουλέρνω  ‘γλυτώνω από μία κατάσταση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσκελιδιάζω  ‘διαχωρίζω τις σκελίδες 

σκόρδου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσκελιδίζω  ‘διαχωρίζω τις σκελίδες 

σκόρδου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξέσκολα ‘μετά την πάροδο της αργίας’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεσκουδαρω  ‘εισπράττω οφειλή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσκουληκιάζω  ‘αφαιρώ τα σκουλήκια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσκουληκίζω  ‘αφαιρώ τα σκουλήκια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσκούλλης  ‘αυτός που δεν έχει κάλυμμα 

κεφαλής’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσομαρίζω  ‘βγάζω από τους ώμους’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσουβλιάζω  ‘προξενώ μεγάλο θόρυβο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσουβλίζω  ‘προξενώ μεγάλο θόρυβο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσπαθώνω ‘βγάζω το σπαθί έξω από τη 

θήκη του’ 

Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

ξεσπουρδακλώνω  ‘έχω στύση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσπριλιδιάζω  ‘γίνομαι κάτασπρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσταλικώνω  ‘αφαιρώ τις πέτρες από το 

αλώνι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσταλλίζω  ‘βγάζω το κοπάδι για βοσκή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσταχυάζω  ‘καθαρίζω τα στάχυα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεστεμώνω  ‘καθαρίζω τον υδραγωγό από 

τα φρύγανα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεστημονίζω  ‘εξέρχομαι από τον σωστό 

δρόμο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεστομώνω  ‘ξεφράζω το στόμιο του 

οχετού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεστραμπουλίζω  ‘εξαρθρώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεστρουφουγγώνω ‘εκβάλλω τη στρόφιγγα της 

θύρας’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεστρώνω ‘ξεσυγυρίζω το κρεβάτι’ 

 

Βουλή των πολιτικών 

‘Σαχλίκης 

ξεσύρνομαι ‘αποσύρομαι’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

ξεσύρνω  ‘μετακινώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσφεντουρίζω  ‘εξαρθρώνονται οι σπόνδυλοι 

της ράχης’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεσφηγκώνω  ‘εξέρχονται οι σφήγκες από 

την κυψέλη’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεταλαγιάζω  ‘αφαιρώ την ησυχία κάποιου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετελειώνω ‘εκτελώ’ Στάθης, Ανώνυμος 

ξετελεύγω ‘τελειώνω την εργασία μου, 

σκαρώνω’ 

Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

ξετουλουπώνω  ‘εμφανίζομαι ξαφνικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετουρτουρίζω  ‘κρυώνω υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετουρτουρώνω  ‘κρυώνω υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετραχηλίζω  ‘ξεκουμπώνω το πουκάμισο 

έως τον τράχηλο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 
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ξετρέχω ‘επιδιώκω’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

ξετρουμίζω  ‘τρομάζω υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετρυπώ  ‘βρίσκω τον δρόμο μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετσαπίζω  ‘βγάζω το κρέας από τα 

κόκκαλα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετσικαλιάζω  ‘τρώω αδειάζοντας το 

περιεχόμενο του τσουκαλιού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετσιλακώνω  ‘αφαιρώ το υγρό ασκώντας 

πίεση’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετσιμπώ ‘ραβδίζω αργά τις ελιές’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετσιπίζω  ‘αφαιρώ την τσίπα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετσιτίζω  ‘αφαιρώ με λίγη δύναμη τις 

ελιές από το δέντρο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξετυλίσσομαι ‘ξεφορτώνομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφανερώνω ‘φανερώνω’ Ριμάδα, Ανώνυμος 

ξεφαρδουκλώνω  ‘ξεδιπλώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφηλειάζω  ‘αφαιρώ τον βλαστό από το 

δέντρο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφλαφλακίζω  ‘ξεφανερώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφολίζομαι ‘βγαίνουν οι αρθρώσεις προς 

τα έξω λόγω της κούρασης’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφουκαρώνω  ‘βγάζω κάτι από τη θήκη του’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφουρνιά  ‘κομμάτι άρτου που βγαίνει 

από τον φούρνο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφουσκίδα  ‘η πορδή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφρενίζομαι  ‘τρελαίνομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφτιλίζω  ‘αφαιρώ τη ξύλινη ή μεταλλική 

ράβδο του λυχναριού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεφυσίδι ‘παραφυάδα φυτού’ Τσιριγωτάκης 2008 

ξεχαλαρώνω  ‘χαλαρώνω πολύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεχαμπετώνω  ‘αφαιρώ το χνάρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεχαρβαλωμένος ‘χαλασμένος, εξαρθρωμένος’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

ξεχαρβαλώνω  ‘αφαιρώ τα μέρη μίας 

μηχανής’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεχαχαλώνω  ‘ανοίγω τη χούφτα μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεχέρσωμα ‘η αφαίρεση του χερσώματος 

με την καλλιέργεια’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεχναριάζω ‘αφαιρώ το χνάρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεχουρδίζω  ‘διαταράσσω την τάξη των 

αντικειμένων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεχρένω ‘ξεχρεώνω’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραξεφτιλίζομαι ‘γίνομαι εντελώς ρεζίλι’ Προφορική 

 

Ανα-/ανε-/ανη- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
αναβάνω   ‘διαβάλλω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναβλαντίζω  ‘λασπολογώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναβλέπω  ‘αναρρώνω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναγαβρώνω  ‘αναζωογονούμαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναγαλλιάζω  ‘αγάλλομαι σφόδρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναγείρω ‘αναστρέφω με την κουτάλα το 

φαγητό για να μην κολλήσει 

στη χύτρα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναγέλαχτο  ‘το άξιο εμπαιγμού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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αναγελώ  ‘εμπαίζω κάποιον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναγκαλουρίδα  ‘η προσωρινή διακοπή της 

βροχής’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναγλειφάδα  ‘σημείο επαφής δύο 

αντικειμένων’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αναγνοιάζομαι  ‘συγκεντρώνομαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναγνοιαστερά  ‘με μεγάλη προσοχή’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναγογούμαι  ‘επαναφέρω στη μνήμη’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναγορέω  ‘υπενθυμίζω συνεχώς κάποια 

ευεργεσία που έχω κάνει’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναγυρεύω ‘δοκιμάζω’ Θυσιά του Αβραάμ, Ανώνυμος 

ανάδαυλα  ‘απρόσκλητα’ Τσιριγωτάκης 2008 

αναδένω  ‘δίνω το νεογνό αρνί ή κατσίκι 

σε άλλη μάνα για να συνεχίσει 

τον θηλασμό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναδεσάδα  ‘ξερολιθιά’ Τσιριγωτάκης 2008 

αναδεύγομαι  ‘αναμειγνύομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανάδοση  ‘υγρασία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναδούδω  ‘είμαι σε υγρή κατάσταση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανάζεμα  ‘το ζέσταμα του γάλακτος προς 

παρασκευή τυριού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναζένω  ‘βράζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναζώ ‘ζω ξανά’ Κλίνη Σολομώντος, 

Μορεζήνος 

αναθέτω  ‘βλασφημώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναθιβάλλω  ‘φέρνω ξανά στον νου’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανακαθίζω  ‘σηκώνω το σακί και το ρίχνω 

με δύναμη στο έδαφος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανακαλαμίζω  ‘χασομερώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανακαμπανιστός  ‘αυτός που σηκώνεται ψηλά 

(για πέτρες) 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανακαούρα  ‘εμφάνιση καούρας στον 

φάρυγγα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ανακαρκατεύγω ‘κάνω άνω κάτω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανάκερος ‘ολόκληρος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανακουμπακίζω  ‘σηκώνω και ακουμπώ ξανά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανακρέμαση  ‘η αναστολή της κακοκαιρίας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανάλαιμα  ‘ανάθεμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναλαμπή  ‘το προσάναμμα της φωτιάς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναλέγομαι  ‘αναρριχώμαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναλείχω  ‘όταν η μάνα του αρνιού 

γλείφει τις βλέννες του 

νεογνού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναλίγωση  ‘η ελάχιστη ποσότητα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναλουξύγγιασμα  ‘ο επαναλαμβανόμενος 

ελαφρύς πόνος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναλουστουγγίζω  ‘πετώ το παιδί στον αέρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναμάσκαλα  ‘κάτω από τις μασχάλες’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναμερίζω  ‘πηγαίνω παράμερα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναμεταπιάνω  ‘συγυρίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναμυγή  ‘το ξεσήκωμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναμυγισμός  ‘το ξεσήκωμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναξερνώ  ‘παρουσιάζω ξανά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανάπλαγο ‘το πλάι του βουνού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναρρίχνομαι  ‘αγωνιώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανασακίζω  ‘σηκώνω το σακί και το ρίχνω 

με δύναμη στο έδαφος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανασκελώνω  ‘ρίχνω κάποιον κάτω’ Τσιριγωτάκης 2008 
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ανασκυβαλίζω  ‘ανακατεύω τον καρπό για να 

βρω τα σκύβαλα’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανασούρδα  ‘ανασύρω τα πόδια των 

πατητήρων που αργαλειού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανάτρεξη  ‘ευεξία’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανατροχαλίζω  ‘ξαναχτίζω τον τρόχαλο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανατσατσαρώνω  ‘μπαίνω σε καβγά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανατσουκώνω  ‘αναθυμάμαι κακές 

καταστάσεις’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναχαράσσω  ‘μιλώ με λίγες λέξεις’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναχυματίζω  ‘ξαναχύνω διάλυμα φαρμάκου 

στο στόμα του ζώου’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αναχώνω  ‘βγάζω το χώμα προς τα 

επάνω’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεβάλλουσα  ‘πηγή που αναβλύζει νερό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεβάλλωμα  ‘τα κακά λόγια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεβάσταμα  ‘σήκωμα προς τα επάνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεβατό  ‘το ψωμί που φούσκωσε’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεβλακώνω  ‘αναρρώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεβλεμματίζω ‘στρέφω το βλέμμα’ Ερωτήματα και αποκρίσεις 

Ξένου και Αληθείας, 

Ντελλαπόρτας 

ανεβόλεμα  ‘η πορεία προς τα επάνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεγάλλιαση ‘αναγάλλιασμα’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

ανεγκολλούμαι  ‘προσκολλώ συνέχεια σε 

κάποιον’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεγλείφομαι ‘επιθυμώ κάτι πολύ γλείφοντας 

τα χείλη μου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεγούλα  ‘η τάση για εμετό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεγουλιάζω  ‘έχω τάση για εμετό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεγυρεύγω  ‘δείχνω ενδιαφέρον’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανεγυρίδα ‘κυκλική διαδρομή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεδιάζω  ‘ανέρχομαι σε ψηλό μέρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκαιρώνω  ‘επαναφέρω στη μνήμη 

διάφορα γεγονότα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκαμπανίζω ‘σηκώνω κάτι με τα χέρια μου 

για να εκτιμήσω το βάρος του’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκαρκατεύγω                             ‘κάνω άνω-κάτω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκαρκατούρα ‘η ανάμειξη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκερατίζω  ‘σηκώνω το κεφάλι και χτυπώ 

με τα κέρατα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκουταλεύγω  ‘ανακατεύω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκουφίζω  ‘ανασηκώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκυλιώ  ‘επανέρχομαι (κυρίως για 

ασθένειες)’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεκωλώνω  ‘σηκώνω τα ρούχα πάνω από 

το ύψος των οπισθίων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανελιγαδιάζω                                 ‘πολυλογώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανελιγώνω  ‘τήκω (κυρίως για βούτυρο)’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεματσώνω ‘υψώνω τη ράβδο’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανεμεταξύ ‘αναμεταξύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεμουρίζω  ‘σκορπίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεμουταλίζω ‘χτυπώ με τη μύτη προς τα 

επάνω’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεμπαίγνιδο ‘το άξιο εμπαιγμού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεμπλειώ ‘πληρώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεμπουκίζω  ‘εμπαίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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ανεμπουκώνω  ‘σηκώνω τα ρούχα μου για να 

μην τα πατήσω’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεμπουμπούλα  ‘αναταραχή’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανεντρανίζω ‘κοιτώ προς τα πάνω’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

ανεντρανιστά   ‘με σηκωμένο το κορμί’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανεξέραση ‘επανεμφάνιση λεκέ’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανεπαλιά  ‘η ιδιότητα του απαλού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεπαλιώ  ‘γίνομαι απαλός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεπαρδουλώνω  ‘αναζωογονούμαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεπεταρίζω  ‘σηκώνω τα φτερά μου και 

πετώ’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεπιάνω  ‘πιάνω κάτι συνεχώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεποδαρά  ‘το λάκτισμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανερεσάδα  ‘η αραίωση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανερράφτω ‘ράβω ξανά επιδιορθώνοντας 

φθαρμένα υφάσματα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανερρουφώ  ‘ρουφώ τη μύτη μου’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανερωτώ ‘ζητώ επίμονα να 

πληροφορηθώ για κάτι’ 

Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

ανεσκίζω  ‘δημιουργώ πέρασμα στο 

πλήθος σπρώχνοντας’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ανεστορίζω  ‘υπενθυμίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανετάσσω ‘εκτρέφω ζώα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανετσαρώνω  ‘δυναμώνω’ Τσιριγωτάκης 2008 

ανετσουλώνω  ‘αυξάνομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεφτερακίζω  ‘σηκώνω τα φτερά μου και 

πετώ’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεφτεράκισμα ‘η πράξη του σηκώματος των 

φτερών’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεφτερουγίζω  ‘σηκώνω τις φτερούγες μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεφτερούγισμα  ‘η πράξη του σηκώματος των 

φτερούγων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεφυσίδι  ‘το αναβλάστημα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεχαιντρώνω ‘σηκώνω τις τρίχες της χαίτης 

προς τα επάνω’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεχειμίζω  ‘σηκώνω τη χύτρα για να 

ανακατευτεί το φαγητό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεχερώνω ‘σηκώνω τα χέρια προς τα 

πάνω’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεχουρδίζω ‘ανακατώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανηστραγγίζω ‘αναστρέφω δοχείο υγρού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

 

Αντι- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
ανταλλαξά  ‘ανταλλαγή’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντηλιά  ‘απέναντι από τον ήλιο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντηλιαρίδα  ‘η αντανάκλαση του ήλιου’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντηλιαρίζω  ‘είμαι απέναντι στον ήλιο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντήλιαρο  ‘η αντανάκλαση του ήλιου’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντήλιαρος  ‘τόπος απέναντι στον ήλιο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντηχιά  ‘η αντανάκλαση του ήχου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιβαδιάζω  ‘εναντιώνομαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιβάνω  ‘εναντιώνομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιβαρσά  ‘συκοφαντία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιβαρτής  ‘συκοφάντης’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντίβγιαργα ‘μεθαύριο το βράδυ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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αντιβολώ ‘ικετεύω’ Ἐρωτήματα καὶ ἀποκρίσεις 

Ξένου καὶ Ἀληθείας, 

Ντελλαπόρτας 

αντιγάερμα  ‘επιστροφή’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντίγαμος ‘έθιμο της επόμενης Κυριακής 

του γάμου’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιγαμουλιώτες  ‘οι προσκεκλημένοι στην 

αντιχαρά’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιγιαγέρνω  ‘επιστρέφω για δεύτερη φορά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιγλωσσώ  ‘αντιμιλώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιγριτσώνω ‘αντιστέκομαι σε κάποιον’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντίδικα ‘εναντίον’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

αντίδικος  ‘δύστροπος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιδονώ  ‘αντηχώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντίθεος ‘αυτός που εναντιώνεται στον 

θεό’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αντίκακο  ‘η ανταπόδοση του κακού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντικάληση  ‘ανταπόκριση στο κάλεσμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντικόβγω  ‘σταματώ τον λόγο μου’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντικομμός  ‘αντιμισθία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντικούμπιο  ‘αντιστήριγμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντικουμπώ  ‘στηρίζομαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντικουρώ  ‘ακουμπώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντικρυντίζω ‘τοποθετώ κάτι απέναντι σε 

κάτι άλλο’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιλαψίδα  ‘η αντανάκλαση του ήλιου’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντιλογώ  ‘αντιμιλώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντιλουρίδες ‘θαμπές σκιές’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιλουρίζω  ‘βλέπω θαμπά τα αντικείμενα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντίμαχος  ‘αντιστήριγμα σε τοίχο’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντιμεύω  ‘ανταποδίδω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιμηνώ ‘ανταπαντώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντίντερμα  ‘το μέρος από το οποίο 

περνάμε απέναντι’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιντέρνω ‘περνώ στην απέναντι όχθη του 

ποταμού’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντίντερο  ‘αντίδωρο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιπάτι  ‘το αντιστήριγμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιπατώ  ‘αντιστέκομαι’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντίπερα ‘απέναντι’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

αντιπετώ ‘ανταποκρίνομαι με έμμεσο 

τρόπο’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αντιπόδι  ‘τροχάδην’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιράβδι  ‘βέργα στον αργαλειό που 

λειτουργεί ως αντίβαρο’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αντισκάρι ‘αντιστήριγμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντισκαρώνω  ‘αντιστέκομαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντίσκουλο  ‘το αντιστήριγμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντισταίνω ‘αντιστέκομαι’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

αντιστοιβάζω ‘ωθώ αντιθέτως’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιστύλι  ‘με αντιστήριγμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιτείνω  ‘αντιμιλώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντίφαξη ‘αντοχή’ Τσιριγωτάκης 2008 

αντιχαρά  ‘ο δεύτερος εορτασμός του 

γάμου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντιχαριώτης  ‘ο προσκεκλημένος στην 

αντιχαρά’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 
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αντίχολος ‘το ακραίο τμήμα της χολής’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

 

Απο- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
απαυτός ‘ο ακατανόμαστος’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποβάνω ‘γεννώ πρόωρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβαρσάρης ‘αυτός που γεννήθηκε πρόωρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβαρσάρικος ‘αυτός που γεννήθηκε πρόωρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβγάζω ‘διώχνω’ Κατζούρμπος, Χορτάτσης 

αποβγάνω ‘διώκω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβελονής ‘από βελόνα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβολή ‘το οσμηρό ίχνος του λαγού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβοσκητάτη ‘αυτή που πετάμε ψηλά 

(πέτρα)’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβοσκητή ‘αυτή που πετάμε ψηλά 

(πέτρα)’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβούλωμα ‘το κοίλωμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποβραδίς ‘από το βράδυ’ Τσιριγωτάκης 2008 

απόβρεμα ‘το βρεγμένο ψωμί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απόβροχα ‘μετά τη βροχή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποβροχάρης ‘ο βροχερός καιρός’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποβύζι ‘το τελευταίο παιδί μίας 

οικογένειας’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απογάκι ‘αύρα που προέρχεται από γη 

και θάλασσα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απογαλανίζω ‘αλλάζω χρώμα από την 

ντροπή’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

απογαλανισμένος ‘αυτός που έχει αρρωστημένη 

όψη’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απογαλίζω ‘απογαλακτίζω’ Τσιριγωτάκης 2008 

απογδύσι ‘το άπλυτο ρούχο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απογειάζω ‘εκθέτω κάτι στη δροσιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απογεννητώντας ‘από τη γέννηση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απογεραθιάζω ‘γερνώ εντελώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απογεργίζω ‘τελειώνω το βαθύ σκάψιμο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απογέρνω ‘απομακρύνομαι άμεσα’ Τσιριγωτάκης 2008 

απογερώ ‘γερνώ υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απογιαγέρνω ‘επιστρέφω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απογκορφής ‘έως το κεφάλι’ Τσιριγωτάκης 2008 

απογλακίζω ‘καταδιώκω κάποιον’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απογλακώ ‘καταδιώκω με πείσμα’ Τσιριγωτάκης 2008 

απογλειφάδι ‘το υπόλειμμα από ό,τι γλείψει 

κάποιος 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απογριμίζομαι ‘έχω άγριες διαθέσεις’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδά ‘από τώρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδαγκανίζομαι ‘δαγκώνομαι από μεγάλη 

έκπληξη’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδαύλι ‘το απομεινάρι του δαυλού’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδέλοιπος ‘ο υπόλοιπος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδιαλέουγο ‘το κακής ποιότητας πράγμα 

που απομένει μετά τη διαλογή’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδιαντρέπομαι ‘φέρομαι αδιάντροπα’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

αποδιαρμίζομαι ‘τελειώνω το συγύρισμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδιασκελώνω ‘αποχωρίζω τα σκέλη μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδιαφωτά ‘ξημερώνει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδιαφωτίσματα ‘τα ξημερώματα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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αποδίδω ‘έχω κακή κατάληξη’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απόδομα ‘το κατάντημα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδομός ‘κακή κατάληξη’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδοξαρώνω ‘τανύζομαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδοσίδι ‘η ωφέλεια’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποδρακανίζω ‘απειλώ κάποιον δαγκώνοντας 

τα δάχτυλά μου‘ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδρακανώ ‘απειλώ κάποιον δαγκώνοντας 

τα δάχτυλά μου‘ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποδρακουνίζω ‘απειλώ κάποιον τρίζοντας τα 

δόντια’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδρομός ‘αυτός που ακολουθεί τον ίδιο 

δρόμο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδυνάζομαι ‘μπορώ να υποφέρω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποέσπαλες ‘ανέκαθεν’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποζαβλακωμένος ‘ναρκωμένος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποζαβλακώνομαι ‘βυθίζομαι σε λήθαργο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποζαβλάκωση ‘η νάρκωση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποζάουρο ‘ο ανίκανος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποζευγαρίζω ‘τελειώνω το όργωμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποζουρίδι ‘το τελευταίο παιδί μίας 

οικογένειας’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποζυγώνω ‘καταδιώκω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποθαλαμώνω ‘χορταίνω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποθανώντας ‘μετά τον θάνατο κάποιου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απόθερα ‘προς το τέλος του θερισμού’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποθερίζω ‘τελειώνω τον θερισμό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποθυλακώνω ‘περιορίζω σε κλειστό χώρο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποκακαρώνω ‘αποκοιμάμαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκαλαμέ ‘ό,τι απομένει από τον 

θερισμό’ 

Πανώρια, Ανώνυμος 

αποκάλαμο ‘ό,τι απομένει από τον 

θερισμό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκαλαντίσματα ‘το τελείωμα των Καλάντων’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποκαλλουργίζω ‘τελειώνω το όργωμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποκαμαρώνω ‘κοιτάζω με ενθουσιασμό’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποκαμωσιά ‘το τέλειωμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποκάνω ‘αποτελειώνω την εργασία 

μου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκάουδο ‘το υπόλειμμα καμένου ξύλου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκατασταλάσσω ‘τακτοποιούμαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποκατωθιό ‘στο κατώτατο μέρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκαωμένος ‘ο υπερήλικας’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποκειά(ς) ‘από εκεί’ Προφορική 

αποκειονέ ‘από εκείνο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απόκεις ‘από εκεί’ Κατζούρμπος, Χορτάτσης 

αποκέντα ‘η απόφαση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκλαίω ‘παύω να κλαίω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκλαμός ‘βλαστός φυτού’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποκόβγω ‘τελειώνω το κόψιμο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκομπώνομαι ‘μένω άναυδος’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποκοντά ‘από κοντά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκοπής ‘εφάπαξ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απόκοτο ‘το αβγό που παραμένει στη 

φωλιά για μεγάλο διάστημα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκοττώ ‘αποτολμώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκουλλουρίζει ‘σχηματίζει καμπύλη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκούμπι ‘στήριγμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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αποκουντουρίζω ‘πικραίνομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκοψάρικο ‘δύο ετών βρέφος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκρά ‘αποκριά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκριγιώνω ‘κάνω αποκριά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκρυγιαίνω ‘έχω την κρυάδα του 

επερχόμενου θανάτου’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποκυνηγώ ‘καταδιώκω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απόκωλα ‘απόκεντρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκώλι ‘το τελευταίο άκρο του 

σώματος του σαλιγκαριού’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απόκωλος ‘αυτός που απομακρύνθηκε 

από μία παρέα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκωλώνω ‘απομακρύνομαι ώστε να μη 

φαίνομαι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απολαγωνεύγω ‘τελειώνω το κυνήγι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απολειμμάρος ‘ο ζωντανός συγγενής που 

απομένει’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απόλοιπος ‘υπόλοιπος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απολούτουργα ‘μετά τη λειτουργία’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απολυδονάτος ‘ο αδέσποτος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απολυδονίζω ‘αφήνω αδέσποτο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απολυταρά ‘το πέταμα της πέτρας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απολυταρρίχνω ‘ρίχνω την πέτρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απολύω ‘αφήνω ελεύθερο’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

απολωνεύγω ‘τελειώνω το αλώνισμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομαγκουρώνω ‘ξεπαγιάζω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απομαδώ ‘μου πέφτουν τα μαλλιά’ Τσιριγωτάκης 2008 

απομάζουδο ‘οι ελιές που απομένουν κάτω 

από τα ελαιόδεντρα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομαζώνομαι ‘αποσύρομαι’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

απομαζώνω ‘τελειώνω το μάζεμα’ Προφορική 

απομαθαίνω ‘τελειώνω τη μάθηση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομαυρίζω ‘μαυρίζω’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

απομεινάρος ‘αυτός που απομένει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομεσαθιό ‘από μέσα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομεσήμερα ‘κατά το απόγευμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομεσικά ‘τα εντόσθια του ζώου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομεσοδάκτυλο ‘τα από μέσα πλάγια μέρη των 

δαχτύλων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομεσόρουχο ‘το εσώρουχο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομεσοφύστανο ‘το εσωτερικό φουστάνι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομίσσεμα ‘ η αναχώρηση με όλες τις 

αποσκευές’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομισσεύγω ‘αναχωρώ με όλες μου τις 

αποσκευές’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομονάρι ‘υπόλειμμα’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

απομουρίζω ‘επιπλήττω κάποιον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απομουτσουνίζω ‘τολμώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

απομποσκιά ‘αυτή που πετάμε ψηλά 

(πέτρα)’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απονέρι ‘το λίγο νερό που φεύγει από 

ένα μέρος και απορροφάται 

άλλού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

απονερίζω ‘σταματώ να δίνω νερό στα 

ζώα μου’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απονούμαι ‘απειλώ κάποιον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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απονταψές ‘από χθες’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απονταώρας ‘πριν λίγη ώρα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απονωρίς ‘από νωρίς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποξανοίγω ‘κοιτάζω με προσοχή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποξεγνιώ ‘είμαι εντελώς ξέγνοιαστος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποξεγνοιάζομαι ‘είμαι εντελώς ξέγνοιαστος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποξεσταλού ‘μετά τη βοσκή των ζώων’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποξετελειώνω ‘αποτελειώνω’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

αποξετελεύγω ‘αποτελειώνω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποξωθιά ‘η ξένη’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποπά ‘από εδώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποπαιδιωμένος ‘αυτός που δε θέλει να 

αποκτήσει άλλα παιδιά λόγω 

μεγάλης ηλικίας’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποπαιδιώνω ‘σταματώ να γεννώ παιδιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποπαίρνω ‘παίρνω τα πάντα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποπανωθιό ‘από πάνω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποπάτουδα ‘το υγρό που απομένει στον 

πάτο του ποτηριού’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αποπεραθιό ‘στην αντίπερα όχθη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποπιωτίδι ‘το υγρό που απομένει στον 

πάτο του ποτηριού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποπλυσίδι ‘το νερό που απομένει από το 

πλύσιμο των ρούχων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποπολλιώρα ‘από πολλή ώρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποραβδίζω ‘τελειώνω το ράβδισμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποραματέ ‘η γρήγορη ματιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απορριξιμαιός ‘ο απορρίψιμος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απορρίχνομαι ‘παραμελώ τον εαυτό μου’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απορρουβάσσω ‘υπεξαιρώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απορώτι ‘το αποτέλεσμα μίας 

συζήτησης’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αποσάπουνο ‘υπόλοιπο πλάκας σαπουνιού’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσβολωμός ‘η μεγάλη έκπληξη’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσβολώνομαι ‘μένω άφωνος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσβουρά ‘άδοξο τέλος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσβουρίζω ‘παύω να σβουρίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσειρωτίδι ‘το νερό που εξάγεται από τη 

στράγγιση’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσέρνω ‘κατάγομαι’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποσιάζω ‘περιποιούμαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσκαιβρίζει ‘σχηματίζει καμπύλη για να 

μην προσβάλλεται από τον 

άνεμο και τη βροχή’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσκάφτω ‘τελειώνω το σκάψιμο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσκιάζει ‘είναι τόπος που δεν τον 

προσβάλλει ο αέρας’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσκυλακώ ‘συμπεριφέρομαι σαν τον 

σκύλο’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσουρώνω ‘στραγγίζω τελείως’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσπέρας ‘το προηγούμενο βράδυ’ Βοσκοπούλα, Ανώνυμος 

αποσπερίζω ‘περνώ το απόγευμα κάπου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσπόρι ‘το τελευταίο παιδί μίας 

οικογένειας’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσταχίδα ‘οι ρίζες των σιτηρών που 

απομένουν μετά το θέρισμα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αποστένομαι ‘κουράζομαι υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποστοκιά ‘ο κακός τρόπος’ Τσιριγωτάκης 2008 
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αποστραγγίζω ‘στραγγίζω εντελώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποστρακώνω ‘απολιθώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποστροφή ‘η αλλαγή κατεύθυνσης’ Προφορική 

αποστροφιάζω ‘αλλάζω κατεύθυνση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσφαλίζω ‘κλειδώνω τελείως’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσφεντουρίζω ‘εξαπολύω λίθο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσφεντουρώ ‘εξαπολύω λίθο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσφίγγω ‘σφίγγω δυνατά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσφονιάζω ‘αφαιρώ τα νερά των ρούχων’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποσώνω ‘περατώνω’ Ροδολίνος, Τρώιλος 

αποτά ‘από εδώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποταγεύω ‘προστάζω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποτάσσω ‘αποκτώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποταυρίζομαι ‘τεντώνομαι χασμουριώντας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποταχιάς ‘πριν λίγο χρόνο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποτζιτζικώνω ‘αποξεραίνομαι εντελώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποτομώνω ‘αμβλύνω κάτι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απότουδα ‘απ’ αυτού’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποτριβίδι ‘το υπόλοιπο της ζύμης’ Τσιριγωτάκης 2008 

αποτσακίζω ‘τελειώνω το τσάκισμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποτσάκισμα ‘το σπάσιμο εύθραυστων 

αντικειμένων’  

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποτσιριάζω ‘αρμέγω ένα ζώο τελείως’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποτώρας ‘από τώρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποφαγούδι ‘το υπόλειμμα του φαγητού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποφανίζω ‘δίνω τιμή’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποφόρι ‘το παρατημένο φόρεμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποφουμίζω ‘δυσαρεστούμαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποφρίσσω ‘στερεύω’ Ριμάδα, Ανώνυμος 

αποφτενεμένος ‘ο αδύναμος από αρρώστια’ Τσιριγωτάκης 2008 

απόφτενος ‘πολύ αδύνατος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποχέρι ‘η βοήθεια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποχερίζω ‘δίνω φιλοδώρημα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απόχλιος ‘ο λίγο χλιαρός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποχτενίδι ‘τα μαλλιά που κολλάνε στη 

χτένα κατά το χτένισμα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποχυλωμένος ‘ αυτός που έχει μετατραπεί σε 

χυλό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποχύνομαι ‘αδυνατίζω πολύ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποχωρίζω ‘απομακρύνω’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

 

Δια- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
διαβαίνω ‘περνώ, ψυχομαχώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαγέρνω ‘επιστρέφω’ Αφήγησις παράξενος, Σαχλίκης 

διαγκρίνω ‘ξεχωρίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διάγυρα ‘τα πέριξ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διάζομαι ‘ετοιμάζω το στημόνι στον 

αργαλειό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαθίζω ‘βγάζω άνθη για δεύτερη 

φορά’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

διακόβγω ‘δημιουργώ νέα κυψέλη με 

μέλισσες’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

διακονιάρης ‘αυτός που ζητιανεύει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διακονούμαι ‘επαιτώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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διακόπι ‘η διαδικασία κατά την οποία 

λαμβάνεται η κηρήθρα από την 

κυψέλη με μία κουτάλα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαλέγω ‘εκλέγω, καλλιεργώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαλεώνας ‘αυτός που διαλέγει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαμαντονούμαι ‘πηγαίνω και έρχομαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαμάσκαλα ‘μέσω της μασχάλης κουβαλώ 

αντικείμενα 

Τσιριγωτάκης 2008 

διανείρου ‘σαν όνειρο, αμυδρά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διανεύγω ‘τακτοποιώ κάτι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διανταλλάσσομαι ‘κινούμαι συνεχώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαντηρίζω ‘βλέπω ελάχιστα’ Τσιριγωτάκης 2008 

διαντηρώ ‘βλέπω προσεκτικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαντονίζω ‘βλέπω προσεκτικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαντονώ ‘κατασπαταλώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διάπαντα ‘σε όλα τα μέρη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαπόρι ‘στένωμα που οδηγεί σε έξοδο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διαπορίζω ‘έρχομαι δια μέσου 

στενώματος’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διαρέμπομαι ‘εκμεταλλεύομαι κάτι 

απολύτως’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διαριούμαι ‘ρυθμίζω τα οικογενειακά 

θέματα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαρμίζω ‘τακτοποιώ’ Μάλτας πολιορκία, Αχέλης 

διασείω ‘σείω δυνατά’ Π. Καστροφύλακας 

διασέρνω ‘μετακινώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διασκέλουρο ‘η διασκελιά της κότας’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διασονίζομαι ‘εισέρχομαι στο σπίτι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διασπερνώ ‘περνώ απέναντι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διάστιλα   ‘η μεταξύ δύο κιόνων 

απόσταση’ 

Μ. Μαράς 

διαστολίζω ‘μετακινώ τα δόντια του 

πριονιού για να πριονίζει 

καλύτερα’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διάστρα ‘ο τοίχος στον οποίο έχουν 

καρφώσει πασσάλους’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαφαλλάσσω ‘μετακινούμενος αλλάζω θέση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

διαφεντεύγω ‘διοικώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

διαφέντης ‘αυτός που κάνει κουμάντο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διαφέντι ‘η εξουσία’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διαφορεύομαι ‘έχω κέρδος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

 

Κατα- 

Τύπος Σημασία Πηγή 

καταβάνω ‘συκοφαντώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατάβαρη ‘η ετοιμόγεννη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταβάρθα ‘ο βόθρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταβολεύγω ‘καλλιεργώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

κατάβολο ‘χώρος που άπλωναν σταφύλια 

για τη σταφιδοποίηση’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

καταβόρινος ‘αυτός που κείτεται σε 

αντίθετη κατεύθυνση από τον 

βορρά’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταβούβι ‘χαμηλό μέρος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

καταγαληνιώ ‘ηρεμώ υπερβολικά’ Προφορική 

καταγής ‘κάτω στη γη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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καταγίνομαι ‘ασχολούμαι διαρκώς με κάτι’ Τσιριγωτάκης 2008 

καταγνωρίζω ‘γνωρίζω πολύ καλά’ Λόγος αμαρτωλού, 

Ντελλαπόρτας 

καταγουθερός ‘αυτός που βρίσκεται σε 

φαράγγι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταγούθι ‘τόπος με φαράγγια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατάδικα ‘οι ευθύνες’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

καταδούδω ‘καταδίδω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακάθισμα ‘το κατακάθι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακαίνουργιος ‘εντελώς καινούργιος’ Προφορική 

κατακαίρι ‘κακοκαιρία’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατάκαλο ‘το πιο καλό’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατακαυκαλιά ‘χτύπημα στο κεφάλι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακαυκαλίδι ‘δυνατό χτύπημα στο κεφάλι Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατακέφαλα ‘κατευθείαν στο κεφάλι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακεφαλιάζω ‘χτυπώ το κεφάλι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακεφαλιάς ‘κατευθείαν στο κεφάλι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακεφαλίζω ‘χτυπώ το κεφάλι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακοίλι ‘φορτώνοντας χωρίς σαμάρι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατακοιλιάρι ‘φορτώνοντας χωρίς σαμάρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακοίλου ‘φορτώνοντας χωρίς σαμάρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακοντίς ‘σε μικρό χρονικό διάστημα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακουρκουμώνομαι ‘καρφώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακουρκουμωτή ‘όργανο με το οποίο 

καρφώνεται ο πάσσαλος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατακουρκουνώ ‘κάνω θόρυβο συνεχώς’ Τσιριγωτάκης 2008 

κατακούτελος ‘αυτός που είναι κατευθείαν 

απέναντι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταλαγιάζω ‘καθησυχάζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταλαλητής ‘συκοφάντης’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταλαλώ ‘συκοφαντώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταλαχού ‘κατά τύχη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταλυώ ‘φθείρω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταμεσαρίας ‘κατά το μέσο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταμεσής ‘κατά το μέσο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταμουτσουνιά ‘χτύπημα στο πρόσωπο’ Τσιριγωτάκης 2008 

κατάμπατα ‘τελείως στον πάτο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατάμυτα ‘ενώπιον κάποιου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταμυτώνομαι ‘ντροπιάζομαι πολύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατάνακρα ‘εντελώς στην άκρη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατάντρετα ‘κατευθείαν, ίσια’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

καταντρετούρα ‘η άμεση/κατευθείαν κίνηση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατάξυλα ‘οι ευθύνες’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατάξωση ‘καταξίωση’ Τσιριγωτάκης 2008 

καταπάνω ‘κατά πάνω’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

καταπιωμαθιά ‘η κατάποση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταπονιά ‘καταπόνηση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταπονώ ‘κουράζω κάποιον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταπριώνω ‘καταναλώνω’ Τσιριγωτάκης 2008 

καταπυριώνω ‘καταβάλλω εντελώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταργήτης ‘ο ασεβής’ Τσιριγωτάκης 2008 

καταρδινιάζω ‘ετοιμάζω’ Στάθης, Ανώνυμος 

καταρωτώ ‘ρωτώ συνέχεια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταρωτώντας ‘ρωτώντας συνεχώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατάσαρκα ‘κατευθείαν στη σάρκα’ Τσιριγωτάκης 2008 

κατασκέπαση ‘η στενοχώρια’ Τσιριγωτάκης 2008 

κατασταδόρος ‘εκείνος που τακτοποιεί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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καταστεμός ‘η αποκατάσταση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

καταστένω ‘βάζω σε τάξη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατασυγγενώντας ‘συγγενικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατατάσσομαι ‘τακτοποιούμαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατατομή ‘τμήμα συνόλου’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατατραή ‘απρόβλεπτη και μεγάλη 

ζημιά’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

κατατρούλι ‘η πιο ψηλή κορυφή’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

καταφιλώντας ‘φιλικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταφότης ‘τρύπα για να χύνονται τα νερά 

της βροχής’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατάχαμα ‘εντελώς κάτω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταχανεύω ‘βρικολακιάζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταχανιά ‘η ζημιά, η ζαβολιά’ Τσιριγωτάκης 2008 

καταχανιάρης ‘αυτός που κάνει ζημιές’ Τσιριγωτάκης 2008 

καταχερίζω ‘δέρνω αλύπητα’ Τσιριγωτάκης 2008 

κατάχρησμα ‘ληστεία που γίνεται στη μέση 

του δρόμου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταχτυπαρειό ‘σημείο στο οποίο παράγεται ο 

χτύπος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατάχωστα ‘εντελώς στα κρυφά’ Τσιριγωτάκης 2008 

κατάψυχα ‘μέσα στη ψυχή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατεβασά ‘η κατάβαση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κατεργαρίζομαι ‘επινοώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατεργιάζομαι ‘επινοώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

 

Μετα- 

Τύπος Σημασία Πηγή 

μεταγιαγέρνω ‘γυρίζω ξανά πίσω’ Τσιριγωτάκης 2008 

μεταδένω ‘αλλάζω θέση στα ζώα’ Τσιριγωτάκης 2008 

μεταδηγούμαι ‘δεν κρατώ μυστικό’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μεταζώνομαι ‘ζω πάλι ευτυχισμένος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μετακαθίζω ‘μετακινούμαι σε άλλο μέρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μετακοιτίζω ‘αλλάζω τη θέση πράγματος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μετακτίζω ‘ξαναχτίζω’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

μεταλάβωμα ‘η Θεία Κοινωνία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεταλάβωση ‘το μεταλάβωμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεταλαμβάνω ‘κοινωνώ’ Προφορική 

μεταλλάσσω ‘αλλάζω γνώμη’ Τσιριγωτάκης 2008 

μεταξεσέρνω ‘μετατοπίζω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μεταξυπνώ ‘διακόπτω τον ύπνο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεταπιάνω ‘μετακινώ, βοηθώ κάποιον να 

σηκώσει ένα βάρος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεταπνίζω ‘διακόπτω τον ύπνο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεταπράττης ‘ο μεσάζων πωλητής’ Τσιριγωτάκης 2008 

μετασηκώνομαι ‘σηκώνομαι ξανά’ Προφορική 

μετασκέφτομαι ‘ξανασκέφτομαι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μετασοφίζω αλλάζω το λεκτικό μου ύφος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεταστένομαι ‘αλλάζω θέση’ Στίχοι θρηνητικοί, 

Ντελαπόρτας 

μεταστορίζω ‘αλλάζω το λεκτικό μου ύφος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μετατσακίζω ‘στρέφω το νερό σε άλλο 

αυλάκι’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μεταχειρίζομαι ‘γίνομαι αντικείμενο χρήσης’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μετέχω ‘συμμετέχω’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 
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Παρα- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
παραβαρώ ‘ενοχλώ κάποιον πολύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραβγαίνω ‘υπερτερώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραβλέπω ‘παρακολουθώ κάποιον 

προσεκτικά’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραβολή ‘η άκρη του χωραφιού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραβολιάζω ‘συγκρίνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραβόλιασμα ‘είδος γεωργικής εργασίας’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραβολίστρα ‘η πέτρα που πετάμε’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραβούτι ‘μικρό πιθάρι λαδιού ή 

κρασιού’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

παραβρυσίδι ‘ανάβλυση νερού δίπλα στη 

νερομάνα’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραγαδιάζω ‘παραμονεύω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραγγέρνω ‘δίνω παραγγελία’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραγελώ ‘γελώ αμυδρά’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

παραγερώ ‘γερνώ υπερβολικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραγνωρισά ‘λάθος αναγνώριση προσώπου’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραγροικώ ‘ακούω εσφαλμένα’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραγωνιάς ‘παράμερα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραγωνιδάκι ‘μικρή γωνία της οικίας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραδέρνομαι ‘ταλαιπωρούμαι πολύ’                    Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραδίδω ‘βλασφημώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

παράζαλο ‘το μονοπάτι’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραζούβαλος ‘ο ολίγον κουτσός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραθεσμιά ‘η αναβολή’ Τσιριγωτάκης 2008 

παράθεσμος ‘αυτός που εργάζεται αργά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραθεσμώ ‘καθυστερώ’ Π. Καστροφύλακας 

παρακαθίζω ‘κάθομαι πολλή ώρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρακαιρισμένος ‘ο πολύ γερασμένος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παρακάναλο ‘παράλληλη οδός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρακάσσελο ‘μικρό μέρος μέσα σε κιβώτιο 

για τη φύλαξη αντικειμένων’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παρακατσεύγω ‘κάθομαι πολλή ώρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παράκουκο ‘κουκί που δε μαλακώνει’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παρακρατητής ‘αυτός που παραστέκει δίπλα 

σε κάποιον’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παρακρατώ ‘περπατώ παράλληλα με 

κάποιον’ 

Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

παραλαντίζω ‘παραπατώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

παράλιο ‘σημείο με ηλιοφάνεια τον 

χειμώνα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

παραλογώ ‘φέρομαι παράλογα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραμανίζω ‘είμαι πολύ ανήσυχος’ Θυσία Αβραάμ, Ανώνυμος 

παραμάντρι ‘δευτερεύουσα μάντρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραμένω ‘φυλάω κάτι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραμεσακός ‘το μεσαίο δάχτυλο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραμπασάδα ‘κενό σε σειρά φυτών’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραμπούκι ‘το επιδόρπιο’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραμπουκίδι ‘το λίγο φαγητό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραμπρός ‘πιο μπροστά’ Τσιριγωτάκης 2008 

παρανοιξίδι ‘η παραφυάδα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παράνω ‘λίγο πιο πάνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παράπαντα ‘σε απόκεντρο μέρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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παραπαντίζω ‘μεταφέρω κάτι σε άλλο μέρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραπέζουλα ‘μικρά πεζούλια, το ένα δίπλα 

στο άλλο’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραπερασμένος ‘αυτός του οποίου η ηλικία 

είναι προχωρημένη για κάποιες 

δραστηριότητες’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραπετρά ‘υπαινιγμός’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

παραπετραδίζω ‘λέγω υπονοούμενα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραπετρέ ‘το υπονοούμενο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παράποδας ‘παραφυάδα του δέντρου για 

μεταφύτευση’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραπομένω ‘καθυστερώ’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραπονίδια ‘μικρά σπυράκια γύρω από 

πληγή’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

παραπόρτι ‘μικρή πόρτα δίπλα στην κύρια 

είσοδο’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραπώδε ‘πιο πέρα’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραρρίκτω ‘μεταβιβάζω ευθύνες σε άλλον’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

παρασέρνω ‘σκουπίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρασκανταλίζω ‘τρεμοπατώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

παράσκαρος ‘ο κακοφτιαγμένος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παράσκολο ‘παραμονή μη σημαντικής 

γιορτής’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

παρασόλι ‘γυναικεία ομπρέλα ήλιου’ Τσιριγωτάκης 2008 

παράσουμος ‘ο άσχημος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραστέκομαι ‘στέκομαι δίπλα σε κάποιον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραστεκουλίζω ‘στέκομαι δίπλα σε κάποιον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραστολιάζω ‘βρίζω κάποιον που με 

αδίκησε’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

παράστολος ‘ανάπηρος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραστράτι ‘ο παράδρομος’ Τσιριγωτάκης 2008 

παραστρατίζω ‘παρεκτρέπομαι’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

παρασύρα ‘η σκούπα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρασυρίδια ‘οι ακαθαρσίες’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παράσυρος ‘ρείκι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παράταιρος ‘ο ανόμοιος’ Τσιριγωτάκης 2008 

παρατέλεμος ‘ο αδύναμος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παρατσάφαρο ‘το παραμύθι, τα αινίγματα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραυλακιά ‘το χωράφι μεταξύ δύο 

αυλακιών’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραυλακιάζω ‘κλέβω μερικά μέτρα από 

γειτονικό χωράφι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραύστερα ‘λίγο αργότερα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραφαγάς ‘ο παράσιτος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραχάλεπος ‘ο ολίγον βλάκας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραχέρι ‘ο βοηθός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραχρονίζω ‘εκτελώ κάτι κατά διαστήματα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παραχωριού ‘από άλλο χωριό’ Τσιριγωτάκης 2008 

παράωρος ‘παλαβός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρεκάτω ‘παρακάτω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παρέκει ‘πιο πέρα’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

παροικιά ‘προσωρινή κατοικία’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

 

Περι- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
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περ(ι)μαζώνω ‘συγκεντρώνω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

περίαυλος ‘περιτειχισμένη αυλή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

περίδρομος ‘νόσος αιγοπροβάτων’ Τσιριγωτάκης 2008 

περικυκλώ ‘περικλείω’ Ι. Ολόκαλος 

περιλαμπάνω ‘αγκαλιάζω’ Τσιριγωτάκης 2008 

 

Συν- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
συβάζω ‘πείθω Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύβγια ‘όλα μαζί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συβούρβουλα ‘τελείως, όλο το κουράδι μαζί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγγενολογιά ‘οι συγγενείς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύγεμος ‘εντελώς γεμάτος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συγκαήλωμα ‘ο ελώδης πυρετός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκαηλώνω ‘έχω ελώδη πυρετό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκαήλωση ‘τοπικός ερεθισμός ανάμεσα 

στα πόδια’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύγκαημα ‘πληγή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκαιρίτης ‘συνομίληκος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύγκαλα ‘τα σωστά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκαρβουνίζω ‘τρίβω τα κούτσουρα της 

φωτιάς’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύγκαρπος ‘μαζί με τον καρπό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκάρταλλα παίρνω εντελώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκερασμένος ‘ανακατεμένος με υγρά’ Στίχοι θρηνητικοί, 

Ντελλαπόρτας 

συγκεραστός ‘αυτός που προκύπτει από 

μείγμα υγρών ή φαγητών’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συγκερνώ ‘αναμειγνύω δύο υγρά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύγκερος ‘μαζί με το κερί’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συγκλαδίζω ‘σέρνω τα κλαδιά των δέντρων 

προς το μέρος μου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύγκληση ‘ραγδαία βροχή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκόβγω ‘ψαλιδίζω κάτι’ Τσιριγωτάκης 2008 

συγκόκκαλος ‘ο μαζί με τα κόκκαλά του’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συγκολλούμαι ‘προσκολλώμαι’ Τσιριγωτάκης 2008 

σύγκοντας ‘σε μικρό χρονικό διάστημα’ Τσιριγωτάκης 2008 

συγκοντιλίζομαι ‘φράζει για λίγο ο λαιμός μου 

από το φαγητό’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συγκούβαρος ‘κάστανα μαζί με την κουβάρα 

τους’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συγκούδουνα ‘όλα τα αιγοπρόβατα μαζί με 

τα κουδούνια’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκούραδα ‘όλο το κοπάδι μαζί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκουρίζω ‘κουρεύω συνεχώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκούρμουλλα ‘μαζί με τον κορμό’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγκούταλα ‘κομμάτι από κρέας μαζί με 

την ωμοπλάτη’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύγκρατο ‘μαζί με το κράτημα’ Τσιριγωτάκης 2008 

σύγκριγος ‘συμμέτοχος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύγκρυο ‘το πολύ δυνατό κρύο’ Τσιριγωτάκης 2008 

συγόμαρος ‘μαζί με το γομάρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συγχαλασμός ‘μεγάλος θόρυβος από πτώση 

βράχων’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

συζευτής ‘ο συνιδιοκτήτης 

αιγοπροβάτων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

388 

 

σύζεψη ‘συνεταιρισμός’ Τσιριγωτάκης 2008 

συζηλιώνω ‘ζηλεύω υπερβολικά’ Τσιριγωτάκης 2008 

σύζηλο ‘η ζήλεια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύζουμα ‘μαζί με το ζουμί’ Τσιριγωτάκης 2008 

συζώντανος ‘ολοζώντανος’ Απόκοπος, Μπεργαδής 

συθέμελος ‘μαζί με τα θεμέλια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύθρηνο ‘ο ομαδικός θρήνος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συθρουβάλισμα ‘θόρυβος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συθρουβαλώ ‘κάνω θόρυβο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συθρουλίζω ‘κομματιάζω εντελώς κάτι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύκοντας ‘σε λίγο χρόνο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συλλειμμουχρίζω ‘σβήνω κάτι κατά το ήμισυ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συλλογούμαι ‘φέρνω στον νου μου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμμαυλίζω ‘πείθω κάποιον μέσω της 

συνουσίας’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμμισακά ‘κατά το ήμισυ’ Προφορική 

συμμισακός ‘αυτός που λαμβάνεται κατά το 

ήμισυ από δύο συνιδιοκτήτες’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμμισάρης ‘αυτός που καλλιεργεί ξένο 

αγρό και λαμβάνει το μισό 

εισόδημα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμμισάρικος ‘αυτός που λαμβάνεται κατά το 

ήμισυ από δύο συνιδιοκτήτες’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμμισάτορας ‘αυτός που καλλιεργεί ξένο 

αγρό και λαμβάνει το μισό 

εισόδημα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμπαίνω ‘συμβάλλω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμπαλιστήρι ‘σιδερένια ράβδος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμπάρμπαχα ‘σύνολο άχρηστων 

πραγμάτων’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

συμπεί ‘ωφελεί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμπντώνω ‘συμπίπτω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συμπραγός ‘ο δίδυμος’ Τσιριγωτάκης 2008 

συμπροπατώ ‘βαδίζω μαζί με κάποιον’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συναγόι ‘συγκέντρωση για θρήνο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνακάτερα ‘η ποικιλία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συναλλήως ‘αναμεταξύ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνανάθροφος ‘ο συνομήλικος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνανεστροφή ‘η συντροφιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνάνταρα ‘εμπόρευμα μαζί με το 

απόβαρο’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

συναπάντημα ‘η συνάντηση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συναπαυγωπά ‘τα ξημερώματα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συναποβγάνω ‘συνοδεύω κάποιον στην έξοδο 

οικίας’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

συναπόβολα ‘όλα μαζί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνατοί ‘μόνοι αναμεταξύ μας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συναύλοχα ‘δύο στενόμακροι κοίλοι τόποι 

που ξεκινούν από το ίδιο μέρος 

και ακολουθούν αντίθετη 

διεύθυνση’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συνδαυλίζω ‘ξεσκαλίζω τους δαυλούς’ Προφορική 

συνεγκολούμαι ‘κάνω παρέα’ Τσιριγωτάκης 2008 

συνεικάζω ‘παρομοιάζω’ Τσιριγωτάκης 2008 

συνέκαλα ‘καλώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνεμοιάζω ‘μοιάζω με άλλον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνεπαίρνω ‘παραλαμβάνω όλους μαζί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνεπαρσά ‘το να συμπαρασύρεις’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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 συνεργεία  ‘συνεργασία’ Μ. Γρηγορόπουλος 

συνηφέρνω ‘παρομοιάζω ένα άτομο με 

κάποιον άλλο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συννέφρι ‘η περιοχή των νεφρών’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνόμοι ‘αυτόι που έχουν το ίδιο 

όνομα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνομπίτης ‘συντοπίτης’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνοράτορας ‘αυτός που συνορεύει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συντάλαχος ‘ο μεγάλος θόρυβος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συντάχινα ‘κατά τα ξημερώματα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συντεκνάκι ‘ο μικρός κουμπάρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συντεκνιά ‘η κουμπαριά από βάφτιση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συντέκνισσα ‘η κουμπάρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύντεκνος ‘ο κουμπάρος από βάφτιση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συντηρώ ‘κοιτάζω προσεκτικά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συντηχούμαι ‘τραντάζω’ Τσιριγωτάκης 2008 

συντρέμω ‘βοηθώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συντριμμάς ‘κομμάτια κρέατος που 

τσιγαρίζονται και 

αποθηκεύονται σε πήλινα 

σκεύη’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συντρινισμός ‘ο παρατεταμένος οξύς ήχος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύνωρα ‘πρόσφατα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύξυλος ‘μαζί με τα ξύλα, άναυδος’ Τσιριγωτάκης 2008 

συργουλίζω ‘θωπεύω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συργουλιστήρι ‘το βούρλο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συρριγώνω ‘τρέμω από το κρύο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συρρίγωση ‘η μεγάλη τρεμούλα’ Τσιριγωτάκης 2008 

συρρουχή ‘όλα τα ρούχα μαζί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύρρυακα ‘δύο ρυάκια που ενώνονται’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύσηλιο ‘καταμεσήμερο’ Τσιριγωτάκης 2008 

σύσηλος ‘η μέγιστη θερμοκρασία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύσκατος ‘πασαλειμμένος με κόπρανα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σύσκιανα ‘υπό συνεχή σκιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σύσκιος ‘σκιερός τόπος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συσκότεινα ‘πριν ξημερώσει, εντελώς 

σκοτάδι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συστιλώνω ‘τακτοποιώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συστιλωσά ‘το να ντύνεσαι ευπρεπώς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συφάμελος ‘μαζί με την οικογένεια’ Ι. Κατζαράς 

σύφλουδο ‘ο καρπός μαζί με το φλούδι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

συχέρια ‘τα σκεύη της κουζίνας’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συχριντί ‘ολοκληρωτικά 

πασαλειμμένος’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

 

Σιο-/σο-/ισο- 

Τύπος Σημασία Πηγή 
ισόβολος ‘ίσιος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σ(ι)όψηστος ‘ο εντελώς ψημένος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιόβολα  ‘ίσια’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιοβρομέζω  ‘βρομάω υπερβολικά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιογερνώ  ‘γερνώ υπερβολικά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιοκαλυβίζω  ‘μένω μόνιμα σε έναν τόπο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σιοκαλύβιση ’η μόνιμη διαμονή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σιομισερώνω  ‘προκαλώ τραύματα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιομπουνταλιάζω  ‘γίνομαι εντελώς χαζός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 



Η μορφολογία της Κρητικής διαλέκτου: Κλίση και Παραγωγή 

Χαιρετάκης Γεώργιος 

 

390 

 

σιόπεζος ‘εντελώς ίσιος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιορημάσσω  ‘ρημάζω εντελώς’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιοφυλλιάζω  ‘συναρμόζω δύο πλαίσια’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιοφυλλιαστά  ‘με απόλυτη σύνδεση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιοφυλλιαστός  ‘αυτός του οποίου τα τμήματα 

συνδέονται εφαρμοστά’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιοφυλλώ  ‘συναρμόζω δύο πλαίσια’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σόβγαρτο ‘εντελώς ολόκληρο’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοβολιάζω  ‘ισομαλίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σοβρουχίζομαι  ‘βρυχώμαι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σόγεμος  ‘εντελώς γεμάτος’ Τσιριγωτάκης 2008 

σογερώ  ‘γερνώ παράλληλα με κάποιον 

άλλο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

σογκαιρίτης  ‘συνομήλικος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σόγκαιρος ‘συνομήλικος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σογκουζουλαμένος  ‘εντελώς τρελός’ Τσιριγωτάκης 2008 

σόθεμα  ‘συμμετρία’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοθεσμένος  ‘ο κλινήρης’ Τσιριγωτάκης 2008 

σόθετος  ‘ο ίσιος’ Τσιριγωτάκης 2008 

σόκουρος  ‘ισομεγέθης’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σόμπαε  ‘ίσια εδώ’ Τσιριγωτάκης 2008 

σόμπηχτος  ‘αυτός που είναι καρφωμένος 

ίσα με το ύψος του’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

σομπίλωτο  ‘εντελώς γεμάτο’ Τσιριγωτάκης 2008 

σομπόγιδο  ‘ίσο με ένα μπόι’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοντηρώ ‘παρατηρώ προσεκτικά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σοντρετος  ‘εντελώς ίσιος’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοξεκαλικωμένος  ‘εντελώς ξυπόλυτος’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοξεκουθιασμένος  ‘ξεμωραμένος’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοξεμπετουργιασμένος  ‘με εντελώς ανοιχτό το 

πουκάμισο στο στήθος’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

σοξεπατωμένος  ‘με εντελώς σκισμένο πάτο’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοξεράθηκα  ‘λιποθύμησα’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοξεραμένος  ‘εντελώς ξεραμένος’ Τσιριγωτάκης 2008 

σόξερος  ‘εντελώς ξερός’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοπατερός  ‘με ίσιο πάτο’ Τσιριγωτάκης 2008 

σόπατο  ‘ίσιο μέρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σοπατώ  ‘περπατώ σε ίσιο έδαφος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σοσαλίβωτος  ‘γεμάτος σημάδια’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοσκατουλιασμένο  ‘εντελώς ώριμο’ Τσιριγωτάκης 2008 

σοστακκιάζω  ‘γίνομαι εντελώς μαλακός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

 

 

Παράγωγα με Επιθηματοποίηση 

Παράγωγα ουσιαστικά 

Τύπος Σημασία Πηγή 
αγαρματσάκι ‘μικρό άγαλμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

Αγγιναρέας ‘τοπωνύμιο’ Ι. Κατζαράς 

αγιοσύνη ‘η ιδιότητα του αγίου’ Προφορική 

αγκαλάκι ‘μικρή αγκαλιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αγκαλονιά ‘θάμνος από τον οποίο 

παρασκευάζονται βέργες’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Αγριλιδέας ‘τοπωνύμιο’ Ι. Ολόκαλος 

αγροτιλίκι ‘η ιδιότητα του αγρότη’ Προφορική 
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αερινάδα ‘δροσερή αίσθηση του αέρα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αεροπλανιέρης ‘οδηγός του αεροπλάνου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αθρωπιά ‘ανθρωπιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ακουμπιστήρι ‘στήριγμα’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

αλαιτρουβάρης ‘αυτός που εργάζεται σε 

ελαιοτριβείο’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

αλαιτρουβειό ‘ελαιοτριβείο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αλατσερό ‘δοχείο αλατιού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αλαφράδα ‘ελαφρότητα’ Τσιριγωτάκης 2008 

αλάφρωση ‘ελαφρότητα’ Τσιριγωτάκης 2008 

αλλαξά ‘αλλαξιά’ Προφορική 

αλλαξοβασιλίκια ‘αλλαγή εξουσίας’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

αλληλογία207 ‘αθέτηση συμφωνίας’ Ι. Κατζαράς 

αλυσιδάκι ‘τρόπος πλεξίματος’ Τσιριγωτάκης 2008 

αμπασσαδόρος ‘αγγελιοφόρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αμπόδιστρο ‘εμπόδιο’ Φορτουνάτος, Φώσκολος 

αμπουρνελιά ‘κορομηλιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανεκατωσούρα ‘ανακάτωμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ανεφτερακίζω ‘προσπαθώ να πετάξω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αντράκλα ‘πολύ ψηλός άντρας’ Προφορική 

αντρολάσι ‘πλήθος αντρών’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ανυφαντού ‘γυναίκα που υφαίνει’ Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

απετονιά ‘πετονιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποκτυπημός ‘δυνατό καρδιοχτύπι’ Θυσία του Αβραάμ, Ανώνυμος 

απολπισά ‘απελπισία’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

αποστολάτορας ‘μαντατοφόρος’ Απόκοπος, Μπεργαδής 

αργαστήρι ‘εργαστήριο, αργαλειός’ Πάγκαλος 2000 [1955], Ι. 

Ολόκαλος 

αργαστηριάρης ‘ο παντοπώλης’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

άργητα ‘βραδύτητα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αρδαχτερή ‘σκοινί στο οποίο κρεμούν τα 

αδράχτια’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ασκημιά ‘ασχήμια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

Αστιβιδιάς ‘τοπωνύμιο’ Ι. Κατζαράς 

Αστουπαλιώτισσα ‘αυτή που κατάγεται από την 

Αστυπάλαια’ 

Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

ασυστασιά ‘ακαταστασία’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

ασφεντιλές ‘τόπος που περιέχει 

ασφοδέλια’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ασφεντιλιάς ‘τόπος που περιέχει 

ασφοδέλια’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αφεντάκης ‘αφέντης’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

αφέντρα ‘αφέντισσα’ Ριμάδα, Ανώνυμος 

αφορμάγρα ‘αφορμή’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

αχεργιώνας ‘ο τόπος που περιέχει άχυρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αχλαδέ ‘αγριαχλαδιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

βαρβατίλα ‘η κακοσμία του τράγου’ Προφορική 

Βαρδίνα ‘η γυναίκα του Βαρδή’ Προφορική 

βαρελέρης ‘κατασκευαστής βαρελιών’ Μ. Μαράς 

βασιλίκι ‘το αξίωμα του βασιλιά’ Προφορική 

 
207 Σύνθετη λέξη με παραγωγή. 
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βασταχτήρα ‘είδος φυλαχτού που φορούσαν 

για προστασία οι 

εγκυμονούσες’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

βατωνιάς ‘τόπος που περιέχει βάτους’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βηχιό ‘βήχας’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

βιολάτορας ‘βιολιτζής’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

βλεπάτορας ‘φύλακας’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

βοσκίστρα ‘ο χώρος που βόσκουν τα 

πρόβατα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

βουδέα ‘έκταση που μπορεί να 

οργωθεί από ζευγάρι βοδιών σε 

μία ημέρα’ 

Π. Καστροφύλακας 

βούλακας ‘βόθρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βουναλάκι ΄μικρό βουνό’ Προφορική 

βουνάλι ‘μικρό βουνό’ Προφορική 

βουργαράκι ‘λάχανο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βουτσολόγος ‘δοχείο για τη συλλογή των 

περιττωμάτων των βοδιών’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

βρυσαλάκι ‘μικρή βρύση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βρυσάλι ‘μικρή βρύση’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βυζάστρα ‘παραμάνα’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

γαϊδουράκος ‘ο μικρός γάϊδαρος’ Προφορική 

γαργαλιστήρι ‘η σκανδάλη του όπλου’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Γεραπετρίτης ‘αυτός που κατάγεται από την 

Ιεράπετρα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

γιάτραινα ‘η σύζυγος του γιατρού’ Προφορική 

Γιώργαινα ‘η γυναίκα/κόρη του Γιώργου’ Προφορική 

γκαζιέρα ‘συσκευή γκαζιού’ Τσιριγωτάκης 2008 

γλυκασά ‘γλυκύτητα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

γλυκασιά ‘γλυκύτητα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

γλυκασία ‘γλυκύτητα’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

γουβαδέλλι ‘μικρός κουβάς’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

γυαλιστής ‘λούστρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

γυναικολάσι ‘πλήθος γυναικών’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γυράκλα ‘το μεγάλο πιτόγυρο’ Προφορική 

δακτυλήθρα ‘δαχτυλήθρα’ Μ. Γρηγορόπουλος 

δασκάλισσα ‘δασκάλα’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

δεκαρά ‘δεκαριά Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

δέμα ‘δέσιμο’ Προφορική 

δεμός ‘δέσιμο’ Προφορική 

δετάδα ‘δέσιμο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

δόλωνας ‘περιφραγμένο μέρος για 

αιγοειδή’ 

Ι. Κατζαράς 

δουλευτής ‘ο εργαζόμενος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

δουλεύτρα ‘υπηρέτρια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

δουλοσύνη ‘δουλεία’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

δρομάλι ‘μικρός δρόμος’ Προφορική 

δρομολάτης ‘οδοιπόρος’ Τσιριγωτάκης 2008 

δροσά ‘δροσιά’ Τσιριγωτάκης 2008 

δροτσίλα ‘η μυρωδιά του ιδρώτα’ Προφορική 

δρυγιαδές ‘μέρος που περιέχει δρύες’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

δυσωδία ‘δυσάρεστη οσμή’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

εγγαλάρης ‘αυτός που βόσκει ζώα που 

παράγουν γάλα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

εγδυμνιάδα ‘γύμνια’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 
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Εγριπιώτισσα ‘αυτή που κατάγεται από την 

Εύβοια’ 

Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

ελέ ‘ελιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

εμπασά ‘είσοδος, πέρασμα’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

επιθυμιά ‘επιθυμία’ Ριμάδα κόρης και νιου, 

Ανώνυμος 

ερωτία ‘έρωτας’ Ριμάδα κόρης και νιου, 

Ανώνυμος 

εχτιμάτορας ‘ο εκτιμητής’ Τσιριγωτάκης 2008 

ζαλισμάρα ‘ζάλη’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

ζεστάδα ‘ζέστη,θερμότητα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ζεστασά ‘θερμότητα, ζέστη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ζευγάς ‘αυτός που οδηγεί το ζευγάρι 

βοδιών κατά το όργωμα’ 

Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

ζευγολάτης ‘αυτός που οδηγεί το ζευγάρι 

βοδιών κατά το όργωμα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

ζήση ‘ζωή’ Στάθης, Ανώνυμος 

ζοριλίκι ‘ζόρι’ Προφορική 

ζυμώτρα ‘σκάφη για ζύμωμα’ Τσιριγωτάκης 2008 

ζώσμα ‘ζώσιμο’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

ζωστήρας/ζωστήρα ‘ζώνη’ Προφορική 

Ηρακλάκιας ‘Ηρακλής’ Προφορική 

Ηρακλειώτισσα ‘αυτή που κατάγεται από το 

Ηράκλειο’ 

Προφορική 

θηκάρι ‘μικρή θήκη’ Τσιριγωτάκης 2008 

θολούρα ‘μπέρδεμα, θολότητα’ Τσιριγωτάκης 2008 

Θραψανιώτης ‘αυτός που κατάγεται από το 

Θραψανό’ 

Προφορική 

θυγατεράκι ‘ η μικρή κόρη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

Ισραηλίτης ‘αυτός που κατάγεται από το 

Ισραήλ’ 

Κοσμογέννησις, Χούμνος 

καβαλλάρος ‘καβαλάρης’ Στίχοι θρηνητικοί, 

Ντελλαπόρτας 

καβούλλι ‘η μικρή κορυφή των φυτών’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καβράκι ‘ο μικρός κάβουρας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κάημα ‘κάψιμο’ Τσιριγωτάκης 2008 

καθούρι ‘κατακάθι υγρών’ Απόκοπος, Μπεργαδής 

καΐλα ‘η υπερβολική ζέστη, η έντονη 

επιθυμία’ 

Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

κάκητα ‘κακία’ Προφορική 

κακοσύνη ‘κακία’ Φορτουνάτος, Φώσκολος 

καλαμιώνας ‘περιοχή με καλαμιές’ Ρίμα θρηνητική, Πικατόρος 

καλούδια ‘παιδικά δώρα και φαγώσιμα’ Τσιριγωτάκης 2008 

κάμμα ‘κάψιμο’ Προφορική 

καμπαθούρα ‘κοίλωμα εδάφους’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καμπανέλλι ‘κουδούνι που βγάζει ψιλό ήχο, 

η σταφυλή του στόματος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

καμπίτης ‘αυτός που μένει στον κάμπο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κανισκιόπουλο ‘μικρό κάνιστρο’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

καντηλιέρης ‘ξύλο πάνω στο οποίο 

στερεώνεται το λυχνάρι’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

καντσιλιέρης ‘αρχιγραμματέας’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

καούδι ‘πάθημα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καπνουλέα ‘μυρωδιά καπνού από τσιγάρο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Καραΐσκαινα ‘η κόρη/σύζυγος του 

Καραΐσκου’ 

Προφορική 
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καρδίτσα ‘καρδούλα’ Θρήνος, Φαλιέρος 

κασαπηλειό ‘χασάπικο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κατασταδόρος ‘αυτός που τακτοποιεί τα 

πράγματα στη θέση τους’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

Κατζοπρινιάς ‘τοπωνύμιο’ Ι. Κατζαράς 

κατούλλης ‘μικρός γάτος’ Προφορική 

καφενετζού ‘γυναίκα που έχει καφενείο’ Προφορική 

καψαλάδα ‘καμένο έδαφος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Καψαμπέλαινα ‘η κόρη/σύζυγος του 

Καψαμπέλη’ 

Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

κερνάτορας ‘οινοχόος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κλαδίσκος ‘μικρό κλαδί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κλειδωτήρι ‘κλειδί’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

κλεφτομάνι ‘σπείρα ληστών’ Τσιριγωτάκης 2008 

κλώσμα ‘κλώσιμο’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

κλώστρα ‘κλώστρια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κοιλαράς ‘αυτός που έχει μεγάλη κοιλιά’ Προφορική 

κοιμητήρι ‘μέρος δίπλα στην εκκλησία 

που τοποθετούνται τα οστά του 

νεκρού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

κοιμητής ‘αυτός που κοιμάται’ Προφορική 

κοκκιναράς ‘τόπος με κόκκινα χώματα’ Τσιριγωτάκης 2008 

κόμμα ‘κόψιμο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κομματσούλι ‘κομματάκι’ Συμβουλές στον Φραντζισκή, 

Σαχλίκης 

κομμεναρειό ‘λεπροκομείο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κονσεγέρης ‘σύμβουλος’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

κοπανέλλι ‘εργαλείο ραφτικής, μικρός 

κόπανος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

κοπελακίζω ‘συμπεριφέρομαι σαν μικρό 

παιδί’ 

Προφορική 

κοπελολάσι ‘πλήθος παιδιών’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κοπελολόι ‘σύνολο παιδιών’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κοπρά ‘κοπριά’ Λόγοι διδακτικοί, Φαλιέρος 

κοπρέ ‘κοπριά’ Πανώρια, Χορτάτσης 

κοπρέα ‘κοπριά’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

κορασοπούλλα ‘κόρη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κουλουκουτερό ‘είδος πιάτου’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κουράτορας ‘κουρέας’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

κουρίσκος ‘κουρέας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κουρουπήθρα ‘κυψέλη’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Κουταγιώταινα ‘η κόρη/σύζυγος του 

Κουταγιώτη’ 

Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

κουτουράδα ‘απερισκεψία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κουτσάκι ‘ο λίγο κουτσός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κουφετιέρα ‘κουτί για τη φύλαξη 

ζαχαρωτών’ 

Μ. Γρηγορόπουλος 

κριγιόπουλλο ‘μικρό κριάρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

Κριτσώτης ‘αυτός που κατάγεται από την 

Κριτσά’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

κρομμυδέ ‘η μυρωδιά του κρεμμυδιού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κρομμυδέα ‘η μυρωδιά του κρεμμυδιού’ Προφορική 

κρομμυδιά ‘η μυρωδιά του κρεμμυδιού’ Πάγκαλος 2000 [1955] 
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κρωντήρι ‘πήλινο αγγείο’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

κυλισ-τρά/κυλισ-τρέ ‘χώρος που κυλιούνται τα ζώα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

λαγουθιέρης ‘αυτός που παίζει λαούτο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

λαηνοστάτης ‘κοίλωμα σε τοίχο κουζίνας 

που τοποθετείται η στάμνα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

λαιμούδα ‘μεγάλος λαιμός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

λαιράς ‘αυτός που κατασκευάζει 

κουδούνια ζώων’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

λακτέ ‘κλοτσιά’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

Λασιθιώτης ‘αυτός που κατάγεται από το 

Λασίθι’ 

Προφορική 

λιβαδάρης ‘αυτός που καλλιεργεί λιβάδι’ Μ. Γρηγορόπουλος 

λιγωμάρα ‘λιγούρα’ Συμβουλές στον Φραντζισκή, 

Σαχλίκης 

λιμνιώνας ‘το χωράφι που έχει δεκτεί 

πολλή βροχή’ 

Ρίμα θρηνητική, Πικατόρος 

Λινές ‘τοπωνύμιο’ Ι. Κατζαράς 

λυπητής ‘αυτός που λυπάται’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μαγαρισά ‘βρομιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μαγγανάρος ‘αυτός που συνθλίβει τα 

σταφύλια’ 

Μ. Μαράς 

μαγεργειό ΄μαγειρείο’ Τσιριγωτάκης 2008 

μαθητούδι ‘μαθητής’ Τσιριγωτάκης 2008 

μάνητα ‘μεγάλος θυμός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μανίτσα ‘μανούλα’ Έπαινος των γυναικών, 

Ανώνυμος 

μανταλωμός ‘εγκλεισμός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μαντρατζής ‘ο υπεύθυνος της μάντρας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μαυλισταρειόν ‘πορνείο’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

μαυλίστρα ‘μεσίτρια πορνών’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μαυροπηλές208 ‘μέρος με λασπώδη χώματα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μαχαιρέ ‘μαχαιριά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεγαλότη ‘μεγαλότητα, μεγαλείο’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

μεθούκλι ‘μεγάλη μέθη’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

μεθύστρα ‘αυτή που μεθάει’ Στάθης, Ανώνυμος 

μελισσομάνι ‘πλήθος μελισσών’ Τσιριγωτάκης 2008 

μερά ‘μεριά’ Ι. Ολόκαλος 

μερτακωνιάς ‘μέρος που περιέχει μυρτιές’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεσίτρα ‘μεσίτρια’ Στάθης, Ανώνυμος 

μεταξαργειό ‘σηροτροφείο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μηλέα ‘μηλιά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

Μινωίτισσα ‘αυτή που κατάγεται από το 

μινωικό βασίλειο’ 

Προφορική 

μουρήθρα ‘φίμωτρο ζώων’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μουρνιά ‘μουριά’ Π. Καστροφύλακας 

μουσούδι ‘πρόσωπο’ Ριμάδα, Ανώνυμος 

μουστακαράς ‘αυτός που έχει μεγάλο 

μουστάκι’ 

Προφορική 

μπακάλαινα ‘η κόρη/σύζυγος του μπακάλη’ Προφορική 

Μπελαμούραινα ‘η κόρη/σύζυγος του 

Μπελαμούρη’ 

Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

μπετούρι ‘μικρό στήθος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

 
208 Σύνθετη λέξη με παραγωγή. 
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μπέτουρος ‘μεγάλο στήθος’ Προφορική 

μπικουνιά ‘τσίμπημα από αιχμηρό 

αντικείμενο’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

μπουκανάρα ‘μικρό ψάρι με μεγάλο στόμα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μπουντάλακας ‘ο πολύ ηλίθιος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μπουρλιαστήρια ‘ξύλινο όργανο με το οποίο 

διαπερνούν τη βράκα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

μπουρμπαδίδι ‘οι συνεχείς κανονιές’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μπουρνελέ ‘κορομηλιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Μπριτζόλαινα ‘η κόρη/σύζυγος του 

Μπριτζόλη’ 

Προφορική 

μυλωνάδαινα ‘η κόρη/σύζυγος του μυλωνά’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μυλωνού ‘γυναίκα του μυλωνά’ Προφορική 

μυριστικούλλι ‘είδος βοτάνου’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Μυρογιάνναινα ‘η γυναίκα/κόρη του 

Μυρογιάννη 

Προφορική 

μυρτές ‘μέρος που περιέχει μυρτιές’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μυτούρας ‘αυτός που έχει μεγάλη μύτη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μωράγρα ‘ανοησία’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

νερουλάς ‘ο υπάλληλος του δήμου που 

ασχολείται με την 

υδροδότηση’ 

Προφορική 

νιότη ‘νεότητα’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

νταμπακαρειό ‘βυρσοδεψείο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξαγοράρης ‘ο εξομολόγος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεμοχλιστήρι ‘σιδερένιο φτυάρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξηλωμός ‘εμπόδιο, ξήλωμα’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

ξιφάρι ‘αιχμή βέλους’ Πανώρια, Χορτάτσης 

ξυσμάγρα ‘κνησμός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ομπρίστακας ‘μέρος που τρέχει νερό, όταν 

έχει βαρύ χειμώνα’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ονοστιμάδα ‘νοστιμιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

όργητα ‘οργή’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

όφακας ‘μεγάλο φίδι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

όχθρητα ‘έχθρα’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

παγαιμός/παγωμός ‘πηγαιμός’ Τσιριγωτάκης 2008, Πάγκαλος 

2000 [1955] 

παγωνιέρα ‘ξύλινο ψυγείο’ Τσιριγωτάκης 2008 

παιδίσκη ‘μικρή υπηρέτρια’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

παιδομάνι ‘πλήθος παιδιών’ Τσιριγωτάκης 2008 

παιδόπουλο ‘παιδί’ Γραφαί και στίχοι, Σαχλίκης 

παιδωμή ‘ταλαιπωρία’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

παλαμέ χτύπημα με την παλάμη’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

πάνιστρο ‘μακρύ κοντάρι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

παραστάτης ‘πέτρες, οι οποίες στηρίζουν τη 

χύτρα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

πασπαρίτης ‘αυτός που προέρχεται από 

πεδινό μέρος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

πατητήρα ‘υφαντικό εργαλείο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πατητήρι ‘χώρος που πατούν τα 

σταφύλια για την εξαγωγή 

μούστου’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

παυλούδα ‘μεγάλη πέτρα σε σχήμα 

ψωμιού’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

πεζολάτης Τσιριγωτάκης 2008 Ροδολίνος, Τρώιλος 

πελέλακας ‘πολύ τρελός’ Κατζούρμπος, Χορτάτσης 
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πελελιά ‘τρέλα, ανοησία’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

πεταξάρι ‘νεοσσός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πετάρι ‘μικρό έντομο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πετεινάρι ‘μικρός πετεινός’ Τσιριγωτάκης 2008 

Πετράκης ‘Πέτρος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πετριάς ‘μέρος που περιέχει πολλές 

πέτρες’ 

Προφορική 

πετρίτης ‘γεράκι που μένει σε ορεινά 

μέρη’ 

Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

πέτσακας ‘χοντρόπετσος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

πευκάλι ‘μικρό πεύκο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πευκαλουδάκι ‘μικρό πεύκο’ Προφορική 

πευκαλούδι/πευκαλούδα ‘μικρό πεύκο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πευκιάς ‘τόπος που περιέχει πεύκα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πιατέλλο ‘μικρό πιάτο’ Προφορική 

πιθαράς ‘αυτός που κατασκευάζει 

πιθάρια’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

πιρουνέ ‘πιρουνιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

πιρουνιά ‘πιρουνιά’ Προφορική 

πιταράκι ‘μικρή πίτα’ Τσιριγωτάκης 2008 

πιτάρι ‘μικρή πίτα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πιτοπούλλι ‘μικρή πίτα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πλακιάς ‘μέρος που περιέχει πολλές 

πλάκες’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

πλακούδα ‘μεγάλη πλάκα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Πλασταρόπουλος ‘επώνυμο’ Ι. Κατζαράς 

πλατανάρι ‘μικρός πλάτανος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πνιμάρα ‘συνωστισμός’ Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

ποδάγρα ‘έντονη ερυθρότητα, το 

πρήξιμο του ποδιού’ 

Προφορική 

ποδάκλα ‘μεγάλο πόδι’ Προφορική 

ποδαρούκλα ‘μεγάλο πόδι’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

πολιτικαρείο ‘πορνείο’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

πορδαλάκι ‘μικρή πορδή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πορδαλάς ‘αυτός που πέρδεται’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πορδάρα ‘μεγάλη πορδή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πορπατηξά ‘ήχος από το περπάτημα’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

πορτέλλα ‘μεγάλη πόρτα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πουλιτσέρης ‘κηνυγός πουλιών’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πριναρές ‘τόπος που περιέχει 

πουρνάρια’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Προδόταινα ‘η κόρη/σύζυγος του Προδότη’ Προφορική 

πρωθυπουργιλίκι ‘το αξίωμα του 

πρωθυπουργού’ 

Προφορική 

Πυργιώτης ‘αυτός που κατάγεται από τον 

Πύργο’ 

Προφορική 

ραβδιά ‘χτύπημα με ραβδί’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

ρακάδικο ‘χώρος που γίνεται 

κατανάλωση ρακής’ 

Προφορική 

ρακιδειό ‘χώρος με λέβητα για την 

εξαγωγή ρακής’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Ρεθεμνιώτισσα ‘αυτή που κατάγεται από το 

Ρέθυμνο’ 

Προφορική 

ρηγόπουλο ‘παιδί βασιλιά’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 
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ρίμμα ‘βολή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ρουφιανάκιας ‘ρουφιάνος’ Προφορική 

ρουφιανίτσα ‘ρουφιάνα’ Έπαινος των γυναικών, 

Ανώνυμος 

Ρωμογενίτης  Στάθης, Ανώνυμος 

σακουλιέρης ‘βοηθός κυνηγού’ Τσιριγωτάκης 2008 

σαλιαδόρος ‘το χερούλι της πόρτας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σείσμα ‘σείσιμο’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

σκάλεθρο ‘ξύλινο σκαλιστήρι’ Τσιριγωτάκης 2008 

σκάμμα ‘σκάψιμο’ Προφορική 

σκανέ ‘η δυσάρεστη οσμή από το 

ακάθαρτο σώμα’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σκανιά ‘η δυσάρεστη οσμή από το 

ακάθαρτο σώμα’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

σκαφθιάς ‘ο εργάτης που σκάβει’ Τσιριγωτάκης 2008 

σκαφτής ‘αυτός που σκάβει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

Σκινέας ‘τοπωνύμιο’ Ι. Κατζαράς 

Σκλαβολάσι ‘τοπωνύμιο’ Ι. Κατζαράς 

σκοτεινάγρα ‘απόλυτο σκοτάδι’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

σκοτίδι ‘το απόλυτο σκοτάδι’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

σκοτούρα ‘υπερβολικό σκοτάδι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σκουτέλλι ‘γαβάθα’ Ι. Ολόκαλος 

σομαρού ‘γυναίκα του σομαρά’ Προφορική 

σπαθάρος ‘ο κατασκευαστής σπαθιών’ Μ. Γρηγορόπουλος 

σπετσιέρης ‘φαρμακοποιός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σταμνοστάτης ‘ειδική πέτρα για την 

τοποθέτηση της στάμνας’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

στατιέρα ‘η στατιέρα’ Μ. Γρηγορόπουλος 

στιβανάδικο ‘μέρος που κατασκευάζονται 

στιβάνια’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

στιβανάς ‘αυτός που κατασκευάζει 

στιβάνια’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

στιμαδόρος ‘εκτιμητής’ Ι. Ολόκαλος 

στριψούλλια ‘τα κροτίδια των δαχτύλων 

κατά το τρίψιμο’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συμβουλάτορας ‘σύμβουλος’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

συμμισάτορας ‘αυτός που κατά το ήμισυ 

ανήκει σε δύο άτομα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

συνοράτορας ‘αυτός που συνορεύει με 

κάποιον’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

σφακωνιές ‘μέρος που περιέχει 

πικροδάφνες’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

σφάμα ‘σφάξιμο’ Θυσία του Αβραάμ, Ανώνυμος 

σφίχτης ‘όργανο του αργαλειού’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σώσμα ‘σώσιμο’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

τάσσιμο τάμα Φορτουνάτος, Φώσκολος 

τζαμπαδόρος ‘αυτός που εργάζεται χωρίς 

μισθό’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

τουρκομανιά ‘πλήθος Τούρκων’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

τραβαζαδόρος ‘αυτός που μεταγγίζει κρασί σε 

άλλο βαρέλι’ 

Π. Καστροφύλακας 

τραγατσέλλα ‘μεγάλος τράγος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

τρελάδικο χώρος που περιέχει τρελούς 

ανθρώπους’ 

Προφορική 

τρεχάλα ‘φυγή’ Προφορική 
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τριτάρης ‘ο καλλιεργητής που λαμβάνει 

το 1/3 του εισοδήματος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

τρυγιά ‘το κατακάθι του κρασιού’ Τσιριγωτάκης 2008 

τρυπάλι ‘μικρή τρύπα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

τρωγούρα ‘αλλεργία’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

τσαγκαρείον ‘τσαγκαράδικο’ Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

Τσατσάκαινα ‘η κόρη/σύζυγος του 

Τσατσάκη’ 

Προφορική 

τσιλιό ‘διάρροια’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

τυρέα ‘μυρωδιά τυριού’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

τυφλάγρα ‘τύφλωση’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

υβρισά ‘βρισιά’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

φατόρισσα ‘παραδουλεύτρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

φευγάλα ‘φυγή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

φευγιό ‘φυγή’ Τσιριγωτάκης 2008 

φιλιά ‘φιλία’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

φιτσιαδόρος ‘ο συνιδιοκτήτης ποιμνίων’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

φορτζάδικο ‘οι γαλέρες στις οποίες 

γίνονται καταναγκαστικά έργα’ 

Π. Καστροφύλακας 

φορτωτήρα ‘βέργα που χρησιμοποιείται ως 

στήριγμα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

Φούνταινα ‘η κόρη/σύζυγος του Φούντα’ Προφορική 

φουρνέ ‘φουρνιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

φουρνιά ‘φουρνιά’ Προφορική 

φραγεράδα ‘πυκνή βλάστηση’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

Φρατζισκίνα ‘η γυναίκα του Φρατζισκή’ Βουλή των πολιτικών, 

Σαχλίκης 

φρόνεψη ‘λογική’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

φρονιμάδα ‘λογική’ Στάθης, Ανώνυμος 

φτενούρι ‘άγονο χωράφι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

φτωχάκι ‘φτωχαδάκι’ Προφορική 

φυρασά ‘συρρίκνωση’ Π. Καστροφύλακας 

φωνάκλα ‘η μεγάλη φωνή’ Προφορική 

φωναλάς ‘αυτός που φωνάζει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

Χαιρέταινα ‘η κόρη/σύζυγος του Χαιρέτη’ Προφορική 

χαλάστρα ‘το ρήγμα, το πέρασμα από το 

τείχος’ 

Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

χαλκιάς ‘σιδηρουργός’ Ι. Κατζαράς 

χαμολόι ‘το σύνολο των ελιών που 

έχουν πέσει κάτω από τα 

ελαιόδεντρα’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

χαρκιδειό ‘σιδηρουργείο’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

χαρχαλισώνας ‘το μέρος όπου ακούγονται 

ήχοι από νύχια, ζώων ή 

ανθρώπων, όταν ψάχνουν να 

βρουν κάτι’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

χασούρα ‘χάσιμο’ Ι. Ολόκαλος 

χερούκλα ‘μεγάλο χέρι’ Προφορική 

Χιώτης ‘αυτός που κατάγεται από την 

Χίο’ 

Κατζούρμπος, Χορτάτσης 

χορευτακίζω ‘χορεύω άχαρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

χορεύτρα ‘χορευτήριο’ Προφορική 

χορτολόγος ‘ειδικό μαχαίρι για το κόψιμο 

άγριων χόρτων’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 
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χοχλίδι ‘πολλά σαλιγκάρια 

συγκεντρωμένα σε ένα μέρος’ 

Προφορική 

χτιστής ‘οικοδόμος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

χτυπημαθιά ‘χτύπημα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ψήμα ‘ψήσιμο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ψηστάλι ‘συρρικνωμένο φρούτο λόγω 

της υπερβολικής ωρίμανσής 

του’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ψιμάκι ‘το μικρότερο παιδί μίας 

οικογένειας’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

ψιμυδοσύνη ‘ελκυστικότητα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ψοματούκλα ‘μεγάλο ψέμα’ Προφορική 

 

Παράγωγα ρήματα 

Τύπος Σημασία Πηγή 
βαστάρω ‘βαστώ’ Φορτουνάτος, Φώσκολος 

βουρβουρίζω ‘γουργουρίζω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

δαχτυλιδώνω ‘αρραβωνιάζω κάποιον’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

δουλεύγω ‘δουλεύω’ Ροδολίνος, Τρώιλος 

εγγαλεύω ‘απογαλακτίζω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ζηλεύγω ‘ζηλεύω’ Προφορική 

θερμίζω ‘θερμαίνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καθεκλιάζω ‘πείθω κάποιον’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 
καινουργιώνω ‘επαναλαμβάνω’ Στάθης, Ανώνυμος 

καρκανιάζω ‘αποξηραίνομαι πλήρως’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κιουκιουρίζω ‘ψιθυρίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κολλέρνω ‘τοποθετώ κόλλα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κονταρεύω ‘ακοντίζω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κοντεύγω ‘πλησιάζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κοπελίζω ‘συμπεριφέρομαι σαν παιδί’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κουζουλαίνομαι ‘γίνομαι τρελός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κριματίζω ‘αμαρτάνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κρυαίνω ‘κρυώνω’ Έπαινος των γυναικών, 

Ανώνυμος 

λαχανίζω ‘δίνω λάχανα ως τροφή’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μαγειρεύγω ‘μαγειρεύω’ Προφορική 

μαζιάζω φύει μάζες ένας τόπος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ντρετώνω ‘ισιώνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ορδινιάζω ‘βάζω σε σειρά’ Λεηλασία Πάρου, Ανώνυμος 

παιγνιδάρω ‘παίζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρωρίζω ‘έρχομαι σε περασμένη ώρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

περδικάρω ‘καμαρώνω σαν την πέρδικα’ Το καταλόγιν της Πόθας, 

Σαχλίκης 

ραντάρω ‘ψεκάζω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σικιλντίζω ‘σκάω από τη στενοχώρια μου’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σιμώνω ‘πλησιάζω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

τζιράρω ‘κυκλοφορώ’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

 

Παράγωγα επίθετα 

Τύπος Σημασία Πηγή 

αβγουλωτός ‘αυτός που έχει το σχήμα 

αβγού’ 

Τσιριγωτάκης 2008 

αγαπησερός ‘αξιαγάπητος’ Τσιριγωτάκης 2008 
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αζιγανιάρης ‘αυτός που εξαπατά’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

ακριμιός ‘αυτός που βρίσκεται στην 

άκρη’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αλλαξιμιός ‘αγνώριστος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αναγκάδος ‘θυμωμένος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απλούτσικος ‘απλοϊκός Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

απολυδονάτος ‘αδέσποτος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απορριξιμιός ‘ασήμαντος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αρνίστικος ‘αυτός που ανήκει στο αρνί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αρπαχτούρης ‘άρπαγας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αρρωστάρης ‘άρρωστος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αρρωσταρός ‘άρρωστος’ Προφορική 

ασπρύτερος ‘πιο άσπρος’ Ροδολίνος, Τρώιλος 

αστερωπός ‘ο περιέχων αστέρια’ Προφορική 

βαθουλός ‘βαθύς’ Προφορική 

βαφτισιμιός ‘βαφτιστήρι’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βυζανιάρι ‘αυτό που βυζαίνει’ Προφορική 

βυζανιάρικο ‘αυτό που βυζαίνει’ Προφορική 

γαϊδουρίστικος ‘γαϊδουρινός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γαμπριάτικος ‘αυτός που σχετίζεται με τον 

γαμπρό’ 

Προφορική 

γαμπρίκιος ‘αυτός που σχετίζεται με τον 

γαμπρό’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γελατσάρι ‘γελαστό’ Κοσμογέννησις, Χούμνος 

γερτάδικος ‘πλαγιαστός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γληγορύτερος ‘γρηγορότερος’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

γλυκιός ‘γλυκός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γνοιάδος ‘αυτός που έχει έγνοιες’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γοργότερος ‘πιο σύντομος’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

γουμανάτος ‘γεροδεμένος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γουμανωπός ‘κάπως γεμάτος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

διαφορερός ‘αυτός που είναι διαφορετικού 

γένους’ 

Ι. Κατζαράς 

δολερός ‘πανούργος’ Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

δροσάτος ‘δροσερός’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

δροσερικός ‘δροσερός’ Προφορική 

δυναμερός ‘δυνατός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

δυναμερός ‘δυνατός’ Μάλτας πολιορκία, Αχέλης 

δωρεανός ‘αυτός που παρέχεται δωρεάν’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ευωδέστατος ‘ο πιο όμορφος’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

ζαβιδωτός ‘ριγωτός’ Π. Καστροφύλακας 

θεοτικός ‘αυτός που ανήκει στη 

θεότητα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

θροφανός ‘χοντρός’ Τσιριγωτάκης 2008 

θυμαρήσιος ‘αυτός που έχει θυμάρι’ Τσιριγωτάκης 2008 

κακότερος ‘χειρότερος’ Προφορική 

καλλιότερος ‘καλύτερος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καμνιούλης ‘αυτός που μισοκλείνει τα 

μάτια του από τη νύστα’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κανακαρός ‘παραχαϊδεμένος’ Τσιριγωτάκης 2008 

κανελάδος ‘κανελής’ Π. Καστροφύλακας 

καρτελίστικος ‘αυτός που σχετίζεται με τα 

βαρέλια’ 

Μ. Γρηγορόπουλος 

καταρατός ‘καταραμένος’ Προφορική 
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κατσουλός ‘γαλανομάτης’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

κοντακινός ‘κοντούλης’ Τσιριγωτάκης 2008 

κοραλλένιος ‘κοκκινωπός’ Βοσκοπούλα, Ανώνυμος 

κούντουρος ‘πολύ κοντός’ Π. Καστροφύλακας 

κρυγιός ‘κρύος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

κυπαρισσένος ‘κυπαρισσένιος’ Μ. Γρηγορόπουλος 

λάδωπος ‘αυτός που έχει άσπρο τρίχωμα 

στην κοιλιά και μαύρο στο 

υπόλοιπο σώμα’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

λυσσιάρος ‘λυσσασμένος’ Γραφαί και στίχοι, Σαχλίκης 

Μαγιάτικος ‘αυτός που σχετίζεται με τον 

Μάη’ 

Προφορική 

μαλωματάρης ‘αυτός που μαλώνει’ Επαινος των γυναικών, 

Ανώνυμος 

μεγάλουρος ‘πολύ μεγάλος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μεσακός ‘συνεταιρικός’ Προφορική 

μεταξωτός ‘αυτός που έχει φτιαχτεί από 

μετάξι’ 

Π. Καστροφύλακας 

μικιούλικο ‘μικρούλικο’ Προφορική 

μιτατήσιος ‘αυτός που προέρχεται από 

μιτάτο’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μιτσιαλός ‘μικρός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

νεκρίκιος ‘αυτός που σχετίζεται με τον 

νεκρό’ 

Προφορική 

ντουρούτσικος ‘λίγο σκληρός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ντροπιαρά ‘ντροπαλός’ Πανώρια, Χορτάτσης 

ντρύζινος ‘ισχυρός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξαθούλα ‘ξανθούλα’ Προφορική 

ξαργισιμιός ‘αυτός που γίνεται επίτηδες’ Πανώρια, Χορτάτσης 

ξεκουράδος ‘ξεκούραστος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ξερακιανός ‘πολύ λεπτός’ Τσιριγωτάκης 2008 

ομορφύτερος ‘ομορφότερος’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

παλαιινός ‘παλιός’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πανιάτικος ‘πάνινος’ Μ. Μαράς 

παραγγελίστικος ‘ο κατά παραγγελία 

κατασκευασμένος’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρακατινός ‘αυτός που βρίσκεται 

παρακάτω’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

πατσούρος ‘αυτός που ουρεί πάνω του’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

περισσάρος ‘αυτός που έχει περίσσια 

προτερήματα’ 

Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

πληθιερός ‘άφθονος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

πορτακαλίδικος ‘πορτοκαλί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πραγαλός ‘πράος’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ροδαλός ‘ρόδινος’ Προφορική 

ροζιάριν ‘αυτό που έχει ρόζους’ Συμβουλές στον Φραντζισκή, 

Σαχλίκης 

ρουμανήσιος ‘δυνατός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

σαρακήνικος ‘αυτός που σχετίζεται με τους 

Σαρακηνούς’ 

Ριμάδα, Ανώνυμος 

σιγανός ‘ήρεμος’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

σομπητάδος ‘γεμάτος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

σταυλιστικός ‘αυτός που σχετίζεται με τον 

στάβλο’ 

Μ. Μαράς 

στερνιανός ‘αυτός που κατάγεται από τις 

Στέρνες Ηρακλείου’ 

Προφορική 

συμμεσακός ‘συνεταιρικός’ Μ. Μαράς 
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τρίχινος ‘φτιαγμένος με τρίχες 

κατσίκας’  

Αφήγησις παράξενος, 

Σαχλίκης 

φιλανδριανός ‘αυτός που προέρχεται από τη 

Φλάνδρα’ 

Μ. Γρηγορόπουλος 

φουργάδος ‘κεντημένος’ Π. Καστροφύλακας 

φτενούρης ‘αδύνατος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

χαρισιμιός ‘αυτός που χαρίζεται’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

χασούρης ‘αυτός που χάνει συνέχεια’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

χελιός ‘αυτός που έχει το χρώμα του 

χελιού’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

χερότερος ‘χειρότερος’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

χερωτός ‘βολικός’ Τσιριγωτάκης 2008 

ψοματένιος ‘ψεύτικος’ Ροδολίνος, Τρώιλος 

ψοματινός ‘ψεύτικος’ Ροδολίνος, Τρώιλος 

 

Παράγωγα επιρρήματα 

Τύπος Σημασία Πηγή 
αβρόχως ‘χωρίς να βραχεί’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

αδιμούρευτα ‘ειλικρινά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αλλήλως ‘μεταξύ τους’  

ανευβουλάς ‘χωρίς τη συγκατάθεση 

κάποιου’ 

Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αντιπόδι ‘τροχάδην’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποδιαφώτιστα ‘αξημέρωτα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

αποκαλοκαιριού ‘μετά την πάροδο του 

καλοκαιριού’ 

Αφήγησις παράξενος, Σαχλίκης 

αποκατωθιό ‘ο εντελώς αποκάτω’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

απόκειας ‘από εκεί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

απόκεις ‘από εκεί’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

απολιγιάς ‘σπάνια’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

απολιγού ‘λίγο-λίγο’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

αποπανωθιό ‘ο εντελώς αποπάνω’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

αποσπέρας ‘αποβραδίς’ Βοσκοπούλα, Ανώνυμος 

αποταχιά ‘από το πρωί’ Αφήγησις παράξενος, Σαχλίκης 

βαθέ ‘βαθιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

δασέ ‘πυκνά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

δευτεριάτικο ‘κατά τη διάρκεια της 

Δευτέρας’ 

Προφορική 

διπλού ‘διπλά’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

εδά ‘τώρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

εκειά ‘εκεί’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

εκειέ ‘εκεί’ Προφορική 

ετότεσας ‘τότε’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

καταλεπτώς ‘χωρίς να παραλειφθεί τίποτα’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

καταμεσαρίας ‘κατά το μέσο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

καταξιάς ‘στην εξουσία κάποιου’ Ρίμα θρηνητική, Πικατόρος 

κουρφά ‘κρυφά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μακρέα ‘μακριά’ Αφήγησις παράξενος, Σαχλίκης 

μάλιστας ‘μάλιστα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μερού ‘κατά τη διάρκεια της μέρας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μεσημεριάτικο ‘κατά το μεσημέρι’ Προφορική 

μηδεγουλιάς ‘καθόλου’ Φορτουνάτος, Φώσκολος 

μοναχάς ‘μονάχα’ Πανώρια, Χορτάτσης 

μονοκαθές ‘σε μια φορά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 
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μονομερίς ‘σε μια μέρα’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μονομπουκέ ‘με μια μπουκιά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

μονοτάρου ‘αμέσως’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 

μονοχτύπι ‘με έναν χτύπο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

νυχτίως ‘κατά τη διάρκεια της νύχτας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

νυχτού ‘κατά τη διάρκεια της νύχτας’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξεστομάτου ‘προφορικά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ολημερί ‘όλη μέρα’ Ερωτήματα και αποκρίσεις, 

Ντελλαπόρτας 

ολημέριως ‘όλη τη μέρα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ολημερνίς ‘όλη μέρα’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

οληνυκτίς ‘όλη νύχτα’ Βοσκοπούλα, Ανώνυμος 

οληνυχτίως ‘όλη τη νύχτα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ολοτελιάς ‘ολότελα’ Θρήνος, Φαλιέρος 

ολοτελισίως ‘ολότελα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ολοτενιάς ‘ολότελα’ Ροδολίνος, Τρώιλος 

ολοχρονικίς ‘όλο τον χρόνο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ολοχρονικού ‘όλο τον χρόνο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

οψές ‘χθες’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πάντις ‘πάντως’ Ριμάδα, Ανώνυμος 

πανωθιό ‘ο εντελώς αποπάνω’ Θρήνος, Φαλιέρος 

παράπαντα ‘σε απόκεντρο τόπο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

περιττού ‘υπερβολικά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

ποθές ‘πουθενά’ Της Κρήτης ο χαλασμός, 

Σκλάβος 

πρώτας ‘πρώτα’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

πρώτις ‘πρώτα’ Αφήγησις παράξενος, Σαχλίκης 

συναφορμάς ‘εξαιτίας’ Στάθης, Ανώνυμος 

συχνέ ‘συχνά’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

συχνιά ‘συχνά’ Ερωφίλη, Χορτάτσης 

ταχυτέρου ‘αύριο’ Ερωτόκριτος, Κορνάρος 

τίποτις ‘τίποτα’ Ιστορία και όνειρο, Φαλιέρος 

χάμαις ‘κάτω’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

 

Παράγωγα με μετάπλαση 

Τύπος Σημασία Πηγή 

αρμεγή ‘άρμεγμα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βρόντος ‘χτύπημα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

βρούχος ‘βρυχηθμός’ Ξανθινάκης 2009 [2000] 

γονικό ‘οικογενειακή περιουσία’ Ρίμα θρηνητική, Πικατόρος 

λάλη ‘ομιλία’ Θρήνος, Φαλιέρος 

μελισσός ‘αυτός που έχει το χρώμα της 

μέλισσας’ 

Πάγκαλος 2000 [1955] 

μιαρό ‘μεγάλο έντομο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μούγκος ‘αυτός που μουγκρίζει’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

μουνουχώ ‘ο ευνούχος’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

νοητό ‘νοημοσύνη’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

νομικό ‘έθιμο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

ξερό ‘οστό της κνήμης’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

παρασύρα ‘σκούπα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πετρώτα ‘πετρώδες σπήλαιο’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πήδος ‘πήδημα’ Πάγκαλος 2000 [1955] 

πλάνος ‘ανειλικρινής’ Κρητικός πόλεμος, 

Μπουνιαλής 
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