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Παθήσεις ημιφώνων στο ιδίωμα 
των Κουβουκλίων Προύσας και σε 

άλλες διαλέκτους και γλώσσες

Κυριάκος Π. Δεληγιάννης

Changes of consonants and vowels can be observed not only in the 
idiom of Kouvouklia and other Greek idioms and dialects, but in other 
languages as well.

According to G. Hatzidakis changes in some cases of the article (o,η) 
and of the third person of the personal pronoun (αυτός), are attributed 
to the contraction of the unaccented vowels, aft er which they become 
ts. Aft er the fi nal phthong -s, the sound of a weak phthong i is heard and 
they become tsi. 

In Turkish an i is developed before consonantal complexes, of which 
the fi rst component is s or z, the same is noticed in other languages as 
well.

Th e vocalization of some consonants is very noticeable in the 
English phthongs l, r, w and j. Th ese consonants have some vocalic 
qualitites, because of which they are called semiconsonants and semi-
vowels. Th e American linguist Kenneth Pike proposed the terms vocoid 
(φωνηεντοειδή) and contoid (συμφωνοειδή).

In Antiquity the consonant s, and the semivowels j and F in Greek 
at the beggining of the word turned into a guttural consonant, while in 
between vowels they disappear. In the Latin the phthong s turned into r, 
and the semivowel F became v.

Th e voiceless phthong s when is next to liquid and voiced phthongs 
l and r becomes voiced and it is pronounced as z.

In the Indoeuropean languages, frequently, a vowel is developed 
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next to a liquid consonant, turning it into a syllable, e.g. the consonants 
l and r become la and ra or al and ar. Th is phenomenon is due to a cer-
tain degree of vocalisation existing in the consonants l and r.

Th e nasals (μ,ν), too, are vocalised: τέμν-ω-έ-ταμ-ον, the *μ-χρι -
μέχρι elsewhere became ά-χρι, στμ-φυλή, σταφυλή (πβ. στέμ-φυλον). 
Also in the idiom of Kouvouklia the nasal n becomes palatal like the l, 
due to its vicinity with the i. 

Other changes of vowels are the ektenia (extensiveness), the heterio-
sis (alteration) and the systole (contraction).

Αφορμή για να ασχοληθώ με παθήσεις συμφώνων και φωνηέντων 
μου έδωσε η παρατήρηση σχετικών με αυτές φαινομένων στο ιδίωμα 
Κουβουκλίων Προύσας και σε άλλα ιδιώματα και διαλέκτους του ελ-
ληνικού κόσμου, αλλά και σε ξένες, ιδίως ινδοευρωπαϊκές, γλώσσες. 

1. Ο Γ. Ν. Χατζιδάκης1 διετύπωσε τη γνώμη πως είναι πιθανό οι παθή-
σεις αυτές, στην περίπτωση των άρθρων (αρσ. δοτ. και αιτ. πληθ. τοις, 
τους, θηλ. γεν. εν. της, δοτ. και αιτ. πληθ. ταις, τας) και των αδύνατων 
τύπων της προσωπικής αντωνυμίας του γ΄ προσώπου (της, τες, τοις, 
τους) να οφείλονται στη συγκοπή του άτονου φωνήεντός των, με απο-
τέλεσμα να γίνουν τς. Λόγω όμως της υπήχησης ενός ασθενούς φθόγ-
γου ι, μετά το φθόγγο -ς, οι τύποι αυτοί έγιναν τσι και τσε, όπως π.χ. 
στην περίπτωση εκς (εξ) > έκσ-ι > έξι. Όσο για την κάποια δυσκολία 
εξήγησης που παρουσιάζει ο τύπος τσε, ας ληφθεί υπόψει ότι η αιτια-
τική πληθυντικού του αρσενικού άρθρου και της προσωπικής αντω-
νυμίας τους στο ιδίωμα των Κουβουκλίων είχε υποκατασταθεί από το 
θηλυκό τύπο τες (<τας), οφειλόμενο, ασφαλώς, στην απλοποίηση του 
πτωτικού συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου το τες έγινε τσε. 

1.1. Ας λάβουμε υπόψει μας και την ανάπτυξη ενός ι ή ε στην 
Τουρκική γλώσσα μπροστά από συμφωνικά συμπλέγματα που το 

1 Γ. Ν. Χατζιδάκη, ΜΝΕ1,  W. W. Goodwin Grammar, σ. 571–6. 
     William W. Goodwin A Greek Grammar, Macmillan, σσ. 22.23. 539. 574.  
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πρώτο τους συνθετικό είναι σ ή ζ. Παραδείγματα: Izmir < Σμύρνη, 
Isparta < Σπάρτη, esnaf (= χειροτέχνης, απ’ όπου το νεοελλ. εσνάφι = συν-
 τεχνία) < συνάφι (< αρχ. συναφής).

1.2. Στην Ισπανική και τη Γαλλική γλώσσα σημειώνεται η πρόθεση 
ενός επιπλέον αρχικού φθόγγου, του e, σε λέξη που αρχίζει με συμ-
φωνικό σύμπλεγμα, που πρώτο σύμφωνό του είναι το s. Παράδειγμα: 
η ελληνική λέξη σχολή που έγινε scola στη Λατινική, στην Ισπανική 
escuela και στην Παλιά Γαλλική escole (τώρα école). Ο Στέφανος έγι-
νε στην Ισπανική Esteban και στη Γαλλική Έtienne. Η λατινική λέξη 
spiritus έγινε στη Γαλλική esprit, το λατ. ρ. spero έγινε espérer κ.ά. 

1.3. Στο στόμα των Ιταλών, εδώ στην Αυστραλία, το Fitzroy και το 
Footscray (δήμοι της Μελβούρνης) έγιναν Fitziroy και Footsicray. Ανα-
πτύσ σεται το i ανάμεσα στο συμφωνικό σύμπλεγμα ts ή tz και άλλο 
σύμφωνο ή συμφωνικό σύμπλεγμα. Προσέχουμε ότι το i αναπτύσ-
σεται μετά το s ή το z. Ο λόγος είναι ότι ο φωνηεντικός φθόγγος i 
ανα πτύσσεται ως προέκταση του φωνηεντικού περιεχομένου των s 
και z. 

2. Στο ιδίωμα των Κουβουκλίων Προύσας όπως και στο ιδίωμα της 
Αξού, στην Κοινή Νεοελληνική (ΚΝΕ) και σε άλλα νεοελληνικά ιδιώ-
ματα, διαπιστώνεται ένα φαινόμενο, άμεσα σχετιζόμενο με τη συνίζη-
ση, ο Συμφωνισμός του ι. Στο ιδίωμα των Κουβουκλίων μάλιστα έχει 
ευρύτατη εφαρμογή ο νόμος του Χατζιδάκη που αναφέρεται στον 
ημιφωνηεντισμό του ι, όταν βρίσκεται μπροστά από άλλο φωνήεν 
με το οποίο συμπροφέρεται: ια, ιο, ιε. Πδ. σκολιό < σχολείο, γιατρός < 
ιατρός, δjο < δυο, γιος < υγιός < υιός, κρατιέμαι, αγαπιέμαι, τυραννιέ-
μαι, κ.ά.

2.1. Καμιά φορά, ύστερα από ηχηρό σύμφωνο, αναπτύσσεται ένα 
λ, που ουρανώνεται λόγω επίδρασης του επόμενού του συμφωνι-
κού ι. Αυτό δίνει την εντύπωση πως το ι τρέπεται σε ουρανωμένο 
λ́ : χαβλιάρ’ < χαβιάρι, κατουρλ́ άρ’ς < κατουριάρης. Στο ιδίωμα της 
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Σίλλης1α απαντούν οι τύποι κούφλιανι <κούφιανε και πλιάνου < πιάνω. 
Στη Ρόδο επίσης: κατσουφιάζω < κατουφιάζω < κατηφειάζω < κατη-
φής, έπλδσε < έπιασε.1β

2.2. Σημειώνουμε, επίσης, τους εξής τύπους όπως μεταπλάστηκαν από 
Κουβουκλιώτες: Πλιβίτ’ς < Πιιβίτης < Πιεβίτης < Πιοβίτης < Πεοβίτης 
(επώνυμο, πληθ. Πλιβίτ’δες), Τσορλιώτ’ς < Τσοριώτης < Τσορ (το παλιό, 
τουρκικό, όνομα του χωριού Γαλάτεια Εορδαίας, νομού Κοζάνης).

Και στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι παραπάνω εξηγήσεις, ότι 
το ι εμπεριέχει στον εαυτό του μια δόση συμφωνικότητας, καμιά 
φορά τόσο μεγάλη, ώστε να αναπτύσσεται ο ουρανωμένος υγρός 
φθόγγος λ΄. 

3. Η φωνηεντικότητα ορισμένων συμφώνων είναι πολύ αισθητή 
στους φθόγγους της Αγγλικής l, r, w, και j. Οι φθόγγοι αυτοί, από 
φωνητική άποψη, τυπικά, πραγματώνονται στα περιθώρια των συλ-
λαβών, όπως στις λέξεις let /let/, rat /rat/, wet /uet/, jet /dzet/ και γι’ 
αυτό πρέπει να αρθρώνονται ως σύμφωνα. Αλλά αρθρώνονται δίχως 
ακουστή τριβή και, ηχητικά, φανερώνουν ένα τρόπο ενέργειας όμοιο 
με αυτό των α, ι κ.ά. φωνηέντων. Επομένως, πρέπει εν μέρει να θεω-
ρούνται ως φωνήεντα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να εξαρθεί η λειτουρ-
γική σπουδαιότητα της φωνηεντικότητας συμφωνικών φθόγγων. Οι 
δύο πρώτοι φθόγγοι, το l και το r, είναι φατνιακοί, το w είναι διχειλι-
κό και το j ουρανικό.

3.1. Οι τέσσερεις αυτές μονάδες, l, r, w, και j, ούτε σύμφωνα είναι 
ούτε φωνήεντα παρά κάτι το ενδιάμεσο σ’ αυτές τις κατηγορίες. 

1α Θανάση Κωστάκη Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Αθήνα 1968, σ. 43.
1β Μ. Τριανταφυλλίδη, ό.π., σ. 293,  Αθ. Θ. Φλώρου Γραμματική, 
     Αγαπ. Γ. Τσοπανάκη La Phonetique.
   Αθ. Θ. Φλώρου  Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αθήναι, Καμπανάς,

  σσ. 38, 45–51.
     Αγ. Τοπανάκη La Phonetique des parlers de Rhodes, 1940, Athenes, σ. 62.
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Προτάθηκαν εξ αιτίας αυτού οι όροι ημισύμφωνα και ημιφω  νήεντα,2 
πράγμα που λύνει ικανοποιητικά το πρόβλημα.

3.2. Μια άλλη λύση προτάθηκε από τον Αμερικανό φωνητικό Kenneth 
Pike: να χρησιμοποιούνται οι όροι vocoid (φωνηεντοειδή) και contoid 
(συμφωνοειδή) για τη φωνητική διάκριση, ενώ οι όροι vowel (φω-
νήεν) και consonant (σύμφωνο) για τη φωνολογική διάκριση. Έτσι 
όλα τα φωνήεντα είναι vocoids, αλλά από τα σύμφωνα άλλα είναι 
contoids / p, f, h / και άλλα vocoids / l, r, w, j /. 

3.3. Είναι όμως πιθανό κάποιο άλλο contoid να δρα ως φωνήεν πε-
ριθωριακής γλωσσολογικής σημασίας, π.χ. το s της επιφωνηματικής 
λέξης psst,3 πράγμα που διαπιστώνεται αν προσεχτεί καλά η εκφορά 
ενός i ύστερα από το s. Αλλά στην περίπτωση αυτή, αντί να γίνει 
ανομοίωση των δυο όμοιων συμφώνων (οδοντικών), χωρίζονται αυ-
τά με την ανάπτυξη και παρεμβολή του φωνηεντικού φθόγγου i. Με 
το διαχωρισμό των s και t γίνεται μια ανεπαίσθητη προσπάθεια να 
απαγκιστρωθεί το s από το προηγούμενό του p, με το οποίο αποτελεί 
σύνθετο συμφωνικό φθόγγο, το ψ (< ps). Έτσι, λοιπόν, επέρχεται αρ-
θρωτική αρμονία ανάμεσα σε φθόγγους συμφωνικούς. 

3.4. O γλωσσολόγος T. Tarnoczy,4 σε εργαστηριακές του έρευνες 
παρα τήρησε ότι τα ταλαντογραφήματα (ή παλμογραφήματα) των 
έρρινων συμφώνων, ν και μ, και των υγρών, l και r, παρουσιάζουν 
ομοιότητες με τα φωνήεντα. Και ο Roman Jacobson5 αποφαίνεται ότι 
τα ονομαζόμενα υγρά σύμφωνα έχουν τόσο το φωνηεντικό όσο και 
το συμφωνικό χαρακτήρα. Και εξηγεί ότι, από τη σκοπιά της άρθρω-
σης, τα υγρά “συνδυάζουν κλείσιμο και άνοιγμα, είτε διαλειμματικά 
είτε φράζοντας το διάμεσο δρόμο και ανοίγοντας παρακαμπτήριο”. 

2 David Crystal, Th e Cambridge Encyclopedia of Language, CUP, 1982:157.  
3 David Crystal, ό.π., σ. 152–3.
4 T. Tarnoczy, Word, 1948:71.
5 Roman Jacobson, Preliminaries. To Speech Analysis, Fant & Halle, σσ. 9 και 20.
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Τα έρρινα σύμφωνα προξενούν, όπως και τα έκκροτα (κ, π, τ), πλήρες 
φράξιμο του στοματικού αγωγού, αλλά επιτρέπουν τη διέλευση αέρα 
από τη μύτη.6 

4. Στις διαλέκτους Cockney (του Λονδίνου) και του Birmingham 
(της Αγγλίας) το l φωνηεντοποιείται πριν από σύμφωνο ή σημείο 
στίξης, όπως στις λέξεις help, well, κ.ά. Η φωνηεντοποίηση πραγ-
ματώνεται κατά τη διάρκεια της άρθρωσης, ενώ το πίσω μέρος της 
γλώσσας υψώνεται, όπως στην περίπτωση του σκοτεινού λ· η άκρη 
της γλώσσας δε βρίσκεται σε επαφή με τη φατνιακή ράχη. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να διαφεύγει ο αέρας από το κέντρο μάλλον παρά 
από τα πλάγια και οι λέξεις να προφέρονται με τη μορφή weo, heop. 
Πβ. BEOGRAD < Belgrade (Βελιγράδι) της Σερβικής γλώσσας, της 
Ρουμανικής Stella > steaua, σε ιταλικές διαλέκτους της Απου λίας: 
calce > kάuce, falco > fάuce, στη Γαλλική: caldus > caudus > chaud7 κ.ά. 

4.1. Στο ιδίωμα της Σαμοθράκης διαπιστώνεται η αδύνατη άρθρωση 
των υγρών λ και ρ. που συχνά πέφτουν, ιδίως το ρ: Η πτώση των 
υγρών μπροστά και από σύμφωνα και από φωνήεντα διευκολύνεται 
από τη φωνηεντικότητά τους. Τόσο αυτά όσο και τα φωνήματα j και 
w είναι όμοια με φωνήεντα. Έχουν ηχητικότητα όμοια με τα φωνήε-
ντα, δεν έχουν τριβή, ούτε πλευρικό στοματικό ρεύμα αέρα, μόνο που 
λειτουργούν όπως τα σύμφωνα. Π.χ. μαδαουκαύκαους < μαδαροκαύ-
καλος (=φαλακρός), ααδιές < αραδιές, ξέεις < ξέρεις, γνουίζ’ < γνωρίζει, 
γιικά < γρικά, άσπαα < άσπρα, βέεξ < βρέξει κ.ά. Η αδύνατη άρθρωση 
των υγρών συνεπάγεται και άλλες φωνητικές αλλαγές: σκουειό < 
σκολειό, ουουγαϊιασμοί < λογαριασμοί (αντέκταση του φωνήεντος 
μπροστά στο οποίο βρίσκεται το λ), ακουουθά < ακλουθά8 (αντέκτα-
ση, ύστερα από σύμφωνο, μπροστά σε φωνήεν).9 Το ίδιο γινόταν και 

6 W. Sidney Allen Vox, Graeca, Cambridge U. Press, 1968:101.
7 Κων. Μηνά, Παθήσεις του μεσοφωνηεντικού λ στις νεοελληνικές διαλέκτους, στα  

Πρακτικά  Δ΄ Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Αθήνα 2003.
8 Μ. Τριανταφυλλίδη Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα 1938, τ. Α΄, σ. 253.
9 Μ. Τριανταφυλλίδη, ό.π, σ. 253.
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στην Ιωνική διάλεκτο, όπου καμιά φορά το λ έπεφτε από την αρχή 
λέξης. Π.χ. είβω αντί λείβω, αιψηρός αντί λαιψηρός.10

4.2. Συχνά το μετασυμφωνικό l είναι συλλαβικό σε λέξεις όπως: 
middle, raffl  e κ.ά. Αυτό συμβαίνει όταν το l είναι στο τέλος λέξης 
ή τμήματος λέξης, ανεξάρτητα από το τι ακολουθεί: σημείο στίξης, 
φωνήεν ή σύμφωνο. Αλλά στο μέσο λέξης, όταν ακολουθεί φωνήεν, 
το l μπορεί να είναι ή να μην είναι συλλαβικό. Π.χ. το settling μπορεί 
να έχει δυο συλλαβές ή τρεις, πράγμα που εξαρτάται από τα σχετικά 
μήκη του l και των άλλων φωνηέντων: όταν το l είναι συλλαβικό έχει 
το ίδιο μήκος που έχουν και τα άλλα φωνήεντα, όταν όμως δεν είναι, 
έχει μήκος μικρότερο.11 Το φαινόμενο αυτό μπορεί να απασχολήσει 
τον ποιητή στον έμμετρο λόγο, όπου χάριν του μέτρου (metri gratia) 
λογαριάζει τη λέξη settling ή άλλη παρόμοια ως τρισύλλαβη.

4.3. Στη φωνηεντικότητα του r οφείλεται η συγκοπή του i μπροστά 
από σύμφωνο. Π.χ. Grgorich < Grigorich, Krste < Χριστός, Krst (καρ-
στικά λιθώματα) κ.ά. Πβ. Σανσκριτ. kr-ta (= ό,τι έχει γίνει), ενώ kr-
iyamana (= ό,τι γίνεται).11α

 
4.4. Στο ιδίωμα της Κέρκυρας12 το λ γίνεται πιο υγρό (ουρανώνεται) 
μπροστά από φωνηεντικό δίφθογγο με πρώτο συνθετικό το φωνήεν 
ι που, συμπροφερόμενο με το επόμενό του φωνήεν, γίνεται j. Τότε το 
ουρανωμένο λ́ , λόγω της φωνηεντικότητάς του είτε συγχωνεύεται με 
το j (συμφωνοποιημένο ι) είτε αποβάλλεται λόγω απλοποίησης. Π.χ. 
δουλειά /ðuĺ ά/ > δουγειά /ðujά/, χίλια > χίγια /hίja/, ασφάλεια > ασφά-
γεια /asfάja/. Ο Κων. Θεοτόκης στο έργο του Η Τιμή και το Χρήμα, 
σελ. 19 χρησιμοποιεί το επίρρ. πιλιό (< πλιό), όπου η ανάπτυξη του ι 
ανάμεσα στο π και το λ οφείλεται στη φωνηεντικότητα του λ. 

10 Ιωάννου Σταματάκου, Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. 
11 T.D.O’ Connor Phonetics, Penguin 1973:148–9.
11α Hans Henrich  Hock, Principles of Historical Linguistics, Mouton de Gruyter, σ. 16.
12 Κων. Θεοτόκη, Η Τιμή και το Χρήμα, Γράμματα 1991:19.
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4.5. Το κουβουκλιώτικο λαγιά /lajά/ οφείλεται στη συμπροφορά του 
ουρανικού λ́  με το επόμενό του φωνήεν: λαλιά > λαγιά /lajά/.13 

5. Στην Αγγλική γλώσσα παρατηρείται η ηχηροποίηση άηχου συμ-
φώνου οφειλόμενη στην ηχηρότητα του υγρού συμφώνου. Το αγ-
γλικό little /litl/ ακούεται καμιά φορά σαν /lidl/. Δηλαδή, το άηχο t 
ανάμεσα στο φωνήεν i και το φωνηεντικό l γίνεται ηχηρό, d.13α Ποιά 
είναι η αιτία της ηχηροποίησής του; Μήπως η αφρόντιστη ή νωχελική 
προφορά του προσώπου που μιλάει; Ίσως, ως ένα βαθμό. Αλλά στην 
ηχηροποίησή του συντελεί και η ηχηρότητα του l, που σε ορισμένα 
ιδιώματα (όπως της Σαμοθράκης κ.ά.) έχασε τη συμφωνικότητά του 
και μετασχηματίστηκε σε φωνήεν. 

5.1. Παρατηρείται και ηχηροποίηση του τελικού t όταν η επόμενή του 
λέξη αρχίζει με φωνήεν. Π.χ. that thing is pard of a whole. Πού όμως 
οφείλεται η ηχηροποίηση του t; Ασφαλώς εν μέρει στην ημιφωνη-
εντικότητα και ηχηρότητα του r και εν μέρει στο επόμενό του φωνήεν. 
Αλλά εν μέρει και στο διάστημα, χρονικό και χωρικό, που μεσολαβεί 
από το t μέχρι το o — ένα διάστημα που παρατείνει την ηχηρότητα. 
Σ’ αυτήν, όμως, και σε παρόμοιες περιπτώσεις, όταν ακολουθεί l, όπως 
στα bottle, middle, ο πιεζόμενος αέρας μέσα στο στόμα αφήνεται να 
φύγει πλευρικά. Κι αυτό, επίσης φανερώνει τη φωνηεντικότητα του l.

6. Στο ιδίωμα των Κουβουκλίων Προύσας απαντούν οι τύποι πιν΄ ίγω 
/pin΄ίγo/ < πνίγω, πιν΄ιμός /pin΄imόs/ < πνιγμός, όπου αναπτύσσεται 
ένα ι ανάμεσα στο έκκροτο π και το ρινικό ν, που, όπως τα υγρά, έχει 
κι αυτό κάποιου βαθμού φωνηεντικότητα. Tο ίδιο και στα: κιν΄ή-
θου μαι < αρχ. κνήθω (=ξύνω), μιλίνα < μλίνα, χιλιός /hil΄όs/ < χλιός, 
ν΄ηγή /n΄ijί/ < (τη)ν γη κ.ά. Δηλαδή διαπιστώνεται η ανάπτυξη ενός 
ι στα συμφωνικά συμπλέγματα pn, ml, hl, nγ. Πβ. το της Ποντιακής 
παθινί < πάθνη < φάτνη.13β

13 Κ. Π. Δεληγιάννη, Κουβουκλιώτικα, Αδελαΐδα 2002:56, σημ. 25.
13α Α. Ι. Θαβώρη, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Ιωάννινα 1978:38–42.
13β Κ. Π. Δεληγιάννη, ό.π., σσ.  144, 239. 
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7. Στην Ισπανική το διπλό ll προφέρεται j. Π.χ. villa /vίja/, Falla /fά-ja/, 
Mallorca /Majorka/. Έτσι προφέρεται το ll και στη Γαλλική, αλλά όταν 
το προηγούμενό του φωνήεν είναι i. Π.χ. ville /vίj/, famille /famίj/, 
Bastille /bastίj/ κ.ά. Πβ. φεjοκάλικο < φελλοκάλικο.14

7.1. Το επίρρ. πιο /pjo/ προέρχεται από το νεοελληνικό πλιο /pĺ o/ 
και αυτό από το αρχ. πλέον (: πιο < πλιο < πλέον). Tο πιάτο < ιταλ. 
piatto < λατιν. *platus < ελλ. πλατύς. Στη φωνηεντικότητα του λ πρέ-
πει να αποδοθεί και η τροπή της ελληνικής λέξης πλατεία σε piazza 
της ιταλικής γλώσσας. Eπίσης το κάμπλιον (υποκορ. του κάμπος, στο 
Έπος του Διγενή Ακρίτα) < campus = πεδιάδα. Σ’ αυτές και σε πολλές 
άλλες περιπτώσεις διαπιστώνεται η φωνηεντικότητα του υγρού λ.

7.2. Στην Αρχαία Ελληνική εναλλάσσονται μεταξύ τους τα γ΄και λ, 
όπως στη λέξη μόγις-μόλις.15  

7.3. Τα Σκόπια προφέρονται από Σέρβους και Κροάτες Skoplje < 
Skopje < Skopie. Όμοια προφέρεται η λέξη Σκόπια και από άλλους σλα-
βόφωνους, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και εδώ στην Αυστραλία.

8. Στην Αγγλική υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ο φθόγγος α εκτείνεται 
(αναπληρωματικά) λόγω του ότι ο φθόγγος l αποσιωπάται: balk /bö:
k/, balm /ba:m/, calm /ka:m/, calk /kö:k/, calve /ka:v/, talk /tö:k/, palm /
pãm, half /hãf/, halve /hãv/, dart /dãt/, nerve /nëv/, part /pãt/, parse /pãz/, 
partial /pãshal/, sarkasm /sãkaezm/, target /tãgit/, tarn /tãn/, tern /tën/, 
terse /tës/, tertiary /tëshari/, warble /wöbl/, ward /wöd/, warm /wöm/, 
warp /wöp/, wart /wöt/.

8. Σχετικά με το φθόγγο σ παρατηρούνται οι εξής περιπτώσεις: α) 
Στην αρχή λέξης μετατράπηκε σε δασεία: 1) πριν από φωνήεν, π.χ. 

14 Κων. Μηνά, ό.π.  Επίσης Νικ. Κοντοσοπούλου Γλωσσογεωγραφικαί  διερευνήσεις εις 
την Κρητικήν διάλεκτον, Αθήναι 1969:64.

15 Ιωάν. Σταματάκου, Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Δημητράκος,  Αθήναι 
1949:63–65. 
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επτά -septem, έρπω-serpo, ίστημι < σίστη-, λατιν. sto, ήμισυς-semi-, 
Αλμυδησσός < Σαλμυδησσός, υς < συς (λατιν. sus), aλς < sal, εξ -sex, 
2) πριν από ρ, π.χ. *σρέuο -*σρέFω > ρέω, σέρπω > hέρπω > έρπω. β) 
Ανάμεσα σε φωνήεντα έγινε πρώτα δασεία και μετά χάθηκε, π. χ. νυ-
ός < νυσός, είχον < έ-εχον < έ-σεχον, κ.ά. 

Το s ανάμεσα σε φωνήεντα στη Λατινική γλώσσα τράπηκε σε r 
(ρωτακισμός), π.χ. genus – genesis > generis, λατιν. nurus < nusus, 
Lares < Lases, honor < honos, honoris < honοsis.

8.1. Το ημιφωνηεντικό ι / j / στην Ελληνική γλώσσα: α) Στην αρχή της 
λέξης έγινε δασεία, π.χ. Ελλην. hήπαρ > ήπαρ, Λατιν. jecur, *ιός /jos/ > 
hός > ‘ος. β) Ανάμεσα σε φωνήεντα χάθηκε, π. χ. τρεjες > τρέες > τρεις.

8.2. Ο ημιφωνηεντικός φθόγγος δίγαμμα F (κάτι ανάμεσα στο β και ου) 
στη μεν Ελλην. γλώσσα στην αρχή της λέξης τράπηκε σε δασεία, ενώ 
στο μέσο της λέξης χάθηκε, στη δε Λατιν. αποδόθηκε με το φθόγγο 
v, π.χ. Fρήτρα < ρήτρα, Fρίζα < ρίζα, Fροπή < ροπή, Fρόδον > βρόδον 
(Σαπφώ) > ρόδον, είδον < (Fιδ-, Λατιν. video, έ-ιδον < έFιδον), έοργα < 
FέFoργα (θέμα Fεργ-), σFεκυρός > εκυρός, σFείω > σείω κ.ά. Πβ. Αγγλ. 
work, Γερμαν. Werk.16

9. Το άηχο s όταν γειτονεύει με τα l και r, που είναι υγρά φωνηε-
ντικά αλλά και ηχηρά σύμφωνα, ηχηροποιείται και ακούγεται ως z. 
Σύγχρονα με την ηχηροποίηση παρατηρείται και εξίσωση ηχητικής 
διάρκειας του s προς το r, π.χ. εισροή /izroί/, Ισραήλ /izrail/, Ισλάμ 
/izlam/, Μπάσρα /bazra/ κ.ά.

10. Είναι παρατηρημένο ότι, στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, ανα-
πτύσσεται ένα φωνήεν κοντά σε υγρό σύμφωνο. Γίνεται συχνά τούτο 
φορέας συλλαβής και μετατρέπεται σε φωνηεντικό. Στην Ελληνική 
γλώσσα τα φωνηεντικά σύμφωνα (ρ, λ) μετατρέπονται σε αρ ή ρα 

16 Α. Ι. Θαβώρη Γραμματική, ό. π., σσ. 77, 80, 81–86.
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και αλ ή λα. Π.χ. πατέρ-α, ευπάτορ-α. Στην περίπτωση αυτή σημει-
ώνουμε δυο βαθμίδες πτώσης φωνήεντος: πατ(ε)ρ-ός, πατ(ε)ρί κ.λπ. 
και *πατ(έ)ρ-σι > πατρ΄-σι, όπου το ρ ως φορέας συλλαβής έγινε φω-
νηεντικό ρ και μετατράπηκε σε ρa: πατρά-σι. Έτσι και στα δέρκομαι-
δέδορκ-α, αλλά έδρακ-ον και βρέχομαι -βροχή, εβράχ-ην.17

10.1. Φωνηεντοποίηση παρατηρείται και στα έρρινα (μ,ν) που άλ-
λοτε αναπτύσσεται κοντά τους ένα φωνήεν και άλλοτε τρέπονται 
σε -α. Π.χ. το μέχρι προέρχεται από το*μ-χρι (που αλλού έγινε ά-χρι). 
Το στα φυλή προήλθε από το στμ-φυλή (πβ. στέμ-φυλον). Το τέ-τα-
μαι < *τέ-τν-μαι (πβ. τέ-τα-κα, τατός, Λατιν. tentus κ.λπ.). Στο ιδίω-
μα των Κουβουκλίων το έρρινο ν γίνεται ουρανικό, όπως και το λ, 
όταν βρίσκεται κοντά σε ι, π.χ. νήμα /n΄ima/, νίβγω /n΄ivγo/, νύπνος 
/n΄ipnos.

10.2. Από το ινδοευρωπαϊκό αρνητικό μόριο *ne προέρχεται το ελλη-
νικό νε-,18 λατιν. ne, ινδικό na κ.λπ. Π.χ. νέποδες — άποδες, χωρίς πό-
δια. Το *ne αυτό με επόμενό του α- συναιρείται άλλοτε σε νέα > νη-: 
νηλεής, νημερτής, νή-ποινος, Νηπενθή (ποιήματα του Καρυωτάκη) 
κ.λπ. και άλλοτε σε νέα > νω- (νώνυμος). 

10.3. Το *ν στην Ελληνική, πριν από φωνήεν, έγινε αν-: αν-αίσθητος, 
αν-ανδρία, άν-υδρος κ.λπ. και πριν από σύμφωνο έγινε α-: ά-γνωστος, 
ά-δωρος, α-θάνατος κ.λπ. Αργότερα το α- αυτό μπήκε μπροστά σε 
λέξεις, που άρχιζαν με το νη- και το νω-: ανηλεής, ανώνυμος κ.ά. 

11. Μια άλλη μετάπτωση φωνηέντων είναι η εκτένεια. Κατ’ αυτήν το βρα-
χύ φωνήεν τρέπεται σε μακρό. Για παράδειγμα, το ε γίνεται η(e): πάτερ, 
πατέρα -πατήρ, αληθές -αληθής, φρενός -φρην, αέρ-αήρ κ.ά. Το ο γίνεται 
ω: δόμος-δώμα, ηγεμόν-ηγεμών, ρήτορ-ρήτωρ, στόμα-στωμύλος κ.ά. 

17 Α. Ι. Θαβώρη,  ό.π., σσ. 71, 74.
18 W. W. Goodwin, Grammar, ό.π. σ. 193.
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12. Ετεροίωση είναι η ποιοτική μετάπτωση εναλλασσόμενων φωνηε-
ντικών φθόγγων, π.χ. των ε και α με ο. 

Πολλές φορές μαζί με την ετεροίωση γίνεται και έκταση: πατερ > < 
πατήρ/-πατορ- > < -πάτωρ (ευπάτορος-ευπάτωρ).

Το ευπάτωρ σε σχέση με το ευπάτορ-ος είναι απλή εκτένεια, αλλά 
σε σχέση με το πάτερ- είναι ετεροίωση και εκτένεια. Πβ. τρέπω-
τρόπος: τρωπάω, κλέπτω-κλοπή: κλωψ, άγ-ω-όγ-μος-αγ-ωγ-ός.

13. Μια άλλη μετάπτωση φωνήεντος είναι η συστολή, αντίστροφη της 
εκτένειας. Σημειώνουμε την τροπή του η/e/σε ε δηλ. τροπή μακρού 
φωνήεντος σε βραχύ, όπως δείχνουν οι περιπτώσεις που ακολου-
θούν: τί-θη-μι -τίθεμεν (θέ-σις, θετός), ί-η-μι -ίε-μεν, δί-δημι -δι-δέασι 
(γ΄πληθ.) -δέ-δεμαι (επική αναδιπλασιασμένη μορφή του δέω =δένω 
με δεσμά, Liddell and Scott Greek -English Λεξικόν, εκτύπωση 1945 
Oxford University Press).

Σημειώνουμε και την τροπή του του ω/ο/ σε ο. Π.χ. δί-δω-μι -δί-
δο-μεν (δόσις), βωτήρ-βοτά.

Ως γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι ο φωνηεντικός 
φθόγ γος ι, συμπρoφερόμενος με επόμενό του φωνήεν, μετασχη-
ματίζεται στο ουρανικό σύμφωνο j. Σε μερικές διαλέκτους, όπως 
π.χ. στην Κυπριακή το ουρανικό j μετατρέπεται είτε στο υπερωικό κ: 
Κυρια κός > Tσυρjακός > Τσυρκακός, είτε στο ουρανικό κ΄: διαλεχτός > 
δjαλεχτός > δκ΄αλεχτός.19

 
Μελετώντας όμοια φαινόμενα και σε άλλες γλώσσες και διαλέκτους, 
μπορούμε να εννοήσουμε τις νομοτελειακές αρχές που διέπουν 
ομάδες συγγενικών γλωσσών (όπως είναι οι ινδοευρωπαϊκές). Οι 
ίδιες αρχές διαφαίνονται σε φωνητικά δεδομένα του ιδιώματος των 
Κουβουκλίων. Στο ιδίωμα αυτό διατηρούνται και λέξεις ατόφιες της 
Αρχαίας Ελληνικής, αλλά και λέξεις αρθρωτικά διαμορφωμένες, πά-
ντα όμως σε συμφωνία με κοινές αρχές. 

19 Ανδρέα Μπότσαρη, Το Πυροΐ, Πυρωμένη Γη,  Επιφανίου, σ. 330.
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