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Abstract
The paper deals with the morpho-phonological characteristics of the AsiaMinor dialect spoken in the area of Kydonies (Aivali) and Moschonisi, before 1922. It
shows that the dialect belongs to the same language group as the dialect of Lesvos,
and shares with the latter substantive similarities. However, there are also differences,
which follow from an independent linguistic development, or argue in favor of a
distinct origin for a significant number of native speakers. The dialect can be
subdivided into two variants, the variant spoken in Aivali and the one spoken in
Moschonisi. There are no crucial differences between the two, except for the use of
the diminutive suffix, which appears as –el’ (< -eli) in the first and –ak’ (< -aki) in the
second.
The paper is based on an investigation conducted among native speakers
living in communities on the island of Lesvos that have accepted refugees from the
towns of Aivali and Moschonisi in September 1922. The research is supported by the
Ministry of the Aegean for the period 2002-2004. It will lead to the publication of a
volume containing a general presentation of the language of the two towns as well as
its social and historical context.

Αγγελική Ράλλη
Πανεπιζηήμιο Παηπών
Η Διάλεκηορ Κςδωνιών-Μοζσονηζίων: Μία Ππώηη Πποζέγγιζη*
1. Ειζαγωγή
Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε Λέζβνο δέρζεθε ζεκαληηθφ αξηζκφ
πξνζθχγσλ. ηα αλαηνιηθά παξάιηα ηνπ λεζηνχ εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο πξφζθπγεο
απφ ηελ απέλαληη Μηθξαζηαηηθή αθηή, δειαδή απφ ηηο πφιεηο ησλ Κπδσληψλ (θνηλψο
Ατβαιί) θαη Μνζρνλεζίσλ (θνηλψο Μνζρνλήζη ή απιψο Νεζί). Οηθηζκνί ηνπο
νπνίνπο θαηείρε κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο, πξηλ ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ ηνπ
1923, έγηλαλ ηφπνο δηακνλήο ησλ λενθεξκέλσλ. ’απηνχο εγθαηέζηεζαλ ηα ιηγνζηά,
έσο θαη αλχπαξθηα, ππάξρνληά ηνπο, ζ’απηνχο πξνζπάζεζαλ λα επηβηψζνπλ
δηαηεξψληαο ηηο κλήκεο, ηνλ ηξφπν δσήο ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ, ηε γιψζζα ηνπο.
εκαληηθφο αξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθηζκψλ αλήθεη ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
Γήκνπ Λνπηξνπφιεσο Θεξκήο. Πξφθεηηαη γηα ηα ρσξηά Θεξκή, Πχξγνη Θεξκήο, Νέεο
Κπδσλίεο (Μπαιηδίθ), θαη Κψκε. Πνιινί Ατβαιηψηεο θαη Μνζρνλεζηψηεο
εγθαηαζηάζεθαλ επίζεο ζην γεηηνληθφ ρσξηφ Παλαγηνχδα θαζψο θαη ζην πλνηθηζκφ
ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο.
ήκεξα, ειάρηζηνη απνκέλνπλ απφ ηνπο Μηθξαζηάηεο πξψηεο γεληάο. Παξ’φια
απηά, αξθεηνί απφ απηνχο πνπ βξίζθνληαη αθφκα ζηε δσή έρνπλ πιήξε δηαχγεηα
πλεχκαηνο, θαιή άξζξσζε, θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηε πεγή πιεξνθνξηψλ ηφζν
γισζζηθνχ φζν θαη ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ.
ε ζπλεληεχμεηο ζαξαληαπέληε Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ,
ειηθίαο 85 έσο 102 εηψλ, ζηεξίρζεθε ε έξεπλα ηεο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ, κε θχξην αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ηεο δηαιέθηνπ ησλ Κπδσληψλ θαη
Μνζρνλεζίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2002-2003, ε δηαιεθηηθή έθθξαζε
απνηππψζεθε ζε καγλεηφθσλν ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα
θσδηθνπνηήζεθε θαη κειεηήζεθε ζην εξγαζηήξην Μειέηεο Νενειιεληθψλ Γηαιέθησλ
ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Αξσγφο ζ’απηή ηελ
πξνζπάζεηα ζηάζεθε ην Τπνπξγείν Αηγαίνπ ρσξίο ηε ρξεκαηηθή βνήζεηα ηνπ νπνίνπ
δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηηφπηα δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Έσο
*

Δπραξηζηψ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ Θαλάζε Σζηάκα θαη Γήκεηξα Μειηζζαξνπνχινπ γηα ηελ πνιχηηκε
βνήζεηά ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θσλνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαιέθηνπ.

ζήκεξα, έρεη ζπιιεγεί πιηθφ ζπλερνχο πξνθνξηθνχ ιφγνπ δηάξθεηαο 75 πεξίπνπ
σξψλ, κηα πξψηε κειέηε ηνπ νπνίνπ έρεη νδεγήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο δηαιέθηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζχγθξηζε κε
απηά ηεο Λεζβηαθήο δηαιέθηνπ, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ ίδηα δηαιεθηηθή νκάδα κε ηε
δηάιεθην ησλ Κπδσληψλ θαη Μνζρνλεζίσλ, ππήξμε παξάιιειε καγλεηνθψλεζε
απηνρζφλσλ Λεζβίσλ, ηεο ίδηαο αθξηβψο ειηθίαο, θαη επηπέδνπ κφξθσζεο κε ηνπο
Μηθξαζηάηεο πιεξνθνξεηέο. πγρξφλσο κε ηε κειέηε ηνπ πξνθνξηθνχ πιηθνχ, ε
εξεπλεηηθή νκάδα πξνέβε θαη ζηε ζπιινγή γξαπηψλ πεγψλ θαη θσηνγξαθηθνχ
πιηθνχ, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφλ.
Δθηφο απφ ην Τπνπξγείν Αηγαίνπ, ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ έξεπλα έρνπλ
πξνζθέξεη ην Κέληξν Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ, ην Ηζηνξηθφ Λεμηθφ ηεο Αθαδεκίαο
Αζελψλ, ηα Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ηνπ Ννκνχ Λέζβνπ θαη ηα πξνζσπηθά αξρεία ησλ
Α. Βαιζακάθε, R. Moraites, Δ. Οηθνλνκάθε, Β. Ράιιε, Ν. Υξηζηφπνπινπ θαη Γ.
Φαξξνχ.
ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθνληαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο γισζζηθήο
έξεπλαο γχξσ απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαιεθηηθήο έθθξαζεο ησλ
πξνζθχγσλ πξψηεο γεληάο απφ ην Ατβαιί θαη ην Μνζρνλήζη. Δπεηδή νη γισζζηθέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο δελ είλαη πνιιέο ζεσξείηαη φηη νη δχν
θνηλφηεηεο κηινχλ ηελ ίδηα δηάιεθην. Όπνπ είλαη δπλαηφλ, εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο
κεηαμχ Μνζρνλεζηψηηθσλ θαη Ατβαιηψηηθσλ, θαζψο θαη απηέο κεηαμχ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαιέθηνπ θαη ηεο Λεζβηαθήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηαμηλνκνχληαη ζε
θσλνινγηθά θαη κνξθνινγηθά, ελψ αθήλνληαη αδηεπθξίληζηα ηα ζπληαθηηθά
ραξαθηεξηζηηθά αθνχ ε έθηαζε ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλε, θαη ζε απηφ ην
επίπεδν νη δηαθνξέο κε ηελ Κνηλή Νενειιεληθή είλαη ειάρηζηεο. Γελ ζίγνληαη επίζεο
ζέκαηα ιεμηινγίνπ πνπ απφ κφλα ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κία
εθηελέζηαηε εξγαζία. Σν ιεμηιφγην εκθαλίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ έρεη
δηαπηζησζεί φηη πεξηζζφηεξν απ’φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ ΚΝΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ
πιήζνο ιέμεσλ πνπ θιεξνλνκήζεθαλ απφ ηελ αξραία (π.ρ., όξζα) θαη ηε βπδαληηλή
(π.ρ., ιέμεηο ζε –αξη, φπσο ζηζιάξ < ζθπιάξη ‘κηθξό ζθπιί’) πεξίνδν ηεο γιψζζαο.
Δπίζεο, ζπλδπάδεη ηηο ιέμεηο ειιεληθέο πξνέιεπζεο κε απηέο ηεο ηνπξθηθήο (π.ρ.,
κηληέξ ‘θαλαπέο’) θαη ηηαιηθήο πξνέιεπζεο (π.ρ., αθόξηζα ‘δπλαηά’), σο ηζηνξηθφ
επαθφινπζν ηεο επαθήο ησλ πιεζπζκψλ.
Σέινο, αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο
‘δηάιεθηνο’ αληί απηνχ ηνπ ‘ίδηψκαηνο’ αλ θαη ζηελ ειιεληθή αθαδεκατθή θνηλφηεηα
έρεη επηθξαηήζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν δεχηεξνο, θάηη φκσο πνπ δελ είλαη
επηζηεκνληθά νξζφ αθνχ ε απφθιηζε κεηαμχ Μνζρνλεζηψηηθσλ/Ατβαιηψηηθσλ θαη
Κνηλήο Νενειιεληθήο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή.
2. Γενικά σαπακηηπιζηικά

Ζ δηάιεθηνο ησλ Κπδσληψλ θαη Μνζρνλεζίσλ αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ Βνξείσλ
Γηαιέθησλ, ηδηαίηεξα ζηελ ππννκάδα ηεο δηαιέθηνπ ηεο Αλαηνιηθήο Λέζβνπ αθνχ,
ζχκθσλα κε δηάθνξεο πεγέο (π.ρ, Kretschmer 1905, αθθάξεο 1940) ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο νη θάηνηθνη ηεο κηθξαζηαηηθήο απηήο πεξηνρήο πξνέξρνληαλ απφ ηε
Λέζβν. Απηφ άιισζηε καξηπξνχλ θαη δηάθνξα Ατβαιηψηηθα επίζεηα πνπ ζπκίδνπλ
ιεζβηαθά ρσξηά: Μνπι’βηάηο (< Μνιπβηάηεο) , Παθιηψηο (< Παθιηψηεο), Κιεηψηο (<
Κιεηψηεο), Καινπληάηο (< Καινληάηεο), θ.ιπ. Οη θάηνηθνη ηνπ Μνζρνλεζηνχ θαη ηνπ
Ατβαιηνχ δελ ήηαλ βέβαηα φινη απφ ηε Λέζβν. Αξθεηνί πξνέξρνληαλ θαη απφ άιιεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Όκσο, κε ην ρξφλν, ιφγσ ηεο πιεζπζκηαθήο ππεξνρήο ησλ
θαηνίθσλ ιεζβηαθήο θαηαγσγήο, ηεο γεηηλίαζεο κε ηε Λέζβν, θαη ησλ ζηελψλ
εκπνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ επαθψλ κεηαμχ Λέζβνπ θαη Ατβαιηνχ, επηθξάηεζαλ ηα
ιεζβηαθά ραξαθηεξηζηηθά νχησο ψζηε ε δηάιεθηνο λα ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζηελ ίδηα
ππννκάδα κε ηε Λεζβηαθή. Κάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ Ατβαιηψηηθσλ θαη
Λεζβηαθψλ νθείινληαη θπξίσο ζηελ απηφλνκε γισζζηθή εμέιημε ε νπνία
ραξαθηεξίδεη ηηο αλεμάξηεηεο θνηλφηεηεο κε θνηλή θαηαγσγή, δηαθνξέο νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. εκαληηθφηεξεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηα Λεζβηαθά
εληνπίδνληαη θπξίσο ζην Μνζρνλήζη. Απφ απηέο κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ζην
Μνζρνλήζη είρε κεηνηθήζεη ζεκαληηθφο αξηζκφο θαηνίθσλ θαη απφ άιια κέξε ηεο
Διιάδνο. Αο κνπ επηηξαπεί ε ππφζεζε βάζεη γισζζηθψλ ζηνηρείσλ φηη αξθεηνί
Μνζρνλεζηψηεο πξνέξρνληαλ απφ Αηγαηνπειαγίηηθα λεζηά, φπσο γηα παξάδεηγκα,
απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Υίνπ, ησλ Φαξψλ, ηεο Σήλνπ, ηεο υξνπ αιιά θαη ηεο Κξήηεο.1
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιιά επψλπκα Μνζρνλεζησηψλ έιεγαλ ζε –αθεο (π.ρ.,
Πεξδηθάθεο, Τζαθηξάθεο), πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ θξεηηθψλ θαη
ρηψηηθσλ επσλχκσλ,. ην Μνζρνλήζη, εληνπίδεηαη επίζεο θαη ν ηχπνο ηεο ιέμεο
βαζηιέο αληί γηα ηνλ ηχπν βαζηιηάο, πνπ επίζεο ραξαθηεξίδεη ηα Υηψηηθα. 2
3. Φωνολογικά σαπακηηπιζηικά
Φσλνινγηθά, ε δηάιεθηνο δηέπεηαη απφ ηα θαηεμνρήλ βνξείνπ θσλεεληηζκνχ
θσλνινγηθά θαηλφκελα, δειαδή απφ ηελ απνβνιή ησλ αηφλσλ /i/ θαη /u/ θαη ηε

1

Σν 1821, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Κπδσληψλ θαη Μνζρνλεζίσλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ ζηελ ειιεληθή επαλάζηαζε, πνιινί απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ δχν πφιεσλ
κεηνίθεζαλ ζηελ Σήλν θαη ζηε χξν. Αξθεηνί απφ απηνχο επέζηξεςαλ ζην Ατβαιί θαη ζην Μνζρνλήζη
ην 1829.
2
Δπψλπκα ζε –αθεο απαληψληαη επίζεο ζηε Μηθξαζηαηηθή πεξηνρή ηεο Κξήλεο (Σζεζκέο) θαη ηεο
κχξλεο.

κεηαηξνπή ησλ αηφλσλ /e/3 θαη /ν/ ζηα αληίζηνηρα πςειά /i/ θαη /u/ (βι.
Παπαδφπνπιν 1927):
(1) Γηάιεθηνο
δa
xu'raf
pit'nos

Κνηλή Νενειιεληθή (ζην εμήο ΚΝΔ)
δu'a
‘δνπιεηά’
xo'rafi
‘ρσξάθη’
peti'nos
΄πεηεηλφο’

Χζηφζν, ην θαηλφκελν ηεο απνβνιήο ησλ αηφλσλ /i/ θαη /u/ θαίλεηαη λα κελ
εθαξκφδεηαη ζε πεξηβάιινλ φπνπ αθνινπζεί ην πγξφ ζχκθσλν /r/, φπσο θαίλεηαη απφ
ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα:
(2)

airu
θαη φρη
mirizu
kavuras

* aru
* mrizu
* kavras

‘άρπξν
‘κπξίδσ’
‘θάβνπξαο’

Δπίζεο, απνβνιή ησλ αηφλσλ /i/ θαη /u/ δελ ζπκβαίλεη φηαλ ηα ζπκθσληθά
ζπκπιέγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνβνιή θσλήεληνο είλαη δπζθνινπξφθεξηα
(3), ή φηαλ κε ηελ απνβνιή ηνπ θσλήεληνο ράλεηαη κία πιεξνθνξία ε νπνία
ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ην γισζζηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ην /i/ ηεο ξεκαηηθήο θαηάιεμεο
ηνπ ηξίηνπ πιεζπληηθνχ ηνπ ελεζηψηα ζε παξαδείγκαηα φπσο ζέιηλ, πιέθηλ, ξάβγηλ,
δελ εθπίπηεη:
(3) Γηάιεθηνο
ΚΝΔ
(Ρεκαηηθφο ηχπνο = ξεκαηηθφ ζέκα + θιηηηθφ επίζεκα -ηλ]
ζέιηλ
θαη φρη
πιέθηλ
ξάβγηλ

*ζέιλ
*πιέθλ
*ξάβγλ

ζέινπλ
πιέθνπλ
ξάβνπλ

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε κε απνβνιή ηνπ /i/ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηάιεμε είλαη θνηλφ θαηλφκελν ζηελ Αλαηνιηθή Λέζβν θαη ζην Ατβαιί ελψ ζε άιια
κέξε ηεο Λέζβνπ (π.ρ., ζηε βφξεηα πιεπξά) ην θσλήελ εθπίπηεη κε απνηέιεζκα λα
εκθαλίδνληαη ηχπνη φπσο γξάθλ < γξάθηλ , ξνπηήζλ < ξνπηήζηλ, θ.ιπ.

3

Σα γισζζηθά δεδνκέλα πνπ παξαηίζεληαη γηα ηελ παξνρή θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ απνδίδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Φσλεηηθνχ Αιθαβήηνπ, αθνινπζψληαο κηα επξεία θσλεηηθή
κεηαγξαθή.

Γεληθφηεξα, ηα θσλνινγηθά θαηλφκελα ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο
κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά θαηλφκελα αλάπηπμεο θσλήκαηνο, ε
δεχηεξε θαηλφκελα απνβνιήο ελψ ε ηξίηε θαηλφκελα ηξνπήο θσλεκάησλ.
3.1 Φαινόμενα ανάπηςξηρ θωνήμαηορ
’απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη θαηλφκελα επέλζεζεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηνπ
ζπκθσλνπνηεκέλνπ εκηθψλνπ /j/, ηνπ /γ/, θαη ελφο /n/ κεηά απφ ιεηηνπξγηθή θπξίσο
ιέμε. Έηζη, ζε πεξηβάιινλ κεηαμχ ελφο /i/ θαη ελφο θσλήεληνο παξεκβάιιεηαη έλα /j/.
Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζην (4):
(4) Γηάιεθηνο
kaluries
kriusa
ksixrios
prio

<
<
<
<

ΚΝΔ
kalories
kriosa
ksexreosi
prioni

‘θαινγξηέο’
‘θξχσζα’
‘μερξεψζεη’4
‘πξηφλη’

Σν // παξεκβάιιεηαη θαη ζην κνξθνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ ζπλεθθνξά ηνπ δηαιεθηηθνχ ηχπνπ ηνπ αξζεληθνχ άξζξνπ η κε ην νπζηαζηηθφ ηνπ.
(5) Γηάιεθηνο
η  άληξαο

ΚΝΔ
ν άληξαο

Δπίζεο, πξνο απνθπγήλ ηεο ραζκσδίαο, ππάξρεη επέλζεζε ελφο // ζε αξθεηέο
ιέμεηο φπσο ζην (6), ρσξίο ν θαλφλαο λα είλαη ππνρξεσηηθφο, ελψ ην // εκθαλίδεηαη
ζπζηεκαηηθά ζηελ παξαγσγηθή ξεκαηηθή θαηάιεμε –επσ ε νπνία ζηε δηάιεθην είλαη
–επγνπ (7), θαη γεληθφηεξα ζε ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο φπνπ πξνεγείηαη θπξίσο ην /v/:
(6) Γηάιεθηνο
kleu
<
baulu <
ksoanu <

ΚΝΔ
kleo
‘θιαίσ’
baulo ‘κπανχιν’
ksoano ‘μφαλν’

(7) Γηάιεθηνο ΚΝΔ
levu < ulevo
4

‘δνπιεχσ’

Σν άηνλν /e/ κεηαηξέπεηαη ζε /i/ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ εκηθψλνπ.

‘θξχβσ’
‘ηξίβσ’

krivu < krivo
trivu < trivo

Ζ αλάπηπμε ηνπ /γ/ ζηε ξεκαηηθή θαηάιεμε –επσ ραξαθηεξίδεη κία επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ αηγαηνπειαγίηηθνπ ρψξνπ. Απαληάηαη ζηα θπθιαδίηηθα ηδηψκαηα, ζηα
ρηψηηθα θαη ζηελ Κξήηε.
Όπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ράξηλ επθσλίαο, αλαπηχζζεηαη επίζεο έλα επθσληθφ
/n/ θπξίσο αλάκεζα ζηα φξηα δχν ιέμεσλ φπνπ ε πξψηε είλαη ιεηηνπξγηθή θαη
θαηαιήγεη ζε θσλήελ, θαη ε δεχηεξε αξρίδεη απφ θσλήελ.
(8)

Γηάιεθηνο
a n idan
a n erxumi

ΚΝΔ
ζα ήηαλ
ζα έξρνκαη

Αληηζέησο, έλα επθσληθφ /i/ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε Λέζβν, αλάκεζα ζε ιεηηνπξγηθή
ιέμε θαη ζε ξεκαηηθνχο ηχπνπο δελ επηβεβαηψλεηαη ζηα Ατβαιηψηηθα:
(9) Λέζβνο
ΚΝΔ
en i piris
< δελ πήξεο
en i ftasati < δελ θηάζαηε

Ατβαιί/Μνζρνλήζη
e biris
e ftasati

Παξάιιεια, πνιιέο ιέμεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνζζήθε θσλεκάησλ,
ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ. Ζ ιέμε βξαρλόο γίλεηαη γηα παξάδεηγκα δβξαρλόο θαη ε
ιέμε βαζαληζκέλνο κεηαηξέπεηαη ζε βαξζαληζκέλνο (γηα ην ηειεπηαίν, βι. Γξάθν
1885). Οη πην ζπλεζηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο είλαη απηέο φπνπ έρνπκε πξνζζήθε
ελφο αξρηθνχ /a/:
(10)

Γηάιεθηνο
arvia
axamla
akspotus
apslos
aksairfus

ΚΝΔ
ξεβίζηα
ρακειά
μππφιεηνο
ςειφο
μάδεξθνο

Μάιηζηα, ην θαηλφκελν εκθαλίδεηαη γεληθεπκέλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
αθνινπζεί ην ζηεξεηηθφ με-.
(11) Γηάιεθηνο

ΚΝΔ

aksivrakutus
aksitsiputus
aksikartsutus

μεβξάθσηνο
μεηζίπσηνο
μεθάιηζσηνο

3.2 Φαινόμενα αποβολήρ θωνήμαηορ
Σα θαηλφκελα απνβνιήο θσλεκάησλ δηθαηνινγνχληαη γεληθφηεξα σο
δηαδηθαζίεο απινπνίεζεο ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ, oη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ιφγσ
ησλ θσλνηαθηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
δίθζνγγνη κε /j/ κνλνθζνγγνπνηνχληαη, φπσο θαίλεηαη ζην (12):
(12) Γηάιεθηνο
aarus
xaime
sots
akisa

<
<
<
<

ΚΝΔ
ajaros
xajemeni
nisotis
eklisa

‘γάηδαξνο’
‘ραηδεκέλε’
‘λεζηψηεο’
‘εθθιεζηά’

Eίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κεηά ηε κνλνθζνγγνπνίεζε δελ παξαηεξείηαη
νπξαληθνπνίεζε ηνπ /s/ φπσο ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Λέζβνπ. Γειαδή δελ
έρνπκε πξνθνξά ηνπ /s/ σο /š/ (akiša). Καη πάιη, θαηλφκελα απνβνιήο ηνπ εκηθψλνπ
απαληψληαη ζηηο Κπθιάδεο θαη ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε (βι. Κνληνζφπνπιν 1994:
58).
Υάξηλ επθσλίαο, ζπκβαίλνπλ επίζεο απινπνηήζεηο ηξηζπκθσληθψλ
ζπκπιεγκάησλ φπσο ησλ /ftk/ /stk/, /ftn/, θ.ιπ. ηα νπνία πξνθχπηνπλ κεηά ηελ
απνβνιή ησλ αηφλσλ /i/ θαη /u/:
(13)

Γηάιεθηνο
vafka
arvuaskos
afnus
ora

<
<
<
<

vaftka
arvuastkos
aftnus
orna’

<
<
<
<

ΚΝΔ
vaftika
aravoastikos
aftunus
ornia’

‘βάθηεθα’
‘αξξαβσληαζηηθφο’
‘απηνχο’
‘φξληζα’

3.3 Φαινόμενα μεηαβολήρ θωνήμαηορ
ηελ θαηεγνξία κεηαβνιήο θσλεκάησλ εληάζζνληαη δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο,
ηζηηαθηζκνχ, θαη θσλεεληηθήο αξκνλίαο.
Μεηαμχ ησλ θαηλνκέλσλ αθνκνίσζεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ αερνπνίεζε
ηνπ ερεξνχ νδνλην-θαηληαθνχ /δ/ κπξνζηά απφ ην άερν ππεξσηθφ /k/, ζε ιέμεηο φπσο

kom ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο θηεηηθήο αλησλπκίαο κε ην θιηηηθφ
‘κνπ’. εκεηψλεηαη φηη ηεο αερνπνίεζεο πξνεγείηαη απνβνιή ηνπ αηφλνπ /i/.
(14) Ατβαιί/Λέζβνο
kom
<

Μνζρνλήζη
kom

<

ΚΝΔ
iko mu ‘δηθφ κνπ’

ην Μνζρνλήζη, ε αθνκνίσζε δελ ιακβάλεη ρψξα θαη ν ηχπνο παξακέλεη kom.
Γεληθφηεξα, ππάξρεη απνθπγή ηεο αερνπνίεζεο ησλ ζπκθψλσλ ζην Μνζρνλήζη.
Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο ζπλδπαζκνχ νλνκάησλ πνπ ιήγνπλ
ζε /s/ κε ηηο θηεηηθέο θιηηηθέο αλησλπκίεο, φπνπ ην /s/ κεηαηξέπεηαη ζην ερεξφ /z/
ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ην επίζεο ερεξφ /m/:
(15) Λέζβνο
filusim

Aηβαιί
filusim/ filuzim

Μνζρνλήζη
filuzim

ΚΝΔ
filozmu ‘θίινο κνπ’

Πέξαλ ηεο ερεξνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ /s/, ζηα παξαδείγκαηα ηνπ (15) κπνξνχκε
λα δηαθξίλνπκε ηελ επέλζεζε ελφο /i/ αλάκεζα ζην φλνκα θαη ζην θιηηηθφ ‘κ(νπ)’,
θάηη πνπ είλαη άγλσζην ζηελ ΚΝΔ, αιιά αξθεηά γλσζηφ φρη κφλν ζηα Λεζβηαθά
αιιά θαη ζε άιια βφξεηα ηδηψκαηα (π.ρ., ζην ηδίσκα ηεο Θάζνπ). ε ζρέζε κε απηφ ην
θαηλφκελν, νη Gafos & Ralli (2001, 2002) έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη πξφθεηηαη γηα
επέλζεζε θσλήκαηνο γηα θσλνηαθηηθνχο ιφγνπο, δειαδή φηη πξφθεηηαη γηα ηε
δηάζπαζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο /sm/, ε νπνία φκσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε
παξφκνηνπ θσλήκαηνο ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα κε ηελ νπνία ηα βφξεηα ηδηψκαηα
βξηζθφηαλ ζε επαθή:5
(16) Σνπξθηθά
arkadaş-Im
ev-im

‘θίινο κνπ’
‘ζπίηη κνπ’

Υαξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν ζε Ατβαιηψηηθα θαη Λεζβηαθά είλαη ν ηζηηαθηζκφο,
δειαδή ε ηξνπή ηνπ /k/ ζε /ts/ κπξνζηά απφ /i/.
(17) Aηβαιηψηηθα
ΚΝΔ
tsi
< ci
< ce
‘θαη’
tsiros
< ciros
< ceros
‘θαηξφο’
ruδatsnu
< ruδacnu < roδacino ‘ξνδάθηλν’
5

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο, βι. Gafos & Ralli (2001,
2002).

Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ην θαηλφκελν παξνπζηάδεη κηθξφηεξν εχξνο θαη
ζπζηεκαηηθφηεηα ζηα Ατβαιηψηηθα απ’ φ,ηη ζηα Λεζβηαθά. Καηαγξάθνληαη πνιιέο
ελαιιαγέο, αθφκα θαη ζην ιφγν ηνπ ίδηνπ Aηβαιηψηε νκηιεηή ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί
ελαιιαθηηθά ηχπνπο φπσο tsiros/ciros, tsi/ci θ.ιπ. Αληίζεηα, ζην Μνζρνλήζη ην
θαηλφκελν απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά. Eίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε παξαηήξεζε ηνπ
Μνζρνλεζηψηε Δπζηξαηίνπ Γξάθνπ ν νπνίνο ην 1885 κηιά ζθσπηηθά γηα ηε
γισζζηθή δηαθνξά Μνζρνλεζησηψλ θαη Ατβαιησηψλ ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηνπ
ηζηηαθηζκνχ, αλαθέξνληαο φηη νη Μνζρνλεζηψηεο ελέπεδαλ ηνπο Ατβαιηψηεο
ιέγνληαο «Σζη πήγη ηζη ζηνπ Ν’ζί ηζ’έθαγη ηζη θνπινπηζχζ ηζ’ψρ ε ηζιηά κ». Οη δε
Ατβαιηψηεο αληαπαληνχζαλ ζηνπο Μνζρνλεζηψηεο: «Κη πήγη θη ζηνπ Ν’ζί θη’έθαγη θη
θνπινπθχζ θη’ψρ ε θιηά κ». Αληίζεηα κε φ,ηη ππνζηεξίμακε σο ηψξα, ε απνπζία
ηζηηαθηζκνχ απφ ην Μνζρνλήζη δελ επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε φηη αξθεηνί απφ ηνπο
θαηνίθνπο θαηαγφηαλ απφ ηε Υίν ή απφ ηελ Κξήηε αθνχ θαη ζηα δχν απηά κέξε ν
ηζηηαθηζκφο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο (βι. Pernot 1941, Κνληνζφπνπιν 1994).
ηε δηάιεθην θαηαγξάθνληαη θαη γισζζηθά δεδνκέλα θσλεεληηθήο αξκνλίαο,
δειαδή δεδνκέλα ηξνπήο ελφο θσλήεληνο ζε θάπνην άιιν ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπ κε
παξφκνην θσλήελ πην ηζρπξφ. Ζ θσλεεληηθή αξκνλία δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο
ρξφληαο επαθήο ηεο δηαιέθηνπ κε ηελ ηνπξθηθή γιψζζα θαη είλαη απφ ηα πιένλ
γλσζηά θσλνινγηθά θαηλφκελα:6
(18) Γηάιεθηνο
kaamera
kaama
alavromlus
panaira

<
<
<
<

kai mera <
kaima <
alivromlus <
paiira <

ΚΝΔ
kae mera
kaema
alevromilos
paniira

‘θάζε κέξα’
‘θάζε κηα’
‘αιεπξφκπινο’
‘παλεγχξηα’ .

Ζ δηάιεθηνο επίζεο ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ θαηλφκελα αληηκεηάζεζεο (19α) θαη
αληηθαηάζηαζεο θσλεκάησλ (19β-ε) ηα νπνία δελ είλαη πάληα εχθνιν λα
εξκελεπζνχλ.
(19) Γηάιεθηνο
α. αδξηθή <
β. δηνπιί
<
γ. γιεπ
<
δ. ςνχρια <

6

ΚΝΔ
αδεξθή
βηνιί
βιέπεη
ςίρνπια

Γηα ην θαηλφκελν ηεο θσλεεληηθήο αξκνλίαο, βι. Εεγγίλε & Υηδίξνγινπ (1995) θαη Κνrnfilt (1997).

4. Μοπθολογία
Σα κνξθνινγηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απνθαιχπηνπλ έλα πιήζνο
απνθιίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ΚΝΔ, απνθιίζεηο νη νπνίεο δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα
πεξηιεθζνχλ ζηα ζηελά φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ελ
ζπληνκία θάπνηα θχξηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαιέθηνπ ζε ζρέζε κε ην
φλνκα. Δθηελήο αλαθνξά ζηε κνξθνινγία ηνπ ξήκαηνο ππάξρεη ζηελ εξγαζία ησλ
Μειηζζαξνπνχινπ θαη Ράιιε ζηνλ ίδην ηφκν.
4.1 Ονομαηική κλίζη
Σν αξζεληθφ άξζξν ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ εληθνχ είλαη ‘η΄ θαη φρη ‘o’ (‘νπ’ κεηά
ηελ ηξνπή ηνπ αηφλνπ /ν/). Σν ίδην ζπκβαίλεη ζηε Λέζβν θαη ζε άιια ηδηψκαηα πνπ
αλήθνπλ ζηελ νκάδα απηψλ ηνπ βνξείνπ θσλεεληηζκνχ.
(20) η Γηψξγνπο
η j άζξνππνπο
Ζ δηθαηνιφγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ παξακέλεη αζαθήο θαη νη απφςεηο πνπ έρνπλ
δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο (βι. Φφξε 1956, Θαβψξε 1959, πκεσλίδε 1983) δελ
θαίλνληαη αξθεηά πεηζηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη αλαθεξζεί φηη ην ‘η’ πξνέξρεηαη
απφ ην ‘ε’ ηεο έθθξαζεο ε αθεληηά ζνπ, ή απφ ην ηξίην εληθφ πξφζσπν ηνπ ελεζηψηα
ζε θξάζεηο φπσο έξρεηαη ν Γηώξγνο ε νπνία έρεη ππνζηεί ηελ ηξνπή ησλ αηφλσλ /e/
θαη /ν/ ζε /i/ θαη /u/ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ηελ απνβνιή ηνπ άξζξνπ:
(21) Έξρεηαη ν Γηώξγνο  έξρηηη νπ Γηώξγνπο  εξρηηη Γηώξγνπο  έξρηη’ η
Γηώξγνπο.
ηελ θιίζε ηνπ νλνκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαηεξείηαη έθπησζε ηεο γεληθήο ηνπ
πιεζπληηθνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθνινγίαο ηεο
δηαιέθηνπ πνπ εκθαλίδεηαη αθφκα θαη ζε ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο. Γεληθφηεξα, ε
ππνρψξεζε ηεο γεληθήο ζπλδπάδεηαη κε ηε ζχκπησζε νλνκαζηηθήο θαη αηηηαηηθήο.7
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ εκθάληζε κηαο ηάζεο αλαδηάξζξσζεο θαη απινπνίεζεο
ηεο θιίζεο ησλ νπζηαζηηθψλ, ε νπνία, φπσο έρνπλ παξαηεξήζεη νη Ράιιε,
Μειηζζαξνπνχινπ θαη Σζηάκαο (ππφ εθηχπσζε), γίλεηαη κε βάζε ηνπο άμνλεο ηνπ
αξηζκνχ (πιεζπληηθφο) θαη ηνπ γέλνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαδηαξζξψλνληαη ζε
7

Ζ ίδηα ζχκπησζε παξαηεξείηαη θαη ζε άιια βφξεηα ηδηψκαηα, θαζψο θαη ζηα θπθιαδίηηθα θαη ζηα
ηδηψκαηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Ησλίαο (βι. Κνληνζφπνπιν 1994: 59).

ηξεηο νη δηαθνξεηηθέο θιίζεηο ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη’ αληηζηνηρία κε ηηο ηξεηο
ηηκέο ηνπ γέλνπο. Έρνπκε δειαδή ‘–η’ γηα ηα αξζεληθά ‘–εο’ γηα ηα ζειπθά θαη ‘-α’
γηα ηα νπδέηεξα.
(22)
Α) Ολ. α. αζξφπ < άλζξσπνη β. θνπξάηο < θνπξάθ’η < θφξαθεο γ. ηδνπκπαλ’ί8 < ηζνπάλεδεο
Γελ.
--------------------Αηη.
αζξφπ < αλζξψπνπο
θνπξάηο < θνπξάθ’η < θφξαθεο
ηδνπκπαλ’ί < ηζνπάλεδεο

Β) Oλ. α. κέξηο < κέξεο
Γελ. ------Αηη κέξηο < κέξεο
Γ) Ολ. α. βλα < βνπλά
Γελ. -----Αηη. βλα < βνπλά

β. βξχζηο < βξχζεο
-------βξχζηο < βξχζεο
β. θηηα < θνπηηά γ. ιάζηα < ιάζε
-----------θηηα < θνπηηά
ιάζηα < ιάζε

εκεηψλεηαη φηη ζηηο ηάζεηο αλαδηάξζξσζεο ηεο θιίζεο ησλ αξζεληθψλ
νπζηαζηηθψλ αληηζηέθνληαη ηα νπζηαζηηθά κε αιινκνξθία (απηά πνπ παξαδνζηαθά
αλαθέξνληαη σο αληζνζχιιαβα), είηε ζε επίπεδν ζέκαηνο, είηε ζε επίπεδν
παξαγσγηθνχ επηζήκαηνο (23). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
(23) Γηάιεθηνο
α. θαπγάδηο θαη φρη
δηβγάδηο
θιέθηδηο
ρνπξηάηδηο
ηαμηδηψηδηο
θαπγαηδήδηο

*θαβγνί
*δηβγνί
*θιηθηνί
*ρνπξηαηνί
*ηαμηδηνπηνί
*θαβγαηδνί

ΚΝΔ
‘θαβγάδεο’
‘δεπγάδεο’
‘θιέθηεο’
‘ρσξηάηεο’
‘ηαμηδηψηεο’
‘θαβγαηδήδεο’

Αληίζεηα, ζηα παξαδείγκαηα ζε –αλεο θαη –αξεο (24), ππάξρεη ελαιιαγή ζηελ
θιίζε ηνπ πιεζπληηθνχ, είηε κε δηαηήξεζε ηεο αιινκνξθίαο ηνπ ζέκαηνο ζε –δ-, είηε
κε αλαπξνζαξκνγή ηεο θιίζεο ζην θιηηηθφ παξάδεηγκα ζε -νη:
(24) Γηάιεθηνο
Δληθφο αξηζκφο
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ΚΝΔ
Πιεζπληηθφο αξηζκφο

ε αληίζεζε κε ην θεθάιαην ηεο θσλνινγίαο φπνπ ηα παξαδείγκαηα δφζεθαλ ζε θσλεηηθή γξαθή, ζηε
κνξθνινγία ρξεζηκνπνηνχκε γεληθψο ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ. Δπηζεκαίλνπκε ηα
θαηλφκελα πξνθαηαβνιηθήο αθνκνίσζεο ησλ ‘θ’ /k/, ‘λ’ /n/ θαη ‘ι’ /l/ σο πξνο ηνλ ηφπν άξζξσζεο
(νπξαληθνπνίεζε), φηαλ αθνινπζεί /i/. Ζ νπξαληθνπνίεζε δειψλεηαη κε ηελ απφζηξνθν.

κπαμαβάλ’ο
κπηθηάξο
θιαςάξο
ρηηθηάξο
ςνπξηάξο
ηζηκπιηάξο

κπαμαβάλ’δηο/ κπαμαβαλ’νί
κπηθηάξδηο / κπηθηαξνί.
θιαςάξδηο / θιαςαξνί
ρηηθηάξδηο / ρηηθηαξνί
ςνπξηάξδηο / ςνπξηαξνί
ηζηκπιηάξδηο / ηζηκπιηαξνί

‘νπσξνπψιεο’
‘αλχπαληξνο’
‘θιαςηάξεο’
‘ρηηθηάξεο’
‘ςσξηάξεο’
‘ηζηκπιηάξεο’

Πνιιά απφ απηά ηα αξζεληθά νπζηαζηηθά είλαη μεληθήο πξνέιεπζεο (ηνπξθηθήο
θαη ιαηηληθήο/ηηαιηθήο σο πξνο ην επίζεκα -αξεο) αιιά, θαη’αλαινγίαλ, ην θαηλφκελν
επεθηείλεηαη θαη ζε νπζηαζηηθά κε ειιεληθά ζέκαηα φπσο είλαη ην θαηηξγάξο
(θαηηξγαξνί). χκθσλα κε ηε Μειηζζαξνπνχινπ (ππφ εθπφλεζε δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή), κία πηζαλή εξκελεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κπνξεί λα αλαδεηεζεί
ζηελ επαθή γισζζψλ, ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο. ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, νη
πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ηνλίδνληαη ζηε ιήγνπζα, ελψ παξάιιεια ην κφξθεκα ηεο
νξηζηηθήο πηψζεο ηεο ηνπξθηθήο είλαη έλα ηειηθφ -i. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφλ ηνπξθηθέο
ιέμεηο ζε –η λα εηζήρζεζαλ απηνχζηεο ζην ζχζηεκα ηεο δηαιέθηνπ θαη ην ηειηθφ /i/ λα
επαλαλαιχζεθε σο κφξθεκα πιεζπληηθνχ αθνχ ζηα ειιεληθά ην κφξθεκα ηνπ
πιεζπληηθνχ έρεη επίζεο ηε κνξθή ηνπ /η/ ‘νη’. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ
πιεζπληηθνχ ζε ‘-νη’ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη επεθηάζεθε θαη ζηα
παξάγσγα νπζηαζηηθά ζε –αξεο ησλ νπνίσλ ην θσλνινγηθφ πεξηβάιινλ ζπλέπηπηε κε
απηφ ησλ κε-παξαγψγσλ ιέμεσλ ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν,
δηθαηνινγνχληαη πεξηπηψζεηο φπσο ςνπξηαξνί (< ςσξηάξεδεο), ρηηθηαξνί (<
ρηθηάξεδεο), θ.ιπ. πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ πιεζπληηθφ ζε –νη αλ θαη παξάγνληαη απφ ηα
ειιεληθήο πξνέιεπζεο ςώξα θαη ρηηθηό αληίζηνηρα.
ηα νπδέηεξα νλφκαηα εκθαλίδεηαη κία αιινκνξθία ε νπνία είλαη άγλσζηε ζηελ
ΚΝΔ. Απηή αθνξά θπξίσο ηα νλφκαηα ηεο ηεο 7εο αξραηνπξεπνχο θιίζεο ζε –νο (π.ρ.,
θάιινο).9 Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ελψ ε αιινκνξθία απνηξέπεη ηηο ηάζεηο
αλαδηάξζξσζεο θαη απινπνίεζεο ησλ θιηηηθψλ παξαδεηγκάησλ ησλ αξζεληθψλ
νλνκάησλ (π.ρ., θιέθηδηο θαη φρη *θιηθηνί), ε αιινκνξθία πνπ εκθαλίδεηαη ζηα
νπδέηεξα δξα εληζρπηηθά ππέξ ησλ ηάζεσλ απηψλ, ηππνπνηψληαο ηελ θιίζε ησλ
νπδεηέξσλ ζε –α ζηηο πηψζεηο ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ:
(25) Γηάιεθηνο
ΚΝΔ
ιάζ[j]-α10 / ιάζεη-α < ιάζε
ρξέ[j]α / ρξέεη-α
< ρξέε
θάιι[j]-α / θάιιεη-α < θάιιε

9

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο θιίζεο ησλ νλνκάησλ ηεο ΚΝΔ ζε νθηψ θιηηηθέο ηάμεηο, βι. Ralli (2000, 2003).
To /i/ ηνπ πιεζπληηθνχ εκηθσλνπνηείηαη ζε /j/ κπξνζηά απφ θσλήελ.
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4.2 Ονομαηική παπαγωγή
Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο νλνκάησλ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα ζηε δηάιεθην.
Απφ ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα αξθεηά είλαη θνηλά κε ηελ ΚΝΔ ελψ κεξηθά έρνπλ
ηνπξθηθή πξνέιεπζε. Πην αλαιπηηθά, ζηε δηάιεθην ζπλαληάκε ηα νλνκαηηθά
παξαγσγηθά επηζήκαηα ηεο ΚΝΔ –ηεο, -νο, -σηεο (ηνπηθά θαη εζληθά), ηα ηνπξθηθήο
πξνέιεπζεο -ηιηθ’ θαη –ηδεο, ην νηθνγελεηαθφ/επαγγεικαηηθφ –ηλα (< -αηλα), θ.α..
(26) Γηάιεθηνο
ηηρλ’ίηο
Μπηηι’ελ’φο
Ν’ζψηο
θνπξνπηδηιίθ’
θαβγαηδήο
Μαξιάδηλα
κπαρηζαβάληλα

<
<
<
<

ΚΝΔ
ηερλίηεο
Μπηηιεληφο
λεζηψηεο (θαη ν θάηνηθνο ηνπ Μνζρνλεζηνχ)
θνξνηδηιίθη

< Μαξιάδαηλα (ζχδπγνο ηνπ Μαξιά)
< κπαραηζαβάλαηλα

Αμηνζεκείσην είλαη ην παξαγσγηθφ επίζεκα ζρεκαηηζκνχ επηζέησλ –εληνπο ( <
εληνο) ην νπνίν αληηθαζηζηά ην αληίζηνηρν –ηλνο ηεο ΚΝΔ. ε κεξηθέο δε πεξηπηψζεηο
(27γ) ζρεκαηίδεη επίζεηα ησλ νπνίσλ ν αληίζηνηρνο ζρεκαηηζκφο ζε –ηλνο απνπζηάδεη
απφ ηελ ΚΝΔ.
(27)

Γηάιεθηνο
α. μιέληνπο,
β. ηξηρέληνπο
γ. ραιέληνπο

ΚΝΔ
μχιηλνο
ηξίρηλνο
απφ ραιί

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηάιεθηνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ΚΝΔ σο
πξνο ηα παξαγσγηθά επηζήκαηα ησλ ππνθνξηζηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
ππνθνξηζκφο ζην Ατβαιί εθθξάδεηαη κε ην ηηαιηθήο πξνέιεπζεο –ει’ ( < -ειιη).
Έρνπκε γηα παξάδεηγκα:
(28) Γηάιεθηνο
κνπξέι’
αγνπξέι’
θνπξηζέι’

ΚΝΔ
‘κσξάθη’
‘αγνξάθη’
‘θνξηηζάθη’

Αληηζέησο, ζην Μνζρνλήζη, ν ππνθνξηζκφο εθθξάδεηαη κε ην –αθ’ (< –αθη), φπσο
ζηελ ΚΝΔ αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, γηα παξάδεηγκα, ζηε Υίν θαη
ζηελ Κξήηε.

(29) Μνζρνλήζη
ΚΝΔ
κνπξάθ’
< κσξάθη
αγνπξάθ’
< αγνξάθη
Βαζηι’θάθ’ < Βαζηιηθάθη
Ζ επξεία ρξήζε ηνπ –αθ’ ζηα ππνθνξηζηηθά είλαη έλα επηπιένλ επηρείξεκα
ππέξ ηεο ππφζεζεο φηη αξθεηνί Μνζρνλεζηψηεο είραλ δηαθνξεηηθή θαηαγσγή απφ
ηνπο Ατβαιηψηεο. Ο δε αθθάξεο (1940:91) αλαθέξεη φηη γηα ηελ έιιεηςε
ηζηηαθηζκνχ νη Ατβαιηψηεο νλφκαδαλ ηνπο Μνζρνλεζηψηεο «ηα ζληηθλάθηα (ηα
ζπληεθλάθηα)». Πέξαλ ηεο έιιεηςεο ηζηηαθηζκνχ, ε ίδηα ε ιέμε ζύληεθλνο καξηπξεί
κηα πηζαλή θξεηηθή θαηαγσγή γηα αξθεηνχο Μνζρνλεζηψηεο. Παξ’φια απηά, ελψ
ηφζν ε αηγαηνπειαγίηηθε φζν θαη ή θξεηηθή θαηαγσγή δηθαηνινγνχλ επξεία ρξήζε
ηζηηαθηζκνχ, ζηα Μνζρνλεζηψηηθα δελ ππάξρεη θαζφινπ ηζηηαθηζκφο. Δπνκέλσο, ην
ζέκα ηεο θαηαγσγήο ησλ Μνζρνλεζησηψλ παξακέλεη αδηεπθξίληζην.
Δθηφο απφ ην -ει’ θαη ην -αθ’ ζε επξεία ρξήζε είλαη θαη ηα επηζήκαηα -νύδα θαη –
αξ (< -αξη) ηα νπνία είλαη αξθεηά παξαγσγηθά θαη ζηε Λέζβν:
(30) απινχδα
θπνχδα
πηηλάξ
ζηζιάξ

<
<
<
<

απι-νχδα
θνππ-νχδα
πεηεηλ-άξη
ζθπι-άξη

4.3. Δύο επιπλέον θαινόμενα
Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ δχν επηπιένλ θαηλφκελα κε ηα νπνία ζα άμηδε
ηνλ θφπν λα αζρνιεζεί θαλείο γισζζνινγηθά: ε επαλάιεςε γηα ην ζρεκαηηζκφ
επηξξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, θαη ε παξνπζία κεηάθιηζεο, δειαδή ε παξνπζία ηνπ
αδχλαηνπ ηχπνπ αλησλπκίαο κεηά ην ξήκα θαη φρη πξηλ απφ απηφ φπσο ζπκβαίλεη
ζηελ ΚΝΔ θαη ζηα Λεζβηαθά.
Ζ επαλάιεςε παξαηεξείηαη ζην Ατβαιί θαη ζην Μνζρνλήζη. Δίλαη ινγηθφ λα
ππνζέζεη θαλείο φηη απηφ ην θαηλφκελν νθείιεηαη ζε ηνπξθηθή επίδξαζε φπνπ ε
επαλάιεςε γηα ην ζρεκαηηζκφ επηξξεκάησλ είλαη ζπρλή (π.ρ. yavaş yavaş ‘ζηγά
ζηγά’). Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηε
δηάιεθην δελ επαλαιακβάλνληαη κφλν ιέμεηο μεληθήο πξνέιεπζεο (31β) αιιά θαη
ειιεληθήο (31α):
(31)α. πίζνπ πίζνπ

‘ζην ηέινο, ελ θαηαθιείδη’

β.

κάλη κάλη11

‘γξήγνξα’

’φ,ηη αθνξά ηε κεηάθιηζε, έρνπλ εληνπηζζεί ζε θείκελα ηνπ 19νπ αηψλα (π.ρ., ζην
Γξάθν 1885) νη αθφινπζεο ζπνξαδηθέο πεξηπηψζεηο:
(32) έδνπ ηε
έθαλη ηνλ

< έδσζέ ηελ
< έθαλέ ηνλ

<
<

ηεο έδσζε
ηνπ έθαλε

Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο κεηάθιηζεο απαληψληαη θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο,
θπξίσο ζηε Υίν, ζηελ Κξήηε, ζηα Γσδεθάλεζα θαη ζηηο Κπθιάδεο. Καηάγεηαη ινηπφλ
ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Μνζρνλεζηνχ απφ εθεί; Κάπνηα γισζζηθά
δεδνκέλα ην ππνζηεξίδνπλ, θάπνηα άιια (π.ρ., έιιεηςε ηζηηαθηζκνχ) αληηθξνχνπλ
απηή ηελ ππφζεζε.
5. Επίλογορ
ηελ εξγαζία θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνχλ κε γισζζνινγηθνχο
φξνπο κεξηθά απφ ηα θχξηα θσλνινγηθά θαη κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα ηεο δηαιέθηνπ
ησλ Κπδσληψλ θαη Μνζρνλεζίσλ. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
 Ατβαιί θαη Μνζρνλήζη κνηξάδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ίδηα δηάιεθην κε
ηε Λέζβν.
 Οη δηαθνξέο κε ηα Λεζβηαθά πηζαλφλ λα νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή
θαηαγσγή ελφο κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ (θπξίσο ηνπ Μνζρνλεζηνχ), ρσξίο
φκσο λα απνθιείεηαη θαη ε αλεμάξηεηε γισζζηθή εμέιημε.
 Λεζβηαθά θαη Ατβαιηψηηθα αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ Βνξείσλ Διιεληθψλ
δηαιέθησλ θαη έρνπλ δερζεί επηξξνή απφ ηελ Σνπξθηθή. Παξ’φια απηά, φπσο
έδεημα ζηελ αλαθνίλσζε, ε δηάιεθηνο ησλ Κπδσληψλ θαη Μνζρνλεζίσλ
εκθαλίδεη θάπνηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαληψληαη γεληθψο ζηα
αηγαηνπειαγίηηθα ηδηψκαηα θαη ζηελ Κξήηε (π.ρ., αλάπηπμε ηνπ /γ/ ζηα
ξήκαηα ζε –επσ θαη ηζηηαθηζκφ ζε φ,ηη αθνξά ην Ατβαιί).
Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη κε βάζε ηα γισζζηθά δεδνκέλα έγηλαλ θάπνηεο ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ ππφ εμέηαζε Μηθξαζηαηψλ, ζπγθεθξηκέλα ησλ
Μνζρνλεζησηψλ.
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χκθσλα κε ηνλ Αλδξηψηε (1992) πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηαιηθή έθθξαζε di mano in mano ‘απφ ρέξη
ζε ρέξη’.
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