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ΜΕΡΟΣ Α '

ΠΕΡIΛΗΨΗ.

Η  μελέτη  που  παρουσιάζεται  παρακάτω  αφορά  τα  γλωσσικά  ιδιώματα  της  Δεσκάτης  και  μία

διδακτική αξιοποίηση στο νηπιαγωγείο.  Αναφέρεται ως ιδίωμα διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις

(γεωγραφικές  και  κοινωνικές)  για  να  χαρακτηριστεί  ως  διάλεκτος.  Σε  σύγκριση  με  την  Κοινή

γλώσσα  το  ιδίωμα  αυτό  παρουσιάζει  φωνητικές  και  μορφολογικές  διαφορές.  Θα  μπορούσε  να

χαρακτηριστεί και ως ιδιόλεκτος καθώς είναι μία υποκατηγορία διαλέκτου, οι οποίες στο σύνολό

τους, περιλαμβάνοντας και τις γύρω περιοχές, αποτελεί μια διάλεκτο. Τα μορφολογικά κριτήρια

είναι τα εξής: κυρίως επιφωνήματα, σύνθετα επιφωνήματα, μη κύρια ή δευτερεύοντα επιφωνήματα.

Τα δευτερεύοντα επιφωνήματα προέρχονται από όλα τα μέρη του λόγου όπως: ουσιαστικά, επίθετα,

ρήματα,  επιρρήματα,  αντινομίες.  Υπάρχουν  όμως  και  σημασιολογικά  κριτήρια  καθώς  τα

επιφωνήματα  αλλάζουν  το  περιεχόμενο  τους  ανάλογα  με  το  περιβάλλον  που  εντάσσονται.  Η

μέθοδος της μελέτης και της ανάλυσης του ρηματικού παραδείγματος έγινε σύμφωνα με το μοντέλο

της  Rall:  (1988)  και  Ράλλη:  (2005)  η  οποία  ακολουθεί  τη  γενετική  θεωρία.  Το  φαινόμενο

εξαφάνισης  των  ιδιωμάτων  οφείλεται  κυρίως  στην  γρήγορη  αστικοποίηση,  στην  υποχρεωτική

εκπαίδευση και στην ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως, οι διάλεκτοι

είναι φορείς και εκφραστές της ετερότητας των πολιτισμικών ομάδων που τις χρησιμοποιούν. Η

εξαφάνισή  τους  έχει  ως  αποτέλεσμα  εκτός  από  την  απώλεια  τους,  την  εξάλειψη  της

διαφορετικότητας με τις συνέπειες που αυτό έχει στον πλούτο ενός πολιτισμού. Μπορεί λοιπόν οι

διάλεκτοι να εκλείπουν στο πέρασμα των χρόνων αλλά μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, τα

άτομα έρχονται σε επαφή με το άκουσμα και τη χρήση διαλέκτων. Έτσι, στο τέλος της μελέτης

παρουσιάζεται  ένα  υποθετικό  εβδομαδιαίο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  στο  νηπιαγωγείο  της

Δεσκάτης, το οποίο αποσκοπεί στη μη εξάλειψη του ιδιώματος.

ABSTRACT.

The study presented below concerns the language idioms of Deskatis and a teaching utilization in

kindergarten. It is referred to as idiom because it does not meet the conditions (geographical and



social) to be characterized as a dialect. Compared to the Common Language, this idiom presents

vocal and morphological differences.  It could also be described as peculiar as it is a sub-class of

dialect, which, in all, including the surrounding areas, is a dialect. The morphological criteria are

the  following:  mainly  exclamations,  complex  exclamations,  non-primary  or  secondary

exclamations. Secondary exclamations come from all parts of speech such as: essentials, adjectives,

verbs, adverbs, anomalies. But there are also semantic criteria as the exclamations change their

content according to the surrounding environment. The method of study and analysis of the verbal

example was done according to the model of Rall:  (1988) and Ralli:  (2005) which follows the

genetic  theory.  The  phenomenon  of  the  disappearance  of  private  life  is  mainly  due  to  rapid

urbanization,  compulsory  education  and  rapid  technological  development.  It  is  worth  noting,

however, that the dialects are the carriers and the expressers of the diversity of the cultural groups

that  use  them.  Their  disappearance  results  in  their  loss,  the  elimination  of  diversity,  and  the

consequences that this has for the richness of a culture. So dialects can be eliminated over the years,

but through educational programs, people come in contact with listening and using dialects. Thus, at

the end of the study, a hypothetical weekly educational program is presented at the kindergarten of

Deskati, which aims at not eliminating the idiom.



1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Η  Δεσκάτη,  Αρχαία  Μονδαία  ανήκει  σήμερα  στο  νομό  Γρεβενών,  ενώ  παλαιότερα,  πριν  τη

συγκρότηση του νομού Γρεβενών ανήκε στο νομό Λαρίσης. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης

των Γρεβενών και βορειοδυτικά της πόλης της Λάρισας, λίγο πριν τα σύνορα του νομού Λάρισας.

Σύμφωνα  με  τις  πηγές  η  Δεσκάτη  έχει  ιστορία  πολλών  αιώνων.  Στην  περιοχή  της  σημερινής

Δεσκάτης υπήρχαν μερικοί οικισμοί πριν τον 4ο αιώνα π.Χ. τουλάχιστον. Κατά τον 14ο αιώνα στη

δυτική Θεσσαλία κυριάρχησαν Σλάβοι. Την ίδια εποχή ιδρύθηκαν στην περιοχή ποιμενικοί οικισμοί

από  βλαχόφωνους  και  σλάβους  κτηνοτρόφους  απόδειξη  της  ύπαρξης  των  οποίων  αποτελούν

ορισμένα τοπωνύμια στην περιοχή, καθώς και το ίδιο το όνομα Δεσκάτη (ανεπίσημα το όνομα

ετυμολογείται από το βλάχικο ρήμα disicare=σχίζω, επειδή η Δεσκάτη είναι χωρισμένη πάνω σε

δύο  λόφους)  (Κ.Σπανός  1986:  9).  Σε  απόσταση  λίγων  χιλιομέτρων  βρίσκεται  η  περιοχή  της

Δασοχωρήτικης ποταμιάς (σημερινό Δασοχώρι) η οποία αποτελούσε «πέρασμα» για τους Βλάχους

της  Πίνδου που έρχονταν από την ανατολική  Θεσσαλία  προς  τα  χωριά  της  Πίνδου  (σημερινά

Αβδέλλα, Σμίξη, Περιβόλι) και αντίστροφα. Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής υπέφεραν συχνά από

τις ληστρικές επιδρομές των τουρκαλβανών ληστών. Ο λόγος αυτός ανάγκασε πολλούς κατοίκους

της  περιοχής  του  Δασοχωρίου  να  εγκαταλείψουν  τα  σπίτια  τους  και  να  βρουν  καταφύγιο  στη

Δεσκάτη που βρισκόταν έξω από την περιοχή της λεγόμενης «βλαχόστρατας». Έτσι η Δεσκάτη

μεγάλωσε  «εις  βάρος» των  γύρω οικισμών και  έγινε  η  πρωτοχώρα των Χασίων.  Εξαιτίας  του

απόμερου της περιοχής αλλά και του άγονου εδάφους δεν εγκαταστάθηκαν Τούρκοι στην περιοχή

και, αν και η ιστορία δεν μαρτυρεί εγκατάσταση τούρκικων πληθυσμών, ωστόσο δε σημαίνει πως η

Δεσκάτη δεν υπέστη επιρροή από την τούρκικη κατάκτηση (Κ. Σπανός 1986: 9-10). Εν περιλήψει

πάντως θα μπορούσαμε να πούμε πως στο σύνολό της ο πληθυσμός της Δεσκάτης ήταν ντόπιος και

ομοιογενής και πως δεν παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της ιστορίας της ιδιαίτερες μετακινήσεις ή

ανταλλαγές πληθυσμών πλην των αρχών του 20ου αιώνα, όταν σημειώθηκε μετανάστευση πολλών

Δεσκατιωτών  στην  Αμερική  για  να  αποφύγουν  τη  στράτευση  από  τους  Τούρκους.  Σήμερα  η

Δεσκάτη  είναι  μία  κωμόπολη  6000  περίπου  κατοίκων  .  Περιλαμβάνει  τα  χωριά  Παρασκευή,

Δασοχώρι, Παλιουριά και Φωτεινό. Οι κάτοικοι της ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και

μερικώς με την γεωργία. Το έδαφος της, όπως προαναφέρθηκε είναι φτωχό, οπότε οι γεωργικές

ασχολίες  περιορίζονται σε αυτές του σιταριού, του τριφυλλιού και του καπνού.

1.1 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Διάλεκτος  είναι  μία  γεωγραφική  ή  κοινωνική  διακριτή  γλωσσική  ποικιλία  γλώσσας  που



προσδιορίζεται από ένα συγκεκριμένο σύνολο λέξεων και γραμματικών δομών. Οι ομιλούμενες

διάλεκτοι συχνά χαρακτιρίζονται από μία διακριτική προφορά. Κάθε γλώσσα με ένα λογικά μεγάλο

αριθμό  ομιλητών  αναπτύσσει  διαλέκτους,  ειδικά  αν  υπάρχουν  γεωγραφικά  όρια  που  χωρίζουν

μεταξύ  τους  ομάδες  ανθρώπων  ή  αν  υπάρχουν  διαιρέσεις  κοινωνικών  τάξεων.  Μια  διάλεκτος

μπορεί να υπερισχύει ως επίσημη κοινή μορφή γλώσσας και αυτή να είναι η γλωσσική ποικιλία η

οποία θα έχει και γραπτή αντιπροσώπευση. 

1.2 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ

Κάθε  γλώσσα  αποτελεί  μία  αφηρημένη  ενότητα.  Είναι  η  συνιστάμενη  πολλών  διαλέκτων.

Πρόκειται  για  υπερκείμενες  και  υποκείμενες  έννοιες.  Υπάρχουν  διάλεκτοι  γεωγραφικές  και

κοινωνικές. Η διάκριση δηλδαδή είναι τόσο οριζόντια όσο και κάθετη. Παραδείγματα γεωγραφικών

διαλέκτων στην Ελλάδα είναι: Θρακιώτικα, Ηπειρώτικα. . . Κάθε ομιλητής μπορεί να ξέρει μία ή

περισσότερες διαλέκτους, τόσο γεωγραφικές όσο και κοινωνικές, και να τις χρησιμοποιεί ανάλογα

με την περίσταση. Διάλεκτος είναι μια γλωσσική ποικιλία ή ένα σύνολο συγγενικών γλωσσικών

ποικιλιών  που τα  κοινά  χαρακτηριστικά  τους  τις  διακρίνουν  από τις  άλλες  ποικιλίες  της  ίδιας

γλώσσας. Είναι μία γλώσσα, ένα γλωσσικό σύστημα, που υπάγεται σε μια ιστορική γλώσσα, αλλά

αποσπάται  άμεσα  από  τον  κορμό  της.  Δηλαδή,  οι  διάλεκτοι  πρέπει  να  έχουν  βασικά  κοινά

χαρακτηριστικά, αλλιώς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ανήκουν στην ίδια γλώσσα. Πρέπει

όμως  να  έχουν  και  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  για  να  μπορούν  να  θεωρηθούν  διαφορετικές

διάλεκτοι.  Γι'  αυτό  μια  διάλεκτος  μπορεί  να  ανεξαρτητοποιείται  και  να  γίνεται  νέα  ιστορική

γλώσσα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η αποκοπή των γλωσσικών ομάδων μπορεί να είναι

είτε  κοινωνική  είτε  γεωγραφική,  οπότε  δημιουργούνται  αντίστοιχα γεωγραφικές  και  κοινωνικές

διάλεκτοι.  Η γεωγραφική απομόνωση ήταν εντονότερη παλαιότερα,  όταν τα μέσα επικοινωνίας

ήταν περιορισμένα. 

Δεν είναι μόνο η ευρύτερη γλώσσα μια αφηρημένη ενότητα, αλλά το ίδιο ισχύει  και  για κάθε

επιμέρους διάλεκτο. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος ιδίωμα για να δηλώσει τις επιμέρους διαφορές

μιας  διαλέκτου.  Το  ιδίωμα  αποτελεί  τη  διαφορετική  μορφή  της  γλώσσας  στα  πλάισια  του

οικογενειακού  και  στενού  κοινωνικού  περιβάλλοντος  των  ανθρώπων της  υπαίθρου.  Η  γλώσσα

αυτή, σε σύγκριση με την κοινή γλώσσα ή διάλεκτο, παρουσιάζει φωνητικές, μορφολογικές κλπ

διαφορές.  Το  ιδίωμα  αποτελεί  υποκατηγορία  της  διαλέκτου,  γι  αυτό  και  πολλές  φορές  δεν

διαχωρίζονται. Το ιδίωμα είναι μορφή μιας γλώσσας με λιγότερες όμως διαφορές από την κοινή και

τις  άλλες  μορφές  από  αυτές  που  χαρακτηρίζουν  τις  διαλέκτους.  Οι  διάλεκτοι  μπορούν  να

καταντήσουν απλώς ιδιώματα με τη διάβρωση τους από την κοινή. Για παράδειγμα η διάλεκτος της



Δυτικής  Μακεδονίας  μπορεί  να  υποδιαιρεθεί  στα  ιδιώματα  της  Κοζάνης,  των  Γρεβενών,  της

Καστοριάς. . . Οι επιμέρους αυτές μορφές συναποτελούν τη διάλεκτο.

Τελικά καταλήγουμε στο ιδιόλεκτο, στη χρήση που κάνει ο κάθε ομιλητής . Ο μιλητής που

ξέρει περισσότερες διαλέκτους προφανώς χρησιμοποιεί ένα ιδιόλεκτο για την κάθε μια. Ακόμα, και

το ιδιόλεκτο διαφέρει ανάλογα με την περίσταση. Όποτε πλησιάζουμε προς τη διάκριση σε επίπεδα

λόγου  και  όποτε  εξελίσσεται  κατά  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  ατόμου.  Τα επιμέρους  ιδιόλεκτα

συναποτελούν  το  ιδίωμα  ή  τη  διάλεκτο.  Διαδεδομένη  είναι  η  πρόληψη,  η  κοινή  διάλεκτος  να

θεωρείται  γλώσσα  και  οι  υπόλοιπες  να  θεωρούνται  διάλεκτοι.  Ο  παραλογισμός  μιας  τέτοιας

διάκρισης  οφείλετε  σε  σύγχυση ανάμεσα σε υπερκείμενες  και  σε υποκείμενες  έννοιες.  Βασική

προυπόθεση  για  να  αντιμετωπίσει  κανείς  με  κατανόηση  τα  γλωσσικά  φαινόμενα  είναι  να

αντιληφθεί ότι ο κάθε ομιλητής μιλάει μια διάλεκτο μιας ευρύτερης γλώσσας και μάλιστα όχι καν

ολόκληρη τη διάλεκτο, αλλά μια ή περισσότερες επιμέρους μορφές της. Αν κάποιος επιχειρήσει να

μιλήσει τη γλώσσα, δηλαδή να συμπεριλάβει όλες τις διαλέκτους το μόνο που θα δημιουργήσει

είναι  ένα  κουμφούζιο.  Γλώσσα  ονομάζουμε  την  κοινή  ή  την  επίσημη  διάλεκτο.  Διαλέκτους

ονομάζουμε όλες τις άλλες.    

2. ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Η μελέτη αυτή  έχει ως σκοπό την περιγραφή του ρηματικού κλιτικού παραδείγματος (μορφολογία

του  ρήματος)  του  ιδιώματος  της  Δεσκάτης  και  των  περιχώρων  της  (Παρασκευή,  Δασοχώρι,

Φωτεινό,  Παλιουριά  που  μαζί  με  τη  Δεσκάτη  αυτά  τα  τέσσερα  χωριά  αποτελούν  το  δήμο

Δεσκάτης), ενός από τα βόρεια ιδιώματα που μιλιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το

ιδίωμα,  όπως εμφανίζεται  σήμερα,  είναι  αρκετά ως πολύ επηρεασμένο από την ΚΝΕ. Στην πιο

αμιγή του μορφή μιλιέται κυρίως από τους ηλικιωμένους και κυρίως από γυναίκες οι οποίες δεν

είχαν  φύγει  εκτός  των  περιχώρων  της  Δεσκάτης.  Αμιγές  παρατηρείται  επίσης  σε  ανθρώπους

μεγάλης  ηλικίας  που  δεν  είχαν  πάρει  σχολική  μόρφωση.  Θα  μπορούσαμε  μάλιστα  να

παρατηρήσουμε ότι και οι ξενιτεμένοι Δεσκατιώτες, όταν ανταμώνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή

επιστρέφουν στον τόπο τους, χρησιμοποιούν συχνά και μ’ ευχέρια το ιδίωμα τους και ότι αυτό το

κάνουν  με  πολλή  ευχαρίστηση.   Τα  επιφωνήματα  ανήκουν,  θα  μπορούσε  να  πει  κανείς  ,στο

περιθώριο  του  γλωσσικού  συστήματος.  Είναι  σχεδόν  τ’  απομεινάρια  του.  Αντιπροσωπεύουν,

ωστόσο, μια ιδιαίτερη κατηγορία γλωσσικών στοιχείων που κλείνουν πολύ ενδιαφέρον. Ειναι οι

φλου, οι πεταχτές εκείνες <λεκτικές πινελιές > που ζωηρεύουν κι εξατομικεύουν το <γλωσσικό

πίνακα>. Είναι νότες ιμπρεσιονιστικές στην τοιχογραφία που απλώνει κάθε ομιλούμενη γλωσσα. Η



επίδοση  των  επιφωνημάτων  σημειώνεται  συχνότερα  στα  ιδιώματα  αρκετά  συχνά  στον  κοινό

προφορικό λόγο και λιγότερο στο γραπτό. Στην προφορική επικοινωνία είναι συνηθέστερη η χρήση

τους, όταν η ομιλία έχει ελεύθερο κι αυθόρμητο χαρακτήρα. Αυτή, η προϋπόθεση επιτρέπει τη

συχνότερη χρήση επιφωνημάτων στα ιδιώματα, όπου η επικοινωνία πραγματιόνεται σ’ λαστικότερα

κοινωνικά πλαίσια.

Στη λειτουργία των επιφωνημάτων ο ομιλητής στηρίζει τη δυνατότατα να εντυπωσιάσει με

το λόγο του που τον συνοδεύει απαραίτητα και με σχετικά φωνητικά εφέ: τον επιτονισμό, τον

ρυθμό  και  τον  τόνο  που  λειτουργούν  ως  στοιχεία  παραγλωσσικής  επικοινωνίας.  Κι  επειδή  τα

επιφωνήματα βγαίνουν, κυριολεκτικά αναπηδούν, από τον συναισθηματικό χώρο συμπαρασύρουν

στην εκφορά τους και τις ανάλογες χειρονομίες, που λειτουργούν πλέον ως οπτικά εφέ, καθαρά

παραγλωσσικά  χαρακτηριστικά.  Τα  «ιδιάζοντα»  σε  μία  γλώσσα  ή  διάλεκτο  επιφωνήματα

ανακαλούν μέσα μας όχι τόσο κάποια συγκεκριμένη έννοια αλλά κυρίως την ιδιαίτερη αίσθηση, τη

γεύση του ίδιου του ιδιώματος ή της γλώσσας, όπου χρησιμοποιούνται. Το επιφώνημα παράγωγο

του  πρωταρχικού  γλωσσικού  ενστίκτου,  εμφανίζεται  συχνά  με  ανάλογες  μορφές  σε  όλες  τις

γλώσσες.

Κάτι λιγότερο από το να είναι πραγματικές λέξεις — μερικές φορές δεν έχπυν ούτε καν αφή

φωνητική άρθρωση — τα κύρια τουλάχιστον επιφωνήματα συνιστούν εκείνους τους ήχους, που

παρεμβάλλονται ανάμεσα στις λέξεις.

 Παρουσίαση των επιφωνημάτων από το γλωσσικό ιδίωμα της Δεσκάτης.

 Με μορφολογικά κριτήρια Θα τα διακρίνουμε σε τρείς κατηγορίες.

- Κυρίως επιφωνήματα είναι αυτά που χρησιμεύουν μόνον ως επιφωνήματα: αά! αάααα! αι!

αίιιι! αχ! ε! εέειιι! ειι! ίιι! Ιου!  dε!  dου! ου!  oυά! ουου! πώπω! ω!  ωbω! ωχ! ωωω! Σ’ ορισμένα,

ωστόσο, περιβάλλοντα η παρουσία ενός άρθρου πριν από το επιφώνημα το ουσιαστικοποιεί.

π.χ.: Τον έφαγε το αχ και το βαχ.

Οι φθόγγοι εδώ, στο ρόλο των επιφωνημάτων, επιτελούν την περιστασιακή λειτουργία, μια από τις

μεγάλες λειτουργίες τους.

Μια δεύτερη υποκατηγορία συνιστούν τα σ ύ ν θ ε τ α επιφωνήματα: ιούρα, άρα-άμα, dέοα-

dέμα,  έρα-έμα. Τα  ζεύγη  άρα-άμα,  dέρα-dέμα και  έρα-έμα είναι  κλητικά  επιφωνήματα  που

απευθύνονται σε πρόσωπα άρσενικού και θηλυκού γένους, αντίστοιχα. Το ιούρα είναι κοινό και για

τα δύο γένη και σημασιολογικά αντιστοιχεί περίπου στα «να», «ιδού», «βλέπε»:  Ιούρα, τι καλό

τόφκιααι!  Ιούρα,  πότε  ήρθις,  ρα; Η μορφή  και  η  σημασιολογική  προσέγγιση προς  το  «βλέπε»

οδήγησε στη λαϊκή ετυμολογία από την προστακτική του ουράω-ορώ, την όρα!, ενώ είναι σύνθετο

από το ιου+ρα.

-Μή  κύρια  επιφωνήματα  ή  δενΐερεύοιτα είναι  εκείνες  οι  λέξεις  που  μόνο  με  την



περιστασιακή τους χρήση συνιστούν επιφωνήματα, προερχόμενες από διάφορα μέρη του λόγου. 

Από ουσιαστικά: θάρρους! κρίμα! Τράφους! 'λίθρους! (< όλεθρος) μιγαλείον! bιρικέτ! ξιπατονμός!

τσακ'σμός, κουρ’μός! προυσουχή! κ.λ.π. 

Από  επίθετα: άξιους!  (μ)ουρέ!  πρώτους!  σβέλτους! κ.λ.π.

Από ρήματα: άιάι! ουρίστι! ζήτου! τήρα! φτάνει! κ.λ.π. 

Από επιρρήματα: αγλήγουρα! μπρος! καλά! όξου! πουτές! κ.λ.π. 

Από αντωνυμίες: ισύ! Ιγώ! κ.λ.π. (ισύ! θάλιγα τέτοιον πράμα ιγώ;)

-Επιφωνηματικές εκφράσεις πρόκειται για απλά συντάγματα ή και για ολόκληρες προτάσεις:

στού καλό ! στουν κουρ'μό! στου διάβουλου ! Κατά σαπέρα! μάνα μ ! λέλε μ! τράβα στ’ν ιφκή  τ’ς

παναΐάς! να  πας κι να μη γνυρεις! να πας στουν αγύριστου! να πας κατ' ικεί π' βασιλεύει κ.λ.π.

Μια  άλλη  διάκριση  θα  γίνει  με  βάση  τη  σημασιολογική  τους  λειτουργία.  Εδώ  θα

παρατηρήσουμε ότι πολλά επιφωνήματα αλλάζουν το περιεχόμενό τους αναλογα με το περιβάλλον,

όπου κάθε φορά εντάσσονται.

Θαυμασμός: ίιι-χά! έε-χα! 

Πόνος: Ωχ λέλε μ'!

Διατύπωση γνώμης: Είνι καλός ου κινούργιους δάσκαλους; Ιιι, δε λέιτι τι πιδί είνι!

Επικοινωνία   από   μακρινές αποστάσεις: Ω πατέρα, χαλεύ'ς νιρό; Α, δο μ' ψίχα.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην  παρούσα  μελέτη  γίνεται  μία  προσπάθεια  περιγραφής  και  ανάλυσης  του  ρηματικού

παραδείγματος στη διάλεκτο της Δεσκάτης και των περιχώρων της. Συγκεκριμένα επιχειρείται μία

έρευνα που αφορά τη δομή του ρήματος. Η μορφολογική ανάλυση του ρήματος του ιδιώματος έγινε

μόνο στις υποκείμενες αντιπροσωπεύσεις (underlying representation) σύμφωνα με το μοντέλο της

Ralli  (1988)  και  Ράλλη (2005),  η  οποία  ακολουθεί  τη γενετική  θεωρία  (generative  theory).  Το

γεγονός ότι δεν κάνει χρήση καθόλου μηδενικών μορφημάτων καθιστά το μοντέλο ανάλυσής της

πιο  οικονομικό.  Στο  φωνητικό  εξαγόμενο  δεν  επιχειρείται  ανάλυση  αλλά  δίνεται  απευθείας  ο

ρηματικός τύπος. Η περιγραφή του ρήματος  έχει ως  εξής: Αρχικά δίνεται ολόκληρη η κλίση του

ρήματος σε όλα τα πρόσωπα, τους χρόνους και  τις  εγκλίσεις,  όπου παρατηρείται  μορφολογική

διαφοροποίηση  στις  καταλήξεις.  Ειδάλλως  δίνεται  μόνο  το  α’  πρόσωπο  για  να  δηλωθεί  ο

σχηματισμός  του  συγκεκριμένου  χρόνου.  Αναλυτικότερα,  οι  χρόνοι  Ενεστώτας,  Παρατατικός,

Απλός Παρελθοντικός, Εξαρτημένος και η προστακτική (συνοπτική και μη συνοπτική) καθώς και η

μετοχή και το γερούνδιο δίνονται σε όλα τα πρόσωπα και στους δύο αριθμούς (όσα έχουν), ενώ οι



Μέλλοντες,  οι  Συντελεσμένοι  χρόνοι  καθώς και οι Συντακτικές Εγκλίσεις  δίνονται  μόνο  στο α’

πρόσωπο για να δοθεί ο τρόπος σχηματισμού, αφού οι τύποι δεν έχουν μορφολογική διαφορά από

τους άλλους που προηγήθηκαν. Για την κάθε κλιτική τάξη (ΚΤ1, ΚΤ2α και ΚΤ2β) δίνεται ένα ρήμα

αντιπροσωπευτικό,  τόσο  στην  ενεργητική  όσο  και  στη  Μ/ΠΦ  φωνή.  Μετά  την  παράθεση  του

πίνακα  ακολουθούν οι παρατηρήσεις που αφορούν τον  κάθε  χρόνο και το  κάθε  πρόσωπο χωριστά

λαμβάνοντας  υπόψη όλες  τις  κατηγορίες  ρημάτων ανάλογα με το χαρακτήρα του θέματος  που

καθιστούν το φωνητικό εξαγόμενο διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Στους πίνακες δίνεται πάντα το

τελικό φωνητικό εξαγόμενο και όχι τα ενδιάμεσα στάδια. Αυτά παρατίθενται σε σχετικό κεφάλαιο

της φωνητικής του ιδιώματος, πριν από την ανάλυση και περιγραφή του ρήματος.



ΜΕΡΟΣ Β'

1. ΦΩΝΗΤΙΚΗ

1.1 ΦΩΝΗΕΝΤΑ

ΜΕΣΑ ΣΤΗ   ΛΕΞΗ  

1.1.1 ΑΠΟΒΟΛΗ

Το δεσκατιώτικο ιδίωμα είναι βόρειο ιδίωμα και παρουσιάζει το φαινόμενο της αποβολής

των άτονων φωνηέντων /i/ και /u/, υπό την προυπόθεση ότι προηγείται σύμφωνο (Παπαδόπουλος,

1926: 14).

Πρόκειται για αποτέλεσμα δυναμικού τονισμού. 

Αποβολή άτονου i:

fonázi > funáž

fkiáni >  fcáņ

(na) xalási >  xaláš

θéli > θéλ

(na) pléγi > pλéj

Αποβολή άτονου u:

γrápsun > γrápsn

vunó > vnó

αλλά

laturóno > laturónu

rufó> rufó

éluza > éluza

 



Η  αποβολή  άλλοτε  γίνεται  και  άλλοτε  όχι,  πράγμα  το  οποίο  μπορεί  να  οφείλεται  σε

διάφορους  λόγους,  όπως  στη  δομή  της  συλλαβής,  τη  θέση  του  τόνου  καθώς  και  τη  φύση  των

παρακείμενων συμφώνων (Ρόγκα 1985: 163κ.ε.,Παπαδόπουλος1926: 14κ.ε., Newton 1972: 183).

Παρατηρείται πως η αποβολή συμβαίνει με μεγαλύτερη συνέπεια στα κλιτικά επιθήματα παρά στη

ρίζα της λέξης. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που παρατηρείται διπλοτυπία για τον ίδιο ρηματικό

τύπο  πολλές  φορές  μάλιστα  από  τον  ίδιο  ομιλητή.  Αυτό  μπορεί  να  οφείλεται  σε  εξωγενείς

παράγοντες όπως η ψυχολογική κατάσταση του ομιλητή κ.ά.(βλ. και παραπάνω). Τα αποτελέσματα

της αποβολής μπορεί να είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση και να οφείλονται σε ποικίλα αίτια.

Στο εσωτερικό της λέξης η αποβολή του άτονου i αφήνει συνήθως ίχνη στο προηγούμενο σύμφωνο

όταν αυτό είναι ένα από τα k, γ, x, g, l και n ουρανώνοντάς το σε c, j, ç, λ και ņ αντίστοιχα. Όταν

πρόκειται για τα συριστικά s, z, ts και dz τότε αυτά ουρανώνονται σε š, ž, tš και dž αντίστοιχα. 

kinó > cnó αλλά και cinó (χωρίς αποβολή) 

éxisa > éçsa αλλά και éxsa (με απουράνωση)

maγikó > majkó 

pléγete > pλéjiti αλλά και pλéjti (συγκοπή)

αλλά  και 

pλéxti (με αφομοίωση ηχηρότητας)

angilóno > aŋlónu αλλά και aŋilónu (χωρίς αποβολή)

kalivóno > kaλvónu αλλά και kaλivónu (χωρίς αποβολή)

ániγa > áņγa αλλά και ánγa (με απουράνωση)

sikóno > škónu

zimóno > žmónu

(θa) kátsis kátšs

αλλά

karkatsilóno > karkatšilónu αλλά και karkatšilónu (χωρίς αποβολή)

kutalévo > kutaλévu (χωρίς αποβολή)

tsirízo > tširízu (χωρίς αποβολή)

derlikóno > dirλikónu (χωρίς αποβολή, πρβλ.αόρ.dirλíkusa)

galiurízo > gaλurízu (χωρίς αποβολή πρβλ.αόρ.gaλúrsa)

gurlóno > gurlónu (χωρίς αποβολή πρβλ.αόρ.gúrlusa)

glumóno > glumónu (χωρίς αποβολή πρβλ.αόρ.glúmusa)

langukrúo > laŋgukrúu (χωρίς αποβολή πρβλ.αόρ.laŋgúkrusa)



laturóno > laturónu (χωρίς αποβολή πρβλ.αόρ.latúrsa

lixnízo > λixņízu (χωρίς αποβολή πρβλ.αόρ.λíxņisa)

éluza > éluza (χωρίς αποβολή πρβλ.ενεστ.lúzu)

undízo > undízu (χωρίς αποβολή)

tsukalízo > tsukaλízu (χωρίς αποβολή)

anaskirnó > anascirnó (χωρίς αποβολή)

fisó >  fisó (χωρίς αποβολή)

miló > miló (χωρίςαποβολή)

singaθó > šiŋgaθó (χωρίς αποβολή)

tiró > tiró (χωρίςαποβολή)

vungó > vuŋgó (χωρίς αποβολή πρβλ.αόρ.vúŋksa)

vixó > vixó (χωρίςαποβολή)

αλλά

vixúsa > fxúsa(με αποβολή)

zupó >  zupó (χωρίς αποβολή)

αλλά

puló > puló ενώ (ίσως από το poló (αρχ.πωλω)

púlisa púltsa

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα παρατηρεί κανείς ότι:

α) είτε η αποβολή του άτονου i και u δε συμβαίνει πάντοτε (βλ. παραπάνω)

β) είτε ότι τα αποτελέσματα της αποβολής πέραν της ουράνωσης του i που είναι και το πιο σύνηθες

είναι  και  άλλα,  όπως  η  απουράνωση,  η  αφομοίωση ηχηρότητας  η  ανάπτυξη συνοδίτη  φθόγγου

(επένθεση  κλειστού  συμφώνου  Newton  1972:  209)  (π.χ.xánis  >  xánts,  θélis  >  θélts)κ.ά.  Τα

φαινόμενα αυτά ανήκουν σε μία σειρά αλλαγών που συμβαίνουν στη λέξη (Newton 1972: 189-196)

και υπάρχει περίπτωση στο συγκεκριμένο ιδίωμα να ακούγονται δύο ή και περισσότεροι τύποι που

ανήκουν  σε  διαφορετικό  στάδιο  εφαρμογής  των  φωνολογικών  κανόνων.  Αυτό  σημαίνει  πως

υπάρχουν «ινδάλματα» που συγκρατούν τους μεταβλημένους τύπους από τις περαιτέρω αλλοιώσεις

(Φάβης Αθήνα 1951: 5).

Στο τέλος της λέξης όταν αποβάλλεται τελικό i, τότε αυτό το i αφήνει ίχνη στο σύμφωνο

που προηγείται. Αν το σύμφωνο είναι ένα από τα k, γ, x, g, l και n τότε αυτά ουρανώνονται σε c, j,



ç, λ και ņ αντίστοιχα. Αν πρόκειται για τα συριστικά s, z, ts και dz τότε και αυτά ουρανώνονται σε

š, ž,tš και dž αντίστοιχα.

Lípi > λípi

ná bi > ná biγ

ráfi > γráfi

rávi > rávi

kámi > kámi

xáfti > xáfti

pláθi > pláθi

proδíδi > pruδíδi

(na) pári > pári

xáni > xáņ

váli > váλ

(na) kátsi > kátš (θa)

xalási > xaláš

fonázi > funáž

pléki > pλéc

féngi > féŋ

éxi > éç

pníγi > pņíj

Κατά τη συνεκφορά μίας λέξης μαζί με ένα εγκλιτικό κτητικής αντωνυμίας το τελικό i δε χάνεται:

π.χ.

nífi mu >  ņífim

to korítsi tu >  tu kurítšit

Δευτερογενή   άτονα   i   και   u:

i: Το φαινόμενο της αποβολής του άτονου i και u παρατηρείται και σε περιπτώσεις που τα i και u

είναι δευτερογενή 6, προήλθαν δηλαδή από κώφωση άτονων e και o. 

alepú



Ουράνωση aλepú

Κώφωση aλipú

Αποβολή άτονου δευτερογ. I aλpú

u: Πιο σπάνια είναι η αποβολή δευτερογενούς άτονου u.

epáno káto

Κώφωση: apánu kátu

Αποβολή άτονου φωνήεντος: apán kát

To  u  αυτό  όμως  ίσως  λειτουργεί  ως  πρωτογενές,  εφόσον  η  τροπή  του  o  σε  u  έγινε  εξαιτίας

παρακείμενων  συμφώνων,  προτού  αρχίσει  η  ενέργεια  του  νόμου  της  αποβολής  των  άτονων

(Παπαδόπουλος 1926: 15-16, Newton1972: 25).

Όμως: 

akolúθisa

Κώφωση: akulúθisa

Αποβολή άτονου φωνήεντος: aklúθsa

Ανομοίωση Τρόπου Άρθρωσης aklútsa

-Αποβολή άλλων φωνηέντων:

-a: 

pula ta > púl ta

Είναι το μοναδικό παράδειγμα στο υλικό όπου απαντά αποβολή τελικού -a. Η αποβολή του τελικού –

a συμβαίνει μόνο στο συγκεκριμένο τύπο και τη συγκεκριμένη συντακτική δομή.

1.1. 2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Σε  ορισμένους  τύπους  παρατηρείται  αποβολή  και  άλλων  φωνηέντων  όπως  του  αρκτικού  a-  ή

αρκτικού i-. 



a-:

anévika > ņéfka

ámbokse > mbókši

aposténo > pusténu

asfalistó > sfaλstó

i-:

isiázome > šázumi

Το ρήμα ņéfka απαντά σχεδόν πάντα και σε όλους τους τύπους χωρίς το αρκτικό a-, ενώ στο ρήμα

ambózu  η  αποβολή  εφαρμόζεται  μόνο  στην  συνοπτική  προστακτική.  Με  βάση  το  υλικό  δεν

παρατηρείται  αλλού  αποβολή  αρκτικού  a-  για  να  είναι  εφικτή  η  εξαγωγή  ασφαλών

συμπερασμάτων.

i-:

isiázome > šázum (οριστική) αλλά išáks (προστακτική β ᾿ εν.)

Στο ρήμα αυτό παρατηρείται αφαίρεση σε όλο το ρηματικό παράδειγμα εκτός απότον τύπο της

συνοπτικής προστακτικής στη ΜΦ στο β’εν.πρόσωπο:išáks(αντίθετα δηλ.με ό, τι  συμβαίνει στο

ρήμα ambózu).

Οι περιπτώσεις των ftó και zvó:

Αυτά τα ρήματα εμφανίζουν στο θέμα τους τονισμένο í κατά «ψευδή αποκατάσταση», όπως

σημειώνει χαρακτηριστικά ο Φάβης (Αθήνα 1951: 7). Σύμφωνα με ρηματικούς τύπους, όπως piδó >

p  δ  ó,  filó  >  fló  κ.ά  .που  αποτελούν  στη  συνείδηση  των  ομιλητών  «γραμματικά  ινδάλματα»,

σχηματίζονται  οι  τύποι  žíva  (σβήσε )  και  fíta  (φτύσε )  στο  β’εν.πρόσωπο της  μη συνοπτικής

προστακτικής καθώς και οι žífsa (έσβησα ) και fítsa (έφτυσα) στον απλό παρελθοντικό αναλογικώς

προς ταpí δ ksa και fíltsa.Έτσι η εντύπωση της κπτωσης του άτονου i μεταδόθηκε σε αυτά τα ρήματα

με αποτέλεσμα να αναπτύξουν τονισμένο í στους εν λόγω τύπους και όχι τονισμένη αύξηση(*ézvsa

και *éftsa (βλ.και Newton 1972: 188). Το φαινόμενο είναι συχνό και διαδεδομένο και σε άλλα

βόρεια ιδιώματα, όπως για  παράδειγμα  στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (Χαντζιάρας1995:

27).



1. 1. 3 ΣΥΓΚΟΠΗ

Η συγκοπή του φωνήεντος e συμβαίνει πριν από το σύμφωνο t. Το φαινόμενο παρατηρείται έντονο

στις καταλήξεις β’ πλ. προσώπου στις οριστικές και προστακτικές της ΕΦ και στο γ’ εν.της Μ/ΠΦ

(Newton 1972:119). Στο γ’ ενικό πρόσωπο της ΜΦ για παράδειγμα έχουμε:

fénete

Συγκοπή: fénte

Στένωση: fénti

Ηχηροποίηση: féndi

1. 1. 4  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ανάπτυξη φωνήεντος είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει το ιδίωμα της Δεσκάτης όχι όμως σε

πολύ μεγάλη έκταση. Υπάρχει ανάπτυξη του φωνήεντος a-:

a- : 

lipúme > aλpúmi

náma > anáma

láθus > aláθus

máxome > amáxumi

1.1.5. ΤΡΟΠΗ 

α. κώφωση/στένωση

  Η κώφωση είναι αποτέλεσμα δυναμικού τονισμού και σημαίνει το κλείσιμο της προφοράς των

άτονων φωνηέντων e και o σε i και σε u αντίστοιχα. Το δεσκατιώτικο ιδίωμα παρουσιάζει αυτό το

χαρακτηριστικό με συνέπεια.

Fovíθika > fuvíθka

érxonte > érxundi

pernúsame > pirnúsam



Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται διατήρηση άτονων  e  και  o  εξαιτίας ενός δεύτερου τόνου

(βλ. Τονισμός) που αναπτύσσεται σε αυτά λόγω της μακράς απόστασης της συλλαβής που έχει τον

κύριο τόνο.

Skotónomástan > skutónumástan

éfkianáme > éfcanámi

β. τροπή τονούμενο   i   σε   e

 Η  τροπή  τονούμενου   i  σε  e  παρατηρείται  σε  δύο  κυρίως  το  krénu(<kríno)  και  το

jénumi(<jínome).

γ. χείλωση

Το  δεσκατιώτικο  ιδίωμα  εμφανίζει  πολλές  φορές  τροπή  άτονου  e και  o και  αυτό  στη

συνέχεια  υπάρχει  περίπτωση  λόγω  κώφωσης  να  γίνει  u. το  φαινίμενο  συμβαίνει  ξυρίως  σε

περιβάλλοντα όπου υπάρχει κάποιο χειλικό (p, v, f, m). 

Πρέπει  να  υπογραμμιστεί  πως  πριν  από  τη  χείλωση,  συμβαίνει  η  ουρανικοποίηση  του

προηγούμενου  φωνήματος  λόγω  της  ποιότητας  του  φωνήεντος  που  ακολουθούσε  (Newton

1972:26).

 γefíri γemizo

Ουράνωση:  jefíri jemizo

Χείλωση:  jofíri jomizo  

Αποβολή φωνήεντος:   jofíri

Κώφωση:  jufíri jumizu αλλά και jumózu

Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε απλή τροπή του e σε ο: 

 

kremiδi

Χείλωση: kromíδi

Αποβολή φωνήεντος: kromiδ́

Κώφωση: krumiδi

Μερικές φορές μάλιστα συμβαίνει η χείλωση χωρίς να υπάρχει κάποιο χειλικό σύμφωνο στο άμεσο

περιβάλλον.



erminévo

Ουράνωση: ermiņévo

Χείλωση: ormiņévo

Κώφωση: urmiņévu

δ. αφομοίωση

Η αφομοίωση που συμβαίνει στο συγκεκριμένο ιδίωμα είναι προληπτική και παρατηρούνται

οι εξής περιπτώσεις:

Δύο γειτονικές συλλαβές με φωνηεντισμό:

(i)

e-a > a-a:

eksáδelfos > aksáδirfus

erγátis > arγátis

(ii)

e-o > o-o :

exθrós > oxtrós > uxtrós

ékso > ókso> óksu

(iii)

o-a > a-a:

monaxós > manaxós

1. 2  ΣΥΜΦΩΝΑ

1. 2. 1. ΑΠΟΒΟΛΗ

α)  Στο δεσκατιώτικο ιδίωμα παρατηρείται αποβολή του μεσοφωνηεντικού  γ και μάλιστα όταν το

ένα από τα δύο φωνήεντα είναι i ή u μετά την αποβολή ημιφωνοποιείται και συμπροφέρεται με το

γειτονικό φωνήεν (βλ. και ημιφωνοποίηση1. 1. 7):

léγontan > λéundan

kéγontan > céundan

éγira >   éira

olóγira >  ulóira



plaγiázo >  plaiázu

siloγiéme >  šiluiémi

xuγiázo >  xuiázu

β) Στις  ακολουθίες  συμφώνων  Σ  +  –θik-  στους  ρηματικούς  τύπους  της  M/ΠΦ,  συμβαίνει

απλοποίηση του συμφωνικού συμπλέγματος:

  

γráfθika  pníγθika  plásθika

Ουράνωση  pņíγθika

Αφομοίωση ηχηρότητας  pņíxθika

Ανομοίωση Τρόπου Άρθρωσης γráftika   plástika

Αποβολή Άτονου Φωνήεντος γráftka  pņíxθka   plástka

Απλοποίηση γráfka  pņíθka   pláska

1. 2. 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

-  στο   εσωτερικό   της   λέξης:  

Ύστερα  από  αποβολή  του  φθόγγου i ανάμεσα  σε  εξακολουθητικό  (έρρινο  -  χειλικό,  έρρινο  -

οδοντικό ή οδοντικό - πλευρικό) και τριβόμενο ή εξακολουθητικό αναπτύσσεται ένα κλειστό το

οποίο συμφωνεί στην ηχηρότητα με το δεύτερο σύμφωνο και στον τόπο άρθρωσης με το πρώτο. Αν

δηλαδή το δεύτερο σύμφωνο είναι άηχο το στοιχείο που αναπτύσσεται είναι και αυτό άηχο, ενώ αν

είναι ηχηρό, τότε και το στοιχείο που αναπτύσσεται είναι ηχηρό. (βλ. και Παπαδὀπουλος 1926: 38):

π.χ.

-m + θ > mpθ

-m + l > mbl

-l/n+s > lts/nts

-l/n+z > ldz/ndz

-m+s > mps

-m+z > mbz

θimiθó

Αποβολή άτονου φωνήεντος: θimθó

Ανάπτυξη φθόγγου: θimpθó 



mulári

Αποβολή άτονου φωνήεντος: mlári

Ανάπτυξη φθόγγου: mblári                      

θélis xánis

Ουράνωση: θéλis xáņis

Αποβολή άτονου φωνήεντος: θéλs xáņs

Απουράνωση: θéls xáns

Ανάπτυξη συμφώνου θélts xánts

psónisa psóniza skáliza

Ουράνωση: psóņisa psóņiza skáλiza

Αποβολή άτονου φωνήεντος: psóņsa psóņza skáλza

Απουράνωση: psónsa psónza skálza

Ανάπτυξη συμφώνου psóntsa psóndza skáldza

misós

Αποβολή άτονου φωνήεντος: msós

Ανάπτυξη φθόγγου: mpsós

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή δεν συμβαίνει πάντοτε. Στο β' εν. πρόσωπ. Της συνοπτικής

προστακτικής π.χ. η ανάπτυξη δεν συμβαίνει ίσως για λόγους διάκρισης το τύπου από το γ' εν. του

απλού παρελθοντικού. Το ίδιο ισχύει και μεταξύ των τύπων β' εν. μη συνοπτικής προστακτικής και

γ' εν. παρατατικού. 

β’ εν. συν. προστ.  γ’ εν. Απλ. Παρελθ

lálši  láltši

β’ εν. μη συν. Προστ.  γ’ εν. Παρατ.

Jómži  jómdž



1.2.3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 

Η εμφάνιση του συμφώνου n σε αρκτική θέση οφείλεται σε συνεκφορά του άρθου στην αιτιατική

πτώση με την επόμενη λέξη που αρχίζει από φωνήεν και με λαθεμένη επανάλυση προκύπτει το n-

στην αρχή της επόμενης λέξης.

tin urá >  tinurá >  i nurá

ton ómo >  tunómu >  u nómus

1.2.4. ΤΡΟΠΗ 

Στα σύμφωνα του ιδιώματος παρατηρούνται διάφορες τροπές. Οι αιτίες που την προκαλούν είναι

διαφορετικές σε κάθε περίπτωση:

α) ανομοίωση (έρρινων και υγρών):

       Συμβαίνει  συχνά  σε  λέξεις  που  περιέχουν  δύο  υγρά  ή  έρρινα.  Παρουσιάζονται  τάσεις

ανομοίωσης με αποτέλεσμα το υγρό να τρέπεται σε άλλο υγρό ή ένα έρρινο να τρέπεται σε υγρό:

paraθíria > palaθírja

γríγora> aγλíγura

pnevmóni > pλimóņ

β)   ουράνωση:  

i.πριν από μπροστινό φωνήεν i και é:

Στις ακολουθίες Σé ή Σi παρατηρείται τροπή του συμφώνου, δηλ. ουράνωση, όταν αυτό είναι ένα

από τα k, γ, x, g, l, n, σε c, j, ç, λ, n.

Éplekes > épλicisγ

irévo >  jirévuγ

érasa >  jérasa

léo >  λéu

giúmia >  úmņa



étrexes   étriçis

kafiéte  kafçéti

éxane   éxaņ

Τα συριστικά s, z, ts, (n)dz τρέπονται σε παχιά συριστικά στις εξής περιπτώσεις:

πριν από í ή é ή i (δευτερογενές):

tsirízo >  tširízu

karkatsilóno >  karkatšilónu (ενίοτε και karkatšlónu)

(na) zestáno >  žistánu

tsíxla >  tšíxla

zéstana >  žéstana

Στις   ακολουθίες:  

:-s + k,p,t + í ή é ή i (δευτερογενές) > š + k,p,t + í ή é ή i (δευτερογενές)

stívo > štivu

stefanóθike > štifanóθci

skilí > šcλí και škλí

ii) ως αποτέλεσμα   αποβολής   /i/:

Για τα αποτελέσματα της αποβολής άτονου i στο εσωτερικότης λέξης έχει γίνει λόγος παραπάνω

(φωνήεντα: Αποβολή άτονου i).

      

 ximónas >    çmónas

γ)     απουράνωση:  

Πολλές φορές συμβαίνει το ουρανωμένο σύμφωνο λόγω í ή é ή i (δευτερογενές), που ακολουθούσε

ή τα σύμφωνα c, ç, j ή ņ που προκύπτουν από τροπή του μεσολαβούντος i σε ακολουθίες Σ + i + Φ

να απουρανωθεί:



                                   skilí

Ουράνωση    sciλí

Αφομοίωση ουρανικότητας                 šciλí

Αποβολή Άτονου Φωνήεντος     šcλí αλλά και

Απουράνωση                                       škλí

                                   ípia

Ημιφωνοποίηση     ípia

Συμφωνοποίηση     ípça

Απουράνωση   ípxa

 xásete

Ουράνωση: xášete

Συγκοπή    xášte

Κώφωση:  xášti και

Απουράνωση xásti

                      xànete

Ουράνωση: xáņete

Συγκοπή  xáņte

Κώφωση:  xáņti

Απουράνωση  xánti και

Ηχηροποίηση xándi

                     δokiθí

Ουράνωση:  δociθí

Κώφωση:  δuciθí

Αποβολή άτονου φωνήεντος δucθí

Απουράνωση δukθí



2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

 ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005: 131-132) το βασικό χαρακτηριστικό καθορισμού της μορφής

της  κλίσης  αποτελεί  η  κλιτική  τάξη,  που  είναι  ο  δείκτης  της  μορφής  και  πρόκειται  για  ένα

χαρακτηριστικό  καθαρά  μορφολογικό,  αφού  δε  συμμετέχει  σε  συντακτικές  διαδικασίες.  Στην

κλιτική τάξη οφείλεται ο ορθός συνδυασμός θέματος και κλιτικού επιθήματος. Έτσι, τα ρήματα

κατανέμονται  σε  δύο  (2)  κυρίως  μορφές  κλίσης  (παραδείγματα)  βάσει  του  χαρακτηριστικού

παρουσίας ή απουσίας της συστηματικής αλλομορφίας Χ(α)~Χ(φων.) [όπου Χ= το θέμα του ρήματος].

Η μορφολογική ανάλυση του ρηματικού παραδείγματος γίνεται  αρχικά στην υποκείμενη

αντιπροσώπευση. Στη συνέχεια δίνεται απευθείας το φωνητικό εξαγόμενο που προκύπτει από την

εφαρμογή των φωνολογικών κανόνων ιδιώματος.

Οι χρόνοι και οι εγκλίσεις που επιλέγονται για να περιγραφεί και να σχολιαστεί-αναλυθεί το

ρηματικό  παράδειγμα  είναι  μόνο  αυτοί  στους  οποίους  το  ρήμα  παρουσιάζει  μορφολογικές

διαφοροποιήσεις.

Τα ρήματα (i) éxu (έχω) και ími (είμαι) κλίνονται ως εξής:

imi   (είμαι)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ím-e > ími ím-an > íman

ís-e > íši ís-an > ísan

ín-e > íņi ít-an > ítan

ím-este > ímisti ím-astan > ímastan

ís-te > ísti ís-astan > ísastan

ín-e > íņi ít-an > ítan

éxu (έχω)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ



éx-o > (i)éxu íx-a > íxa

éxi-s > (i)éçs+(i)éxs íx-es > íçis

éx-i > (i)éç íx-e > íçi

éx-ome > (i)éxumi íx-ame > íxami

éx-ete > (i)éçiti+(i)éçti+(i)éxti íx-ate > íxati

éx-un > (i)éxn íx-an > íxan

2.1 ΚΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 1

2.1.1 ΕΝΕΡΓΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

xán-o > xánu é-xan-a > éxana

xán-is > xánts éxan-es > éxaņis

xán-i > xáņ é-xan-e > éxaņi

xán-ome > xánumi é-xan-áme > éxanámi

xán-ete > xándi + xáņiti é-xan-éte > éxaņéti

xán-un > xánn + xánun é-xan-an > éxanan

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

xán-e > xáņi

-

-

xán-ete > xándi

-



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

é-xa-s-a > éxasa  xá-s-o > xásu

éxa-s-es > éxasis  xá-s-is > xáis

é-xa-s-e > éxasi  xá-s-i > xás

é-xa-s-áme > éxasámi  xá-s-ome > xásumi

é-xa-s-éte > éxaséti  xá-s-ete > xásiti + xásti

é-xa-s-an > éxasan  xá-s-un > xásn

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

xá-s-e > xáši

-

-

xá-s-ete > xášti+xásti

-

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ

 

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας (θa + ενεστώτας της οριστικής)

θa xán-o > θa xánu

Συνοπτικός   Μέλλοντας (θa + εξαρτημένος)

θa xá-s-o > θa xásu

Συντελεσμένος Μέλλοντας (θa + παρακείμενος)

θa éx-o xá-s-i > θa (i)éxu xáš

θa éx-o xa-méno > θa(i)éxu

xaménu



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

Υποθετική (θa + παρατατικός οριστικής)

θa é-xan-a > θa (i)éxana

íθeln-a na é-xan-a > íθilna na

(i)éxana

Συντελεσμένη   Υποθετική (θa + υπερσυντέλικος)

θa íx-a xá-s-i > θa íxa xáš

θa íx-a xa-méno > θa íxa xaménu

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ éx-o xá-s-i > (i)éxu xáš

éx-o xa-méno > (i)éxu xaménu

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ íx-a xá-s-i > íxa xáš

íx-a xa-méno > íxa xaménu

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ θa éx-o xá-s-i > θa (i)éxu xáš

θa éx-o xa-méno > θa (i)éxu

xaménu

ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

xán-onta > xánunda

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ενεστώτας  

α) Ο τόνος παραμένει στην ίδια συλλαβή σε όλο το κλιτικό παράδειγμα.

β)  -Στο β' ενικό πρόσωπο σε όσα ρήματα έχουν ως χαρακτήρα σύμφωνο l ή  n προστίθεται μετά την

αποβολή του άτονου i ένα t μεταξύ του χαρακτήρα και του s της κατάληξης. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε γενικό

φωνολογικό κανόνα που διέπει το ιδίωμα (βλ. Κεφ. Φωνητικής 1.2.2.).   

π.χ.

xánis> xánts



θélis > θélts

-τα ρήματα που λήγουν σε Φ-z- [όπου Φτον = ú, ó, í, á, é] σχηματίζουν την κατάληξη του β'

ενικού προσώπου σε Φ-i-z, δηλαδή ú-i-z, ó-i-z, í-i-z, á-i-z, é-i-z.

π.χ.

vázis > váiz

skúzis > skúiz

piézis >  piéiz

ambózis > ambóiz

θerízis >  θiríiz

- στα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει σε -ν και -γ, στο β' ενικό πρόσωπο οι

χαακτήρες τρέπονται σε -f- και -x- λόγω αφομοίωσης ηχηρότητας προς το -s- της κατάληξης.

π.χ.

krívs >  krífs

pléγs > pλéxs

Δεν φαίνεται όμως να συμβαίνει η αφομοίωση και στο β' πληθυντικό μετά την αποβολή του δευτερογνούς

άτονου i. 

π.χ.

krívete > kríviti   +  >  krívti

pléγete> pλéjiti  +  >  pλéjti ή pλéγti

γ) στα ρήματα των οποίων το θέμα λήγει σε δύο σύμφωνα εκ των οποίων το πρώτο είναι

εξακολουθητικό στοιχείο (τριβόμενο, πλευρικό ή παλλόμενο) και το δεύτερο είναι το n  (Χεξ+n) στο

γ' ενικό πρόσωπο άλλες φορές αποβάλλεται το n και το σύμφωνο που προηγείται ουρανώνεται και

άλλες φορές δεν αποβάλλεται. 

π.χ.

ríxni > ríç σπάνια ríxņ

δíxni > δíç σπάνια δíxņ



jérni > jér(ņ)

stélni > stéλ(ņ)

Το ρήμα férno (φέρνω) ο Χατζιδάκις (ΜΝΕ Α’, 291) θεωρεί πως αναπτύσσει στην ΚΝΕ το n

αναλογικά προς τα ρήματα που είχαν αόριστο χωρίς  n  ενώ τον ενεστώτα με  n  (κάμνω:έκαμον,

δάκνω: έδακον, τέμνω: έτεμον έτσι έφερον > φέρνω). Στη Δεσκατη (όπως και σε άλλα ιδιώματα

π.χ. Καλλονή Λέσβου, βλ. Παπαδόπουλος 1926: 88) το ρήμα αυτό στον Ενεστώτα απαντά ως féru.

Γενικά όμως τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα l ή  r άλλοτε έχουν και  άλλοτε  όχι το  n μετά  το

χαρακτήρα l και r.

féru, férs, féri, κλπ

αλλά

péru, pérs, péri, κλπ          + pérnu, pérnts, pérņ κλπ

spéru, spérs, spéri, κλπ   + spérnu, spérnts, spérņ κλπ

stélu, stéλs, stéλ κλπ        + stélnu, stélnts, stélņ κλπ

δ) στο β' πληθυντικό πρόσωπο το ιδίωμα παρουσιάζει τριπλούς τύπους, άλλοτε με συγκοπή -e-

της κατάληξης -ete- και άλλοτε χωρίς. Σ' αυτήν την ππερίπτωση το προηγούμενο σύμφωνο που έχει

ουρανωθεί λόγω του  -e- μετά την συγκοπή ή παραμένει  ουρανωμένο ή απουρώνεται  λόγω της

παρουσίας  του  -t- της  κατάληξης  που  ακολουθεί.  Επίσης,  αν  δεν  συμβεί  συγκοπή,  συμβαίνει

κώφωση των άτονων e της κατάληξης -ete > -iti με ουράνωση του προηγούμενου συμφώνου.

π.χ. 

tréxete > tréçiti + > tréçti + >tréxti

pléγete> pλéjiti + > pλéjti +> pλéγti

ε) στα ρήματα που λήγουν σε -n- η διάκριση του γ' ενικού προσώπου από το γ' πληθυντικό

πρόσωπο  μετά  την  αποβολή  των  άτονων -i- και  -u- αντίστοιχα  και  την  υλοποίηση  στο  γ'

πληθυντικό των δύο nn>n επιτυγχάνεται με την ουράνωση του n>ņ στο γ' ενικό πρόσωπο (το οποίο

όμως πολλές φορές στην αλυσίδα  του λόγου απουρανώνεται λόγω αφομοίωσης προς το αρχικό

σύμφωνο της λέξης που ακολουθεί). 

Xán-i > xáņ αλλά xán-i ton kósmo > xán duŋgózmu



στ)  γενικά, στο γ' πληθυντικό πρόσωπο το άτονο -u- της κατάλληξης δεν αποβάλλεται πάντοτε

και έτσι το ρηματικό παράδειγμα προφανώς από επίδραση της ΚΝΕ διατηρεί πολλές φορές διπλούς

τύπους:

π.χ.

tréxun > tréxun+> tréxn

γlépun > γλépun +> γλépn

2. Παρατατικός

α) Ο  παρατατικός  σχηματίζεται  με  το  μη  συνοπτικό  θέμα  στο  οποίο  προστίθενται  οι

ενεργητικές παρελθοντικές καταλήξεις. Όταν το θέμα είναι μονοσύλλαβο και αρχίζει από σύμφωνο

στο α', β', γ' ενικό και γ' πληθυντικό εμφανίζεται μία αύξηση é- .

Το ιδίωμα διατηρεί τον τόνο σε όλο το κλιτικό παράδειγμα στην αύξηση από αναλογία και

όπου φαίνεται να παραβιάζεται ο νόμος της τρισυλλαβίας αναπτύσσεται και ένας δεύτερος τόνος.

Υπάρχουν όμως αρκετά ρήμα τα οποία αντί για αύξηση é- και ενώ αρχίζουν από σύμφωνο δέχονται

αύξηση i- και σπανιότερα é- (ίσως λόγω επίδρασης των τύπων της ΚΝΕ). 

γlépo > γλépu:  íγλipa + éγλipa

θélo > θélu:  íθilna

féγo > féγu:  ífiγna

féro > féru:  ífirna + éfirna

kséro > kšéru:  íkširna

léo > λéu:  íλiγa+éλiγa

píno > pínu:  ípna+épna

Πολλές φορές η αύξηση é- υφίσταται το φαινόμενο του προγιωτακισμού, όπως συμβαίνει σε κάθε

αρχικό τονισμένο é- και ó-.

π.χ.

é-xana + iéxana

é-kama + iékama

όπως éxu + iéxu



β)  Το α' και β' πληθυντικό πρόσωπο μπορεί να παρουσιάζει και διπλοτυπίες από επίδραση της

ΚΝΕ.

π.χ.

(i)éxanámi + xánami

(i)éxaņéti + xánati

γ) κάποια ρήματα εμφανίζουν στο μη συνοπτικό θέμα τους ένα -n- πριν από την κατάληξη για

το σχηματισμό του παρατατικού. Σχεδόν τα ίδια ρήματα απαντούν με τον ίδιο τρόπο και σε άλλες

διαλέκτους όπως π.χ. σε αυτήν των Κυδωνιέων (Σακκάρης 1940:121):

θélu: íθil-n-a

féγu: ífiγ-n-a

féru: ífir-n-a + éfir-n-a

kšéru: íkši-r-na

péru: épir-n-a + ípir-n-a

Το φαινόμενο αυτό όμως είναι μάλλον μορφολογικής φύσης και συμβαίνει για λόγους διάκρισης

του μη συνοπτικού θέματος από το συνοπτικό (Για την εμφάνιση του -n- στον παρατατικό μετά το

σύμπλεγμα -isk-).

δ)  Ορισμένα  ρήματα  με  μη  συνοπτικό  θέμα  που  λήγει  σε  –énu χρησιμοποιούν  για  το

σχηματισμό του παρατατικού το επίθημα -isk-n- και τις καταλήξεις των παρελθοντικών χρόνων.

 Στη διάλεκτο της Δεσκάτης τα ρήματα τα οποία απαντούν με αυτήν την κατάληξη στον

παρατατικό δεν είναι πολλά και αυτό δείχνει ότι το εν λόγω πρόσφυμα δεν είναι πλέον παραγωγικό.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι ομιλητές σχημάτισαν τον συγκεκριμένο ρηματικό

τύπο με αυτό το πρόσφυμα και όχι με κάποιον άλλο τρόπο.

Piθénu:  péθ-iskn-a

ifénu:  íf-iskn-a

ménu:  ím-iskn-a

vrísku:  ívriskna



Την ίδια παρατήρηση κάνουν και  άλλοι  μελετητές βορείων ιδιωμάτων που βρίσκουν το

πρόσφυμα αυτό σε ρήματα λήγονται  σε  –énu και  κυρίως στα ρήματα 'πεθαίνω',  'μαθαίνω'  και

'μένω'. 

Το -isk- θα μπορούσε να θεωρηθεί μορφολογικό επίθημα, ενώ το -n- που ακολουθεί αυτό το

σύμπλεγμα εμφανίζεται ίσως για λόγους επανενίσχυσης της μη συνοπτικότητας του θέματος και

δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ένα στοιχείο πο προκύπτει από μετάθεση μέσα στη

λέξη:

émeniska

Αποβολή άτονου φωνήεντος émenska

Κώφωση éminska

Μετάθεση του –n- émiskna

Ο τύπος όμως αυτός απαντά και ως  éminskna πράγμα το οποίο δυσκολεύει την ερμηνεία

του.

ε)  Το  ρήμα  δínu που χρησιμοποιεί  ως  μη  συνοπτικό  θέμα  το  δín- για  το  σχηματισμό του

ενεστώτα, σχηματίζει παρατατικό από θέμα δon-:

δínu: éδuna

3. Απλός Παρελθοντικός (Αόριστος)  

α)  Ο απλός παρελθοντικός γνωστός και ως αόριστος, βασίζεται στο ενεργητικό συνοπτικό θέμα και έχει τις

ίδιες καταλήξεις με τον παρατατικό.

β) 'Ο,τι αφορά την αύξηση και τη θέση του τόνου είναι το ίδιο ακριβώς με ό, τι συμβαίνει και στον παρατατικό.

γ) Το συνοπτικό θέμα κατά κανόνα σχηματίζεται με την προσθήκη ενός -s-. τα ρήματα που λήγουν σε -insa

και -nisa στον αόριστο μετά την αποβολή του άτονου -i- αναπτύσσουν μεταξύ -l- ή -n- και -s- ένα -t- . 

π.χ.

púlisa > púltsa

psónisa > psónsa >  psóntsa

δ)  Το α' και β' προσώπου πληθυντικού μπορεί να παρουσιάζει διπλούς τύπους προφανώς από

επίδραση της ΚΝΕ.

π.χ.



éxasámi + xásami

éxašéti + xásati

ε)  Αρκετά ρήματα έχουν σχηματισμό αορίστου σε –ka. Τέτοια είναι τα:

δínu: éδuka αλλά και éδusa

afínu: áfka αλλά και áfsa

vjénu: vjíka

bénu: bíka

anivénu: ņévka αλλά και ņéfka (με αφομοίωση ηχηρ/τας)

kativénu: katévka αλλά και  katéfka (με αφομοίωση ηχηρ/τας)

šivénu: šiéfka

στ) Τα ρήματα με χαρακτήρα -z- σχηματίζουν τον απλό παρελθοντικό τις περισσότερες φορές

σε  -sa.  Ωστόσο μερικές φορές  εμφανίζουν και δεύτερο τύπο σε  -ksa μάλλον από επίδραση την

ΚΝΕ. Τέλος υπάρχουν και ρήματα που έχουν σχηματισμό μόνο σε -ksa, αν και είναι ελάχιστα. 

Αόριστος σε   –  s -a  :

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ

baildízu baíltsa

bataλázu batáλasa

δirmuņízu δirmóntsa

davízu dáfsa

davrandízu davrántsa

iδjázu íδjasa

kazaņázu kazáņasa

kšarízu kšársa

kšivutaņízu kšivutántsa

lamaņízu lamántsa

λixņízu λíxņisa

mņázu émņasa

saiázu sáiasa

spázu éspasa



tirjázu térjasa

tsukaλízu tsukáltsa

undízu úntsa

xambarízu xambársa 

zvarņízu zvárņisa

Αόριστος σε   –  ksa  :

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ambízu ámbiksa

ambózu ámbuksa

pirázu píraksa

psázu épsaksa

šázu éšaksa

scázu éscaksa

skúzu éskuksa

xuiázu xúiaksa

Αόριστοι σε   –  sa   και   –  ksa  :

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ

fuvirízu fuvérsa+fuvérksa

rutó rótsa+rótiksa

žitó žítsa+žítiksa

στ) Το  ρήμα  pinu έχει  αόριστο  ipxa ο  οποίος  προκύπτει  από  απουράνωση  του  

ç. 

Αορ: ípia

ημιφωνοποίηση ípia

συμφωνοποίηση ípça

απουράνωση ípxa



ζ) Το ρήμα féγu με συνοπτικό θέμα fiγ- σχηματίζει απλό παρελθοντικό éfγa, με αποβολή δηλαδή

του άτονου –i- και χωρίς αφομοίωση ηχηρότητας στο συμφωνικό σύμπλεγμα που προκύπτει

θ) Το ρήμα mazónu σχηματίζει απλό παρελθοντικό émasa αλλά και mázuksa.

4.Εξαρτημένος (Μέλλοντας Στιγμιαίος Υποτακτικής)

α) Ο εξαρτημένος βασίζεται στο ενεργητικό συνοπτικό θέμα και έχει τις ίδιες καταλήξεις με

τον ενεστώτα της οριστικής. Είναι ο τύπος ο οποίος απαντά πάντα συνοδεία προθεματικών μορίων,

όπως το θα για το σχηματισμό του στιγμιαίου μέλλοντα και του na, as κ.α. για το σχηματισμό του

αορίστου της υποτακτικής.

Στο ιδίωμα της Δεσκάτης ο σχηματισμός του μέλλοντα εκτός από το μόριο θα απαντά και

με μόριο δα. Σύμφωνα με το υπάρχον υλικό η χρήση του θα είναι σχεδόν αποκλειστική, ενώ το δα

χρησιμοποιήθηκε από τρεις διαφορετικούς ομιλητές σε τρία μεμονωμένα παραδείγματα στα οποία

δεν παρατηρήθηκε να προηγείται η άρνηση δε για να δικαιολογεί ενδεχόμενη αφομοίωση.  

π.χ. 

δa páru

Επίσης σε ελάχιστα παραδείγματα ο μέλλοντας σχηματίστηκε με το θe na+εξαρτημένος.

π.χ.

 θe na γrápšs?

β) Τα ρήματα των οποίων το α’ ενικό πρόσωπο του εξαρτημένου λήγει σε Φ-s-u [όπου Φ= ú,

ó, í, á, é] σχηματίζουν την κατάληξη του β’ ενικού προσώπου σε Φ-i-s, δηλαδή ú-i -s, ó-i-s, í-i-s, á-

i-s, é-i-s.

π.χ.

θa xásis > θa xáis

θa sikósis > θa škóis

θa kalésis > θa kaλéis

θa θirísis > θa θiríis

θa akúsis > θa akúis



γ) Τα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει σε p,v, f, αυτών σε k, γ, x, xn καθώς και

σε Φ-z-u έχουν εξαρτημένο τύπο στο α’ ενικό πρόσωπο σε –psu, -ksu και –ksu αντίστοιχα και το

β’ και γ’ ενικό πρόσωπο σχηματίζεται ως εξής:

χειλ/κτα υπερ/κτα - Φ-z-u χειλ/κτα  υπερ/κτα- Φ-z-u

β’ ενικ. β’ ενικ. γ’ ενικ.  γ’ ενικ. 

-psis -ksis -psi  -ksi

ουράνωση -pšis -kšis -pši  -kši

αποβ. άτον.i -pšs -kšs -pš  -kš

Η διαφορά ανάμεσα στα φωνητικά εξαγόμενα  –kšs ~ -kš- καθώς και στα  –pšs ~ -pš- δεν

είναι  πάντοτε  αισθητή  και  εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες,  όπως  για  παράδειγμα  από  την

άρθρωση του ομιλητή, την ταχύτητα πραγμάτωσης των φθόγγων, την επιρροή που ασκεί σε αυτόν

η ΚΝΕ καθώς επίσης και από την ικανότητα αντίληψης του ακροατή.

 Σε αρκετές πάντως περιπτώσεις φαίνεται πως υπάρχει απλοποίηση των šs σε š στο β’ εν. και

έτσι φωνητικά το β’ και το γ’ ενικό πρόσωπο συμπίπτουν μεταξύ τους.

δ) Στο β’ πληθυντικό πρόσωπο του εξαρτημένου τύπου τις περισσότερες φορές το άτονο  -e-

της κατάληξης –ete συγκόπτεται ή λόγω κώφωσης γίνεται –i-.

Τότε διατηρείται  ουρανωμένο το  προηγούμενο σύμφωνο ή απουρανώνεται  λόγω του  –t- που

ακολουθεί. Αρκετές φορές όμως, όταν η πραγμάτωση από τον ομιλητή είναι “προσεκτικότερη” το –

i- δεν αποβάλλεται. Συνεπώς και εδώ (πρβλ. ενεστώτας β’ πληθ.) απαντά τριπλοτυπία των τύπων:

π.χ.  xásete

ουρανικοποίηση xášeti

κώφωση xášiti

π.χ. xásete

ουρανικοποίηση xášete

συγκοπή xášte

κώφωση xášti

απουράνωση xásti



ε) Επίσης στο γ’ πληθυντικού πρόσωπο το άτονο –u- της κατάληξης δεν αποβάλλεται πάντοτε

και  γι’  αυτό  υπάρχει  διπλοτυπία  σε  αυτό το  πρόσωπο (πρβλ.  και  γ’  πληθυντικό ενεστώτα  της

οριστικής).

Ο α’ τύπος οφείλεται προφανώς σε επιδράσεις της ΚΝΕ.

π.χ.  

na krípsun + na krípsn

στ) Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το  ρήμα δínu έχει διπλό  θέμα για το σχηματισμό του απλού

παρελθοντικού (αορίστου),  δηλαδή  éδusa και  éδuka,  σχηματίζει  εξαρτημένο τύπο μόνο από το

πρώτο θέμα και όχι από το δεύτερο.

π.χ.

na δósu αλλά όχι *na δóku κλπ

na δóis κλπ

ζ)  Αντίθετα, ενώ το  ρήμα afínu έχει δύο  θέματα για το σχηματισμό του απλού παρελθοντικού

áfka και  áfsa σχηματίζει  εξαρτημένο  τύπο  και  από  τα  δύο  θέματα  ,  αν  και  ο  β'  τύπος  είναι

σπανιότερος και πρόκειται μάλλον για επίδραση της ΚΝΕ.

na afíku και na afísu

η) Το  ρήμα  pínu  έχει  αόριστο  ípxa (βλ.  και  παραπάνω).  Ωστόσο,  ο  εξαρτημένος  τύπος

σχηματίζεται χωρίς απουράνωση του x ώστε να κάνει na pçó, na pçís κλπ. Ίσως η διαφορά αυτή να

οφείλεται στη διαφορετική θέση του τόνου. 

θ) Το ρήμα γλépu έχει εξαρτημένο τύπο iδó με διατήρηση του αρκτικού άτονου i- του θέματος

που πολλές φορές ημιφωνοποιείται κατά την εκφορά του με προθηματικό στοιχείο:

na iδó

na iδís κλπ

και σύνθετο: apóiδa



ι) Τα ρήματα vjénu, bénu, vrísku, και γλépu έχουν εξαρτημένους τύπους bó, vγó, vró και iδó

αντίστοιχα, όπως και  στην ΚΝΕ και  κλίνονται  σύμφωνα με τις  καταλήξεις  της  ΚΤ2β.  Ωστόσο

υπάρχει περίπτωση ο τόνος να τεθεί το προθηματικό μόριο na ή θa με αποτέλεσμα οι τύποι αυτοί

να μην τονίζονται.  Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει  μόνο με τα συγκεκριμένα προθηματικά μόρια,

όπως και στην ΚΝΕ και δεν απαντάται σε άλλες περιπτώσεις.

na bó  και ná bu

na bís  ná bs

na bí κλπ ná bi κλπ

ια) Τα ρήματα aņivénu και kativénu σχηματίζουν διπλούς τύπους στον εξαρτημένο: 

na aņévu + na aņivó

na katévu + na kativó

ιβ)  Το  ρήμα  paiénu/páu έχει  εξαρτημένο τύπο τον  β’  τύπο  του  ενεστώτα και  κλίνεται  με

ιδιαίτερο τρόπο, όπως τα ημισυνηρημένα ρήματα:

na páu

na pás

na pái κλπ

ιγ) Το  ρήμα  féru,  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  που  παρουσιάζει  στα  θέματά  του,  σχηματίζει

εξαρτημένο  τύπο  ίδιο  με  τον  ενεστώτα  της  οριστικής  και  διαφορετικό  από  τον  ενεστώτα  της

υποτακτικής:

ενεστ.οριστικής  εξαρτημένος ενεστ.υποτακτ.

Féru  na féru na férnu

ιδ) Το  ρήμα urminévu με απλό παρελθοντικό  urmíņipsa σχηματίζει εξαρτημένο  urmiņépsu

και urmiņéfsu. Ανάλογη συμπεριφορά δεν παρατηρήθηκε σε άλλο ρήμα που έχει το ίδιο θέμα.

π.χ.

kušévu: kúšipsa > kušépsu αλλά όχι *kuséfsu



Συντελεσμένοι χρόνοι

5. Παρακείμενος

Ο παρακείμενος σχηματίζεται περιφραστικά και μάλιστα με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

σχηματίζεται με το βασικό ρήμα έχω (éxo > éxu) και τον μη παρεμφατικό τύπο που συμπίπτει 

φωνητικά με το γ' ενικό πρόσωπο του εξαρτημένου. Ο δεύτερος εναλλακτικός τρόπος σχηματισμού

είναι πιο συνηθισμένος στο ιδίωμα, όταν το ρήμα είναι μεταβατικό. Αυτός σχηματίζεται με το 

βοηθητικό ρήμα έχω (éxo > éxu) μαζί με την παθητική συντελεσμένη μετοχή, η οποία είναι 

επιθετικής μορφής και συμφωνεί με το αντικείμενο.

 

π.χ. 

éxu xaménu tu gvár (=έχω χαμένο το κουβάρι)

Σε αντίθεση πάντως με την ΚΝΕ, που αυτόν τον δεύτερο σχηματισμό τον εμφανίζει 

σπανιότερα, το εν λόγω ιδίωμα τον χρησιμοποιεί συχνότερ. Ωστόσο θα μπορούσε να παρατηρήσει 

κανείς, βάσει τουλάχιστον του υλικού, ότι και ο α' τρόπος σχηματισμού προτιμάται σε μεταβατικά 

ρήματα όταν το αντικείμενο του ρήματος βρίσκεται σε αντωνυμική (εγκλιτική) μορφή και μάλιστα 

τοποθετείται χαρακτηριστικά μεταξύ του βοηθητικού ρήματος (i)éxu και του μη παρεμφατικού 

τύπου (éxu tu xáš). Το φαινόμενο αυτό της παρεμβολής αδύνατου τύπου της προσωπικής 

αντωνυμίας μετά το βοηθητικό έχω και πριν το μη παρεμφατικό τύπο απαντά σε πολλά άλλα 

ιδιώματα του νομού Γρεβενών, Κοζάνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Στις  περιπτώσεις  όπου  δεν  υπάρχει  εγκλιτική  αντωνυμία  για  αντικείμενο  αλλά  ένα

ουσιαστικό προτιμάται  ο  β’  τρόπος (éxu xaménu tukvári).  Και  σ’  αυτή τη  δομή  παρατηρείται

ενίοτε παρεμβολή του αντικειμένου ανάμεσα στο βοηθητικό ρήμα και την παθητική μετοχή: íçι ta

mblárja furtuména, íxan tirí valménu, íxa tim buδjá krimazméņ, íçi tu pλékšimu aparatménu.

6.     Υπερσυντέλικος

Ο υπερσυντέλικος σχηματίζεται με τους ίδιους τρόπους που σχηματίζεται και ο παρακείμενος με τη

διαφορά ότι το βοηθητικό ρήμα έχω βρίσκεται στην παρελθοντική του μορφή, δηλαδή είχα (íxa >

íxa) και ισχύουν οι ίδιες ακριβώς παρατηρήσεις με αυτές του παρακειμένου.



7.  Συντελεσμένος Μέλλοντας  

Ο συντελεσμένος μέλλοντας σχηματίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που σχηματίζονται και οι δύο άλλοι

συντελεσμένοι χρόνοι με τη διαφορά ότι το βοηθητικό ρήμα έχω βρίσκεται στο μέλλοντα (θa éxo >

θa éxu). Εδώ παρατηρεί κανείς, βάσει του υλικού ότι πέραν του ότι είναι ένας χρόνος που δεν έχει

μεγάλη  συχνότητα,  όταν  απαντά  συνηθίζεται  με  τον  β’  σχηματισμό,  δηλαδή  με  το θa  (i)éxu  +

παθητική  μετοχή.  Ο  α’  σχηματισμός  απαντά  αλλά όσον  αφορά  τη  σύνταξη  του  αντικειμένου

ακολουθεί  αυτήν  της  ΚΝΕ.  Το αντικείμενο  δηλαδή όταν  βρίσκεται  σε  αντωνυμική  (εγκλιτική)

μορφή προτάσσεται του ρήματος (i)éxu και δεν τίθεται μεταξύ αυτού και του μη παρεμφατικού

τύπου, όπως συνηθίζεται να συμβαίνει στον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο:

π.χ.

 θa tóxu fcáš αλλα όχι* θa éxu tu fcáš

8. Μη συνοπτική προστακτική

α) Η μη συνοπτική προστακτική δεν απαντά με συνέπεια σε όλα τα ρήματα στο ιδίωμα της

Δεσκάτης.  Όταν  υπάρχει,  διαθέτει μόνο  δύο  τύπους,  αυτούς  του  β’  προσώπου  σε  ενικό  και  σε

πληθυντικό αριθμό.

Ο ενικός σχηματίζεται από το μη συνοπτικό θέμα με την κατάληξη –e που λόγω κώφωσης τρέπεται

σε  –i. Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος με το β’ πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα  αλλά με

συγκοπή του –e της κατάληξης –ete > –ti.

Στα  ρήματα με δισύλλαβο θέμα + κατάληξη ο τόνος στην προστακτική ενικού οπισθοχωρεί στην

προπαραλήγουσα (π.χ. álaži).

β) Στο  ιδίωμα  Δεσκάτης  υπάρχουν  αρκετά  ρήματα  που  παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  στο

σχηματισμό της προστακτικής καθώς παρεκκλίνουν από τον κανόνα σχηματισμού τόσο στο  θέμα

όσο και στην κατάληξη:

i. Πολλά ρήματα σχηματίζουν την προστακτική σε –a:

η πλειοψηφία των ρημάτων που λήγουν σε –ízu σχηματίζει προστακτική σε –a (β’ εν.), -áti (β΄πλ.)

μετά από αποβολή του επιθήματος –íz-.

β’ εν. β’ πλ.

π.χ.

davrandízu: davránda davrandáti



δirmuņízu: δirmóna δirmonáti

kšivutaņízu: kšivutána kšivutanáti

λixņízu: λíxna λixnáti

undízu: únda undáti

zvarņízu: zvárna zvarnáti

Πολλές φορές μάλιστα η προστακτική σε –a σχηματίζεται με την προσθήκη ενός –n-:

π.χ.

gaλurízu: gaλúr-n-a, gaλur-n-áti

kšarízu: kšár-n-a, kšar-n-áti

Υπάρχουν και ρήματα όμως που λήγουν σε -ízu που σχηματίζουν την προστακτική με κατάληξη –e

> -i στο θέμα τους:

β’ εν. β’ πλ.

π.χ.

ambízu: ámbiži ambížti

fuvirízu: fuvérži fuvirížti

lamaņízu: lamándži lamaņížt

Επίσης πολλά από αυτά δεν έχουν καθόλου εύχρηστη την προστακτική

π.χ. davízu

gauņízu

tsukaλízu

xambarízu

-το ρήμα tréxu έχει προστακτική:

β ’ εν. tréxa

β’ πλ. trixáti + tréxti



-το ρήμα féγu έχει προστακτική:

β’ εν. féγa

β’ πλ. féγti + fivγáti + fiγásti

ii)  Τα  ημισυνηρημένα  ρήματα  céu,  kλéu,  λéu και  tróu  σχηματίζουν  τη  μη  συνοπτική

προστακτική στο β’ εν. πρόσωπο με την παρουσία του –γ- στο μη συνοπτικό θέμα

β’ εν. céji

β’ πλ. Céti

β’ εν. kλéji

β’ πλ. Kλéti

β’ εν. λéji + léji

β’ πλ. λéjiti + léjiti

β’ εν. tróji

β’ πλ. tróti

iii)  Ορισμένα ρήματα προσθέτουν στο θέμα τους ένα –n- (βλ. και παραπάνω ρήματα σε –ízu)

π.χ.: β’ εν. β’ πλ. 

Féru: fér-ņ-i fér-n-di

gaλurízu: gaλúr-n-a gaλur-n-áti

kšarízu: kšár-n-a kšar-n-áti

iv) Το ρήμα akúu σχηματίζει μη συνοπτική προστακτική στο β’ εν. πρόσωπο χωρίς κατάληξη:

β’ εν. áku

β’ πλ. Akúti



v) Το  ρήμα  vánu/vázu που  έχει  διπλό  μη  συνοπτικό  θέμα  σχηματίζει  μη  συνοπτική

προστακτική από το α’ θέμα (van-) και όχι από το β’

β’ εν. váni

β’ πλ. Vándi

vi) Το ρήμα pai-énu/páu έχει διπλούς τύπους στην προστακτική

β’ εν.  Páiņi + páņi

β’ πλ.  Pai-éndi + pándi

9. Συνοπτική προστακτική

α) Η  συνοπτική  προστακτική  διαθέτει  μόνο  δύο  τύπους,  όπως  και  η  μη  συνοπτική,  το  β’

πρόσωπο σε ενικό και β’ πρόσωπο στον πληθυντικό. Σχηματίζεται από το συνοπτικό θέμα με την

κατάληξη –e > –i στο β’ ενικό πρόσωπο και με την κατάληξη –ete που λόγω συγκοπής του πρώτου

-e και στένωσης του δεύτερου σε –i- η κατάληξη γίνεται –ti.

β)  Στα ρήματα με δισύλλαβο θέμα + κατάληξη ο τόνος στην προστακτική ενικού οπισθοχωρεί

στην προπαραλήγουσα:

π.χ. 

pírakši

γ) Οι προστακτικές με θέμα που λήγει σε –s, -r, -l συχνά αποβάλλουν το τελικό δευτερογενές –i

της κατάληξης στο β’ ενικό πρόσωπο, όταν ακολουθούνται από τον αδύνατο τύπο μίας αντωνυμίας

στο γ’  πρόσωπο ή ένα οριστικό άρθρο της  γενικής  ή της  αιτιατικής πτώσης,  πράγμα το οποίο

συμβαίνει και στην ΚΝΕ.

π.χ.

pári – pár tun – pár tiŋ gúpa (+pár d gúpa)

stíλi – stíl tu – stíl tu mikró

lúši – lús ta – lús ta maλá



δ) Ορισμένα ρήματα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα στον τρόπο που σχηματίζουν τη συνοπτική

προστακτική τόσο στο θέμα όσο και στην κατάληξη:

i)  Κάποια ρήματα σχηματίζουν προστακτική που λήγει σε –a (β’ εν.) και –áti (β’ πλ.)άλλοτε

παράλληλα  άλλοτε  όχι  με  άλλους  τύπους.  Παρακάτω  δίνονται  σε  πίνακα  τα  ρήματα  που

σχηματίζουν τέτοιες συνοπτικές προστακτικές, ενώ παράλληλα δίνεται και ο απλός παρελθοντικός

για σύγκριση των θεμάτων:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛ  .   ΠΑΡΕΛΘ  . ΣΥΝ  .   ΠΡΟΣΤ  .

β’ εν. β’ πλ.

aņivénu aņévka + aņéfka aņéva aņiváti + aņivíti

kativénu katévka + katéfka katéva kativáti + kativíti

bénu bíka bé + éba + bés béti + báti + bíti

vjénu vjíka vjé + évγa + vjés vjéti + vγáti + vjíti

+ vjésti

šivénu šéfka šéva šiváti

érxumi írθa éla eláti

ambózu àmbuksa mbókši mbókšti

γλépu íδa δé δéti + δíti + δésti

fcánu éfcasa fcáši + fcákši fcášti 

fuvirízu fuvérsa +fuvériksa fuvérikši fuviríkšti

λéu ípa pé péti + píti + pésti

pínu ípxa pçé pçéti + pçíti + 

pçésti

vrísku vríka vré + vrés vréti + vríti + 

vrésti

féγu éfγa fíji fíjéti + fíjti

pai-énu/páu píγa páņi páti

afínu áfka + áfsa áfci + áfši + áši afcíti + ášti

δínu éδusa + éδuka δóši δóšti 

féru ífira féri férti

tróu éfaγa fái fáti



akúu áksa ákši ákšti + akúšti

fcánu éfcasa fcáši + fcákši fcášti

ε)  Το ιδίωμα χρησιμοποιεί και εναλλακτικούς τύπους για τη δήλωση της προστακτικής, όπως

για παράδειγμα την αλυσιδωτή προστακτική με την προστακτική του ρήματος σέρνω (το οποίο δε

χρησιμοποιείται στην οριστική του ενεστώτα συχνά) δηλαδή šíri–šírti (= πήγαινε - πηγαίντε) + την

προστακτική του ρήματος ή με τη χρήση της υποτακτικής συνοδεία προθηματικών μορίων, όπως

συμβαίνει και στην ΚΝΕ π.χ. με το as ή το na

π.χ. 

β’ εν. šíri féri

β’ πλ. šírti férti

β’ εν. na férs

β’ πλ. na férti 

10. Μη παρεμφατικός τύπος

α) Ο μη παρεμφατικός τύπος, γνωστός και ως απαρέμφατο, φωνητικά συμπίπτει με το γ’ ενικό

πρόσωπο  του  εξαρτημένου.  Είναι  ο  τύπος  που  χρησιμοποιείται  για  το  σχηματισμό  των

συντελεσμένων χρόνων μαζί με το βοηθητικό ρήμα έχω.

β) Ορισμένα ρήματα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα στον μη παρεμφατικό τύπο όσον αφορά το

θέμα τους. Παρακάτω δίνονται σε πίνακα τα ρήματα που σχηματίζουν τέτοιες ιδιαιτερότητες στον

μη  παρεμφατικό  τύπο,  ενώ  παράλληλα  δίνεται  και  ο  απλός  παρελθοντικός  για  σύγκριση  των

θεμάτων.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛ  .   ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ. ΜΗ ΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΟΣ

bénu bíka bí

vjénu vjíka vjí 

vrísku vríka vrí

γλépu íδa δí 

λéu ípa pí 

pínu ípxa pçí

aņivénu aņévka + aņéfka aņévi + aņiví



kativénu katévka + katéfka katévi + kativí

féγu éfγa fíj

pai-énu/páu píγa pái

afínu áfka + áfsa afíš + afíc

δínu éδusa + éδuka δóš

féru ífira féri

tróu éfaγa fái

fuvirízu fuvérsa + fuvériksa fuviríkš

11. Γερούνδιο

Το γερούνδιο σχηματίζεται από το μη συνοπτικό  θέμα με την προσθήκη της κατάληξης  onta >

-unda με τον τόνο να πέφτει πάντοτε στην τελευταία συλλαβή του θέματος: 

π.χ. xánonta > xánunda

Σε δημοτικά τραγούδια απαντά το γερούνδιο και σε –οντας (Αναστασιάδης1995: 26) .

Ο σχηματισμός του γερουνδίου υπάρχει επίσης και σε αποθετικά ρήματα όπως:

káθumi > káθunda

érxumi > érxunda

12.   Μέλλοντες  

Τα τρία είδη του Μέλλοντα σχηματίζονται με το μόριο θa ως εξής:

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας (θa + ενεστώτας της οριστικής)

θa xánu

Συνοπτικός   Μέλλοντας (θa + εξαρτημένος)

θa xásu

Συντελεσμένος Μέλλοντας (θa + παρακείμενος)

θa (i)éxu xáš

θa (i)éxu xaménu



13. Συντακτικέςεγκλίσεις

Υποθετική (θa + παρατατικός οριστικής)

θa (i)éxana 

(íθilna na + παρατατικός οριστικής) 

íθilna na (i)éxana

Συντελεσμένη   Υποθετική (θa + υπερσυντέλικος)

θa íxa xáš

θa íxa xaménu

2.1.2 ΜΕΣΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 1

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

xán-ome > xánumi xán-oman > xánuman

xán-ese > xáņiši xán-osan > xánusan

xán-ete > xáņiti xán-ontan > xánundan

xán-oméste > xánumésti xán-omástan > xánumástan

xán-este >xáņisti + xán-osástan > xánusástan 

xán-eséste > xáņišésti 

xán-onte > xánundi xán-ontan > xánundan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

xá-θik-a > xáθka xa-θ-ó > xaθó

xá-θik-es >  xáθcis xa-θ-ís > xaθís

xá-θik-e > xáθci xa-θ-í > xaθí

xá-θik-ame > xáθkami xa-θ-úmi > xaθúmi



xá-θik-ete > xáθciti xa-θ-íte > xaθíti

xá-θik-an > xáθkan xa-θ-ún > xaθún

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

xá-s-u > xás

-

-

xa-θ-íte > xaθíti

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa xán-ome > θa xánumi

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa xa-θ-ó > θa xaθó

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa éx-o xa-θ-í > θa (i)éxu xaθí

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

Υποθετική θa xán-oman > θa xánuman 

íθela na xán-oman > íθilna na xánuman

Συντελεσμένη   Υποθετική θa íx-a xaθ-í > θa íxa xaθí

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ éx-o xa-θ-í > (i)éxu xaθí 

ím-e xa-ménos > ími xaménus

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ íx-a xa-θ-í > íxa xaθí 

ím-an xa-ménos > íman xaménus

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛ. θa éx-o xa-θ-í > θa (i)éxu xaθí

θa ím-e xa-ménos > θa ími xaménus



ΜΕΤΟΧΗ

Αρσενικό xa-mén-os > xaménus

Θηλυκό xa-mén-i > xaméņ

Ουδέτερο xa-mén-o > xaménu

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  Ενεστώτας  

α)  Ο παθητικός ενεστώτας σχηματίζεται από το μη συνοπτικό θέμα. Ο τόνος παραμένει στο

θέμα. Στο α’ και β’ πληθυντικό πρόσωπο αναπτύσσεται και β’ τόνος.

β) Το β’ πληθυντικό πρόσωπο έχει διπλό τύπο xáņisti και xanišésti. Ο α’ τύπος υπάρχει μάλλον

από επίδραση της ΚΝΕ.

2.Παρατατικός

α) Ο παρατατικός σχηματίζεται από το μη συνοπτικό θέμα και τις παρελθοντικές καταλήξεις.

β) Ο τόνος  παραμένει  στο  θέμα  σε όλο το κλιτικό  παράδειγμα και  αναπτύσσεται  δεύτερος

τόνος όταν καταστρατηγείται ο νόμος της τρισυλλαβίας.

3. Απλός παρελθοντικός

α) Ο  τύπος  αυτός  σχηματίζεται  από  το  παθητικό  συνοπτικό  θέμα  με  την  προσθήκη  του

προσφύματος  –θik-  (Ράλλη 2005:  129)  και  τις  καταλήξεις  οι  οποίες  είναι  ίδιες  με  εκείνες  του

ενεργητικού απλού παρελθοντικού (αορίστου) και του παρατατικού. Το πρόσφυμα –θik- προκαλεί

μία σειρά φωνητικών αλλοιώσεων.

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

i)  στα  ρήματα  με  χαρακτήρα  p,  v,  f στο  μη  συνοπτικό  τους  θέμα  η  προσθήκη  του

προσφύματος –θik- δίνει τελικό φωνητικό εξαγόμενο σε –fka:

π.χ. γráfumi – γráfka

krívumi – krífka

ii)  στα  ρήματα  με  χαρακτήρα  k,  γ,  x,  xn στο  μη  συνοπτικό  τους  θέμα  η  προσθήκη  του

προσφύματος –θik- δίνει τελικό φωνητικό εξαγόμενο σε –θka:



π.χ. pņíγumi – pņíθka 

fláγumi – fláθka

vréxumi – vréθka + vráθka

ríxnumi - ríθka

iii)  στα ρήματα με χαρακτήρα  δ ή θ η προσθήκη του προσφύματος  –θik- στο μη συνοπτικό

τους θέμα δίνει φωνητικό εξαγόμενο σε –ska:

π.χ. pláθu – pláska

aλéθu – aλéska

klóθu – klóska

iv) στα ρήματα με χαρακτήρα –z- στο μη συνοπτικό τους θέμα:

-αν έχουν ενεργητικό συνοπτικό  θέμα σε  –ks-, η προσθήκη του προσφύματος  –θik- δίνει τελικό

φωνητικό εξαγόμενο σε –θka:

π.χ. alázu – álaksa – aláθka

scázu – éscaksa – scáθka

sfázu – ésfaza – sfáθka

-  αν  έχουν  ενεργητικό  συνοπτικό  θέμα  σε  –Φ-s- το  πρόσφυμα  –θik- δίνει  τελικό  φωνητικό

εξαγόμενο σε –ska:

π.χ. δrušízu – δróšsa- δrušíska

θirízu – θérsa – θiríska

έτσι και το 

xriázumi – xriäska

v) Στα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει σε  –l(n) ή  –r(n) η προσθήκη του

προσφύματος –θik- δίνει φωνητικό εξαγόμενο σε –lθka και –rθka αντίστοιχα:



π.χ. féru: férθka

stél(n)u: stálθka(λόγιο)

spér(n)u: spárθka

vi) στα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει σε –Φ-n-

- αν το ενεργητικό συνοπτικό  θέμα λήγει σε  –s- ή  –n- το πρόσφυμα  –θik- δίνει τελικό φωνητικό

εξαγόμενο σε –θka:

π.χ. dínu –  éntsa – díθka

aplónu – áplusa- aplóθka

sónu – ésusa – sóθka

žisténu- žéstana – žistáθka

- αλλά σε κάποια άλλα δίνει φωνητικό εξαγόμενο σε –ska:

π.χ. kλínu – ékλisa – kλíska

pçánu – épçasa – pçáska

zónu - ézusa – zóska

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

-στα  ρήματα  με  μη  συνοπτικό  θέμα  που  λήγει  σε  φωνήεν  το  πρόσφυμα  –θik- δίνει  φωνητικό

εξαγόμενο σε –ska:

π.χ. akúu – akúska 

ή σε – θka:

π.χ. δjaλíu – δjaλíθka (λόγιο ρήμα) 

iδríu – iδríθka (λόγιο ρήμα)

4.  Εξαρτημένος     (  Συνοπτικός   Μέλλοντας  –   Αόριστος   της υποτακτικής  )

Ο παθητικός εξαρτημένος χρησιμοποιεί το ίδιο συνοπτικό θέμα με τον απλό παρελθοντικό αλλά το

αλλόμορφο του προσφύματος  –θik-, που είναι το  –θ- (Ράλλη 2005: 129) και τις καταλήξεις του



ενεργητικού ενεστώτα της ΚΤ2β. Και σε αυτόν τον τύπο λόγω του προσφύματος –θ- συμβαίνει μία

σειρά από φωνητικές αλλαγές που εξαρτώνται από το χαρακτήρα στον οποίο λήγει το θέμα.

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

Η ακολουθία Σύμφωνο κλειστό + -θ- τρέπεται σε Σύμφωνο εξακολουθητικό + -θ- :

i) στα  ρήματα  με  χαρακτήρα  p,  v,  f στο  μη  συνοπτικό  τους  θέμα  η  προσθήκη  του

προσφύματος –θ- δίνει τελικό φωνητικό εξαγόμενο σε –ftó: 

π.χ. γráfumi – γraftó 

krívumi – kriftó

ii) στα  ρήματα  με  χαρακτήρα  k,  γ,  x,  xn στο  μη  συνοπτικό  τους  θέμα  η  προσθήκη  του

προσφύματος –θ- δίνει τελικό φωνητικό εξαγόμενο σε –xtó:

π.χ. pņíγumi – pņíxtó

filáγumi – filaxtó

vréxumi – vrixtó αλλά και vraxó

ríxnumi – rixtó

iii) στα ρήματα με χαρακτήρα δ ή θ η προσθήκη του προσφύματος –θ- στο μη συνοπτικό τους

θέμα δίνει φωνητικό εξαγόμενο σε –stó:

π.χ. pláθu – plastó

aλéθu – aλistó

klóθu – klustó

iv) στα ρήματα με χαρακτήρα –z- στο μη συνοπτικό τους θέμα:

-αν  έχουν  ενεργητικό  συνοπτικό  θέμα  σε  –ks-,  η  προσθήκη  του προσφύματος  –θ- δίνει  τελικό

φωνητικό εξαγόμενο σε –xtó:

π.χ. alázu – álaksa – alaxtó

scázu – éscaksa – scaxtó



sfázu – ésfaksa – sfaxtó

-αν έχουν ενεργητικό συνοπτικό θέμα σε –Φ-s- το πρόσφυμα –θ- δίνει τελικό φωνητικό εξαγόμενο

σε –stó:

π.χ. δrušízu – δróšsa- δrušistó

θirízu – θérsa – θiristó

έτσι και το 

xriázumi – xriastó

v) στα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει  σε  –l(n) ή  –r(n) η προσθήκη του

προσφύματος –θ- δίνει φωνητικό εξαγόμενο σε –θó και –rθó αντίστοιχα:

π.χ. féru: firθó

stél(n)u: stalθó(λόγιο)

spér(n)u: sparθó

vi) στα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει σε –Φ-n-

-αν το ενεργητικό συνοπτικό θέμα λήγει  σε  –s- ή  –n- το πρόσφυμα  –θ- δίνει  τελικό φωνητικό

εξαγόμενο σε –θó:

π.χ. dínu – éntsa – diθó

aplónu – áplusa- apluθó

sónu  –ésusa – suθó

žisténu  - žéstana – žistaθó

- αλλά σε κάποια άλλα δίνει φωνητικό εξαγόμενο σε –stó:

π.χ. kλínu – ékλisa – kλistó

pçánu – épçasa – pçastó

zónu - ézusa  – zustó



ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

-στα  ρήματα  με  μη  συνοπτικό  θέμα  που  λήγει  σε  φωνήεν  το  πρόσφυμα  –θ- δίνει  φωνητικό

εξαγόμενο σε –stó: 

π.χ. akúu – akustó 

ή σε –θó:

π.χ. δjaλíu – δjaλθó (λόγιο)

iδríu – iδriθó (λόγιο)

5.  Παρακείμενος  

Ο παρακείμενος της οριστικής σχηματίζεται με δύο τρόπους, όπως και στην ΚΝΕ: 

Ο α’  τρόπος  που  είναι  και  ο  πιο  συνηθισμένος  στο  ιδίωμα  της  Δεσκάτης  σχηματίζεται  με  το

βοηθητικό ρήμα  είμαι (íme > ími) + τη  μετοχή του παθητικού παρακειμένου η οποία συμφωνεί

στο γένος και τον αριθμό με το υποκείμενο του ρήματος:

π.χ. ími luzménus

Ο β’ τρόπος, που φαίνεται να υπάρχει  λόγω επίδρασης της ΚΝΕ, σχηματίζεται με το βοηθητικό

ρήμα έχω (éxo > (i)éxu) + τον μη παρεμφατικό τύπο της Μ/ΠΦ. Ο β’ τρόπος είναι πιο σπάνιος:

π.χ. (i)éxu lustí

6. Υπερσυντέλικος

Για τον υπερσυντέλικο ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που ισχύουν και για τον παρακείμενο με τη

διαφορά  ότι  τα  βοηθητικά  ρήματα  τόσο  για  τον  α’  όσο  και  για  τον  β’  τρόπο  σχηματισμού

βρίσκονται στον παρατατικό,  δηλαδή ήμουν (íman > íman) και  είχα (íxa > íxa) για τον α’ και β’

τρόπο αντίστοιχα.

7.   Συντελεσμένος Μέλλοντας  

Ο συντελεσμένος μέλλοντας είναι χρόνος που γενικά απαντά σπάνια στο ιδίωμα. Για τον χρόνο

αυτό, όταν σχηματίζεται, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που ισχύουν και για τον παρακείμενο και



για τον υπερσυντέλικο με τη διαφορά ότι τα βοηθητικά ρήματα τόσο για τον α’ όσο και για τον β’

τρόπο σχηματισμού βρίσκονται στον μέλλοντα, δηλαδή θα είμαι (θa íme > θa ími) και θα έχω (θa

éxo > (i)éxu).

8.Συνοπτική προστακτική

α) Οι τύποι του ενικού και του πληθυντικού σχηματίζονται από διαφορετικά θέματα. Ο τύπος

του ενικού σχηματίζεται στη υποκείμενη αντιπροσώπευση με την προσθήκη της κατάληξης –u στο

ενεργητικό συνοπτικό θέμα:

π.χ . β’ εν. Xásu > xás

β’ εν. etimásu > itimás

και ο τόνος βρίσκεται πάντοτε στην παραλήγουσα (υποκείμενη αντιπροσώπευση):

π.χ. β’ εν. γrápsu > γráps

β’ εν. Kimísu > cmís

Ο τύπος του πληθυντικού είναι ίδιος με το β’ πρόσωπο πληθυντικού του παθητικού εξαρτημένου,

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βασίζεται στο παθητικό συνοπτικό  θέμα. Ο τόνος και σε αυτό το

πρόσωπο βρίσκεται στην παραλήγουσα:

π.χ. β’ εν. xaθíte > xaθíti

β’ πλ. γrafθíte > γraftíti

β) Το ιδίωμα χρησιμοποιεί και εναλλακτικούς τρόπους για να δηλώνει την προστακτική, όπως

το μόριο na και το β’ πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού (ανάλογα) του εξαρτημένου.

π.χ. β’ εν. na γraftís

β’ πλ. na γraftíti

π.χ. β’ εν. na cmiθís

β’ πλ. na cmiθíti



αλλά και πολύ συχνά χρησιμοποιεί και την αλυσιδωτή προστακτική (πρβλ. και ενεργητική φωνή με

την προστακτική του ρήματος sérno > šérnu: sire > šíri (β’ εν.) και sírete > šírti (β’ πλ.) με την

αντίστοιχη προστακτική του ρήματος:

π.χ. β’ εν. šíri ņíps

β’ πλ. šírti ņiftíti

π.χ. β’ εν. šíri cmís

β’ πλ. šírti cmiθíti

γ) Το ρήμα škónumi έχει ανώμαλη προστακτική:

π.χ. β ’ εν. síko >šíku

β’ πλ. sikóte > škóti/sikú-te > škúti

δ) Το ρήμα šázumi (ισιάζομαι) στο β’ εν πρόσωπο της συνοπτικής προστακτικής εμφανίζει το

αρκτικό i- του θέματος:

π.χ. β’ εν. isiáksu > išáks

β’ πλ. isiaxtíte > šaxtíti

9. Μη συνοπτική προστακτική

Το  ιδίωμα  δεν  διαθέτει  μη  συνοπτική  προστακτική.  Ωστόσο  είναι  δυνατόν  να  δηλωθεί

περιφραστικά με το μόριο na και το β’ πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού ανάλογα, του ενεστώτα της

υποτακτικής.

π.χ. β ’ εν. na plénese > na pλéņiši

β’ πλ. na pléneste > na pλéņisti/na pleneséste > + na pλéņišésti

10. Μη παρεμφατικός τύπο  ς 

Ο  μη  παρεμφατικός  τύπος  της  μεσοπαθητικής  φωνής  συμπίπτει  με  το  γ’  ενικό  πρόσωπο  του

παθητικού εξαρτημένου (βλ. και εξαρτημένος).

π.χ. krívumi – kriftí

pņíγumi – pņixtí



scázumi – scaxtí

θirízumi –θiristí

aplónumi – apluθí

kλínumi – kλistí

δínumi –δuθí

aλéθu – aλistí

11.   Μετοχή παρακειμένου  

Το ιδίωμα της Δεσκάτης διαθέτει μετοχή  μόνο στον παρακείμενο. Ο σχηματισμός της βασίζεται

στην  προσθήκη  της  κατάληξης  –mén-os  >  -ménus,  -mén-i  >  -méņ,  -mén-o  >  -ménu για  το

αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο αντίστοιχα στο θέμα (Ralli 1988: 319).

Το θέμα, στο οποίο προστίθεται η κατάληξη, συγγενεύει με το παθητικό συνοπτικό θέμα. Ορισμένες

μετοχές  έχουν  σύμφωνο  πριν  από  την  κατάληξη  –mén-os,  ενώ  άλλες  δεν  έχουν  (D.Holton  -

P.Mackridge και Ε. Φιλιππάκη -Warburton 1999: 164).

Ο παρακάτω κατάλογος παρουσιάζει τα κύρια πρότυπα για το σχηματισμό της παθητικής μετοχής

του παρακειμένου από το παθητικό συνοπτικό θέμα - ή, στην περίπτωση των ρημάτων που δεν έχουν

παθητικό συνοπτικό θέμα, από αυτό που θα μπορούσε να ήταν το παθητικό συνοπτικό θέμα – με

μερικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση.

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ

i) στα  ρήματα  με  χαρακτήρα  p,  v,  f  στο  μη  συνοπτικό  τους  θέμα  και  με  παθητικό  απλό

παρελθοντικό σε –fka η μετοχή λήγει σε –ménus:

π.χ. γráfumi – γráfka: γraménus

krívumi – krífka: kriménus

ii) στα ρήματα με χαρακτήρα  k, γ, x, xn στο μη συνοπτικό τους  θέμα και με παθητικό απλό

παρελθοντικό σε –θka η μετοχή λήγει σε –γménus:

π.χ. pņíγumi – pņíθka: pņiγménus

fláγumi – fláθka: flaγménus

vréxumi – vréθka + vráθka: vriγménus  

ríxnumi-ríθka: riγménus



iii) στα ρήματα με χαρακτήρα δ ή θ και παθητικό απλό παρελθοντικό σε –ska η μετοχή λήγει σε

–zménus:

π.χ. pláθu – pláska: plazménus

aλéθu – aλéska: aλizménus

klóθu – klóska: kluzménus

iv) στα ρήματα με χαρακτήρα –z- στο μη συνοπτικό τους θέμα:

-με παθητικό απλό παρελθοντικό σε –θka η μετοχή λήγει σε –γménus:

π.χ. alázu – aláθka: alaγménus

scázu – scáθka: scaγménus

sfázu – sfáθka: sfaγménus

-με παθητικό απλό παρελθοντικό σε –ska η μετοχή λήγει σε -zménus:

π.χ. δrušízu – δrušíska: δrušzménus

θirízu – θiríska: θir’zménus

v) στα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει σε –l(n) ή –r(n) η μετοχή λήγει σε –

lménus και –rménus αντίστοιχα:

π.χ. féru – fér’θka: firménus

spér(n)u - spár’θka: sparménus

stél(n)u - stálθka: stalménus

vi) στα ρήματα των οποίων το μη συνοπτικό θέμα λήγει σε –Φ-n-:

-αν το ενεργητικό συνοπτικό θέμα λήγει σε –s- ή –n- και ο παθητικός απλός παρελθοντικός σε –θka

η μετοχή λήγει σε –ménus:

π.χ. dínu – díθka: diménus

aplónu - aplóθka: apluménus



sónu – sóθka: suménus

žisténu– žistáθka: žistaménus

-όσα όμως έχουν παθητικό απλό παρελθοντικό σε –ska η μετοχή λήγει σε -zménus:

π.χ. kλínu – kλíska: kλizménus

pçánu – pçáska: pçazménus

zónu – zóska: zuzménus

-κάποια ρήματα,  όπως και στην ΚΝΕ, ενώ δεν έχουν παθητικό απλό παρελθοντικό, σχηματίζουν

ωστόσο μετοχή:

maθénu: maθiménus

xurténu: xurtazménus

arusténu: arustiménus

jirázu: jirazménus

θimónu: θimuménus

aņivénu: aņivazménus

vγázu: vγalménus

kativénu: kativazménus

ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ

-στα ρήματα με μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε φωνήεν και παθητικό απλό παρελθοντικό σε –ska

η μετοχή λήγει σε –zménus:

π.χ. akúu – akúska: ksakuzménus

-στα ρήματα με μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε φωνήεν και παθητικό απλό παρελθοντικό σε –θka

η μετοχή λήγει σε –ménus:

π.χ. δjaλíu – δjaλíθka: δjaλménus

iδríu – iδríθka: iδriménus (λόγιο)

12.  Μέλλοντας 



Τα τρία είδη του Μέλλοντα, η υποθετική και η συντελεσμένη υποθετική σχηματίζονται με το μόριο

θa ως εξής:

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa + ενεστώτας της οριστικής

θa xán-ome > θa xánumi

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa + εξαρτημένος

θa xa-θ-ó > θa xaθó

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa + παρακείμενος

θa éx-o xa-θ-í > θa (i)éxu xaθí

θa ím-e xa-ménos > θa ími xaménus

13. Συντακτικές εγκλίσεις

Υποθετική θa + παρατατικός οριστικής

θa xán-oman > θa xánuman

íθeln-a na xán-oman > íθiln-a na xán-uman

Συντελεσμένη   Υποθετική θa + υπερσυντέλικος 

θa íx-a xa-θ-í > θa íxa xaθí

θa ím-an xa-ménos > θa íman xaménus

2.2 ΚΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 2

Τα περισσότερα ρήματα του ιδιώματος της Δεσκάτης που ανήκουν στην κλιτική τάξη 2 κλίνονται

σύμφωνα με το ρήμα  aγapó (αγαπά-ω >  αγαπώ),  δηλαδή σύμφωνα με την κατάταξη της Ράλλη

ανήκουν στην ΚΤ2α. Ακόμη και ρήματα που στην ΚΝΕ κλίνονται άλλοτε σύμφωνα με την ΚΤ2α

και άλλοτε σύμφωνα με την ΚΤ2β ή ρήματα που κλίνονται αποκλειστικά σύμφωνα με την ΚΤ2β

στο ιδίωμα απαντούν ως ρήματα αποκλειστικά της ΚΤ2α. Σύμφωνα με τη Ράλλη (2005: 137) στους

μη μορφωμένους ομιλητές της νεοελληνικής καθώς και στους κατεξοχήν διαλεκτόφωνους αρκετά

από τα ρήματα της ΚΤ2β φαίνεται να έχουν εισέλθει σε ένα μεταβατικό στάδιο αναδιάρθρωσης της

κλίσης, σύμφωνα με το πιο παραγωγικό μοντέλο της ΚΤ2α ,  αφού όλο και πιο συχνά ακούγονται

τύποι  όπως  «φιλοσοφάς»,«διαιράς»  κτλ.  Παρ’  όλα  αυτά,  από  αυτήν  την  αναδιάρθρωση  δεν

επηρεάζονται  τα  πολύ  κοινά  ρήματα,  όπως  είναι  το  μπορώ»,  των  οποίων  η  κλίση  έχει  πλέον

σταθεροποιηθεί.

Τα πιο συχνά ρήματα που απαντούν στην ΚΤ2α είναι τα εξής: aδikó (αδικώ), arγó (αργώ), iņirγó

(ενεργώ), zó (ζω), cnó (κινώ), pruxuró (προχωρώ), fló (φιλώ), apandó (απαντώ), γλindó (γλεντώ),



cindó (κεντώ),  bδó (πηδώ),  rutó (ρωτώ),  stamató (σταματώ),  tripó (τρυπώ),  fisó (φυσώ),  çiritó

(χαιρετώ),  vastó (βαστώ),  jiló (γελώ),  δipsó (διψώ),  krimó (κρεμώ),  pirnó (περνώ),  pitó (πετώ),

rufó (ρουφώ),  skundó (σκουντώ),  travó (τραβώ),  xalnó (χαλνώ) αλλά και  τα:  apiló (απειλώ),

θrinó (θρηνώ), kaλiirγó (καλλιεργώ), kaló (καλώ).

Σε περίπτωση που κάποιο  ρήμα, ενώ συνηθίζεται να κλίνεται σύμφωνα με την ΚΤ2α,  απαντά και

σύμφωνα με την ΚΤ2β τότε οφείλεται μάλλον σε επίδραση της ΚΝΕ.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη μεσοπαθητική φωνή και  έτσι τα περισσότερα ρήματα κλίνονται

σύμφωνα  με  το  aγapçúmi (αγαπιέμαι):  varjúmi (βαριέμαι),  jiλúmi (γελιέμαι),  kšixņúmi

(ξεχνιέμαι),  pitçúmi (πετιέμαι),  stinaxorjúmi (στεναχωριέμαι),  travjúmi (τραβιέμαι),  tiraņúmi

(τυραννιέμαι) furjúmi (φοριέμαι).

Στην ΚΤ2β ανήκουν τα: cmúmi (κοιμά (ού) μαι), aλpúmi (λυπά (ού) μαι), fovúmi (φοβά (ού) μαι)

και θimúmi (θυμά (ού) μαι).

2.2.1 ΚΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 2α  (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ)

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

aγapá-o > aγapáu + aγap-ús-a > aγapúsa

aγap-ó > aγapó

aγapá-s > aγapás aγap-ús-es > aγapúšis

aγapá-i > aγapái aγap-ús-e > aγapúši 

aγapá-me > aγapámi + aγap-ús-ame > aγapúsami

aγap-úme > aγapúmi

aγapá-te > aγapáti aγap-ús-ate > aγapúsati

aγapá-n > aγapán + γap-ús-an > aγapúsan

aγap-ún > aγapúna

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

aγápa > aγápa

-

-



aγapá-te > aγapáti

-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

aγápi-s-a > aγápsa aγapí-s-o > aγapísu

aγápi-s-es > aγápšis aγapí-s-is > aγapíis

aγápi-s-e > aγápši aγapí-s-i > aγapíš

aγàpi-s-ame > aγápsami aγapí-s-ome > aγapísumi

aγàpi-s-ate > aγápsati aγapí-s-ete > aγapíšti

aγápi-s-an > aγápsan aγapí-s-un > aγapísn

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

aγápi-s-e > aγápiši

-

-

aγapí-s-ete > aγapíšti

-

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa + ενεστώτας της οριστικής

θa aγapá-o > aγapáu + 

θa aγap-ó > aγapó

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa + εξαρτημένος

θa aγapí-s-o > θa aγapísu

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa + παρακείμενος

θa éxo aγapí-s-i > θa (i)éxu aγapíš

θa éxo aγapi-méno > θa (i)éxu aγapménu



ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

Υποθετική θa + παρατατικός οριστικής

θa aγap-ús-a > θa aγapúsa

Συντελεσμένη   Υποθετική θa + υπερσυντέλικος

θa íxa aγapí-s-i > θa íxa aγapíš

θa íxa aγapi-méno > θa íxa aγapménu

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Παρακείμενος éx-o aγapí-s-i > (i)éxu aγapíš

éx-o aγapi-méno > (i)éxu aγapménu

Υπερσυντελικος íx-a aγapísi > íxa aγapíš

íx-a aγapi-méno > íxa aγapménu

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa éx-o aγapí-s-i > θa (i)éxu aγapíš

θa éx-o aγapi-méno> θa(i)éxu aγapménu

ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ

aγapi-ónta > aγapçúnda

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.   Ενεστώτας  

α) Ο ενεστώτας χαρακτηρίζεται από το τελικό φωνήεν –a- του θέματος που τονίζεται, αν και

το α’ ενικό πρόσωπο έχει και β τύπο σε –ó:

aγapá-o > aγapáu + aγapó > aγapó

β) Το  γ’  ενικό  πρόσωπο  δεν  εμφανίζει  συνηρημένη κατάληξη  μεταξύ  χαρακτήρα –a- και

κατάληξης –i αλλά το –i αυτό της κατάληξης προφέρεται ως ημίφωνο –i:

aγapá-i > aγapái

γ) Το α’ πληθυντικό πρόσωπο έχει δύο τύπους:

aγapá-me > aγapámi + aγapú-me > aγapúmi



δ) Το γ’ πληθυντικό πρόσωπο έχει δύο τύπους:

aγapán + aγapún

ε) Ρήματα που έχουν μονοσύλλαβο θέμα με φωνήεν –i- ή –u- (άτονα) τις περισσότερες φορές

δεν αποβάλλουν το φωνήεν του θέματος:

π.χ. miló + miláu

žitó + žitáu

puló + puláu

δipsó + δipsáu

vungó + vungáu

tiró + tiráu

vixó + vixáu

γrikó + γrikáu

fisó + fisáu

Υπάρχουν όμως ορισμένα ρήματα τα οποία αποβάλλουν το φωνήεν:

π.χ. fló + fláu (φιλάω)

bδó + bδáu

2. Παρατατικός

α) Η κλίση του παρατατικού είναι κοινή και στις δύο  ομάδες της β’ κλιτικής τάξης. Κατά το

σχηματισμό του προστίθενται στο μη συνοπτικό  θέμα το πρόσφυμα –ús- το οποίο φέρει πάντοτε

τόνο και οι ίδιες παρελθοντικές καταλήξεις που έχουν και τα παροξύτονα ρήματα (βλ. και ΚΤ1).

β) Η αύξηση κατά κανόνα δε χρησιμοποιείται στα ρήματα αυτού του είδους.

γ) Ορισμένα από τα ρήματα που έχουν μονοσύλλαβο θέμα με φωνήεν  –i- ή  –u- (άτονα) και

δεν αποβάλλουν το φωνήεν αυτό του θέματος στον ενεστώτα της οριστικής, το αποβάλλουν στον

παρατατικό:

π.χ. vixó αλλά vxúsa + fxúsa



vungó αλλά vgúsa + vugúsa (σπανιότερα)

3. Απλός Παρελθοντικός

α) Οι καταλήξεις του απλού παρελθοντικού είναι οι ίδιες με εκείνες του απλού παρελθοντικού

των ρημάτων της α κλιτικής τάξης, που ροστίθενται το ενεργητικό συνοπτικό θέμα το οποίο κατά

κανόνα σχηματίζεται από το μη συνοπτικό θέμα και την προσθήκη μίας επιπλέον συλλαβής –is-. Όλα

τα  πρόσωπα  στον  τύπο  της  υποκείμενης  αντιπροσώπευσης  τονίζονται  στην  προπαραλήγουσα.

Ορισμένα  ρήματα  μως  πέραν  του  –is- μπορεί  να  σχηματίζουν  απλό  παρελθοντικό  και  με  την

προσθήκη του –iks-, αν και ο σχηματισμός αυτός σύμφωνα με μαρτυρίες είναι νεότερος:

π.χ. žitó: zít-is-a > žítsa + zítik-s-a > žítiksa

rutó: rót-is-a > rótsa + rótik-s-a > rótiksa

zupó: zúp-is-a > zúpsa αλλά -

β) Ορισμένα ρήματα αυτής της ομάδας σχηματίζουν το ενεργητικό συνοπτικό θέμα τους (από

το οποίο σχηματίζεται ο εξαρτημένος, η συνοπτική προστακτική αλλά και ο απλός παρελθοντικός)

με  διαφορετικούς  τρόπους.  Έτσι,  με  βάση την  κατάληξη  του  απλού  παρελθοντικού,  υπάρχουν

ρήματα που λήγουν σε:

-a-s-a: jiló: γéla-s-a > jélasa

δipsó:δípsa-s-a> δípsasa

-a-s-a: (με παράληψη του –n- του μη συνοπτικού θέματος) 

cirnó: kéra-s-a > cérasa

pirnó: péra-s-a > pérasa

xalnó: xála-s-a > xálasa

-ak-s-a: vastó: vástak-s-a > vástaksa

fló:    fílak-s-a > fílaksa

-ik-s-a: travó: trávik-s-a > tráviksa

-e-s-a: punó: póne-s-a > póņisa



xuró:  xóre-s-a > xórisa

γ) Ο απλός παρελθοντικός των ρημάτων αυτού του τύπου συνήθως δεν έχει αύξηση.

δ) Τα ρήματα plaló και vutó έχουν απλό παρελθοντικό μόνο σε –k-s-a:

plálik-s-a > pláλksa

vútik-s-a > vútiksa

ε) Το  ρήμα piδáo >  bδáu + piδó >  bδó διατηρεί το ηχηροποιημένο  b (που προκύπτει από  p

λόγω αφομοίωσης προς το γειτονικό σύμφωνο, ηχηρό δ, μετά την αποβολή του άτονου –i-) και στο

θέμα του απλού παρελθοντικού:

bíδisa

Αποβολή άτονου i bíδsa 

Τροπή συμπλέγματος bítsa

στ) Το ρήμα zvó έχει απλό παρελθοντικό:

zívisa > žífsa

ζ) Το ρήμα ftó έχει απλό παρελθοντικό:

fítisa > fítsa

η) Το ρήμα γrikó έχει απλό παρελθοντικό:

γréksa πρβλ. ενεστ. γrikó

η) Το ρήμα vungó έχει απλό παρελθοντικό: 

vúŋksa πρβλ. ενεστ. vuŋgó.

θ) Το ρήμα poló > puló σχηματίζει τον απλό παρελθοντικό púl-is-a> púltsa



(Για την ανάπτυξη του –t- βλ. κεφ. Φωνητικής 1. 2. 2).

4.   Εξαρτημένος  

Ο εξαρτημένος βασίζεται στο συνοπτικό θέμα και έχει τις ίδιες καταλήξεις και τον ίδιο τονισμό που

έχει και ο εξαρτημένος των ρημάτων της ΚΤ1.

Πολλά  ρήματα  όμως  σχηματίζουν  τον  εξαρτημένο  παρεκκλίνοντας  από  τον  κανονικό  τρόπο

σχηματισμού του από τον αόριστο:

i) ρήματα που έχουν αόριστο σε –rsa έχουν εξαρτημένο σε –résu:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

apuró apórsa apurésu

furó fórsa furésu 

šxurnó šxórsa šxurésu

stinaxuró stinaxórisa/stinaxórsa stinaxurésu/stinaxurísu

αλλά

xasumiró xasumérsa xasumerísu

ii) Τα ρήματα που έχουν απλό παρελθοντικό σε –i-s-a και –ik-s-a σχηματίζουν τον εξαρτημένο

τις περισσότερες φορές από το α’ θέμα:

π.χ. žitó: žítsa + žítiksa: žitíksu

rutó: rótsa + rótiksa: rutíksu

αλλά το  ρήμα  puló  σχηματίζει  τον  εξαρτημένο  από το  ίδιο  θέμα  που  σχηματίζει  και  τον  απλό

παρελθοντικό, δηλαδή púl-. Ο εξαρτημένος είναι pulí-s-o > pλísu.

iii) Το ρήμα bδáu με απλό παρελθοντικό bítsa έχει εξαρτημένο:

piδík-s-o > bδíksu

iv) Το ρήμα vixó με απλό παρελθοντικό víxsa έχει εξαρτημένο:

vixí-s-o > vçísu 



χωρίς αφομοίωση ηχηρότητας όπως συμβαίνει στον παρατατικό.

v) Το ρήμα zvó με απλό παρελθοντικό zívisa > žífsa έχει εξαρτημένο:

zvísu

vi) Το ρήμα ftó με απλό παρελθοντικό fíti-s-a > fítsa έχει εξαρτημένο:

ftísu

5. Παρακείμενος

Ο παρακείμενος σχηματίζεται όπως και στα ρήματα της α’ κλιτικής τάξης, δηλαδή με δύο τρόπους:

Ο πρώτος σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα έχω (éxo > (i)éxu) και τον μη παρεμφατικό τύπο που

συμπίπτει  φωνητικά με το γ’  ενικό πρόσωπο του εξαρτημένου. Ο δεύτερος σχηματίζεται με το

βοηθητικό ρήμα  έχω (éxo >  (i)éxu) μαζί με την παθητική συντελεσμένη μετοχή, η οποία είναι

επιθετικής μορφής και συμφωνεί με το αντικείμενο του ρήματος σε γένος αριθμό και πτώση:

π.χ. éxο traviγméno > (i)éxu traviγménu

Και σε αυτήν την ομάδα της ΚΤ2 ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις για τη συχνότητα του κάθε τύπου

που ισχύουν και στην ΚΤ1.

6. Υπερσυντέλικος

Ο υπερσυντέλικος σχηματίζεται με τους ίδιους τρόπους που σχηματίζεται και ο παρακείμενος με τη

διαφορά  ότι  το  βοηθητικό  ρήμα  έχω βρίσκεται  στην παρελθοντική  του  μορφή  (íxa  >  íxa)  και

ισχύουν οι ίδιες ακριβώς παρατηρήσεις με αυτές του παρακειμένου.

7.   Συντελεσμένος Μέλλοντας 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας σχηματίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που σχηματίζονται και οι δύο άλλοι

συντελεσμένοι χρόνοι με τη διαφορά ότι το βοηθητικό ρήμα έχω βρίσκεται στο μέλλοντα (θa éxo >

θa (i)éxu).

8. Μη συνοπτική προστακτική



α)  Η ενεργητική μη συνοπτική προστακτική αποτελείται από το μη συνοπτικό θέμα που λήγει

σε  –a χωρίς  την προσθήκη κάποιας κατάληξης για το β’  ενικό πρόσωπο, ενώ το β πληθυντικό

πρόσωπο συμπίπτει φωνητικά με αυτό του ενεστώτα της οριστικής: 

π.χ. aγápa

β) Ο τόνος πέφτει στην παραλήγουσα, τόσο στο β’ ενικό όσο και στο β’ πληθυντικό πρόσωπο.

π.χ. aγápa

aγapáte > aγapáti

γ) Υπάρχουν επίσης εναλλακτικοί τρόποι δήλωσης της προσταγής (βλ. και ΚΤ1).

δ) Ορισμένα  ρήματα  παρουσιάζουν  κάποιες  ιδιαιτερότητες  τόσο  στο  θέμα  όσο  και  στην

κατάληξη. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας ρημάτων με ιδιαιτερότητα στον τύπο της προστακτικής:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛ  .   ΠΑΡΕΛΘ  .

β’εν. β’πλ.

astuxó astóxna astuxnáti

bδáu bída bδáti 

puló púla pláti

zvó žíva žváti

ftó fíta ftáti

9. Συνοπτική προστακτική

α) Η συνοπτική προστακτική αποτελείται από το συνοπτικό θέμα με τις καταλήξεις στη –e > -i

για τον ενικό αριθμό και –ete > -ti για τον πληθυντικό.

β) Ο τόνος βρίσκεται στην προπαραλήγουσα στον ενικό αριθμό.

γ) Ορισμένα ρήματα παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο θέμα κατά το σχηματισμό της

συνοπτικής προστακτικής:



-  τα  ρήματα  που  έχουν  διπλό  παρελθοντικό  σε  –s-a και  σε  –k-s-a (νεώτερος  σχηματισμός)

σχηματίζουν τη συνοπτική προστακτική από το θέμα σε –s-a και σπάνια από εκείνο σε –k-s-a:

π.χ. žitó: žítsa–žítiksa:

β’ εν. žítši

β’ πλ. žitíšti

rutó: rótsa + rótiksa:

β ’ εν. rótši και σπανίως rótikši

β’ πλ. rutíšti και σπανίως rutíkšti

- τα ρήματα που λήγουν σε -γó με απλό παρελθοντικό -xsa σχηματίζουν συνοπτική προστακτική με

ημιφωνοποίηση του μεσοφωνηεντικού –γ-> -i-:

β’ εν. ksumulóiší

β’ πλ. ksumuluíšti

Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας με ρήματα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα στο σχηματισμό της

συνοπτικής προστακτικής σε σχέση με το θέμα του απλού παρελθοντικού:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛ  .   ΠΑΡΕΛΘ  . ΣΥΝ  .   ΠΡΟΣΤ  .

β’ εν. β’ πλ.

kšó ékšsa kšísa kšísti

vungó vúngsa vóŋikši vuŋíkšti

vixó víxsa víkši víkšti

zvó žífsa zvíši zvíšti

ftó fítsa fítši ftíšti

10. Μη παρεμφατικός τύπος

α) Ο μη παρεμφατικός τύπος, γνωστός και ως απαρέμφατο, φωνητικά συμπίπτει με το γ’ ενικό

πρόσωπο  του  εξαρτημένου.  Είναι  ο  τύπος  που  χρησιμοποιείται  για  το  σχηματισμό  των

συντελεσμένων χρόνων μαζί με το βοηθητικό ρήμα έχω.



β) Ορισμένα ρήματα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα στον μη παρεμφατικό τύπο  όσον αφορά το

θέμα τους:

i) ρήματα που έχουν αόριστο σε –rsa έχουν μη παρεμφατικό σε –résu:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΜΗ ΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΟΣ

apuró apórsa apuréš

furó fórsa furéš

šxurnó šxórsa šxuréš

stinaxuró s t i naxó r i s a / s t i n axó r s a s t i naxu ré š / s t i n axu r í š

αλλά

xasumiró xasumérsa xasumiríš

ii) Τα  ρήματα  που  έχουν  απλό  παρελθοντικό  σε  –i-s-a και  –ik-s-a σχηματίζουν  μη

παρεμφατικό τύπο τις περισσότερες φορές από το α’ θέμα:

π.χ. žitó: žítsa + žítiksa: žitíkš

rutó: rótsa + rótiksa: rutíkš

αλλά το ρήμα puló με απλό παρελθοντικό púltsa σχηματίζει μη παρεμφατικό είναι pulí-s-i > pλíš

iii) Παρακάτω  δίνεται  ένας  πίνακας  με  ρήματα  που  παρουσιάζουν  ιδιαιτερότητα  στο

σχηματισμό του μη παρεμφατικού σε σχέση με το θέμα του απλού παρελθοντικού:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΠΛ   .  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ  . ΜΗ ΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΟΣ

bδáu bítsa bδíkš

vixó víxsa vçíš

zvó žífsa zvíš

ftó fítsa ftíš

11. Γερούνδιο

Το γερούνδιο των ρημάτων της ΚΤ2α έχει κατάληξη –únda:



π.χ. plaló: plal- únda

vungó: vung-únda

rutó: rut-únda

αλλά

aγapó: aγapç-únda

Για το σχηματισμό αυτών των εγκλίσεων ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και στην ΚΤ1.

12.   Μέλλοντες  

Για το σχηματισμό του Μέλλοντα ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και στην ΚΤ1. Δηλαδή, τα τρία είδη

του Μέλλοντα σχηματίζονται με το μόριο θa (για το μόριο του μέλλοντα βλ. και ΚΤ1)ως εξής:

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa + ενεστώτας της οριστικής 

θa aγap-ó > θa aγapó 

+

 θa aγapá-o > θa aγapáu

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa + εξαρτημένος

θa aγapí-s-o > θa aγapísu

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa + παρακείμενος

θa éx-o aγapí-s-i > θa (i)éxu aγapíš

θa éxo aγapi-méno> θa (i)éxu aγapménu

13. Συντακτικές εγκλίσεις

Υποθετική θa + παρατατικός οριστικής

θa aγap-ús-a > θa aγapúsa

íθeln-a na aγap-ús-a > íθilna na aγapúsa

Συντελεσμένη   Υποθετική θa + υπερσυντέλικος 

θa íxa aγapí-s-i > θa íxa aγapíš

θa íx-a aγapi-méno > θa íxa aγapménu



2.2.1 ΚΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 2α (ΜΕΣΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ    ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

aγapi-úme > aγapçúmi aγapi-úman > aγapçúman

aγapi-éme > aγapçémi

aγapi-ése > aγapçéši aγapi-úsan > aγapçúsan

aγapi-éte > aγapçéti aγapi-úntan > aγapçúndan

aγapi-úmeste > aγapçúmisti aγapi-úmastan > aγapçúmastan

aγapi-éste > aγapçésti aγapi-úsastan > aγapçúsastan

aγapi-únte > aγapçúndi aγapi-úntan > aγapçúndan

ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

aγapí-θik-a > aγapíθka aγapi-θ-ó > aγapθó

aγapí-θik-es > aγapíθcis aγapi-θ-ís > aγapθís

aγapí-θik-e > aγapíθci aγapi-θ-í >aγapθí

aγapí-θik-ame > aγapíθkami aγapi-θ-úmi > aγapθúmi

aγapí-θik-ate > aγapíθkati aγapi-θ-íte > aγapθíti

aγapí-θik-an > aγapíθkan aγapi-θ-ún > aγapθún

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

aγapí-s-u > aγapís

-

-

aγapi-θ-íte >aγapθíti

-

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ

Μη υνοπτικός   Μέλλοντας θa aγapi-úme > θa aγapçúmi

θa aγapi-éme > θa aγapçémi

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa aγapi-θ-ó > θa aγapθó



Συντελεσμένος Μέλλοντας θa éx-o aγapi-θ-í > θa (i)éxu aγapiθí

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

Υποθετική (θa + παρατατικός οριστικής)

aγapi-úman > aγapçúman

íθel-n-a na aγapi-úman > íθilna na aγapçúman

Συντελεσμένη   Υποθετική (θa + υπερσυντέλικος)

θa íx-a aγapi-θ-í > íxa aγapθí

θa íx-a aγapi-méno > íxa aγapménu

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ éx-o aγapi-θ-í > (i)éxu aγapθí

ím-e aγapi-ménos > ími aγapménus

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ íx-a aγapi-θ-í > íxa aγapθí

ím-an aγapi-ménos > íman aγapménus

ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ θa éx-o aγapi-θ-í > θa (i)éxu aγapθí

θa ím-e aγapi-ménos > θa ími aγapménus

ΜΕΤΟΧΗ

Αρσενικό aγapi-ménos > aγapménus

Θηλυκό aγapi-méni > aγapméņ

Ουδέτερο aγapi-méno > aγapménu

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.   Ενεστώτας  

α) Ο παθητικός ενεστώτας σχηματίζεται από το μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε φωνήεν –i- και

τις προσωπικές καταλήξεις το πρώτο φωνήεν των οποίων είναι –u- για το α’ ενικό, α’ πληθυντικό

και γ’ πληθυντικό πρόσωπο και –e- για τα υπόλοιπα πρόσωπα.

β) Το α’ ενικό πρόσωπο  πολλές φορές έχει τύπο και σε  –úme > -úmi και σε  –éme >  –émi.

Πρόκειται μάλλον για επιρροή της κοινής όσον αφορά τη δεύτερη κατάληξη:

aγapi-úme > aγapçúmi



aγapi-éme > aγapçémi

γ) Όλα τα πρόσωπα τονίζονται στην α συλλαβή της κατάληξης και ποτέ στο θέμα.

2. Παρατατικός

Το θέμα του παρατατικού είναι το μη συνοπτικό και λήγει σε φωνήεν –i-. Ακολουθούν οι καταλήξεις

του παρατατικού οι οποίες φαίνεται να είναι ίδιες με εκείνες του παρατατικού της Μ/ΠΦ φωνής της

ΚΤ1, με τη διαφορά ότι το α’ φωνήεν των καταλήξεων του ρήματος είναι –u-.

3. Απλός Παρελθοντικός

α) Ο χρόνος αυτός αποτελείται από τρία συστατικά: το συνοπτικό θέμα που αναλύεται σε θέμα

aγapi-  και πρόσφυμα  –θik- (Ράλλη 2005: 129) και τις προσωπικές καταλήξεις που είναι ίδιες με

εκείνες του ενεργητικού απλού παρελθοντικού και του ενεργητικού παρατατικού.

β) Ρήματα των οποίων το ενεργητικό συνοπτικό θέμα δε σχηματίζεται σε –is- σχηματίζουν και

το παθητικό θέμα διαφορετικά (βλ. και θέματα).

π.χ. jéla-s-a: jelás-θik-a > jilásk-a

kšéxa-s-a: ksexás-θik-a > kšixáska

pétak-s-a: petáx-θik-a > pitaθka

4.   Εξαρτημένος  

α) Ο εξαρτημένος αποτελείται από το συνοπτικό θέμα που αναλύεται σε θέμα aγapi- και το

αλλόμορφο του προσφύματος –θik-, δηλαδή –θ- (Ράλλη

2005: 129) και τις προσωπικές καταλήξεις που είναι ίδιες με εκείνες του ενεργητικού ενεστώτα των

ρημάτων της ΚΤ2β.

β) Ο τόνος πέφτει πάντοτε σε αυτές τις καταλήξεις και ποτέ στο θέμα.

5. Παρακείμενος

Ο παρακείμενος σχηματίζεται με δύο τρόπους, όπως και στα ρήματα της μέσης φωνής της ΚΤ1,

δηλαδή:

Ο α’  τρόπος  που  είναι  και  ο  πιο  συνηθισμένος  στο  ιδίωμα  της  Δεσκάτης  σχηματίζεται  με  το

βοηθητικό ρήμα ίμαι (íme > ími) + τη μετοχή του παθητικού παρακειμένου η οποία συμφωνεί στο

γένος και τον αριθμό με το υποκείμενο του ρήματος:



π.χ. ím-e aγapi-ménos > ími aγapménus

Ο β’ τρόπος, που φαίνεται να υπάρχει  λόγω επίδρασης της ΚΝΕ, σχηματίζεται με το βοηθητικό

ρήμα  έχω (éxo > (i)éxu) + τον  μη παρεμφατικό τύπο της μεσοπαθητικής φωνής. Ο β’ τρόπος

είναι πιο σπάνιος:

π.χ. θa éx-o aγapi-θ-í > θa (i)éxu aγapθí

6. Υπερσυντέλικος

Για τον υπερσυντέλικο ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που ισχύουν και για τον παρακείμενο με τη

διαφορά  ότι  τα  βοηθητικά  ρήματα  τόσο  για  τον  α’  όσο  και  για  τον  β’  τρόπο  σχηματισμού

βρίσκονται στον παρατατικό,  δηλαδή ήμαν (íman > íman) και είχα (íxa > íxa) για τον α' και β’

τρόπο αντίστοιχα.

7.   Συντελεσμένος Μέλλοντας   

Ο συντελεσμένος μέλλοντας είναι χρόνος που γενικά απαντά σπάνια στο ιδίωμα. Για τον χρόνο

αυτό, όταν σχηματίζεται, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που ισχύουν και για τον παρακείμενο και

για τον υπερσυντέλικο με τη διαφορά ότι τα βοηθητικά ρήματα τόσο για τον α’ όσο και για τον β’

τρόπο σχηματισμού βρίσκονται στον μέλλοντα, δηλαδή θα είμαι (θa íme > θa ími) και θα έχω (θa

éxo > (i)éxu).

8. ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

Το ιδίωμα δε διαθέτει μη συνοπτική προστακτική. Αντ’ αυτής χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι για

τη δήλωσή της, όπως η υποτακτική συνοδεία των μορίων na ή as.

9. Συνοπτική προστακτική 

Για την συνοπτική προστακτική ισχύουν τα παρακάτω:

α) Ο  τύπος  του  ενικού  σχηματίζεται  από  το  ενεργητικό  συνοπτικό  θέμα  με  τόνο  στην

παραλήγουσα στην υποκείμενη αντιπροσώπευση. Ο τύπος του πληθυντικού είναι ίδιος με το β’

πρόσωπο πληθυντικού του παθητικού εξαρτημένου.

β) Οι εναλλακτικοί  τρόποι δήλωσης της προστακτικής είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν

στα ρήματα της ΚΤ1.

10. Παθητική   Συντελεσμένη Μετοχή  



α) Η  Παθητική  Συντελεσμένη  Μετοχή  σχηματίζεται  από  το  θέμα  του  παθητικού  απλού

παρελθοντικού χωρίς το πρόσφυμα –θ- και με την προσθήκη των καταλήξεων –ménos > -ménus,

-méni > -méņi, -méno > -ménu για το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο αντίστοιχα στο θέμα

και με τόνο πάντοτε στην παραλήγουσα της κατάληξης στη (υποκείμενη αντιπροσώπευση).

β) Ορισμένα ρήματα με απλό παθητικό παρελθοντικό που λήγει σε –xθíka > θka και –sθíka >

ska κατά  κανόνα σχηματίζουν συντελεσμένες μετοχές που λήγουν σε  –γménos >  –γménus και  –

sménos > –zménus αντίστοιχα.

π.χ. vutó: vutíxθika > vutíθka: vutiγménos > vutiγménus

kaló: kalésθika > kaλéska: kalesménos > kaλizménus

γ) Ορισμένα  ρήματα  που  δεν  έχουν  παρεμφατικούς  τύπους  σχηματίζουν  παρ’  όλ’  αυτά

συντελεσμένη μετοχή, όπως και στην ΚΝΕ:

aγanaxtó > aγanaxtó: aγanaxtisménos >  aγanaxtizménus

akumbó > akumbó: akumbisménos > akumbizménus

δipsó > δipsó: δipsasménos > δipsazménus

meθó > miθó: meθisménos > midzménus

pinó > pinó: pinasménos > p’nazménus

11.   Μέλλοντας  

Τα τρία είδη του Μέλλοντα σχηματίζονται  με τους  ίδιους  τρόπους που σχηματίζονται  αυτοί  οι

χρόνοι και στην ΚΤ1, δηλαδή με το μόριο θa (για το μόριο του μέλλοντα βλ. και ΚΤ1) ως εξής:

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa + ενεστώτας της οριστικής

θa aγapi-úme > θa aγapçúmi

θa aγapi-éme > θa aγapçémi

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa + εξαρτημένος

θa aγapi-θ-ó > θa aγapθó

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa + παρακείμενος

θa éx-o aγapi-θ-í > θa (i)éxu aγapθí

12. Συντακτικές εγκλίσεις

Υποθετική θa + παρατατικός οριστικής



θa íme aγapi-ménos > θa ími aγapménus

θa aγapi-úman > θa aγapçúman

íθel-n-a na aγapi-úman > íθilna na aγapçúman

Συντελεσμένη   Υποθετική θa + υπερσυντέλικος

θa íxa aγapi-θ-í > θa íxa aγapθí

2.2.2 ΚΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 2β (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ)

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

θar-ó > θaró θar-ús-a > θarúsa

θar-ís > θarís θar-ús-es > θarúšis

θar-í > θarí θar-ús-e > θarúši

θar-úme > θarúme θar-ús-ame > θarúsami

θar-íte > θaríte θar-ús-ate > θarúsati

θar-ún > θarún θar-ús-an > θarúsan

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

-

-

-

θar-íte > θaríti

-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

 

ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

θári-s-a > θársa θaré-s-o > θarésu

θári-s-es > θáršis θaré-s-is > θaréis 

θári-s-e > θárši θaré-s-i > θaréš

θáre-s-ame > θárisámi θaré-s-ome > θarésumi 



θáre-s-ate > θárisáti θaré-s-ete > θaréšti

θári-s-an > θársan θaré-s-un > θarésn

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

-

(θári-s-e > θárši)

-

-

(θaré-s-ete > θaréšti)

-

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ

Μη συνοπτικός Μ  έλλοντας θa + ενεστώτας της οριστικής

θa θar-ó > θa θaró

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa + εξαρτημένος

θa θaré-s-o > θa θarésu

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa + παρακείμενος

θa éx-o θaré-s-i > θa (i)éxu θaréš

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΕΙΣ

Υποθετική θa + παρατατικός οριστικής

θa θar-ús-a > θa θarúsa

Συντελεσμένη   Υποθετική θa + υπερσυντέλικος

θa íxa θaré-s-i > θa íxa θaréš

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.   Ενεστώτας  

α) Οι  καταλήξεις  του  ενεστώτα  είναι  ακριβώς  ίδιες  με  τις  καταλήξεις  του  παθητικού

εξαρτημένου της ΚΤ1 και ΚΤ2.

β) Ο τόνος πέφτει πάντοτε στην α’ ή τη μοναδική συλλαβή της κατάληξης.

2. Παρατατικός



Οι καταλήξεις που προστίθενται στο μη συνοπτικό θέμα –ús-a κλπ είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες

των ρημάτων της ΚΤ2α.

3. Απλός Παρελθοντικός

Στα περισσότερα ρήματα της ΚΤ2β προστίθεται ο χαρακτήρας –s- στο μη συνοπτικό θέμα που λήγει

σε φωνήεν.

Οι καταλήξεις είναι ίδιες με εκείνες του απλού παρελθοντικού των ρημάτων της ΚΤ2α και ο τόνος

τίθεται στην προπαραλήγουσα στην υποκείμενη αντιπροσώπευση.

4.   Εξαρτημένος  

Ο εξαρτημένος αποτελείται από το συνοπτικό  θέμα με τις ίδιες καταλήξεις και τον ίδιο τονισμό,

όπως ο εξαρτημένος και ο ενεστώτας των ρημάτων της ΚΤ1.

5. Παρακείμενος

Όπως και τα ρήματα της ΚΤ1, ο παρακείμενος αποτελείται από το βοηθητικό  ρήμα έχω (éxo >

(i)éxu) σε συνδυασμό με τον μη παρεμφατικό τύπο, που είναι ίδιος με το γ’ ενικό πρόσωπο του

εξαρτημένου.

 Ο β’ τρόπος σχηματισμού είναι με το βοηθητικό ρήμα  έχω (éxo >(i)éxu) και την  συντελεσμένη

μετοχή.  Αυτό  βέβαια  ισχύει  σε  θεωρητικό  επίπεδο  εφόσον,  όπως  έχει  ειπωθεί,  τα  ρήματα  που

ανήκουν σε αυτήν την ομάδα είναι ελάχιστα. Οποιαδήποτε εξαίρεση οφείλεται μάλλον σε επίδραση

της ΚΝΕ.

π.χ. (éxo kalierγiméno > (i)éxu kaλijiménu)

6. Υπερσυντέλικος

Ο σχηματισμός του υπερσυντέλικου είναι ίδιος με αυτόν του παρακειμένου αλλά με χρήση του

παρελθοντικού τύπου του ρήματος έχω δηλαδή είχα (íxa). Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με αυτές

του παρακειμένου.

7.   Συντελεσμένος Μέλλοντας  

Αν και  ο χρόνος αυτός είναι  πολύ σπάνιος,  όταν σχηματίζεται  χρησιμοποιείται ο  μέλλοντας  του

ρήματος έχω, δηλαδή θα έχω (θa éxo > θa(i)éxu).



8.   Μέλλοντες  

Για το σχηματισμό του Μέλλοντα ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και στην ΚΤ1. Δηλαδή, τα τρία είδη

του Μέλλοντα σχηματίζονται με το μόριο θa (για το μόριο του μέλλοντα βλ. και ΚΤ1) ως εξής:

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa + ενεστώτας της οριστικής

θa θar-ó > θa θaró

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa + εξαρτημένος

θa θaré-s-o > θa θarésu

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa + παρακείμενος

θa éx-o θaré-s-i > θa (i)éxu θaréš

9. Συντακτικές εγκλίσεις

Υποθετική θa + παρατατικός οριστικής

θa θar-ús-a > θa θarúsa

íθel-n-a na θar-ús-a > íθilna na θarúsa

Συντελεσμένη   Υποθετική θa + υπερσυντέλικος

θa íxa θaré-s-i > θa íxa θaréš

10. Μη συνοπτική προστακτική

 Τα ρήματα αυτής της ομάδας δε σχηματίζουν μη συνοπτική προστακτική παρά  μόνο σπάνια και

μόνο  στον πληθυντικό αριθμό που είναι  ίδια με το β’  πληθυντικό του ενεστώτα της  οριστικής.

Επειδή τα ρήματα που ανήκουν στην ΚΤ2β, όπως ειπώθηκε παραπάνω, είναι ελάχιστα, ουσιαστικά

δεν υπάρχουν μη συνοπτικές προστακτικές. Σε περίπτωση όμως που παρατηρείται, ίσως οφείλεται

σε επίδραση ρημάτων της ΚΝΕ της ΚΤ2β που σχηματίζουν προστακτική όπως το παρακάτω ρήμα:

π.χ. θar-íte > θar-íti

11. Συνοπτική προστακτική

Η  συνοπτική  προστακτική  σχηματίζεται  με  τον  ίδιο  τρόπο,  όπως  στα  ρήματα  της  ΚΤ2α.

Αποτελείται από το συνοπτικό θέμα και τις καταλήξεις –e > -i για το β’ ενικό και –ete > -ti για το β’

πληθυντικό πρόσωπο. Ο τύπος του ενικού και του πληθυντικού τίθεται στην προπαραλήγουσα.



12. Γερούνδιο

Το γερούνδιο των ρημάτων της ΚΤ2β  έχει κατάληξη  –únta >  -únda, η οποία προστίθεται στο μη

συνοπτικό θέμα.

π.χ.  θar-únta > θarúnda

13. Μη παρεμφατικός τύπος 

Ο μη παρεμφατικός τύπος συμπίπτει φωνητικά με το γ’ ενικό πρόσωπο του εξαρτημένου.

θaré-s-i > θaréš

2.2.2 ΚΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 2β (ΜΕΣΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ)

ΜΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

θim-úme > θimúmi

θim-áme > θimámi θim-úman > θimúman

θim-áse > θimáši θim-úsan > θimúsan

θim-áte > θimáti θim-úntan > θimúndan

θim-úmeste > θimúmisti θim-úmastan > θimúmastan

θim-áste > θimásti θim-úsastan > θimúsastan

θim-únte > θimúndi θim-úntan > θimúndan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΑΠΛΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ  ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

θimí-θik-a > θimíθka θimi-θ-ó > θimpθó

θimí-θik-es > θimíθcis θimi-θ-ís > θimpθís

θimí-θik-e > θimíθci θimi-θ-í > θimpθí

θimí-θik-ame > θimíθkami θimi-θ-úmi > θimpθúmi

θimí-θik-ate > θimíθkati θimi-θ-íte > θimpθíti

θimí-θik-an > θimíθkan θimi-θ-ún > θimpθún



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

-

θimí-s-u > θimís

-

-

θimi-θ-íte > θimiθíti

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ 

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa θim-úme > θa θimúmi

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa θimi-θ-ó > θa θimpθó

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa éx-o θimi-θ-í > θa (i)éxu 

θimpθí

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

Υποθετική θa θim-úman > θa θimúman

Συντελεσμένη   Υποθετική θa íx-a θimi-θ-í > θa íxa θimpθí

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ éx-o θimi-θ-í > (i)éxu θimpθí

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ íx-a θimi-θ-í > íxa θimpθí

ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ θa éx-o θimi-θ-í > θa (i)éxu θimpθí

ΜΕΤΟΧΗ

Αρσενικό -ménos > -ménus

Θηλυκό -méni > -méņ

Ουδέτερο -méno > -ménu

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.   Ενεστώτας  

α) Ο  παθητικός  ενεστώτας  αποτελείται  από  το  μη  συνοπτικό  θέμα  με  τις  προσωπικές

καταλήξεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες των ρημάτων της ΚΤ1. Το α’ φωνήεν της κατάληξης,

το οποίο φέρει άντοτε τον τόνο είναι το –u- για το α’ ενικό, το α’ πληθυντικό και το γ’ πληθυντικό

πρόσωπο.



β) Ο τόνος πέφτει πάντοτε στο α’ φωνήεν της κατάληξης.

γ) Το α’ ενικό πρόσωπο έχει διπλό τύπο: θimúmi + θimámi εκ των οποίων ο β’ τύπος φαίνεται

να οφείλεται σε επίδραση της ΚΝΕ.

2. Παρατατικός

Ο  παρατατικός  της  Μ/ΠΦ  αποτελείται  από  το  μη  συνοπτικό  θέμα  και  τις  καταλήξεις  του

παρατατικού, οι οποίες έχουν ως πρώτο φωνήεν πάντα το –u- που φέρει και τον τόνο.

3. Απλός Παρελθοντικός

Όπως και στα ρήματα της ΚΤ2α, αυτός ο χρόνος αποτελείται από τρία συστατικά: το  θέμα, το

παθητικό  πρόσφυμα  –θik- και  τις  προσωπικές  καταλήξεις,  που  είναι  ίδιες  με  τις  προσωπικές

καταλήξεις του αντίστοιχου χρόνου των ρημάτων ΚΤ1.

4.   Εξαρτημένος  

α) Ο  παθητικός  εξαρτημένος  των  ρημάτων  αυτού  του  τύπου  σχηματίζεται  από  παθητικό

συνοπτικό θέμα με τις διες καταλήξεις που έχει και ο παθητικός εξαρτημένος των ρημάτων της ΚΤ1

και με τον τόνο στη μοναδική συλλαβή της κατάληξης.

β) Για  την  ανάπτυξη  του  -p- στο  σύμπλεγμα  –mθ- που  δημιουργείται  στο  θέμα  του

εξαρτημένου μετά την αποβολή του τελικού άτονου -i- βλ. κεφ. Φωνητικής 1. 2. 2:

π.χ. θimi-θ-ó > θimpθó

θimiθ-í > θimpθí

5. Παρακείμενος

Ο παθητικός παρακείμενος αποτελείται από το βοηθητικό ρήμα έχω (éxo >  (i)éxu) και τον παθητικό

μη παρεμφατικό τύπο, ο οποίος είναι ίδιος με το γ’ ενικό πρόσωπο του παθητικού εξαρτημένου.

6. Υπερσυντέλικος

Ο σχηματισμός του υπερσυντέλικου είναι ίδιος με αυτόν του παρακειμένου χρησιμοποιώντας τον

παρελθοντικό τύπο του ρήματος έχω δηλαδή  είχα (íxa). Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με αυτές

του παρακειμένου.



7.  Συντελεσμένος Μέλλοντας  

Αν και ο χρόνος αυτός είναι πολύ σπάνιος, όταν σχηματίζεται χρησιμοποιείται ο μέλλοντας του

ρήματος έχω, δηλαδή θα έχω (θa éxo > θa (i)éxu).

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ

Μη συνοπτικός   Μέλλοντας θa θim-úme > θa θimúmi

Συνοπτικός   Μέλλοντας θa θimi-θ-ó > θa θimpθó

Συντελεσμένος Μέλλοντας θa éx-o θimi-θ-í > θa (i)éxu θimpθí

8. Συνοπτική Προστακτική

α) Ο  τύπος  του  ενικού  σχηματίζεται  από  το  ενεργητικό  συνοπτικό  θέμα  με  τόνο  στην

παραλήγουσα (υποκείμενη αντιπροσώπευση).

π.χ. θimí-s-u > θimís

β) Ο τύπος του πληθυντικού είναι  διος  με το β’  πρόσωπο του πληθυντικού του παθητικού

εξαρτημένου.

9.   Μετοχή  

Για το σχηματισμό της μετοχής βλ. ΚΤ2α στη Μ/ΠΦ φωνή.

10. Μη παρεμφατικός τύπος

Ο μη παρεμφατικός τύπος συμπίπτει φωνητικά με το γ’ ενικό πρόσωπο του εξαρτημένου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 

Υποθετική θa + παρατατικός οριστικής

θa θim-úman > θa θimúman

íθeln-a na θim-úman > íθilna na θimúman

Συντελεσμένη   Υποθετική θa + υπερσυντέλικος

θa íxa θimi-θ-í > θa íxa θimpθí



3. ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

Η φωνολογία είναι ο κλάδος  της γραμματικής που ασχολείται με τους φθόγγους (ήχους) οι

οποίοι  χρησιμοποιούνται  συστηματικά  στις  φυσικές  γλώσσες  για  την  κοινοποίηση  σημασιών.

Μελετά τα φθογγικά συστήματα των γλωσσών. Από το πολύ μεγάλο πλήθος φθόγγων που μπορεί

να παράγει ο ανθρώπινος φωνητήριος μηχανισμός και οι οποίοι μελετώνται από τη φωνητική στις

γλώσσες ένας μόνο σχετικά μικρός αριθμός χρησιμοποιείται διαφοροποιητικά. Οι φθόγγοι είναι

οργανωμένοι  σε  ένα  σύστημα  αντιθέσεων,  οι  οποίες  αναλύονται  βάσει  φωνημάτων,

διαφοροποιητικών  χαρακτηριστικών  ή  άλλων  τέτοιων  φωνολογικών  μονάδων,  ανάλογα  με  τη

θεωρία που χρησιμοποιείται. Μ' άλλα λόγια η φωνολογία μελετά την φωνολογική ικανότητα που

ένας ομιλητής εμφανίζει στη μητρική του γλώσσα. Δηλαδή, το σύστημα εκείνο που αναπτύσσεται

στα πρώτα έτη της ζωής του ανθρώπου και στα πλαίσια του οποίου καθορίζεται η διαφορά μεταξύ

των φθόγγων που διακρίνουν σημασίες και μησημασίες. Σκοπός της φωνολογίας είναι να δείξει τα

σχήματα των διαφοροποιητικών φθόγγων που απαντούν σε μια γλώσσα και να διατυπώσει όσο

γίνετε πιο γενικές δηλώσεις σχετικά με τη φύση των φθογγικών συστημάτων τα οποία διαθέτουν οι

γλώσσες του κόσμου. Με άλλα λόγια η φωνολογία ασχολείται με την ποικιλότητα, τη λειτουργία

των φθόγγων σε συγκεκριμένες γλώσσες και με τους κανόνες που μπορούν να διατυπωθούν για να

δείξουν τα είδη των φωνητικών σχέσεων που σχετίζουν και συγκρίνουν μεταξύ τους λέξεις και

άλλες  γλωσσικές  μονάδες.  Υπάρχουν και  συστηματικές  ηχητικές  διαφορές  που δημιουργούνται

όταν οι λέξεις συνδέονται σ' ένα εκφώνημα, ενώ απουσιάζουν όταν όταν οι λέξεις προφέρονται

μεμονωμένα.

Στη γλωσσολογία η φωνολογία αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους δυο τρόπους

(α): ως ένα επίπεδο γλωσσικής οργάνωσης, που αντιδιαστέλλεται προς τα επίπεδα της φωνητικής,

της γραμματικής και της σημασιολογίας, (β): ως τομέας μιας γενετικής γραμματικής, που διαφέρει

από διάφορους άλλους τομείς. Στα πλαίσια της φωνολογίας, αναγνωρίζονται συνήθως δυο τομείς

ανάλυσης:  η  τεμαχιακή  και  υπερτεμαχιακή.  Η  τεμαχιακή  φωνολογία  αναλύει  την  ομιλία  σε

ασυνεχή τεμάχια, όπως τα φωνήματα. Η υπερταμαχιακή αναλύει εκείνα τα χαρακτηριστικά που

καλύπτουν περισσότερα από ένα τεμάχια, όπως τα περιγράμματα επιγονισμού. Μια άλλη διάκριση

γίνεται μεταξύ της διαχρονικής και σύγχρονης φωνολογίας: η μεν μελετά σχήματα μεταβολής των

φθόγγων στην ιστορία μιας γλώσσας, η δε μελετά σχήματα φθόγγων ανεξάρτητα από τις όποιες

διεργασίες ιστορικής μεταβολής.

Μια προέκταση της φωνολογίας είναι και η φωνολογική ανάλυση. Η φωνητική είναι κλάδος

που μελετά τα φυσικά χαρακτηριστικά των φθόγγων που χρησιμοποιούνται στις φυσικές γλώσσες.



Ενώ η φωνολογία παράγει  μια συγκεκριμένη φωνολογική δομή,  η  φωνητική τη μεταφράζει  σε

φυσικό αντικείμενο, δηλαδή, με φθόγγους. Παρά τον τεράστιο αριθμό φθόγγων που εμφανίζονται

στις  διλαφορες  γλώσσες,  όλοι  οι  αρθρώσιμοι  ήχοι  δεν  αποτελούν  δυνατούς  φθόγγους  ενός

γλωσσικού συστήματος.  Σκοπός της φωνολογικής ανάλυσης είναι  να αναγνωρίσει τα φωνητικά

στοιχεία μιας γλώσσας και να τα κατατάξει σύμφωνα με την λειτουργία τους μέσα στη γλώσσα

αυτή. Η λειτουργία τους είναι διακριτική και αντιθετική, όταν συμβάλουν στο να αναγνωρίσουμε

ένα  γλωσσικό  σημείο  που  εμφανίζεται  σε  ένα  δεδομένο  σημείο  της  αλυσίδας  του  λόγου,  σε

αντίθεση προς όλα τα άλλα γλωσσικά σημεία που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο ίδιο σημείο,

αν το μήνυμα ήταν διαφορετικό. Εκτός όμως από την ουσιώδη αυτή φωνολογική λειτουργία, τα

φωνητικά  στοιχεία  μιας  γλώσσας  μπορούν  να  ασκούν  και  λειτουργίες  αντιπαρατακτικές,  όταν

βοηθούν τον ακροατή να αναλύσει το εκφώνημα σε διαδοχικές μονάδες. Είναι αυτό ακριβώς που

κάνει  και ο δυναμικός τονισμός γενικά,  ιδιαίτερα μάλιστα σε μια γλώσσα όπως η τσέχικη που

πέφτει  κατά  κανόνα η  πρώτη  συλλαβή  κάθε  λέξης.  Μία  άλλη  φωνολογική  λειτουργία  είναι  η

εκφραστική, εκείνη δηλαδή που πληροφορεί τον ακροατή για την ψυχική διάθεση του ομιλητή,

χωρίς αυτός ο τελευταίος να καταφεύγει για αυτόν το σκοπό στο σχήμα της διπλής αρθρωσης. 

Οι  τρείς  απόψεις,  αρθρωτική,  ακουστική  και  αντικηπτική,  συνιστούν  τρεις  ξεχωριστές

οπτικές, με βάση τις οποίες ένας φθόγγος μπορεί να μελετηθεί. Αποτελούν επίσης αντίστοιχους

τομείς της φωνητικής: την αρθρωτική φωνητική που μελετά την παραγωγή των φθόγγων μέσω των

φωνητικών  οργάνων,  την  ακουστική  φωνητική,  που  αναλύει  εργαστηριακά  τα  ακουστικά

χαρακτηριστικά του σήματος και την αντιληπτική φωνητική, που προσδιορίζει την αντίληψη των

φθόγγων από την πλευρά του ακροατή.

3.1 Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είπαμε ότι το έργο της φωνητικής είναι να δώσει φυσική μορφή στη φωνολογική δομή. Η

φωνολογία, επομένως, βρίσκεται σε στενή σχέση με τη φωνητική. Η σχέση μεταξύ φωνολογίας και

φωνητικής σε επίπεδο διαφορετικών χαρακτηριστικών, αν και έχει εκτεταμένα μελετηθεί δεν έχει

ακόμα κατανοηθεί πλήρως.

Δεδομένης μιας τέτοιας δομής, καθίσταται αναγκαία η εξεύρεση κανόνων που μετατρέπουν

αυτά τα διακεκριμένα και συνεχή στοιχεία σε τονικό κύκλο. Αυτοί οι κανόνες μεταφράζουν τη

νοητική πρόταση σε καμπύλη διαφόρων ηχητικών ταχυτήτων.

Τα  τελευταία  χρόνια  το  πεδίο  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  φωνολογίας  και  φωνητικής

διευρύνεται,  γιατί,  μεταξύ άλλων,  έχει  γίνει  κατανοητό ότι  η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του



πεδίου  μελέτης  των  δύο  επιστημών  δεν  είναι  πάντοτε  τόσο  αυστηρά  διεγραμμένη  όσο  ίσως

φαίνεται. Ενώ ένα φωνολογικό σύστημα αναφέρεται, εν μέρει τουλάχιστον, σε μια συγκεκριμένη

γλώσσα, η φωνητική έχει καθολικό χαρακτήρα. Όχι βέβαια γιατί όλες οι γλώσσες χρησιμοποιούν

τους ίδιους φθόγγους, αλλά γιατί στην περίπτωση κατά την οποία κάποιοι φθόγγοι είναι ικανοί σε

δύο γλώσσες να εμφανίζουν όμοια φυσική συμπεριφορά. Έχει αποδειχθεί ότι στη φωνητική, εκτός

από τους καθολικούς κανόνες, υπάρχουν και άλλοι που αφορούν μια συγκεκριμένη γλώσσα. Οι

τελευταίοι ανήκουν σε μια ιδιαίτερη γραμματική, αντί να ερμηνεύονται μόνο ως παραγόμενοι από

φυσικούς μηχανισμούς.

Η  φωνολογία  είναι  ο  πρώτος  ερμηνευτικός  τομέας,  υπό  την  έννοια  ότι  ερμηνεύει  με

φθόγγους τις παραγόμενες δομές στο μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. Ο άλλος ερμηνευτικός

τομέας είναι ο σημασιολογικός, ο οποίος ερμηνεύει τις σημασίες αυτών των δομών. Δεν υπάρχει

άμεση σχέση μεταξύ φωνολογίας και σημασιολογίας. 



ΜΕΡΟΣ Γ' 

1. ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Προγράμματα Σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας του 1999 και του 2001.

Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στις κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις της διδασκαλίας και, χωρίς

πάντα  να  γίνεται  ρητή  αναφορά  στις  νεοελληνικές  διαλέκτους  και  σε  τρόπους  διδακτικής

αξιοποίησής τους, αφήνουν πολλά περιθώρια για κάτι τέτοιο.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2001,  για  παράδειγμα,  ως  μία από τις  γενικές  αρχές  της

εκπαίδευσης ορίζεται “η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο της

πολυπολιτισμικής κοινωνίας”. Στόχος του προγράμματος είναι και η “αξιοποίηση του ετερογενούς

χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας, με τις κοινωνικές, γεωγραφικές και υφολογικές παραλλαγές

της”  (Υπ.  Ε.  Π.  Θ.  -  Π.  Ι.  2001:21).  Από  την  άλλη  τονίζεται  ότι  το  παιδί  πρέπει:  “να

συνειδητοποιήσει τη διαφοροποίηση της ελληνικής σε γεωγραφικά και κοινωνικά ιδιώματα”. Η

διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί επίσης έναν ακόμη σκοπό, αφού ο μαθητής

πρέπει  “να  εξοικειωθεί  μ'αυτήν”  και  “να  αποκτήσει  αίσθηση  και  γνώση  της  γλωσσικής  του

παράδοσης  και  να  ενισχύσει  το  γλωσσικό  του  “αυτοσυναίσθημα”.  Ο  στόχος  επίσης  για  την

“εξοικείωση με τον ιδιωματικό λόγο” (Υπ. Ε. Π. Θ. - Π. Ι. 2001:26), αναγνωρίζει την ύπαρξή του

και νομιμοποιεί την εισαγωγή τους στο σχολείο. 

2. ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ.

Σήμερα είναι ποσίδηλο ότι τα νεοελληνικά γεωγραφικά ιδιώματα σταδιακά εξαφανίζονται

και οι σημαντικότεροι λόγοι γι' αυτό θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

- η γρήγορη αστικοποίηση, μετά το 1950, πληθυσμών που για αιώνες έζησαν απομονωμένοι και

διέσωσαν το ιδιαίτερο γλωσσικό τους ιδίωμα ως ένα αναπόσπαστο στοιχείο της δικής τους μικρής

κοινωνίας.

- η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο δευτεροβάθμιο σχολείο, όπου χρησιμοποιείται η

κοινή γλώσσα κάθε κράτους.

- η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη η οποία διευκόλυνε την κινητικότητα του πληθυσμού και την

επικοινωνία  των  ανθρώπων  μειώνοντας  ή  και  εκμηδενίζοντας  της  φυσικές  αποστάσεις  και  η

συνακόλουθη διάδοση των ΜΜΕ, όπου επίσης χρησιμοποιείται η γλωσσική νόρμα.



Οι διάλεκτοι είναι φορείς και εκφραστές της ετερότητας των πολιτισμικών ομάδων που τις

χρησιμοποιούν. Η συρρίκνωση και τελικά η εξαφάνιση των διαλέκτων έχει ως αποτέλεσμα την

απώλεια όχι μόνο των εκφραστικών μέσων, αλλά και αυτής καθ' αυτήν της διαφορετικότητας με

ό,τι  αυτό  συνεπάγεται  για  τον  πλούτο  ενός  πολιτισμού  σε  όλους  τους  τομείς.  Στα  διαλεκτικά

κείμενα,  όπου  αυτά  υπήρξαν  ως  γραπτή  έκφραση  των  προφορικών  συνήθως  ιδιωμάτων  ή

διαλέκτων  αποτυπώνονται  τόσοι  οι  παραδόσεις  όσο  και  οι  σύγχρονες  αντιλήψεις,  στάσεις  και

γνώμες των διαλεκτόφωνων, με αποτέλεσμα τα κείμενα αυτά να είναι οι αντιπροσωπευτικότεροι

εκπρόσωποι  μέσω των οποίων μπορούμε να γνωρίσουμε τον πολιτισμό,  τα ήθη και  έθιμα,  τον

τρόπο σκέψης  και  τον  τρόπο  ζωής  ενός  κόσμου που  ζει  τον  “θάνατο”  του  κυριότερου  μέσου

έκφρασής του.    

3. ΣΤΟΧΟΙ.

Όσο αναφορά τις  αλλαγές που έχουν συμβεί,  πιστεύουμε ότι  τα προγράμματα σπουδών

γλωσσικής διδασκαλίας δεν πρέπει να στοχεύουν πλέον απλώς και μόνο σε γλωσσικούς στόχους,

αλλά είναι ανάγκη να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων των μαθητών ενσωματώνοντας τη

μελέτη  και  τη  διδακτική  αξιοποίηση  των  γλωσσικών  διαφοροποιήσεων.  Ακόμη  θα  πρέπει  να

ανταποκριθούν  στις  σημερινές  υπό  διαμόρφωση συνθήκες.  Οι  εναλλακτικοί  τρόποι  γλωσσικής

εκπαίδευσης  μπορούν  να  παράγουν  αφενός  τη  διαμόρφωση  στάσεων  ουσιασικού  σεβασμού

απέναντι  στη  γλωσσική-πολιτισμική  διαφορετικότητα  και  αφετέρου  την  ανάπτυξη  ενός  νέου

“ήθους  επικοινωνίας”  μεταξύ  των  πολιτών.  Επίσης,  μια  τέτοια  διδασκαλία  στοχεύει  στη

διαμόρφωση ανεκτικότερης στάσης απέναντι στη δαιφορετικότητα με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το

οπτικό  πεδίο  των  μαθητών  και  των  εκπαιδευτικών  καθώς  ακόμη  και  τον  περιορισμό  των

προκαταλήψεων και των στερεοτύπων τα οποία συνδέονται με την ετερότητα.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με αφορμή μία εκδήλωση με παραδοσιακά-τοπικά προϊόντα που έλαβε χώρα στην πλατεία

του χωριού αποφασίσαμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στην παράδοση και στην τοπική λαλιά.

Την πρώτη μέρα, ξεκινήσαμε δείχνοντας μια φωτογραφία του χωριού στα παιδιά και λέγοντας την

ιστορία του ονόματος. Αφού, πλέον έχουμε μάθει την ιστορία γύρω από την ονομασία γράφει ο

καθένας τη λέξη ''ΔΕΣΚΑΤΗ''. Στη συνέχεια, παίζουμε με τα παιδιά ένα παιχνίδι με κάρτες. Με

βάση όσα μάθαμε για το χωριό μας, δημιουργούμε μικρές καρτούλες με τα κομβικά σημεία τα

οποία το χαρακτηρίζουν και το κάθε παιδί τις τοποθετεί με τη σειρά προκειμένου να δημιουργηθεί



μία  πλήρες  εικόνα  του  χωριού.  Τέλος,  εφόσον  πλέον  έχουμε  αρκετές  γνώσεις  σχετικά  με  την

ονομασία και τις περιοχές του χωριού το κάθε νήπιο ζωγραφίζει κάτι σχετικό με αυτό.

Την δεύτερη μέρα, για να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα, προσκαλούμε

στο σχολείο μια μεγάλη σε ηλικία κυρία η οποία θα μας διηγηθεί κάποιες ιστορίες. Θα ξεκινήσει

περιγράφοντάς μας τα παιδικά της χρόνια. Θα μιλήσει για τις ασχολίες που είχαν σαν παιδιά, τις

δουλείες που χρειαζόταν να κάνουν καθώς και για τα παιχνίδια τα οποία παίζανε. Έπειτα, γίνεται

λόγος για τους γάμους που γινόταν τότε. Μας εξηγεί την ενδυμασία που είχε η νύφη και ο γαμπρός,

τα  κεράσματα  που  πρόσφεραν,  την  προίκα  που  δίνανε  καθώς  και  τα  τραγούδια  που  χόρευαν.

Ακόμη,  θα  αναφερθεί  στα  επαγγέλματα  τα  οποία  υπήρχαν  τότε  και  τώρα  έχουν  εξαφανιστεί.

Φεύγοντας, θα τραγουδήσει ένα παραδοσιακό τραγούδι. Μετά την έξοδο της ηλικιωμένης γυναίκας

από  το  νηπιαγωγείο  καθόμαστε  στην  παρεούλα  και  αφού  συζητήσουμε  όλα  όσα  ακούσαμε

δημιουργούμε ένα  μεγάλο σχεδιάγραμμα με  όλα όσα θα  πρέπει  να  μελετήσουμε  καλύτερα τις

επόμενες ημέρες.

Την  τρίτη  ημέρα,  ξεκινάμε  να  αναλύουμε  με  τη  σειρά  τα  όσα  έχουμε  γραψει  στο

σχεδιάγραμμα.  Αρχίζουμε,  εξηγώντας  στα  παιδιά  πως  εκείνα  τα  χρόνια  τα  παιδιά  ήταν

υποχρεωμένα να δουλεύουν και να βοηθάνε τους γονείς τους στις δουλείες τους. Δείχνουμε ένα

σχετικό βίντεο στον υπολογιστή το οποίο έχουμε φτίαξει προκειμένου να αντιληφθούν τις δουλείες

αυτές. Αμέσως μετά, αναφερόμαστε στα παιχνίδια που παίζανε τα παιδιά εκείνης της εποχής. Τα

συζητάμε μεταξύ μας και εξηγούμε τους κανόνες και τις άγνωστες λέξεις τις οποίες μπορεί να

έχουν. Τέλος, αφού έχουμε κατανοήσει τα παιχνίδια και τους κανόνες τους βγαίνουμε στην αυλή

και παίζουμε.

Την  τέταρτη  μέρα,  κάνουμε  λόγο  για  τα  επαγγέλματα  τα  οποία  υπήρχαν  τότε.

Παρακολουθούμε  ένα  σχετικό  βίντεο  στον  υπολογιστή (https://www.youtube.com/watch?

v=i1b4MWeXLq8)  και  συζητάμε  το  κάθε  επάγγελμα.  Έχοντας  δημιουργήσει  κάρτες  με  τα

επαγγέλματα παίζουμε παιχνίδι μνήμης. Κλείνουμε το κεφάλαιο των χαμένων επαγγελμάτων με το

κάθε παιδί να ζωγραφίζει το αγαπημένο του επάγγελμα απ' όσα είδαμε. 

Την τελευταία μέρα, αναφερόμαστε στον γάμο. Εξετάζουμε πρώτα τα κεντρικά πρόσωπα,

δηλαδή, τη νύφη και το γαμπρό. Βλέπουμε τις φορεσιές τις οποίες φοράγανε καθώς τις έχουμε

δανειστεί  από τον  τοπικό  σύλλογο.  Δείχνουμε  τα  κομμάτια  ένα-ένα  και  τα  ονοματίζουμε.  Στη

συνέχεια  δίνουμε  στα  παιδιά  μια  εικόνα  με  τα  μέρη των  στολών  και  τα  χρωματίζουν.  Με τη

βοήθειά  μας  τα  κόβουμε  και  τα  κολλάμε  με  τέτοιο  τρόπο  πάνω  σε  γλωσσοπίεστρα  ώστε  να

δημιουργήσουμε ολόκληρη τη φορεσιά. Έπειτα,  αναφερόμαστε στην προίκα την οποία δίναν οι

γονείς  της  νύφης.  Δείχνουμε  κάποια  υφαντά  τα  οποία  έχουμε  φέρει  στην  τάξη.  Ακόμη,

παρακολουθούμε ένα βίντεο προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο μα τον οποίο τα έφτιαχναν

https://www.youtube.com/watch?v=i1b4MWeXLq8
https://www.youtube.com/watch?v=i1b4MWeXLq8


(https://www.youtube.com/watch?v=u_i1slZ7_is).  Κλείνουμε  την  εβδομάδα  ακούγοντας  τοπικά

τραγούδια και μαθαίνοντας τοπικούς χορούς.

https://www.youtube.com/watch?v=u_i1slZ7_is
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